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SLOVO ÚVODEM

Již potřinácté měli studenti českých a zahraničních univerzit možnost zúčastnit se Překlada-
telské soutěže FF OU a pokusit se tak posunout hranice vlastního světa i světa adresátů překla-
dových textů podobně, jako o  tom přemýšlela a psala řada translatologů, jazykovědců nebo 
filozofů. Mnohdy si to čtenáři překladové literatury neuvědomují, ale překladatel se takřka vždy 
musí vypořádat s řadou nástrah, které s sebou nese převod textu z jednoho jazyka do druhého 
a neustále tak posouvá a překračuje také hranice vlastních jazykových a kulturních obzorů. 
Sborník Den s překladem XIII, který se dostává čtenáři do rukou, představuje výsledek snažení 
a práce mladých překladatelů, jak je v soutěžním ročníku 2017/2018 vyhodnotily komise pro 
jednotlivé jazyky. Podobně jako v předešlých ročnících mohli soutěžit studenti bakalářských 
a magisterských programů bez ohledu na typ vysoké školy a  studijní obor v kategoriích ne-
literárního nebo literárního textu, a  to v překladech z několika cizích jazyků – z angličtiny, 
němčiny, francouzštiny, španělštiny, portugalštiny, italštiny, ruštiny, polštiny a latiny do češtiny. 
Soutěže je otevřena nejen posluchačům pořádající FF OU, ale také studentům z dalších čes-
kých i slovenských vysokých škol.

Soutěž tradičně vyvrcholí Dnem s překladem, tedy setkáním studentů s předními českými 
a slovenskými translatology. Nejinak tomu bylo v ročníku 2017/2018, kdy se Den s překladem 
konal 13. 3. 2018 a pozvání organizátorů přijala celkem pětice hostů. Úvodní přednášku „Zvu-
kové tvarovanie v prekladoch ruskej poézie“ proslovil prof. PhDr. Ján Zambor, CSc. (Univerzita 
Komenského v Bratislavě), dále následovalo vystoupení dvou představitelů pořádající FF  OU. 
Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D., představil výsledky stylometrické analýzy projevů českých a ame-
rických prezidentů, zatímco Mgr. Vítězslav Vilímek, DiS., PhD., se ve svém vystoupení věnoval 
etickým principům v překladatelské a tlumočnické praxi. Mgr. Eliška Poláčková, Ph.D., spolu 
s  Mgr.  Tomášem Weissarem (Masarykova univerzita v  Brně) závěrem seznámili poslucha-
če s úskalími převodu antických dramatických děl. Nedílnou součástí Dne s překladem byly 
také odpolední workshopy, v jejichž rámci v jednotlivých jazykových sekcích studenti s členy 
hodnotících komisí diskutovali o konkrétních překladatelských problémech a jejich řešeních.

V  rámci třináctého ročníku soutěže hodnotily odborné poroty jednotlivých jazykových 
kombinací celkem 46 soutěžních překladů – 19 z angličtiny, 10 z ruštiny, 5 ze španělštiny, 4 
z  němčiny, 4 z  polštiny, 3 z  italštiny a  jeden z  francouzštiny. Více než polovina příspěvků 
byla do Ostravy zaslána studenty jiných filozofických fakult českých univerzit. Z uvedeného 
celkového počtu 46 soutěžních překladů prezentujeme výběr sedmi literárních textů v  pře-
kladu Eliany Denkocy (angličtina), Hany Sýkorové (angličtina), Jakuba Rubeše (francouzšti-
na), Elišky Novotné (polština), Michaely Peřinové (ruština), Marcely Klimešové (španělština) 
a Anny Melicharové (španělština). Nejen oceněným, ale všem zúčastněným mladým překlada-
telům patří poděkování a přání dalších tvůrčích překladatelských počinů.

Za organizační tým překladatelské soutěže
Jiří Muryc



ADAM KAY
This Is Going to Hurt: Secret Diaries of a Junior Doctor

1 / House Officer

The decision to work in medicine is basically a version of the email you get in early October 
asking you to choose your menu options for the work Christmas party. No doubt you’ll choose 
the chicken, to be on the safe side, and it’s more than likely everything will be all right. But 
what if someone shares a ghastly factory farming video on Facebook the day before and you in-
advertently witness a mass debeaking? What if Morrissey dies in November and, out of respect 
for him, you turn your back on a  lifestyle thus far devoted almost exclusively to consuming 
meat? What if you develop a life -threatening allergy to escalopes? Ultimately, no one knows 
what they’ll fancy for dinner in sixty dinners’ time.

Every doctor makes their careear choice aged sixteen, two years before they’re legally 
allowed to text a photo of their own genitals. When you sit down and pick your A levels, you’re 
set off on a trajectory that continues until you either retire or die and, unlike your work Christ-
mas party, Janet from procurement won’t swap your chicken for her halloumi skewers – you’re 
stuck with it.

At sixteen, your reasons for wanting to pursue a career in medicine are generally along the 
lines of ‘My mum/dad’s a doctor’, ‘I quite like Holby City’ or ‘I Want to cure cancer’. Reasons 
one and two are ludicrous, and reason three would be perfectly fine–if a little earnest – were 
it not for the fact that’s what research scientists do, not doctors. Besides, holding anyone to 
their word at that age seems a bit unfair, on a par with declaring the ‘I want to be an astronaut’ 
painting you did aged five a legally binding document.

Personally, I  don’t remember medicine ever being an active career decision, more just 
the default setting for my life – the marimba ringtone, the stock photo of a mountain range as 
your computer background. I grew up in a Jewish family (although they were mostly in it for 
the food); went to the kind of school that’s essentially a sausage factory designed to churn out 
medics, lawyers and cabinet members; and my dad was a doctor. It was written on the walls.

Because medical schools are oversubscribed ten -fold, all candidates must be interviewed, 
with only those who perform best under a  grilling being awarded a  place. It’s  assumed all 
applicants are on course for straight As at A level, so universities base their decisions on non-

-academic criteria. This, of course, makes sense: a doctor must be psychologically fit for the 
job – able to make decisions under a terrifying amount of pressure, able to break bad news to 
anguished relatives, able to deal with death on a daily basis. They must have something that 
cannot be memorized and graded: a great doctor must have a huge heart and a distended aorta 
through which pumps a vast lake of compassion and human kindness. At least, that’s what 
you’d think. In reality, medical schools don’t give the shiniest shit about any of that. 



ELIANA DENKOCY
překlad

1 / Sekundář

Rozhodnutí stát se lékařem je v podstatě podobné e -mailu na začátku října, ve kterém vás 
prosí, abyste si vybrali, co budete jíst na vánočním večírku. Není pochyb o tom, že si vyberete 
nějaké kuře, to je vždycky bezpečná volba; je víc než pravděpodobné, že to bude dobré. Ale co 
když někdo bude na Facebooku den předtím sdílet nějaké strašné video o velkochovech, a vy 
budete nedopatřením svědkem hromadného zkracování zobáků? Co když Morrissey, rockový 
bojovník za práva zvířat, v  listopadu umře a vy se z úcty k němu budete muset otočit zády 
k životnímu stylu jinak věnovanému téměř bez výjimky konzumaci masa? A co když dostanete 
život ohrožující alergii na masíčko? A konec konců, nikdo neví, na co bude mít chuť k večeři, 
které bude ještě předcházet 60 večeří jiných.

Každý lékař si vybírá své povolání v šestnácti letech. Což je ještě dva roky předtím, než 
má zákonem povoleno poslat někomu fotku svých vlastních genitálií. Když si sednete k výběru 
svých maturitních předmětů, najednou se vydáte na cestu, která bez odboček pokračuje až do 
doby, kdy buď jdete do důchodu, anebo zemřete; a není to jako na vánočním večírku, kde si 
s vámi Janet z oddělení veřejných zakázek klidně vymění své špízy se sýrem halloumi za to 
vaše kuře – prostě máte, co jste si vybrali.

V šestnácti se lidé chtějí stát lékaři z důvodů, které jsou zhruba následující: „Moje mamka/
taťka je lékař/ka,“ „Docela mě baví Ordinace v růžové zahradě,“ nebo „Chci najít lék na rako-
vinu“. První a druhý důvod jsou absurdní a třetí důvod by byl úplně v pořádku – ne -li dokonce 
šlechetný – pokud by tedy hledání léku na rakovinu nebylo v popisu práce vědců, nikoli lékařů. 
Navíc je trochu nefér chtít po někom v takovém věku, aby učinil tak závazné rozhodnutí; je to 
asi na stejné úrovni, jako byste udělali z obrázku kosmonauta, který jste nakreslili v pěti letech 
s přáním, že to jednou budete vy, právně závazný dokument.

Osobně si nepamatuji, že bych si kariéru lékaře nějak aktivně vybral. Bylo to spíš základní 
nastavení mého života – něco jako takový ten vyzváněcí tón se zvukem xylofonu, anebo fotka 
pohoří z databanky, která je na ploše téměř každého počítače. Vyrostl jsem v židovské rodině 
(i když je židovská hlavně kvůli jídlu); chodil jsem do školy, která byla vlastně takovým ma-
sokombinátem, který chrlil mediky, právníky a členy vlády jednoho za druhým jako párky; 
a navíc byl můj táta lékař. Bylo mi to zkrátka dáno.

Jelikož se na lékařské fakulty hlásí desetkrát více lidí, než je přijato, tak musí všichni ucha-
zeči na pohovor a přijati jsou jen ti, kteří tím martyriem projdou nejlépe. Předpokládá se, že 
všichni uchazeči budou mít u maturity samé jedničky, a tak univerzity zakládají své rozhodnutí 
na neakademických kritériích. To samozřejmě dává smysl: lékař musí být pro svou práci psy-
chicky způsobilý – musí být schopen se rozhodovat pod až strašidelně velkým tlakem, přinášet 
špatné zprávy ztrápeným příbuzným, denně se vyrovnávat se smrtí. Musí mít v sobě něco, co se 
nedá naučit zpaměti a oznámkovat: dobrý lékař musí mít velké srdce a rozšířenou aortu, která 
mu rozvádí tepnami nesmírnou řeku plnou soucitu a lidské laskavosti. Tohle byste si alespoň 
mysleli. Ve skutečnosti jsou lékařským fakultám takové věci úplně u prdele. 



They don’t even check you’re OK with the sight of blood. Instead, they fixate on extracurricular 
activities. Their ideal student is captain of two sports teams, the county swimming champion, 
leader of the youth orchestra and editor of the school newspaper. It’s basically a Miss Con-
geniality contest without the sash. Look at the Wikipedia entry for any famous doctor, and 
you’ll see: ‘He proved himself an accomplished rugby player in youth leagues. He excelled as 
a distance runner and in his final year at school was vice -captain of the athletics team.’ This 
particular description is of a certain Dr H. Shipman, so perhaps it’s not a rock -solid system.

Imperial College in London were satisfied that my distinctions in grade eight piano and 
saxophone, alongside some half -arsed theatre reviews for the school magazine, qualified me 
perfectly for life on the wards, and so in 1998 I packed my bags and embarked upon the treach-
erous six -mile journey from Dulwich to South Kensington.

As you might imagine, learning every single aspect of the human body’s anatomy and phys-
iology, plus each possible way it can malfunction, is a fairly gargantuan undertaking. But the 
buzz of knowing I was going to become a doctor one day – such a big deal you get to literally 
change your name, like a superhero or an international criminal – propelled me towards my 
goal trough those six long years.

Then there I was, a  junior doctor. I could have gone on Mastermind with the specialist 
subject ‘the human body’. Everyone at home would be yelling at their TVs that the subject I’d 
chosen was too vast and wide -ranging, that I should have gone for something like ‘atheroscle-
rosis’ or ‘bunions’, but they’d have been wrong. I’d have nailed it.

It was finally time to step out onto the ward armed with all this exhaustive knowledge and 
turn theory into practice. My spring couldn’t have been coiled any tighter. So it came as quite 
the blow to discover that I’d spent a quarter of my life at medical school and it hadn’t remotely 
prepared me for the Jekyll and Hyde existence of a house officer.

During the day, the job was manageable, if mind -numbing and insanely time -consuming. 
You turn up every morning for the ‘ward round’, where your whole team of doctors pootles 
past each of their patients. You trail behind like a hypnotized duckling, your head cocked to 
one side in a caring manner, noting down every pronouncement from your seniors – book an 
MRI, refer to rheumatology, arrange an ECG. Then you spend the rest of your working day 
(plus generally a further unpaid four hours) completing these dozens, sometimes hundreds of 
tasks – filling in forms, making phone calls. Essentially, you’re a glorified PA. Not really what 
I’d trained so hard for, but whatever.

The night shifts, on the other hand, made Dante look like Disney – an unrelenting night-
mare that made me regret ever thinking my education was being underutilized. At night, the 
house officer is given a little paging device affectionately called a bleep and responsibility for 
every patient in the hospital. The fucking lot of them. The night -time SHO and registrar will 
be down in A & E reviewing and admitting patients while you’re up on the wards, sailing the 
ship alone. A ship that’s enormous, and on fire, and that no one has really taught you how to sail. 
You’ve been trained how to examine a patient’s cardiovascular system, you know the physiol-
ogy of the coronary vasculature, but even when you can recognize every sign and symptom of 
a heart attack, it’s very different to actually managing one for the first time.



Ani je nezajímá, jestli vám nevadí pohled na krev. Namísto toho se zaměřují na vaše mimoškol-
ní aktivity. Jejich ideální student je kapitánem dvou sportovních týmů, šampion v plavání dané-
ho hrabství, první houslista v mládežnickém orchestru a redaktor školních novin. Je to vlastně 
taková soutěž Slečen Drsňáků, ale bez šerpy. Podívejte se na Wikipedii na stránku o jakémkoli 
slavném lékaři, a uvidíte následující: „Ukázal se jako vynikající hráč ragby v dorostenecké lize. 
Vynikal jako běžec na dlouhé tratě a v posledním roce studia byl místopředsedou atletického 
týmu.“ Tyto konkrétní údaje pochází ze stránky o jistém Dr. H. Shipmanovi, což byl tak trochu 
masový vrah, takže to asi nebude úplně ten nejlepší systém.

Královská univerzita v Londýně byla spokojená s tím, že jsem složil nejvyšší zkoušky z kla-
víru a saxofonu s vyznamenáním, a to ze mě – společně s odfláknutými recenzemi divadelních 
her pro školní časopis – udělalo perfektního kandidáta pro život na nemocničních odděleních. 
A tak jsem si v roce 1998 sbalil věci a vydal se na záludnou šestimílovou cestu z Dulwiche do 
Jižního Kensingtonu.

Jak si asi umíte představit, naučit se každý detail o anatomii a fyziologii lidského těla, plus 
všechny jeho možné závady, je obrovitánský počin. Byl jsem ale natěšený, protože jsem věděl, 
že ze mě jednou bude lékař – což je tak zásadní věc, že si doslova změníte jméno, jako nějaký 
superhrdina nebo mezinárodně známý zločinec – a to mě těch šest dlouhých let hnalo k cíli.

A pak to přišlo, byl ze mě čerstvý absolvent medicíny. Mohl jsem jít do vědomostní sou-
těže Mastermind s odborným tématem „lidské tělo“. Všichni diváci by řvali na své televize, že 
téma, které jsem si vybral, je příliš rozsáhlé, a že jsem si býval měl vybrat něco jako „ateroskle-
róza“ nebo „vbočený palec“, ale mýlili by se. Já bych to totiž zvládl na jedničku.

Byl konečně čas, abych vybaven vyčerpávajícími znalostmi opravdu vešel na oddělení 
a proměnil teorii v praxi. Vůbec jsem se nemohl dočkat. Když jsem zjistil, že jsem strávil čtvr-
tinu svého života na medicíně, a stejně mě to ani v nejmenším nepřipravilo na existenci typu 
Jekyll a Hyde, která na mě jako na sekundáře čekala, bylo to, jakoby mi někdo vlepil facku.

Přes den byla práce zvládnutelná, i když ubíjející a šíleně časově náročná. Každé ráno se 
dostavíte na „vizitu“, při které se celý váš lékařský tým šourá od jednoho pacienta ke druhé-
mu. Ťapete za nimi jako zhypnotizované káčátko, hlavu ustaraně skloněnou na jednu stranu, 
a poznamenáváte si vše, co vaši nadřízení řeknou – objednat na magnetickou rezonanci, poslat 
na revmatologii, zařídit EKG. Pak strávíte celý zbytek pracovní doby (plus většinou ještě další 
neproplacené čtyři hodiny) plněním těch desítek, někdy stovek úkolů – vyplňováním formulářů, 
telefonováním. V podstatě jste takový přehnaně ctěný osobní asistent. Nic, kvůli čemu jsem 
tak dřel, ale co už.

Naopak noční směny by i z Dantova očistce udělaly pouhou disneyovku. Byly nepolevující 
noční můrou, která mě donutila litovat toho, že jsem si někdy pomyslel, že jsem pořádně nevy-
užíval svého vzdělání. V noci každý sekundář dostane malý pager, láskyplně nazývaný pípátko, 
a také má najednou zodpovědnost za každého pacienta v nemocnici. Za všechny zasrané paci-
enty. Starší sekundář a odborný lékař noční směny budou na urgentním příjmu posuzovat stav 
pacientů a přijímat je, zatímco vy jste na odděleních, a plavíte se sami na lodi. Na lodi, která 
je obrovská, hoří, a kterou vás nikdo vlastně nenaučil řídit. Naučili vás vyšetřit pacientův kardi-
ovaskulární systém, znáte procesy krevního oběhu; ale umět rozpoznat každý příznak infarktu 
je něco jiného, než se s ním doopravdy poprvé vypořádat.



You’re bleeped by ward after ward, nurse after nurse with emergency after emergency – it 
never stops, all night long. Your senior colleagues are seeing patients in A & E with a specific 
problem, like pneumonia or a broken leg. Your patients are having similar emergencies, but 
they’re hospital inpatients, meaning they already had something significantly wrong with them 
in the first place. It’s a ‘build your own burger’ of symptoms layered on conditions layered on 
diseases: you see a patient with pneumonia who was admitted with liver failure, or a patient 
who’s broken their leg falling out of bed after another epileptic fit. You’re a one -man, mobile, 
essentially untrained A & E department, getting drenched in bodily fluids (not even the fun 
kind), reviewing an endless stream of worryingly sick patients who, twelve hours earlier, had an 
entire team of doctors caring for them. You suddenly long for the sixteen -hour admin sessions. 
(Or, ideally, some kind of compromise job, that’s neither massively beyond nor beneath your 
abilities.)

It’s sink or swim, and you have to learn how to swim because otherwise a ton of patients 
sink with you. I actually found it all perversely exhilarating. Sure it was hard work, sure the 
hours were bordering on inhumane and sure I saw things that have scarred my retinas to this 
day, but I was a doctor now.

[…]

Wednesday, 18 August 2004
Patient OM is a seventy -year -old retired heating engineer from Stoke -on -Trent. But tonight, 
Matthew, he’s going to be an eccentric German professor with ze unconvinzing agzent. Not 
just tonight in fact, but this morning, this afternoon and every day of his admission; thanks to 
his dementia, exacerbated by a urinary tract infection.

Prof OM’s favourite routine is to follow behind the ward round, his hospital gown on back-
-to -front, like a white coat (plus or minus underwear, for a bit of morning Bratwurst), and chip 
in with ‘Yes!’, ‘Zat is correct!’ and the occasional ‘Genius!’ whenever a doctor says something.

On consultant and registrar ward rounds, I escort him back to his bed immediately and 
make sure the nursing staff keep him tucked in for a couple of hours. On my solo rounds, I let 
him tag along for a bit. I don’t particularly know what I’m doing, and I don’t have vast depths 
of confidence even when I do, so it’s actually quite helpful to have a superannuated German 
cheerleader behind me shouting out, ‘Zat is brilliant!’ every so often.

Today he took a dump on the floor next to me so I sadly had to retire him from active duty.
[…]

2 / Senior House Officer – Post one

By August 2005, I was a senior house officer. I was obviously still extremely junior, having 
only been a doctor for twelve months, but the word ‘senior’ had now been chucked into my job 
title.  



Pípá na vás jedno oddělení za druhým, jedna sestra za druhou s milionem naléhavých 
případů – ani na chvíli to nepřestane; celou noc. Vaši starší a zkušenější kolegové na urgentním 
příjmu vyšetřují pacienty, kteří mají jeden konkrétní problém, třeba zápal plic nebo zlomenou 
nohu. Vaši pacienti mají podobné problémy, ale jsou u vás už hospitalizovaní, což znamená, že 
je s nimi už dost v nepořádku něco jiného. Je to, jako byste si v restauraci sestavovali vlastní 
burger a vybírali si jednotlivé vrstvy; tady se na sebe ale vrství symptomy, diagnózy a choroby: 
ošetřujete pacienta se zápalem plic, který ale byl přijat kvůli selhání jater, anebo jiného, který 
si zlomil nohu, když spadl z  postele při jednom z  řady epileptických záchvatů. Jste takový 
urgentní příjem ve formě jednoho člověka, který lítá sem a  tam, a  v  podstatě nemá praxi. 
Jste promočeni tělesnými tekutinami (ne těmi, které vznikají při vzrušujících dobrodružstvích) 
a staráte se o nekonečné množství až znepokojivě nemocných pacientů, o které se před dvanácti 
hodinami staral celý tým lékařů. Najednou dychtíte po šestnáctihodinových směnách správce 
nemocnice. (Nebo ideálně po nějaké práci, která by byla kompromisem; ani mimořádně nad, 
ani pod vaše schopnosti.)

Buď budete plavat, anebo se utopíte; a plavat se musíte naučit, protože jinak se kromě vás 
utopí i tuna pacientů. To mi vlastně přišlo zvrhle vzrušující. Jasně, že to bylo náročné. Samo-
zřejmě, že délka pracovní doby hraničila s nelidskostí. Jasně, že jsem viděl věci, kvůli kterým 
mám zjizvené rohovky až do dnešního dne; ale byl ze mě teď lékař.

[…]

Středa 18. srpna 2004
Pacient OM je sedmdesátiletý bývalý topenář z města Stoke -on -Trent, nyní v důchodu. Dnes 
v  noci ale bude Matthew excentrickým německým profesorem s  nepšesfědčifym agcéntem. 
Nejen dnes v noci, ale také dnes ráno, dnes odpoledne, a každý den, co je hospitalizován; to 
kvůli demenci, která se zhoršila vlivem zánětu močových cest.

Oblíbenou činností profesora OM je chodit s vámi po oddělení, anděla pěkně zadkem na 
předek, jako kabát (někdy se spodním prádlem, někdy bez, holt občas dostanete menší bonus 
ve formě bratwurstu), a skákat do řeči stylem: „Jó!“, „Tho je spráfně!“ a občasným „Geniál!“ 
pokaždé, když některý z lékařů něco řekne.

Když obchází oddělení vedoucí a odborní lékaři, okamžitě OM doprovodím zpátky k jeho 
lůžku a postarám se o to, aby ho sestry pár hodin držely pěkně pod peřinou. Když obcházím 
oddělení sám, tak ho nechám, aby se na chvíli přidal. Nemám moc ponětí o tom, co dělám, 
a moc si nevěřím ani když to vím, takže je vlastně docela užitečné mít za sebou přestárlého 
německého roztleskávače, který sem tam zakřičí: „Tho je ušásne!“

Dnes se vykadil vedle mě na podlahu, takže jsem ho bohužel musel odvolat ze služby.
[…]

2 / Starší sekundář – první místo

Od srpna 2005 jsem už byl starším sekundářem. Pořád jsem byl samozřejmě začínající lékař, 
jelikož jsem pracoval jen 12 měsíců, ale k mému titulu sekundář nyní přilepili slovo „starší“. 



This was presumably to give patients a bit of confidence in the twenty -five -year -old about to 
take a  scalpel to their abdomen. It was also the little morale boost I needed to stop myself 
jumping off the hospital roof when I first saw my new rota. It would be pushing it to call it a pro-
motion, though – it happens automatically after a year as a house officer, much like when you 
get a star on your McDonald’s badge. Though I suspect Ronald pays better than NHS trusts do.

I believe it’s technically possible to fail the house officer year and be required to repeat it, 
but I’ve never actually heard of that happening. By way of context, I count among my friends 
a house officer who slept with a patient in an on -call room, and another who got distracted and 
prescribed penicillin instead of paracetamol to a patient with a penicillin allergy. They both 
sailed through it, so Christ knows what you have to do to actually fail.

Senior house officer is the point at which you decide what to specialize in. If you choose 
general practice, you remain in hospital for a couple of years, doing things like A & E, general 
medicine and paediatrics, before moving to the community and being awarded your elbow 
patches and permanently raised eyebrow. If you choose hospital medicine, there are plenty 
of different roads you can stumble blindly down. If you fancy yourself as a surgeon, you can 
sign up to anything from colorectal surgery to cardiothoracics, neurosurgery to orthopaedics. 
(Orthopaedics is basically reserved for the med school’s  rugby team – it’s barely more than 
sawing and nailing – and I suspect they don’t ‘sign up’ for it so much as dip their hand in ink 
and provide a palm print.)

There are the various branches of general medicine if you don’t like getting dirt under your 
nails, such as geriatrics; cardiology, respiratory or dermatology (which can be a revolting but 
relatively easy life – you can count the number of times you’d be woken up for a dermatologi-
cal emergency on the fingers of one scaly, flaky hand). Plus there’s a bunch of specialities that 
aren’t quite medicine or surgery, like anaesthetics, radiology or obstetrics and gynaecology.

I chose obs and gynae – or ‘brats and twats’ as it was charmingly known at my medical 
school. I’d done my, Bsc. thesis in the field, so I had a little bit of a head start, so long as people 
only asked me questions about early neonatal outcome in the children of mothers with an-
tiphospholipid syndrome, which somehow they never did. I liked that in obstetrics you end up 
with twice the number of patients you started with, which is an unusually good batting average 
compared to other specialties. (I’m looking at you, geriatrics.) I also remembered being told 
by one of the registrars during my student placement that he’d chosen obs and gynae because 
it was easy. ‘Labour ward is literally four things: caesareans, forceps, ventouse and sewing up 
the mess you’ve made.’

I also liked the fact that it was a blend of medicine and surgery – my house officer jobs had 
proved I shouldn’t really be majoring in either. It would give me a chance to work in infertility 
clinics and labour wards – what could be a better, more rewarding use of my training than deliv-
ering babies and helping couples who couldn’t otherwise have them? Of course, the job would 
be difficult emotionally when things went wrong—not every stork has a happy landing – but 
unfortunately the depth of the lows is the price you pay for the height of the highs.



Asi proto, aby pacienti získali trochu důvěry k pětadvacetiletému mladíkovi, který jim za chvil-
ku přiloží skalpel k břichu. Bylo to částečně i morální nakopnutí, které jsem potřeboval, abych 
přestal chtít skočit ze střechy nemocnice pokaždé, když jsem viděl nový rozpis směn. Ale 
nechtěl bych to hrotit a říkat tomu povýšení – stane se to automaticky po prvním roce, který 
odpracujete jako sekundář; je to podobné, jako když vám v McDonald’s  přidají hvězdičku 
na jmenovku. I když mám tedy podezření, že Ronald platí lépe než fondy Národní zdravotní 
služby NHS.

Myslím, že asi je technicky možné neprojít prvním rokem lékařské praxe úspěšně a muset 
ho opakovat, ale nikdy jsem neslyšel, že by se to opravdu stalo. Jen mezi mými známými se 
najde jeden kolega sekundář, který spal s pacientkou na lékařáku, a jiný, který se nesoustředil 
a předepsal penicilin místo paracetamolu pacientovi, který má na penicilin alergii. Ale oba 
prošli dál, takže Bůh ví, co musí člověk udělat, aby to opravdu nedal.

Když jste starším sekundářem, nastává chvíle se rozhodnout, na co se budete specializo-
vat. Pokud chcete být obvodním lékařem, zůstanete v nemocnici pár let, pracujete třeba na 
urgentním příjmu, interně nebo pediatrii, a pak se přesunete do konkrétní komunity a je vám 
přiděleno sako s apartními nášivkami na loktech a trvale pozvednuté obočí. Pokud chcete být 
nemocničním lékařem, je spousta cest, po kterých můžete poslepu klopýtat. Pokud chcete být 
chirurgem, můžete se zapsat kamkoli, od kolorektální chirurgie k hrudní chirurgii, neurochi-
rurgii a ortopedii. (Ortopedie je v podstatě vyhrazena pro ragbyový tým lékařské fakulty – stěží 
je to totiž něco víc než sešívání a sešroubovávání – a mám podezření, že si to vlastně lidé neza-
pisují, ale že spíš ponoří ruku do inkoustu a poskytnou otisk dlaně.)

Existuje spousta oborů specializace všeobecného lékařství pro ty, kdo nechtějí mít špí-
nu pod nehty, jako třeba geriatrie; kardiologie, pneumologie, dermatologie (která může být 
nechutná, ale máte relativně lehký život – počet případů, kdy by vás budili kvůli urgentnímu 
kožnímu problému, by se daly spočítat na prstech jedné odporně se olupující ruky). Také je 
celkem dost oborů, které nejsou klasická interna ani chirurgie, jako například anesteziologie, 
radiologie, nebo gynekologie a porodnictví.

Vybral jsem si gyne a poro – nebo také „prcky a fracky,“ jak se tomu rozkošně říkalo u nás 
na škole. Moje bakalářská práce se týkala daného oboru, a tak jsem měl trochu náskok, pokud 
by se mě tedy lidé ptali na otázky týkající se raných poporodních komplikací u novorozenců 
matek trpících antifosfolipidovým syndromem, což se nikdy nestalo. Líbilo se mi, že v porod-
nictví je na konci dvakrát více pacientů než na začátku, což je nezvykle dobrý průměr, když to 
porovnáte s ostatními specializacemi. (Mluvím o tobě, geriatrie.) Také si pamatuji, že mi jeden 
z odborných lékařů v průběhu praxe na škole řekl, že si vybral gyne a poro, protože to je lehké. 

„Porodnické oddělení se týká doslova jen těchto čtyř věcí: císařských řezů, kleští, vakuových 
zvonů a šití nepořádku, který naděláš.“

Také se mi líbilo, že to je směs interny a chirurgie – mé jednotlivé posty na pozici sekundá-
ře mě naučily, že bych jako hlavní obor neměl mít ani jedno z toho. Umožnilo by mi to pracovat 
v centrech asistované reprodukce a v porodnicích. A mohl bych snad svého vzdělání využít 
ještě lépe a užitečněji, než přiváděním dětí na svět a pomocí párům, které by děti jinak nemohly 
mít? Jasně, bylo by to psychicky náročné, kdyby věci nešly podle plánu – ne každý čáp úspěšně 
doletí – ale bohužel jsou špatné chvíle cenou, která se musí platit za ty chvíle, které stojí za to.



There was also the fact that I’d ruled out every other speciality in quick succession. Too de-
pressing. Too difficult. Too boring. Too revolting. Obs and gynae was the only one that excited 
me, a career I could genuinely look forward to.

In the event, it took me months to actually make up my mind, commit and apply. I think 
the reason I hesitated was that I hadn’t made any significant life decisions since I chose which 
medical school to go to at the age of eighteen – and even that was mostly because I was im-
pressed with the curly fries in the students’ union. Age twenty -five was the first point I actually 
got to make an active decision in the Choose Your Own Adventure book of my life. I not only 
had to learn how to make a decision, but also ensure I made the right one.

You decide to pick up the forceps. Turn to page 34.

Monday, 8 August 2005
First week working on labour ward. Called in by the midwife because patient DH was feeling 
unwell shortly after delivering a healthy baby. Nobody likes a clever dick, but it didn’t take 
Columbo, Jessica Fletcher and the entire occupancy of 221 b Baker Street to work out the 
patient was probably ‘feeling unwell’ because of the litres of blood cascading unnoticed out of 
her vagina. I pressed the emergency buzzer, hoped someone a bit more useful would appear and 
unconvincingly reassured the patient that everything was going to be fine, while she continued 
to redecorate my legs with her blood volume.

The senior registrar ran in, performed a PV and removed a piece of placenta that was 
causing the issue. Once it was coaxed out, and the patient had a few units of blood replaced, 
she was absolutely fine.

I went to the changing rooms to get myself some fresh scrub trousers. It’s the third time 
in a week my boxers have been soaked in someone else’s blood and I’ve had no option but to 
chuck them away and continue the shift commando. At £ 15 a pop for CKs I think I’m running 
my job at a loss.

This time it had soaked through further than usual and I found myself washing blood off 
my cock, I’m not sure which is worse: the realization I could have caught HIV or the knowledge 
that none of my friends would ever believe this is how I got it.



Taky byla pravda, že jsem všechny ostatní specializace rychle vyloučil. Příliš depresivní. 
Příliš těžké. Příliš nudné. Příliš odporné. Gyne a poro byla jediná specializace, která mě nad-
chla, kariéra, na kterou jsem se opravdu mohl těšit.

Mně tehdy trvalo měsíce se opravdu konečně rozmyslet a přihlásit. Myslím si, že jsem vá-
hal kvůli tomu, že jsem neučinil žádné důležité životní rozhodnutí od doby, kdy jsem si v osm-
nácti vybral, na kterou lékařskou fakultu půjdu – a i tu jsem si vybral hlavně proto, že jsem byl 
okouzlen spirálovými hranolky ve studentské unii. V pětadvaceti jsem musel poprvé opravdu 
udělat aktivní rozhodnutí a vybrat si dobrodružství, o kterém bude kniha mého života. Nejen, 
že jsem se musel naučit rozhodovat, ale také jsem si musel být jistý, že jsem se rozhodl správně.

Rozhodli jste se vzít do rukou kleště. Otočte na stranu 34.

Pondělí 8. srpna 2005
První týden, co jsem pracoval na porodnickém oddělení. Zavolala mě porodní asistentka, pro-
tože pacientka DH se cítila špatně krátce poté, co porodila zdravé miminko. Nikdo nemá rád 
otravné chytrolíny, ale skutečně nebyl potřeba Columbo, Jessica Fletcherová a celé osazenstvo 
Baker Street 221 b, aby člověk vypátral, že pacientce pravděpodobně „není dobře“. Zcela nepo-
zorovaně jí totiž z pochvy prýštily hektolitry krve… Zmáčkl jsem pohotovostní pager a doufal, 
že se objeví někdo trochu schopnější a ujišťoval jsem pacientku, že všechno bude v pořádku, 
zatímco ona svou krví bez přestání tvořila další a další obrazce na mých nohách.

Starší odborný lékař vběhl na pokoj, provedl vyšetření per vaginam a  odstranil kousek 
placenty, který problém způsoboval. Když byl kousek venku, pacientka dostala transfuzí pár 
dávek krve a byla zcela v pořádku.

Šel jsem do šatny, abych si opatřil čisté erární kalhoty. Ten týden už to bylo potřetí, co 
byly moje boxerky nasáklé krví cizího člověka, a tak jsem neměl jinou možnost než je vyhodit 
a směnu dokončit naostro. Jelikož jedny boxerky Calvin Klein stojí 15 liber, myslím, že v práci 
prodělávám.

Tentokrát krev prosákla hlouběji než obvykle, a tak jsem si ji musel smýt i z ptáka. Nevím, 
co je horší: nebezpečí, že jsem mohl chytit HIV, anebo vědomí, že by mi žádný z přátel nevěřil, 
že jsem to chytil takto.



NEIL GAIMAN
The Case of Four and Twenty Blackbirds

The Case of Four and Twenty Blackbirds

I sat in my office, nursing a glass of hooch and idly cleaning my automatic. Outside the rain fell 
steadily, like it seems to do most of the time in our fair city, whatever the tourist board says. 
Hell, I didn’t care. I’m not on the tourist board. I’m a private dick, and one of the best, although 
you wouldn’t have known it; the office was crumbling, the rent was unpaid and the hooch was 
my last.

Things are tough all over.
To cap it all, the only client I’d had all week never showed up on the street corner where 

I’d waited for him. He said it was going to be a big job, but now I’d never know: he kept a prior 
appointment in the morgue.

So when the dame walked into my office I was sure my luck had changed for the better.
“What are you selling, lady?”
She gave me a look that would have induced heavy breathing in a pumpkin, and which shot 

my heartbeat up to three figures. She had long blonde hair and a figure that would have made 
Thomas Aquinas forget his vows. I forgot all mine about never taking cases from dames.

“What would you say to some of the green stuff?” she asked, in a husky voice, getting 
straight to the point.

“Continue, sister.” I didn’t want her to know how bad I needed the dough, so I held my hand 
in front of my mouth; it doesn’t help if a client sees you salivate.

She opened her purse and flipped out a photograph. Glossy eight by ten. “Do you recognise 
that man?”

In my business you know who people are. “Yeah.”
“He’s dead.”
“I know that too, sweetheart. It’s old news. It was an accident.”
Her gaze went so icy you could have chipped it into cubes and cooled a cocktail with it. 

“My brother’s death was no accident.”
I raised an eyebrow – you need a lot of arcane skills in my business – and said “Your broth-

er, eh?” Funny, she hadn’t struck me as the type that had brothers.
“I’m Jill Dumpty.”
“So your brother was Humpty Dumpty?”
“And he didn’t fall off that wall, Mr Horner. He was pushed.”
Interesting, if true. Dumpty had his finger in most of the crooked pies in town; I could 

think of five guys who would have preferred to see him dead than alive without trying.
Without trying too hard, anyway.

“You seen the cops about this?”
“Nah. The King’s Men aren’t interested in anything to do with his death. They say they did 

all they could do in trying to put him together again after the fall.”
I leaned back in my chair.



HANA SÝKOROVÁ
Překlad

Případ čtyřiadvaceti černých kosů

Zrovna jsem seděl ve své kanceláři, popíjel samohonku a líně čistil svůj automat. Venku vytr-
vale pršelo, tak jako většinou pršívá v našem krásném městě, ať si turistické centrum říká, co 
chce. Mně to bylo jedno. Nedělám na informacích. Jsem soukromé očko, jeden z nejlepších, 
ačkoli byste to nepoznali; kancelář se rozpadala, nájem byl nezaplacený a ta samohonka byla 
moje poslední.

Těžké časy.
Aby toho nebylo málo, jediný klient, kterého jsem za celý týden měl, se na rohu, kde jsem 

na něj čekal, vůbec neukázal. Říkal, že to bude stát za to. Teď už se to ale nedozvím: měl dří-
vější schůzku v márnici.

Takže když ta panička vešla do mé kanceláře, byl jsem si jistý, že se štěstí obrátilo v můj 
prospěch.

„Co nabízíte, dámo?“
Věnovala mi pohled, který by rozdýchal mrtvolu a mně vystřelil puls nad stovku. Měla 

dlouhé blond vlasy a postavu, kvůli které by i svatý Tomáš Akvinský zapomněl na všechny své 
sliby. Já zapomněl na ty svoje o tom, že nebudu brát případy od ženských.

„Co byste řekl na nějakou škváru?“ zeptala se chraplavým hlasem rovnou k věci.
„Pokračujte.“ Nechtěl jsem, aby věděla, jak moc jsem ty prachy potřeboval, tak jsem si 

rukou zakryl ústa; moc vám nepomůže, když klient vidí, jak slintáte.
Otevřela kabelku a vytáhla fotografii. Lesklá, dvacet krát dvacet pět centimetrů. „Pozná-

váte toho muže?“
V mé branži lidi prostě znáte. „Jo.“

„Je mrtvý.“
„To vím taky, zlato. Není to žádná novinka. Byla to nehoda.“
Její pohled zchladnul tak, že byste ho mohli nasekat na kostky a vychladit si s ním koktejl. 

„Smrt mého bratra nebyla žádná nehoda.“
Povytáhl jsem obočí – tajných schopností potřebujete v mojí branži spoustu – a řekl „Tak 

váš bratr?“ Zvláštní, nepřišla mi jako sourozenecký typ.
„Jsem Jill Dumptyová.“
„Takže váš bratr byl Humpty Dumpty?“
„A on z té zdi nespadl, pane Hornere. Někdo ho strčil.“
Zajímavé, pokud to tedy byla pravda. Dumpty měl prsty ve většině leváren ve městě; 

z fleku mě napadlo pět chlapů, kteří by ho radši viděli mrtvého než živého.
„Byla jste s tím za poldama?“
„Ne, Královy muže jeho smrt nezajímá. Prý že udělali všechno, co mohli, když se ho snažili 

dát zase dohromady, potom co spadl.“
Opřel jsem se ve svém křesle.



“So what’s it to you. Why do you need me?”
“I want you to find the killer, Mr. Horner. I want him brought to justice. I want him to fry 

like an egg. Oh – and one other little thing,” she added, lightly. “Before he died Humpty had 
a small manila envelope full of photographs he was meant to be sending me. Medical photos. 
I’m a trainee nurse, and I need them to pass my finals.”

I inspected my nails, then looked up at her face, taking in a handful of waist and Easter -egg 
bazonkas on the way up. She was a looker, although her cute nose was a little on the shiny side. 

“I’ll take the case. Seventy -five a day and two hundred bonus for results.”
She smiled; my stomach twisted around once and went into orbit. “You get another two 

hundred if you get me those photographs. I want to be a nurse real bad.” Then she dropped 
three fifties on my desk -top.

I let a devil -may -care grin play across my rugged face. “Say, sister, how about letting me 
take you out for dinner? I just came into some money.”

She gave an involuntary shiver of anticipation and muttered something about having 
a thing about midgets, so I knew I was onto a good thing. Then she gave me a lopsided smile 
that would have made Albert Einstein drop a decimal point. “First find my brother’s killer, Mr. 
Horner. And my photographs. Then we can play.”

She closed the door behind her. Maybe it was still raining but I didn’t notice. I didn’t care.
⁎

There are parts of town the tourist board don’t mention. Parts of town where the police travel 
in threes if they travel at all. In my line of work you get to visit them more than is healthy. 
Healthy is never.

He was waiting for me outside Luigi’s. I slid up behind him, my rubber -soled shoes sound-
less on the shiny wet sidewalk.

“Hiya, Cock.”
He jumped and spun around; I  found myself gazing up into the muzzle of a 45. “Oh, 

Horner.” He put the gun away. “Don’t call me Cock. I’m Bernie Robin to you, Short -stuff, and 
don’t you forget it.”

“Cock Robin is good enough for me, Cock. Who killed Humpty Dumpty?”
He was a strange looking bird, but you can’t be choosy in my profession. He was the best 

underworld lead I had.
“Let’s see the colour of your money.”
I showed him a fifty.

“Hell,” he muttered. “It’s green. Why can’t they make puce or mauve money for a change?” 
He took it though. “All I know is that the Fat Man had his finger in a lot of pies.”

“So?”
“One of those pies had four and twenty blackbirds in it.”
“Huh?”
“Do I hafta spell it out for you? I… Ughh…” He crumpled to the sidewalk, an arrow pro-

truding from his back. Cock Robin wasn’t going to be doing any more chirping.
⁎



„Takže o co vám jde? K čemu potřebujete mně?“
„Chci, abyste toho vraha našel, pane Hornere. Chci, aby čelil spravedlnosti. Chci, aby se 

smažil, jako volské oko. Jo, ještě jedna maličkost,“ dodala mírně. „Před tím, než zemřel, měl 
Humpty malou obálku plnou fotografií, kterou mi měl poslat. Týkají se medicíny. Školím se na 
zdravotní sestru a potřebuji je, abych udělala zkoušky.“

Zkoumal jsem si nehty, a když jsem zvedal hlavu, abych se jí podíval do obličeje, prohlédl 
jsem si její pas a prsa. Byla to kočka, i když její roztomilý nosík se až trochu moc leskl. „Ten 
případ beru. Sedmdesát pět na den a dvě stě jako bonus za výsledky.“

Usmála se; žaludek mi začal vyvádět psí kusy. „Když mi ty fotky donesete, dostanete další 
dvě stovky. Opravdu moc se chci stát sestřičkou.“ Pak mi na stůl hodila tři padesátky.

Na rtech mi zahrál nedbalý úsměv. „Co kdybych vás pozval na večeři? Zrovna jsem přišel 
k penězům.“

Zachvěla se v očekávání a zamumlala něco v tom smyslu, že pro trpaslíky má slabost, takže 
jsem věděl, že jsem na dobré cestě. Potom mě obdařila úsměvem, pro který by i Albert Einstein 
zapomněl na desetinnou čárku. „Nejdřív najděte vraha mého bratra, pane Hornere. A mé foto-
grafie. Až pak si můžeme zašpásovat.“

Zavřela za sebou dveře. Možná ještě pršelo, ale já si toho nevšímal. Nezáleželo na tom.
⁎

Existují části města, o kterých se vám na informacích nezmíní. Místa, kam policie vyráží ve 
trojicích, pokud tam tedy vůbec vyrazí. V mé profesi je člověk navštíví častěji než je zdrávo. 
A zdrávo to není nikdy.

Čekal na mně před Luigiho podnikem. Připlížil jsem se za něj; na lesklém mokrém chod-
níku moje gumové podrážky nevydaly ani hlásku.

„Nazdar, Ptáčku.“
Nadskočil a otočil se a já najednou zíral do hlavně pětačtyřicítky. „Aha, to jsi ty.“ Schoval 

zbraň. „A neříkej mi Ptáčku. Pro tebe jsem Bernie Červenka, Prcku, na to nezapomínej.“
„Mě Ptáček Červenka vyhovuje, Ptáčku. Kdo zabil Humtyho Dumptyho?“
Byl to takový podivín, ale v mojí profesi si nemůžete vybírat. A on byl ta nejlepší stopa 

v podsvětí, jakou jsem měl.
„Nejdřív ukaž prachy.“
Ukázal jsem mu padesátku.

„Do háje,“ zamumlal. „Je zelená. Proč je nemůžou dělat třeba hnědofialový nebo v barvě 
lila?“ stejně si je vzal. „Vím jenom to, že Tlusťoch měl prsty ve spoustě koláčů.“

„A?“
„V jednom z těch koláčů bylo čtyřiadvacet černejch kosů.“
„Cože?“
„Mám ti to snad hláskovat? Řek’ jsem ž… Agrrr…“ Svalil se na chodník. Ze zad mu trčel 

šíp. Ptáček Červenka už nikdy nezazpívá.
⁎



Sergeant O’Grady looked down at the body, then he looked down at me. “Faith and begorrah, 
to be sure” he said. “If it isn’t Little Jack Horner himself.”

“I didn’t kill Cock Robin, Sarge.”
“And I suppose that the call we got down at the station telling us you were going to be rub-

bing the late Mr. Robin out. Here. Tonight. Was just a hoax?”
“If I’m the killer, where are my arrows?” I thumbed open a pack of gum and started to chew. 

“It’s a frame.”
He puffed on his meerschaum and then put it away, and idly played a couple of phrases 

of the William Tell overture on his oboe. “Maybe. Maybe not. But you’re still a suspect. Don’t 
leave town. And Horner…”

“Yeah?”
“Dumpty’s death was an accident. That’s what the coroner said. That’s what I say. Drop the 

case.”
I thought about it. Then I thought of the money, and the girl. “No dice, Sarge.”
He shrugged. “It’s your funeral.” He said it like it probably would be.
I had a funny feeling like he could be right.

“You’re out of your depth, Horner. You’re playing with the big boys. And it ain’t healthy.”
From what I could remember of my schooldays he was correct. Whenever I played with 

the big boys I always wound up having the stuffing beaten out of me. But how did O’Grady – 
how could O’Grady have known that? Then I remembered something else.

O’Grady was the one that used to beat me up the most.
⁎

It was time for what we in the profession call ‘legwork’. I made a few discreet enquiries around 
town, but found out nothing about Dumpty that I didn’t know already.

Humpty Dumpty was a bad egg. I remembered him when he was new in town, a smart 
young animal trainer with a nice line in training mice to run up clocks. He went to the bad pret-
ty fast though; gambling, drink, women, it’s the same story all over. A bright young kid thinks 
that the streets of Nurseryland are paved with gold, and by the time he finds out otherwise 
it’s much too late.

Dumpty started off with extortions and robbery on a small scale – he trained up a team 
of spiders to scare little girls away from their curds and whey, which he’d pick up and sell on 
the black market. Then he moved onto blackmail – the nastiest game. We crossed paths once, 
when I was hired by this young society kid – let’s call him Georgie Porgie – to recover some 
compromising snaps of him kissing the girls and making them cry. I got the snaps, but I learned 
it wasn’t healthy to mess with the Fat Man. And I don’t make the same mistakes twice. Hell, in 
my line of work I can’t afford to make the same mistakes once.

It’s a tough world out there. I remember when Little Bo Peep first came to town… but you 
don’t want to hear my troubles. If you’re not dead yet, you’ve got troubles of your own.

I checked out the newspaper files on Dumpty’s death. One minute he was sitting on a wall, 
the next he was in pieces at the bottom. All the King’s Horses and all the King’s Men were on 
the scene in minutes, but he needed more than first aid. 



Seržant O’Grady shlížel na tělo, pak se podíval na mně. „Na mou duši,“ řekl, „jestli to není sám 
malý Jack Horner.“

„Já Ptáčka Červenku nezabil, seržo.“
„Takže předpokládám, že ten tip, co jsme dostali, podle kterého jsi měl zesnulého pana 

Červenku dneska večer honit, přímo tady, byla jenom bouda?“
„Jestli jsem vrah, tak kde jsou moje šípy?“ palcem jsem otevřel balíček žvýkaček a začal 

jsem žvýkat. „Někdo to na mně chce hodit.“
Zabafal ze své pěnovky, zase ji schoval a nedbale zahrál na hoboj pár not z předehry Vilé-

ma Tella. „Možná. Možná taky ne. I tak jsi pořád podezřelý. Neodjížděj z města. A Hornere…“
„Jo?“
„Dumptyho smrt byla nehoda. Tak to řekl koroner. Říkám to i já. Nech to být.“
Chvíli jsem to zvažoval. Pak jsem si vzpomněl na ty peníze a tu holku. „Ani nápad, seržo.“
Pokrčil rameny. „Bude to tvůj funus.“ Řekl to, jako kdyby to bylo dané.
Měl jsem zvláštní pocit, že má možná pravdu.

„Tohle je nad tvoje síly, Hornere. Zahráváš si s velkýma klukama. A to se nevyplácí.“
Z toho, co si pamatuju ze svých školních let, měl pravdu. Vždycky, když jsem si chtěl hrát 

s velkýma klukama, vymlátili ze mě duši. Ale jak to mohl O’Grady vědět? Pak jsem si vzpo-
mněl ještě na něco.

O’Grady mě tenkrát mlátil ze všech nejvíc.
⁎

Nastal čas na to, čemu v mém oboru říkáme ‚průzkum terénu‘. Nenápadně jsem se ve městě 
poptal, ale nezjistil jsem o Dumptym nic, co bych už nevěděl.

Humpty Dumpty byl pěkný pukavec. Pamatuju si, jak byl ve městě nový. Mladý, chytrý 
cvičitel zvířat, který zrovna úspěšně trénoval své myši. Jenže se dost rychle obrátil na špatnou 
stranu; hazard, pití, ženské, tak jako se to stalo už mnohokrát předtím. Chytrý, mladý kluk, 
který v Říkánkově vidí zlatý důl, ale než zjistí, že opak je pravdou, je už příliš pozdě.

Dumpty začal s vymáháním a menšími loupežemi – používal trénované pavouky ke straše-
ní malých holčiček, aby jim mohl ukrást sýr a pak ho prodat na černém trhu. Pak se přesunul 
k vydírání – k té nejhnusnější hře. Jednou jsme na sebe narazili, když si mě najal jeden malý 
spratek, říkejme mu třeba Georgie Porgie, abych pro něj našel nějaké kompromitující fotky, na 
kterých byl on, jak líbá holky až se rozbrečí. Získal jsem je, ale zjistil jsem, že není radno si 
s Tlusťochem zahrávat. A já své chyby neopakuju. Jako soukromé očko si sotva můžu dovolit 
udělat nějakou chybu poprvé, do háje.

Svět je krutý. Vzpomínám si, když do města poprvé přijela Malá Bo Peepová… Ale vás 
moje problémy nezajímají. Dokud člověk dýchá, má dost svých vlastních problémů.

Prošel jsem všechny novinové záznamy o Dumptyho smrti. V jednu chvíli si seděl na zdi, 
a v příští už ležel na kousky dole pod ní. Všichni Královi muži i se svými koňmi byli na místě 
během několika minut, ale Dumpty potřeboval víc než jen první pomoc. 



A medic named Foster was called – a friend of Dumpty’s from his Gloucester days – although 
I don’t know of anything a doc can do when you’re dead.

Hang on a second – Dr. Foster!
I got that old feeling you get in my line of work. Two little brain cells rub together the right 

way and in seconds you’ve got a 24 carat cerebral fire on your hands.
You remember the client who didn’t show – the one I’d waited for all day on the street 

corner? An accidental death. I hadn’t bothered to check it out – I can’t afford to waste time on 
clients who aren’t going to pay for it.

Three deaths, it seemed. Not one.
I reached for the telephone and rang the police station. “This is Horner,” I told the desk 

man. “Lemme speak to Sergeant O’Grady.”
There was a crackling and he came on the line. “O’Grady speaking.”

“It’s Horner.”
“Hi, Little Jack.” That was just like O’Grady. He’d been kidding me about my size since we 

were kids together. “You finally figured out that Dumpty’s death was accidental?”
“Nope. I’m now investigating three deaths. The Fat Man’s, Bernie Robin’s and Dr. Foster’s.”
“Foster the plastic surgeon? His death was an accident.”
“Sure. And your mother was married to your father.”
There was a pause. “Horner, if you phoned me up just to talk dirty, I’m not amused.”

“Okay, wise guy. If Humpty Dumpty’s death was an accident and so was Dr. Foster’s, tell 
me just one thing. Who killed Cock Robin?“ 

I don’t ever get accused of having too much imagination, but there’s one thing I’d swear 
to. I could hear him grinning over the phone as he said: “You did, Horner. And I’m staking my 
badge on it.”

The line went dead.
⁎

My office was cold and lonely, so I wandered down to Joe’s Bar for some companionship and 
a drink or three.

Four and twenty blackbirds. A dead Doctor. The Fat Man. Cock Robin… Heck, this case 
had more holes in it than a Swiss cheese and more loose ends than a  torn string vest. And 
where did the juicy Miss Dumpty come into it? Jack and Jill – we’d make a great team. When 
this was all over perhaps we could go off together to Louie’s little place on the hill, where no-

-one’s interested in whether you got a marriage license or not. ‘The Pail of Water’, that was the 
name of the joint.

I called over the bartender. “Hey. Joe.”
“Yeah, Mr. Horner?” He was polishing a glass with a rag that had seen better days as a shirt.
“Did you ever meet the Fat Man’s sister?”
He scratched at his cheek. “Can’t say as I did. His sister…huh? Hey – the Fat Man didn’t 

have a sister.”
“You sure of that?”



Na místo přivolali lékaře jménem Foster – Dumptyho známého z jeho časů v Gloucesteru – 
i když netuším, co by doktor mohl udělat pro mrtvolu.

Tak moment – Doktor Foster!
V tu chvíli začala pracovat moje intuice. Dvě malé mozkové buňky se o sebe otřou tím 

správným způsobem a za chvíli se vám mozek rozsvítí jako žárovka.
Vzpomínáte si na toho klienta, který se neukázal – ten, na kterého jsem čekal na rohu celý 

den? Náhodné úmrtí. Neobtěžoval jsem se s  prověřováním – nemůžu si dovolit ztrácet čas 
s klienty, kteří mi za něj nezaplatí.

Tři úmrtí, jak se zdá. Ne jedno.
Natáhl jsem se pro telefon a zavolal na policejní stanici. „Tady je Horner,“ ohlásil jsem se 

policistovi na recepci. „Dejte mi seržanta O’Gradyho.“
Na lince se ozvalo zapraskání a pak jeho hlas. „O’Grady.“

„Tady Horner.“
„Ahoj, malý Jacku.“ Celý O’Grady. Kvůli mé výšce si ze mě dělal srandu, už když jsme byli 

děti. „Konečně jsi přišel na to, že Dumptyho smrt byla jenom náhoda?“
„Ne. Teď už vyšetřuju tři úmrtí. Tlusťocha, Bernieho Červenky a doktora Fostera.“
„Fostera? Toho plastického chirurga? Jeho smrt byla nehoda.“
„Jasně. A tvoje máma byla vdaná za tvého tátu.“
Chvíli bylo ticho. „Hornere, pokud voláš jenom abys se mnou flirtoval, tak máš smůlu.“

„Fajn, ty chytráku. Jestli tedy byla smrt Humptyho Dumptyho i doktora Fostera nehoda, 
řekni mi tohle. Kdo zabil Ptáčka Robina?“

Nikdo by o mně neřekl, že mám moc aktivní představivost, ale klidně bych přísahal, že 
jsem slyšel, jak se šklebí, když řekl: „Ty, Hornere. Na to vsadím svůj odznak.“

Hovor se přerušil.
⁎

V kanceláři mi byla zima a smutno, tak jsem si zašel k Joeovi na trochu společnosti a ně-
jaký ten drink.

Čtyřiadvacet černých kosů. Mrtvý doktor. Tlusťoch. Ptáček Červenka… Krucinál, tenhle 
případ má víc děr než švýcarský sýr a síťované punčochy dohromady. A kam zapadá šťavnatá 
slečna Dumptyová? Jack a Jill – byli bychom skvělý tým. Až tohle všechno skončí, možná by-
chom si spolu mohli zajít do Louieho podniku na kopci, kde nikoho nezajímá, jestli jste svoji. 
‚U plného vědra‘, tak se to tam jmenuje.

Zavolal jsem na barmana. „Hej, Joe.“
„Jo, pane Hornere?“ Leštil zrovna sklenici hadrem, který kdysi býval košilí.
„Znáte Tlusťochovu sestru?“
Poškrábal se na tváři. „To nemůžu říct. Sestra, jo? Počkat, Tlusťoch žádnou neměl.“

„Jste si jistý?“



“Sure I’m sure. It was the day my sister had her first kid – I told the Fat Man I was an uncle. 
He gave me this look and says, ‘Ain’t no way I’ll ever be an uncle, Joe. Got no sisters or brother, 
nor no other kinfolk neither.’ ”

If the mysterious Miss Dumpty wasn’t his sister, who was she?
“Tell me, Joe. Didja ever see him in here with a dame – about so high, shaped like this?” My 

hands described a couple of parabolas. “Looks like a blonde love goddess.”
He shook his head. “Never saw him with any dames. Recently he was hanging around with 

some medical guy, but the only thing he ever cared about was those crazy birds and animals 
of his.”

I took a swig of my drink. It nearly took the roof of my mouth off. “Animals? I thought 
he’d given all that up.”

“Naw – couple weeks back he was in here with a whole bunch of blackbirds he was training 
to sing ‘Wasn’t that a dainty dish to set before Mmm Mmm.’ ”

“Mmm Mmm?”
“Yeah. I got no idea who.“
I put my drink down. A  little of it spilt on the counter, and watched it strip the paint. 

“Thanks, Joe. You’ve been a big help.” I handed him a ten dollar bill. “For information received,” 
I said, adding, “Don’t spend it all at once.”

In my profession it’s making little jokes like that that keeps you sane.
⁎

I had one contact left. Ma Hubbard. I found a pay phone and called her number.
“Old Mother Hubbard’s Cupboard – Cake Shop and licensed Soup Kitchen.”
“It’s Horner, Ma.”
„Jack? It ain’t safe for me to talk to you.”
“For old time’s sake, sweetheart. You owe me a favour.” Some two -bit crooks had once 

knocked off the Cupboard, leaving it bare. I’d tacked them down and returned the cakes 
and soup.

“…Okay. But I don’t like it.”
“You know everything that goes on around here on the food front, Ma. What’s the signifi-

cance of a pie with four and twenty trained blackbirds in it?” She whistled, long and low. “You 
really don’t know?”

“I wouldn’t be asking you if I did.”
“You should read the Court pages of the papers next time, sugar. Jeez. You are out of 

your depth.”
“C’mon, Ma. Spill it.”
“It so happens that that particular dish was set before the King a few weeks back… Jack? 

Are you still there?”
“I’m still here ma’am.” I said, quietly. “All of a sudden a lot of things are starting to make 

sense.” I put down the phone.
It was beginning to look like Little Jack Horner had pulled out a plum from this pie.
It was raining, steady and cold. I phoned a cab.



„Jasně, že jsem. Když se mojí sestře narodilo první děcko, řek’ jsem Tlusťochovi, že je ze 
mě strejda. On se na mě podíval a řek’, ‚Ze mě strejda nikdy nebude, Joe. Nemám žádný sestry 
ani bratry, ani žádný jiný příbuzný.‘ “

Jestli záhadná slečna Dumtyová není jeho sestra, tak kdo teda je?
„Řekni mi, Joe. Viděls ho tady někdy s ženskou – asi takhle vysokou, asi takhle tvarovanou?“ 

Rukama jsem opsal pár parabol. „Vypadá jako blond bohyně lásky.“
Zavrtěl hlavou. „Nikdy jsem ho s žádnou ženskou neviděl. Poslední dobou se tu vocho-

mejtal s nějakým doktůrkem, ale jediný, na čem mu kdy záleželo, byly ty jeho bláznivý zvířata 
a ptáci.“

Loknul jsem si svého pití. Málem mě to sežehlo zevnitř. „Zvířata? Myslel jsem, že toho 
už dávno nechal.“

„Ne, před pár tejdny tu měl s sebou plno kosů a učil je zpívat ‚No, není to ale lahůdka hodná 
Na Nana.‘ “

„Na Nana?“
„Jo. Netuším koho.“
Položil jsem svoji sklenici. Trochu tekutiny se z ní vylilo na bar a já sledoval, jak naleptává 

barvu. „Díky, Joe. Moc jste mi pomohl.“ Podal jsem mu desetidolarovku. „Za informace,“ řekl 
jsem a dodal, „Neutraťte to všechno najednou“.

V mojí branži vám takové vtípky pomáhají se nezbláznit.
⁎

Z mých kontaktů už mi zbyl jenom jeden. Máma Hubbardová. Našel jsem telefonní budku 
a zavolal jí.

„Kredenc staré mámy Hubbardové – Cukrárna a licencovaná výdejna jídla pro potřebné.“
„Tady Horner, mámo.“
„Jacku? Neměla bych s tebou mluvit.“
„Kvůli starým časům, zlato. Dlužíš mi laskavost.“ Nějací grázlíci kdysi Kredenc kompletně 

vybílili. Já je vystopoval a všechno sladké a jídlo mámě vrátil.
„…No dobře, ale nadšená z toho nejsem.“
„Ty víš o všem, co se tady v okolí šustne, pokud se to týče jídla, mámo. Je něco důležitého 

na koláči s čtyřiadvaceti černými kosy uvnitř?“ Zahvízdala, dlouze a nízko. „Ty to fakt nevíš?“
„Kdybych to věděl, neptal bych se.“
„Příště by sis v novinách měl přečíst soudní sekci, zlato. Šmárja. Ty vážně nevíš, co děláš.“
„No tak, mámo. Vyklop to.“
„Před pár týdny tenhle konkrétní pokrm čirou náhodou přinesli samotnému králi… Jacku? 

Jsi tam ještě?“
„Jsem tady, madam.“ Řekl jsem tiše. „Teď už spousta věcí začíná dávat smysl.“ Zavěsil jsem.
Začínalo to vypadat, že malý Jack Horner na něco kápnul.
Vytrvale pršelo a bylo chladno. Zavolal jsem si taxík.



Quarter of an hour later one lurched out of the darkness.
“You’re late.”
“So complain to the tourist board.”
I climbed in the back, wound down the window, and lit a cigarette.
And I went to see the Queen.

⁎

The door to the private part of the palace was locked. It’s the part that the public don’t get to 
see. But I’ve never been public, and the little lock hardly slowed me up. The door to the private 
apartments with the big red heart on it was unlocked, so I knocked and walked straight in.

The Queen of Hearts was alone, standing in front of the mirror, holding a plate of jam tarts 
with one hand, powdering her nose with the other. She turned, saw me, and gasped, dropping 
the tarts.

“Hey, Queenie,” I said. “Or would you feel more comfortable if I called you Jill?”
She was still a good looking slice of dame, even without the blonde wig.

“Get out of here!” she hissed.
“I don’t think so, toots.” I sat down on the bed. “Let me spell a few things out for you.”
“Go ahead.” She reached behind her for a concealed alarm button. I let her press it. I’d cut 

the wires on my way in – in my profession there’s no such thing as being too careful.
“Let me spell a few things out for you.”
“You just said that.”
“I’ll tell this my way, lady.”
I  lit a cigarette and a  thin plume of blue smoke drifted heavenwards, which was where 

I was going if my hunch was wrong. Still, I’ve learned to trust hunches.
“Try this on for size, Dumpty – the Fat Man – wasn’t your brother. He wasn’t even your 

friend. In fact he was blackmailing you. He knew about your nose.”
She turned whiter than a number of corpses I’ve met in my time in the business. Her hand 

reached up and cradled her freshly powdered nose.
“You see, I’ve known the Fat Man for many years, and many years ago he had a lucrative 

concern in training animals and birds to do certain unsavoury things. And that got me to think-
ing… I had a client recently who didn’t show, due to his having been stiffed first. Doctor Foster, 
of Gloucester, the plastic surgeon. The official version of his death was that he’d just sat too 
close to a fire and melted.

But just suppose he was killed to stop him telling something that he knew? I put two and 
two together and hit the jackpot. Let me reconstruct a  scene for you: You were out in the 
garden – probably hanging out some clothes – when along came one of Dumpty’s trained pie-

-blackbirds and pecked off your nose.
So there you were, standing in the garden, your hand in front of your face, when along 

comes the Fat Man with an offer you couldn’t refuse. He could introduce you to a plastic sur-
geon who could fix you up with a nose as good as new, for a price. And no -one need ever know. 
Am I right so far?”



Jeden se vyřítil ze tmy o čtvrt hodiny později.
„Máte zpoždění.“
„Tak si podejte stížnost.“
Sedl jsem si dozadu, stáhnul jsem okýnko a zapálil si cigaretu.
A vydal jsem se za královnou.

⁎

Dveře do soukromé části paláce byly zamčené. Do téhle části se veřejnost nedostane. Ale já 
nejsem veřejnost a takový maličký zámek mě jen sotva zpomalil. Dveře k soukromým prosto-
rám s velkým červeným srdcem byly odemčené, takže jsem zaklepal a rovnou vešel.

Srdcová královna byla sama. Stála před zrcadlem, v jedné ruce držela tác s koláčky s dže-
mem, zatímco druhou rukou si pudrovala nos. Otočila se, a když mě uviděla, zalapala po dechu 
a koláčky upustila.

„Zdravím, královničko,“ řekl jsem. „Nebo vám vyhovuje spíš Jill?“
I bez té blonďaté paruky byla pořád kusanec.

„Vypadněte odsud!“ sykla.
„To asi těžko, zlato.“ Posadil jsem se na postel. „Dovolte, abych vám něco vysvětlil.“
„Jen do toho.“ Natáhla se za sebe, kde měla schované tlačítko tichého alarmu. Nechal jsem 

ji ho zmáčknout. Cestou dovnitř jsem přeřezal dráty – při mé práci nemůže být člověk nikdy 
dost opatrný.

„Dovolte, abych vám něco vysvětlil.“
„To už jste říkal.“
„Tohle si řeknu po svém, dámo.“
Zapálil jsem si cigaretu a tenký proužek modrého kouře se vznesl k nebi. Přesně tam budu 

mířit i já, jestli se pletu. Ale naučil jsem se svým tušením důvěřovat.
„Co tohle, Dumpty – Tlusťoch – nebyl váš bratr. Nebyl ani váš přítel. Ve skutečnosti vás 

vydíral. Znal pravdu o vašem nose.“
Zbělela víc než slušná řádka mrtvol, které jsem měl tu čest při své práci poznat. Rukou si 

choulostivě zakryla svůj čerstvě napudrovaný nos.
„Víte, znal jsem Tlusťocha hodně dlouho, a před nějakou dobou mu dost vynášelo cvičení 

zvířat a ptáků pro jisté nekalé účely. A pak mě napadlo… Nedávno jsem měl klienta, který se 
neukázal. Doktora Fostera z Gloucesteru, toho plastického chirurga. Oficiální verze jeho smrti 
byla, že si prostě jedné chladné noci zapomněl zavřít okno a ztuhnul jako vosk.

Ale předpokládejme na chvíli, že byl zabit, aby nemohl vyzradit to, co věděl. Dal jsem si 
dvě a dvě dohromady a trefil jsem jackpot. Nastíním vám scénu: Byla jste venku v zahradě, 
nejspíš jste věšela prádlo, když se objevil jeden z Dumptyho cvičených kosů a sezobl vám nos.

Takže stojíte v zahradě s rukou před obličejem, když v tom se ukáže Tlusťoch s nabídkou, 
kterou prostě nemůžete odmítnout. Představí vás plastickému chirurgovi, který by vám za jis-
tou cenu udělal nový nos, k nerozeznání od toho starého. A nikdo by se o tom nemusel dozvědět. 
Nemám pravdu?“



She nodded dumbly, then finding her voice, muttered: “Pretty much. But I ran back into 
the parlour after the attack, to eat some bread and honey. That was where he found me.”

“Fair enough.” The colour was starting to come back into her cheeks now. “So you had the 
operation from Foster, and no -one was going to be any the wiser. Until Dumpty told you that 
he had photos of the op. You had to get rid of him. A couple of days later you were out walking 
in the palace grounds. There was Humpty, sitting on a wall, his back to you, gazing out into the 
distance. In a fit of madness, you pushed. And Humpty Dumpty had a great fall.

But now you were in big trouble. Nobody suspected you of his murder, but where were the 
photographs? Foster didn’t have them, although he smelled a rat and had to be disposed of – 
before he could see me. But you didn’t know how much he’d told me, and you still didn’t have 
the snapshots, so you took me on to find out. And that was your mistake, sister.”

Her lower lip trembled, and my heart quivered. „You won’t turn me in, will you?”
“Sister, you tried to frame me this afternoon. I don’t take kindly to that.”
With a shaking hand she started to unbutton her blouse. “Perhaps we could come to some 

sort of arrangement?”
I shook my head. “Sorry, your majesty. Mrs. Horner’s little boy Jack was always taught to 

keep his hands off royalty. It’s a pity, but that’s how it is.” To be on the safe side I looked away, 
which was a mistake. A cute little ladies’ pistol was in her hands and pointing at me before you 
could sing a song of sixpence. The shooter may have been small, but I knew it packed enough 
of a wallop to take me out of the game permanently.

This dame was lethal.
“Put that gun down, your majesty.” Sergeant O’Grady strolled through the bedroom door, 

his police special clutched in his ham -like fist.
“I’m sorry I suspected you, Horner,” he said drily. “You’re lucky I did, though, sure and 

begorrah. I had you trailed here and I overheard the whole thing.”
“Hi, Sarge, thanks for stopping by. But I hadn’t finished my explanation. If you’ll take a seat 

I’ll wrap it up.”
He nodded brusquely, and sat down near the door. His gun hardly moved.
I got up from the bed and walked over to the Queen. “You see, Toots, what I didn’t tell you, 

was who did have the snaps of your nose job. Humpty did, when you killed him.”
A charming frown crinkled her perfect brow. “I don’t understand… I had the body searched.”

“Sure, afterwards. But the first people to get to the Fat Man were the King’s Men. The cops. 
And one of them pocketed the envelope. When any fuss had died down the blackmail would 
have started again. Only this time you wouldn’t have known who to kill. And I owe you an 
apology.” I bent down to tie my shoelaces.

“Why?”
“I accused you of trying to frame me this afternoon. You didn’t. That arrow was the prop-

erty of a boy who was the best archer in my school – I should have recognised that distinctive 
fletching anywhere. Isn’t that right,“ I said, turning back to the door,” …‘Sparrow’ O’Grady?”

Under the guise of tying up my shoelaces I had already palmed a couple of the Queen’s jam 
tarts, and, flinging one of them upwards, I neatly smashed the room’s only light bulb.

It only delayed the shooting a few seconds, but a few seconds was all I needed, and as the 



Přihlouple přikývla, a když opět našla svůj hlas, zamumlala: „V podstatě ano. Ale hned po 
tom útoku jsem utekla zpátky do salónu a snědla trochu chleba s medem. Až tam mě našel.“

„Dobře.“ Do tváří se jí zase začala vracet barva. „Takže Foster tu operaci provedl a nikdo 
se o tom neměl dozvědět. Dokud vám Dumpty neřekl, že má z toho zákroku fotografie. Musela 
jste se ho zbavit. O pár dní později jste se procházela po pozemcích paláce. Humpty seděl 
na zdi, zády k vám a hleděl do dálky. V záchvatu šílenství jste ho strčila. A Humpty Dumpty 
ošklivě spadl.

Stále tu ale byl jeden velký problém. Nikdo vás sice z vraždy nepodezříval, ale co ty foto-
grafie? Foster je neměl, ale věděl, že se něco dělo, takže jste ho musela zlikvidovat dřív, než se 
mohl sejít se mnou. Ale nemohla jste vědět, kolik mi toho už řekl, a pořád jste nenašla ty fotky, 
takže jste si najala mě, abyste to zjistila. A to byla chyba.“

Spodní ret se jí třásl a mé srdce se zachvělo. „Přece mě neudáte, nebo ano?“
„Dneska odpoledne jste to na mně chtěla hodit. A to se mi vážně nelíbí.“
Chvějícíma rukama si začala rozepínat blůzu. „Možná bychom se mohli nějak domluvit.“
Zavrtěl jsem hlavou. „Je mi líto, Vaše Veličenstvo. Ale matka mě naučila, abych se držel 

dál od královské rodiny. Je to škoda, ale tak to prostě je.“ Pro jistotu jsem od ní odvrátil pohled, 
a to jsem neměl. Než byste řekli švec, v rukou se jí objevila roztomilá dámská pistolka a mířila 
přímo na mně. Byla sice malá, ale věděl jsem, že by stačila na to, aby mě natrvalo vyřadila ze hry.

Ta ženská byla smrtelně nebezpečná.
„Položte tu zbraň, Vaše Veličenstvo.“ Dveřmi ložnice prošel seržant O’Grady, a svou vlastní 

zbraň měl připravenou.
„Promiň, že jsem tě podezříval, Hornere,“ řekl suše. „Ale díky Bohu za to. Sledoval jsem 

tě až sem a všechno jsem to slyšel.“
„Ahoj, seržo, díky že ses stavil. Ale ještě jsem s vysvětlováním neskončil. Klidně si sedni, 

bude to jen chvilka.“
Prudce přikývl a posadil se blízko dveří. Jeho zbraň zůstala na svém místě.
Zvedl jsem se z postele a přešel ke královně. „Víš, zlato, ještě jsem vám neřekl, kdo ty 

fotky vašeho nosu vlastně měl. Dumpty je měl u sebe, když jste ho zabila.“
Půvabně se zamračila a její dokonalé obočí se zvrásnilo. „Tomu nerozumím… Vždyť jsem 

ho nechala prohledat.“
„Jistě, ale až později. Jako první se k Tlusťochovi dostali Královi muži. Poldové. A jeden 

z nich si tu obálku strčil do kapsy. Jakmile by se situace uklidnila, vydírání by začalo nanovo. 
Jenže tentokrát byste nevěděla, koho zabít. Ale dlužím vám omluvu.“ Sehnul jsem se, abych si 
zavázal tkaničky.

„Jak to?“
„Obvinil jsem vás, že jste to na mě chtěla narafičit. Vy jste to nebyla. Ten šíp patřil chlapci, 

který býval ten nejlepší lučištník na celé škole. Měl jsem ty jeho letky poznat na první pohled. 
Nemám pravdu,“ řekl jsem a znovu se otočil ke dveřím, „… ‚Vrabčáku‘ O’Grady?“ Pod zá-
stěrkou zavazování tkaniček jsem sebral několik královniných koláčků a teď jsem jeden použil, 
abych rozbil jedinou žárovku v místnosti.



Queen of Hearts and Sergeant ‘Sparrow’ O’Grady cheerfully shot each other to bits, I split.
In my business, you have to look after number one.
Munching on a jam tart I walked out of the palace grounds and into the street. I paused by 

a trash -can, to try to burn the manila envelope of photographs I had pulled from O’Grady’s pock-
et as I walked past him, but it was raining so hard they wouldn’t catch.

When I got back to my office I phoned the tourist board to complain. They said the rain 
was good for the farmers, and I told them what they could do with it.

They said that things are tough all over.
And I said. Yeah.

Published in 2007 (United States) by HarperCollins Publishers; first published 
in 1984



Střelbu to oddálilo jen o pár vteřin, ale víc jsem nepotřeboval. A zatímco se Srdcová krá-
lovna a seržant ‚Vrabčák‘ O’Grady zvesela rozstříleli na kusy, já se vypařil.

V mojí branži se člověk musí starat především sám o sebe.
Vyšel jsem z paláce a ven na ulici, a přitom požvykoval koláček s džemem. Zastavil jsem 

se u odpadkového koše a  snažil se spálit obálku s  fotkami, kterou jsem O’Gradymu vytáhl 
z kapsy, když jsem kolem něj procházel. Pršelo ale tak moc, že nechtěla chytnout.

Když jsem se vrátil do kanceláře, zavolal jsem na turistické středisko, abych podal stížnost. 
Řekli mi, že prý je déšť dobrý pro farmáře a já jim řekl, kam si to můžou strčit.

Prý že časy jsou těžké.
A já na to. To jsou.



FRÉDÉRIQUE DEGHELT
Les brumes de l’apparence

Chapitre 3

Le sommeil et la mort sont liés au silence,
c’est ‑à ‑dire au secret.
Cécile Guilbert

Je conduis, il fait beau. Je garde un joyeux souvenir de la nuit dans la masure de la forêt. Je suis 
heureuse de rentrer à Paris. J’ai ouvert la vitre de mon côté et je sens le soleil sur mon bras. Je 
n’aime pas l’air conditionné, je préfère le vent chaud, le courant d’air que je crée dans la voiture 
a cette fraîcheur peu naturelle dispensée par la climatisation. Après un virage très sec dans la 
campagne déserte, j’aperçois à quelques mètres de moi le spectacle d’un accident qui, visible-
ment, vient juste de se produire. Je freine brusquement, braque sur la gauche pour éviter une 
voiture complètement emboutie par une autre. À l’arrière, un camion s’est renversé, il a percuté 
un arbre et gît dans le fossé. En descendant, je m’aperçois que je suis passée à quelques centi-
mètres d’un corps étendu sur la chaussée et que je ne me souviens pas d’avoir vu. Les voitures 
sont encore fumantes, et personne ne semble vivant dans cette vision de cauchemar. En m’ap-
prochant lentement, je distingue des corps, dont un a l’air de se mouvoir. Je me dirige vers cette 
femme ensanglantée, je m’accroupis et elle saisit brusquement ma main. Bien que l’air soit 
chaud, je sens tout autour de moi des courants froids, comme en mer quand on nage et traverse 
des eaux plus profondes. Mes mains, elles, sont glacées, je les tends au -dessus du corps de la 
femme, qui cesse de s’agiter. Elle ne me quitte pas des yeux. Elle est calme, elle me sourit. Je 
suis concentrée; je suis pleine d’amour et j’entends les oiseaux qui continuent à chanter. Un par-
fum de jasmin, mêlé à des fragrances de rose que je reconnais sans aucune hésitation. Le temps 
s’étire et se distend. Je suis maintenant devant le corps d’un homme qui geint et balbutie. Il est 
coincé entre le volant et le siège; je ne le touche pas. Mes mains sont brûlantes cette fois, je 
les passe à quelques centimètres de son front et de ses joues sans même l’effleurer. II ferme les 
yeux et cesse de gémir. Sur le bord du fossé, une petite fille gît, inanimée. Là, je suis entourée 
de brume, le vent souffle et j’entends tintinnabuler des carillons légers. Tout est calme, je n’ai 
pas peur. Je passe de corps en corps, survolant de mes mains les visages, les thorax, les jambes. 
Je sens au creux de mes paumes le battement des coeurs. Je respire et le parfum enivrant des 
fleurs se joint au clapotis très doux d’une rivière. Je suis à genoux près d’un sixième corps sans 
me souvenir de les avoir comptés et, quand je relève la tête, une femme me sourit. Elle porte 
une petite robe bleue. Elle met ses mains au -dessus des miennes. Déstabilisée par cette vision 
soudaine, je retire mes mains et repousse d’un geste brusque le duvet sous lequel j’étouffe.

Il fait jour. Le toit habité de la masure est encore au -dessus de ma tête et je suffoque en 
m’asseyant brusquement dans mon lit improvisé. Je bondis, sors de la pièce, aspire une grande 
bouffée d’air matinal et rallume mon portable pour avoir l’heure. 7 h 30. Quel étrange cauche-
mar! 



JAKUB RUBEŠ
překlad

Kapitola 3

Spánek a smrt pojí ticho,
tedy tajemství.
Cécile Guilbertová

Řídím a venku je krásně. Mám úsměvnou vzpomínku na noc strávenou ve zbořenině v lese. 
Jsem ráda, že se vracím do Paříže. Stáhla jsem si u sebe okénko a na pažích cítím slunce. Ne-
mám ráda klimatizaci. Mám raději teplý vánek, ale průvan, který v autě dělám, nemá takovou 
přirozenou svěžest a je jako z klimatizace. Po ostré zatáčce na venkovské pustině jsem uviděla 
několik metrů přede mnou nehodu, k níž zřejmě právě došlo. Rychle zabrzdím, odbočím na-
levo, abych se vyhnula autu, které zcela zdemolovalo jiné. Kamion, který prudce narazil do 
stromu, se převrátil na zadní část a leží ve škarpě. Když jsem sjížděla, všimla jsem si, že jsem 
projela několik centimetrů od těla ležícího na vozovce a nevzpomínám si, že bych ho předtím 
viděla. Z aut se ještě kouří a nezdá se mi, že by někdo ten obraz noční můry přežil. Když jsem 
se pomalu přiblížila, uviděla jsem těla a jedno z nich vypadalo, že se pohnulo. Mířím k zakr-
vácené ženě, dřepnu si a ona mě rázem chytne za ruku. I když je vzduch teplý, cítím kolem 
sebe studené proudy jako v moři, když plaveme a přecházíme do hlubších vod. Mám ledové 
ruce, kladu je nad tělo ženy, která se přestala hýbat. Stále mi hledí do očí. Je klidná a usmívá 
se na mě. Soustředím se, jsem nasycena láskou a slyším ptáky, kteří nepřestávají zpívat. Bez 
váhání rozpoznám vůni jasmínu smísenou s vůní růží. Čas se vleče a vleče. Nyní jsem před 
tělem nějakého muže, který sténá a koktá. Je zaklíněný mezi volantem a sedadlem, ale nedo-
tknu se ho. Ruce mě pálí, dávám je několik centimetrů od jeho čela a jeho tváří, aniž bych se 
jich, byť lehce, dotkla. Zavře oči a přestane sténat. Na okraji škarpy leží nehybně děvče. Jsem 
obklopena mlhou, fouká vítr a slyším cinkat jemnou zvonkohru. Všechno je poklidné, nemám 
strach. Přecházím od těla k tělu, přelétám rukama obličeje, hrudníky, nohy. Cítím v dolících 
svých dlaní tlukot srdce. Dýchám a mámivá vůně květin se pojí s velmi jemným šploucháním 
řeky. Klečím na kolenou před šestým tělem, ale nevzpomínám si, že bych těla počítala, a když 
pozvednu hlavu, usmívá se na mě žena. Má na sobě modré šaty. Své ruce vkládá do mých. 
Jsem vyvedená z míry z této náhlé vidiny, odsunu ruce a odtáhnu rychlým pohybem peřinu, 
pod kterou se dusím.

Je nový den. Střecha zbořeniny, pod níž je prostor k obývání, je stále nad mojí hlavou 
a když si prudce usedám ve své provizorní posteli, dusím se. Vyskočím, odejdu z místnosti, 
vdechnu pořádný doušek ranního vzduchu a zapnu si mobil, abych zjistila, kolik je hodin. Je 
7:30. Jaká to byla podivná noční můra! 



Je ne sais quoi en penser. Je ne comprends pas pourquoi, dans cette situation si catastrophique, 
sanglante, d’accident sordide, j’étais si sereine. Comme si je n’étais pas consciente de la tragé-
die qui se déroulait sous mes yeux. Qu’est -ce que c’était, ce geste incongru d’imposer les mains, 
ces incantations intérieures et, par -dessus tout, cet indéfinissable sentiment d’amour, profond, 
immense? En réalité, je suis encore imprégnée de ce que j’ai ressenti tout en étant totalement 
effarée par le ridicule de la situation. J’ai fait un rêve, un terrible rêve qui n’a pas l’air de m’ap-
partenir. Si j’avais été à la place que j’occupais dans ce songe, jamais je n’aurais agi de cette 
manière. Je me sens de mauvaise humeur, je n’ai évidemment pas de café, et j’ai envie de 
prendre une douche. Quant à cet endroit, je ne sais plus trop comment le qualifier. Vivement 
qu’il soit vendu! Je bois lentement un verre d’eau. Ça ne me calme pas. J’embarque un bout 
de tissu et me dirige vers la rivière. Je ne reconnais pas le chemin, d’hier après -midi, ni même 
celui de la nuit, si je l’ai vraiment fait. Ce dernier est plus obscur encore car je suppose que je 
n’ai pas quitté mon lit. Mais je suis à nouveau guidée par le son de l’eau. Quand j’arrive au bord 
de la pierre plate, la première chose que j’aperçois, c’est mon foulard en soie. Je le portais hier 
soir, je l’ai mis autour de mon cou au moment de me coucher. Je suis bien revenue ici cette 
nuit. Je n’ai donc pas rêvé. Cette découverte me consterne. J’étais tellement sûre que ce n’était 
qu’un rêve… Pourtant les lucioles, cet endroit sous la lune… Je n’avais pas bu. Je décide de me 
baigner et d’arrêter de tergiverser. L’eau semble encore délicieuse, salvatrice même. Mais sous 
ses airs limpides et tempérés, elle est trompeuse et m’arrache un petit cri quand elle atteint mon 
ventre. En réalité, elle est glacée! Cette piscine naturelle dans laquelle je me suis prélassée hier 
au soleil est maintenant dans l’ombre. Je m’empresse de remonter sur le rocher pour me sécher. 
Je ferme les yeux un instant, et j’ai à nouveau la sensation de ne pas être seule. Autour de moi, 
les arbres ont ce matin des teintes bleutées, Ils caressent l’image de leurs branches courbées. 
Frissonnante, je me rhabille assez vite. Quand j’arrive à côté de ma voiture, j’aperçois celle 
de Jean -Pierre Moulin. Il sort de la masure et s’avance avec un demi -sourire en s’exclamant:

 — Alors, vous ne faites rien à moitié, vous! Vous avez dormi là?
J’éclate de rire devant son air incrédule.

 — Il faut bien avoir de la ressource dans un village où le taulier est prêt à vous occire quand 
votre tête de Parisienne ne lui revient pas!

 — Il ne vous a pas donné de chambre?
 — Non, monsieur.
 — Et vous n’avez pas eu peur de dormir dans cet endroit… enfin…
 — Hanté, voulez -vous dire? la terre des Sorciers? La forêt des Brumes?
 — Ah, je vois que les histoires vont vite!
 — Pourquoi ne m’avez -vous rien dit hier?
 — Parce que je suis agent immobilier et que je ne suis pas censé écouter les racontars 

d’un village pour en faire part à mes clients. J’ai néanmoins essayé de vous en parler, 
souvenez -vous. Vous m’avez écouté comme une Parisienne néglige un bonimenteur lui 
fourguant une baraque ou un terrain sans autre état d’âme que le prix qu’elle en demande.

Un bon point pour lui. Il n’est pas l’affable gestionnaire de biens que j’avais cru deviner hier.
 — Maintenant que nous sommes sur un terrain d’entente où chacun sait ce que l’autre ne 

voulait pas lui dire, que fait -on?



Nevím, co si o tom myslet. Nechápu, proč v tak katastrofické, krvavé situaci, kterou je strašná 
nehoda, jsem byla tak klidná. Jako bych si neuvědomovala tragédii, která se odehrála před 
mýma očima. Co to bylo za nevhodné gesto, to vkládání rukou, ta vnitřní zaříkadla a k tomu 
všemu ten nedefinovatelný pocit ohromné hluboké lásky? Popravdě jsem ještě plná toho, co 
jsem pociťovala, a přitom jsem zcela zděšená směšností situace. Měla jsem sen, strašný sen, 
který by mi jakoby nepatřil. Kdybych byla v pozici, kterou jsem zaujala v tom snu, nikdy bych 
nebyla reagovala takovým způsobem. Mám špatnou náladu, nemám samozřejmě kávu a mám 
chuť dát si sprchu. Co se týče toho místa, nevím zcela dobře, jak ho blíže popsat. Ať už je 
to prodané! Piji pomalu sklenici vody. To mě neuklidní. Vezmu kus nějaké látky a vydám se 
k řece. Nerozeznám, jestli jsem skutečně šla tou cestou včera odpoledne, ani to, zda jsem tou 
cestou šla v noci! Ta druhá cesta je pro mě ještě o něco záhadnější, protože mám za to, že jsem 
neopustila postel. Jsem ale znovu vedena zvukem vody. Když dojdu na okraj plochého kamene, 
první věc, kterou spatřím, je můj hedvábný šátek. Měla jsem ho včera večer, dala jsem si ho 
kolem krku v době, kdy jsem šla spát. Včerejší noc jsem tudy opravdu šla. Nebyl to tedy sen. 
Tento objev mě vyděsil. Byla jsem si tak jistá, že to byl sen… Přece tu byly světlušky, toto mís-
to za svitu měsíce… Nic jsem nepila. Rozhodla jsem se, že se vykoupu a že se přestanu vytáčet. 
Voda se zdála být stále skvělá, dokonce spásná. Ale pod svými průzračným a mírným tokem 
klamala a donutila mě k výkřiku, jakmile mi dosáhla k břichu. Ve skutečnosti byla ledová! 
Tento přírodní bazén, ve které jsem se válela včera za svitu slunce, je nyní ve stínu. Pospíšila 
jsem si, abych vylezla na skálu a usušila se. Na okamžik zavřu oči a mám opět pocit, že nejsem 
sama. Dnes ráno mají stromy kolem modravé zbarvení. Pochlebují obrazu svých zakřivených 
větví. Třesu se, proto se velmi rychle obléknu. Když dojdu ke svému autu, zahlédnu vůz patřící 
Jean -Pierrovi Moulinovi. Ten vyšel ze zbořeniny, přibližuje se, napůl se usmívá a přitom zvolá:

 — Tedy, vy neděláte nic polovičatě! Vy jste tady spala?
Když vidím jeho nevěřícný výraz, dám se do smíchu.

 — Musíte si najít útočiště, když se ocitnete ve vesnici, kde majitel hotelu je připraven vás 
zabít, když se mu vaše pařížská hlava nezamlouvá!

 — Nedal vám žádný pokoj?
 — Ne, prosím.
 — A vy jste neměla strach spát na tomto místě…no…
 — Strašidelném, jste chtěl říci? Půda Čarodějů? Mlhový les?
 — Ach, vidím, že povídačky se šíří rychle!
 — Proč jste mi včera nic neřekl?
 — Protože jsem realitní makléř a neposlouchám vesnické klepy, abych je poté říkal kli-

entům. Pokusil jsem se s vámi o nich nicméně mluvit, vzpomeňte si. Poslouchala jste 
mě jako Pařížanka, která nedá na podvodníka, který chce bez skrupulí střelit dům či 
pozemek za cenu nižší, než jakou si žádáte.

Bod pro něj. Není to přívětivý správce majetku, jak jsem včera odhadovala.
 — Co uděláme teď, když jsme na pozemku, který je mírovým územím, kde každý z nás ví, 

co ten druhý mu nechtěl říct?



 — On boit un café, si vous voulez, J’ai amené un thermos.
 — Vous ne saviez pas que j’avais dormi là, pourtant…
 — Non, mais je connais le café du père Henri, chez qui vous n’avez pas dormi. Le mien 

est un café italien…
 — Vous remontez carrément dans mon estime!
 — Ah bon, j’étais déjà tombé si bas?
 — Avouez que vous n’avez pas montré une motivation digne d’un marchand de biens. Il 

y avait de quoi se poser quelques questions.
 — Voulez -vous du sucre?
 — Vous avez ça aussi?
 — J’ai tout ce que vous pourriez désirer ici, excepté un acheteur pour des hectares qui ap-

partiennent depuis des siècles à des sorcières de mère en fille et autres jeteuses de sorts 
en contact avec les morts.

 — Vous avez l’air de connaître ma famille mieux que moi!
 — Que voulez -vous, à la campagne on a le temps de causer, et c’est le genre d’histoires qui 

se transmet et qui a la vie dure.
 — Je pourrais le vendre à quelqu’un qui n’est pas d’ici et ne saurait rien de tout ça.
 — Bien sûr. Combien de temps avez -vous mis pour apprendre quelle était la véritable na-

ture de votre forêt? Quelques heures? Ne pensez -vous pas que votre éventuel acheteur 
sera aussi bien renseigné que vous? C’est d’ailleurs la raison pour laquelle je ne vous ai 
rien dit!

 — Vous pensiez que je ne vous croirais pas?
 — Quelque chose comme ça. Vous n’auriez pas mesuré l’ampleur de la réputation d’un 

terrain pareil dans un village…
 — Et vous, qu’en pensez -vous?
 — Si vous en tirez 50 000 euros, vous aurez beaucoup de chance. Cela vaudrait largement 

le double. Si j’étais vous, je le garderais, je ferais rénover la bergerie, je creuserais une 
piscine et je le louerais à des vacanciers. Ou mieux, j’en profiterais, tout simplement.

 — Vous ne croyez pas aux sorcières et aux fantômes, alors?
 — Je n’en ai jamais vu qui vous empêchent de rénover une maison et de l’habiter. Mais 

j’en connais dont la réputation laisse bien des demeures à l’abandon pendant des siècles.
 — Votre raisonnement me semble juste, mais néanmoins, après une première nuit passée 

ici, je préférerais qu’on essaie de vendre.
 — Vous avez croisé des ancêtres?
 — Pas exactement. Vingt -quatre heures ici m’ont amplement suffi. Votre café est délicieux.
 — Vous êtes sûre que vous ne voulez pas rénover la maison? Au moins pour rendre l’en-

semble plus vendable? Vous savez, la plupart des acheteurs n’ont aucune imagination 
et préfèrent quand tout est déjà en bon état. Ils hésitent à s’engager devant une masure 
en ruine.

 — Ça ressemble à de bons conseils, mais je n’ai pas l’intention d’engager des frais pour cet 
endroit. Pour vous aider, je passerai une annonce dans un journal parisien.

 — Naturellement…



 — Dáme si kávu, jestli chcete. Přinesl jsem termosku.
 — Nevěděl jste, že jsem zde spala, přesto…
 — Ne, ale znám kavárnu otce Henriho, kde jste nenocovala. Mám italskou kávu.
 — Začínám si vás opravdu více vážit!
 — Skutečně, to jsem klesl tak nízko?
 — Přiznejte, že jste neprojevil zájem hodný obchodníka s majetkem. Bylo zde nač se ptát.
 — Chcete cukr?
 — Ten máte taky?
 — Mám všechno, co byste si tady mohla přát, až na kupce těch hektarů, které patří po 

staletí čarodějnicím a přechází z matky na dceru a další zaklínače, kteří jsou v kontaktu 
s mrtvými.

 — Zdá se, že znáte mou rodinu lépe než já sama.
 — Co myslíte, na venkově máme čas tlachat a jde o ten typ historek, které se tradují a kte-

ré nezapomínáme.
 — Mohla bych ho prodat někomu, kdo není odsud a kdo by o tom všem nic nevěděl.
 — Zajisté. Kolik času vám zabralo, než jste se dozvěděla, jaká je pravda o vašem lese? Ně-

kolik hodin? Nemyslíte si, že váš eventuální kupec by se také informoval stejně dobře 
jako vy? To je totiž důvodem, proč jsem vám nic neřekl!

 — Myslel jste si, že bych vám nevěřila?
 — Něco takového. Nezkoumala byste, kam až sahá pověst pozemku na nějaké vesnici…
 — A vy, co si o tom myslíte?
 — Měla byste hodně štěstí, pokud byste za to dostala 50 000 €. Má to ale dvojnásobnou 

hodnotu. Na vašem místě bych si jej nechal, opravil bych ovčinec, vybudoval bazén 
a pronajal bych to rekreantům. Nebo lépe, zcela jednoduše bych to užíval.

 — Takže nevěříte na čarodějnice a na duchy?
 — Nikdy jsem neviděl žádného, který by vám bránil zmodernizovat dům a bydlet v něm. 

Ale znám takové, jejichž pověst má na svědomí to, že domy zůstávají po staletí na 
pospas.

 — Vaše úvahy mi připadají správné, ale po první noci, kterou jsem zde strávila, bych byla 
raději, kdybychom se pokusili to prodat.

 — Potkala jste předky?
 — Ne tak docela. Dvacet čtyři hodin tady mně bohatě stačilo. Vaše káva je výborná.
 — Jste si jistá, že nechcete zmodernizovat dům? Alespoň k tomu účelu, aby komplex bylo 

možné snadněji prodat? Víte, většina kupujících nemá žádnou představivost a je raději, 
když všechno je už v dobrém stavu. Váhají uzavřít smlouvu, když vidí dům v troskách.

 — Radíte dobře, ale nemám v úmyslu vynakládat výdaje na toto místo. Abych Vám po-
mohla, dám inzerát do nějakého pařížského deníku.

 — Zajisté…



 — Savez -vous autre chose sur ma famille?
 — Pas grand -chose. Je suis un transplanté, moi aussi. Je ne suis là que depuis sept ans. 

Votre terre appartenait à des sorciers guérisseurs depuis le Moyen Âge. Votre mère 
a fui le village quand, elle était une toute jeune fille, pour Paris, puis l’Amérique, où 
elle a épousé un professeur. Sa sœur est restée avec votre grand -mère, qui après votre 
arrière -grand -père semblait dépositaire de nombreux pouvoirs parmi lesquels : barrer le 
feu, accompagner les mourants, parler aux morts, guérir certaines maladies, exorciser 
le diable et autres maléfices… et certainement prédire l’avenir.

Je reste stupéfaite de son silence de la veille en constatant qu’il en est au même point que moi.
 — Pas mal. Et quel rapport avec cette forêt?
 — Elle est sacrée, toujours d’après ce qu’on en dit, et toutes les sorcières y sont enterrées, 

mais on ne sait pas où. Il n’y a aucune tombe. Personne n’y vient la nuit, à part ceux qui 
ont le courage de faire une demande quand une personne de la famille est gravement ma-
lade. Il faut se rendre au bord de la rivière, sur une pierre plate, et les âmes des sorcières 
de la rivière emporte votre demande auprès du divin… Quelque chose dans ce genre.

 — Fascinant! Vous êtes déjà allé au bord de cette rivière?
 — Non, je vous l’ai dit hier, je n’avait pas encore eu le temps d’y mettre les pieds. Quand 

vous m’avais appelé, j’avais l’intention de visiter le terrain avant votre arrivée, mais un 
imprévu m’en a empêché. Qu’en pensez -vous, si je fais nettoyer un peu les abords et 
dégager quelques chemins afin de le rendre praticable?

Instinctivement, j’ai envie de répondre non, mais je réalise que c’est ridicule. J’acquiesce et 
cela me contrarie sans que je puisse raisonnablement expliquer pourquoi. Comme il a l’air de 
m’observer, je m’absente en farfouillant dans mon sac à main.

 — Voici ma carte, dis -je précipitamment, je vous ferai parvenir les textes des annonces 
ainsi que les journaux dans lesquels je vais les faire paraître.

 — Parfait. Vous repartez ce matin, je suppose?
Il l’a demandé sans rire, mais ses yeux sont pleins de malice.

 — Je ne crois pas qu’il soit nécessaire que je prolonge mon séjour. Mon téléphone ne reçoit 
plus ni mails ni appels, et même la batterie ne va pas tarder à me lâcher.

 — Ce qui n’est pas le cas du reste du village…
 — Pardon?
 — Je voulais simplement vous signaler que tout autour d’ici les téléphones marchent par-

faitement bien, à part quelques exceptions… Comme votre terre par exemple. On ne 
peut sans doute pas tout avoir : des communications avec l’au -delà et un réseau pour le 
portable!

 — Je vois que vous avez de l’humour! Gardons -le pour les mois à venir car je crois que 
notre affaire ne va pas être simple!

 — Très simple au contraire : quoi qu’il arrive, vous serez mal vue! Soit nous trouvons un 
acheteur, soit vous restez avec cette forêt sur les bras. Mais n’oubliez pas que vous êtes 
dans un village et qu’ils considèrent que cette terre est sacrée ou magique. Bon nombre 
d’entre eux ont peur de la colère que vous pourriez provoquer en la vendant. Une colère 
qui pourrait retomber sur eux…



 — Víte něco dalšího o rodině?
 — Ne mnoho. Já jsem se tady také přistěhoval. Jsem tady jen sedm let. Vaše půda patřila 

čarodějům -léčitelům od středověku. Když byla vaše matka ještě mladé děvče, utekla 
do Paříže, poté do Ameriky, kde se provdala za nějakého profesora. Její sestra zůstala 
s vaší babičkou, která po vašem pradědečkovi byla zřejmě obdařena mnohými silami: 
uměla zastavit oheň, doprovázet na cestě umírající, hovořit s mrtvými, léčit některé 
nemoci, vymítat ďábla a jiné uhranuté… a zcela jistě předpovídat budoucnost.

Zůstala jsem ohromená z toho, že předešlý večer mlčel, protože jsem měla za to, že toho ví 
stejně jako já.

 — Je toho tedy dost. A jaká je spojitost s tímto lesem?
 — Podle toho, co se o něm stále říká, je posvátný a jsou zde pohřbeny všechny čarodějnice, 

neví se ale kde. Neexistuje žádný hrob. Nikdo do něj nevkročí v noci, kromě těch, kteří 
tam jdou s prosbou, když je nějaká osoba z jejich rodiny vážně nemocná. Musíte se 
vydat k řece na plochý kámen a duše čarodějnic z řeky odnesou vaši prosbu k bohu… 
Něco v tomto smyslu.

 — Fascinující! Vy jste už k té řece šel?
 — Ne, jak jsem vám řekl včera, neměl ještě čas tam vytáhnout paty. Když jste mi zavolala, 

zamýšlel jsem navštívit pozemek před vaším příjezdem, ale nečekaná událost mi v tom 
zabránila. Co myslíte, kdybych nechal trochu vyčistit okolí a nechal uvolnit několik cest, 
aby to tady bylo praktičtější?

Instinktivně mám chuť odpovědět ne, ale uvědomuji si, že je to směšné. Souhlasím a je mi to 
proti mysli, aniž bych mohla rozumně vysvětlit proč. Jelikož vypadá, že mě makléř pozoruje, 
vzdálím se a prohrabu kabelku.

 — Tady je má vizitka, rychle prohodím, pošlu vám znění inzerátů a noviny, ve kterých je 
nechám publikovat.

 — Skvěle. Předpokládám, že odjedete dnes ráno?
Zeptal se bez úsměvu, ale jeho oči byly plné zlomyslnosti.

 — Nemyslím, si že by bylo nutné, abych prodlužovala svůj pobyt. Můj telefon nepřijímá už 
ani emaily ani hovory a brzy se vybije i baterie.

 — Zbytek vesnice ale nemá takový problém…
 — Promiňte?
 — Pouze jsem vám chtěl říct, že telefony všech tady okolo fungují zcela dobře, až na něja-

ké výjimky… tou je například váš pozemek. Bezpochyby nemůžeme mít vše, komuni-
kaci s těmi nahoře i mobilní síť!

 — Vidím, že máte smysl pro humor! Nechme si jej na příští měsíce, protože si myslím, že 
naše záležitost nebude jednoduchá!

 — Naopak bude velmi jednoduchá: ať se stane cokoli, nebude na vás pohlíženo v dobrém! 
Ať už najdeme kupce, nebo zůstane -li tento les ve vašich rukou. Ale nezapomeňte, že 
jste na vesnici a že místní považují tuto půdu za posvátnou či magickou. Řada z nich má 
strach z hněvu, který byste mohla vyvolat prodejem. Z hněvu, který by mohl padnout 
na ně…



Ce raisonnement arriéré me laisse entre consternation et fou rire.
 — Eh bien, dites -leur que le diable s’est porté acquéreur et que j’ai dit oui! On fera une 

école pour mauvais esprits avec des diplômes d’enfer.
Cette fois, mon agent immobilier est hilare:

 — Je vais finir par croire que la propriétaire est plus dangereuse que sa propriété.
Nous nous séparons sur cette plaisanterie et, bien que je ne sois pas plus avancée qu’hier, j’ai 
quand même l’impression d’avoir un allié. Dire que je l’ai pris pour un commercial de maison 
de campagne du style « Je crois que j’ai ce qu’il vous faut, un concept avec beaucoup de charme 
». Ce mot suspect qui désigne ce qui vous convient obligatoirement et flatte votre goût certain 
pour les vieilles bâtisses supposées vous rendre au bonheur campagnard et ébloui de Dame 
Nature.

Après avoir rangé mon campement de fortune, je jette un dernier regard à la ruine familiale, 
que je rends aux oiseaux et aux rongeurs, en essayant d’évaluer le prix des travaux. Probable-
ment plus élevé que le prix du terrain que m’a proposé M. Moulin. Pendant assez longtemps, 
le bonheur a constitué un objectif qui m’obligeait à désirer ce que je n’avez pas encore, puis 
à convoiter ce que je ne pourrais jamais avoir en me débrouillant pour l’obtenir quand même. 
Jamais je n’avais songé que le bonheur pouvait être de s’interroger sur ce qu’on peut recevoir 
sans l’avoir désiré. Ce qui ne demande ni efforts ni désir m’a toujours semblé négligeable, et ce-
pendant je me sens attachée, sans savoir pourquoi, non pas à cet endroit mais à ce que je viens 
d’y vivre. Je suis toujours incapable de dire si j’ai rêvé ma balade au clair de lune, bien que mon 
foulard au bord de l’eau ait déjà tranché sur ce point. La seconde partie de mon rêve continue 
à me poursuivre, notamment du fait de la violence de la découverte. Ces corps ensanglantés 
me perturbent bien plus depuis que je suis réveillée qu’ils n’ont eu l’air de me déranger durant 
mes opérations obscures d’imposition des mains. Pourquoi ce que j’ai envie de qualifier de 
cauchemar reste -t -il dans mon souvenir d’une douceur indicible? Jusqu’à aujourd’hui, je ne me 
rappelle pas avoir rêvé quelque chose qui remettait en question la façon dont je me comporte. 
Des rêves fous, des situations stupides, voire effrayantes, ça oui, mais je ne crois pas avoir déjà 
eu cette sensation d’être dans le corps d’une personne qui a des pratiques étranges qu’elle n’au-
rait sûrement pas une fois sortie de son rêve. Peut -être m’a -t -il suffi de sortir de mon quotidien 
pour que mes songes se modifient… Les limites de nos voyages nocturnes ne sont -elles pas le 
fruit de notre quotidien? Je naviguerais donc habituellement avec des rêves prévisibles ou étri-
qué. En voilà, un programme alléchant! On croit tellement à l’importance de ce que l’on fait et 
qui est si dérisoire à l’échelle d’une pensée plus vaste.

J’ai des scrupules quand j’essaie d’écarter ce cauchemar parce que je ne peux m’empêcher 
de me dire qu’il a une signification. Ma mère aurait balayé tout ça d’un geste: « On se prend 
déjà bien assez la tête avec la réalité, s’il fallait en plus faire cas de nos rêves, délires et aurtres 
produits rocambolesques sortis de notre imagination! » Je l’entends comme si elle était encore 
là. Je la revois dans ses tenues chics, sa façon de me tourner autour jusqu’à ce que je remarque 
une robe neuve, une nouvelle coiffure, un bijou. Elle était prête à me dire: « Je te le donne » 
dès qu’un foulard ou un bracelet qu’elle portait me plaisait. Il m’est arrivé une ou deux fois 
d’accepter. « En voilà un que je ne perdrai pas au jeu », soupirait -elle. 



Tento zpátečnický způsob uvažování mě děsil a zároveň ve mě probouzel šílený smích.
 — Tak tedy, řekněte jim, že kupcem chtěl být ďábel a že já jsem souhlasila! Otevřeme 

školu pro zlé duchy a s diplomy z pekla.
Tentokrát se realitní makléř pobavil:

 — Začnu věřit, že majitelka je nebezpečnější než její majetek.
Při tomto žertu jsme rozešli a ačkoli jsem od předešlého dne příliš nepokročila, přesto jsem na-
byla dojmu, že mám spojence. Říkám si, že jsem ho považovala za obchodníka s venkovským 
domem ve stylu „Myslím, že mám to, co potřebujete, koncept s velkým kouzlem.“ To je to 
podezřelé slovo, co se vám nutně hodí a lichotí vašemu určitému vkusu pro staré stavby, které 
by vám měly dodat venkovské štěstí a které jsou prostoupeny paní Přírodou.

Poté, co jsem uklidila své provizorní tábořiště, naposledy pohlédnu na rodinnou zbořeninu, 
kterou přenechávám ptákům a hlodavcům, a přitom se snažím odhadnout cenu prací. Pravdě-
podobně je vyšší než cena za pozemek, kterou mi navrhl pan Moulin. Dlouhou dobu mé štěstí 
znamenalo mít cíl, který mě nutil, abych si přála to, co jsem ještě neměla, dále jsem dychtila 
po tom, co bych nikdy mít nemohla, přitom jsem dělala vše proto, abych to jen získala. Nikdy 
jsem neuvažovala o tom, že štěstí může znamenat žádat o to, co můžeme dostat, aniž bychom si 
to přáli. To, co nevyžadovalo ani úsilí, ani touhu mi vždycky připadalo nicotné, nicméně si při-
padám připoutána, aniž bych věděla proč, a to ne k tomuto místu, ale k tomu, co jsem zde právě 
prožila. Nejsem stále schopná říct, jestli se mi o procházce za měsíčního svitu zdálo, ačkoli můj 
šátek na břehu vody by to měl objasnit. Druhá část mého snu mě pronásleduje nadále, zejména 
ta surovost nálezu. Ta zkrvavená těla mě rozrušují více od chvíle, co jsem se vzbudila, než jak 
by se zdálo, že by mě rozrušovala při mých tajemných úkonech spočívajících v pokládání rukou. 
Proč to, co jsem vyhodnotila jako noční můru, zůstává v mých vzpomínkách jako nepopsatelná 
libost? Až dodneška si nevzpomínám, že by se mi zdálo něco, co by zpochybňovalo způsob, 
kterým se chovám. Bláznivé sny, hloupé, respektive strašidelné situace, to ano, ale nemyslím 
si, že bych už zažila ten pocit být v těle osoby, která ovládá zvláštní praktiky, které se určitě 
jednou dostanou do reálného života z jejího snu. Snad by stačilo opustit svůj každodenní život, 
aby se mé sny změnily… Nejsou hranice našich nočních cest plodem našeho všedního života? 
Provázejí mě obvykle předvídatelné nebo obsahem omezené sny. A najednou lákavý program! 
Tolik věříme v důležitost toho, co děláme a v to, co je tak směšně zanedbatelné v porovnáním 
s hlubší myšlenkou.

Mám zábrany, když se pokouším odehnat tu noční můru, protože si nemůžu přestat říkat, 
že má nějaký význam. Moje matka by to všechno smetla jednou větou: „Dost si lámeme hlavu 
už s realitou, a co teprve kdybychom to měli ještě dělat i s našimi sny, blouzněním a dalšími 
výtvory naší fantazie! “… Slyším ji, jako by byla stále tady. Vidím ji ve svých módních šatech, 
její způsob, jak se kolem mě točí, abych si všimla jejích nových šatů, nového účesu nebo šperku. 
Byla připravená mi říct: „Dám ti ho,“ když se mi šátek nebo náramek, který nosila, líbil. Jednou 
nebo dvakrát se mi stalo, že jsem to přijala. „A tady je jeden, který bych do hry nevsadila,“ 
povzdechla si. 



Elle avait l’air heureuse qu’il soit en de bonnes mains, mais je n’étais pas dupe. Les tables de 
casino, les amis ou sa fille ne lui servaient qu’à dispenser une fortune dont elle se savait dépos-
sédée au départ et qu’elle se donnait l’illusion de mériter jusqu’à la reperdre indéfiniment. Ma 
mère a été un exemple vivant d’une lutte acharnée entre l’avoir et l’être. Pour être vraiment, 
elle pensait qu’il fallait tout avoir. Et quand elle avait tout, elle en était étouffée et criait à toute 
personne ayant le courage de l’écouter « Je ne suis plus moi -même quand je suis trop riche! » 
Elle était gâtée, pourrie par mon père et elle avait des problèmes de pauvresse, des complexes 
de fille modeste. Je ne l’ai jamais vue vraiment heureuse dans la simplicité. Elle était eupho-
rique ou abattue, comme un ascenseur qui n’aurait jamais fait d’arrêt aux étages intermédiaires.

Maintenant que je repense à la petite femme qui m’a déclaré être sa soeur, les quelques 
traits fugitifs de leur ressemblance disparaissent dans leur comportement si différent. Je revois 
la tante Francesca, petite souris s’activant dans sa cuisine pour me servir le café, la fixité intense 
de son regard sur moi, quelques instants plus tard. Ma mère cultivait l’indolence, la lenteur de 
ceux qui n’ont rien à faire, et pour capter son regard il fallait prendre rendez -vous. Je ne suis 
même pas sûr qu’un ophtalmologue ait réussi cette prouesse. Elle ne regardait jamais les autres, 
elle ne voyait que son propre reflet dans leurs yeux.

On s’habitue vite à se libérer des chaînes de la communication. Je n’ai même pas songé 
à recharger mon portable sur mon allume -cigares. Je me sens dans une forme éblouissante. 
Étonnamment, je n‘ai pas la sensation d’avoir mal dormi, et si je laisse de côté mes scrupules 
et mes questions sur ce rêve étrange, je n’ai que des belles images de cette nuit insolite. Mon 
bain de ce matin, comme celui d’hier soir, m’a plongée dans une eau cristalline qui m’a presque 
entourée sans me mouiller.

Je suis partie hier d’un Paris pluvieux avec l’impression de m’extirper de l’hiver, j’ai passé 
vingt -quatre heures dans la pureté ouatée de l’été. Je suis prête à abattre des montagnes de 
boulot comme si je jouais à la pétanque en buvant du pastis.

Travaux, déviation! Merde! J’attendais impatiemment le panneau me signalant que j‘étais 
enfin sur l’autoroute de Paris et je vais devoir prendre cette départementale. Quelque chose veut 
que je m’englue dans cette région! Je bifurque dans la direction indiquée, un petit bip m’in-
dique que mon téléphone vient de refaire son entrée dans la civilisation des connectés. Vu la 
route que je viens de prendre, ce miracle ne devrait pas durer. À la sortie d‘un long virage, mon 
coeur se serre, je freine instinctivement avec l’impression féroce d’avoir déjà vécu ce moment.

À quelques mètres devant moi, une voiture en travers, de la fumée, une autre voiture der-
rière sur le toit et, à l’arrière -plan, le camion dans l’arbre. Les corps éparpillés, le lieu, la situa-
tion… Je stoppe brusquement après les avoir évités, coupe le moteur. En état de sidération. Je 
n’ose pas descendre. Je baisse ma vitre, des gémissements, me parviennent. Je reste pétrifiée, 
puis me saisis de mon téléphone. Peu de réseau, mais ça devrait suffire. En tremblant, je com-
pose le numéro des urgences. Je m’explique en bafouillant. Je mélange le lieu où se trouve 
l’accident, l’endroit d’où je suis partie, j’insiste sur la gravité de la situation. Ça coupe. Je crie 
non. Je tente de rappeler, mais la communication ne passe pas. Paniquée, je descends de la 
voiture, marche vers les premiers corps tout en surveillant mon téléphone. Je ne veux pas voir 
les blessés. Peut -être sont -ils tous morts… Je suis sûre qu’ils sont irregardables, mutilés. Je me 
souviens parfaitement de tout. 



Vypadala šťastně s vědomím, že bude v dobrých rukou, ale já jsem nebyla hloupá. Stoly v kasi-
nu, přátelé nebo dcera jí sloužili jen k rozhazování jmění, kterého se uměla zbavit už na začátku 
a ohledně kterého žila v iluzi, že si zaslouží jej prohrávat donekonečna. Zasloužit si to až do 
chvíle, kdy jej navěky ztratí. Má matka byla živoucím příkladem urputného boje mezi bytím 
a vlastněním. Aby opravdu žila, myslela si, že je nutné všechno mít. A když měla všechno, 
dusilo jí to a křičela na každého, kdo měl odvahu ji poslouchat: „Už to nejsem já, když jsem 
bohatá!“ Můj otec ji rozmazloval, kazil, měla problémy s penězi, trpěla komplexem chudé dív-
ky. Nikdy jsem ji neviděla ve své prostoduchosti šťastnou. Byla euforická nebo se zasekávala 
jako výtah, který nikdy nezastaví v prostředních patrech.

Nyní, když znovu myslím na malou ženu, která mi oznámila, že je její sestra, některé 
prchavé rysy jejích podob se ztrácejí v jejich tak odlišném chování. Znovu vidím tetu Fran-
cescu, jak se s malým úsměvem hned dá do pohybu, aby mi naservírovala kávu, a která na mě 
o několik minut později intenzivně upírá svůj pohled. Má matka si udržovala shovívavost, to je 
vleklost těch, kteří nemají co dělat, a aby člověk zachytil její pohled, bylo třeba si pomalu sjed-
nat schůzku. Nejsem si jistá, jestli by i oční lékař lapil tuto kořist. Nikdy nesledovala ostatní, 
v jejich očích viděla jen svůj vlastní odlesk.

Rychle si zvykneme osvobodit se od komunikačních prostředků. Ani jsem nepomýšlela 
na to, že bych si znovu nabila mobil na zapalovači na cigarety v autě. Cítím se ve skvělé for-
mě. S podivem nemám pocit, že bych špatně spala, a jestli nechám stranou rozpaky a otázky 
ohledně toho divného snu, uchovávám si jen hezké obrázky z  této zvláštní noci. Při dnešní 
ranní koupeli, stejně jako při té z včerejšího večera, jsem se ponořila do křišťálové vody, která 
mě téměř obestoupila, aniž by mě namočila. Odjela jsem včera z deštivé Paříže s dojmem, že 
se dostanu ze zimy. Strávila jsem dvacet čtyři hodin v létě čistém jako vata. Jsem připravená 
zdolat hory práce, jako bych hrála pétanque a pila přitom pastis.

Práce na silnici, objížďka! Sakra! Netrpělivě jsem očekávala ceduli, která by mi oznamo-
vala, že jsem konečně na dálnici do Paříže a že budu muset jet silnicí první třídy. Něco po mně 
chce, abych se k tomto kraji přilepila! Odbočím podle označeného směru a krátké pípnutí te-
lefonu mi oznamuje, že se můj telefon právě vrátil do civilizace připojených. Vzhledem k cestě, 
kterou jsem se zrovna vydala, tento zázrak nebude mít dlouhého trvání. U výjezdu z velké zatáč-
ky se mi svírá srdce, instinktivně brzdím se strašným dojmem, že jsem tento okamžik již zažila.

Několik metrů přede mnou leží převrácené auto, kouř, další auto za ním na střeše a v po-
zadí kamion ve stromě. Roztroušená těla, to místo, ta situace… Náhle zabrzdím a jakmile se 
jim vyhnu, zastavím motor. Jsem v šoku. Neodvažuji se vystoupit. Stáhnu okénko, začnu se 
třást. Jsem zkamenělá, pak vezmu telefon. Slabá síť, ale mělo by to stačit. Vytáčím číslo na 
pohotovost a přitom se třesu. Popisuji situaci a přitom breptám. Pletu si místo, kde se stala ne-
hoda s místem, odkud jsem odjela, trvám na závažnosti situace. Spojení se přerušuje. Křičím: 
ne. Pokouším se volat znovu, ale nejde komunikovat. V panice vystoupím z auta, jdu k prvním 
tělům a kontroluji přitom telefon. Nechci vidět ty zraněné. Možná jsou všichni mrtví… Jsem 
si jistá, že na ně není možné pohlédnout, že jsou zmrzačeni. Skvěle si všechno vybavuji. 



Comme un automate, je fais le tour, comme pour vérifier que tout est pareil. Je reviens len-
tement vers ma voiture. Je vais aller chercher du secours. Oui, c’est ça. C’est le mieux. Je ne 
vais pas rester là, bêtement. Je n’ai aucune certitude quant à mon appel aux urgences. Les yeux 
rivés à ma voiture, je marche sans regarder par terre. J’entends soudain la voix d’une femme, 
implorante. « Je vous en supplie, madame, aidez -moi, je vais mourir. »

J’ai envie de fuir, mais elle tend ses bras vers moi. Je m’agenouille à ses côtés et elle me 
saisit brusquement la main. « J’ai très mal. Je vais mourir, aidez -moi », répète -t -elle à nouveau. 
C’est l’horreur! Je sens bien qu’elle a raison. Je n’ai jamais été auprès d’un blessé grave, mais je 
suis sûre qu’elle va mourir. Elle s’accroche à ma main, je ne peux pas partir. Je ne dois pas la 
laisser seule. Mais qui saura que je l’ai abandonnée? Elle -même n’en saura plus rien. Non, je 
ne peux pas faire ça. Tout se passe très vite comme si je ne pouvais plus réfléchir. Rien n’est 
normal. Elle est au seuil de la mort, elle me demande de l’aider.

« Essayez de définir l’héroïsme. », sujet du bac philo de mon fils. L’héroïsme, c’est le 
contraire de ça, de la réflexion que je suis en train de mener pour m’échapper, de cette dé-
termination à fuir. C’est une force rapide et inaccessible en temps normal qui pousse un être 
à  l’évidence d’un comportement qui le dépasse. Je suis agenouillée devant cette femme qui va 
mourir, et pour laquelle je ne peux rien faire. Le temps se dilue dans un instant. Elle presse 
à nouveau ma main avec intensité: « Je vous en prie, aidez -moi! J’ai peur. Aidez -moi à partir. 
» Tout autour de moi, il fait froid. Je repense au cauchemar, mais ce n’était pas un cauchemar. 
Quand je rêvais, je n’avais pas peur, c’était doux, c’était serein et, surtout, je savais quoi faire. 
Alors je vais me calmer et suivre ce que j’ai vu dans ce rêve. Même si c’est fou, déraisonnable. 
Je ne peux pas avoir rêvé ces moments pour rien. Je lui caresse doucement la tête. Je place 
mes mains au -dessus de son visage, sans la toucher, comme une caresse sans contact, puis je 
les déplace au -dessus de son corps meurtri. Était -ce bien ainsi que je l’ai fait cette nuit? Elle ne 
m’a pas quittée des yeux. Soudain, elle me sourit et s’apaise. Des larmes coulent sur son visage, 
elle murmure « Merci ». Je pleure moi aussi, je tremble. Je ne comprends pas ce qui est en train 
de se passer, et pourtant, cette fois, je suis sûre que je ne rêve pas. Je suis sûre d’avoir fait le bon 
choix. Ma peur s’apaise. Une sorte de sentiment d’amour m’envahit, et dans cet instant étrange 
où plus rien n’est conforme à ce que je connais, je fais confiance à ce que je ne connais pas. Ce 
pourrait être moi, là, couchée à sa place, et elle qui me tient la main. Une odeur de fleurs se 
répand alentour. La femme s’accroche à moi tandis que je continue à effleurer son visage. Je 
dis: « Ça va aller. Tout va bien se passer. Vous ne serez pas seule. Ils vont venir. » Elle répond 
qu’elle les voit déjà, qu’ils viennent la chercher. Elle sourit. Je ne comprends pas. Je lui parlais 
des secours. Elle dit qu’elle ne savait pas que ce serait si doux, qu’elle n’a plus mal. Soudain 
elle me fixe d’une façon étrange et semble disparaître à l’intérieur de son regard. J’ai très froid. 
Je ferme ses yeux et je me relève. Je cours vers la voiture, je démarre, je fais demi -tour très 
rapidement et m’arrête quelques mètres avant le virage. Je branche mes feux de détresse et je 
reviens en courant vers le lieu de l’accident. J’aperçois une jeune fille, coincée dans une des 
voitures. Elle pleure. Je murmure des paroles apaisantes. Je lui dis que les secours vont arriver, 
qu’ils vont la sortir et qu’en attendant je ne vais pas la quitter. À nouveau le froid m’envahit, il 
se concentre autour de mes membres inférieurs. J’ai les mains glacées, je les passe doucement 
sur sa joue et sur la partie de son corps qui n’est pas prisonnière. Elle cesse de pleurer. 



Chodím dokola jako robot, abych ověřila, že vše je tu stejně. Vracím se pomalu k autu. Půjdu 
vyhledat pomoc. Ano, to je ono. To je nejlepší. Hloupě tady nezůstanu. Nejsem si jistá, že bych 
mohla počítat s úspěšností hovoru s pohotovostní službu. Oči mám upřené na své auto a kráčím, 
aniž bych se podívala na zem. Náhle uslyším hlas nějaké úpěnlivě prosící ženy: „Snažně vás 
prosím, pomozte mi, umírám.“

Mám chuť utéct, ale ona ke mně natahuje ruce. Pokleknu k ní a ona mě rychle chytne za 
ruku. „Je mi moc zle, umírám, pomozte mi,“ znovu opakuje. To je hrůza! Dobře vím, že má 
pravdu. Nikdy jsem nebyla u  těžce raněného, ale jsem si jistá, že zemře. Zavěsí se na mou 
ruku, takže nemůžu odejít. Nemůžu ji nechat samotnou. Ale kdo se dozví, že jsem ji opustila? 
Ona sama se už o tom nedozví nic. Ne, nemůžu to udělat. Všechno se děje velmi rychle, jako 
kdybych už nemohla přemýšlet. Nic není normální. Ona je na prahu smrti a žádá mě o pomoc.

„Pokuste se definovat hrdinství,“ maturitní téma z filozofie, které měl můj syn. Hrdinství je 
opakem té právě probíhající úvahy o úniku, hrdinství je opakem toho rozhodnutí uniknout. Je 
to rychlá a nepřístupná síla v obyčejné chvíli, která tlačí bytost k samozřejmému chování, které 
jde mimo něj. Jsem na kolenou před ženou, která zemře a pro kterou nemohu nic udělat. Čas 
se rozplývá v okamžiku. Znovu silně svírá mou ruku. „Prosím vás, pomozte mi. Mám strach. 
Pomozte mi odejít.“ Vše kolem mne je studené. Znovu myslím na noční můru, ale tohle není 
noční můra. Když se mi zdál sen, neměla jsem strach, bylo to příjemné, bylo to poklidné, 
a hlavně jsem věděla, co dělat. Uklidním se tedy a udělat to, co jsem viděla v tom snu. I když 
je to bláznivé a proti zdravému rozumu, nemohlo se mi zdálo o těch chvílích jen tak. Hladím 
ji jemně hlavu. Pokládám ruce nad její tvář, aniž bych se jí dotkla, je to jako pohlazení bez 
kontaktu, poté je přemístím nad její zraněné tělo. Je to tak, jak jsem to dělala onu noc? Ne-
spustila mě z očí. Najednou se na mě usměje a uklidní se. Slzy ji stékají po tváři, zamumlá 

„Děkuji“. Já také pláču, chvěji se. Nechápu, co se právě děje, a přesto jsem si tentokrát jistá, že 
to není sen. Jsem si jistá, že jsem udělala správně. Můj strach se tiší. Zaplavil mě určitý pocit 
lásky a v této zvláštní chvíli, kdy nic není tak, jak to znám, důvěřuji tomu, co neznám. Mohla 
bych to být já, kdo by tam ležel na jejím místě, a ona by držela za ruku mě. Vůně květin se 
rozplývá kolem. Žena se za mě zavěsí, zatímco já se pokračuji lehce dotýkat její tváře. Říkám 
jí: „To bude dobré. Všechno dobře dopadne. Nebudete sama. Přijedou.“ Odpovídá, že je už 
vidí, že pro ni přijedou. Usmívá se. Nechápu. Mluvila jsem o pomoci. Ona říká, že nevěděla, 
že je to tak sladké, že už jí nic nebolí. Najednou se na mě dívá zvláštním způsobem a zdá se, 
že se ztrácí uvnitř svého pohledu. Je mi velká zima. Zavřu její oči a zvedám se. Běžím k autu, 
nastartuju, udělám rychle kolečko a zastavím několik metrů před zatáčkou. Rozsvítím nouzová 
světla a běžím zpátky k místu nehody. Spatřím děvče, zaklíněné v jednom z aut. Pláče. Šeptám 
uklidňující slova. Říkám jí, že pomoc přijede, že ji vytáhnou a že než přijedou, tak od ní ne-
odejdu. Znovu mě zachvátí chlad a soustřeďuje se kolem horních končetin. Mám zmrzlé ruce, 
dávám je jemně na tvář a na části jejího těla, které nejsou uvězněny. Přestala plakat. 



Je ne sais pas combien de temps ça dure. Mon téléphone sonne; en tremblant je prends l’appel. 
Un homme me demande si je suis bien la personne qui a appelé les urgences; il m’assure qu’ils 
arrivent, m’interroge sur le nombre de blessés. Je dis six, mais je ne les ai pas comptés. Je me 
souviens seulement de mon rêve.

Quand le pompier me relève, je suis accroupie auprès d’un homme et je lui caresse le front. 
Je sais que je suis allée de corps en corps, parlant, agissant comme dans ce cauchemar devenu 
réalité. Quand un des policiers me prend par l’épaule je me sens soudainement épuisée, enva-
hie d’une émotion immense. J’ai envie de pleurer. J’entends que l’homme allongé raconte aux 
pompiers qui le placent sur une civière que depuis que je suis près de lui, il n’a plus mal. Il veut 
que je l’accompagne. L’un des infirmiers me fixe et le policier m’entraîne vers son véhicule. Je 
dois lui dire si j’ai vu l’accident, où j’étais… Mais je ne suis pas certaine de comprendre tout à 
fait les questions qu’il me pose. « Venez, vous êtes en état de choc. » Il doit avoir raison car je 
suis incapable de lui répondre quoi que ce soit. Quant à lui raconter de ce que je viens de vivre… 
Et qui plus est, pour la seconde fois!

Je l’entends comme dans un brouillard, il y avait bien six personnes dans les trois véhicules. 
L’une est morte sur le coup, deux autres sont mortes en me tenant la main, les trois autres, 
grièvement blessées, sont emmenées en ambulance. Les deux que j’ai accompagnés au seuil 
de l’autre monde m’ont décrit une frontière dont j’ignorais l’existence jusqu’à ce jour. Moi je 
n’ai fait que recopier un cauchemar, comme si je le rêvais à nouveau. Et si tout a commencé 
par une peur panique, petit à petit, j’ai fini par ressentir ce calme, cette même paix qui m’avait 
étonnée quand je me suis extirpée de mon rêve ce matin. À qui pourrais -je avouer ce que je 
viens de vivre et que je n’ose même pas moi -même envisager sans me traiter de folle? Pour-
quoi ne suis -je pas partie chercher du secours? Quelle force intense m’a retenue? Je regarde 
maintenant ce que j’ai fait comme si j’avais été sous l’emprise d’une drogue : mettre mes mains 
sur ces corps blessés à la manière d’un chaman dans une quelconque tribu sauvage, pratiquer la 
gestuelle des guérisseurs de pacotille qui ont l’air d’aller chercher dans un au -delà connu d’eux 
seuls des solutions que les médecins les plus chevronnés ne détiennent pas. Cette aventure gro-
tesque ne ressemble à rien. Rien de cohérent. Pour beaucoup elle se résumerait en une phrase 
: j’ai fait un cauchemar sur une terre présumée hantée, et maintenant je me prends pour une 
sorcière. Si j’étais psychiatre, je m’internerais sur -le -champ. Mais le plus étrange n’est pas là. 
Le plus incroyable vient toujours des autres. Il n’avait plus mal. Je l’ai vu. Je l’ai senti quand 
mes mains sont devenues brûlantes et que j’ai frémi de la douleur et senti mon corps lacéré de 
coups. Ce souvenir est si puissamment gravé su ma peau que j’ai encore mal, même si, sur le 
moment, cela me paraissait infime au regard de l’amour que je ressentais. De toute évidence, 
c’était bien de l’amour. Je voulais désespérément que quelque chose soit là, compense ses bles-
sures. Quelque chose que j’implorais semblait agir comme un fluide que je sentais me traverser. 
C’était comme une énergie fugace et mouvante. Je brûlais dans une sorte de courant froid, et 
c’est maintenant que je grelotte et claque des dents. L’atmosphère est pourtant chaude. Un vent 
tiède agite les arbres. Une des policières vient vers moi en me tendant un gobelet de café et un 
cachet j’hésite en l’interrogeant d’un regard perplexe.

 — Ce sont les médecins qui m’ont donné ça pour vous.
 — Comment va la petite jeune? Est -ce que c’est grave? Est -ce qu’on sauvera sa jambe?



Nevím, jak dlouho to trvá. Zazvoní mi telefon, přijmu hovor a přitom se chvěji. Nějaký muž 
se ptá, jestli jsem to byla já, kdo volal lékařskou pomoc. Ujišťuje mě, že přijedou, ptá se mě 
na počet raněných. Říkám, že šest, ale nepočítala jsem je. Vzpomínám si jen na sen. Když mě 
zvedá hasič, klečím u nějakého muže a hladím mu čelo. Vím, že jsem chodila od těla k tělu 
a přitom jsem mluvila a jednala, jako by se ta noční můra stala realitou.

Když mě jeden z  policistů bere za rameno, najednou se cítím vyčerpaná, zachvácená 
ohromnými emocemi. Chce se mi brečet. Slyším, jak ležící muž vypráví hasičům, kteří ho dá-
vají na nosítka, že od chvíle, kdy jsem u něho, nic ho nebolí. Chce, abych ho doprovázela. Jeden 
z ošetřovatelů se na mě upřeně dívá a policista mě odvede ke svému autu. Mám mu říct, jestli 
jsem viděla nehodu a kde jsem byla…Ale nejsem schopná pochopit veškeré otázky, které mi 
klade. „Pojďte, jste v šoku.“ Musí mít pravdu, protože nejsem schopná mu cokoliv odpovědět. 
Sdělit mu, co právě zažívám… A navíc podruhé!

Mlhavě ho slyším říkat, že tam bylo skutečně šest osob ve třech vozidlech. Jedna žena 
zemřela okamžitě, dva další zemřeli, a přitom mě drželi za ruku, další tři, kteří byli vážně zra-
nění, odvezla sanitka. Ti dva, které jsem doprovázela přes práh jiného světa, mi popsali hranici, 
o které jsem do dnešního dne nevěděla, že existuje. Já jsem jen kopírovala noční můru, jako 
kdyby se mi znovu zdála. A jestliže všechno začalo panickým strachem, tak v závěru jsem 
postupně pociťovala pokoj, ten stejný klid, který mě překvapil, když jsem se probrala dnes 
z onoho snu. Komu bych mohla přiznat, co právě prožívám. Dokonce si ani neodvážím předsta-
vit to, že by mě nepovažovali za blázna. Proč jsem se nevydala hledat pomoc? Jaká mocná síla 
mě zadržela? Nyní vidím to, co jsem dělala, když jsem jednala, jako kdybych byla pod vlivem 
drog: dala jsem ruce na ta zraněná těla způsobem, jakým to dělá šaman v nějakém divokém 
kmeni, dělala jsem gesta léčitelů -šarlatánů, kteří jediní hledají tam ve vyšších sférách a znají 
tak východiska, která i  ti nejzkušenější lékaři neznají. Tato groteskní příhoda nemá obdoby. 
Není logická. Pro mnohé by se shrnula do jediné věty: na této půdě, o níž se předpokládá, že je 
strašidelná, se mi zdála noční můra a teď se považuji za čarodějnici. Kdybych byla psychiatrem, 
nechala bych se okamžitě zavřít do blázince. Ale to není to nejpodivnější. To nejneuvěřitelnější 
vychází vždy z druhých. Ten muž už neměl bolesti. Viděla jsem to. Pociťovala jsem to, když se 
mé ruce rozpálily a když jsem se třásla bolestí a cítila jsem na svém těle trhání ran. Tato vzpo-
mínka je tak silně zaryta do mé kůže, že mě to stále bolí, i když v dané chvíli se mi ta bolest 
zdála nepatrná ve vztahu k lásce, kterou jsem pociťovala. Zoufale jsem chtěla, aby tu bylo něco, 
co by vyvážilo jeho zranění. Něco, o co jsem úpěnlivě prosila, se zdálo působit jako tekutina, 
kterou jsem cítila, jak skrze mě prochází. Bylo to jako prchavá a pohybující se energie. Hořela 
jsem v určitém závanu chladu a až teď se třesu a klapají mi zuby. Atmosféra je přesto vlídná. 
Vlhký vzduch hýbe stromy. Jedna z policistek ke mně přichází a drží kelímek s kávou a pilulku. 
Váhám a s bezradným pohledem se jí zeptám.

 — To mi pro Vás dali lékaři.
 — Jak se daří tomu děvčeti? Je to vážné? Zachrání jí nohu?



 — Elle a été désincarcérée. Elle est partie dans la première ambulance. Elle va s’en sortir, 
et pour jambe, ils ne savent pas. La petite fille s’en tirera elle aussi. Venez vous allonger 
et vous reposer en attendant qu’ils vous emmènent à l’hôpital.

Je me redresse avec fébrilité. Je dis que ce n’est pas nécessaire, que je dois rentrer à Paris.



 — Byla vyproštěna. Odvezli ji první sanitkou. Dostane se z toho, ale jak to dopadne s no-
hou, neví. I z toho se to děvče dostane. pojďte si lehnout a odpočiňte si, než vás odvezou 
do nemocnice.

Horečně se postavím. Odpovím, že to není nutné, že se musím vrátit do Paříže.



ZBIGNIEW NIENACKI
Wielki las

Rozdział pierwszy

Horst Sobota od wielu lat nie lubił chodzić do lasu, choć jego piękny dom dzielił od niego tyl-
ko ogródek i piaszczysta droga. Nie lubił nawet siadywać na swym oszklonym ganku, pełnym 
różnobarwnych szybek, gdyż z tego miejsca można było widzieć mroczną głębię drzew. Wolał 
schodzić nad jezioro po łagodnej pochyłości szerokiej skarpy, wąską i  krętą ścieżką przez 
sad z niskopiennymi drzewami owocowymi, i niekiedy wiele godzin spędzał na spróchniałym 
pomoście wśród trzcin. Jezioro było tak samo ogromne i nieprzeniknione jak las, a  jednak 
w upalne dni albo zimą, kiedy pokrywał je gruby lód i zasypywał śnieg, potrafiło nieruchomieć 
i jak gdyby pogrążać się w odpoczynku lub błogim śnie. Las nigdy nie spał – nawet zimą, cią-
gle coś w nim szemrało, szeleściło, trzaskało albo też porażało straszliwą ciszą, która w każdej 
chwili mogła przerodzić się w krzyk wywołany wichurą; jak czujny i niebezpieczny zwierz 
jedynie drzemał, gotów w każdej chwili ocknąć się i pochwycić swoją ofiarę.

Kiedy przychodził wiatr – jezioro pieniło się gniewnie, ale przecież jego wysokie fale tylko 
łagodnie bełkotały u brzegu, zaś rozkołysane trzciny pobrzękiwały cichuteńko. Natomiast las 
huczał, postękiwał, skrzypiał, jęczał, groźnie potrząsał koronami wysokich sosen, zagłusza-
jąc każdy dźwięk, nawet bełkot fal, i nie pozwalał Horstowi słuchać mowy jeziora. Podobnie 
i drzewa w Horstowym sadzie w największą wichurę tylko szumiały spokojnie i melodyjnie – 
ich mowę też podchwytywał i zagłuszał huczący głos lasu, przed którym nie było ucieczki, bo 
przenikał aż do domu Horsta Soboty, do pokojów, na ganek z kolorowymi szybkami.

Sobocie wydawało się, że rozumie mowę sadu, mowę jeziora i mowę lasu. Fale jeziora 
snuły opowieść o przewróconych łodziach i żaglówkach, o węgorzach tak grubych jak ramię 
tłustej kobiety; spasły się przed laty ciałami setek żołnierzy i  tych, co gnani wojennym stra-
chem próbowali uciekać po kruchym lodzie. Również stary sum, który zamieszkał w zatoce 
przy pomoście Horsta Soboty, też się wtedy utuczył i teraz, mimo że od lat polowali na niego 
rybacy i wędkarze, potrafił chytrze omijać sieci i żaki. Niekiedy podpływał w pobliże pomostu 
i  nieruchomiał pod powierzchnią wody jak omszały pień drzewa. Stary sum przyglądał się 
wtedy Horstowi Sobocie i czasami, jakby uśmiechając się, otwierał szeroki pysk, Horst Sobota 
także uśmiechał się do niego i nie miał żalu, że kiedyś, kiedy Sobota nie był samotny tak jak 
teraz, ale zamieszkiwał ze swoją drugą żoną i synem, stary sum wciągnął pod wodę stado jego 
białych kaczek. I nie wiedzieć czemu, mimo tej strasznej historii z żołnierzami w pancernych 
pojazdach, mimo zaginionych w odmętach dziesiątków ludzi, koni i wozów – Horst Sobota nie 
odczuwał ani niechęci do jeziora, ani lęku przed jego bezmiarem. Co roku jezioro przyjmo-
wało nowe ofiary i nie zawsze oddawało je ludziom – przeważnie nieostrożnych młodzieńców 
lub dzieci albo odważnych żeglarzy, którzy wypływali pod trójkątnymi żaglami, aby igrać sobie 
z falami. Horst Sobota współczuł tym ludziom, lecz nie potępiał jeziora, ponieważ nie zachę-
cało nikogo do igrania ze swymi falami, nie łaszczyło się samo na cudze życie i cudze mienie.



ELIŠKA NOVOTNÁ
překlad

Velký les

Horst Sobota už dlouhá léta nechodil rád do lesa, ačkoliv jeho krásný dům od něho dělila 
pouze zahrádka a písčitá cesta. Dokonce nerad vysedával na své prosklené verandě, složené 
z různobarevných skleněných tabulek, z níž byla vidět temná hloubka stromů. Nejradši chodil 
k jezeru, k němuž klesal pozvolný široký svah a vedla úzká, zakroucená stezka skrze ovocný 
sad se zakrslými stromy, a někdy trávil mnoho hodin na ztrouchnivělém molu uprostřed rákosí. 
Jezero bylo samo o sobě rozlehlé a neproniknutelné, stejně jako les, a přesto za horkých dnů či 
v zimě, když bylo pokryté silným ledem, zasypané sněhem, dokázalo být natolik klidné, jako 
by spalo či blaženě snilo. To les nikdy nespal – dokonce i v zimě v něm pořád něco hučelo, 
šelestilo, praskalo nebo nastávalo strašlivé ticho, které každou chvíli mohl přerušit výkřik vyvo-
laný vichřicí; jako když bystré a nebezpečné zvíře podřimuje, připravené se v jakoukoliv chvíli 
probudit a chytit svou oběť.

Když přicházel vítr – jezero se rozhněvaně napěnilo, ale přesto jeho vysoké vlny narážely 
na břeh jen mírně a houpající se rákosí tichoučce chrastilo. Zatímco les hučel, sténal, skřípal, 
ječel, hrozivě lomcoval s korunami vysokých borovic, přehlušoval jakýkoliv další zvuk, dokon-
ce i šumění vln a Horstovi znemožňoval poslouchat řeč jezera. Dokonce i stromky v Horstově 
sadu, za té největší vichřice, pouze spokojeně a melodicky šuměly – jejich řeči také naslouchal 
a snažil se nevnímat ukřičený hlas lesa, před nímž nebylo úniku, jelikož pronikal až do domu 
Horsta Soboty, do pokojů, či na onu verandu s barevnou vitráží.

Sobota měl pocit, že rozumí řeči sadu, řeči jezera i řeči lesa. Jezerní vlny mumlaly příběh 
o převržených člunech a plachetnicích, o úhořích velkých jako ruka tlusté ženy, kteří se před 
lety nakrmili těly několika stovek vojáků a těch, kteří se právě ze strachu před válkou snažili 
utéct po tenkém ledě. Stejně tak starý sumec, žijící v zátoce u Sobotova mola, se tehdy také 
pěkně vykrmil a teď, navzdory tomu, že se ho už roky snažili rybáři ulovit, jejich sítím se stále 
mazaně vyhýbal. Občas připlul blíže k molu a zůstal těsně pod hladinou, kde vypadal jako starý, 
mechem porostlý kmen stromu. Starý sumec pak Horsta Sobotu sledoval, občas otevřel svou 
velkou tlamu, což vypadalo, jako by se usmíval. Tak se na něho Horst také usmál a ani nelitoval 
toho, že mu starý sumec vtáhl pod vodu stádo bílých kachen. To se stalo ještě kdysi v době, 
kdy nebyl sám, ale žil se svou druhou ženou a synem. A nevěděl proč, ale navzdory té strašné 
minulosti s vojáky v opancéřovaných vozidlech, i přes ty desítky ztracených lidských životů, 
koní s vozy – Horst Sobota necítil k jezeru ani odpor, ani strach z jeho rozlehlosti. Každý rok 
dostávalo jezero nové oběti, a ne vždy je navracelo lidem – byli to převážně neopatrní mládenci 
nebo děti, či odvážní jachtaři, kteří pluli s trojúhelníkovou jachtou, aby si hráli s vlnami. Horst 
Sobota s těmito lidmi soucítil, avšak jezero neodsuzoval, jelikož nikoho ke hře se svými vlnami 
nevyzývalo, ani neprahlo po cizích životech a jejich majetku.



Rozumiał też Horst Sobota mowę swojego sadu. To wieczne gderanie na mszyce, na leniwe 
pszczoły i trzmiele, na wiosenne przymrozki, które trzeba było przeganiać paląc między drze-
wami ogniska i zasnuwając dymem korony pokryte kwiatami. Sad wciąż miał do Horsta o coś 
pretensje, po prostu nudził, przypominając o jakimś suchym konarze, o pęknięciu kory, o nie 
zdjętym z gałęzi ciężkim brzemieniu owoców albo o liszkach, co się wylęgły z kupki zeschłych 
liści. Sobota przechodził ścieżką przez sad i udawał, że nie słyszy tego gderania, z liszek prze-
cież rodziły się piękne motyle, przyjemnie było patrzeć, jak latają i mienią się różnymi kolora-
mi podobnie jak szybki na ganku. Tak samo miała się rzecz ze szpakami. Nie na wiele się zdało 
gderanie sadu – szpaki też musiały posmakować wiśni, dzięcioły naddziobać jabłko: człowiek 
nie powinien żyć bez motyli, szpaków i dzięciołów. A że mniej przez to otrzymywał pieniędzy, 
cóż to miało za znaczenie dla Horsta Soboty, który w skrzyni zakopanej w stodole ukrywał 
więcej pieniędzy, niż mógłby wydać do końca życia.

Tylko mowy lasu Horst nie lubił. Wydawała mu się kłamliwa i przewrotna. I zawsze była 
taka sama.

Najpierw las próbował nastraszyć, przytłoczyć, porazić swoim ogromem. Rozhuśtany wi-
churą groził, że grube sosny zwali na piękny dom Soboty i zgniecie go jak skorupkę ślimaka. 
Ogłuszał głębokim huczącym głosem, wygrażał rozkołysanymi koronami drzew. Potem zaś 
łagodniał i zaczynał się żalić – postękiwał, pojękiwał ocierającymi się o siebie gałęziami, wył 
z żalu, popłakiwał, szlochał, skarżył się na swój los, tłumaczył nieprawości, które czynił, prze-
praszał Horsta za wszystkie krzywdy, jakie mu wyrządził, obiecywał, że już nigdy więcej nie 
będzie się łakomił na cudze życie i  cudze mienie. A przecież wystarczyła chwila nieuwagi, 
a już od strony lasu szybowały na pole Horsta Soboty malutkie nasiona brzozy, ptaki niosły 
w dziobkach nasiona sosny, jak skrzydlate motyle przelatywały nad drogą nasiona klonu, któ-
ry akurat usadowił się po jej drugiej stronie. Wystarczył rok nieuwagi, a gdzie się tylko dało, 
nawet w ogródku przed domem i  obok ganku, wśród dalii, astrów, mieczyków, tulipanów, 
narcyzów, cynii, petunii, goździków i malw – nagle wyrastała brzózka, klon lub sosenka. To 
samo zdarzało się w sadzie, nawet w rowie przydrożnym – wszędzie, gdzie się dało, las chciał 
się zasiedlić, objąć w posiadanie każdy skrawek gleby, nawet grudkę ziemi, która pozostała 
w rynnie, bo i tam sadził brzózkę. Las był łapczywy na cudze mienie, cały świat chciał wziąć 
w posiadanie. Zarastał stare drogi, dawne mogiły, ścieżki i ścieżynki. Pojękiwał i skamlał tłu-
macząc się ze swoich drobnych win, ale o zbrodniach – milczał.

„Gdzie moja żona Hilda i dwie córki“ – zapytywał Horst Sobota, a las tylko po swojemu 
postękiwał i skrzypiał, wiatr huczał mu w gałęziach. A przecież dowiedział się Horst Sobota od 
starego Keile i od tych wszystkich, co przeżyli w okolicy ową straszną zimę, że podobnie jak 
wielu innych, także i Hilda wraz z córkami, końmi i krowami ukryła się w lesie. I wielu ocalało, 
a ona nie – nikt nie wiedział, co się z nią stało, choć Horst Sobota, gdy powrócił z niewoli, wy-
pytywał, pisał listy na wszystkie strony świata. I czekał, przez pięć lat czekał na jakiś znak od 
Hildy, od którejś z córek. Bo jeśli żyły, to przecież musiały się kiedyś odezwać, napisać kartkę 
choćby z odległego świata, jak wielu innych, co też się wtedy zgubiło, a potem odnalazło. Ale 
Hildę i córki musiał pochłonąć las, wpił się korzeniami w ciała, odżywiał nimi, nabierał sił.

Co zostało z pól Horsta Soboty? Były to przyleśne piaski, lecz należały przecież do niego, 
do człowieka. Trzyletnie sosenki zastał na nich Sobota, gdy wrócił z niewoli.  



Horst Sobota rozuměl také řeči svého sadu. To věčné reptání na mšice, na lenivé včelky 
a čmeláky, na jarní mrazíky, proti nimž bylo možné se bránit pálením ohníčků mezi stromy, 
aby kouř ochránil koruny pokryté květy. Sad měl také vůči Horstovi nějaké výhrady, když se 
nudil a stále připomínal nějaké suché větvičky, prasklou kůru, nesklizené ovoce, které bylo pro 
větve příliš těžké či třeba housenky, jež se vylíhly z hromádky suchého listí. Sobota se prochá-
zel pěšinkou skrze sad a předstíral, že to brblání neslyší. Z housenek se přece vylíhnou krásní 
motýli a je krásné pozorovat, jak létají a třpytí se různými barvami, podobně jako skleněná 
vitráž na verandě. Obdobně to bylo se špačky. Nebylo nic platné reptání sadu – špačci přece 
museli také ochutnat třešně, datlové nazobat jablko: člověk by neměl žít bez motýlů, špačků 
a datlů. A že kvůli tomu dostával méně peněz, copak to mělo význam pro Horsta Sobotu, který 
ukrýval v bedýnce zakopané ve stodole více peněz, než by byl schopen utratit do konce života.

Pouze řeč lesa se Horstovi nelíbila. Zdála se mu lživá a zvrácená. A pokaždé byla stejná.
Les se nejdříve snažil vyděsit, udolat, ohromit svou velikostí. Rozkymácený silným větrem 

hrozil, že svalí silné borovice na Sobotův pěkný dům a rozmáčkne ho jako šnečí ulitu. Ohlu-
šoval svým hlubokým a dunivým hlasem, vyhrožoval rozkývanými korunami stromů. Potom 
zase zmírnil a začínal si stěžovat – sténal, větvemi otírajícími se o sebe kňučel, žalostně vyl, 
plakal, vzlykal, bědoval na svůj osud, vysvětloval nespravedlivosti, jichž se na Horstovi dopus-
til a omlouval se mu za všechny křivdy, které mu způsobil. Sliboval, že už nikdy více nebude 
toužit po životech a věcech jiných lidí. A přesto stačil okamžik nepozornosti a už od strany lesa 
proudila na pole Horsta Soboty maličkatá semínka břízy, ptáci v zobácích drželi semínka boro-
vic, semena javorů přelétávala nad cestou jako okřídlení motýli a dosedala hned na druhé stra-
ně. Postačil rok nepozornosti a všude, kde to bylo možné, dokonce na zahrádce před domem 
i vedle verandy, mezi jiřinami, astrami, mečíky, tulipány, narcisy, cíniemi, petúniemi, karafiá-
ty a ibiškem – najednou rostla břízka, javor nebo borovička. Stejná situace se odehrávala v sadu, 
dokonce i v příkopě – všude, kde to bylo možné, se chtěl les usídlit, zabrat každý kousek půdy, 
ba dokonce i v trošce hlíny, která zůstala v okapu, vyrostla břízka. Les byl chamtivý, toužil po ci-
zím majetku, dokonce celý svět by chtěl vlastnit. Staré silnice, dávné náhrobky, cesty a cestičky, 
všechno pohlcoval les. Pokřikoval a kvílel, vysvětloval své drobné viny, ale o zločinech – mlčel.

„Kde je má žena Hilda a dvě dcerky?“ – ptával se Horst Sobota, a les si dál po svém na-
říkal a skřípal, vítr mu hučel ve větvích. Přece se Horst dozvěděl od starého Keila a od všech 
ostatních, kteří v okolí přežili onu strašnou zimu, že podobně jako spousta dalších, se i Hilda 
společně s dcerkami, koňmi a krávami ukryla v lese. Mnoho z nich přežilo, ale ona ne – nikdo 
nevěděl, co se s ní přesně stalo, ačkoliv Horst po návratu ze zajetí psal dopisy do všech koutů 
světa. Čekal a čekal, pět let čekal na jakékoliv znamení od Hildy či jedné z dcer. Protože pokud 
žily, přece by se musely někdy ozvat, napsat alespoň dopis z toho vzdáleného světa stejně jako 
ti ostatní, kteří se ztratili a poté zase nalezli. Ale Hildu a dcerky musel pohltit les, zakořenit 
v nich a skrze ně se vyživovat a čerpat sílu.

Co zbylo z polí Horsta Soboty? Byl to písek u lesa, ale patřil jemu, člověku. Po návratu ze 
zajetí tam nalezl tříleté borovičky. 



Na polach Soboty posadzono las, który przez to stał się jeszcze większy i bardziej zachłanny, 
jak gdyby mu mało było Hildy i dwóch dziewcząt.

Na półwyspie, gdzie zakładano teraz plantację nasienną, też kiedyś rozciągały się pola i stał 
drewniany dom starego Keile. Podobno przed ponad dwustu laty tam właśnie znajdowała się 
cała wioska, ale przyszedł pomór, od którego można się było odgrodzić tylko wodą i ogniem. 
Wówczas to spalono całą wieś, ludzie zaś na łódkach i tratwach przewieźli dobytek i zbudowali 
domostwa po drugiej stronie, tu, gdzie teraz ma dom Horst Sobota. Z  czasem na dawnym 
pogorzelisku osiedliła się rodzina Keilów, żyła długo i szczęśliwie, umierając w odpowiednim 
wieku i z godnością. Chowano ich na własnym cmentarzyku wśród własnych pól i na mogiłach 
stawiano kamienie z wykutymi na nich napisami. To dopiero w pierwszym roku wojny żandar-
mi znaleźli w lesie trzech jeńców, którzy uciekli z niewoli, lecz las ich wydał nie chcąc żywić. 
Rozstrzelano ich na polach na półwyspie, a stary Keile i Horst Sobota pochowali tych ludzi na 
cmentarzyku Keilów, bez mogił, gdyż żandarmi zrobić tego nie pozwolili. Sobota ciekaw był, 
kim byli ci ludzie, jaką mową mówili, jakie żony i jakie dzieci pozostawili w swoim kraju. Nie 
dowiedział się tego nigdy, a w trzy lata później, owej strasznej zimy, spłonęła zagroda Keilów. 
Potem na półwyspie posadzono młody las, stary Keile zaś poniewierał się po cudzych domach 
i on to opowiedział Sobocie o tym, co działo się tutaj, kiedy Sobota wojował, kiedy przebywał 
w niewoli. I obydwaj – dopóki stary Keile nie zmarł wreszcie pod cudzym dachem – niekiedy 
chodzili na półwysep patrzeć, jak las pożera pola, wdziera się nawet na cmentarzyk i coraz 
silniejszymi korzeniami obejmuje i pochyla kamienne nagrobki.

A co się stało z drugą żoną Horsta Soboty, Gerdą, i ich synem Henrykiem? Odzyskał prze-
cież Sobota swój piękny dom z gankiem pełnym kolorowych szybek, pozostał mu też skrawek 
ziemi między lasem i jeziorem i tutaj duży sad założył. Czy to znowu nie ten sam las zabrał 
mu drugą żonę i syna, którego wykształcił na lekarza? „Pozostań ze mną i lecz ludzi“ – mówił 
do syna Horst Sobota. Ale on tłumaczył się, że nie może pracować na wsi, gdyż na chirurga 
się wyuczył i w wielkich szpitalach musi wiedzę zdobywać. Przyjeżdżał wtedy do ich domu 
nadleśniczy Burak, siadał przy stole Soboty, rozkładał ogromne mapy i pokazywał na nich sad 
i dom Horsta. „Jesteście, Sobota, jak wrzód na cieli lasu – mówił Burak. – Ten zielony kolor to 
las. Spójrzcie, jak ogromną połać mapy zajmuje. Żółtym kolorem są zaznaczone skrawki pól 
przynależne do leśniczówek i domów zajętych przez drwali i robotników leśnych. To wszystko, 
zielone i żółte, jest własnością lasów państwowych. I tylko w samym środku widnieje czerwona 
plama; to wasz dom i wasz sad, panie Sobota. Ta mapa wisi w moim gabinecie, codziennie na 
nią patrzę i codziennie mi przykro, że nie wszystko na niej jest zielone i żółte. Sprzedajcie nam 
swój sad i swój dom, zrobimy w nim jeszcze jedną leśniczówkę. Dobrze zapłacimy…“

Nie miał wtedy Horst Sobota pieniędzy, ponieważ sad był młody i żadnych zysków nie 
przysparzał. Aż pewnego dnia, po jakichś spiskach, które Henryk miał ze swoją matką, powie-
dzieli mu obydwoje: „Albo sprzedasz dom i sad nadleśniczemu i kupisz synowi piękne miesz-
kanie w mieście oraz ładny samochód, albo wyjedziemy oboje w daleki świat“. Nie kochali 
ani tego skrawka ziemi nad jeziorem, ani tego domu z gankiem i kolorowymi szybkami. Nie, 
niczego chyba nie kochali oprócz siebie i nie rozumieli, że Horst Sobota nigdy i nigdzie się 
stąd nie ruszy, bo czuje się już stary i tutaj pragnie umrzeć i być pochowany. Może nawet obok 
starego Keile na półwyspie pożeranym przez las. 



Na polích vysázeli les, který se díky tomu ještě zvětšil a byl chamtivější, jakoby mu nestačila 
Hilda a obě jeho dívky.

Na poloostrově, kde se nyní založila lesní školka, se dříve rozprostírala pole a stál dřevěný 
dům starého Keila. Stejně tak se tam přibližně před dvěma sty lety nacházela dokonce celá ve-
snička, ale poté přišel mor, před nímž se dalo bránit pouze vodou a ohněm. V těch časech byla 
vypálena celá vesnice, lidé na loďkách a vorech převezli dobytek a postavili domy na druhé 
straně, tam, kde má dům nyní i Horst Sobota. Po čase se na spáleništi usídlila rodina Keilů, kde 
žila dlouho a šťastně. Její členové umírali v patřičném věku a důstojně. Pochováváni byli na 
vlastním hřbitově uprostřed vlastních polí a na hroby se pokládaly kameny s vytesanými nápisy. 
Tak tomu bylo až do prvního roku války, kdy četníci nalezli v lese tři uprchlé zajatce. Les je 
vydal, jelikož je nechtěl živit. Byli proto zastřeleni na polích poloostrova a starý Keile i Horst 
Sobota je poté pochovali na hřbitově Keilů. Bez náhrobků, protože to četníci nepovolili. Sobo-
tu zajímalo, co to bylo za lidi, jakým jazykem mluvili, jaké ženy a děti zanechali ve své zemi. 
Nikdy se to však nedozvěděl a nakonec o tři roky později, za té strašlivé zimy, vzplála farma 
Keilů. Poté byl na poloostrově vysazen mladý les, starý Keil se toulal po sousedních domech 
a vyprávěl Sobotovi, co se zde dělo, když Sobota bojoval a byl v zajetí. A společně – dokud 
starý Kiel nezemřel pod cizí střechou – občas chodili na poloostrov pozorovat, jak les pohl-
cuje pole, vkrádá se na hřbitov a svými čím dál silnějšími kořeny objímá a vyvrací kamenné 
náhrobky.

A co se stalo s Horstovou druhou ženou Gerdou a jejich synem Henrykem? Konec konců 
Horst znovu získal svůj krásný dům s verandou s barevnou vitráží, zůstal mu také kousek země 
mezi lesem a jezerem, kde založil velký sad. Nebyl to snad ten stejný les, který mu vzal druhou 
ženu i syna, jenž se stal lékařem. „Zůstaň tu se mnou a můžeš léčit lidi“ – říkával synovi Horst 
Sobota. Ale ten mu vysvětloval, že nemůže pracovat na vsi, poněvadž když se vyučil chirurgem, 
potřebuje se dále učit ve velkých nemocnicích. V té době jezdil do jejich domu nadlesní Burak, 
sedával u Sobotova stolu, kde rozprostíral veliké mapy a ukazoval na nich Horstův dům a sad. 

„Jste, pane Soboto, jako vřed na těle lesa“, říkal Burak. „Ta zelená barva je les. Podívejte se, 
jakou ohromnou část mapy zabírá. Žlutou barvou jsou označeny zbytky polí patřící k hájovnám, 
domkům dřevorubců, lesníků. To vše zelené a  žluté je vlastnictvím státních lesů. A zrovna 
uprostřed můžete vidět červenou skvrnu. To je váš dům a váš sad, pane Soboto. Tato mapa visí 
v mé kanceláři, každý den se na ni dívám a každý den mě mrzí, že na té mapě není vše zelené 
a žluté. Prodejte nám svůj sad a dům, uděláme z něho další hájovnu. Dobře vám zaplatíme…“

Tehdy Horst Sobota neměl peníze, jelikož byl sad ještě mladý a nevynášel. Až jednoho 
dne za ním přišel Henryk spaktovaný s matkou a společně oznámili: „Buďto prodáš dům i sad 
nadlesnímu a koupíš synovi hezký byt ve městě a pěkné auto nebo se vydáme daleko do světa.“ 
Nemilovali ten kousek země u jezera, ani ten dům s barevnou verandou. Nic nemilovali kromě 
sebe a nerozuměli tomu, že Horst Sobota se nikdy nikam nepohne, protože už se cítí starý, zde 
touží zemřít i být pohřbený. Třeba na poloostrově zarůstajícím lesem, vedle starého Keila. 



Omamił ich nadleśniczy, ale ponieważ on nie dla siebie, lecz dla lasu potrzebował domu Soboty 
i jego skrawka ziemi, Sobota wiedział, że to las poprzez nadleśniczego znowu wyciągnął ręce 
po jego dobro. Zawziął się i oświadczyć „nie“. Żonie i synowi. A właściwie to „nie“ zostało 
powiedziane wobec lasu, do którego już wtedy zaczai odczuwać nienawiść.

I tak oto Horst Sobota został sam w swoim domu i w swoim sadzie, od czasu do czasu przy-
chodził do niego list od żony i syna, czasami nawet jakaś paczka z ubraniem albo zaproszeniem 
do wyjazdu w daleki kraj. Wtedy to Horst Sobota pojechał do tartaku, wybrał piękne jesiono-
we deski i sam sobie zrobił trumnę wedle swego wzrostu, a nawet obszerniejszą. Postawił ją 
w szopie, gdzie przechowywał jabłka zimowe, i po którymś tam liście i zaproszeniu położył 
się w owej trumnie, aby umrzeć w zapachu jabłek i jesionowego drewna. Ale nie umarł. Bo na 
wieść o tym, że Horst Sobota położył się za życia do trumny, pięknym samochodem przybył 
z dalekiego kraju jego syn Heinrich, przeniósł go na łóżko, wyleczył zastrzykami, a potem 
powiedział: „Masz, ojcze, ponad siedemdziesiąt lat i jak na ten wiek zadziwiająco zdrowe cia-
ło. Ale twój umysł stał się podobny do umysłu dziecka. Powtarzasz ciągle o zbrodniach lasu, 
a przecież las nie jest żywą istotą. Twój umysł trzeba leczyć, o twój umysł trzeba dbać.“ Horst 
zapytał go: „Czemu nie przyjechała moja żona, a twoja matka, Gerda?“ Syn wzruszył ramio-
nami i odparł: „Ona ma już innego mężczyznę. Ja też jestem żonaty i mam dwoje dzieci. Jedź 
ze mną, będziesz z nami. Ty nawet nie wiesz, że powoli staję się sławnym człowiekiem“. Ale 
Horst Sobota czuł, że za tymi słowami, za tym zaproszeniem kryje się jeszcze jeden podstęp 
lasu, przejawia się cała leśna zachłanność na jego mienie, na jego miłość do własnego domu 
i własnymi rękami zasadzonych drzew owocowych. Syn więc odjechał, a on pozostał. Tym 
bardziej że jego żona, Gerda, miała już innego mężczyznę, a on był za stary, aby znaleźć sobie 
nową kobietę i zacząć żyć w innym kraju, przy boku nie znanej synowej i wnuków, których 
imion nawet nie potrafił zapamiętać.

Tak więc samotności Horsta winien był las. Była to kolejna jego zbrodnia – ostatecznie 
utracił drugą żonę i syna. Heinrich dziwił się, że Horst traktuje las jak żywą istotę, i z tego po-
wodu porównywał umysł ojca do umysłu małego dziecka. Ale co on wiedział o lesie? Nie tylko 
przecież Horst domyślał się, że las jest żywą istotą, odkrył to jeszcze przed nim nieżyjący już 
leśniczy Izajasz Rzepa. A nie był Rzepa jakimś tam niewykształconym człowiekiem jak Horst; 
miał tytuł inżyniera, wciąż czytał książki o lesie, a nawet pisał o lesie w gazetach.

„Co to jest las?“ – Izajasz Rzepa zapytywał Horsta. – „Czy można nazwać lasem zwykłe 
skupisko drzew? Zbiorowiskiem drzew jest także posadzony przez ciebie sad, a przecież twego 
sadu nazwać lasem nie można. Zbiorowiskiem drzew jest park, a przecież parku nie nazywamy 
lasem, i w istocie nawet największy park jeszcze lasem nie jest. Cóż więc za zbiorowisko drzew 
staje się lasem i kiedy się to dzieje? Otóż las, drogi Horście, jest to taki zespół drzew, w którym 
zaczęły działać procesy i siły lasotwórcze, powstała biocenoza. Tajemne to i przez nikogo do 
końca jeszcze nie zbadane siły i procesy. Wiemy o ich istnieniu, liczymy się z nimi, bierzemy 
je pod uwagę, ale tak naprawdę niewiele z nich rozumiemy. To one sprawiają, że w pewnej 
chwili zwykłe zbiorowisko drzew przemienia się w las, a nie w park. 



Oklamal je sice nadlesní, ale jelikož dům a půdu nepotřeboval pro sebe, nýbrž pro les, vnímal 
to Sobota tak, že se tentokrát les opět snaží získat jeho majetek skrze nadlesního. Zatvrdil se 
a prohlásil „ne“. Manželce i synovi. Ve skutečnosti to „ne“ bylo mířeno proti lesu, k němuž už 
tehdy začínal cítit nenávist.

A tak Horst Sobota zůstal ve svém domě i sadu sám, čas od času mu přišel od manželky 
a  syna dopis, občas dokonce i  nějaký balíček s  oblečením či s  pozvánkou do daleké země. 
Tenkrát jel Horst Sobota na pilu, kde si vybral nějaké pěkné jasanové desky, aby si z nich 
vyrobil rakev, podle své výšky a radši trochu širší. Postavil ji pak do kůlny, kde v ní skladoval 
zimní jablka. Po obdržení jednoho z těch dopisů s pozváním ulehl do oné rakve, aby umřel ve 
vůni jablek a jasanu. Neumřel však. Zpráva o tom, že si Horst za živa lehl do rakve, donutila 
z daleké země přijet hezkým autem jeho syna Heinricha. Ten otce přemístil do postele, dal 
mu injekci a poté mu řekl: „Je ti, tati, více než sedmdesát let, a přesto máš neuvěřitelné zdravé 
tělo. Ale tvůj rozum se podobá rozumu dítěte. Stále opakuješ, jaké zločiny páchá les, avšak 
les není živou bytostí. Je potřeba tvou mysl uzdravit. O svou mysl se musíš starat.“ Horst se ho 
zeptal: „Proč nepřijela má žena, a tvá matka, Gerda?“ Syn pokrčil rameny a odpověděl: „Ona 
už má jiného muže. Já jsem také ženatý, mám dvě děti. Pojeď se mnou, budeš s námi. Ty 
dokonce nevíš, že se pomalu stávám slavným.“ Ale Horst Sobota cítil, že za těmi slovy, za tou 
pozvánkou je ukryt další lesní trik, že to celé je projev lesní chamtivosti po jeho majetku, po 
jeho lásce k vlastnímu domu i vlastnoručně vysazenému sadu. Syn tak odjel a on zůstal. Tím 
spíše, že jeho manželka Gerda už měla nového muže a on byl příliš starý na to, aby si našel 
novou ženu a začal žít v jiné zemi, někde u neznámé snachy a vnoučat, jejichž jména si ani 
nedokázal zapamatovat.

Takže za Horstovu osamělost mohl les. Byla to další z jeho zbraní – definitivně ztratil dru-
hou ženu a syna. Heinrich se divil, že Horst zachází s lesem jako živou bytostí, a z toho důvodu 
přirovnával otcův rozum k rozumu dítěte. Ale co on věděl o lese? Nebyl to jen Horst, kdo se 
domníval, že les je živou bytostí. To odhalil ještě před ním, již nežijící lesník Izajáš Rzepa. 
Rzepa nebyl nějakým nevzdělaným člověkem, jako Horst. Měl inženýrský titul, stále četl knihy 
o lese, a dokonce psal pro noviny články o lese.

„Co je to les?“ – ptával se Horsta Izajáš Rzepa. „Je možné nazývat lesem běžnou skupinu 
stromů? Skupinou stromů je také tebou vysázený sad, a přece ho nelze nazývat lesem. Sku-
pinou stromů je i park, a přece parku také neříkáme les, dokonce ani největší park stále není 
lesem. Takže jaká skupina stromů se stane lesem, a kdy? Nuže les, milý Horste, to je taková 
skupina stromů, v níž začaly probíhat lesotvorné procesy a síly, vzniklo biologické společenství. 
Záhadné a dosud nikým neprozkoumané síly a procesy. Víme o jejich existenci, počítáme se 
mezi ně, bereme je v úvahu, avšak ve skutečnosti jim mnoho nerozumíme. To oni způsobují, 
že se v určitou chvíli ze skupiny stromů stane les, ne park. 



Powstają one nie wiadomo kiedy i działają na swój właściwy sposób. Stwarzają to, co my 
leśni ludzie w naszym leśnym języku nazywamy ekosystemem leśnym, oraz jeszcze coś więk-
szego, klimaks leśny. Siły lasotwórcze sprawiają, że las sam umiera i sam się odradza. Życie 
lasu zaś przejawia się w ciągłej walce o byt. Czy nie przeraża cię myśl o matce pożerającej 
własne dzieci? A przecież to codzienne zjawisko w każdym lesie. Oto brzoza matka co roku 
zasiewa wokół miliony swoich dzieci. Ale te, które zakorzenią się w jej pobliżu, po jakimś cza-
sie więdną i umierają, ponieważ zabiera im wodę, zasłania przed słońcem. W lesie każdy żyje 
kosztem innego, każdy walczy o odrobinę światła słonecznego, o każdą kroplę wilgoci w glebie. 
To straszna walka, a owe zbrodnie, które dostrzegamy na powierzchni, niczym są w porówna-
niu z walką, jaką o każdą kroplę wilgoci toczą ze sobą ukryte w ziemi korzenie. Czymże też 
jest ów klimaks leśny, czyli przedziwna drabina, która pozostaje częścią sił lasotwórczych? Na 
korzeniach drzew rosną specjalne grzybki, wyżej jest runo leśne, na wyższym piętrze podszyt, 
a jeszcze wyżej korony drzew. Wszystko istnieje we wzajemnej współzależności, zarazem po-
żerając się wzajemnie i bez siebie żyć i rozwijać się nie mogąc. Niektórzy powiadają, że las 
jest piękny. To śmieszne, Horście. Las jest brzydki, bo to, co się w nim dzieje, musi napawać 
każdego wstrętem. Las to chaos, bałagan i nieporządek. Wystarczy kilka lat nie być w jakimś 
mateczniku, aby zobaczyć, jaka stoczyła się tam bitwa, ile drzew padło martwych, dla ilu 
nie starczyło światła i wody. Wszędzie ujrzysz poprzewracane i gnijące pnie, pożerane przez 
pasożytujące na nich grzyby. My, ludzie, staramy się wprowadzić do lasu jakiś tam nasz ludz-
ki porządek, czyścimy młodniki, aby drzewom zapewnić więcej światła i wody, wywozimy 
spróchniałe lub suche drzewa, aby nie stały się siedliskiem szkodników pożerających zdrowe 
drzewa. Wycinamy ogromne połacie lasu, ale zaraz potem sadzimy nowy las, chronimy go 
przed spałowaniem przez łosie i jelenie, leczymy rany lasu. Dbamy o to, aby działały owe siły 
lasotwórcze, zarazem jednak ograniczamy ich złowrogie wpływy. Czy wiesz, że wystarczyłoby 
dziesięć lat, aby z twojego ogródka pełnego kwiatów, z sadu rodzącego owoce nic nie pozostało, 
ponieważ wkroczyłby tam las, a on nie wie, co to piękno, choć sam czasami również rodzi pięk-
no. W twoim ogródku wyrosłyby brzozy, a twój sad zacząłby dziczeć i rodzić coraz mniejsze 
owoce. Tajemne i groźne są siły lasotwórcze i prawdziwe jest wrażenie, że las to istota groźna 
i złowroga. O tak, Horście, las jest straszny. Nie życzę nikomu, aby bez siekiery i piły, ranny, 
pozbawiony sił trafił do lasu i zdał się na jego łaskę. Nie okaże najmniejszej litości, ptaki wy-
dziobią rannemu oczy, mrówki oskubią ciało, choć jeszcze będzie kołatać w nim resztka życia. 
Możesz się schronić w lesie, póki jesteś silny, ale biada ci, jeśli okażesz słabość.“ „A człowiek, 
Izajaszu? Jakie jest w lesie miejsce dla człowieka?“ – zapytał Horst Sobota.



Vznikají neznámo kdy a pracují svým způsobem. Vytvářejí něco, co my lesníci naší lesní 
hantýrkou nazýváme lesním ekosystémem nebo ještě něco většího, a to lesní klimax. Lesotvor-
né síly způsobují, že les sám umírá a sám se rodí. Život lesa se projevuje v neustálém boji za 
existenci. Není snad děsivá představa matky požírající své vlastní děti? A přesto je to denní 
výjev v každém lese. Tady matka bříza každý rok zasévá okolo sebe miliony svých dětí. Ale ty, 
které zakoření v její blízkosti, po nějakém čase uvadnou a umírají, protože jim bere vodu a stí-
ní před sluncem. V lese žije každý na úkor druhého, každý bojuje za trochu slunečního svitu, 
o každou kapku vlhkosti v půdě. Je to strašný boj a tyto zločiny, jež vnímáme na povrchu, jsou 
ničím v porovnání s bojem, jakým je boj za každou kapku vlhkosti, který mezi sebou svádějí 
kořeny ukryté v zemi. Čím je ten lesní klimax, neboli ten podivný žebříček, který tvoří část 
lesotvorných sil? Na kořenech stromů vyrůstají speciální houby, výše je bylinné patro, další je 
keřové patro, a ještě nad ním je stromové patro. Všechno existuje ve vzájemné symbióze, vzá-
jemně se požírající a současně neschopné žít bez sebe, ani se rozvíjet. Někteří říkají, že les je 
krásný. To je legrační Horste. Les je ošklivý, protože to, co se v něm děje, musí snad každého 
naplnit znechucením. Les je chaos, zmatek a nepořádek…“



АННА МАТВЕЕВА (ANNA MATVEJEVA)
В день, когда родился Абеляр

В день, когда родился Абеляр

Курить хотелось так, что чесались легкие.
Иза покинула самолет одной из последних – в хвосте нетерпеливой человеческой 

змеи. Уставшие стюардессы с трудом удерживали на лицах прощальные улыбки.
Телефон она включила еще в салоне, несмотря на грозные предупреждения на трех 

языках. И поймала первую эсэмэску, от которой сразу потеплело в животе. И улыбка 
появилась – не то, что у стюардесс, настоящая!

«С приземлением, родная!» И поцелуй -смайлик.
День, когда родился Рембрандт и погиб Джанни Версаче, заканчивался. Иза глянула 

на табло в аэропорту, переставила время на своих ручных часиках. Его подарок. Реме-
шок уже начал перетираться, надо будет поменять.

Все шло быстро: паспортный контроль, багаж, таможня. Усатый грек -пограничник 
пробурчал какое -то приветствие. Иза не слушала его  – набирала ответные эсэмэски 
с двух телефонов. Она думала только о нем – как всегда.

Воздух в городе был теплый и свежий, как его дыхание. Он был повсюду с Изой, где 
бы она ни была, куда бы ни ездила. Вообще, Иза старалась реже покидать город, но если 
отвертеться от поездки не удавалось, брала с собой нетбук и телефоны, чтобы быть на 
связи. Он не переживет, если она не ответит. И сама она, конечно, очень хотела получать 
от него письма – такие нежные, умные, хоть прямо сейчас начинай показывать чужим 
внукам (своих ничто не предвещало). Ее друзья – Сеня Андер и Томочка – долго не 
верили, что такое бывает. Как в кино! Друзьям везло меньше: Томочка встречалась с же-
натым, а Сеня недавно расстался с подругой – они прожили вместе четыре года. Андер 
был перециклен на хип -хопе, открыл данс -школу в этом году и теперь изображал, что не 
нужны ему никакие чувства, кроме тех, которые он и его ученики выражают в танце. То-
мочка работала вместе с Изой на одном портале: собирала городские новости, которые 
давала потом в обработку журналистам. А Иза каждый день составляла для портала но-
вую табличку, кто родился и умер именно сегодня, много или не очень лет назад. И что 
вообще в этот день произошло для человечества знаменательного. У нее собрался при-
личный запас имен и дат, но Иза старалась не повторяться из года в год. Находила новые 
даты, людей, о которых еще не вспоминали, и поэтому табличка у нее была – загляденье.

Иза встретила свою любовь в день, когда родился Абеляр.
Еще утром она была обычной девушкой с  тремя неудачными романами в архиве 

и рассуждала с Томочкой в курилке о любви.
Частично воцерковленная Томочка хлопала наклеенными ресницами, пока Иза объ-

ясняла ей, что только несчастная любовь может считаться настоящей.
– Мы ведь не знаем, как бы сложилась жизнь у несчастных влюбленных, если бы им 

вдруг дали испытание счастьем. Тристан с Изольдой. Лейла и Меджнун. Абеляр и Элои-
за… Думаешь, они любили бы друг друга всю жизнь и не развелись бы уже через год? 



MICHAELA PEŘINOVÁ
překlad

V den, kdy se narodil Abélard

Touhou po cigaretě ji svrběly plíce.
Isa vystoupila z letadla mezi posledními, ocitla se tak na konci nedočkavého lidského hada. 

Unavené letušky se jen stěží usmívaly na rozloučenou.
Bez ohledu na výhružná varování ve třech světových jazycích si ještě uvnitř letadla zapnula 

telefon. Přečetla si první SMSku a útrobami se jí rozlilo teplo. Na tváři se jí objevil úsměv, ale 
jiný, než měly letušky, ten opravdový.

„Vítej na zemi, zlato!“ a smajlík s pusou.
Den, kdy se narodil Rembrandt a zemřel Gianni Versace, se chýlil ke konci. Isa se podívala 

na informační tabuli a posunula si na hodinkách čas. Dárek od něj. Řemínek se už pomalu trhal, 
měla by ho dát vyměnit.

Všechno probíhalo rychle, pasová kontrola, vyzvednutí zavazadel, celní odbavení. Vousatý 
Řek od pohraniční stráže zamumlal cosi na způsob pozdravu. Isa neposlouchala, se dvěma 
telefony v ruce cvakala odpovědi. Myslela jen na něj. Jako vždycky.

Vzduch ve městě byl teplý a čerstvý stejně jako jeho dech. Ať byla Isa kdekoliv, ať jela 
kamkoliv, byl pořád s ní. Snažila se neopouštět město příliš často, ale když se nemohla z cesty 
vykroutit, brala si s sebou alespoň notebook a telefony, aby byli v kontaktu. Nepřežil by, kdy-
by neodepsala. Samozřejmě že i ona od něj chtěla dostávat zprávy, takové ty něžné, moudré, 
ty, které by klidně dala přečíst cizím vnukům (nic nenasvědčovalo tomu, že by měla mít své 
vlastní). Její přátelé, Sena Ander a Tamočka ani nemohli uvěřit tomu, že by něco takového 
existovalo. Bylo to jak vystřižené z filmu! Samotným přátelům se dařilo o něco méně, Tamočka 
se scházela s ženatým mužem a Seňa se nedávno rozešel s přítelkyní, chodili spolu čtyři roky. 
Ander ujížděl na hip -hopu, letos si otevřel taneční školu a všem dával najevo, že jsou pro něj 
důležité jen ty emoce, které spolu se svými žáky vyjadřuje tancem. Tamočka pracovala spo-
lečně s Isou pro jeden web, dávala dohromady všechno, co se stalo ve městě, to pak předávala 
novinářům k dalšímu zpracování. Isa zase každý den pro web sestavovala tabulku stím, kdo 
se v daný den marodil nebo zemřel, ať už to bylo dávno nebo před pár lety. Bylo v ní prostě 
všechno významné, co se v ten den přihodilo. Měla už slušnou zásobu jmen a dat, ale snažila 
se každý rok zmiňovat jiná jména, aby se neopakovala. Nacházela nová data i lidi, které ještě 
nezmínila, takže na její tabulku byla radost pohledět.

Isa potkala svou lásku v den, kdy se narodil Abélard.
Ještě ráno byla jen obyčejná dívka se třemi nepovedenými románky na kontě a vkuřámě 

diskutovala s Tamočkou o lásce.
Tamočka, která byla jednou nohou v církvi, třepetala umělými řasami a poslouchala Isu, 

která se jí snažila vysvětlit, že jenom nešťastná láska může být ta pravá.
„Vždyť ani nevíme, jak by ti nešťastně zamilovaní dopadli, kdyby jim do klína najednou 

spadla trocha štěstí. Tristan a Isolda. Layla a Manjun. Abélard a Heloisa… Myslíš, že by spolu 
žili šťastně až do smrti a že by se po roce nerozešli? 



Тристан изменял бы Изольде. Меджнун поколачивал бы Лейлу. Абеляр просто замолчал 
бы однажды и  перестал бы разговаривать с  Элоизой. Не знаю я  ничего про долгие 
и счастливые истории любви.

– Мой дедушка, – вякнула Томочка, – когда бабушка сильно заболела, ухаживал за 
ней сам и никого не подпускал, даже нас, не то что медсестру. Это тоже любовь!

Иза пожала плечами. Любовь и таблетки? Любовь и судно?
И уже вечером встретила его. В случайной компании случайных людей – неслучай-

ный, единственный в мире мужчина.
Первое, что он сказал ей:

– У нас с вами глаза одного цвета.
Иза пригляделась – ну да, похожи. Темные, зеленые, есть такой камень – лиственит.
Про лиственит он знал. Он вообще знал все, что нужно – и сверх того. Иза первое 

время боялась отворачиваться или закрывать глаза: вдруг исчезнет, и с ним – все нужное 
и важное. И сверх того.

Томочка много раз просила Изу познакомить их, чтобы просто увидеть своими гла-
зами этакое чудо и уверовать таким образом в любовь (не верила в нее Томочка, хотя 
батюшка в церкви много говорил о любви – а сам, по слухам, жил со своей попадьей 
плохо, без души. Попадья даже жаловалась на него в кулуарах. По слухам). Иза стояла 
насмерть: пока не может, потом обязательно познакомит. Зато она показывала Томочке 
все его письма и SMS – такие на Томочкиной памяти никто никому в жизни не писал, 
только в романах. Он восхищался Изой, и так разнообразно писал о том, как ее любит – 
с  ума сойти можно! Томочка плакала от умиления, реснички мило склеивались, как 
ласточкин хвост.

– Моя ласточка, – писал Изе любимый. А потом еще на французском – ma hirondelle. 
О -бал -деть, думала Томочка. И тут же сама себя поправляла: аллилуйя!

Сеня Андер тоже интересовался знакомством: они с Изой с юности дружили и всех 
своих зазноб первым делом тащили на „сверку“. Андер вот, например, честно предста-
вил Изе свою Юлю, и потом именно Иза вытирала ему сопли со слезами, когда Юля 
предала и хип -хоп, и  самого Андера, уехала в Москву. На память она оставила Сене 
щенка -боксера по кличке Бакст. С претензией была девушка. И с длинными ногами.

– Ноги у нее хоть и длинные, зато толстые, особенно в коленках, – утешала друга Иза. 
Андер плакал, и Бакст кривил морду, как будто тоже пытался рыдать по -человечески. 
Теперь оба перестрадали, и Андер даже добавил Юлю в друзья на «Фейсбуке», правда, 
она там мало что интересного про себя пишет, да еще и с орфографическими ошибками. 
Вот и все претензии!

В отель, где Изе придется чалиться четырнадцать дней, везли на автобусе. Дорога 
была горный серпантин, и водителю звонили каждые пятнадцать минут – на самых кру-
тых поворотах. Он охотно и очень подробно отвечал. По -гречески Иза знала несколько 
слов, но поняла, что на проводе у водителя – любимая женщина.

– Элла! – говорил водитель. Это значит „алло“. Иза вздрагивала немножко от этих 
«элла»: ее звала так мама, давным -давно.



Tristan by podvedl Isoldu. Manjun by zbil Laylu. Abélard by se prostě jednoho dne odmlčel 
a přestal by s Heloisou mluvit. Žádné dlouhé a šťastné příběhy o lásce neznám?“

„Můj dědeček,“ vyhrkla Tamočka, „když babička vážně onemocněla, staral se o ni úplně 
sám a nikoho k ní nechtěl pustit, dokonce ani nás, a už vůbec ne zdravotní sestru. To je přeci 
taky láska!“

Isa pokrčila rameny. Láska a prášky? Láska a nočník?
A ještě ten večer ho potkala. V obyčejné společnosti obyčejných lidí tak neobyčejný a uni-

kátní muž.
Jeho první věta byla:

„Máme stejnou barvu očí.“
Isa se pozorně zadívala a musela uznat, že má pravdu. Oba měli tmavě zelené oči, stejně 

jako ten kámen, listvenit. Listvenit znal. Vlastně znal všechno, co bylo potřeba a k tomu ještě 
něco navíc. Bylo to poprvé, co se Isa bála otočit, nebo zavřít oči, měla strach, že by najednou 
zmizel a s ním i všechno potřebné a důležité. I to něco navíc.

Tamočka už několikrát prosila, aby jí ho Isa představila, chtěla ten zázrak vidět na vlastní 
oči a začít díky němu věřit na lásku (Tamočka na ni nevěřila, navzdory tomu, že o ní kněz 
v kostele už tolikrát mluvil, o něm samotném se ale říkalo, že mu to s ženou neklape. Dokonce 
si na něj v kostele stěžovala. Aspoň se to říkalo). Isa ale trvala na svém, tvrdila, že to zatím ne-
jde, ale pak je určitě seznámí. Dávala ale Tamočce číst všechny dopisy a zprávy, které jí napsal 
a Tamočce nezbývalo nic jiného než uznat, že ještě nic nepodobného nečetla, leda v románech. 
Byl z Isy celý pryč a nejrůznějšími způsoby jí psal o tom, jak moc ji miluje, až z toho šla hlava 
kolem! Tamočka samým dojetím plakala, řasy se jí roztomile slepovaly a vypadaly jako ocas 
vlaštovky.

„Moje vlaštovko,“ psal Ise její milovaný. Oslovoval ji i francouzský ma hirondelle. Chce ji 
ohromit, myslela si Tomočka. Pak se ale sama opravila: Aleluja!

Seňa Ander byl na její známost také zvědavý, kamarádil s Isou už od mala a všechny nové 
objevy si navzájem schvalovali. Například Ander poctivě Ise představil svou Julii, a pak to 
byla právě Isa, která mu utírala slzy, když Julie zradila hip -hop i samotného Andera a odjela 
do Moskvy. Na památku Seňovi nechala jen štěně boxera, kterému říkala Bakst. Byla to dívka 
s vysokými nároky. A s dlouhýma nohama.

„Nohy měla sice dlouhý, ale byly tlustý, hlavně u kolen,“ snažila se ho Isa utěšit. Ander 
brečel a Bakst křivil tlamu tak, jako by se snažil vzlykat stejně, jako to dělají lidé. Oba utrpěli 
ztrátu, a to si ji Ander dokonce přidal na Facebooku, sice tam toho o sobě moc zajímavého 
nepíše, a když už něco napíše, tak je to s hrubkami. To jsou ale nároky!

Do hotelu, ve kterém měla Isa přetrpět celých čtrnáct dní, ji vezli autobusem. Cesta byla 
plná horských zatáček a řidiči zrovna v těch nejprudších každých patnáct minut někdo volal. 
Volajícímu odpovídal ochotně a velmi podrobně. Isa uměla řecký jenom pár slov, ale pochopila, 
že má řidič na drátě milovanou ženu.

„Ella!“ říkal řidič. Určitě to znamenalo něco jako „haló“. Isa sebou při každém jeho „ella“ 
nepatrně škubla, protože jí tak kdysi dávno říkala máma.



– Мне за год столько не звОнят, сколько ему за час! – злобно прошептала русская 
тетка на соседнем сиденье. Иза снисходительно улыбнулась. Она -то знала все про звон-
ки от любимых. Схватишь трубку даже в кресле у стоматолога, не то что на виражах.

Перекошенная луна за окном автобуса походила на деревенскую девку, только что 
крякнувшую самогона. Публику в салоне растрясло, бледный мальчик лет двенадцати 
сидел, уткнувшись лицом в пластиковый пакет с надписью «I love you».

Изу хотели было спровадить в  номер, но она распаковала нетбук прямо в  холле 
и вышла в сеть. Сигарета дрожала в пальцах – пепел рос, как в старом клипе Питера 
Гэбриэла, на которого смахивал ее любимый. В  ящике лежала аппетитная стопка не-
прочитанных писем – все с одного и того же, главного в жизни адреса. Иза благодарно 
вздохнула и открыла первое.

«Здравствуй, любимая!»
День закончился, и тут же родился новый – вместе с Миклухо -Маклаем. В этот же 

день, в разные годы, убили всех Романовых в Екатеринбурге и казнили в далеком Пари-
же Шарлотту Корде.

Луна пополнела, расправилась – девка уже не выглядела пьяной, в ней даже прояви-
лась некая грустная задумчивость. Иза с трудом втягивалась в курортную жизнь – зря 
она послушалась директора, который прямо -таки выгнал ее в отпуск.

– Не могу больше смотреть на твою усталую физиономию. Считай, что делаю подарок.
Директор был у них такой, что не забалуешь. Иза покорно собрала вещи, написала 

любимому, что уезжает. В ответ получила рыдающий смайлик.
Повидаться перед отъездом они не смогли: его одолела мигрень. Раньше барышни 

болели мигренями, а теперь – мужчины, даже влюбленные.
«Глажу тебя по голове, – написала ему Иза из аэропорта. – Пусть не болит.»
Томочка попросила привезти ей рАкушку. Она была филолог по образованию 

и  специально коверкала слова, чтобы люди не подумали, что она гордится знаниями. 
Гордынька – нехороший грех. Сеня Андер проводил в день отъезда баттл по хип -хопу, 
но все -таки отвез Изу в аэропорт ранним утром. Они покурили на прощанье, и Андер 
побежал к машине, чтобы не платить лишнего за парковку.

И вот теперь у них там, в городе, шла неизвестная Изе жизнь, а Иза лежала на шез-
лонге с облепленными песком ногами и слушала, как тихо стонет Эгейское море. Где -то 
на дне его сгнили кости несчастного торопливого царя, не дождавшегося сына. 

Иза вспомнила концерт джазового пианиста, на который ее водила Томочка. Старый, 
красивый музыкант изобретательно терзал рояль и вдруг одними губами – но Иза услы-
шала – спросил барабанщика: «Куда ты торопишься?!»

Барабанщик и правда гнал куда -то. Как Иза в самом начале любви.
Любимый учил ее не спешить  – ждать радости, удовольствий, подарков. Писем, 

в конце концов. Сейчас она тоже пыталась терпеливо ждать, пока отдых окончится, а он 
был просто бесконечный. В одиночку слушать море было как -то бессмысленно. Но ди-
ректор сказал – отдыхай, и она отдыхала.



„Ani za rok mi nikdo tolikrát nevolá jako jemu za hodinu!“ naštvaně zamumlala ruská tetka 
na sousedním sedadle.

Isa se shovívavě usmála. Moc dobře znala tyhle hovory od milovaných lidí. Člověk by 
zvednul telefon i v zubařském křesle, natož v klopené zatáčce.

Zkroucená luna za oknem autobusu vypadala jako vesnické děvče, co si přihnulo trochu 
kořalky. Publikum sedící uvnitř bylo vyklepané, bledý asi dvacetiletý chlapec seděl s tváří za-
bořenou do pytlíku s nápisem „I love you“.

Hotelový personál chtěl Isu doprovodit až na pokoj, ale ona si vybalila notebook rovnou 
v hale a připojila se k internetu. Cigareta se jí třásla mezi prsty, popel rostl jako ve starém klipu 
Petera Gabriela, kterému se její milovaný tolik podobal. Ve schránce ležela lahodná hromádka 
nepřečtených zpráv, všechny přišly z  té samé, životně důležité adresy. Isa vděčně vzdychla 
a otevřela první zprávu.

„Ahoj, zlato!“
Den byl u konce a pomalu se rodil nový, společně s Miklucho -Maklajem. Přesně tehdy, jen 

v jiném roce, v Jekatěrinburgu vyvraždili Romanovce a ve vzdálené Paříži popravili Charlottu 
Cordayovou.

Luna nakynula, narovnala se. To děvče už nevypadalo jako opilé, objevila se v ní dokonce 
i jakási smutná zádumčivost. Isa se jen těžko dostávala do lázeňského života, zbytečně poslech-
la ředitele, který ji doslova vyhnal na dovolenou,

„Už se nemůžu koukat na ten tvůj unavený výraz. Podívej, dám ti takový dárek.“
Z jejich ředitele nebylo radno dělat si legraci. Isa si pokorně sbalila věci a napsala milova-

nému, že odjíždí. Poslal jí na to jen plačící smajlík.
Před odjezdem se nemohli vidět, protože ho skolila migréna. Dřív trpěly migrénami slečin-

ky, a teď to jsou muži, a ještě ke všemu zamilovaní.
„Hladím tě ve vlasech,“ napsala mu Isa z letiště. „To aby tě nebolela hlava.“
Tamočka chtěla, aby jí dovezla mušli. Byla vystudovaná filoložka a naschvál překrucovala 

slova tak, aby si lidi nemysleli, že se snad chlubí svými vědomostmi. Pýcha není zrovna malý 
hříšek. Seňa Ander měl zrovna v den jejího odjezdu hip -hop battle, ale i tak brzy ráno odvezl 
Isu na letiště. Na rozloučenou si dali cigaretu a Ander pak odběhl k autu, aby nemusel zbytečně 
platit za parkování.

Teď ale doma plynul život, o kterém Isa nevěděla nic. Ležela na rozkládacím lehátku, nohy 
měla obalené pískem a poslouchala tiché naříkání Egejského moře. Kdesi na jeho dně shnily 
kosti nešťastného, netrpělivého krále, který se nedočkal syna.

Isa si vzpomněla na koncert jazzového pianisty, na který ji vzala Tamočka. Starý, pohledný 
muzikant vynalézavě trýznil piano a najednou se šeptem, ale Isa přeci všechno zaslechla, zeptal 
bubeníka: „Kam ženeš?!“

Na tom, že bubeník někam spěchal, bylo něco pravdy.
Stejně spěchala i Isa, když začala milovat. Milovaný ji učil ale nikam nespěchat, čekat na 

radostné události, na potěšení a na dárky. Koneckonců i na dopisy. Teď se také snažila trpělivě 
čekat na to, až dovolená skončí, připadala jí nekonečná. Naslouchat moři o samotě nemá smysl. 
Ale ředitel jí řekl: Odpočívej, a tak odpočívala.



Обедала в  таверне, под пальмой. Ела мелких рыбок, которых местные жуют вме-
сте с  головами – Иза так не могла. Головы и хвосты оставались в тарелке – кошкина 
радость. Хорошо, что он сегодня написал – и вечером напишет, Иза каждые два часа 
ходила в интернет, как на рыбалку, и ловила свежие, еще горячие от его пальцев пись-
ма. Послания от Томочки и Андера она проглядывала наспех: там ничего интересного, 
сплошные танцы да молитвы – а его строчки обсасывала до последней запятой. Даже 
его ошибки – неуклюжие, хотя он утверждал, что специально для переписки купил себе 
словарь, – нравились Изе, она умилялась каждой. «Иметь ввиду». «Я думал по -другому».

Сегодня родились Теккерей и Нельсон Мандела, а умерли Джейн Остин и художник-
-убийца Караваджо. Иза вспомнила, как Андер однажды усомнился в ее датах: откуда 
она узнала, например, что Платон родился 21 мая? Что это за отсебячество? Если не 
отсебятство?

Иза объясняла, что в некоторых датах есть сомнения – и тогда она в скобочках ука-
зывает «приблизит». Но вообще источники у нее надежные – книжные. И почему бы 
Платону не родиться 21 мая, вместе с академиком Сахаровым? Отличная компания!

– Вы отдыхать приехали или работать? – Рядом с Изой, нахмуренно перечитывавшей 
черновики писем к любимому, присел здоровенный грек. Шезлонг застонал под ним не 
хуже моря. На шее у грека висела золотая веревка, похожая на те, что носили братки 
в гремучих девяностых. О, незабвенные красные шеи и двубортные пиджаки!

По -русски говорил прилично.
– Я  и  работаю, и  отдыхаю. Все успеваю,  – вежливо, но холодно ответила Иза. За-

водить знакомство с местными ей было совсем ни к чему. И мужчина ее интересовал 
единственный.

Он, как почувствовал, прислал сообщение – Иза так заторопилась взять телефон, 
что выронила его. Грек поднял, подал.

– Приходите вечером к бассейну!
Пока Иза сочиняла отказ, пришла официантка со стаканом фраппе на подносе. 

А Иза уже и забыла про этот фраппе.
– Не верьте ему ни о чем! – сказала вдруг официантка, неприязненно зыркнув глаза-

ми на грека. Она была из Белоруссии, такая славная девушка Света.
Грек тут же испарился, как и не было его. Искал, видно, себе на пропитание и насле-

дил уже. Веревки золотые надо оплачивать, и мышцы бесплатно не покачаешь.
– Света, вы давно в Греции? – спросила Иза.
– Пять лет. Привыкла уже. А вы почему все время с компьютером? Плавайте, заго-

райте!
– Вы замужем? – переключила ее Иза. Что всем дался этот компьютер, непонятно.
– Я рассталася с другом месяц назад, – грустно сказала официантка. – Он не умеет 

подойти к женщине.
Oтель находился в бухте, в нескольких километрах от Уранополя – «небесного го-

рода», как было сказано в путеводителе. Путеводитель тоже дал Изе директор. Из отеля 
в небесный город ходил автобус, но Иза решила пройтись пешком, хотя жара стояла 
жирная и плотная, как печеночный паштет.



Obědvala v  restauraci, pod palmou. Jedla malé rybky, které místní obyvatelé žvýkají 
i  s  hlavami, Isa na to ale neměla žaludek. Hlavy a  ploutve nechávala na talíři - pro kočku. 
Bylo dobře, že jí dneska napsal, napíše i večer. Isa každé dvě hodiny chodila na internet jako na 
ryby a lovila čerstvé zprávy, ještě teplé od doteků jeho prstů. Zprávy od Tamočky a od Andera 
si pročítala jen zběžně, nebylo v nich nic zajímavého, jenom samé tancování nebo modlení, 
řádky od něho ale nasávala do poslední tečky. I včetně těch nemotorných chyb. Ujišťoval ji sice 
o tom, že si speciálně kvůli ní koupil slovník, ale ona na něm měla ráda i ty jeho chyby a nad 
každou se rozplývala. „Mít na paměti.“ „Myslel jsem to jinak.“

Dnešního dne se narodili Thackera a Nelson Mandela, zemřela Jane Austenová a umělec 
a vrah v jedné osobě – Caravaggio. Isa si vzpomněla na to, jak Ander jednou zapochyboval 
o jejích datech a zeptal se jí na to, odkud například ví, že se Platón narodil zrovna 21. května? 
Není to jen nějaký její výplod? Jak na to přišla?

Isa mu vysvětlila, že některá data nejsou přesně doložená, vtom případě ale vždycky do 
závorky přidá „kolem“. Měla ale spolehlivé zdroje, knihy. A proč by se Platón nemohl narodit 
zrovna 21. května stejně jako akademik Sacharov? V takové skvělé společnosti!

„Přijela jste sem odpočívat nebo pracovat?“ přisedl si k  lse, která se svraštělým čelem 
pročítala koncept zprávy pro milovaného, mohutný Řek. Lehátko pod ním zanaříkalo skoro 
stejně jako moře. Na krku mu visela zlatá šňůra, podobná těm, které nosili zločinci v divokých 
devadesátkách. Ty nezapomenutelné červené krky a dvouřadová saka!

Rusky mluvil obstojně.
„Pracuji i odpočívám. Stíhám oboje,“ odpověděla zdvořile, ale chladně Isa. Neměla důvod, 

seznamovat se s místními. Zajímala se jen o jediného muže.
Jako by to cítil, poslal jí zprávu. Isa se vrhla po telefonu tak rychle, že jí vyklouzl z ruky. 

Řek telefon zvedl a podal jí ho.
„Přijďte večer k bazénu.“
Než Isa stačila vymyslet výmluvu, přišla číšnice se sklenicí frappé na podnose. Isa dávno 

zapomněla, že si něco objednala.
„Nevěřte mu ani slovo!“ řekla najednou číšnice a vrhla na Řeka nepřátelský pohled. Pochá-

zela z Běloruska, byla to taková příjemná dívka jménem Světa.
Řek se vypařil jako pára nad hrncem. Asi hledal někoho, na kom by si mohl smlsnout 

a něco na něm vydělat. Za zlaté šňůry se musí platit a svaly taky nejsou zadarmo.
„Už jste v Řecku dlouho, Světo?“ zeptala se Isa.
„Pět let. Už jsem si tu zvykla. A proč vy tu pořád sedíte s počítačem? Běžte si zaplavat nebo 

se opalujte.“
„Jste vdaná?“ změnila téma Isa. Co všichni mají s tím počítačem.
„Před měsícem jsem se rozešla s přítelem.“ řekla smutně číšnice. „Neuměl se chovat k že-

nám.“
Hotel se nacházel v zátoce, nedaleko od Uranopole, nebeského města, jak se psalo v prů-

vodci. Průvodce dostala také od ředitele. Do nebeského města jezdil autobus, ale Isa se rozhod-
la jít pěšky, ačkoliv venku bylo horko mastné a tučné jako játrová paštika.



А ведь было еще раннее утро – в небе висела вымотанная бессонной ночью луна, 
похожая на старуху.

Иза шла по обочине, отшатываясь от автомобилей – впрочем, их было мало. Зато 
было много придорожных маленьких иконостасов – внутри каждого иконы, свечи, спич-
ки. Иза вспомнила Томочку, попыталась зажечь свечу, но ветер от проезжавшей маши-
ны задул ее, и пепел полетел в грустный лик на иконе.

– Ну прости меня, прости! – закричала Иза. В ответ ей включились цикады – завели 
душный, оглушительный хор.

Сегодня родились писатель Дюма и художник Муха, а умерли Саша Гитри и Мэтью 
Уэбб.

Иза переходила дорогу – шла то по левой стороне, то по правой. Курила. Проверяла 
телефоны.

Он почему -то молчал.
Слева, под скалой, был выстроен просторный курятник – за решеткой ходили пыш-

ные, красивые, будто специально причесанные курицы. Справа жаловалось море.
Башню Иза увидела задолго до знака «Уранополь» – она выдавалась в море вместе 

с берегом. Решила идти к башне по единственной главной улице. В городе пахло лада-
ном и медом. По улицам ходили полуголые туристки и монахи при полном облачении. 
Ходили они, к счастью, не вместе и не косились друг на друга подозрительно. Казалось, 
что два этих сословия передвигаются в разных пространственных потоках.

Иза села за столиком в ближайшем кафе, с силой впечатала пальцы в телефон. Ни-
чего. Ни одного письма. Ни завалящей SMS.

Вежливый мальчик -официант протянул меню. Иза наугад ткнула в какой -то салат. 
И фраппе, конечно. Они все здесь пьют фраппе. Два священника за соседним столом 
размешивали соломинками в стаканах ледяной кофе. Один улыбался при этом, глядя 
в айфон. Афон.

«Афон совсем рядом, – вспомнила Иза. – Место, где нет женщин. Какая разница, что 
теперь делать. Можно плавать в море, пока не утонешь. Можно подглядывать за мона-
стырями с палубы прогулочного корабля.»

Она купила билет в двухчасовой круиз и, пока посадки не было, поднялась на баш-
ню. На стенах висели старинные карты, а под крышей вились ласточки – хвосты у них 
были как раскрытые маникюрные ножницы. Ma hirondelle – вспомнила Иза.

Какая теперь разница?
На пристани продавали с мопеда фрукты: черные, деревянные на вид сливы и размя-

кшие, как залюбленная женщина, абрикосы. Иза купила в киоске пачку сигарет. Подня-
лась на борт одной из первых.

День, когда родился Фейербах, а умерли Робеспьер, Бах и Вивальди, Томочка соби-
ралась посвятить домашнему хозяйству и ничему кроме этого. Она будет складывать не 
оправдавшие себя наряды в пакеты для бедных и безжалостно рвать старые черновики, 
в том числе несостоявшейся диссертации. С утра она честно собиралась поехать в храм 
на службу, но так и не смогла оторвать голову от подушки. Ничего, завтра тоже день. 
Томочка все успеет, на то она и Томочка.



A to bylo teprve ráno, na nebi visela luna vyčerpaná probdělou nocí a podobala se stařence.
Isa šla krajem silnice, aby se vyhnula automobilům, těch ale ostatně nebylo moc. Místo 

nich cestou míjela hodně malých ikonostasů, které uvnitř měly ikony, zápalky a svíčky. Isa si 
vzpomněla na Tamočku, zkusila svíčku zapálit, ale proud vzduchu, který se zdvihl za projíždě-
jícím autem, ji sfoukl a na smutné tváři ikony se usadil popel.

„Promiň, prosímtě,“ zakřičela Isa. Odpovědi se jí dostalo od cikád, daly se do dusného, 
ohlušujícího sborového zpěvu.

Dnes se narodil spisovatel Dumas a malíř Mucha, zemřeli Saša Guitry a Matthew Webb.
Isa přešla silnici, chvíli šla po levé a chvíli zase po pravé straně. Kouřila. Kontrolovala 

telefony.
Kdo ví, proč mlčel.
Nalevo byl pod skálou postavený prostorný kurník, za mřížkou chodily pyšné, krásné, ja-

koby speciálně načesané slepice. Napravo naříkalo moře.
Daleko před značkou Uranopolis Isa spatřila věž, která společně s  břehem vyčnívala 

z moře. Rozhodla se, že se k ní vydá po jediné hlavní ulici. Město vonělo kadidlem a medem. 
Ulicemi se procházely polonahé turistky a mniši zahalení do roucha. Naštěstí se neprocházeli 
spolu a nevrhali na sebe podezřívavé pohledy. Zdálo se, že se tyhle dvě vrstvy plynou v různých 
prostorových proudech.

Zdvořilý číšník jí podal menu. Isa ukázala náhodně prstem na nějaký salát. A samozřejmě 
si objednala frappé. Všichni tady přeci pijí frappé. Dva duchovní u sousedního stolu míchali 
brčkem ledovou kávu. Jeden se usmíval a při tom se díval do iPhonu. Athos.

„Athos leží hned vedle,“ vybavila si Isa. „Místo bez žen. Koho to zajímá. Co teď? Mohla 
bych plavat v moři, dokud bych se neutopila. Mohla bych nahlédnout za klášterní zdi během 
výletní plavby.“

Koupila si lístek na dvouhodinovou plavbu, a dokud nebyla posádka na místě, vystoupala 
na věž. Na zdech visely starobylé mapy a pod střechou se motaly vlaštovky, jejich ocasy vypa-
daly jako otevřené nůžky na nehty. Ma hirondelle, vzpomněla si Isa.

Jako by na tom záleželo.
V přístavu prodávali ovoce rovnou z mopedu, bylo černé, dřevěné, vypadalo jako švestka 

a měli i meruňky, poddajné jako zamilovaná žena. Isa si ve Stánku koupila krabičku cigaret. Na 
palubu vstoupila jako jedna z prvních.

Den, kdy se narodil Feuerbach a zemřeli Robespierre, Bach a Vivaldi, zasvětila Tamočka 
domácím pracím a ničemu jinému. Oblečení, které nepotřebuje, bude skládat do balíků pro 
chudé a bude nemilosrdně rvát staré koncepty, včetně neobhájené disertační práce. Ráno se 
poctivě chystala vyrazit do kostela na mši, ale nepovedlo se jí odlepit hlavu z polštáře. To nic, 
zítra je přeci taky den. Tamočka všechno stihne, vždyť je to přeci Tamočka.



В  выходные звонить домой любимому было нельзя. То есть ему вообще нельзя 
было звонить домой, но в выходные – особенно. Томочка с силой дернула висевшее на 
плечиках платье за подол. Черно -белое шелковое платье. Он гладил ей ноги сквозь этот 
шелк.

– Тебе нравится мое платье?  – спросила тогда Томочка. А  он хриплым голосом  
сказал:

– Нет, в нем ничего не видно.
Томочка расстелила платье на полу, как ковер. Легла на него и заплакала.
И тут ей позвонили. Совсем не тот человек, которого она ждала.
В день, когда родились Генри Форд и Генри Мур, а умерли Мария -Терезия Австрий-

ская и Отто фон Бисмарк, Сеня Андер встал ни свет ни заря. Его разбудил Бакст – жа-
лобная морда торчала у изголовья, как живой плакат: «Погуляйте с собакой!»

– Ну и морда ты, Бакст, – с любовью сказал Сеня и резво вскочил с постели.
В последнее время ему так нравилось жить, что он даже захотел бросить курить.
Сене Андеру было жаль ложиться спать, чтобы не тратить зря прекрасное время 

жизни.
– Мне кажется, – рассказывал он Изе по дороге в аэропорт, недели две назад, – что 

я долго шел по пыльной трассе, а потом свернул с нее в сторону по какой -то неведо-
мой тропинке. И там, в конце тропинки точно будет что -то прекрасное! А на эту трассу 
я возвращаться не хочу. Там пыль… и Юля.

Сонные собачники собирались на пустыре за Сениным домом. Бакст с трудом вы-
терпел, пока хозяин отцепит поводок, и побежал к своей подружке, боксерше Лизе. Лиза 
третий день ходила с пищащей игрушкой в зубах – черным резиновым пауком. Выгляде-
ло это так, словно она кого -то слопала, но еще не до конца проглотила.

– Сеня! – услышал вдруг Андер и обернулся. И увидел человека, которого не должен 
был здесь увидеть – а с ней еще одного, незнакомого.

Иза не видела монастырей Афона, она стояла на корме и смотрела на чаек. Белые, 
толстые и смелые, как влюбленные женщины, птицы преследовали теплоход и подлета-
ли так близко, что страшно становилось. Рядом на лавке полулежала девушка – закинула 
руки за голову, явив миру подмышки с отросшими пеньками волос. Как будто бедняжку 
равномерно присыпали там черным перцем.

Телефоны молчали. Рано или поздно они всегда замолкают, пусть и по разным при-
чинам.

Круиз окончился, где начался – у башни, туристы спускались по сходням и голодны-
ми тучами оседали в прибрежных ресторанах небесного города.

Иза пошла вверх по узкой улице, ее слегка шатало – то ли от качки, то ли от голода. 
Скорее всего, от страха.

Она не знала, как жить без его писем, без его любви, без него самого. Делать вид, что 
счастлива? Усыновить мальчика из детдома? Насмерть уморить себя работой?

Может быть, с ним что -то случилось?
Он никогда не пропадал так надолго.



O víkendu milému nemohla volat domů. Vlastně mu vůbec nemohla volat domů, ale o ví-
kendu obzvlášť ne. Tamočka silně škubla za podolek šatů, které visely na ramínku. Hedvábné 
černobílé šaty. Přes tohle hedvábí jí hladil nohy.

„Líbí se ti moje šaty?“ zeptala se ho tehdy Tamočka a on chraplavým hlasem odpověděl 
„Ne, nic v nich totiž není vidět.“

Tamočka roztáhla šaty na podlahu jako koberec. Lehla si na ně a dala se do pláče.
Najednou jí zazvonil telefon. Nebyl to ale hovor, na který tolik čekala.
V den, kdy se narodil Henry Ford a Henry Moore, a kdy zemřeli Marie Terezie Rakouská 

a Otto von Bismarck, vstal Sena Ander uprostřed noci.
Vzbudil ho Bakst, jeho žalostná tlama u čela postele vyčnívala jako živý plakát na „Vyven-

čete svého psa!“
„Ty jsi ale tlama, Bakste,“ řekl něžně Seňa a hbitě vyskočil z postele.
Poslední dobou se mu život natolik zalíbil, že si dokonce pohrával s myšlenkou, že by 

přestal kouřit.
Senovi Anderovi se nechtělo jít spát, nechtěl zbytečně plýtvat tím nádherným časem, kdy 

je naživu.
„Mám pocit,“ vyprávěl před dvěma týdny cestou na letiště Ise, „že jsem šel dlouho po za-

prášené cestě, potom jsem z ní sešel na nějakou neznámou pěšinku. Na konci té pěšinky bude 
něco, co stojí za to. Na tu cestu se už vracet nechci. Je na ní prach… a Julie.“

Za domem, ve kterém bydlel Sena, se scházeli rozespalí pejskaři. Bakst se už nemohl do-
čkat, až mu paniček odepne vodítko a hned se rozběhl ke své kamarádce, boxerce Líze. Líza už 
chodila třetí den s pískací hračkou v zubech, byl to černý gumový pavouk. Vypadalo to, jako 
kdyby někoho slupla, ale ještě docela nespolkla.

„Seno!“ uslyšel najednou Ander a otočil se. Uviděl člověka, který tu neměl co dělat a vedle 
něj stál ještě někdo, koho neznal.

Isa klášter Athos nespatřila, stála na zádi a dívala se na racky. Byli bílí, tlustí a odvážní, 
pronásledovali parník jako zamilované ženy, a  létali kolem něho tak blízko, až to vypadalo 
hrozivě. Vedle na lavičce poloseděla dívka, měla ruce za hlavou a ukazovala tak světu podpaží 
zarostlé provazci chlupů. Jako kdyby tam té ubožačce někdo nasypal černý pepř.

Telefony mlčely. Dřív nebo později vždycky zmlknou, důvody jsou různé.
Plavba skončila tam, kde začala, u věže. Turisté scházeli z můstku a jako hladové mraky 

se snášely na pobřežní restaurace nebeského města.
Isa se vydala vzhůru úzkou ulicí, zlehka se kývala, snad měla mořskou nemoc nebo hlad. 

Nejspíš ale měla strach.
Nevěděla, jak žít bez jeho zpráv, bez jeho lásky, bez něho samotného. Měla by předstírat, 

že je šťastná? Adoptovat si chlapce z dětského domova? Upracovat se k smrti?
Nemohlo se mu něco stát?
Ještě nikdy se tak na dlouho neodmlčel.



– Поверить не могу! – сказал Сеня Андер. – Все это время Иза сама писала себе пись-
ма? И отправляла сообщения? Но зачем?

Незнакомец – красивый, как отметила Томочка, мужчина с только что, буквально 
на днях, начавшими седеть висками – вздохнул и потер те самые виски, будто пытался 
стереть седину:

– Я думаю, это моя вина. И ее беда. Она, вы только не подумайте, что я хвастаюсь, 
сошла с ума от любви ко мне.

Усмехнулся он при этом все -таки самодовольно – это увидели и Андер, и Томочка.
– Мы встречались, но недолго и нечасто. Все, что я мог ей предложить, Изу не устра-

ивало – ей было слишком мало. Она думала, я жалею для нее времени и сил, но связы-
вать с ней жизнь… я не смог бы. Она как водоворот. Забирала все, что видит.

– А  вы, правда, похожи на Питера Гэбриэла,  – некстати сказала Томочка.  – Но 
вначале -то вы ей писали? И звали ласточкой? И подарили часы?

Мужчина грустно посмотрел на Томочку:
– Конечно, писал. А потом она уже писала себе сама и отправляла копии этих писем 

мне. И я не могу больше это терпеть, тем более что у меня появились серьезные отноше-
ния. Приходится все объяснять.

– Можно было просто сменить телефон и адрес, – сказал Сеня Андер.
– Если честно, я тоже был в какой -то степени зависим от этих писем и от ее любви, 

от самой Элоизы. Я и боялся этих писем, и хотел их. А потом один мой друг -психиатр 
объяснил, что девушка просто сошла с ума. Она, правда, верит в то, что это я ей пишу – 
но если будет просветление, и она поймет, что на самом деле это не так… Я бы хотел, 
чтобы рядом с ней в такой момент были друзья. Поэтому и нашел вас.

– Иза сейчас в Греции. Путешествует, – сообщила Томочка. – А вы, знаете что, вы 
напишите ей от себя, сами?

– Не буду, – сказал мужчина. – Слишком опасно. И потом, она молчит уже двенад-
цать часов. Такого прежде не было – просто замолчала, и все.

Сеня Андер с Бакстом проводили домой Томочку. Сеня шел и думал о том, что То-
мочка красивая. И что это черно -белое платье ей так идет. Томочка думала только про 
Изу – позвонила, но ответил ей осторожный мужской голос:

– Элла?
Люди рождаются и умирают каждый день. Известные и неизвестные, прославленные 

и никому не нужные, любимые и брошенные – для каждого припасена своя дата, время 
и год. Элоиза родилась в один день с Эдгаром По и Дженис Джоплин. В день, когда родил-
ся Абеляр, она встретила свою любовь. В день, когда умерли Лойола и Ференц Лист, она 
ее потеряла – в море, в автобусе, на теплоходе, по пути из пункта „Всё“ в пункт „Ничего“.

Иза стояла в главном храме Уранополя – он был как кустарный сундук, оклеенный 
изнутри открытками. У иконы Божьей Матери стекло покрыто мутными губными отпе-
чатками. Внизу висели „благодарности“ – изображения рук, ног, голов, ушей, всего, что 
успела исцелить эта икона. Вышел священник в серой рясе, в руке его звенели ключи. 
Он ждал, пока туристка уйдет, был час обеда. Иза растерялась, хотела спросить о чем -то, 
но вместо этого вышла прочь, рухнула с порога в липкую жару.



„Nemůžu tomu uvěřit“ řekl Seňa Ander. „Isa si celou tu dobu psala sama dopisy? A posílala 
zprávy? Ale proč?“

Cizinec, krásný muž, jak poznamenala Tamočka, kterému sotva nedávno začaly šedivět 
skráně, vzdechnul a otřel si právě ty skráně, jako by si chtěl setřít šediny.

„Myslím, že je to má vina. A její smůla. Nemyslete si, že se chlubím, ale zbláznila se láskou 
ke mně.“

Anderoví ani Tamočce neušlo, že se škodolibě ušklíbnul.
„Nestýkali jsme se moc dlouho ani moc často. To, co jsem jí mohl nabídnout, jí nestačilo, 

bylo jí to málo. Myslela si, že jí nechci věnovat čas ani sílu, ale spojit život bych s ní nemohl. 
Je jako vír. Bere si všechno, co vidí.“

„Opravdu vypadáte jako Peter Gabriel zamlada,“ poznamenala nevhodně Tamočka. „Ale ze 
začátku jste jí psal, ne? A říkal jste jí vlaštovko? A taky jste jí dal hodinky?“

Muž se na Tamočku smutně podíval.
„Samozřejmě že psal. A potom už psala sama sobě a posílala mi kopie dopisů. Už to dál 

nesnesu, tím spíš, že jsem někoho potkal. Měl bych to dát do pořádku.“
„Možná by stačilo, kdybyste si jen změnil číslo a adresu,“ řekl Ander.
„Abych řekl pravdu, taky jsem byl do určité míry na těhlech dopisech závislý, i na její lásce, 

na samotné Heloise. Měl jsem z těch dopisů strach, ale zároveň jsem chtěl další. Potom mi ale 
jeden můj známý psychiatr vysvětlil, že prostě přišla o rozum. Samozřejmě věří tomu, že jsem 
to já, kdo jí píše, ale jestli bude mít světlou chvilku a dojde jí, že to je jinak, tak… Chtěl bych, 
aby po jejím boku v tu chvíli stáli přátelé. Proto jsem vás našel.“

„Isa je teď v Řecku. Cestuje,“ oznámila mu Tamočka. „A víte co, napište jí sám od sebe!“
„Nebudu jí psát,“ řekl muž. „Je to příliš nebezpečné. Navíc se už dvanáct hodin neozvala. 

Nikdy dřív se to nestalo, prostě se odmlčela a je.“
Sena Ander společně s Bakstem doprovodili Tamočku domů. Seňa šel a přemýšlel o tom, 

jak je Tamočka krásná. A že jí ty černobílé šaty moc sluší. Tamočka myslela jen na Isu, volala 
jí, ale na druhé straně se ozval jen obezřetný mužský hlas.

„Ella?“
Lidé se rodí a umírají každý den. Známí a neznámí, slavní a nikomu nepotřební, milovaní 

a opuštění, každý má své datum, svůj Čas a rok. Heloisa se narodila ve stejný den jako Edgar 
Poe a Janis Joplin. V den, kdy se narodil Abélard, potkala svou lásku. V den, kdy zemřeli Ignác 
z Loyoly a Ferenc Liszt o ni přišla, v moři, v autobuse, na parníku, cestou z bodu Všechno do 
bodu Ničeho.

Isa stála v hlavním uranopolském chrámu, vypadal jako domácí truhlice uvnitř polepená 
pohlednicemi. Sklo ikony Matky Boží bylo pokryté matnými otisky rtů. Pod ní visela poděko-
vání, zobrazení rukou, nohou, hlav, uší, všeho, co ikona dovedla uzdravit. Vyšel duchovní v še-
dém hábitu, v ruce mu chrastily klíče. Čekal, až turistka odejde, byl čas oběda. Isa si nevěděla 
rady, chtěla se na něco zeptat, ale místo toho odešla, zhroutila se přes práh do lepkavého horka.



Она оставила оба телефона и нетбук у входа в башню, под абрикосовым деревцем. 
Абрикосы на ветвях были слегка порозовевшие, смущенные. Нерешительные.

– Элла! – кажется, кто -то кричал ей вслед, но Иза шла так быстро, как будто скорость 
могла что -то изменить. Уютные старушки в черных платьях расступались, когда она вы-
ходила из небесного города.

Стало еще жарче прежнего, солнце стреляло в  упор. Жгучие, раскаленные лучи 
льнули к голым рукам и коленям.

Еще до курятника налево убегала тропинка к морю – такая, что уводит с основной 
дороги, на которую не хочется возвращаться. Иза шагала по этой тропинке, считая вслух 
шаги. Бросила сумку в колючих кустах – цикады взвыли, как грузовик на подъеме. По-
следней она оставила на берегу пачку сигарет, хотя курить ей снова хотелось так, что 
чесались легкие.

Одна на пляже, одна в мире, Иза уходила в море, и одежда, облепившая тело, ме-
шала двигаться вперед. Шелковые шорты и майка без рукавов превратились в оковы, но 
Иза была сильной и шла вперед и вперед, пока вода не скрыла ее с головой.

Чистая эгейская вода, уже принявшая на себя много тайн и несчастий слабых детей 
человеческих, что рождаются и умирают в отведенный день.



Oba mobily i notebook nechala před vchodem do věže pod meruňkou. Meruňky na větvích 
byly lehce narůžovělé, v rozpacích. Byly nerozhodné.

„Ella!“ zdálo se, že za ní někdo křičí, ale Isa šla tak rychle, jako by rychlost na tom všem 
mohla něco změnit. Stařenky v černých šatech se rozestoupily, když opouštěla nebeské město.

Bylo ještě větší horko než před tím, slunce střílelo z malé vzdálenosti. Žhavé, rozpálené 
paprsky se lísaly k odhaleným pažím a kolenům.

Ještě před kurníkem po levé straně prchala k moři pěšinka, taková, která vede z hlavní ces-
ty, na kterou se už nechcete vracet. Isa kráčela po této pěšince a nahlas počítala kroky. Kabelku 
hodila do pichlavých keřů, cikády zakvílely jako náklaďák při rozjezdu. Jako poslední nechala 
na břehu krabičku cigaret, ačkoliv se jí zase chtělo kouřit tak moc, až jí svrběly plíce.

Sama na pláži, sama na celém světě. Isa vešla do moře a oblečení obepínající tělo jí bránilo 
v pohybu vpřed. Z hedvábných šortek a tílka se staly okovy, ale Isa byla silná a šla dál a dál, 
dokud jí voda nezahalila i hlavu.

Čistá egejská voda už v sobě skryla spoustu tajemství a nešťastných, slabých lidských po-
tomků, kteří se rodí a umírají v předem určený den.



GERTRUDIS GÓMEZ DE AVELLANEDA
Sab

CARTA DE SAB A CARLOTA

Teresa: la hora de mi descanso se acerca: mi tarea sobre la tierra va a terminar. Cuando dejo 
este mundo, en el que tanto he padecido y amado, solamente de vos quiero despedirme.

He venido a morir cerca de mi madre y de mi hermano: pensé que su presencia – la pre-
sencia de estos dos seres que me han amado –, dulcificaría mi agonía: pero me engañaba. Dios 
me guardaba aquí mi última prueba, mi postrer martirio.

Ella duerme, la pobre anciana, y la muerte la rodea: ella duerme junto a dos moribundos: 
¡sus dos hijos que van a abandonarla! Os lo confieso: al ver hace un momento su frente calva, 
surcada por los años y por los dolores, reposar fatigada sobre mi pecho, y cuando su voz – aque-
lla voz que me ha dado el dulce nombre de hijo –, me decía “Sólo tú me quedas en el mundo”, 
en aquel momento he deseado la vida y he llevado convulsivamente las manos sobre mi corazón, 
para arrancar de él el dolor que me mata.

¡Ah!, sí la muerte era mi único deseo, mi única esperanza, y al sentir su mano fría apretar 
mi corazón, he gozado una alegría feroz y he levantado a Dios mi corazón para decirle “Yo 
reconozco tu misericordia”.

Pero al aspecto de esta anciana, que duerme arrullada por el estertor de un moribundo 
junto al cadavérico cuerpo de su último nieto, y que aun durmiendo me tiende los brazos y me 
dice “sólo tú me quedas en el mundo”, sufro un nuevo género de combate, una terrible lucha. 
Siento el deseo de vivir y la necesidad de morir. Sí, por ti quisiera vivir pobre anciana, que te 
has compadecido del huérfano y que le has dicho “yo seré tu madre”: por ti que no te has aver-
gonzado de amar al siervo, y que le has dicho “levanta tu frente, hijo de la esclava, las cadenas 
que te aprisionan las manos no deben oprimir el alma”. Por ti quisiera vivir, para cerrar tus ojos 
y enterrar tu cadáver, y llorar sobre tu sepultura: y el abandono en que te dejo hace amarga para 
mí mi hora solemne y deseada.

Y bien ¡Dios mío!, yo acepto esta nueva prueba y agoto, sin hacer un gesto de repugnancia; 
la última gota de hiel que has arrojado en el cáliz amargo de mi vida.

Yo muero, Teresa, y quiero despedirme de vos. ¿No os lo he dicho ya? Creo que sí.
Quiero despedirme de vos y daros gracias por vuestra amistad, y por haberme enseñado 

la generosidad, la abnegación y el heroísmo. Teresa, vos sois una mujer sublime, yo he querido 
imitaros: pero ¿puede la paloma tomar el vuelo del águila? Vos os levantáis grande y fuerte, 
ennoblecida por los sacrificios, y yo caigo quebrantado. Así cuando precipita el huracán su 
carro de fuego sobre los campos, la ceiba se queda erguida, iluminada su cabeza vencedora 
por la aureola con la que ciñe su enemigo; mientras que el arbusto, que ha querido en vano 
defenderse como ella, sólo queda para atestiguar el poder que le ha vencido. El sol sale y la 
ceiba saluda diciéndole: “veme aquí”, pero el arbusto sólo presenta sus hojas esparcidas y sus 
ramas destrozadas.

Y sin embargo, vos sois una débil mujer: ¿cuál es esa fuerza que os sostiene y que yo pido 
en vano a mi corazón de hombre? ¿Es la virtud quien os la da? 



MARCELA KLIMEŠOVÁ
překlad

SABŮV DOPIS PRO CARLOTU

Hodina mého odchodu nadešla, Terezo, můj úkol na této zemi se již chýlí ke konci. Opouštím 
tento svět, kde jsem tolik vytrpěl a tolik miloval a v této chvíli se chci rozloučit pouze s Vámi.

Přišel jsem zemřít v blízkosti své matky a bratra. Myslel jsem, že jejich přítomnost, pří-
tomnost těchto dvou bytostí, které mne milují, zmírní mé utrpení. Ale zmýlil jsem se, Bůh mne 
zde podrobil poslední zkoušce, posledním mukám.

Nebohá stařena spí a obklopuje ji smrt. Spí se dvěma umírajícími, se svými dvěma dětmi, 
které se ji chystají opustit! Vám to přiznám, že když jsem před chvílí viděl její holé čelo, zvrás-
něné léty a bolestí, spočívat vyčerpaně na mé hrudi a když mi její hlas, ten hlas, který mě tak 
sladce nazýval synem, řekl: „Na celém světě mám už jen tebe,“ v tom okamžiku jsem si přál zů-
stat živý a přitiskl jsem křečovitě ruce na své srdce, abych z něj vyrval tu bolest, která mě zabíjí.

Ano, smrt byla mým jediným přáním, mou jedinou nadějí a když jsem cítil, jak její chlad-
ná ruka sevřela mé srdce, pocítil jsem divokou radost a pozvedl jsem své srdce k Bohu a řekl 
jsem mu: „Přijímám tvé milosrdenství.“

Ale s  ohledem na tuto stařenu, která spí ukolébána chroptěním umírajícího v  blízkosti 
mrtvolně bledého těla svého posledního vnuka a která, ač spící, ke mně vztahuje paže a říká mi: 

„Na celém světě mám už jen tebe,“ jsem podroben novému druhu zápasu, děsivému boji. Cítím 
touhu žít a potřebu zemřít. Ano, pro tebe, nebohá stařeno, bych chtěl žít, protože jsi se slito-
vala nad sirotkem a řekla jsi mu: „Budu tvou matkou,“ pro tebe, která jsi se nestyděla milovat 
otroka a která jsi mu řekla: „Zvedni hlavu, synu otrokyně, řetězy, které vězní tvé ruce, nesmějí 
utlačovat tvou duši.“ Pro tebe bych chtěl žít, abych ti zatlačil oči, pohřbil tvé tělo a oplakával 
tvůj hrob. Samota, ve které tě nechávám, mi ztrpčuje tento můj vážný a vytoužený okamžik.

Dobře, můj Bože, přijmám tuto novou zkoušku a bez odporu dopíjím poslední kapku jedu, 
kterou jsi vpravil do hořkého kalichu mého života.

Umírám, Terezo, a chci se s Vámi rozloučit. Neřekl jsem Vám to už? Myslím, že ano.
Chci se s Vámi rozloučit a poděkovat Vám za Vaše přátelství a za to, že jste mne naučila 

šlechetnosti, sebezapření a hrdinství. Terezo, jste výjimečná žena. Chtěl jsem Vás napodobit, 
ale copak se může holub rovnat orlu? Vy se pozvedáte velká a silná, zušlechtěná obětmi, a já 
klesám zlomený. Tak jako když hurikán pohání svůj ohnivý vůz krajinou a vlnovec zůstává 
vztyčený a jeho vítězná koruna je osvícená svatozáří, kterou stahuje svého nepřítele. Zatímco 
keř, který se marně chtěl bránit jako on, zůstává jen jako svědectví síly, která ho porazila. Vy-
chází slunce a vlnovec ho zdraví: „Pohleď zde na mne“, ale keř jen ukazuje své rozházené listy 
a zničené větve.

A přesto jste slabá žena. Co je to za sílu, která Vás drží a kterou marně žádám od svého 
mužského srdce? Je to ctnost, která Vám ji dává? 



Yo he pensado mucho en esto: he invocado en mis noches de vigilia ese gran nombre – ¡la vir-
tud! –. Pero ¿qué es la virtud? ¿en qué consiste?... yo he deseado comprenderlo, pero en vano 
he preguntado la verdad a los hombres. Me acuerdo que cuando mi amo me enviaba a confesar 
mis culpas a los pies de un sacerdote, yo preguntaba al ministro de Dios qué haría para alca-
nzar la virtud. La virtud del esclavo, me respondía, es obedecer y callar, servir con humildad 
y resignación a sus legítimos dueños, y no juzgarlos nunca.

Esta explicación no me satisfacía. ¡Y qué!, pensaba yo: ¿la virtud puede ser relativa? ¿la 
virtud no es una misma para todos los hombres? ¿El gran jefe de esta gran familia humana, ha-
brá establecido diferentes leyes para los que nacen con la tez negra y la tez blanca? ¿No tienen 
todos las mismas necesidades, las misma pasiones, los mismos defectos? ¿Por qué pues tendrán 
unos el derecho de esclavizar y los otros la obligación de obedecer? Dios, cuya mano suprema 
ha repartido sus beneficios con equidad sobre todos los países del globo, que hace salir al sol 
para toda su gran familia dispersa sobre la tierra, que ha escrito el gran dogma de la igualdad 
sobre la tumba; ¿Dios podrá sancionar los códigos inicuos en los que el hombre funda sus dere-
chos para comprar y vender al hombre, y sus intérpretes en la tierra dirán al esclavo, “tu deber 
es sufrir: la virtud del esclavo es olvidarse de que es hombre, renegar de los beneficios que Dios 
le dispersó, abdicar la dignidad con que le he revestido, y besar la mano que imprime el sello 
de la infamia?” No, los hombres mienten: la virtud no existe entre ellos.

Muchas veces, Teresa, he meditado en la soledad de los campos y en el silencio de la noche, 
en esta gran palabra: ¡la virtud! Pero la virtud es para mí como la providencia: una necesidad 
desconocida, un poder misterioso que concibo pero que no conozco. Entre los hombres le he 
buscado en vano. He visto siempre que el fuerte oprimía al débil, que el sabio engañaba al ig-
norante, y que el rico despreciaba al pobre. No he podido encontrar entre los hombres la gran 
armonía que Dios ha establecido en la naturaleza.

Nunca he podido comprender estas cosas, Teresa, por más que se las he preguntado al 
sol, y a la luna, y a las estrellas, y a los vientos bramadores del huracán, y a las suaves brisas 
de la noche. Las densas nubes de mi ignorancia cubrían a pesar mío los destellos de mi inteli-
gencia, y al preguntarnos ahora si debéis a la virtud vuestra fortaleza se me ocurre una nueva 
duda, y me pregunto a mí mismo si la virtud no es la fortaleza, y si la fortaleza no es el orgullo. 
Porque el orgullo es lo más bello, lo más grande que yo conozco, y la única fuente de donde he 
visto nacer las acciones nobles y brillantes de los hombres. Decídmelo, Teresa, esa grandeza 
y abnegación de vuestra alma, no es más que orgullo? ¡Y bien! ¿qué importa? Cualquiera que 
sea el nombre del sentimiento que dicta las nobles acciones es preciso respetarle. Pero ¿de qué 
carezco que no puedo igualarme con vos? ¿Es la falta de orgullo? ¿es que ese gran sentimiento 
no puede existir en el alma del hombre que ha sido esclavo? Sin embargo, aunque esclavo yo he 
amado todo lo bello y lo grande, y he sentido que mi alma se elevaba sobre mi destino. ¡Oh! Sí, 
yo he tenido un grande y hermoso orgullo: el esclavo ha dejado volar libre su pensamiento, y su 
pensamiento subía más allá de las nubes en que se forma el rayo. ¿Cuál es, pues, la diferencia 
que existe entre vuestra organización moral y la mía? Yo os la diré, os diré lo que pienso. Es 
que en mí hay una facultad inmensa de amar: es que vos tenéis el valor de la resistencia y yo la 
energía de la actividad: es que vos os sostiene la razón y a mí me devora el sentimiento. Vuestro 
corazón es del más puro oro, el mío es de fuego.



Hodně jsem o tom přemýšlel, vzýval jsem v probdělých nocích toto velké jméno – ctnost. Ale 
co to je, ctnost? V čem spočívá? Přál jsem si tomu rozumět, ale nadarmo jsem se ptal lidí, kde 
leží pravda. Vzpomínám si, že když mne můj pán posílal vyznat u nohou kněze své hříchy, 
ptával jsem se služebníka božího co udělat, abych dosáhl ctnosti. Ctností otroka je, odpovídal 
mi, poslouchat a mlčet, sloužit s pokorou a odevzdaností svým zákonným pánům a nikdy je 
nesoudit.

Toto vysvětlení mne neuspokojovalo. Říkal jsem si: může být ctnost relativní? Je ctnost 
stejná pro všechny lidi? Ustanovil snad nejvyšší velitel této lidské rodiny různé zákony pro ty, 
co se narodí s černou pletí a pro ty, co se narodí s bílou? Nemají snad všichni stejné potřeby, 
stejné vášně, stejné chyby? Proč tedy mají jedni právo zotročovat a druzí povinnost poslouchat? 
Bůh, jehož nejvyšší ruka rozdělila spravedlivě své dobrodiní mezi všechny země světa, jenž 
nechává vycházet slunce pro celou svou velkou rodinu rozptýlenou po celém světě, jenž napsal 
na hrobku velkou tezi rovnosti. Potrestá snad Bůh nespravedlivé zákony, na základě kterých 
člověk kupuje a prodává jiného člověka, a jejichž představitelé na zemi říkají otroku: „Tvou 
povinností je trpět: ctností otroka je zapomenout, že je člověk, zříci se dobrodiní, které mu 
Bůh nadělil, vzdát se své důstojnosti, kterou nabyl, a líbat ruku, která otiskuje cejch hanby?“ 
Ne, lidé lžou, ctnost mezi nimi neexistuje.

Mnohokrát jsem, Terezo, v samotě polí a v klidu noci hloubal nad tím velkým slovem – 
ctnost! Ale ctnost je pro mne jako prozřetelnost, neznámá potřeba, záhadná síla, kterou pociťu-
ji, ale kterou neznám. Marně jsem ji hledal mezi lidmi. Vždy jsem jen viděl, že silný utiskoval 
slabého, chytrý podváděl nevědomého a bohatý pohrdal chudým. Nepodařilo se mi mezi lidmi 
najít onu harmonii, kterou Bůh stvořil v přírodě.

Nikdy jsem tyto věci nepochopil, Terezo, ačkoliv jsem se na to ptal slunce, měsíce i hvězd, 
řvoucích větrů hurikánu i jemných nočních vánků. Hustá mračna mé nevědomosti pokrývala 
proti mé vůli záblesky mé inteligence a když se nyní zeptám, zda vděčíte ctnosti za svou sílu, 
přepadá mne nová pochybnost a ptám se sám sebe, zda ctnost není síla a zda síla není hrdost. 
Protože hrdost je to nejkrásnější, to největší co znám a jediný pramen, ze kterého jsem viděl 
zrodit se šlechetné a zářné lidské činy. Řekněte mi, Terezo, tato velikost a sebezapření Vaší 
duše, není to právě hrdost? Dobře. Na tom nezáleží. Ať už se ten cit, který ovládá ušlechtilé 
činy, jmenuje jakkoliv, je nezbytné ho respektovat. Ale co mi schází, že se Vám nemohu rov-
nat? Je to nedostatek hrdosti? Je to proto, že tento velký cit nemůže existovat v duši člověka, 
který je otrokem? Přestože i když jsem byl otrok, miloval jsem vše krásné a velké a cítil jsem, 
že moje duše se vznáší nad mým osudem. Ó, ano, měl jsem velkou a vznešenou hrdost, otrok 
nechal volně letět své myšlenky a jeho myšlenky stoupaly až nad mračna, ve kterých se tvoří 
blesky. Jaký je tedy ten rozdíl, který panuje mezi Vašimi morálními hodnotami a mými? Já 
Vám to povím, řeknu Vám, co si já myslím.

Je to mou ohromnou schopností milovat. Je to tím, že Vy máte schopnost odolat a já sílu 
působit. Je to tím, že Vás drží rozum a mne sžírá cit. Vaše srdce je z nejryzejšího zlata, moje 
je z ohně. 



Había nacido con un tesoro de entusiasmos. Cuando en mis primeros años de juventud 
Carlota leía en voz alta delante de mí los romances, novelas e historias que más le agradaban, 
yo la escuchaba sin respirar, y una multitud de ideas se despertaban en mí, y un mundo nuevo 
se desenvolvía delante de mis ojos. Yo encontraba muy bello el destino de aquellos hombres 
que combatían y morían por su patria. Como un caballo belicoso que oye el sonido del clarín 
me agitaba con un ardor salvaje a los grandes nombres de la patria y libertad: mi corazón se 
dilataba, hinchábase mi nariz, mi mano buscaba maquinal y convulsivamente una espada, y la 
dulce voz de Carlota apenas bastaba para arrancarme de mi enajenamiento. A par de esta voz 
querida yo creía escuchar músicas marciales, gritos de triunfos y cantos de victorias; y  mi 
alma se lanzaba a aquellos hermosos destinos hasta que un súbito y desolante recuerdo venía 
a decirme al oído: “Eres mulato y esclavo”. Entonces un sombrío furor comprimía mi pecho 
y la sangre de mi corazón corría como veneno por mis venas hinchadas. ¡Cuántas veces las no-
velas que leía Carlota referían el insensato amor que un vasallo concebía por su soberana, o un 
hombre oscuro por alguna ilustre y orgullosa señora!. Entonces escuchaba yo con una violenta 
palpitación, y mis ojos devoraban el libro: pero, ¡ay!, aquel vasallo o aquel plebeyo eran libres, 
y sus rostros no tenían la señal de reprobación. La gloria les abría las puertas de la fortuna, y el 
valor y la ambición venían en auxilio del amor. ¿Pero qué podía el esclavo a quien el destino 
no abría ninguna senda, a quien el mundo no concedía ningún derecho? Su color era el sello de 
una fatalidad eterna, una sentencia de muerte moral.

Un día Carlota leyó un drama en el cual encontré por fin a una noble doncella que amaba 
a un africano, y me sentí trasportado de placer y de orgullo cuando oí a aquel hombre decir: 

„No es mi baldón el nombre de africano, y el color de mi rostro no paraliza mi brazo.“ ¡Oh 
sensible y desventurada doncella! ¡Cuánto te amaba yo! ¡Oh Otelo! ¡Qué ardientes simpatías 
encontrabas en mi corazón! ¡Pero tú también eras libre! Tú saliste de la Libia ardiente y brillan-
te como un sol: tú no te alimentaste jamás con el pan de la servidumbre, ni se dobló tu soberbia 
frente delante de un dueño. Tu amada no vio en tus manos triunfantes la señal de los hierros, 
y cuando le referías tus trabajos y hazañas, ningún recuerdo de humillación hizo palidecer tu 
semblante. ¡Teresa!, el amor se apoderó bien pronto exclusivamente de mi corazón: pero no 
le debilitó, no. Yo hubiera conquistado a Carlota a precio de mil heroísmos. Si el destino me 
hubiera abierto una senda cualquiera, me habría lanzado en ella… la tribuna o el campo de 
batalla, la pluma o la espada, la acción o el pensamiento… todo me era igual: para todo hallaba 
en mí la actitud y la voluntad… ¡sólo me faltaba el poder! Era mulato y esclavo.

¡Cuántas veces, como el paria, he soñado con las grandes ciudades ricas y populosas, con 
las sociedades cultas, con esos inmensos talleres de civilización en que el hombre de genio 
encuentra tantos destinos! Mi imaginación se remontaba en alas de fuego hacia el mundo de 
la inteligencia. “¡Quitadme estos hierros!”, gritaba en mi delirio: “¡quitadme esta marca de 
infamia!, yo me elevaré sobre vosotros, hombres orgullosos: yo conquistaré para un nombre, 
un destino, un trono”.

No he conocido más cielo que el de Cuba: mis ojos no han visto las grandes ciudades con 
palacios de mármol, ni he respirado el perfume de la gloria: pero acá en mi mente se desarro-
llaba, a la manera de un magnífico panorama, un mundo de opulencia y de grandeza, y en mis 
insomnios devorantes pasaban delante de mí coronas de laurel y mantos de púrpura. 



Narodil jsem se plný nadšení. Když Carlota v prvních letech mého mládí přede mnou nahlas 
četla romány, novely a příběhy, ve kterých měla zalíbení, já jsem jí naslouchal bez dechu a pro-
bouzely se ve mně nové myšlenky a před mýma očima se rozvíjel nový svět. Považoval jsem 
za velmi krásný osud těch mužů, kteří bojovali a umírali pro svou vlast. Jako válečný kůň když 
slyší zvuk polnice, cloumala mnou divoká touha za zvuku těch velkých jmén vlasti a svobody. 
Srdce mi bušilo, rozšířily se mi nosní dírky, má ruka hledala mechanicky a křečovitě meč 
a sladký Carlotin hlas mne jen sotva stačil vytrhnout z tohoto zamyšlení. Prostřednictvím toho 
milovaného hlasu jsem poslouchal válečnou hudbu, vítězné výkřiky a vítězné zpěvy. A má duše 
se vydávala vstříc těmto vznešeným osudům tak dlouho, dokud se nedostavila náhlá a zničující 
vzpomínka a nepošeptala mi: „Jsi mulat a otrok.“ Tehdy pochmurný vztek svíral mou hruď 
a krev z mého srdce tekla jako jed mými vystouplými žilami. Kolikrát novely, které Carlota 
četla, vypravovaly o pošetilé lásce, kterou zahořel poddaný ke své velitelce nebo prostý muž 
k nějaké vážené a hrdé ženě! Tehdy jsem poslouchal s prudkým bušením srdce a mé oči hltaly 
onu knihu. Ale, ach, onen poddaný nebo onen neurozený člověk byli svobodní a jejich tváře 
nenesly známku zavržení. Sláva jim otvírala brány štěstí a odvaha a ctižádost napomáhaly lásce. 
Ale co mohl otrok, kterému osud neotvíral žádnou cestu a kterému svět neuděloval žádná prá-
va? Jeho barva byla znamením věčného údělu, rozsudkem morální smrti.

Jednoho dne četla Carlota drama, v kterém jsem konečně nalezl urozenou dívku, která mi-
lovala Afričana a cítil jsem potěšení a hrdost, když jsem toho muže slyšel říkat: „Není potupou 
mít africké jméno a barva mé kůže nezastaví mou ruku.“ Ó, ty citlivá a nešťastná dívko! Jak 
moc jsem tě miloval! Ó, Othello! Jak vřelé sympatie jsem k tobě cítil ve svém srdci! Ale ty jsi 
také byl volný! Odešel jsi z Libye planoucí a zářící jako slunce, nikdy jsi se neživil chlebem 
služebníka ani se nesklonila tvá pýcha před nějakým pánem. Tvá milá nespatřila na tvých ví-
tězných rukou vypálený cejch a když jsi jí vyprávěl o svých zaměstnáních a svých hrdinstvích, 
nezbledla tvá tvář při vzpomínce na ponížení. Terezo! Láska se rychle zmocnila výlučně mého 
srdce, ale neoslabila ho, ne. Získal bych Carlotu za cenu tisíce hrdinství. Kdyby mi osud bý-
val otevřel jakoukoliv cestu, pustil bych se po ní…pódium nebo bitevní pole, pero nebo meč, 
čin nebo myšlenka… všechno mi bylo jedno, pro všechno jsem v sobě nacházel připravenost 
a vůli… Scházela mi jen moc! Byl jsem mulat a otrok.

Kolikrát jsem snil, jako pária, o velkých bohatých a lidnatých městech, o vzdělaných spo-
lečnostech, o těch nesmírných dílnách civilizace, kde nadaný člověk nachází tolik zaměstnání! 
Moje fantazie se přenášela na ohnivých křídlech do světa inteligence. „Zbavte mne toho cej-
chu!“, křičel jsem ve svém poblouznění, „zbavte mne té značky hanby, pozvednu se nad vás, 
pyšní lidé, dobudu jméno, osud i trůn.“

Nepoznal jsem jiné nebe než to na Kubě, moje oči neviděly velká města s paláci z mra-
moru, ani jsem nevdechoval vůni slávy. Ale tam, v mé mysli, se rozvíjel svět hojnosti a vzneše-
nosti, jako úžasné panoráma, a v mé sžíravé nespavosti se přede mnou míhaly vavřínové věnce 
a purpurové pláště. 



A veces veía a Carlota como una visión celeste, y la oía gritarme “¡Levántate y marcha!”. Y yo 
me levantaba, pero volvía a caer al eco terrible de una voz siniestra que me repetía: “¡Eres 
mulato y esclavo!”.

Pero todas estas visiones han ido desapareciendo, y una imagen única ha reinado en mi alma. 
Todos mis entusiasmos se han reasumido en uno solo: ¡el amor! Un amor inmenso que me ha 
devorado. El amor es la más bella y pura de las pasiones del hombre, y yo la he sentido en toda 
su omnipotencia. En esta hora suprema, en que víctima suya me inmolo en el altar del dolor, pa-
réceme que mi destino no ha sido innoble ni vulgar. Una gran pasión llena y ennoblece una exis-
tencia. El amor y el dolor elevan el alma, y Dios se revela a los mártires de todo culto puro y noble.

En este momento, Teresa, yo le veo grande en su misericordia y me arrojo confiado en su 
seno paternal. Los hombres le habían disfrazado a mis ojos, ahora yo le conozco, le veo, y le 
adoro. Él acepta el culto solitario de mi alma… Él sabe cuánto he amado y padecido: esas blan-
cas estrellas, que velan sobre la tierra y oyen en el silencio de la noche los gemidos del corazón, 
le han dicho mis lamentos y mis votos. ¡Él los ha escuchado! Yo muero sin haber mancillado 
mi vida: ¡yo muero abrasado en el santo fuego del amor! No podré hacer valer delante de su 
trono eterno las virtudes de la paciencia y de la humildad, pero he poseído el valor, la franqueza 
y la sinceridad: Estas cualidades son buenas para la fuerza y la libertad, y en el esclavo han sido 
inútiles a los otros y peligrosas para él, pero han sido involuntarias.

Los hombres dirán que yo he sido infeliz por mi culpa; porque he soñado los bienes que 
no estaban en mi esfera, porque he querido mirar al sol, como el águila, no siendo sino un 
pájaro de la noche; y tendrán razón delante de su tribunal pero no en el de mi conciencia: ella 
respondería.

Si el pájaro de la noche no tiene ojos bastante fuertes para soportar la luz del sol, tiene el 
instinto de su debilidad, y ningún impulso interior más fuerte que su voluntad, le ha lanzado 
a la región a que no nació destinado. ¿Es culpa mía si Dios me ha dotado de un corazón y de un 
alma? ¿Si me ha concedido el amor de lo bello, el anhelo de lo justo, la ambición de lo grande? 
Y si ha sido su voluntad que yo sufriese esta terrible lucha entre mi naturaleza y mi destino, si 
me dio los ojos y las alas del águila para encerrarme en el oscuro albergue del ave de la noche, 
¿podrá pedirme cuenta de mis dolores? Podrá decirme: “¿Por qué no aniquilaste el alma que te 
dí? ¿Por qué no fuiste más fuerte que yo, y te hiciste otro y dejaste de ser lo que yo te hice?”.

Pero si no es Dios, Teresa, si son los hombres los que me han formado este destino, si ellos 
han cortado las alas que Dios concedió a mi alma, si ellos han levantado un muro de errores 
y preocupaciones entre mí y el destino que la providencia me había señalado, si ellos han hecho 
inútiles los dones de Dios, si ellos me han dicho: “¿Eres fuerte?, pues sé débil. ¿Eres altivo?, 
pues sé humilde. ¿Tienes sed de grandes virtudes?, pues devora tu impotencia en la humilla-
ción. ¿Tienes inmensas facultades de amar?, pues sofócalas, porque no debes amar a ningún 
objeto bello y puro y digno de inspirarte amor. ¿Sientes la noble ambición de ser útil a  tus 
semejantes y de emplear en el bien general y en tu gloria, las facultades que te oprimen?, pues 
dóblate bajo su peso y desconócelas, y resígnate a vivir inútil y despreciado, como la planta 
estéril o como el animal inmundo…”. Si son los hombres los que me han impuesto este horrible 
destino, ellos son los que deben temer al presentarse delante de Dios: porque tienen que dar una 
cuenta terrible, porque han contraído una responsabilidad inmensa.



Občas jsem viděl Carlotu jako nebeský přelud a slyšel jsem ji, jak na mne křičí: „Zvedni se 
a jdi!“ A já jsem se zvedl, ale znovu jsem padl při děsivé ozvěně zlomyslného hlasu, který mi 
opakoval: „Jsi mulat a otrok!“

Ale všechny tyto vidiny postupně mizely a mou duši ovládl jeden jediný obraz. Všechno 
mé nadšení se soustředilo na jedinou věc, na lásku. Nesmírnou lásku, která mne pohlcovala. 
Láska je nejkrásnější a nejčistší vášní člověka a já ji cítil v celé její všemohoucnosti. V této 
nejvyšší hodině, kdy se jako její oběť pokládám na oltář bolesti, mi připadá, že můj osud nebyl 
ani nízký, ani prostý. Velká vášeň naplňuje a zušlechťuje lidský život. Láska a bolest povznášejí 
duši a Bůh se zjevuje mučedníkům tohoto čistého a vznešeného obřadu.

V této chvíli vidím, Terezo, jak je velký ve svém milosrdenství a vrhám se důvěřivě do jeho 
otcovského lůna. Lidé ho před mýma očima skryli, ale nyní ho poznávám, vidím ho a uctívám 
ho. On přijímá osamělý obřad mé duše. On ví, jak moc jsem miloval a trpěl. Ty bílé hvězdy, 
které bdí nad zemí a naslouchají v tichu noci sténání srdce, ty mu zvěstovaly mé nářky a prosby. 
On jim naslouchal! Umírám, aniž bych pošpinil svůj život, umírám spálen posvátným ohněm 
lásky! Nebudu moci před jeho věčným trůnem ukázat ctnost trpělivosti a skromnosti, ale měl 
jsem odvahu, upřímnost a poctivost. Tyto vlastnosti jsou dobré pro sílu a svobodu, u otroka 
jsou nepotřebné pro ostatní a nebezpečné pro něj, ale byly nechtěné.

Lidé snad řeknou, že jsem byl nešťastný svou vinou, protože jsem snil o majetku, který 
nenáleží mým kruhům, protože jsem se chtěl dívat na slunce, jako orel, ale přitom jsem nebyl 
víc než jen noční pták. A snad budou mít pravdu před svým soudem, ale ne před mým svědo-
mím. To by odpovědělo.

Jestliže noční pták nemá oči dostatečně silné, aby snesl sluneční svit, tak má pud stádnosti 
a není žádná vnitřní síla, která by byla silnější než jeho vůle, aby ho vypustila do oblasti, pro 
kterou se nenarodil. Je to má vina, že mi Bůh dal srdce a duši? Že mi dal lásku ke kráse, touhu 
po spravedlnosti, velkou ctižádost? A jestli to byla jeho vůle, abych podstoupil tento děsivý boj 
mezi mou povahou a mým osudem, jestli mi dal oči a křídla orla, aby mne uzavřel v temném 
přístřeší nočního ptáka, bude snad žádat zúčtování mých bolestí? Řekne mi snad: „Proč jsi 
nezničil duši, kterou jsem ti dal? Proč jsi nebyl silnější než já a stal jsi se jiným a přestal jsi být 
tím, čím jsem tě stvořil?“

Ale jestliže to není Bůh, Terezo, jesliže jsou to lidé, kdo utvářeli tento můj osud, jestliže 
oni usekli křídla, která Bůh přisoudil mé duši, jestliže oni postavili zeď z chyb a obav mezi 
mnou a osudem, který mi vyznačila prozřetelnost, jestliže oni učinili zbytečnými dary od Boha, 
jestliže oni mi řekli: „Jsi silný? Tak buď slabý. Jsi pyšný? Tak buď pokorný. Máš touhu po 
velké moci? Tak spolkni svou bezmocnost v potupě. Máš nesmírnou schopnost milovat? Tak 
ji potlač, protože nesmíš milovat nic krásného a  čistého a hodného inspirovat k  lásce. Máš 
ušlechtilou touhu být užitečný svým bližním a využít k obecnému dobru a ke své slávě schop-
nosti, které ti utlačují? Pak se skloň pod jejich tíhou a zapomeň na ně a smiř se se zbytečným 
a opovrhovaným životem, jako neplodná rostlina nebo odpudivé zvíře…“ Jestliže jsou to lidé, 
kteří mi přiřkli tento hrozný osud, jsou to oni, kteří by měli mít strach postavit se před Boha, 
protože budou muset předložit hrozný účet, protože přijali nesmírnou zodpovědnost.



¿Saben ellos lo que pude haber sido…? ¿Por qué han inventado estos asesinatos morales 
aquellos que castigan con severas penas al que quita a otro hombre la vida? ¿Por qué establecen 
grandezas y prerrogativas hereditarias? ¿Tienen ellos el poder de hacer hereditarias las virtudes 
y los talentos? ¿Por qué se rechazará al hombre que sale de la oscuridad, diciéndole: “vuelve 
a la nada, hombre sin herencia, y consúmete en tu cieno, y si tienes las virtudes y los talentos 
que faltan a tus dueños, ahógales, porque te son inútiles”?

¡Teresa!, qué multitud de pensamientos me oprime… La muerte que hiela ya mis manos 
aún no ha llegado a mi cabeza y a mi corazón. Sin embargo, mis ojos se ofuscan… paréceme 
que pasan fantasmas delante de mí. ¿No veis? Es ella, es Carlota, con su anillo nupcial y su 
corona de virgen… ¡pero la sigue una tropa escuálida y odiosa…! Son el desengaño, el tedio, 
el arrepentimiento… y más atrás ese monstruo de voz sepulcral y cabeza de hierro… ¡lo irre-
mediable! ¡Oh!, ¡las mujeres! ¡Pobres y ciegas víctimas! Como los esclavos ellas arrastran 
pacientemente su cadena y bajan la cabeza bajo el yugo de las leyes humanas. Sin otra guía que 
su corazón ignorante y crédulo eligen un dueño para toda la vida. El esclavo al menos puede 
cambiar de amo, puede esperar que juntando oro comprará algún día su libertad: pero la mujer, 
cuando levanta sus manos enflaquecidas y su frente ultrajada, para pedir libertad, oye al mons-
truo de voz sepulcral que le grita: “En la tumba”. ¿No oís una voz, Teresa? Es la de los fuertes 
que dice a  los débiles: “Obediencia, humildad, resignación… ésta es la virtud”. ¡Oh!, yo  te 
compadezco, Carlota, yo te compadezco aunque tú gozas y yo expiro, aunque tú te adormeces 
en los brazos del placer y yo en los de la muerte. Tu destino es triste, pobre ángel, pero no te 
vuelvas nunca contra Dios, ni equivoques con sus santas leyes las leyes de los hombres. Dios 
no cierra jamás las puertas al arrepentimiento. Dios no acepta los votos imposibles. Dios es 
el Dios de los débiles como de los fuertes, y jamás pide al hombre más de lo que le ha dado.

¡Oh, qué suplicio…! No es la muerte, no son vulgares celos los que me martirizan; sino el 
pensamiento, el presentimiento del destino de Carlota… ¡verla profanada!, ¡a ella! A Carlota, 
flor de una aurora que aún no había sido tocada sino por las auras del cielo… ¡Y el remedio 
imposible…! ¡Lo imposible! ¡Qué palabra de hierro…! Y éstas son las leyes de los hombres, 
y Dios calla… ¡y Dios las sufre! ¡Oh!, adoremos sus juicios inescrutables… ¿quién puede com-
prenderlos…? Pero no, no siempre callarás, ¡Dios de toda justicia! No siempre reinaréis en el 
mundo error, ignorancia y absurdas preocupaciones: vuestra decrepitud anuncia vuestra ruina. 
La palabra de salvación resonará por toda la extensión de la tierra: los viejos ídolos caerán de 
sus inmundos altares y el trono de la justicia se alzará brillante, sobre las ruinas de las viejas 
sociedades. Sí, una voz celestial me lo anuncia. En vano, me dice, en vano lucharán los viejos 
elementos del mundo moral contra el principio regenerador: en vano habrá en la terrible lucha 
días de oscuridad y horas de desaliento… El día de la verdad amanecerá claro y brillante. Dios 
hizo esperar a su pueblo 40 años la tierra prometida, y los que dudaron de ella fueron castigados 
con no pisarla jamás: pero sus hijos la vieron. Sí, el sol de la justicia no está lejos. La tierra le 
espera para rejuvenecer a su luz: los hombres llevarán un sello divino, y el ángel de la poesía 
radiará sus rayos sobre el nuevo reinado de la inteligencia.

¡Teresa! ¡Teresa! La luz que ha brillado a mis ojos los ha cegado… no veo ya las letras que 
formo… las visiones han desaparecido… la voz divina ha callado… una oscuridad profunda 
me rodea… un silencio… 



Vědí oni, co jsem mohl být? Proč vynalezli tyto morální vraždy lidé, kteří tvrdě trestají 
toho, kdo vzal život jinému člověku? Proč ustanovují dědičnou moc a výsady? Mají schopnost 
učinit dědičnými ctnosti a nadání? Proč je odmítnut člověk, který přichází z temnoty, se slovy: 

„Vrať se do ničeho, člověče bez dědictví, a vyhasni ve svém bahně, a jestli máš ctnosti a nadání, 
které chybí tvým pánům, utop je, protože jsou k ničemu?“

Ach, jak velké množství myšlenek mne tísní, Terezo… Smrt, která už ochromuje mé ruce, 
ještě nedorazila k mé hlavě a k mému srdci. Avšak můj zrak se zatemňuje… zdá se mi, že 
přede mnou procházejí přízraky. Nevidíte? Je to ona, je to Carlota, se svým snubním prstenem 
a  svou panenskou korunou… Ale následuje ji vychrtlá a  odporná tlupa! Je to vystřízlivění, 
znechucení, lítost… a vzadu to monstrum s hrobovým hlasem a železnou hlavou… To nevy-
hnutelné! Ó, ženy! Nebohé a slepé oběti! Jako otroci ženy trpělivě táhnou svůj řetěz a sklánějí 
hlavu pod břemenem lidských zákonů. Nenechávají se vést ničím jiným než svým nevědomým 
a důvěřivým srdcem a volí si pána na celý život. Otrok aspoň může změnit pána, může doufat, 
že nahromadí dostatek zlata a jednoho dne vykoupí svou svobodu. Ale žena, když pozvedne 
své zesláblé ruce a zraněnou tvář, aby prosila za svobodu, slyší monstrum s hrobovým hlasem, 
jak na ni křičí: „Do hrobu.“ Neslyšíte hlas, Terezo? Je to hlas silných, který praví slabým: „Po-
slušnost, pokora, odevzdanost…, toto je ctnost.“ Ó, lituji Tě, Carloto, lituji Tě, i když si užíváš 
a já naposled vydechuji, i když usínáš v náruči vášně a já v náruči smrti. Tvůj osud je smutný, 
nebohý anděli, ale nikdy se neobracej zády k Bohu, ani nezaměňuj zákony lidí s jeho svatými 
zákony. Bůh nikdy nezavírá bránu pokání. Bůh nepřijímá nemožné prosby. Bůh je Bohem sla-
bých stejně jako silných a nikdy od člověka nechce více, nežli mu dal.

Ó, jaká to muka! Není to smrt, není to prostá žárlivost, která mne trýzní, nýbrž myšlenka, 
předtucha Carlotina osudu… Vidět ji zneuctěnou! Ji! Carlotu, květ červánků, kterého se do-
sud nikdo nedotknul, pouze nebeský vánek… A nelze tomu zabránit! Nelze! Jak tvrdé slovo! 
A takové jsou zákony lidí, a Bůh mlčí… A Bůh je strpí! Ó, uctívejme jeho nevyzpytatelné sou-
dy… Kdo jim rozumí? Ale ne, nebudeš vždy mlčet, nejspravedlivější Bože! Nepovládnou vždy 
ve světě chyby, nevědomost a absurdní obavy, jejich vetchost předurčuje jejich zkázu. Slovo 
spasení bude znít po celém světě, staré modly spadnou ze svých nečistých oltářů a nad troska-
mi starých společností se vztyčí zářící trůn spravedlnosti. Ano, oznamuje mi to nebeský hlas. 
Marně, říká mi, marně budou staré prvky světa bojovat proti odpadlickému počátku, nadarmo 
nastanou temné dny a chvíle malomyslnosti v tom hrozném boji… Den pravdy se rozbřeskne 
jasný a zářivý. Bůh nechal svůj lid čekat 40 let na slíbenou zem a ti, kteří o ní pochybovali, byli 
potrestáni a nikdy na ni nevstoupili. Ale jejich děti ji viděly. Ano, slunce spravedlnosti není 
daleko. Země ho očekává, aby omladila jeho záři. Lidé ponesou božskou pečeť a anděl kouzel 
rozzáří své paprsky nad novým královstvím moudrosti.

Terezo! Terezo! Světlo zářící do mých očí je oslepilo. Už nevidím slova, která píši… pře-
ludy zmizely… boží hlas umlknul… obklopuje mne hluboká temnota… ticho… 



¡No!, lo interrumpe el estertor de un moribundo, y los gemidos que arranca la pesadilla 
a una vieja que duerme. Quiero verlos por última vez… ¡pero yo no veo ya…! quiero abrazar-
los… ¡mis pies son de plomo…! ¡Oh, la muerte! La muerte es una cosa fría y pesada como… 
¿como qué? ¿con qué puede compararse la muerte?

¡Carlota! acaso ahora mismo… ¡Muera yo antes, Dios mío…! mi alma vuela hacia ti… 
adiós, Teresa… la pluma cae de mi mano… ¡adiós…!, yo he amado, yo he vivido… ya no 
vivo… pero aún amo.

*  *  *



Ne! Ruší ho chroptění umírajícího a sténání stařeny sužované noční můrou. Chci je ještě 
naposledy vidět… Ale už nic nevidím! Chci je obejmout… Ale mé nohy jsou jako z olova! Ó, 
smrt! Smrt je studená a těžká jako… jako co? K čemu se dá přirovnat smrt?

Carloto! Možná právě teď… umírám, můj Bože! Má duše letí k tobě… sbohem, Terezo… 
pero mi padá z ruky… Sbohem! Miloval jsem, žil jsem… už nežiji… ale stále miluji.

* * *



CÉSAR VALLEJO
Heraldos negros

La copa negra

La noche es una copa de mal. Un silbo agudo
del guardia la atraviesa, cual vibrante alfiler.
Oye, tú, mujerzuela ¿cómo, si ya te fuiste,
la onda aún es negra y me hace aún arder?

La Tierra tiene bordes de féretro en la sombra.
Oye, tú, mujerzuela, no vayas a volver.

Mi carne nada, nada
en la copa de sombra que me hace aún doler;
mi carne nada en ella,
como en un pantanoso corazón de mujer.

Ascua astral…. He sentido
secos roces de arcilla
sobre mi loto diáfano caer.
Ah, mujer! Por ti existe
la carne hecha de instinto. Ah mujer!

Por eso ¡oh, negro cáliz! aun cuando ya te fuiste,
me ahogo con el polvo, y piafan en mis carnes más ganas de beber!



ANNA MELICHAROVÁ
překlad

Černý kalich

Noc je kalich plný zla. Ostře ji protne
hvizd strážného jak špendlík rozechvělý.
Ty, ženská, jak to, že i když už tu nejsi,
čerň se dál vlní a tolik mě to pálí?

Země má v přítmí hrany jako rakev.
Ty, ženská, kéž bychom se už neviděli.

Mé tělo plave, plave
v kalichu stínů a tolik mě to bolí;
mé tělo plavě v něm
jak v srdci ženy, v močále nad močály.

Řeřavé hvězdy… Ucítil jsem
jak poškrábaly v pádu
kusance hlíny můj lotos sněhobílý.
Ach, ženy! To kvůli vám je tělo
jen hříčka pudů. Vy jste to zavinily!

Proto, kalichu černý, i když už tu nejsi,
zalykám se prachem
a mým tělem zmítá touha pít tě celý!



Verano

Verano, ya me voy. Y me dan pena
las manitas sumisas de tus tardes.
Llegas devotamente; llegas viejo;
y ya no encontrarás en mi alma a nadie.

Verano! Y pasarás por mis balcones
con gran rosario de amatistas y oros,
como un obispo triste que llegara
de lejos a buscar y bendecir
los rotos aros de unos muertos novios.

Verano, ya me voy. Allá, en Setiembre
tengo una rosa que te encargo mucho;
la regarás de agua bendita todos
los días de pecado y de sepulcro.

Si a fuerza de llorar el mausoleo,
con luz de fe su mármol aletea,
levanta en alto tu responso, y pide
a Dios que siga para siempre muerta.
Todo ha de ser ya tarde;
y tú no encontrarás en mi alma a nadie.

Ya no llores, Verano! En aquel surco
muere una rosa que renace mucho….



Léto

Léto, už odcházím. A líto je mi
tvých cudných ručiček, když se setmělo.
Přicházíš oddaně; přicházíš staré;
v mojí duši už nenajdeš nikoho.

Léto! A rozběhneš se po balkónech
s růžencem ze zlata a z ametystů,
jak truchlivý biskup, co z cizích krajů
přichází posvětit svým požehnáním
rozbité prstýnky mrtvých snoubenců.

Léto, už odcházím. Kousek dál, v září,
růži jsem přichystal tvé věrné péči;
budeš ji zalévat svěcenou vodou
každý den hřbitovní, každý den hříšný.

Jestli se náhrobek propláče k světlu
víry a rozpukne kamenná deska,
zvedni hlas v modlitbě, vypros si za mě
u Boha věčnou smrt pro moje kvítí.
Všechno je dávno zmeškáno;
v mojí duši už nenajdeš nikoho.

Léto, už neplakej! V hlubině brázdy
umírá růže, co stokrát se zrodí…



Los pasos lejanos

Mi padre duerme. Su semblante augusto
figura un apacible corazón;
está ahora tan dulce….
si hay algo en él de amargo, seré yo.

Hay soledad en el hogar; se reza;
y no hay noticias de los hijos hoy.
Mi padre se despierta, ausculta
la huida a Egipto, el restañante adiós.
Está ahora tan cerca;
si hay algo en él de lejos, seré yo.

Y mi madre pasea allá en los huertos,
saboreando un sabor ya sin sabor.
Está ahora tan suave,
tan ala, tan salida, tan amor.

Hay soledad en el hogar sin bulla,
sin noticias, sin verde, sin niñez.
Y si hay algo quebrado en esta tarde,
y que baja y que cruje,
son dos viejos caminos blancos, curvos.
Por ellos va mi corazón a pie.



Vzdálené kroky

Můj otec spí. V jeho úctyhodné tváři
se zračí srdce plné pokoje;
vypadá teď tak mírně…
je -li v té tváři jaká hořkost, ze mě je.

Dům zmáhá samota, ruce sepjaté;
o dětech nejsou žádné zprávy.
Otec se probere a naslouchá
útěku do Egypta, jak „sbohem!“ vyšlehlo.
Vypadá teď tak blízký;
je -li v něm něco vzdáleného, já jsem to.

Moje matka se prochází dál, v sadu,
a ochutnává chuť, která už není.
Vypadá teď tak jemná,
tolik jak křídlo, odchod, milování.

Zástupy v domě nechaly jen samotu,
není nic nového, není tu zeleň, dětství.
A má -li co rozbitého toto odpoledne,
něco, co klesá a co vrže,
jsou to dvě staré bílé pokroucené cesty.
Po nich se bosé vydalo mé srdce.





KOMENTÁŘ
Domnívám se, že po více než čtyřiceti letech od překladu pana Vladimíra Mikeše* 
by nový pokus mohl být zajímavý, verše Césara Valleja jsou totiž jako šípy namířené 
přímo do nitra čtenáře a nesnesou žádné archaické okliky, není ‑li to zrovna záměr. 
Tak se mi například podařilo vyhnout mírně zastaralému genitivu „a od dětí dnes není 
zpráv“ a nahradit jej takto: „o dětech nejsou žádné zprávy“ nebo se vyvarovat pře‑
chodníku; snažila jsem se, aby text zvukově více plynul dle vzoru originálu, zachovala 
jsem například údernější trojslabičnost pro „seré yo“ (u mě: „ze mě je“ a „já jsem to“; 
ve starším překladu „budu to já“), držela jsem se asonance pojící třetí, čtvrtý a šestý 
verš („odpoledne“, „vrže“, „srdce“) poslední strofy, zatímco pan Mikeš spojil rýmem 
poslední a předposlední verš. Po váhání jsem se také rozhodla pro jiný význam slova 
„restañante“ ve druhé strofě.

*překlad Vladimíra Mikeše:

Daleké kroky

Můj otec spí. Zrcadlí klidné srdce
jeho vznešená tvář;
je mu teď sladce…
je -li v něm něco hořkého, budu to já.

Je samota v domě, modlení;
a od dětí dnes není zpráv.
Otec se vzbudí a nastraží sluch
na útěk do Egypta, na zacelující sbohem.
Je teď tak blízko;
je -li v něm něco daleko, budu to já.

A moje matka chodí v zahradách,
chutnajíc chuť už bez chuti.
Je teď tak jemná,
tolik láska, východisko, vzlétnutí.

Je samota teď v domě bez povyku,
beze zpráv, bez zeleně, bez dětství.
Je -li dnes večer něco rozbitého,
co poklesá a praská,
jsou to dvě bílé zakřivené cesty.
Po nich jde moje srdce pěšky.





BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

ANGLIČTINA
Eliana Denkocy
KAY Adam. This Is Going to Hurt: Secret Diaries of a Junior Doctor. Picador, 2017.

Hana Sýkorová
GAIMAN Neil. The Case of Four and Twenty Blackbirds. HarperCollins Publishers, 2007.

FRANCOUZŠTINA
Jakub Rubeš
DEGHELT Frédérique. Les brumes de l‘apparence. Paris: Le Livre de Poche, 2017, p. 67–84.

POLŠTINA
Eliška Novotná
NIENACKI Zbigniew. Wielki las. Olsztyn: Oficyna Wydawnicza „Warmia”, 1999.

RUŠTINA
Michaela Peřinová
МАТВЕЕВА Анна. В день, когда родился Абеляр. In: Подожди, я умру – и приду.
Санкт-Петербург: Астрель, 2012.

ŠPANĚLŠTINA
Marcela Klimešová
GÓMEZ DE AVELLANEDA, Gertrudis. Sab. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 
2000. Edición digital basada en la de Madrid, Imprenta Calle del Barco n.º 26, 1844.

Anna Melicharová
VALLEJO, César. La copa negra. Heraldos negros. Madrid: Editorial Castalia, c2009, s. 85, 89. 
VALLEJO, César. Los pasos lejanos. Heraldos negros. Madrid: Editorial Castalia, c2009, s. 142. 





SEZNAM ÚČASTNÍKŮ XIII. ROČNÍKU 
PŘEKLADATELSKÉ SOUTĚŽE FF OU 2018

PŘEKLADY Z ANGLIČTINY 2018
Andělová Rozálie FF UK literární text

Bícová Ema FF UP literární text

Brašničková Tereza FF UP neliterární text

Černecká Veronika FF OU literární text

Denkocy Eliana FF OU literární text čestné uznání

Hánz Jan FF UPCE literární text

Harník Martin FF OU neliterární text

Hrdonka Dominik FF UP literární text

Hrušková Adéla FF OU literární text

Hřebejková Aneta FF JČU literární text

Jedličková Kateřina FF UP neliterární text

Marszalek Vojtěch FF OU neliterární text

Milarová Martina FF UPCE literární text

Petříková Veronika FF MU literární text

Říhovská Veronika FF OU literární text

Sýkorová Hana FF OU literární text čestné uznání

Teličková Michaela FF MU literární text čestné uznání

Wünschová Pavlína FF UP literární text čestné uznání

Zegzulková Terezie FF UP literární text

PŘEKLADY Z FRANCOUZŠTINY 2018

Rubeš Jakub FF OU literární překlad čestné uznání

PŘEKLADY Z ITALŠTINY 2018
Gabrišková Denisa FF JČU literární překlad

Jaborníková Anna FF MU literární překlad

Srubjanová Adéla FF JČU literární překlad





PŘEKLADY Z NĚMČINY 2018
Ciosk Jan FF UP neliterární překlad

Parkanová Edita FF UPCE literární překlad

Stromská Kristýna FF UP neliterární překlad

Sýkorová Michaela FF OU literární překlad

PŘEKLADY Z POLŠTINY 2018
Ditrichová Michaela FF UPCE literární překlad

Novotná Eliška FF UPCE literární překlad čestné uznání

Parchanská Pavlína FF UPCE literární překlad

Tropek Martin FF UP literární překlad

PŘEKLADY ZE RUŠTINY 2018
Bašusová Sylvie FF OU literární překlad

Dědinová Nikola FF UK literární překlad

Hejňáková Barbora FF OU literární překlad

Kaplanová Klára FF UP literární překlad

Košáková Alena PdF JČU neliterární překlad

Mrázková Veronika FF OU literární překlad

Nosková Michaela FF OU literární překlad

Peřinová Michaela FF UP literární překlad čestné uznání

Pšenšíková Lucie FF OU literární překlad

Szopová Barbara FF OU literární překlad

PŘEKLADY ZE ŠPANĚLŠTINY 2018
Hesová Tereza FF JČU literární překlad

Klimešová Marcela FF MU literární překlad čestné uznání

Melicharová Anna FF UK literární překlad čestné uznání

Šoffová Nicole FF JČU literární překlad

Walterová Veronika FF JČU literární překlad





EDIČNÍ POZNÁMKA

Jak v originálních textech, tak v textech překladových bylo použito pro rozdělení textu jednoho 
odstavce značky . Tohoto prostředku bylo použito z důvodu uspořádání textů jako „biling-
vy“, kdy jsou texty v různých jazycích zobrazeny zrcadlově (proti sobě), a také z důvodu zacho-
vání plynulosti čtení, jelikož mají výchozí text a jeho překlad v každém jazyce různou délku. 
Co se interpunkčních znamének, a  zejména pak různých druhů uvozovek a  pomlček, týká, 
byla v originálních textech ponechána původní interpunkční znaménka tak, jak odpovídají úzu 
konkrétního jazyka. Kde to bylo nutné, byly upraveny mezery spojené s různými typy uvozovek 
(např.  s bočními, tzv.  „francouzskými“) a  taktéž jejich užití v  textu – boční uvozovky jsou 
v jiných než francouzských textech (a textech jiných románských jazyků), např. v češtině nebo 
němčině, používány „naopak“ a sázeny bez mezer. Zároveň jsme se však snažili co nejméně za-
sahovat do textu překladu, pokud to nebylo z gramatických nebo typografických důvodů nutné.

editor
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