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SLOVO ÚVODEM

Vítejte při čtení sborníku, který provází studentskou překladatelskou soutěž Filozofické fakulty 

Ostravské univerzity od jejího pilotního ročníku 2006 až po letošní jubilejní XV. ročník. Během 

patnácti let prošlo rukama porotců na tisíc překladů vysokoškolských studentů a k tomu v posled-

ních dvou letech ještě více než 250 překladů studentů středních škol. Tradiční Dny s překladem 

nabídly setkání s více než šedesáti českými a slovenskými překladateli, tlumočníky a translatology.

S návrhem uspořádat studentskou překladatelskou soutěž přišli v roce 2005 sami studenti naší 

fakulty – stáli totiž o to vyzkoušet si své překladatelské schopnosti i za hranicemi překladatelských 

seminářů a zároveň jim chyběla odvaha přihlásit se hned na poprvé, bez zkušeností, do Překla-

datelské soutěže Jiřího Levého, kterou vede Obec překladatelů; přáli si pro začátek zůstat v obci 

studentské. Vyučujícími překladu na katedrách cizích jazyků byla myšlenka soutěže přijata s nad-

šením a léta je spojuje v jednotný tým, jehož oporou byl za svého působení na FF OU PhDr. Milan 

Hrdlička, CSc.; po celou dobu se soutěž také těší podpoře vedení fakulty  – ve svých počátcích 

podpoře děkanky doc. PhDr. Evy Mrhačové, CSc., dále děkana prof. PhDr. Aleše Zářického, Ph.D. 

a v posledních letech záštitě děkana doc. Mgr. Roberta Antonína, Ph.D.

Jubilejního ročníku soutěže se zúčastnilo 45 studentů ze sedmi českých univerzit a 123 studen-

tů z několika desítek středních škol z Moravy i z Čech. K velké radosti organizátorů většina sou-

těžících, především z řad středoškolských studentů, navštívila osobně Den s překladem a mnozí 

z nich nejen přednáškové dopoledne s vyhlášením výsledků, ale také odpolední překladatelské 

dílny. Velmi rádi jsme mezi studenty středních škol uvítali i jejich vyučující, jimž patří velký dík 

a uznání za péči o výběr soutěžních překladů a jejich přihlášení do soutěže. Jmenný seznam všech 

soutěžících včetně udělených ocenění najdete v závěru našeho sborníku.

I  letos bylo cílem programu Dne s  překladem ukázat překlad a  překládání z  různých úhlů 

a v různých tvarech a podobách. První přednášející byla Alena Morávková, významná překladatel-

ka z ruštiny, známá šířeji především svými překlady děl Michaila Bulgakova a právě jim věnovala 

i své vystoupení; dokázala si získat soustředěnou pozornost početného publika jak svým vhledem 

do Bulgakovovy tvorby, tak i velmi osobními vzpomínkami na setkání a spolupráci s jeho ženou 

i na kontakty s herci divadelního souboru MCHAT, kteří Bulgakovova díla ztvárnili na jevišti, a to 

navzdory tomu, že přednáška byla zprostředkována digitálně prostřednictvím platformy Skype – 

jako první ohlas letošní pandemie.

Marie Jungmannová představila své překladatelské postupy a strategie při práci na uměleckých 

překladech španělské literatury; věnovala se otázkám lexikálním, syntaktickým i kulturním a po-

sluchači si odnesli jistě nejen sdílené překladatelské zkušenosti, ale také řádku románů a povídek 

doporučených k četbě. Velmi specifické překladatelské specializaci se věnovala Zuzana Josková, 

která se zaměřuje na převod dialogů divadelních her a libret operních představení do českých titul-

ků; na mnoha různorodých příkladech tak ukázala, co vše patří k odborné výbavě překladatele – 



8 jazykové a interkulturní kompetence je třeba mnohdy doplnit o zkušenosti s prací s novými tech-

nologiemi.

Tomáš Duběda se soustředil na překlad z češtiny do cizího jazyka a představil výsledky ojedi-

nělého výzkumu, v němž se svými kolegy zmapoval situaci v překladech do cizího jazyka v čes-

ké společnosti a  na českém trhu; na příkladech z  francouzštiny i angličtiny doložil, že přístup 

k překladům do cizího jazyka a z cizího jazyka se liší, překlady do cizího jazyka jsou přitom přijí-

mány s větší tolerancí a nižšími nároky, dosahují proto často znatelně nižší kvality.

Na závěr přednáškového dopoledne jubilejního ročníku jsme si dovolili překvapení – slovo do-

stal host, který v programu ohlášen nebyl, ale který si dokázal získat publikum od první věty svého 

vyprávění: s vyznáním svého vztahu k překladu a k překládání, s osobní zpovědí o  tom, jakou 

roli může tvůrčí práce v životě člověka hrát, vystoupil Roman Jakubčík, nositel našeho čestného 

uznání za literární překlad z anglického jazyka z roku 2014, později oceněný také v Překladatelské 

soutěži Jiřího Levého a dnes již úspěšný autor několika publikovaných knižních překladů.

Překladatelské vzpomínky Aleny Morávkové a osobní vyznání Romana Jakubčíka jsme si dovo-

lili s laskavým svolením autorů zařadit do jubilejního sborníku – třeba budou i pro Vás vodítkem, 

jak V zrcadle překladu najít životní inspiraci i sebe sama.

Za organizační tým soutěže

V Ostravě 21. srpna 2020 Renáta Tomášková



9

Cesta k mistrovi a k Mistrovi
ALENA MORÁVKOVÁ

Během svého studia na Filozofické fakultě Karlovy univerzity jsem o Michailu Bulgakovovi ne-

slyšela. Byl jedním ze zakázaných autorů, o nichž se nesmělo přednášet nejen v Sovětském svazu, 

ale ani v sovětských satelitních zemích. V roce 1957 u nás hostovalo Moskevské umělecké divadlo, 

slavný MCHAT, a kromě Čechovových Tří sester uvedlo také dramatizaci Gogolových Mrtvých 

duší. Měla jsem to štěstí, že jsem spolu s dalšími dvěma kolegyněmi, které měly nejlepší studijní 

výsledky, byla vybrána jako tlumočnice MCHATu. Seznámila jsem se s herci a s režiséry, kteří se 

k nám chovali velice přátelsky, ačkoliv to byli většinou národní umělci, a nebáli se mluvit otevře-

ně – bylo znát, že stalinská totalita už je minulostí a že nastalo určité i politické uvolnění. Jedním 

z nich byl Michail Janšin. Toho jsem se ptala, proč v případě Mrtvých duší uvádějí, že jde o drama-

tizaci divadla, zatímco u nás uvádíme vždycky autora nebo autory dramatizace jmenovitě. Janšin 

mi sdělil, že autorem dramatizace byl jejich někdejší kmenový autor Michail Bulgakov a vyprávěl 

mi o jeho smutném osudu. Zanedlouho potom se v roce 1959 objevila na scéně pražského Komor-

ního divadla Bulgakovova hra Útěk v překladu Sergeje Machonina a v režii Miroslava Macháčka 

s vynikajícím Rudolfem Hrušínským v hlavní roli. To ještě zvýšilo můj zájem o Bulgakovovo dílo. 

Pátráním v archivech jsem zjistila, že už v roce 1934 byla v brněnském divadle na Veveří uvedena 

Bulgakovova hra Zojčin byt pod názvem Byt paní Zoe a v režii J. Skřivana. Roku 1936 následovala 

česká premiéra Dnů Turbinových pod názvem Bílá garda v režii J. Bora. Tehdejší komunistický tisk 

nazval inscenaci shodně s oficiálními sovětskými kritiky „oslavou bělogvardějců“. Pak následovala 

velká pauza. V 50. letech minulého století se uváděly i ty nejslabší schematické sovětské hry, ale 

pro zamlčované tvůrce nebylo místo. Situace se vylepšila v 60. letech, kdy se začalo pátrat po hod-

notných ruských textech.

V roce 1960 jsem se poprvé dostala do Sovětského svazu v rámci československé výstavy. Přátelé 

z MCHATu mi opatřovali lístky na zajímavá moskevská představení. A Michail Janšin, který, jak 

se ukázalo, hrál roli Larionka v Bulgakovových Dnech Turbinových v roce 1926, mi nabídl, že mě 

seznámí s ženou Michaila Bulgakova Jelenou Sergejevnou. Radostně jsem souhlasila. Rozechvě-

ná jsem stála u dveří bytu Bulgakovových na Arbatu, blízko parku, kde byla umístěna Gogolova 

socha.

Otevřela mi štíhlá dáma menší postavy s korunou zrzavých vlasů, v  černých šatech s bílým 

límečkem a přátelsky mě objala. „Už jsem o Vás slyšela od přítele Janšina,“ prohodila. Pak mě 

zavedla do Bulgakovovy pracovny. Seděla jsem u psacího stolu, kde vznikala jeho díla a kde stála 

lampa se zeleným stínidlem, známá z románu Bílá garda. Všechny stěny byly zaplněny knihami. 

Shromáždila se tu sbírka Bulgakovových děl vydaných v zahraničí – sovětská vydání dosud chy-

běla. Ta se objevila až později, v době uvolnění autorova odkazu – zhruba od poloviny 60. let. Pak 



10 mě Jelena Sergejevna zavedla do kuchyně, kde podle jejího vyprávění každý den sedávali s man-

želem po práci a vyprávěli si novinky. „Někdy jsme se smáli a Michail mi předváděl některé scény 

ze zkoušek a někdy jsme smutnili,“ svěřovala mi Jelena Sergejevna. „Opékali jsme si brambory ve 

šlupce, ty měl Michail rád – bylo to také oblíbené jídlo Puškinovo.“ Mně se dostalo té cti, že jsem 

pila kávu z autorova šálku.

Nezůstalo u  jedné návštěvy. Spřátelily jsme se s Jelenou Sergejevnou natolik, že mi dovolila 

nahlédnout do rukopisů autorových děl. Skromný pokojík autora Divadelního románu Maksu-

dova vystřídal divadelní sál Palais Royal, tonoucí v záplavě světel, z románu Život pana Molièra 

a dramatu Molière, nebo komnata v Pilátově paláci z románu Mistr a Markétka. Román na mě 

působil jako zjevení. Slíbila jsem tehdy Jeleně Sergejevně, že budu usilovat o vydání a inscenování 

Bulgakovových děl v naší zemi a svůj slib jsem splnila. Jelena Sergejevna navštívila několikrát naši 

zem, pobývala v Karlových Varech, kde se léčila, a nikdy nezapomněla zastavit se u nás v Praze. 

Dopisovaly jsme si a posílala jsem jí každé vydání Bulgakovových děl i  informace o uváděných 

inscenacích. V případě románu Mistr a Markétka byla mou konzultantkou. Osud tomu chtěl, že ji 

na návštěvě v naší rodině při návratu z Karlových Varů zastihla 21. srpna 1968 sovětská okupace. 

Byl to pro ni bolestný zážitek. Zanedlouho po návratu do Moskvy se u ní objevily zdravotní obtíže 

a v roce 1973 zemřela. Byla pochována na Novoděvičím hřbitově, kde už odpočíval od roku 1940 

její manžel Michail Bulgakov.

Byla typem ženy -spolupracovnice svého muže. Pocházela z Rigy, uměla německy i francouzsky 

a pod vlivem svého otce se naučila všem kancelářským pracím a pomáhala Bulgakovovi i  jako 

sekretářka. V jednom rozhovoru prohlásila: „Chci vám říci, že bez ohledu na to všecko, na černé, 

strašlivé okamžiky hrůzy, nejen smutku, na neúspěšný literární život, kdyby mi někdo řekl, že 

jsem měla tragický život, odpovím – ne. Byl to ten nejradostnější, nejšťastnější život, jaký si jen 

můžete představit… Nebyla na světě šťastnější ženská, než jsem byla tenkrát já…“

Autor v průběhu práce na svém závěrečném románu věnoval své ženě fotografii s věnováním: 

„Té, která se mnou podnikne poslední let.“

V roce 1991, kdy uplynulo 100 let od autorova narození, se konaly v několika evropských i mi-

moevropských zemích na univerzitách konference věnované tomuto jubileu. Zúčastnila jsem se 

konference v Nottinghamu, v Paříži, v Moskvě a v Kyjevě. Ze svých článků, doslovů k českým 

vydáním Bulgakovových děl, z divadelních programů k českým inscenacím jeho dramat uvedu jen 

zlomek, např. referát nazvaný Bulgakoviana – Kafkiana, kde hlavní hrdina Korotkov se cítí ztracen 

v novém světě jako Josef K. z Procesu. (Přitom Bulgakov Kafku neznal). Referát jsem přednesla na 

pařížské Sorbonně, dále referát Bulgakoviana – Faustiana?, přednesený na pražské konferenci vě-

nované postavě Fausta počátkem 90. let minulého století anebo publikaci Křížová cesta Michaila 

Bulgakova, která vyšla v roce 1996 v nakladatelství Paseka.

A teď několik slov k problémům Bulgakovova románu, který je považován za jedno z vrchol-

ných děl světové literatury 20. století. Měl osm verzí – původní název byl Inženýrovo kopyto a ná-

zev se měnil tím, jak se prohlubovaly vrstvy díla, které shrnovalo autorovu životní i tvůrčí zkuše-

nost a vyslovilo se k existenciálním otázkám člověka. Název Mistr a Markétka byl podle svědectví 
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Jeleny Sergejevny vybrán podle autorovy oblíbené opery Charlese Goudona Faust a  Markétka. 

Proto Markétka figuruje i v českém překladu. Označení Mistr vytváří paralelu s biblickým Ješuou 

a zároveň je tu naznačena příbuznost s Goethovým Faustem. Na rozdíl od něho, bažícího poznat 

nepoznatelné, má Bulgakovův Mistr mnohem skromnější přání – moci svobodně tvořit. Ale ani to 

mu není dopřáno. Jeho román o Pilátovi není doporučen k otištění a kritika ho označí za ideolo-

gického nepřítele. Jeho soused a fízl Mogaryč chce získat jeho byt, a proto ho obviní z politické ne-

spolehlivosti a postará se o to, aby byl Mistr zatčen a uvězněn (Markétčin sen). Nakonec se vrací do 

Moskvy, a protože jako nespolehlivý nesežene práci, ocitá se v psychiatrické klinice profesora Stra-

vinského. V prvním sovětském vydání z roku 1967 byla „vězeňská“ epizoda vyškrtnuta cenzurou, 

zatímco v českém vydání byla díky Jeleně Sergejevně a autorovu archivu zachována. Bulgakovův 

ďábel Mistra nepokouší jako u Goetha, ale představuje sílu, která trestá nehodné a odměňuje dob-

ré, protože v totalitní společnosti nemohou lidé spoléhat na spravedlnost soudů a právní ochranu – 

není dovolání. Bulgakovův Woland pomáhá nastolit řád. Příběh o Pilátovi čerpá z apokryfních 

tradic a je naplněním Ješuova učení o tom, že největší lidská slabost je zbabělost.

Láska a tvorba vítězí jen pomocí nadpřirozených sil. Mistr nalézá klid až ve svém posmrtném 

životě, v prostředí, které připomíná Goethovo weimarské sídlo.

V románu vrcholí všechny bulgakovské groteskní postupy. Reálný svět se střídá s fantastickým 

v překvapivých zvratech. Zvířecí prvky se mísí s  lidskými. Tento druh fantastiky, který vychází 

z reálného detailu a přechází do nejbujnější fantastiky, je známý u Gogola. Ano, Gogol a Dostojev-

skij – to jsou dva Bulgakovovi učitelé. A nezapomeňme ani na otce evropské romantické grotesky 

E. T. A. Hoffmanna a jeho Podivuhodné názory kocoura Moura.

Překladatel Bulgakovova románu si musí poradit s několika rovinami. Jednak s rovinou mos-

kevského života konce 20. a 30. let minulého století, kde se uplatňuje běžná hovorová řeč, jednak 

s vrstvou Pilátova příběhu, která vyžaduje zejména v postavě Piláta tzv. vysoký styl, a dále s vrstvou 

Wolandovy suity, kde má každá postava svou jazykovou charakteristiku, např. Kňour se snaží co 

nejvíc přiblížit lidem. Jeho předobrazem je biblický Behemot, který byl v českém překladu přejme-

nován na Kňoura jako názvuk pohádkového kocoura z knížek pro děti a dodává této postavě větší 

dávku humoru. Diskutovala jsem při překladu také o biblických reáliích s Jelenou Sergejevnou, 

která schvalovala, abychom se přidrželi např. u nás známého způsobu Ješuova ukřižování.

Román vyšel nejprve v časopisu Moskva v roce 1967. Ještě téhož roku se mi podařilo otisknout 

ve Světové literatuře úryvek – Pilátův příběh. Nakladatelství Odeon, kde jsem měla výborné spolu-

pracovníky, Ludmilu Duškovou a Luďka Kubištu, chystalo hned v příštím roce vydání celého ro-

mánu. Vyšel v edici Klub čtenářů, kde se přihlásilo 130 000 zájemců. Vzápětí se připravovalo druhé 

vydání, ale došlo k sovětské okupaci a korektury románu byly zastaveny a putovaly do stoupy. Prý 

se to stalo na pokyn Jiřího Taufera, nového člena ediční rady Odeonu. Další vydání následovalo 

až v 80. letech minulého století. Předseda prověrkové komise, doc. Vladimír Bret, se mě po roce 

1968 ptal, proč jsem překládala Bulgakova, podle něho „vnitřního emigranta.“ Odpověděla jsem, 

že román Mistr a Markétka je skvěle napsané a myšlenkově závažné dílo, které mě zaujalo. Brzy 

nato jsem byla vyhoštěna z akademické půdy a až do roku 1989 jsem nuceně byla „na volné noze“. 



12 Někteří moji přátelé, např.  překladatel Jaroslav Hulák mi nabídl, že bude mým „pokrývačem“, 

takže některé moje překlady vycházely pod jeho jménem. V 80. letech už se situace zlepšila.

Překlad románu Mistr a  Markétka představoval pro mě velké a  krásné dobrodružství, které 

poznamenalo celý můj další život i práci.
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Překlad jako cesta k sobě (…ale vocaď pocaď)
ROMAN JAKUBČÍK

Vážení studenti, profesoři, milovníci literatury a překladu.

Když mě zhruba před měsícem oslovila paní Tomášková s nabídkou vystoupit před Vámi se 

svým příběhem, rozpoutala tím ve mně spletitou změť reakcí. Je tomu už několik let, co jsem na-

posledy stál na akademické půdě, a nikoho tak nejspíš nepřekvapí, že se za tuto dobu mnohé událo 

a změnilo. Některé věci však zůstaly při starém… jako například strach.

V roce 2012, v době, kdy jsem zahajoval svou krátkou a neúspěšnou vysokoškolskou pouť coby 

nadějný student překladu a tlumočení na Univerzitě Palackého v Olomouci, se u mě z důvodů, 

jimž jsem nikdy plně nepřišel na kloub, začaly rozvíjet ubíjející úzkostně -panické stavy, které mě 

v průběhu několika málo měsíců vyhnaly ze školních lavic až na lůžkové oddělení psychiatrické 

léčebny. Mladému klukovi, který se měl těšit na nejkrásnější období svého života, studium vysně-

ného oboru a vzrušující naháňky rozpustilých studentek, se tak prakticky ze dne na den zbortil 

svět. Pamatuju si chvíle, kdy jsem jen prázdně hleděl do stropu, vyčítal si vlastní slabost a přemýš-

lel nad tím, jestli se ještě někdy zvednu na nohy.

Poté, co se v horizontu měsíců konečně projevily účinky léků a terapie, jsem byl postaven před 

otázku, co se sebou dál. Zpátky do Olomouce, před známé spolužáky a  učitelský sbor, jsem se 

styděl, naplňující zaměstnání se mi obloukem vyhýbalo, a tak jsem si řekl, že se přeci jen poku-

sím o studijní restart, tentokrát ovšem jinde. Vybral jsem si Mendelovu univerzitu v Brně… a opět 

nepochodil. Zvolený obor byl mimo mé schopnosti a zaměření, hlavou se mi neustále honily my-

šlenky na zpackanou olomouckou štaci, a když jsem se k tomu přichytil, jak po jisté době prchám 

z přednášek a namísto vyučování dřepím na chlapeckých záchodcích s knihou v ruce, pochopil 

jsem, že mi odzvonilo. Ale abych jen nežehral. Bylo to právě ke konci mé brněnské anabáze, kdy 

jsem se odhodlal poslat příspěvek do studentské soutěže pořádané zdejší univerzitou, a jaké bylo 

mé překvapení, když mi v e -mailové schránce po čase přistála kraťounká zpráva, že jsem za svůj 

překlad obdržel čestné uznání.

Ano, tušíte správně: věrný své úzkostné nátuře jsem si pro ocenění nedokázal ani fyzicky přijít, 

ale sám pro sebe jsem byl i tak vítěz. Poprvé jsem si totiž připustil, že je možné, abych překladem 

jednou něco dokázal, a hlavně jsem si ověřil, že můj písmenkový svět má skutečný význam a léči-

vou moc. Od této chvíle jsem se překladu nepustil a po malých krůčcích, byť zatím pouze prostřed-

nictvím počítačové obrazovky, začal vystupovat ze své nedobytné ulity.

Nejen v osobním životě platí, že nastanou situace, kdy se neobejdeme bez pomoci druhého, 

a ani překládání není v tomto výjimkou. Tím, že mě období nemoci připravilo o odbornou lin-

gvistickou průpravu, jsem ve svých překladatelských začátcích spoléhal výhradně na lajdácký cit-

-necit, a to, přiznejme si, není mnoho. Měl jsem však štěstí. Ani už nevím, jak se to celé seběhlo, 



14 ale jednou mě napadlo sesmolit nevalné portfolio a poslat ho, jak se říká, „nadrzačku“, jednomu 

etablovanému překladateli s dotazem, zda ve mně něco vidí a jestli bych si u něj nemohl zaplatit 

korespondenční „doučko“. Tím překladatelem byl Bob Hýsek a jeho odpověď mi vyrazila dech: 

mám prý docela talent a jestli chci, můžu mu výměnou za konstruktivní feedback vypomoct s kni-

hou, na které zrovna pracuje. Ta kniha, pokud vím, nikdy nevyšla, ale pro mě to byla neocenitelná 

zkušenost: těch pár stránek, na kterých jsem se poprvé setkal s profesionální redakcí, mi dalo první 

pevné základy a vyjasnilo směr, kterým bych se měl ubírat. Bylo potřeba jediné: překonat strach. 

Ne že bych si chtěl nebo mohl vyskakovat. K osobnímu setkání s Bobem došlo až o mnoho měsíců 

později, pořád jsem zůstával tím samým přizdisráčem jako dřív, jen v bleděmodrém, ale nějak se 

začít musí a tím jsem se řídil.

Tehdy jsem si stanovil cíl. Řekl jsem si, že bych chtěl jednou dosáhnout dvou met. Tou první 

měl být úspěch v Překladatelské soutěži Jiřího Levého, pořádané Obcí překladatelů. V hlavě mi ne-

přestávala rezonovat slova mé bývalé olomoucké profesorky, paní Zubákové (která byla mimocho-

dem tím vůbec prvním člověkem, co mi řekl, že ve mně něco vidí, a díky které jsem vlastně začal 

o překladu jako takovém vážněji uvažovat), totiž že Levý = vstupenka do světa překladu. Druhou 

metu pak představovala vidina vlastnoručně přeložené knihy. Nikdy jsem neměl, abych tak řekl, 

kvantitativní ambice, v podstatě jsem o sobě vůbec nepřemýšlel jako o někom, kdo by kdy mohl 

překládat soustavně, titul za titulem, ale už tenkrát jsem se zařekl, že jestli mám svůj akademický 

kolaps něčím vykoupit, přál bych si, aby to byl fyzický překlad, pod kterým bych byl osobně po-

depsaný. Tímto rozhodnutím, s ostravským oceněním a Bobovou podporou v zádech, pro mě vše 

nabylo konkrétních obrysů a šlo se na věc.

Mým každodenním chlebem se stalo překládání do šuplíku. Po práci, kterou jsem v té době 

víceméně z nouze nalezl u otce na farmě a lehce tragikomicky tak ztělesnil onu profláknutou hláš-

ku středoškolských jazykářů, že i traktorista může číst Shakespeara v originále, jsem na internetu 

večer co večer vyhledával zajímavé texty, rozebíral si díla známých českých překladatelů a všechno 

to naučené a občíhnuté pak aplikoval na vlastních pokusech. A že jich nebylo málo. Bavilo mě pře-

veršovávání humorné poezie, v próze jsem se soustředil na fiktivní příběhy s lidským přesahem, 

především na povídky, ve kterých vystupují deprivovaní hrdinové, s nimiž jsem se alibisticky zto-

tožňoval, zkrátka a dobře jsem překládal, co se namanulo, a pomalu si tak budoval vlastní políčko 

působnosti.

Celé to vygradovalo v roce 2015, kdy jsem se s překladem nenápadné povídky od irského autora 

Colina Barretta umístil v soutěži Jiřího Levého na druhém místě. Seděl jsem tehdy v malé kavárně 

v centru Prahy, poslouchal porotu, jak vyhlašuje oceněné od čestných uznání výš, a když ve spo-

jitosti s druhým místem zaznělo mé jméno a jeden z porotců začal předčítat můj text, představil 

jsem si těch několik těžkých let a šmahem pocítil, jak ze mě vyprchává veškerá zatrpklost vůči 

nezdarům a patáliím nedávné minulosti. Jistě, nebyl bych to já, abych se sám se sebou smířil na-

trvalo, nicméně šlo o jednu z nejpodstatnějších katarzí mého dospělého života, kdy člověk spatří 

mnoho věcí z perspektivy, pochopí jisté zákonitosti, přiučí se, v jistém smyslu zpokorní, ale také 

sám před sebou povyroste.
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V následujících letech se mi podařilo úspěch z Levého několikrát zopakovat a k tomu jsem si 

konečně sáhl i na svoji druhou vytyčenou metu. A zase byl u toho Bob. Jeho prostřednictvím jsem 

se dostal k dílčímu překladu povídkové sbírky, na které tehdy s kolektivem pracoval, a najednou 

jsem měl splněno. Tedy, skoro. To bylo na podzim roku 2017.

Další rok mi do klína spadl první sólový překlad. Šlo o psychologickou detektivku, poutavou 

svým obsahem, ovšem specificky vystavěnou, a teprve na ní jsem v široké míře odhalil své limity 

a začal si uvědomovat, jak důležité je, aby se překladatel dokázal s textem plně ztotožnit, a to jak 

po stránce obsahové, tak jazykové. Nebudu chodit kolem horké kaše: žádná hitparáda to nebyla. 

Během redakčního procesu mi znatelně povadl pomyslný hřebínek, a i když se knihu díky ekvili-

bristickým zásahům redaktorky podařilo vyspravit do žádoucí podoby, měl jsem jasno: už nikdy 

nevezmu překlad, který by se třeba jen částečně vymykal z rozsahu mých schopností.

Každý víme, jak moc se do všech životních oblastí člověka promítají osobní vztahy. Já to měl 

naplno zakusit koncem roku 2018 a začátkem roku 2019. Cherchez la femme, říká se. Z pohledu 

muže mám za to, že se jen těžko najde pravdivější pořekadlo.

Byla nádherná, nepolapitelná, trochu šílená. A ano, zlomila mi srdce. Každý, kdo něco podob-

ného zažil, mi dá zapravdu, že v prvních dnech, týdnech, ba dokonce měsících po rozchodu je člo-

věk dočista v pasti. Nemůže jíst, spát, myslet. Tedy, myslet, to ano, jenže blbě a sebedestruktivně. 

Když mi však bylo nejhůř, svitla mi naděje (jak jinak než) v překladu. Věděl jsem sice, že ve stavu, 

který mě opanoval, budu pracovat přinejlepším šnečím tempem, ale stejně tak mi bylo zřejmé, že 

jestli si mám udržet alespoň špetku zdravého rozumu, musím svůj černý příběh nahradit jiným. A 

přesně k tomu jsem se upnul.

Když o tom tak uvažuju, jsem vlastně docela šťastlivec, neboť právě v těch nejtrudnějších život-

ních okamžicích se mi zatím pokaždé dostal pod ruku záchranný kruh čerstvé příležitosti. Díky 

svým nově nabytým kontaktům z Levého jsem se se zoufalým apelem obrátil na redaktora jistého 

pražského nakladatelství, který mým jménem rozhodil sítě a během několika dní jsem měl smlou-

vu na stole. Je vskutku zvláštní, že čím víc se občas snažíme, tím urputněji jako by se nám kýžené 

vzdalovalo, ale ocitneme  -li se na pokraji možností, zapracují vyšší síly a i z té nejhlubší tmy zabliká 

světýlko naděje.

Bob mi kdysi řekl, že na každého překladatele čeká jeho osudový text. Možná ještě nebyl na-

psán, možná už stepuje za rohem, možná k němu vede dlouhá a strastiplná cesta, ale jedno je jisté: 

dříve či později se svému překladateli zjeví a ten ho uchopí tak, jak to v danou chvíli dovede jedině 

on. Netvrdím, že jsem při překladu své spásné knihy stvořil něco nebývalého, vlastně je velice prav-

děpodobné, že by se našlo sto i tisíc překladatelů, kteří by po řemeslné stránce převedli text daleko 

umněji než já. Když ale překlad, a vlastně jakákoli tvorba, vychází ze srdce, rodí se ryzí pravda.

Asi uprostřed knihy jsem narazil na pasáž, před kterou jsem zůstal oněměle stát. Jedna z hlav-

ních postav a zároveň dílčí vypravěčka příběhu, drogovou závislostí zmítaná matka dvou dětí, se 

spolu se svými ratolestmi a pofidérní kamarádkou vydává na riskantní výpravu do mississippské 

věznice, aby si tam vyzvedla svého přítele a otce dětí, jemuž právě vypršel několikaletý trest. Po 

proslzeném setkání následuje mezizastávka u společného známého a příslib intimně prožité noci. 



16 Když se pak příslib mění ve skutečnost, zaniká rozdíl mezi příběhem a realitou, dva světy splývají 

v jeden a i sám překladatel se najednou stává součástí děje. Toho svého. Četl jsem a četl, chvíli 

dýchal, chvíli ne, až jsem si nakonec přihnul z flašky, co byla zrovna po ruce, a na jeden zátah ze 

sebe vychrlil následující:

Je to tou drogou a najednou není. Michael je samé oči a ruce, zuby a jazyk. Jeho čelo opřené 

o moje: hlava sklopená. Modlí se, tak tiše, že ho neslyším, ale pak to ucítím. „Leonie, Loni, Oni, i -i,“ 

rozpije se a jeho hlas je tady a vzápětí mizí, vnímám jeho prsty, pak nic, zase prsty a kůže mě při-

tom od hlavy k patě svědí, brní, pálí a já celá hořím. Tak dlouho už jsem to neměla. V hrudi mám 

duto a najednou plno: suchý příkop oživlý vláhou prudkého jarního deště. Záplavou. Nenacházím 

slova. Je všude kolem mě, ve mně, muž, co se oddává modlitbě, utichá, modlí se a zase utichá, muž, 

který je víc než jenom obyčejný chlap, muž se zářivou kšticí a průzračnýma očima, muž z ohně, 

s plamennými rty, jeho dlaně plameny, mezi boky doutnající trojúhelník. Oheň a voda. Očista. 

Znovuzrození. Požehnání. Přesně tak. Ano, přesně takhle. Ano. Tak. Ano.

Když tak nad tím uvažuju, ani vlastně nevím, jestli jsem v knize nacházel žádoucí vysvobození, 

anebo se spíše jen masochisticky opájel substitucí dřívější závislosti. Jistě však vím, že i když to 

bolelo jako čert, provedlo mě překládání tím nejtěžším obdobím a v konečném výsledku mě ještě 

obdarovalo krásnou knihou. A i když mi bude teprve 29 let, opravdu se domnívám, že na osobnější 

knihu už nenarazím.

Nakonec chci ale přidat jedno varování. Překlad či jakákoli jiná literární činnost dovede podle 

mého vytáhnout člověka ze vskutku ohavných stavů, poskytnout mu oporu, inspirovat ho a posílit, 

ale přesto je potřeba mít na zřeteli, že realita nevyčkává mezi řádky, ale ve světě z masa a kostí. 

Čas od času se mi stává, že mi můj literární eskapismus vychýlí sociální balanc. Tam venku to 

občas dovede být pěkně na pytel, ale v říši písmenek se člověk zachrání jenom dočasně. Sám pro 

sebe bych překládání přirovnal k bezpečnému antidepresivu. Člověku doplní rezervy, ale ty potom 

musí využít jinde. Proto si myslím, že kromě tříbení překladatelských dovedností je stejnou měrou 

zapotřebí kultivovat i sebe jakožto člověka, rozvíjet pozitivní vztahy a starat se o své duševní blaho. 

Je sice pravda, že dotek šílenství vyždímá z člověka netušené, ale… vážně… komu by to za to stálo?

Příspěvek přednesený na Dni s překladem 10. března 2020

Roman Jakubčík je nositelem čestného uznání za překlad 

literárního textu z angličtiny za rok 2014
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18 DUNCAN M. HAMILTON
Dragonslayer

CHAPTER 2

Guillot sat at his usual spot at the end of the small bar in the only tavern in Villerauvais. It was 

quiet, as usual at that time of day—everyone else from the village and the surrounds still toiled, 

either in the fields or in the village’s few, small businesses.

His spot afforded him the succour of the back wall of the pokey little room when he became too 

drunk to sit upright any longer, which occurred at some point most evenings. Usually the tavern 

keeper, Jeanne—former wife of the long -deceased previous owner—let him be, only interacting 

with Guillot to refill his glass. Today, however, she had remained absent from the bar since his 

arrival.

He cleared his throat and rapped a knuckle on the bar. He was without doubt her best custom-

er—often her only customer—and seeing as he always paid his way, he expected more attention. 

That was not even taking into account that he was seigneur of the village and the lands surround-

ing. Surely that had to count for something too.

He heard approaching footsteps, then the creak of the door behind the bar.

“What do you want?” Jeanne said.

Guillot shrugged. Was the answer not obvious? Nonetheless, her tone bothered him.

She looked at his empty glass. “We’re out of wine.”

Guillot chuckled, but when the stern expression on her face didn’t change, he stopped.

“How can you be out of wine?” he said. “We make it in the village.”

“Tax, Gill. Tax.”

He wondered if he would ever be referred to as “my Lord.” He supposed his father had been the 

last “Lord Villerauvais.” He had always been “Gill,” and it seemed he always would be. “Tax?” he 

said. “I don’t collect taxes.”

“You don’t.”

Jeanne continued to glare at him as though he had done something bad to her. Had he? He 

searched through the cloud of booze and hangovers that shrouded his memory and came up with 

nothing.

“Lord Montpareil,” she said.

“What of him?”

“He’s collecting taxes here now.”

Guillot’s  mind was too dulled by the hangover from the previous night’s  drinking to rouse 

much anger. Insulting though it was, to have a neighbouring lord exert authority in his demesne, 

he felt greater concern over how to get his glass filled. He shrugged again.

“It all ends up with the king,” Guillot said. “It’s as well Montpareil collects it as I do. Which 

I don’t.”
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MARTINA CHOBOTOVÁ 
Drakobijec. Překlad z anglického originálu 

Kapitola druhá

Guillot seděl na svém obvyklém místě na konci výčepního pultu v jediné krčmě ve Villerauvais. 

Bylo ticho, jako ostatně vždy v tuto dobu – všichni ostatní z vesnice a okolí se ještě lopotili na poli 

nebo v těch několika málo vesnických podnicích.

Zde se mohl uvelebit u zadní stěny hostince, když začal být příliš opilý na to, aby seděl rovně. 

Což se ostatně stávalo téměř každý večer. Většinou ho hostinská Jeanne – bývalá manželka dávno 

zesnulého majitele – nechávala být a všímala si ho jen tehdy, když potřeboval dolít. Dneska se 

ovšem ještě ani jednou neukázala.

Odkašlal si a poklepal na pult. Bezpochyby byl její nejlepší zákazník – často také jediný – a pro-

tože za sebe vždy platil, očekával by trochu více pozornosti. Nehledě na to, že byl pánem této ves-

nice a jejího okolí. To přece také musí něco znamenat.

Slyšel blížící se kroky následované vrznutím dveří za výčepem.

„Co chceš?“ řekla Jeanne.

Pokrčil rameny. Copak odpověď nebyla jasná? Tón jejího hlasu ho ovšem znepokojil. Podívala 

se na prázdnou skleničku.

„Víno došlo.“ Guillot se zachechtal, ale když se vážný výraz na její tváři nezměnil, přestal.

„Jak mohlo dojít víno?“ řekl. „Vždyť ho naše vesnice vyrábí.“

„Daně, Gille. Daně.“

Zamyslel se, jestli mu někdy budou říkat „můj pane.“ Jeho otec byl zřejmě posledním „lordem 

Villerauvais.“ On byl vždycky jenom „Gill“ a asi jím i navždy zůstane.

„Daně?“ řekl. „Já nevybírám daně.“

„Ty ne.“

Jeanne na něj dál zírala, jako kdyby jí provedl něco strašného. A provedl? Snažil se rozehnat ten 

mrak alkoholu a kocoviny, který halil jeho mysl, ale nic ho nenapadlo.

„Lord Montpareil.“ řekla.

„Co s ním?“

„On tady teď vybírá peníze.“

Guillot byl ale ještě natolik otupený kocovinou z včerejší noci, že ani tato zpráva v něm nemoh-

la vzbudit vztek. Ačkoliv bylo urážlivé, že sousední lord zasahuje do záležitostí jeho panství, více 

jej trápila prázdná sklenička. Znovu pokrčil rameny.

„Všechno to stejně nakonec skončí u krále,“ řekl Guillot, „ať už to vybírá Montpareil, nebo já, 

přičemž já to nedělám.“
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filled. He gave her his most charming smile but she was unmoved.

“Five years, Gill. We were all happy to have you home, but you’ve been rotting here for five 

years. The village and all the lands are rotting with you. You’d break your poor mother’s heart if 

she still lived, gods bless her soul. Don’t think for a second that Lord Montpareil has authority to 

collect taxes here, or that a single penny of it’s getting to the king. Anyhow, some of that tax money 

should have been spent here in the village. In case you haven’t noticed, we need it. It’s your job. 

Him collecting them is an insult to you and an injury to us.”

Gill spread his hands in a beseeching gesture. He’d never expected to hear a complaint about 

not collecting taxes.

“Something needs to change, Gill. You’re dragging us all down with you.”

There were demesnes in Mirabaya where a vassal could be flogged and hanged for speaking to 

their nobleman like that. He was glad she felt free enough to say what she thought, but what she 

said wasn’t to his liking at all. Who was she to say how he lived his life? He knew of plenty of others 

who were far more decadent than he, taxing their vassals to the bone, then pissing it up against 

a wall. He only pissed away his own family money.

Jeanne sighed and shrugged. “Maybe we’d be better off with Lord Montpareil. Anyhow, 

there’s no wine today. No reason for you to stay.” She turned, and with a creak of the door, left Gill 

alone. He swore, then stood and shambled out.

 

Gill sat on his porch the following morning, after a fitful night’s sleep, and watched the lone horse-

man ride toward the village. His once fine, but now ramshackle, townhouse on the edge of the 

cluster of buildings that formed Villerauvais afforded him a clear view of anyone approaching, 

which was a rare occurrence. He drew on his pipe, hoping this person had not come to see him. 

He hadn’t been able to find any wine in the house and his mood had soured as a result—not that 

he was ever particularly welcoming to visitors. Their only saving grace was that they were rare in 

Villerauvais. It was a village at the end of the road. There was nowhere to pass through to.

This person was either lost, or going to make a bad day worse. Gill hadn’t had a drink since 

Jeanne had cut him off the previous day, hadn’t slept well, and was now approaching his longest 

period of sobriety in memory. He was in no mood to receive a guest.

The horseman was well dressed in what Gill felt confident in assuming was the latest fashion in 

Mirabay, and had a colourful feather in his wide -brimmed hat. He didn’t look like a dandy, though. 

His clothes, fitted and cut to allow movement, were the type worn by men who made their living 

with a sword. It was hard to imagine what a man like that wanted here—there wasn’t much call 

for professional swordsmen.

The rider drew up by Gill’s porch and doffed his hat. He looked at Gill as though they knew 

one another, but Gill couldn’t place him. That wasn’t to say they hadn’t met, however. There were 

plenty of blank spaces in his memory of life in Mirabay. Even more since then.

“It’s been a long time, Lord Villerauvais,” the newcomer said. “You look… well.”
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Pohrdání v její tváři jej stále znepokojovalo méně než prázdná sklenice. Věnoval jí svůj nejvíce 

okouzlující úsměv, ale s ní to ani nehnulo.

„Pět let, Gille. Všichni jsme byli rádi, že jsi doma, ale už tady hniješ pět let. A vesnice i s pozem-

ky hnije spolu s tebou. Zlomil bys své matce srdce, kdyby byla ještě naživu, nechť je jí země lehká. 

Nemysli si, že lord Montpareil má jakékoliv právo tady vybírat daně, nebo že se vůbec něco z toho 

dostane ke králi. Každopádně aspoň část z daní by se měla utratit tady ve vesnici. Potřebujeme to, 

jestli sis nevšiml. Je to tvá práce. To, že je vybírá on, je urážkou pro tebe a utrpením pro nás.“

Gill bezmocně rozhodil ruce. V životě by ho nenapadlo, že uslyší stížnosti na to, že nevybírá 

daně.

„Něco se musí změnit, Gille. Táhneš nás s sebou ke dnu.“

V Mirabayi byla panství, kde mohl být vazal za takové řeči zbičován a popraven. Byl rád, že se 

nebojí říct, co si myslí, i když se mu to pranic nelíbilo. Jaké měla právo mu říkat, jak má žít svůj 

život? Znal plno jiných, kteří byli mnohem zvrhlejší než on, obírali své vazaly až na kost a všechno 

to pak rozházeli. On rozházel jen svoje rodinné jmění.

Jeanne si povzdechla a pokrčila rameny. „Možná by nám bylo lépe s  lordem Montpareilem. 

Každopádně tady dneska žádné víno není, takže nemáš důvod zůstávat.“ Otočila se a se zavrzáním 

dveří nechala Gilla o samotě. Zaklel, poté se postavil a vypotácel pryč.

Po neklidném nočním spánku seděl Gill následující ráno na své terase a sledoval osamělého 

jezdce mířícího k vesnici. Kdysi honosný, ale dnes zchátralý dům na okraji shluku domků, které 

tvořily Villerauvais, mu umožňoval výhled na kohokoliv, kdo přijížděl, což se stávalo jen zřídka. 

Potáhl si z dýmky v naději, že ten člověk nejede za ním. Nepodařilo se mu v domě najít ani kapku 

vína a byl kvůli tomu nevrlý – ne že by obyčejně návštěvy vítal zrovna s otevřenou náručí. Jejich 

jedinou předností byla jejich vzácnost. Villerauvais totiž byla vesnice na konci cesty, kterou se 

nedalo projet nikam jinam.

Ten člověk se buď ztratil, anebo udělá špatný den ještě horším. Gill neměl ani jednu skleničku 

od včerejšího dne, kdy ho Jeanne vyhodila, špatně spal a blížil se ke svému nejdelšímu období 

střízlivosti, co si kdy pamatoval. Neměl náladu na hosty.

Jezdec byl vkusně oblečen v duchu poslední módy z Mirabaye, jak odtušil Gill, a měl široký 

klobouk s pestrobarevným perem. Přesto nevypadal jako floutek. Oblečení šité a střižené tak, aby 

se v něm dalo dobře pohybovat, většinou nosili ti, kteří si vydělávali na živobytí mečem. Bylo těžké 

si představit, co zde může někdo takový pohledávat – o profesionální šermíře zde zájem moc nebyl.

Jezdec zastavil u Gillovy verandy a sundal si klobouk. Podíval se na Gilla, jako by se znali, ale 

Gill si ho nemohl zařadit. Ačkoliv to neznamenalo, že se nikdy nepotkali. Jeho paměť obsahovala 

plno prázdných míst z života v Mirabayi. Od té doby jich dokonce ještě přibylo.

„Už je to dlouho, lorde Villerauvais.“ řekl příchozí. „Vypadáte…dobře.“
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porch. His dusty, scruffy boots—including the hole in the left sole—were displayed to anyone who 

cared to look.

“I look ill and hungover,” Gill said, “which is true on both counts. But I’m afraid you have the 

advantage of me.”

“Of course.” The rider slipped down from his saddle. “Banneret of the White Nicholas dal Sason 

at your service.”

Gill shrugged.

“There’s no reason for you to remember me,” dal Sason said. “I was a boy when we met at court. 

Before I started at the Academy.”

Not knowing how to respond, Gill shrugged again.

“To business, then. The king requests that you return to Mirabay.”

“Ah,” Gill said, stroking his moustache. He had a response to that, but kept it to himself. If the shrug 

had seemed unfriendly to dal Sason, this answer would scandalise him. “I must admit that comes 

as something of a surprise,” Gill said. “I rather thought that old Boudain had forgotten about me.”

“He had. He’s dead. I bring his son’s command. King Boudain the Tenth.”

“I hadn’t heard. It can take news some time to reach us out here. When?”

“About six months now.”

Gill nodded. He wondered if the news had truly not reached Villerauvais, or if he was the only 

one that it had passed by. The latter struck him as far more likely. First Montpareil encroaching on 

his rights, now this. Jeanne was right, loath though he was to admit it.

“I can’t imagine you were thrilled by the prospect of coming all the way out here.”

Dal Sason shrugged now. “It’s the king’s command, and it’s my duty to obey. As it is yours.”

“The king’s word?”

“The new king is his own man,” dal Sason said. “He’s cut from very different cloth than his 

father.”

“So he’s forced the Prince Bishop to retire to his estates?” Gill said, his voice pregnant with iro-

ny. Prince Bishop Amaury’s cold corpse would have to be prised from his throne when the happy 

day of his death finally arrived.

Dal Sason blushed. “He’s still at court.”

Gill felt his temper flare. “Let me guess. On this occasion—as with all occasions in my experi-

ence—the king’s command reached you via the Prince Bishop’s lips.”

Dal Sason was silent a moment, then sighed. “The king’s word is the king’s word. Orders under 

his seal are orders under his seal regardless of who hands them to you. You of all people should 

know that.”

Guillot’s  eyes flashed with anger. If there had been a  sword within reach, he would have 

grabbed it.

“I apologise,” dal Sason said, raising his hands and taking a step back. “I didn’t mean anything 

by that.”
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Gill zůstal rozvalený ve svém houpacím křesle, nohy položené na nízkém zábradlí kolem ve-

randy. Jeho zaprášené, ošuntělé boty – včetně díry na levém chodidle – byly vystaveny každému, 

kdo by se chtěl podívat.

„Vypadám nemocně a jako bych měl kocovinu,“ řekl Gill, „což je ostatně pravda v obou přípa-

dech. Ale obávám se, že máte nade mnou výhodu.“

„Samozřejmě.“ Jezdec sklouzl ze sedla. „Velitel Bílé korouhve Nicholas dal Sason je vám k služ-

bám.“

Gill pokrčil rameny.

„Nemáte důvod si mě pamatovat.“ řekl dal Sason. „Byl jsem ještě chlapec, když jsme se potkali 

u dvora, než jsem šel na Akademii.“

Gill neměl tušení jak odpovědět, a tak zase jen pokrčil rameny.

„K věci tedy. Král žádá váš návrat do Mirabaye.“

„Ah,“ řekl Gill a promnul si knír. Odpověď na to měl, ale nechal si ji pro sebe. Jestli se po-

krčení ramen zdálo dal Sasonovi nepřátelské, tato odpověď by pro něj byla doslova skandální. 

„Přiznávám, že mě to docela překvapilo.“ řekl Gill. „Měl jsem pocit, že na mě starý Boudain spíše 

zapomněl.“

„Taky že ano, je mrtvý. Přináším rozkaz jeho syna, krále Boudaina Desátého.“

„O tom jsem neslyšel. Zprávy se k nám šíří pomaleji. Kdy se to stalo?“

„Už je to asi šest měsíců.“

Gill přikývl. Přemýšlel, jestli se ty zprávy opravdu do Villerauvais nedostaly, nebo byl on jediný, 

koho minuly. Druhá možnost mu připadala pravděpodobnější. Nejdřív Montpareil překračující své 

pravomoce a teď tohle. Musel neochotně přiznat, že Jeanne měla pravdu.

„Nedokážu si představit, že byste byl nadšen představou cesty až sem.“

Teď pokrčil rameny dal Sason. „Je to králův rozkaz a mou povinností je ho poslechnout. Tak 

jako vaší.“

„Králův rozkaz?“

„Nový král je svým vlastním pánem.“ řekl dal Sason. „Je z úplně jiného těsta než jeho otec.“

„Takže donutil knížete -biskupa odejít do důchodu?“ řekl Gill hlasem přetékajícím ironií. Až 

jednou ten šťastný den smrti knížete -biskupa přijde, budou mu ten trůn muset vypáčit z jeho stu-

dených mrtvých prstů.

Dal Sason zčervenal. „Pořád je u dvora.“

V Gillovi vzplanul vztek. „Nech mě hádat. Při této příležitosti – stejně jako u všech ostatních, 

které jsem zažil – tě králův rozkaz zastihl skrze ústa knížete -biskupa.“

Dal Sason se na chvíli odmlčel a poté si povzdechl. „Královo slovo je královo slovo. Rozkazy 

s jeho pečetí jsou rozkazy s jeho pečetí, bez ohledu na to, kdo je předá. Ze všech lidí byste to zrovna 

vy měl vědět.“

V Guillotových očích se zableskl vztek. Kdyby měl v dosahu meč, natáhl by se po něm.

„Omlouvám se,“ řekl dal Sason, zvedl ruce do vzduchu a ustoupil o krok zpátky. „Nic jsem tím 

nemyslel.“



24 “You may tell the Prince Bishop that I politely decline the king’s summons. I am no longer 

a courtier and am needed here to manage my estate. Should the Prince Bishop choose to take issue 

with this, you may tell him to charge me with whatever he pleases, and I shall kill whoever the 

king’s champion is at my trial. As I did the last time.” Guillot’s gaze followed dal Sason’s to his gut, 

which strained against the button that held his trousers closed, then to the hand that gripped the 

arm of his chair to keep from shaking. In his heart he knew that a child with a stick could likely 

get the better of him now. “I apologise for your wasted journey.”

He started to gently rock his chair, took another long draw on his pipe and allowed his gaze to drift 

out to nothing in particular. Despite his effort to effect nonchalance, his curiosity was piqued. What 

could possibly convince the Prince Bishop to seek him out after all that had passed between them?

Dal Sason remained where he was, his mouth opening every so often, then closing again with-

out a word. He had barely had time to dismount and had already failed his mission. Guillot sighed, 

feeling a pang of guilt.

“There aren’t any inns here, but Jeanne the Taverner has a back room she can let you sleep in if 

you want to rest before returning to the city. Go to the end of the lane and turn left. You can’t miss 

it. The food’s good too. Everything’s fresh. A benefit of country life. Probably best not to mention 

you’re an acquaintance of mine.”

“The benefits of country life are clear to be seen,” dal Sason said with a hard edge to his voice. 

“I’m sorry for having bothered you, my Lord, and wish you good day.” He mounted, doffed his hat, 

and rode on.

Guillot watched him go. He thought of dal Sason’s parting words and looked himself over. His 

clothes were old, his gut more prominent than it had been the last time he had paid it any atten-

tion, and it was several days since he had last shaved. Four, he thought. Perhaps five. Nonetheless, 

he had the irritating feeling he had not heard the last of the matter. The Prince Bishop was not 

a man to refuse in the old days. Gill doubted the years had mellowed him.

Still, what use might Gill be now, considering how long it was since he had held a sword or 

gone to sleep sober? Perhaps Jeanne was right. Perhaps he had allowed too many things to get 

away from him. Then again, how fastidious did a man need to be about himself to oversee lands 

that produced artichokes and unremarkable grapes? In a place like Villerauvais, there was little to 

do but drink to the sun as it passed through the sky.

Realising his pipe had gone out, he had set about refilling it when a shrill voice broke the re-

newed quiet.

“Gill! Gill!”

Gill groaned. He seemed destined not to have any peace that day.

“Gill! Gill!” repeated the voice.

He wondered if his first step in taking firmer control of Villerauvais should be to demand that 

his vassals address him with the proper formality. It seemed likely the window of opportunity for 

that had long since passed. No one would have dared to call his father by his given name—not 

even Gill had done that.
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„Můžete říct knížeti -biskupovi, že zdvořile odmítám královo předvolání. Nejsem již nadále dvo-

řanem a je mě potřeba tady, abych se staral o své panství. Pokud s tím kníže -biskup nesouhlasí, 

vyřiďte mu, ať mě obviní z  čeho chce, a  já pak u  svého soudu zabiju jakéhokoliv královského 

šampiona. Jako jsem to udělal posledně.“ Guillot sledoval dal Sasonův pohled na své břicho, které 

napínalo k prasknutí knoflík držící jeho kalhoty. A poté na ruku, která pevně svírala opěrku židle, 

aby se netřásla. Hluboko uvnitř věděl, že teď by ho porazilo i dítě s klackem. „Omlouvám se, že jste 

sem vážil cestu zbytečně.“

Začal se lehce houpat na židli, znovu si dlouze potáhl z dýmky a zabloudil pohledem do prázd-

na. Navzdory jeho snahám působit nonšalantně se v něm probudila zvědavost. Co mohlo přesvěd-

čit knížete -biskupa, aby ho vyhledal po všem, co se mezi nimi stalo?

Dal Sason zůstal stát na místě s pusou otvírající se na prázdno. Sotva stihl sesednout z koně, už 

selhal ve své misi. Guillot si povzdechl, když ucítil osten viny.

„Nejsou zde žádné hostince, ale krčmářka Jeanne má vzadu pokoj, kde se můžete vyspat, pokud 

si chcete před návratem odpočinout. Jděte na konec cesty a zahněte doleva, nemůžete to minout. 

Jídlo je taky dobré. Všechno je čerstvé, výhoda venkovského života. Ale radši se nezmiňujte, že se 

se mnou znáte.“

„Výhody venkovského života jdou jasně vidět.“ řekl dal Sason lehce nabroušeným tónem. 

„Omlouvám se, že jsem vás obtěžoval, můj pane, a přeji vám krásný den.“ Nasedl na koně, smekl 

klobouk a odjel.

Guillot sledoval, jak odjíždí. Přemýšlel nad jeho slovy na rozloučenou a  podíval se na sebe. 

Jeho oblečení bylo staré, pupek mu vyčníval mnohem víc, než si pamatoval, a už to bylo několik 

dní, kdy se naposledy oholil. Čtyři, pomyslel si. Možná pět. Nicméně měl velmi nepříjemný pocit, 

že to ještě ani zdaleka neskončilo. Kníže -biskup nebýval člověkem, kterého je radno odmítat. Gill 

pochyboval, že by ho léta obměkčila.

Stejně, k jakému užitku by mu byl Gill teď, když už to bylo tak dlouho, kdy naposledy držel meč 

v ruce nebo šel spát střízlivý? Možná měla Jeanne pravdu. Možná si nechal příliš mnoho věcí pro-

klouznout mezi prsty. Na druhou stranu jak svědomitý musí člověk být, když dohlíží na panství, 

kde se pěstují artyčoky a obyčejné hrozny? Na místě jako je Villerauvais se nedalo dělat nic jiného, 

než pít od rána do večera.

Jakmile mu došlo, že jeho dýmka vyhasla, rozhodl se ji doplnit, když najednou ticho prořízl 

pronikavý hlas.

„Gille! Gille!“

Gill zasténal. Zdálo se, že klid mu dnes není souzen.

„Gille! Gille!“ opakoval ten hlas.

Napadlo ho, jestli jeho prvním krokem při utužení vlády ve Villerauvais neměl být požadavek, 

že ho jeho vazalové budou oslovovat formálně. Ale zdálo se pravděpodobnější, že ten správný čas 

na to už dávno vypršel. Nikdo by se neodvážil oslovit jeho otce jménem – dokonce ani Gill.
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The voice belonged to one of the village boys—Jacques—who was no more than seven or eight 

years old. Judging by his ruddy face, he had run the whole way from the small farm he lived on 

with his family.

“Father says you have to come,” he said, between gasps, as though adding the authority of his 

father—a tenant farmer working a small patch of Gill’s land—would lend the request sufficient 

weight to assure it was acceded to.

“What is it?” Gill said, trying not to be overly harsh on the boy, who was likely only following 

his father’s instructions.

“Father wouldn’t tell me. He said to bring your sword.”

This caught Guillot’s attention. There wasn’t much that could go wrong in Villerauvais that 

needed a  sword to put right, and Guillot was well enough acquainted with the boy’s  father to 

know he was not an alarmist. His first thought was that Montpareil might have taken to more 

aggressive tactics to collect taxes that weren’t his to collect. That could indeed mean a fight, and 

one Gill thought likely to see him bleeding out on a patch of artichokes before the day was done. 

It had been a long time since Guillot had strapped a sword belt around his waist. If he was being 

honest, he had not thought the cause would ever arise again—the region was too poor for bandits, 

he was no longer an officer in the king’s army, and most would agree that he had no honour left 

to impugn. He glanced at the straining button at his belly and feared his sword belt might not fit.

“Tell him I’ll be along directly,” Guillot said, getting to his feet and grimacing at the creaking 

in his knees. Inside his house, he opened the chest in the hall by the door. The hinges protested, 

reminding him of how long it had been since he last opened it. A purpose -built compartment con-

tained three rapier and dagger sets, each blade glistening with preservative oil.

Few men could claim to own three Telastrian steel swords—the rarest and finest metal from 

which a blade could be made. Possibly he was the only one. Two he had won, the third he had in-

herited. Many young men dreamed of winning the Sword of Honour at the Academy in Mirabay. 

Only one did each year, as he had. The medium -width blade was a jack -of -all -trades, supposed to 

serve the wielder equally well on the battlefield or in a duel. Whatever career a young graduate 

might embark upon.

The second was something few even at the Academy dared dream of, with a narrower, light-

er blade, more suited to duelling than anything else. The annual Competition drew the finest 

swordsmen from around the Middle Sea—usually masters or graduate students from each coun-

try’s Academy of Swordsmanship—and that second Telastrian sword was Gill’s prize for winning 

it. It seemed like half a lifetime ago. He supposed it almost was. The smile the memory brought 

him soured quickly.

The final blade was old and named, with an indecipherable etching in old Imperial along its 

fuller. It was called “Mourning,” although Guillot had no idea why—perhaps something to do with 

all the men it had killed. 
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„Musíš přijít, Gille!“

Hlas patřil jednomu z vesnických chlapců – Jacquesovi – kterému nebylo víc než sedm nebo 

osm let. Soudě dle jeho zarudlé tváře musel běžet celou cestu až z farmy, ve které žil se svojí rodi-

nou.

„Otec říká, že musíš přijít.“ řekl, zatímco lapal po dechu, jako kdyby přidání autority jeho otce – 

farmáře, který pracoval na malém kousku půdy, pronajaté od Gilla – dodalo žádosti dostatek váhy, 

aby s ní souhlasil.

„Copak je?“ řekl Gill, zatímco se snažil nebýt na chlapce příliš tvrdý, protože pravděpodobně 

jenom poslouchal otcovy instrukce.

„Otec mi to nechtěl prozradit. Řekl, že si máš s sebou vzít meč.“

To Gilla zaujalo. Ve Villerauvais příliš nedocházelo k potížím, které by bylo třeba vyřešit me-

čem, a Guillot znal chlapcova otce dobře, nevyvolával by rozruch zbytečně. Jako první ho napadlo, 

že Montpareil zvolil agresivnější metodu vybírání daní, které mu nepatřily. To by vskutku znamelo 

boj, a to takový, který by pravděpodobně skončil Guillovým vykrvácením na pásu artyčoků ještě 

před západem slunce. Už to bylo dlouho od doby, kdy se Guillot naposledy opásal mečem. Kdyby 

měl být upřímný, ani ho nenapadlo, že k tomu vůbec ještě někdy dojde – tato oblast byla moc chu-

dá pro lupiče, už nebyl důstojníkem v králově armádě a většina by se shodla, že mu nezbyla žádná 

čest, která by se dala napadnout. Zahleděl se na napnutý knoflík na břiše a znejistěl, jestli mu pás 

s mečem nebude malý.

„Řekni mu, že hned přijdu.“ řekl Guillot, postavil se na nohy a zašklebil se, když mu zavrzala 

kolena. Uvnitř domu otevřel truhlu, která byla v chodbě vedle dveří. Panty zapraskaly, připomína-

ly mu tím, jak dlouho už to je od doby, kdy ji naposled otevřel. Účelně vytvořená přihrádka obsa-

hovala tři rapíry a sadu dýk, všechny čepele se stále leskly díky ochranným olejům.

Jen hrstka mužů mohla tvrdit, že vlastní tři meče z telastriánské oceli – nejvzácnějšího a nej-

lepšího kovu k  výrobě čepele. Pravděpodobně byl jediný. Dva vyhrál a  ten třetí zdědil. Mnoho 

mladých chlapců snilo o tom, že vyhrají Meč Cti na Akademii v Mirabayi. Každý rok ale vyhrál je-

nom jeden, jako on. Středně široká čepel byla velmi všestrannou zbraní, která měla svému pánovi 

sloužit stejně dobře v bitvě jako v duelu. Ať už se mladý absolvent vydal v budoucnosti jakoukoliv 

cestou.

O tom druhém mohlo snít dokonce i na Akademii jenom pár. Měl užší, lehčí čepel, vhodnější 

na duel více než kterýkoliv jiný. Každoroční Soutěž přitahovala ty nejlepší šermíře kolem 

Středního moře – většinou mistry a absolventy Šermířské akademie z každé země – a tento druhý 

telastriánský meč získal Gill za výhru. Zdálo se to být skoro půl života. Vlastně to skoro bylo. 

Úsměv, který mu tato vzpomínka vyvolala, rychle zhořkl.

Poslední čepel byla stará, se jménem nečitelně vyleptaným v řeči starého císařství podél žlábku. 

Jmenovala se Nářek, ačkoliv Guillot netušil proč – možná to mělo něco společného se všemi těmi 

muži, které zabila. 



28 The hilt was unfashionable and plainer than the others, but its dark Telastrian steel, swirling with 

blue accents, had a quality that the others did not—a quality that said “great deeds and heroic feats 

have been done with me.” Its origin was so shrouded by the mist of time that it was almost legend. 

Its first owner—a distant ancestor of Guillot’s—was one of the founding Chevaliers of the Order 

of the Silver Circle, a famed dragonslayer, champion of the king, and all -round overachiever. Di-

fficult shoes to fill, he thought. Guillot had once been a member, though the Silver Circle was but 

a shadow of its former self by the time of his induction, little more than a gentlemen’s club with 

drinking, gambling, and whoring as its aims, with the occasional duel thrown in.

His hand hovered over the named blade for a moment, but to touch it felt as though it would 

sully it. It deserved better than he. To use it for lesser feats such as those he might accomplish was 

to shame it, and to display it on his waist was an appalling concession to vanity. Guillot snatched 

the Sword of Honour and its matching dagger from their felt -lined resting places and put them in 

their scabbards. A deep breath got the buckle secured at the last hole on the belt and he was ready 

to go. He almost felt like a swordsman again.

Jacques was still waiting outside, impatiently shifting his weight from foot to foot. As soon as he 

set eyes on Gill, he tore off in the direction of his home. Gill followed, albeit with far less energy.
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Jílec byl zastaralý a jednodušší než ostatní, ale s kvalitou čepele z temné telastriánské oceli, vířící 

modrými odstíny, se ostatní meče nemohly meřit. Kvalitou, skrze kterou čepel dávala najevo „se 

mnou byly vykonány velké skutky a hrdinské činy“. Její původ byl tak zahalený časem, že se stal 

skoro legendou. Její první majitel – Guilotův vzdálený předek – byl jedním ze zakládajících členů 

rytířů Řádu Stříbrného kruhu, slavný drakobijec, královský šampion a všestranný ambiciozní člo-

věk. Těžko kráčet v jeho stopách, pomyslel si. Guillot také býval jeho členem, ačkoliv ze Stříbrného 

kruhu zbyl už jen stín toho, čím byl při svém založení. Stal se jen něčím trochu víc než panským 

klubem, který si vystačil s pitím, hraním, dívkami lehkých mravů a občasným duelem.

Chvíli držel ruku nad jmenovanou čepelí, ale měl pocit, že kdyby se jí dotkl, tak ji poskvrní. 

Použít ji na menší skutky, než kterých by mohl dosáhnout, znamenalo ji zostudit a vystavovat ji 

u svého pasu byl odporný ústupek marnosti. Guillot sebral Meč Cti spolu s příslušnými dýkami 

z plstěné přihrádky a vsunul je do pochvy. S hlubokým nádechem zajistil přezkou pás na poslední 

dírku a byl připravený vyrazit. Skoro se zase cítil jako šermíř.

Jacques pořád čekal venku, netrpělivě přešlapoval z nohy na nohu. Jakmile uviděl Gilla, vyrazil 

směrem k domovu. Gill ho následoval, ačkoli mnohem méně energicky.



30 LEÏLA SLIMANI
La Belle au bois dormant

Ito et Amine se marièrent quarante lunes après le dernier jour de ramadan. Pendant sept jours 

et sept nuits, les villages des environs fêtèrent cette union, désirée par les deux plus puissantes 

tribus de la plaine. Le soir de ses noces, Ito vit son mari pour la première fois. Au moment où 

l’on ouvrit le rideau qui la séparait du marié, elle s’écria : « Dieu, qu’il est beau ! » et remercia le 

Seigneur pour ce cadeau. Les jeunes gens s’aimèrent d’un amour profond et délicat. Amine était 

un homme tendre et courageux. Ito, une jeune fille fière et d’une beauté de feu. On aurait cru 

que leurs caractères avaient été forgés par la même main et ils vivaient tous les deux dans la plus 

parfaite harmonie.

Mais au bout de quelques mois de mariage, Ito s’inquiéta de na pas tomber enceinte. Dans le 

village, les femmes la harcelaient de questions. On posait sur son ventre des regards sombres et 

des mains inquiètes. Ito ne pouvait plus entendre le cri d’un bébé sans fondre en larmes. Amine 

lui aussi s’assombrissait. Il enrageait de devoir participer aux cérémonies de circoncision auprès 

d’autres villageois satisfaits de leur sort. Le couple mit tout en œuvre pour donner la vie. Ils al-

lèrent en pèlerinage chez les marabouts les plus vénérés de la région. Ils prièrent les saints de la 

vallée et firent des offrandes au cheikh redouté des montagnes Blanches. Ito ingurgita des potions, 

frotta son corps d’onguents. Ils sacrifièrent des poules dont ils déposèrent le cadavre sous leur lit 

conjugal. Amine invoqua la puissance de Dieu et des prophètes tandis qu’il possédait sa femme. Et 

alors qu’ils n’y croyaient plus, alors qu’ils traînaient leurs mines graves et leurs cœurs lourds dans 

les rues du village, Ito découvrit qu’elle était enceinte.

Pendant sa grossesse, Amine la traita comme une reine. Il lui interdit de transporter les fagots 

de bois avec les autres femmes. Elle n’eut plus à se rendre à la source pour récolter de l’eau ou à se 

baisser pour faire cuire le couscous. Elle accoucha une nuit où la lune, rousse et pleine, éclairait 

le village d’une lueur étrange. L’enfant, une petite fille blonde comme les blés en septembre, fut 

nommé Illy. Amine s’extasiait devant cette enfant à la beauté surnaturelle. « Ma princesse », répé-

tait-il, en caressant son crâne.

On organisa pour le baptême de la princesse la plus grande fête que le village ait jamais connue. 

On fit venir de la ville des pâtisseries extraordinaires et un langoureux chanteur, qui charma toutes 

les femmes de la plaine. De grandes tables avaient été dressées dans la cour de la maison d’Amine 

et Ito. À peine entrés, les invités se penchaient au-dessus du berceau. Les uns après les autres, les 

anciens prononçaient leurs bénédictions. « Elle sera aussi belle qu’une journée de printemps », 

prédit un cheikh respecté. « Elle aura la pudeur des reines », ajouta une lettrée. « Elle saura chan-

ter comme le rossignol qui apporte l’été ». « Elle tissera des tapis d’une beauté telle qu’on viendra 

jusqu’ici admirer ses œuvres ». La fête battait son plein. Les femmes dansaient au son des luths et 

des tambourins. Personne n’avait remarqué l’arrivée de la vieille M’barka, qui vivait en troglodyte 

sur le flanc de la montagne. On ne l’avait pas vue depuis des années et certains en étaient même 

venus à croire qu’elle n’avait jamais existé.
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ELIŠKA CHARVÁTOVÁ
Šípková Růženka. Překlad z francouzského originálu

Ito a Amine se vzali čtyřicet měsíců po posledním dni ramadánu. Po sedm dní a sedm nocí okolní 

vesnice oslavovaly svazek vytoužený dvěma nejmocnějšími kmeny na planině. O svatebním veče-

ru Ito svého muže uviděla poprvé. Ve chvíli, kdy se nadzvedl závěs, který ji odděloval od ženicha, 

zvolala: „Bože, ten je krásný!“ A poděkovala Pánu za tento dar. Mladý pár se miloval hlubokou 

a procítěnou láskou. Amine byl muž něžný a statečný. Ito, mladá hrdá dívka, oplývala krásou. Zdá-

lo se, že jejich povahy ukovala tatáž ruka, a společně žili v tom nejdokonalejším souladu.

Leč za několik měsíců po svatbě se Ito začala strachovat, protože ještě neotěhotněla. Ve ves-

nici na ni ženy doléhaly s otázkami. Na její bříško se upínaly zasmušilé pohledy a natahovaly se 

k němu znepokojené ruce. Ito již nedokázala naslouchat dětskému křiku, aniž by propukla v pláč. 

Amine se také rmoutil. Zuřil, že se musí účastnit slavností obřízky po boku ostatních vesničanů, 

spokojených se svým osudem. Manželé učinili vše proto, aby počali život. Vydali se na pouť za 

nejuctívanějšími marabuty v kraji. Modlili se ke svatým z údolí a darovali oběti obávanému šejkovi 

z Bílých hor. Ito popíjela lektvary, své tělo mazala mastmi. Obětovali slípky, jejichž mrtvá těla po-

kládali pod manželskou postel. Amine vzýval moc Boha a proroků, zatímco se zmocňoval své ženy. 

A tak jednoho dne, když už ani nedoufali, když ulicemi vesnice vláčeli své zachmuřené pohledy 

a těžká srdce, zjistila Ito, že je těhotná.

Během těhotenství s ní Amine zacházel jako s královnou. Zakázal jí nosit otepi dřeva s ostat-

ními ženami. Již nemohla docházet k prameni, aby nabrala vodu, nebo se ohýbat, aby dala vařit 

kuskus. Porodila za noci, kdy načervenalý měsíc v úplňku ozářil vesnici nezvyklým svitem. Dítko, 

holčička s vlásky plavými jako zářijové obilí, dostala jméno Illy. Amine se před děvčátkem rozplý-

val nad jeho nadpřirozenou krásou. „Má princezna,“ opakoval, zatímco ji hladil po hlavičce.

K oslavě princeznina narození byla vystrojena ta největší slavnost, jakou vesnice kdy zažila. 

Z města přivezli to nejznamenitější cukroví a jímavého pěvce, který učaroval všem ženám na pla-

nině. Na dvoře domu Amina a Ito byly prostřeny dlouhé stoly. Jen co hosté dorazili, už se skláněli 

nad kolébkou. Starci jeden za druhým pronášeli svá požehnání. „Bude krásná jako jarní den,“ 

předpověděl uznávaný šejk. „Bude dbát cudnosti královen,“ dodal mudrc. „Bude pět jako slavík, 

se kterým přichází léto.“ „Bude spřádat koberce tak krásné, že sem budou lidé přicházet, aby mohli 

obdivovat její díla.“ Slavnost dosáhla svého vrcholu. Ženy tancovaly za zvuku louten a tamburín. 

Nikdo si nevšiml příchodu staré M’Barky, která žila v osamění na úbočí hory. Už roky ji nikdo 

neviděl, a někteří dokonce uvěřili tomu, že nikdy neexistovala.



32 Lorsqu’elle entra dans la cour, un vent glacé balaya les convives. Amine s’avança vers l’ancienne 

et lui tendit un siège. On se confondit en excuses et les femmes du village lui offrirent des douceurs 

et du thé de safran. Mais la vieille refusa d’un hochement de tête sénile. Ito prit contre elle son 

enfant. Elle serra la petite vers laquelle se dirigeait la vieille. De ses doigts tordus, la sorcière écarta 

une mèche blonde. « Cette petit porte le vice en elle. Les esprits de la forêt et les djinns de la plaine 

me disent qu’elle succombera au désir et à la luxure. À seize ans, lorsque le désir gonflera dans ses 

entrailles, elle essaiera de fuir vers la ville, tombera sous le charme d’un homme qui lui ravira son 

honneur. Et elle en mourra. » Ito poussa un cri d’horreur. La sorcière quitta la fête en riant, d’un 

rire cruel et acide dont l’écho s’entendit jusqu’au fond de la vallée.

Ito, tremblante, ne put retenir ses larmes. La belle Zina, qui connaissait le pouvoir des plantes et 

la marche des astres, l’entoura de ses bras. « Douce Ito, je n’ai pas les pouvoirs de la vieille M’Barka 

qui côtoie les esprits les plus sombres de la nature. Mais je peux te promettre que ta fille ne mourra 

pas en pleine jeunesse. À seize ans, elle essaiera de fuir mais des esprits justes la recueilleront. 

Pendant des dizaines d’années, ils la tiendront à l’abri du malheur et des tentations. Ils voileront 

son corps et apaiseront son désir. Puis un homme digne et beau la ramènera à la vie. »

Ito et Amine protégèrent leur fille de toutes leurs forces. Dans son jeune âge, la princesse n’eut 

jamais le droit de se mêler aux autres enfants du village. Elle ne pouvait pas courir dans la plaine, 

nager dans les eaux agitées de l’oued, se cacher les nuits de fête derrière les grands chênes-lièges. 

La princesse grandissait et gagnait chaque jour en grâce et en beauté. Elle n’avait pas le droit de 

parler aux garçons et Amine lui apprit à baisser les yeux devant ceux qui osaient s’adresser à elle. 

Elle n’allait pas à l’école comme les autres filles du village. Ito et Amine se méfiaient des garne-

ments et de ce que les livres pourraient mettre dans la tête de leur fille adorée. Au lieu de cela, la 

princesse passait ses journées dans l’arrière-cour de la maison, accroupie devant un métier à tisser. 

Ses petites mains, blanches et fines, couraient sur le métier avec une agilité quasi surnaturelle. Elle 

semblait ne fournir aucun effort et pourtant, les tapis que sa mère exposait ensuite au soleil étaient 

les plus beaux, les plus complexes qu’on ait jamais vus de mémoire de villageois. Leur princesse 

était une jeune fille si tendre, si douce et si obéissante, qu’Amine et Ito s’en voulaient parfois de lui 

infliger une telle surveillance. À seize ans, elle s’était toujours comportée comme une file pieuse et 

raisonnable et n’avait jamais remis en cause l’éducation des anciens.

Un jour, alors que se préparait le grand Moussem dans la ville voisine, les femmes du village 

vinrent trouver la princesse. « Nous voudrions vendre tes tapis », lui dirent-elles. Elles la persua-

dèrent qu’elles pourraient en tirer le meilleur prix et attirer de nombreux admirateurs jusque dans 

le village. Curieuse, la jeune princesse leur demanda dans un murmure à quoi la ville ressemblait. 

« C’est un enchevêtrement de maisons et de rues. Un lieu où l’on marche à tout vitesse sur les 

boulevards, où les femmes s’arrêtent devant des vitrines éclairées pour admirer des robes comme 

tu n’en as jamais rêvé. » Elles lui décrivirent le vrombissement du vieux tramway, l’élégance des 

terrasses de café à l’ombre des flamboyants, la façade de l’hôtel Excelsior et le jardin public où 

s’amusent les enfants. Pendant deux nuits, la docile princesse fut agitée de rêves moites. Elle se 

réveillait les yeux cernés et sa mère s’inquiétait de la voir tomber malade.
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Jakmile vkročila na dvůr, prohnal se mezi stolovníky ledový vichr. Amine ke stařeně přistoupil 

a nabídl jí židli. S rozpaky se jí začal omlouvat a vesničanky jí nabídly zákusky a šafránový čaj. Ale 

babice zavrtěním hlavy odmítla. Ito k sobě přitáhla své dítě. Sevřela maličkou v náručí, když si to 

k ní stařena namířila. Čarodějnice jí zkroucenými prsty rozhrnula pramínky blonďatých vlásků. 

„To děvče v sobě nosí neřest. Duchové lesa a džinové z planiny mi praví, že podlehne chtíči a smil-

stvu. Až jí bude šestnáct let a lůno se jí chtíčem naplní, pokusí se utéct do města a podlehne šarmu 

muže, který uchvátí její čest. A tak zemře.“ Ito zděšeně vykřikla. Čarodějnice ze slavnosti odešla se 

smíchem, smíchem krutým a sžíravým, jehož ozvěna dospěla až na samý konec údolí.

Ito se roztřásla a nedokázala zadržet slzy. Krásná Zina, jež znala sílu bylin a pohyby hvězd, ji 

vzala do náruče. „Dobrá Ito, nemám takovou moc jako stará M’Barka, jež se stýká s těmi nejtem-

nějšími duchy přírodní říše. Ale mohu ti slíbit, že tvá dcerka nezemře v raném mládí. Až jí bude 

šestnáct let, pokusí se utéct, ale ujmou se jí dobří duchové. Po desítky let ji budou chránit před 

neštěstím a pokušením. Zahalí jí tělo a utiší její chtíč. Pak ji důstojný a krásný muž přivede zpět 

k životu.“

Ito a Amine svou dcerku chránili ze všech sil. Za svých dětských let se nemohla stýkat s další-

mi dětmi z vesnice. Nemohla běhat po planině, plavat v rozbouřených vodách vádí, schovávat se 

o slavnostech po nocích za obrovskými korkovými duby. Princezna rostla a každým dnem přibý-

vala na kráse i půvabu. Nesměla mluvit s chlapci a Amine ji naučil klopit zrak před těmi, kdož se 

na ni opovážili promluvit. Nechodila do školy jako ostatní dívky z vesnice. Ito a Amine se měli na 

pozoru před uličníky a tím, co by mohly knihy jejich zbožňované dceři nasadit do hlavy. Namísto 

toho princezna trávila své dny doma na zadním dvorku dřepěním u tkalcovského stavu. Její bílé 

a tenoučké ručky se po stavu proháněly s téměř nadpřirozenou hbitostí. Zdálo se, že ji to nestojí 

žádné úsilí, a přesto koberce, které její matka následně vystavovala na slunci, byly ty nejkrásnější 

a nejsložitější, na které vesničané mohli pamatovat. Jejich princezna byla dívenkou tak něžnou, 

mírnou a poslušnou, že ji někdy Amine a Ito chtěli dohledu ušetřit. Když dosáhla šestnácti let, 

pořád se chovala jako pobožná a slušná dívka a nikdy nezpochybňovala výchovu svých rodičů.

Jednoho dne, když se v sousedním městě připravoval velký jarmark Moussem, přišly za prin-

ceznou vesničanky. „Chtěly bychom prodávat tvé koberce,“ řekly jí. Přesvědčovaly ji, že by je moh-

ly prodat za tu nejlepší cenu a přilákat pozornost mnohých obdivovatelů až do vesnice. Mladá 

princezna se jich se zvědavostí šeptem zeptala, jak město vypadá. „Je to spleť domů a ulic. Místo, 

kde se spěchá po bulvárech, kde se ženy zastavují před nasvícenými výlohami, aby obdivovaly šaty, 

o kterých jsi nikdy ani nesnila.“ Popsaly jí bzukot staré tramvaje, půvab kavárenských zahrádek 

ve stínu delonixí, průčelí hotelu Excelsior a veřejnou zahradu, kde si hrají děti. Po dvě noci po-

slušnou princeznu zmítaly vlhké sny. Budila se s kruhy pod očima a její matka dostala strach, že 

je nemocná.



34 Le jour du Moussem arriva. Les femmes du village chargèrent sur une charrette le tapis or et 

rouge que la princesse tissait depuis des semaines et qui faisait l’admiration de tous. Lorsqu’elles 

arrivèrent sur la grande place de la ville blanche et qu’elles déroulèrent l’immense tapis de laine, 

elles découvrirent, stupéfaites, la frêle jeune fille qui s’y était cachée. La princesse les supplia de 

ne rien dire et, légère et gaie, courut dans les rues de la ville. Elle colla ses grands yeux bleus aux 

vitrines. Elle s’assit sur un banc pour admirer les tours d’un magicien amateur qui faisait rire 

les enfants. Épuisée par la marche et par l’émotion, elle s‘assit à une terrasse de café. Un jeune 

homme, charmant et cynique, lui demanda la permission de la rejoindre. Il proposa de lui faire 

goûter une spécialité de la ville, une boisson fraîche et amère qui fit tourner la tête de la jeune fille. 

L’homme l’amusait et lui racontait des histoires extraordinaires. La nuit était tombée, les fleurs des 

flamboyants s’étaient refermées, quand le jeune homme se pencha vers la princesse et lui déposa 

un langoureux baisser sur les lèvres. Quelle ne fut pas sa surprise de constater que sa proie s’était 

brutalement évanouie !

La princesse se réveilla dans une grange sombre. Ses vêtements de paysanne lui avaient été dé-

robés et elle portait à présent une longue robe noire qui couvrait ses bras fins et ses chevilles. Ses 

cheveux blonds avaient été coupés. Elle eut beau cogner contre les murs hurler à la mort, enfoncer 

ses ongles dans le bois, elle ne trouvait pas d’issue à cette prison. Aucune fenêtre pour admirer 

l’horizon. Aucun être humain avec qui échanger quelques mots. Sans y rien comprendre, elle 

sombrait parfois dans un sommeil profond et quand elle se réveillait elle trouvait auprès d’elle 

une écuelle de nourriture et une grande vasque remplie d’eau. Les mois, les années lui apprirent 

une étrange résignation. Tout instinct de révolte en elle s’était éteint. Elle avait perdu la notion du 

temps et d’elle-même. Sans miroir, elle ne pouvait deviner que le temps n’avait pas de prise sur elle. 

Ses traits ne se brouillaient pas, sa beauté n’était flétrie ni par les années, ni par la solitude. On lui 

avait raconté que lorsqu’elles sont déshonorées, les jeunes femmes sont menées loin du village. 

Dans des pièces silencieuses et sombres où elles expient leur péché. La princesse crut que la grange 

était sa punition et elle l’accepta.

En réalité, tout le pays était plongé dans cette étrange léthargie. Les femmes cachaient leurs 

atours et les hommes baissaient les yeux. Plus rien ne changeait. La vie n’était qu’une succession 

d’ordres et de rituels, répétés à l’infini par une foule servile. Un pouvoir lointain et invisible régnait 

sur ce peuple. Et nul ne songeait à le questionner. Des années passèrent, un siècle peut-être. Per-

sonne n’aurait su le dire. Les générations ne se succédaient pas, les hommes ne se renouvelaient 

guère. Tout semblait suspendu.

Un jour pourtant, un jeune homme se mit en tête de défier le pouvoir absolu. Un garçon brave 

et idéaliste, venu d’une contrée lointaine, de l’autre côté de la mer. Un jour, un vieux sage lui avait 

raconté, dans le plus grand secret, l’histoire de ce lieu figé par un sort. Le garçon en rêva pendant 

des nuits et décida de se mettre en route. Il navigua pendant deux jours sur une mer déchaînée 

avant de débarquer, fatigué, dans la plaine. Là, de grands arbres répandaient leur ombre funeste. Il 

dut lutter contre les branches et les chardons qui retenaient son bras et l’empêchaient d’avancer.   
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Nadešel den Moussemu. Vesničanky naložily na kárku zlatočervený koberec, který princez-

na tkala několik týdnů a který všichni obdivovali. Když dorazily na hlavní náměstí bílého města 

a rozmotaly obrovský vlněný koberec, s překvapením v něm objevily křehoučkou dívenku, která 

se do něj schovala. Princezna je snažně prosila, aby nikomu nic neříkaly, a s lehkomyslností a ra-

dostí se rozběhla do ulic města. Zavrtávala své velké modré oči do výloh. Posadila se na lavičku, 

aby obdivovala triky amatérského kouzelníka, který rozesmával děti. Když ji procházka a pocity 

vyčerpaly, posadila se u kavárny na zahrádku. Šarmantní, neřestný mladík ji požádal o dovolení 

si přisednout. Nabídl jí, že jí dá ochutnat městskou specialitu, osvěžující hořký nápoj, který díven-

ce zamotal hlavu. Muž ji bavil a vyprávěl jí neobyčejné historky. Nadešla noc, květy delonixí se 

uzavřely, když vtom se mladík naklonil k princezně a na ústa jí věnoval unylý polibek. Jaké to pro 

něj bylo překvapení, když zjistil, že jeho kořist najednou omdlela!

Princezna se probudila v  temné stodole. Převlek venkovanky byl tentam a  místo toho na  sobě 

měla dlouhé černé šaty, které zakrývaly její tenké ručky a kotníky. Dlouhé blonďaté vlasy jí někdo 

ostříhal. Marně bouchala do stěn, křičela, co jí hrdlo stačilo, zarývala nehty do dřeva, ale ze svého 

vězení nenacházela úniku. Žádné okno, skrz které by mohla obdivovat obzor. Žádná lidská bytost, 

s níž by mohla vyměnit pár slov. Aniž by věděla proč, upadala občas do hlubokého spánku, a když 

se vzbudila, spatřila vedle sebe misku s jídlem a velkou karafu plnou vody. Měsíce, roky ji naučily 

podivné odevzdanosti. Jakákoliv chuť ke vzpouře v ní pohasla. Ztratila přehled o čase i o  sobě 

samotné. Bez zrcadla nemohla tušit, že nad ní čas nemá moc. Rysy se jí nezastřely, její krása neu-

vadala ani ubíhajícími roky, ani samotou. Slýchávala, že když mladé ženy přijdou o čest, zavezou 

je daleko od vesnice. Do tichých a temných pokojů, kde pykají za svůj hřích. Princezna uvěřila, že 

stodola je její trest, a přijala jej.

Ve skutečnosti se do této podivné letargie ponořila celá země. Ženy schovávaly svou parádu 

a muži sklápěli zrak. Nic dalšího se nezměnilo. Život nebyl ničím jiným, než sledem příkazů a ri-

tuálů, které otrocký dav do nekonečna opakoval. Nad tímto lidem zavládla vzdálená a neviditelná 

síla. A nikdo si nad ní nelámal hlavu. Uběhly roky, možná století. Nikdo to nedokázal říct. Nová 

pokolení nepřicházela, lidstvo se nerodilo. Vše jako by se zastavilo.

Jednoho dne se přesto jeden mladík rozhodl všemocné síle vzdorovat. Chlapec to odvážný, sní-

lek pocházející z předaleké krajiny z opačného břehu moře. Jednoho dne mu jeden starý mudrc 

potají vypověděl příběh místa zmrazeného kletbou. Chlapec o něm po dlouhé noci snil a rozhodl 

se vypravit na cestu. Dva dny se plavil po rozbouřeném moři, než se s únavou vylodil na planině. 

Tam, kde obrovské stromy rozpínaly své neblahé stíny. Musel se probojovat větvemi a bodláčím, 

které ho chytaly za ruce a bránily mu v postupu. 



36 Des racines s’accrochaient à ses chevilles mais son cœur pur et vaillant en vint à bout. Comme par 

l’effet d’un enchantement, ses pas furent guidés vers la grange aveugle où dormait la princesse. Un 

irrésistible désir le poussa à abattre les parois de bois sombres et il s’avança vers le corps de la jeune 

fille. Il souleva le voile qui couvrait un visage d’une infinie beauté et pour la première fois depuis 

ce qui semblait avoir duré un siècle, elle regarde un homme en face. Ils quittèrent les lieux main 

dans la main, exaltés, amoureux. Et à mesure qu’ils descendaient la grande avenue, une lumière 

nouvelle éclatait sur la ville. Les hommes relevaient la tête. Les femmes se dévoilaient. Une foule 

immense, de plus en plus compacte, se mit à les suivre. Ils entonnaient des chansons, déclamaient 

des poèmes qui exaltaient la liberté et le bonheur de vivre. Le temps du sommeil était révolu.

Ito et Amine, qui n’avaient pas vieilli, retrouvèrent leur fille dans des effusions de joie. La prin-

cesse et son prince, qui se nommait Amir, étaient devenus dés égéries, portés aux nues par tout un 

peuple. Leur mariage fut un événement dans la région et on les combla de vœux et de présents. 

Bientôt, la princesse donna naissance à une fille qu’on nomma Aurore, comme pour célébrer cette 

ère nouvelle. Et un fils, Jour, dont la beauté irradiait.

Mais Amir demeurait un mystère. Le peuple de la plaine n’avait pas de cesse de le célébrer et 

de le remercier. Mais quand ils s’interrogeaient sur sa naissance et sur le lieu où vivaient ses pa-

rents, le prince restait muet. Malgré les grossesses de sa femme adorée, il lui arrivait de disparaître 

pendant des semaines. Il traversait la mer pour rejoindre son foyer. Son père, un homme d’une 

immense richesse et doté de grands pouvoirs, n’avait guère le temps de se préoccuper des absences 

de son fils. Mais sa mère, qui avait pour lui de grandes ambitions, ne croyait guère aux mensonges 

qu’il lui servait pour justifier ses absences. C’était une femme froide et intransigeante, qui tenait les 

voyages et le mélange des races en horreur. Dans son pays, cette cruelle ogresse exaltait la pureté 

des unions matrimoniales et craignait rient tant que de voir son fils échapper à son emprise.

Une nuit, alors que le jeune homme retournait discrètement auprès de sa femme, l’ogresse le fit 

suivre par un de ses sbires. Celui-ci lui apprit que son fils s’était lié aux hommes de la plaine et qu’il 

avait même fait des enfants avec une fille de culs-terreux. La méchante mère ravala sa colère et 

n’en laissa rien paraître jusqu’au jour où son mari mourut, d’un terrible accident de chasse. Elle fit 

alors appeler son fils à son chevet et, d’une voix plaintive et hypocrite, l’exhorta à lui présenter son 

épouse et ses enfants. « Ils seront ma seule consolation en ces temps de deuil et de malheur », lui 

jura-t-elle. On fit donc venir la princesse, suivie d’Aurore et de Jour. Ils découvrirent la mer pour 

la première fois et embarquèrent, joyeux et effrayés, sur un bateau dont les voiles se gonflaient de 

vent. On les installe dans une luxueuse maison d’où ils pouvaient rejoindre à pied le château de 

l’ogresse.

Ils vécurent ainsi, en bonne harmonie, jusqu’au jour où le prince dut quitter pour plusieurs 

mois son pays natal. Les peuples de la plaine l’avaient appelé à rejoindre leur mouvement de lutte 

et il ne pouvait se résoudre à les abandonner. En son absence, l’ogresse nourrit contre la princesse, 

cette étrangère, cette hérétique, une haine féroce. Elle voulait à tout prix sauver ses petits-enfants 

de l’influence de leur mère. Les ramener dans son giron, leur apprendre les vertus que sa race pure 

à elle se transmettait de génération en génération. 
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Kořeny mu svazovaly kotníky, ale jeho čisté a udatné srdce je nakonec přemohlo. Jako by jeho 

kroky ovládlo kouzlo, dovedly jej k temné stodole, kde spala princezna. Nezdolatelná touha ho 

donutila probourat se stěnou z tmavého dřeva a přistoupil k dívčinu tělu. Nadzdvihl závoj, který 

zakrýval neskutečně krásnou tvář, a  poprvé od doby, která se zdála stoletím, dívka před sebou 

spatřila muže. Místo opustili ruku v ruce, vzrušení, zamilovaní. A když kráčeli dolů širokou ulicí, 

nad městem se rozlila nová zář. Muži zvedli hlavy. Ženy shodily závoje. Obrovský, čím dál hustější 

dav je začal následovat. Zpívali písně, recitovali básně, které oslavovaly svobodu a radost ze života. 

Čas spánku pominul.

Ito a Amine, kteří nezestárli, našli svou dceru v záplavě radosti. Princezna a její princ jménem 

Amir se stali miláčky celého národa. O jejich svatbě se proslýchalo v celém kraji a lidé je zahrnuli 

přáníčky a dary. Zanedlouho princezna porodila dcerku, kterou pojmenovali Jitřenka, na znamení 

oslavy nové éry. A syna jménem Den, jenž zářil krásou.

Leč Amir zůstával tajemstvím. Lidé z planiny jej nepřestávali oslavovat a pořád mu děkovali. 

Ale když se ho ptali, odkud pochází a kde žijí jeho rodiče, princ mlčel. I když byla jeho zbožňovaná 

žena těhotná, dokázal na celé týdny zmizet. Přeplouval moře, aby se vracel ke své rodině. Jeho 

otec, muž nesmírně bohatý a obdařený velkou mocí, neměl mnoho času zabývat se nepřítomností 

svého syna. Ale jeho matka, která od něj očekávala velké věci, dlouho nevěřila lžím, které jí před-

kládal ke zdůvodnění své nepřítomnosti. Byla to žena chladná a nesmlouvavá, kterou cestování 

a míšení ras znechucovaly. Tato krutá obryně ve své zemi velebila počestnost manželského svazku 

a nic nenáviděla tolik, jako spatřovat svého syna, jak uniká jejímu vlivu.

Jedné noci, když se mladík potají vracel za svou ženou, jej obryně nechala sledovat jedním ze 

svých strážců. Ten se dozvěděl, že se její syn spřátelil s lidmi z planiny, a že si dokonce pořídil děti 

s dcerou vidláků. Zlá matka potlačila svůj hněv a nenechala na sobě nic znát až do dne, kdy její 

manžel zemřel při strašlivé lovecké nehodě. Nechala si tedy k lůžku zavolat syna a s předstíraným 

naříkavým hlasem ho prosila, aby jí představil svou ženu a děti. „Budou mi v těchto dobách smut-

ku a neštěstí mou jedinou útěchou,“ zapřísahala se. Nechal tedy přivést princeznu a s ní i Jitřenku 

a Dna. Poprvé v životě spatřili moře a s obavami i nadšením se nalodili na koráb, jehož plachty se 

napínaly větrem. Ubytovali je v přepychovém domě, odkud mohli dojít do zámku obryně pěšky.

A tak tam žili v  líbezné harmonii až do dne, kdy musel princ svou rodnou zemi na několik 

měsíců opustit. Lidé z planiny jej povolali, aby se připojil k  jejich bojovému hnutí, a on se jich 

nedokázal zříct. V jeho nepřítomnosti obryně vůči princezně, té cizačce, té kacířce, chovala krutou 

nenávist. Chtěla za každou cenu svá vnoučata uchránit před vlivem jejich matky. Vzít si je na klín, 

naučit je ctnosti, že se čistota její rasy předává z generace na generaci. 



38 Elle envoya son sbire enlever la petite Aurore, une nuit, dans le plus grand secret. Elle séquestra 

la petite dans une tour du château et demanda bientôt à ce qu’on lui ramène le beau Jour, pour 

parfaire son éducation et le soustraire aux bras de sa mère.

Mais le sbire, qui était un homme bon, était ému de la tristesse de la princesse. Toutes les nuits, 

cette dernière hurlait son chagrin d’avoir vu disparaître ses enfants. Elle voulut se laisser mourir, 

incapable de donner un sens à son existence sans ses deux petits. Devant la peine de cette jeune 

femme, si belle et si pure, le sbire avoua son méfait. Il l’informa que la reine les tenait enfermés 

dans une tour du château. Les malheureux ignoraient alors que l’ogresse les écoutait, elle qui se 

méfiait du caractère de son sbire et du pouvoir de séduction de sa belle-fille. Elle fit alors préparer 

un bûcher dans lequel elle jeta tous les biens de la princesse. Ses livres, écrits par des romanciers 

venus d’ailleurs, ses poèmes libertaires, ses chansons débridées, ses robes de dentelle et même ses 

cuves de boisson amère dont la princesse s’était entichée. Elle s’apprêtait à jeter ses petits-enfants 

et sa bru dans les flammes quand le prince fit son apparition. Il n’était pas prévu qu’il rentre aussi 

tôt mais ses enfants lui manquaient et il avait obtenu une permission. Il demanda qu’on lui ex-

plique les raisons de ce bûcher et de cette fureur. Quand il apprit les desseins de l’ogresse, il ordon-

na sans trembler à ses hommes de main de la jeter au feu. Il se consola de la perte de sa mère au-

près de sa femme et de ses beaux enfants. De l’autre côté de la mer, une ère nouvelle commençait.
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Jedné noci vyslala svého strážce, aby Jitřenku v té největší tajnosti unesl. Maličkou uvěznila v zá-

mecké věži a brzy se začala domáhat, aby jí dovedl krásného Dna, aby dovršila jeho vzdělání a za-

chránila ho ze spárů jeho matky.

Ale strážce, který byl mužem dobrým, dojal princeznin smutek. Každou noc žalem naříkala 

nad zmizením svých dětí. Chtěla zemřít, jelikož ve svém životě nedokázala bez svých dvou ma-

ličkých nacházet smysl. Tváří v tvář soužení tak krásné a čisté mladé ženy se strážce přiznal ke 

svému ohavnému činu. Pověděl jí, že je královna drží zavřené v jedné ze zámeckých věží. Ti ne-

šťastníci nevěděli, že je poslouchá obryně, jež se obávala povahy svého strážce a síly princeznina 

půvabu. Přichystala hranici, do které vhodila všechen princeznin majetek. Její knihy, spisy roma-

nopisců z dálných krajin, anarchistické básně, volnomyšlenkářské písně, krajkové šaty, a dokonce 

bečky s hořkým nápojem, pro který měla princezna slabost. Zrovna se plamenům chystala hodit 

svá vnoučata a snachu, když vtom se zjevil princ. Neměl se vrátit tak brzy, ale jeho děti mu chyběly 

a dostal povolení. Požadoval, aby mu někdo vysvětlil, nač ta hranice a takový poprask. Když se 

dozvěděl o záměrech obryně, bez mrknutí oka svým mužům přikázal, aby ji vhodili do ohně. Ze 

ztráty matky se utěšil po boku své ženy a svých krásných dětí. Na opačném břehu moře začínala 

nová éra.



40 AQUILINUS IUVENCUS
Evangeliorum libri quattuor

Tum petit umbrosos montes et lustra ferarum,

Obsequiumque illi Patres praebere ministri

Certabant rapidi, mox livor daemonis atram

Cum terrore rapit mentem, nec defuit aegro

Temptandi interea Christum versutia fallax.

Quadraginta illi fuerant ex ordine soles,

Ex quo nulla cibi potusve alimenta dabantur.

Sed contexta simul firmi ieiunia cordis

Terrarum ad regnum mentis secreta tenebant.

Tunc epulas demum monuit conquirere corpus.

Horrendi interea sceleris fallacia temptans:

„Si te pro certo genuit Deus, omnibus, inquit,

His poteris saxis forti sermone iubere

Usum triticei formamque capessere panis.“

Christus ad haec fatur: „Nil me iam talia terrent;

Nam memini scriptum, quoniam non sola tenebit

Vitam credentis facilis substantia panis,

Sed sermone Dei complet pia pectora virtus.“

Rursus at ille dolos versutis artibus aptans

Nectere temptator properat. Nam moenibus urbis

Mox inferre pedem sensit, vis livida Christum

Culmine marmoreo fecit consistere templi.

Tum sic adgreditur vocis fallente veneno:

„Si Deus est vere genitor tibi, culmine templi

Aera per vacuum saltu iaculabere corpus.

Testis erit scriptura tibi, quae spondet aperte

Mandatum summi Genitoris tale ministris,

Ut lapsum studeant casu defendere corpus;

Et famulis manibus current tua membra levare,

Ne lapidis laedat summas offensio plantas.“

Reddidit his Christus dictis contraria dicta:

„Me meminisse magis scripti caelestis oportet,

Ne vires Domini fidens audacia temptet.“

Rursus in abrupti montis consistere celsis

Mox furibunda iugis sensit fallacia Christum,

Ostendens olli fulgentia regna per orbem:
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VIKTOR WINTNER 
Pokúšanie na púšti. Překlad z latinského originálu (v přízvučném hexametru)

... následne zamieril do tmavých vrchov a brlohov zvery.

Tam sa sluhovia božského Otca snaživo oňho

starali, načo však závisť aj so strachom spolu sa zmocní

zákernej mysle zlostného démona, ktorému zradná

úskočnosť nechýba k tomu, nech medzitým pokúša Krista.

Ten tam prežíval štyridsať dní a počas nich žiadna

poživeň jedla či poživeň pitia mu nebola daná.

Predsa však sústavné pôsty tak silného srdca mu pritom

pomohli v útrapách mysle sa kráľovstva na zemi držať.

Telo však nakoniec nakáže, aby si jedlo už našiel

klamstvom ho popritom skúšajúc zlákať k strašnému hriechu.

Vraví mu: „Ak ťa Boh naozaj splodil, tak budeš môcť všetkým

kameňom navôkol prikázať ráznymi slovami, aby

získali podobu chleba a výživnosť pšenice taktiež.“

Kristus mu na toto povie: „Mňa nedesia takéto veci,

lebo si pamätám z Písma, že tým, čo uchová život

zbožného človeka, nebudú jedine bochníky chleba,

ale že cnosť, tá nasýti srdcia slovami Pána.“

On však zase raz s úskokmi lstivého pokušiteľa

v rýchlosti nástrahy strojí. Veď sotva čo bránami mesta

Kristove chodidlá prešli, už v závisti vezme ho sila

démona staviac ho na strechu z mramoru patriacu chrámu.

Nato ho osloví klamnými slovami plnými jedu:

„Ak je Boh naozaj rodičom tvojim, tak zo strechy tohto

Chrámu sa v prázdnotu vzduchu strmhlavým zoskokom vrhni.

Svedkom ti bude aj samotné Písmo, čo hovorí jasne

o tom, že najvyšší Pán, hľa, sluhom dal takýto rozkaz,

aby sa snažili život tvoj zachrániť, keby si spadol

a hneď aj pribehli telo ti nadľahčiac vo svojich rukách,

nech sa snáď nárazom o skaly nezrania chodidlá božské.“

Kristus však na tieto slová mu odpovie v opačnom duchu:

„Patrí sa, aby som pamätal väčšmi na Písmo sväté:

veriaci človek nech  trúfalo neskúša Pánove sily.“

Keď však uvidí zúrivý démon, že na rozoklanom

vrchu tam vo výšinách sa zastavil Kristus, tak teraz

ukáže žiarivé kráľovstvá celého sveta a povie:
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Cuncta tuo possum iamiam concedere regno,

Talia donantem si me veneratus adores.“

Tunc sic instantem dictis reiecit Iesus:

„Effuge pestiferi rabies vaesana veneni,

Haereat ut semper nobis immobile iussum,

Ut iustus caeli Dominum devotus adoret

Unius et famulans veneretur nomem in aevum.“

Talibus excussus fugit per devia daemon.
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„Vidíš ty veľkosť tej slávy, čo pramení z takýchto vecí?

Pritom ja môžem to celé hneď odovzdať do tvojej moci.

Stačí ak výmenou za to ma odteraz uctievať budeš.“

Takto keď dotiera, Ježiš ho s týmito slovami ženie:

„Zmizni ty zúrivé besnenie jedu, čo prináša skazu,

nech v nás naveky nemenný zostane príkaz ten Boží,

aby muž oddaný Pánu vždy modlil sa jedine k nemu

slúžiac a klaniac sa Božiemu menu, tak na veky vekov.“

Týmito slovami zahnaný démon späť do pustín beží...
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Das Café am Rande der Welt

Vorwort

Manchmal, wenn man es am wenigsten erwartet, aber vielleicht am meisten braucht, findet man 

sich an einem unbekannten Ort wieder, mit Menschen, die man gleichfalls nicht kennt, und er-

fährt neue Dinge. Ich erlebte so etwas eines Nachts auf einer dunklen, einsamen Straße. Rück-

blickend würde ich sagen, dass die Situation in jenem Moment ein Symbol für mein damaliges 

Leben war. So orientierungslos ich auf der Straße war, so sehr hatte ich die Orientierung auch in 

meinem Leben verloren. Ich wusste nicht genau, wohin ich unterwegs war oder warum ich mich 

in eine bestimmte Richtung bewegte.

Ich hatte mir eine Woche Urlaub genommen, um Abstand von meiner Arbeit und allem Drum-

herum zu bekommen. Nicht dass mein Job schrecklich gewesen wäre, wenngleich mich manches 

natürlich frustrierte. Am schlimmsten aber war, dass ich mich an den meisten Tagen fragte, ob es 

nicht mehr im Leben geben sollte, als zehn bis zwölf Stunden täglich im Büro zu verbringen und 

auf eine Beförderung hinzuarbeiten, die dann wahrscheinlich Zwölf- bis Vierzehn-Stunden-Tage 

nach sich ziehen würde. 

Auf dem Gymnasium hatte ich mich auf die Universität vorbereitet. An der Universität bereite-

te ich mich auf die Arbeitswelt vor. Und seitdem verbrachte ich meine Zeit damit, mich in meiner 

Firma hochzuarbeiten. Wiederholten all die Menschen, die mich auf diesem Weg geleitet hatten, 

lediglich das, was einst andere ihnen vorgelebt hatten?

Es waren eigentlich keine schlechten Ratschläge, aber sie waren auch nicht besonders erfül-

lend. Ich hatte das Gefühl, mein Leben mehr und mehr gegen Geld einzutauschen, wobei mir das 

kein besonders guter Handel zu sein schien. Kurz, es war ein recht verwirrter Zustand, in dem ich 

mich befand, als ich auf das „Café der Fragen“ stieß. 

Wenn ich anderen diese Geschichte erzähle, fallen sofort Begriffe wie „mystisch“ und „fan-

tastisch“ oder die Leute denken an die Fernsehserie „Twillight Zone“. In dieser Serie kamen 

Menschen an scheinbar ganz normale Orte, die sich im weiteren Verlauf häufig ganz anders ent-

puppten. Manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich mich einen Augenblick lang frage, ob mein 

Erlebnis überhaupt real war. In solchen Momenten gehe ich zu Hause an meine Schreibtisch-

schublade und lese, was auf der Speisekarte steht, die Casey mir gegeben hat. Sie zeigt mit, dass 

alles wirklich passiert ist. 

Ich habe nie versucht, denselben Weg zu nehmen und das Café wieder zu finden. Ganz abge-

sehen davon, wie real der Abend nun war: Etwas in mir möchte gerne glauben, dass das Café gar 

nicht mehr da wäre. Dass ich es in diesem Moment, in dieser Nacht nur deshalb gefunden habe, 

weil das so sein musste und es einzig und allein aus diesem Grund existierte. 

Vielleicht werde ich eines Tages versuchen zurückzugehen. Oder ich stehe eines Nachts unver-

sehens wieder davor. 
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JOHN STRELECKY
Kavárna na konci světa. Překlad z německého originálu

Předmluva

Občas, když to člověk nejméně očekává, ale současně nejvíc potřebuje, se znovu ocitne na nezná-

mém místě, s lidmi, které rovněž nezná, a dovídá se nové věci. Něco takového jsem zažil jedné noci 

v jedné tmavé, osamělé ulici. Při zpětném ohlédnutí bych řekl, že tato situace v tomto okamžiku 

symbolizovala můj tehdejší život. Právě tak dezorientovaný, jako v této ulici, jsem byl i ve svém 

životě. Přesně jsem nevěděl, kam jedu nebo proč se ubírám určitým směrem.

Vzal jsem si týden dovolené, abych získal odstup od své práce a svého okolí. Ne že by snad byla 

má práce tak strašná, třebaže mě mnohé samozřejmě frustrovalo. Nejhorší ale bylo, že jsem se 

téměř každý den ptal, jestli by mi život neměl dát více, než jen deset až dvanáct hodin strávených 

v práci usilováním o povýšení, což by pak pravděpodobně znamenalo dvanáct až čtrnáct hodin 

v práci.

Na gymnáziu jsem se připravoval na univerzitu. Na univerzitě jsem se připravoval na zaměstná-

ní. A od té chvíle trávím svůj čas vypracováním se v mé firmě na vyšší pozici. Zopakovali všichni ti 

lidé, kteří mě na této cestě vedli, pouze to, co již kdysi dávno přijali od ostatních za své?

Vlastně to ani nebyly špatné rady, jen nebyly nijak zvlášť naplňující. Měl jsem pocit, že svůj 

život čím dál víc vyměňuji za peníze, přičemž se to nezdálo být nijak zvlášť dobrým obchodem. 

Zkrátka jsem se nacházel v opravdu zmateném stavu, když jsem narazil na „Kavárnu otázek“.

Když tento příběh vyprávím ostatním, napadají je okamžitě pojmy jako „mystický“ a „fantas-

tický“ nebo si ihned vybaví televizní seriál „Twillight Zone“. V tomhle seriálu přicházeli lidé na 

zdánlivě normální místa, která se však v průběhu děje často vybarvila zcela odlišným způsobem. 

Občas se přistihnu přitom, že se v jednom okamžiku sám sebe ptám, jestli byl můj zážitek vůbec 

skutečný. V takových případech jdu domů k zásuvce mého psacího stolu a čtu, co stojí psáno na 

jídelním lístku, který mi dala Casey. Ten mi dokazuje, že se to všechno skutečně stalo.

Nikdy jsem se nepokusil vydat se na stejnou cestu a tuto kavárnu najít znovu. Nehledě na to, 

jak reálný ten večer právě teď byl: něco ve mně by rádo chtělo věřit, že už tu ta kavárna nebyla. Že 

jsem ji v té chvíli, té noci našel jen proto, protože to tak být muselo a ona existovala pouze a jen 

z tohoto důvodu.

Možná se jednoho dne pokusím zajít tam znovu. Nebo budu stát jedné noci znenadání opět 

před ní.
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diese Nacht im Café mein Leben verändert hat. Dass die Fragen, mit denen sie mich konfrontier-

ten, zu Gedanken und Erkenntnissen führten, die weit über das hinausgingen, was ich bis dahin 

überlegt hatte. 

Wer weiß, vielleicht verbringe ich dann den ganzen Abend damit, mich mit jemandem zu un-

terhalten, der ebenfalls die Orientierung verloren hat und sich ihm „Café der Fragen“ wiederfin-

det. Vielleicht schreibe ich aber auch ein Buch über mein Erlebnis, erzähle, worum es bei diesem 

Café am Rande der Welt eigentlich geht, und leiste auf diese Weise meinen Beitrag. 

1. Ich kroch mit einem Tempo auf dem Highway entlang, dass Schrittgeschwindigkeit ver-

gleichsweise Formel-1-verdächtig wirken ließ. Nachdem ich mich eine Stunde lang zentimeter-

weise vorwärts bewegt hatte, kam der Verkehr vollständig zum Erliegen. Ich drückte den Such-

knopf am Radio, um auf irgendein Zeichen intelligenten Lebens zu stoßen. Doch da war nichts. 

Nach 20 Minuten Stillstand begannen die Menschen aus ihren Autos auszusteigen. Das brach-

te zwar nicht wirklich etwas, aber nun konnten sich alle bei jemandem außerhalb ihres eigenen 

Autos beklagen, was zumindest eine nette Abwechslung war.

Der Besitzer eines Minibusses vor mir wiederholte ständig, dass seine Reservierung hinfällig 

würde, sollte er nicht bis sechs Uhr in seinem Hotel einchecken. Die Frau im Cabrio neben mir 

beklagte sich am Handy über die Ineffizienz des gesamten Straßensystems. Hinter mir trieb eine 

Wagenladung jugendlicher Baseball-Spieler ihre Betreuerin an die Grenzen des Wahnsinns. Ich 

konnte diese Frau beinahe denken hören, dass sie sich zum letzten Mal freiwillig zu irgendetwas 

bereit erklärt hatte. Ich selbst war also nur ein kleines Glied in einer langen Kette der Unzufrie-

denheit. 

Nach weiteren 25 Minuten, in denen nichts vorwärts gegangen war, kam schließlich ein Poli-

zeiauto auf dem grasbewachsenen Mittelstreifen entlanggefahren. Alle paar Hundert Meter blieb 

das Auto stehen, vermutlich, um den Menschen mitzuteilen, was los war. 

„Ich hoffe für den Fahrer“, dachte ich bei mir, „dass es für einen Aufstand gerüstet ist.“

Äußerst gespannt warteten wir alle darauf an die Reihe zu kommen. Als das Auto schließlich 

bei uns anlangte, erzählte uns eine Polizistin, dass ein Tanklastwagen mit potenziell toxischer La-

dung ein paar Meilen vor uns umgekippt und die Straße komplett gesperrt war. So hätten wir nun 

die Möglichkeit umzudrehen und eine andere Strecke zu nehmen – obwohl es eigentlich keine 

echte Alternative gab – oder aber zu warten, bis die Aufräumarbeiten beendet wären. Das würde 

wahrscheinlich eine weitere Stunde dauern. 

Ich beobachtete, wie die Polizistin zur nächsten Gruppe untröstlicher Fahrer ging. Als der 

Mann aus dem Minibus erneut damit anfing, dass er sich Sorgen um seine Sechs-Uhr-Reservie-

rung mache, war ich mit meiner Geduld am Ende. 

„So was passiert immer dann, wenn ich versuche, eine Weile von allem wegzukommen“, mur-

melte ich vor mich hin.



47

Pak můžu vejít dovnitř a vyprávět Casey, Mikovi a Anne – ti by tam taky měli být – jak tato noc 

v Kavárně změnila můj život. Že otázky, kterými mě konfrontovali, vedly k myšlenkám a poznat-

kům, které zdaleka přesahují to, nad čím jsem až dosud přemýšlel.

Kdoví, možná strávím celý večer tím, že si budu povídat s někým, kdo stejně jako já ztratil orien- 

taci a znovu se ocitl v „Kavárně na konci světa“. Možná ale taky o mém zážitku napíšu knihu, 

povyprávím, o co se vlastně v případě „Kavárny na konci světa“ jedná, a odvedu tak svůj díl práce.

1. Ploužil jsem se po dálnici takovým tempem, že i rychlost Formule 1 působila ve srovnání se 

mnou podezřele. Po hodině velmi pomalého pohybu vpřed doprava zcela zkolabovala. Na rádiu 

jsem zmáčkl tlačítko vyhledávání, abych natrefil alespoň na nějaký náznak inteligentního života, 

ale i zde jsem narazil.

Po 20 minutách stání začali lidé ze svých aut vystupovat. To sice k ničemu nebylo, ale alespoň 

si všichni navzájem mohli postěžovat u někoho jiného mimo své auto, což byla alespoň příjemná 

změna.

Majitel jednoho minibusu přede mnou neustále opakoval, že mu propadne jeho rezervace, po-

kud se ve svém hotelu nestihne zapsat do šesti hodin. Jedna paní v  kabrioletu vedle mě si do 

telefonu stěžovala na neefektivnost celého dopravního systému. Dodávka plná dospívajících base- 

ballových hráčů za mnou přiváděla jejich trenérku na hranici šílenství. Téměř jsem slyšel její my-

šlenky, že s  něčím takovým dobrovolně souhlasila naposledy. Já sám jsem však byl jen malým 

článkem dlouhého řetězce nespokojenosti.

Po dalších 25 minutách, kdy se nic nepohnulo kupředu, konečně přijelo po zatravněném střed-

ním pruhu policejní auto. Každých pár stovek metrů zůstalo auto stát, pravděpodobně proto, aby 

lidem sdělilo, co se stalo.

„Doufám kvůli tomu řidiči,“ pomyslel jsem si, „že je vyzbrojen na případný odpor.“

Nanejvýš zvědaví jsme všichni čekali, až na nás dojde řada. Když auto konečně dorazilo k nám, 

vysvětlila nám jedna policistka, že se pár mil před námi převrátila cisterna s možným toxickým 

nákladem a celá ulice je tak uzavřena. Nyní jsme tedy měli možnost otočit se a jet jinou trasou – 

ačkoli zde žádná skutečná alternativa nebyla – nebo čekat, až budou ukončeny odklízecí práce. To 

by trvalo přibližně další celou hodinu.

Pozoroval jsem, jak policistka kráčí k další skupině neutěšených řidičů. Když řidič minibusu 

znovu začal s  tím, že si dělá starosti o  svou rezervaci v  šest hodin, byl jsem se svou trpělivostí 

u konce.

„Něco takového se stane vždy, když si chci udělat chvíli pro sebe a utéct od všeho,“ mumlal jsem 

si pro sebe.
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fällig in meiner Nähe befanden –, dass meine Frustrationsgrenze erreicht war und ich nun einen 

anderen Weg suchen würde. Nach einer letzten Bemerkung über seine Sechs-Uhr-Reservierung 

machte der Minibusbesitzer den Weg für mich frei. Ich fuhr über den Mittelstreifen und schlug die 

entgegengesetzte Richtung ein. 

Vor meiner Abreise hatte ich mir aus dem Internet die Wegbeschreibung ausgedruckt. Dabei 

war ich mir besonders schlau vorgekommen. „Ich brauche keine Karte“, dachte ich. „Ich muss 

lediglich diesen einfachen, verständlichen Angaben folgen.“ Nun sehnte ich mich nach dem Stra-

ßenatlas, der mich früher bei all meinen Fahrten begleitet hatte. 

Ich fuhr also in Richtung Süden los, wobei ich eigentlich nach Norden musste, und meine Frus-

tration wuchs. Aus fünf Meilen ohne Ausfahrt wurden erst 10, dann 20, dann 25 Meilen. 

„Bis ich zu einer Ausfahrt komme, werde ich endgültig keine Ahnung mehr haben, wie ich an 

mein Ziel kommen soll“, sagte ich laut zu mir selbst – ein Zeichen für meine zunehmend desolate 

Stimmung.

Nach 28 Meilen tauchte schließlich eine Ausfahrt auf. 

„Das darf nicht wahr sein“, dachte ich, als ich abbog. „Dies ist wahrscheinlich die einzige High-

wayausfahrt auf der ganzen Welt, an der es keine Tankstelle, kein Fast-Food-Restaurant oder ir-

gendetwas anderes gibt.“ Ich sah nach links. Da war nichts. Der Blick nach rechts bot die gleiche 

Leere. 

„O.k.“, sagte ich, „es sieht so aus, als sei es egal, in welche Richtung ich fahre.“

Ich bog rechts ab und machte mir einen geistigen Vermerk, dass ich nun nach Westen fuhr 

und bei der nächsten größeren Kreuzung wieder rechts abbiegen musste. Auf diese Weise würde 

ich zumindest wieder in Richtung Norden fahren. Die Straße hatte zwei Spuren. Die eine brachte 

mich weiter von dort weg, woher ich gekommen war, die andere brachte mich zurück. Ich war mir 

wirklich nicht sicher, auf welcher Spur ich sein sollte. Es gab nur sehr wenig Verkehr. Andere Zei-

chen der Zivilisation war noch spärlicher gesät. Gelegentlich sah ich ein Haus, ein paar Farmen 

und sonst nichts als Wälder und Grasflächen.

Eine Stunde später hatte ich mich heillos verfahren. Die einzigen Kreuzungen, die ich über-

quert hatte, waren klein und mit der Sorte Straßenschilder markiert, die einen sofort klarmachen, 

dass man ein Problem hat. Wenn man 40 Meilen lang keinen anderen Menschen gesehen hat und 

die Straße, auf der man sich befindet, mit dem Wort „Alte“ beginnt, wie bei „Alte Landstraße“, 

dann sieht es gar nicht gut aus. 

Bei der nächsten Kreuzung, die keinesfalls größer war als alle anderen, die ich überquert hatte, 

bog ich rechts ab. Es war ein Akt der Verzweiflung. Zumindest würde ich in die richtige Himmels-

richtung fahren, auch wenn ich keine Ahnung hatte, wo ich mich befand. Zu meiner Bestürzung 

begann der Name dieser Straße ebenfalls mit „Alte“. 

Es ging auf acht Uhr zu, und die Sonne senkte sich tiefer über dem Horizont. Während der Tag 

zur Neige ging, wurde ich immer frustrierter. 
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Vysvětlil jsem svým novým kamarádům – kamarádům v dětském slova smyslu, protože se zrov-

na nacházeli v mé blízkosti –, že jsem se dostal do stavu naprosté frustrace a že bych chtěl hledat 

jinou cestu. Po poslední poznámce o své rezervaci v hotelu v šest hodin mi majitel minibusu uvol-

nil cestu. Projel jsem přes středový pruh a vydal se opačným směrem.

Před mým odjezdem jsem si z  internetu vytiskl popis cesty. Při tom jsem postupoval zvlášť 

chytře. „Nepotřebuji žádnou mapu,“ myslel jsem si. „Musím se pouze držet těchto jednoduchých, 

srozumitelných údajů.“ Nyní jsem toužil po svém atlasu silnic, který mě dříve doprovázel při všech 

mých cestách.

Ubíral jsem se tedy směrem na jih, přičemž jsem ve skutečnosti potřeboval jet na sever, a má 

rozmrzelost rostla. Z pěti mil bez výjezdu se stalo nejprve 10, pak 20, pak 25 mil.

„Než dojedu k nějakému výjezdu, nebudu mít jediné tušení, jak se dostat k mému cíli,“ řekl 

jsem si nahlas – známka mé stále zoufalejší nálady.

Po 28 mílích se konečně objevil první výjezd.

„To snad nemůže být pravda,“ myslel jsem si, když jsem odbočil. „To je snad jediný výjezd z dál-

nice na celém světě, na kterém není žádná benzinka, žádná restaurace s rychlým občerstvením 

nebo cokoli jiného.“ Podíval jsem se nalevo. Nic. Pohled napravo nabízel stejnou prázdnotu.

„Dobrá,“ řekl jsem, „vypadá to, že je úplně jedno, jakým směrem pojedu.“

Zabočil jsem doprava a v duchu poznamenal, že nyní jedu na západ a při další větší křižovatce 

musím znovu odbočit vpravo. Tímto způsobem bych se alespoň měl znova dostat směrem na sever. 

Silnice měla dva pruhy. Jeden z nich mě povede dál opačným směrem, než kterým jsem přijel, 

druhý mě dovede zpátky. Skutečně jsem si nebyl jistý, který z nich mám zvolit. Míjelo mě jen vel-

mi málo automobilů. Další znaky civilizace byly ještě vzácnější. Příležitostně jsem zahlédl nějaký 

dům, pár farem a jinak nic než jen lesy a zeleň.

O hodinu později jsem definitivně zabloudil. Jediné křižovatky, které jsem projel, byly malé 

a označené takovými rozcestníky, které člověku ihned objasňují, že má problém. Když totiž člověk 

ujede 40 mil bez toho, aniž by viděl nějakého člověka, a ulice, na které se nachází, začíná slovem 

„Stará“, jako při „Staré silnici“, pak to vůbec nevypadá dobře.

Na další křižovatce, která v žádném případě nebyla větší než ostatní, které jsem projel, jsem 

odbočil doprava. Byl to akt zoufalosti. Přinejmenším bych měl jet správným směrem, i když jsem 

neměl jediné tušení, kde jsem se nacházel. K mému zděšení začínal název této ulice rovněž slovem 

„Stará“.

Táhlo na osmou hodinu a slunce klesalo hlouběji za horizont. Zatímco se den chýlil ke konci, 

já byl čím dál rozmrzelejší.



50 „Ich hätte einfach auf dem Highway bleiben sollen“, dachte ich verärgert. „Ich habe mich da- 

rüber aufgeregt, eine Stunde zu verlieren, aber nun habe ich zwei vergeudet und weiß immer noch 

nicht, wo zum Teufel ich bin“.

Ich schlug mit der Faust gegen das Autodach, als ob das Auto dafür könnte, oder als würde das 

irgendetwas bringen. 

10, 15, 20 weitere Meilen immer noch nichts. Mittlerweile war der Tank weniger als halbvoll. 

Soweit ich es beurteilen konnte, war es keine Option mehr zurückzufahren. Mit dem restlichen 

Benzin konnte ich nicht mehr zu meinem Ausgangspunkt zurückkehren – gesetzt, ich würde die-

sen Ort überhaupt finden. Und selbst wenn es mir gelänge: Auf der gesamten Strecke gab es keine 

Tankstelle. 

Also blieb mir nur mich weiterhin durchzukämpfen und darauf zu hoffen, schließlich an einen 

Ort zu kommen, wo ich tanken und etwas essen konnte. Mein Frustrationsniveau bewegte sich 

weiterhin in die entgegengesetzte Richtung der Tankanzeige.

Ich hatte diese Reise unternommen, um Frustrationen zu vermeiden. Davon gab’s zu Hause 

reichlich, im Job, mit Rechnungen und in gewissem Maße mit dem Leben im Allgemeinen. Hier 

brauchte ich das nicht auch noch. Eigentlich sollte dies eine Gelegenheit sein, mich zu entspan-

nen und „meine Batterien wieder aufzuladen“. 

„Was für eine eigenartige Redewendung“, dachte ich. „‚Die Batterien wieder aufladen.‘ Aus-

powern, wiederaufladen, auspowern, wiederaufladen… wie soll das je in eine positive Richtung 

führen?“

Die Sonne war nun vollkommen hinter den Bäumen verschwunden, und die Dämmerung 

hüllte die Landschaft immer mehr ein. Rosa und orange gefärbte Wolken reflektierten das letzte 

Tageslicht, wenngleich ich den Himmel kaum wahrnahm, da ich mich zum einen auf die Straße, 

zum anderen auf meine sich verschlechternde Situation konzentrierte. Es gab immer noch keine 

Spur von irgendwelchen Menschen. 

Ich blickte wieder zur Tankanzeige. „Weniger als ein Viertel voll, und der Pegel sinkt weiter“, 

murmelte ich laut vor mich hin. 

Das letzte Mal hatte ich auf der Fahrt von der Universität nach Hause in meinem Auto geschla-

fen. Das war Jahre her, und ich hatte eigentlich nicht vor, es zu wiederholen. Unglücklicherweise 

sah es so aus, als würde dies immer wahrscheinlicher. 

„Ich werde meinen Schlaf brauchen“, dachte ich, „damit ich genug Kraft habe, um Hilfe zu 

holen, wenn das Benzin ausgeht“.

2. Gerade als die Tankanzeige unter die rote Linie mit der R rutschte, sah ich das Licht. Von 

meiner dummen Lage genervt, war ich vor ein paar Meilen an einer Kreuzung links abgebogen. 

Es gab zwar kein Anzeichen dafür, dass sich die Chancen, jemanden zu finden, dadurch verbesser-

ten, aber ich tat es trotzdem. In dem Moment rechtfertigte ich es damit, dass es zumindest keine 

Straße war, die mit dem Wort „Alte“ anfing. 

„Ein Akt der Verzweiflung, der sich offensichtlich bezahlt machen könnte“, sagte ich laut. 
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„Měl jsem prostě zůstat na dálnici,“ uvažoval jsem rozzlobeně. „Rozčiloval jsem se, že ztratím 

hodinu času, ale teď jsem promrhal dvě a stále ještě nevím, kde k čertu jsem.“

Třískl jsem pěstí o  střechu auta, jako by snad za to to auto mohlo, nebo jako by to něčemu 

pomohlo.

Dalších 10, 15, 20 mil se nic nedělo. Mezitím byla nádrž z větší části prázdná. Z toho, co jsem 

mohl usoudit, nebyla možnost jet zpátky. Se zbytkem benzínu jsem se už nemohl vrátit zpátky ke 

svému výchozímu bodu – pokud bych to místo vůbec našel. A i kdyby se mi to povedlo: na celé 

trase nebyla jediná čerpací stanice.

Takže mi zbývalo pouze dál bojovat a doufat v to, že nakonec dojedu na nějaké místo, kde bych 

mohl natankovat a najíst se. Úroveň mé rozmrzelosti se pohybovala stále dál protichůdným smě-

rem ukazatele stavu nádrže.

Podnikl jsem tuto cestu proto, abych se vyhnul frustracím. Těch bylo doma až až, v práci, s fak-

turami, a do jisté míry všeobecně i s mým životem. Tady jsem je nepotřeboval. Vlastně to pro mě 

měla být příležitost odpočinout si a „znovu dobít baterky“.

„Jak zvláštní fráze,“ pomyslel jsem si. „‘Znovu dobít baterky‘. Vybít, znovu nabít, vybít, znovu 

nabít… jak to může vůbec směřovat pozitivním směrem?“

Slunce již zcela zmizelo za stromy a soumrak zahaloval krajinu čím dál víc. Dorůžova a oran-

žova zbarvené mraky odrážely poslední denní světlo, i když jsem oblohu sotva vnímal, jelikož jsem 

se soustředil jednak na silnici, tak na svou stále se zhoršující situaci. A stále zde nebylo stopy po 

jakýchkoli lidech.

Znovu jsem koukl na ukazatel stavu nádrže. „Zbývá mi méně než jedna třetina nádrže a ručička 

stále klesá,“ mumlal jsem si nahlas.

Naposledy jsem ve svém autě spal na cestě z  univerzity domů. To už bylo před mnoha lety 

a nemám v úmyslu to ještě opakovat. Bohužel to vypadalo tak, že je tato skutečnost čím dál tím 

víc reálnější.

„Spánek budu potřebovat,“ uvažoval jsem, „abych měl dost sil přivolat si pomoc, až mi dojde 

benzín.“

2. Zrovna když ukazatel stavu nádrže sklouzl pod dolní červenou hranici, jsem zahlédl světlo. 

Podrážděný ze své hloupé situace jsem na křižovatce pár mil zpátky odbočil vlevo. Neměl jsem zde 

sice žádný náznak toho, že se tímto krokem má šance, že někoho potkám, zlepší, ale přesto jsem 

to udělal. V tuto chvíli jsem si to omlouval tím, že zde aspoň nebyla žádná ulice, která by začínala 

slůvkem „Starý“.

„Akt zoufalosti, který by se zřejmě mohl vyplatit,“ řekl jsem nahlas.



52 Als ich mich dem Lichte näherte, erkannte ich, dass es eine Straßenlampe war. Eine einzelne 

weiße Straßenlampe, die hell an einem Ort leuchtete, der sich absolut am Ende der Welt befand.

„Bitte, lass dort etwas sein“, murmelte ich auf eine mantraähnliche Weise vor mich hin als ich 

die letzte Viertelmeile darauf zufuhr. Und tatsächlich, da war etwas. 

Bei der Straßenlampe bog ich auf einen Kiesparkplatz ab. Zu meiner Verwunderung lag vor mir 

ein kleines weißes, rechteckiges Gebäude namens Das Café der Fragen, wie hellblaue Neonröhren 

auf dem Dach verkündeten. Ebenso überraschten mich die drei anderen Autos auf dem Parkplatz. 

„Wo immer sie auch hergekommen sein mögen, es kann nicht die gleiche Richtung gewesen 

sein, aus der ich gekommen bin“, dachte ich, da ich bei meiner Fahrt seit mindestens einer Stunde 

niemanden mehr gesehen hatte. „Das könnte ein gutes Zeichen sein. Hoffentlich wissen sie im 

Gegensatz zu mir, wie man von hier wieder wegkommt“. 

Ich kletterte aus dem Auto und schreckte meine Arme ein paar Mal in die Höhe, um meine 

steifen Glieder zu dehnen. Dann ging ich zum Eingang. Der Himmel war schwarz, abgesehen von 

einem großen zunehmenden Mond und tausenden von Sternen. Als ich die Tür des Cafés öffnete, 

kündigten kleine Glöckchen, die innen am Türknauf hingen, meine Ankunft an. 

Zu meiner Überraschung schwappte mir eine Woge appetitanregender Düfte entgegen. Bis zu 

diesem Zeitpunkt hatte ich gar nicht bemerkt, wie hungrig ich war. Ich konnte nicht genau aus-

machen, wonach es roch, aber ich nahm mir vor, drei Portionen davon zu bestellen, was auch 

immer es sein mochte. 

Innen wirkte das Café wie ein amerikanisches Restaurant aus den fünfziger Jahren. Verchrom-

te Barhocker mit roten Sitzen waren unter einer langen, schmalen Theke aufgereiht. Unter der 

vorderen Fernstern gab es eine Reihe von roten Sitznischen. Auf den Tischen standen ein Zucker-

streuer aus Glas, ein kleines silbernes Milchkännchen sowie zueinander passende Salz- und Pfef-

ferstreuer. Auf einem hohen Tisch in der Nähe der Tür befand sich eine alte Kasse, und daneben 

stand ein Kleiderständer aus Holz. 

Es wirkte alles sehr gemütlich, wie ein Ort, an dem man lange Zeit sitzen und sich mit Freun-

den unterhalten kann. Leider hatte ich keine mitgebracht.

Eine Bedienung unterbrach ihre Unterhaltung mit einem Paar, das weiter hinten in einer Ni-

sche saß. Sie lächelte mich an und sagte: „Nehmen Sie Platz, wo immer Sie gerne möchten“. 

Ich bemühte mich, meine Frustration, die sich während der letzten Stunden aufgebaut hatte, 

in den Griff zu bekommen, und versuchte zurückzulächeln. Dann wählte ich einen Platz in der 

Nähe der Tür. Als ich auf den roten Vinylsitz glitt, bemerkte ich, wie neu er aussah. Ich sah mich 

um und stellte erstaunt fest, dass alles neu wirkte. 

„Der Besitzer muss mit einem enormen Wachstum rechnen“, dachte ich, „wenn er ein Café hier 

am Rande der Welt eröffnet“. 

Ein „Hallo“ unterbrach meine Gedanken über billige Grundstückspreise und die voraussicht-

liche Entwicklung des Immobilienmarktes. Es war die Serviererin. „Mein Name ist Casey, wie 

geht es Ihnen?“

„Hallo Casey. Ich heiße John und bin etwas vom Weg abgekommen“. 
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Jak jsem se k tomu světlu blížil, rozpoznal jsem, že se jedná o pouliční lampu. Jedna osamocená 

bílá pouliční lampa, která jasně osvětlovala místo, které se nacházelo na úplném konci světa.

„Prosím, ať tam něco je,“ mumlal jsem stále dokola jako nějakou mantru, když jsem dojížděl 

poslední čtvrt míle. A skutečně, něco tam bylo.

U pouliční lampy jsem zabočil na štěrkem vysypané parkoviště. K mému údivu přede mnou 

stála malá, bílá, obdélníková budova jménem Kavárna otázek, jak oznamovala světlemodrá neo-

nová zářivka na střeše. Podobně mě překvapila další tři auta, stojící na parkovišti.

„Ať už tu přijeli odkudkoli, směrem, odkud jsem přišel já, to být nemohlo,“ pomyslel jsem si, 

protože jsem při své cestě minimálně hodinu nikoho neviděl. „To by mohlo být dobré znamení. 

Snad na rozdíl ode mě ví, jak odsud pryč.“

Vysoukal jsem se z auta a zdvihl mé paže několikrát do výšky, abych protáhl své ztuhlé údy. Pak 

jsem šel ke vchodu. Když opomenu velký dorůstající měsíc a tisíce hvězd, byla obloha černá. Když 

jsem otvíral dveře kavárny, oznámily malé zvonečky visící zevnitř na klice můj příchod.

K mému překvapení mě pohltila vlna vůní, podněcujících k jídlu. Až do této chvíle jsem vůbec 

nepostřehl, že mám hlad. Nemohl jsem přesně určit, čím to vonělo, ale měl jsem v úmyslu objed-

nat si toho tři porce, ať už to bylo cokoli.

Uvnitř působila kavárna jako americká restaurace z  padesátých let. Pochromované barové 

stoličky s červeným polstrováním byly seřazeny pod dlouhým, úzkým barovým pultem. Pod před-

ními okny byla řada červených sedacích boxů. Na stolech stály cukřenky ze skla, malá stříbrná 

konvička na mléko a k tomu pasující solnička a pepřenka. Na vysokém stole v blízkosti dveří se 

nacházela stará pokladna a vedle stál věšák ze dřeva.

Všechno působilo velmi útulně, jako místo, kde člověk může dlouho sedět a povídat si s přáteli. 

Bohužel jsem s sebou žádné nevzal.

Obsluha přerušila svou konverzaci s jedním párem, který seděl vzadu v jednom boxu. Usmála 

se na mě a povídá: „Posaďte se, kamkoli chcete.“

Snažil jsem se dostat svou rozmrzelost, která v posledních hodinách výrazně vzrostla, pod kon-

trolu a  pokusil jsem se úsměv oplatit. Pak jsem si vybral místo v  blízkosti dveří. Když jsem se 

sklouzl po červeném vinylovém křesle, všiml jsem si, jak nově vypadá. Rozhlédl jsem se kolem 

a s údivem jsem zjistil, jak nově všechno působí.

„Majitel musí počítat s obrovským výnosem,“ pomyslel jsem si, „když otvírá kavárnu tady, na 

konci světa.“

„Ahoj“ přerušilo mé myšlenky o levné ceně pozemku a předpokládaném vývoji trhu s nemovi-

tostmi. Byla to servírka. „Mé jméno je Casey, jak se máte?“

„Ahoj Casey. Jmenuji se John a trošku jsem sešel z cesty.“



54 „Ja, das sind Sie, John“, erwiderte sie mit einem schelmischen Lächeln. 

Aufgrund der Art und Weise, wie sie dies sagte, war ich mir nicht sicher, ob sie bestätigte, dass 

ich John hieß oder dass ich vom Weg abgekommen war. 

„Warum sind Sie hier, John?“, fragte sie mich. 

„Nun, ich war unterwegs, und dann geriet ich in einen Stau. Als ich versuchte, ihn zu um-

fahren, verlor ich so ziemlich die Orientierung. Dabei wurde das Benzin immer knapper, und ich 

wäre beinahe verhungert“. Casey setzte wieder ihr schalkhaftes Lächeln auf, als ich mit meinem 

frustrierten Gejammere fertig war. „Ich mache Ihnen einen Vorschlag“, sagte sie. „Ich bin sicher, 

dass wir Sie vor dem Hungertod retten können. Und was den Rest angeht, werden wir einfach mal 

sehen“.  
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„Ano, to jste, Johne,“ odvětila s šibalským úsměvem.

Podle způsobu, jakým to řekla, jsem si nebyl jistý, jestli potvrzuje, že se jmenuji John nebo že 

jsem sešel z cesty.

„Proč jste tady, Johne?“ zeptala se mě.

„Nu, byl jsem na cestě a pak jsem uvízl v zácpě. Když jsem se ji pokoušel objet, ztratil jsem tak 

nějak orientaci. Přitom mi docházel benzín a skoro bych vyhladověl.“ Když jsem byl hotový se 

svým bezútěšným fňukáním, Casey znovu nasadila svůj šibalský úsměv. „Udělám Vám návrh,“ 

řekla. „Jsem si jistá, že Vás od vyhladovění můžeme zachránit. A co se zbytku týče, tak to se ještě 

uvidí.“



56 ANETA JADOWSKA
Inne Światy (Boży dłużnik – Pierwsza część Tryptyku tatarskiego)

Trudno mu było czytać przy słabym świetle księżyca, jednak nie zapalał lampy – nie chciał obu-

dzić synka. Zresztą w ostatnich miesiącach powtarzał tekst błogosławieństwa tyle razy, że znał go 

na pamięć. Przesuwał długie paski papieru między palcami, a potem zwijał je w ciasny rulonik 

i wsuwał do skórzanego futerału zawieszonego na tasiemce z czerwonego jedwabiu. Oplatała ona 

klatkę piersiową Witii – biegła od lewego ramienia i znikała pod prawą pachą. Była tam od dnia 

narodzin chłopca, zostanie aż do śmierci. Jego w tym głowa, by jak najodleglejszej. To dlatego co 

noc, od wielu miesięcy, powtarzał ten rytuał.

Ojciec, hadżi Murza, uważał, że przesadza, że po hramotkę sięga się w nadzwyczajnych okolicz-

nościach, w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia. W każdej innej wystarcza sama jej obecność 

na ciele.

– Żyję siedemdziesiąt siedem lat, synu, i dotąd tylko dwa razy była potrzeba, by ją rozwijać: raz 

po tym, jak stratował mnie koń, i drugi, gdy moja dusza była bliska opętania przez fiereja. To nasza 

ochrona ostateczna, synu, gdy brakuje nadziei, a niebezpieczeństwa nie da się oddalić inaczej – 

powtarzał tym nieznoszącym sprzeciwu głosem mędrca.

Hadżi Murza nie rozumiał, że to była właśnie taka sytuacja. Życie jego wnuka wisiało na wło-

sku, dopóki on, Bahr Łaszkuć, nie spłaci długu. Był coraz bliżej, lecz strach przed tym, że boska 

cierpliwość jest równie krucha jak życie jego dziecka, nie dawał mu spać. Więc choć powieki mu 

ciążyły, a głowa opadała, przesuwał pasek hramotki między palcami, mamrocząc słowa modlitwy. 

Gdy skończył, uniósł nieznacznie kołdrę okrywającą drobne ciało Witii, wsunął papierowy rulo-

nik do futerału i obwiązał go dokładnie czerwoną przędzą, by błogosławieństwo nie wysunęło się 

w ciągu dnia, kiedy chłopiec będzie biegał i bawił się tak, jakby nad jego głową nie wisiał miecz 

Damoklesa. Głaszcząc go po głowie, zanucił kołysankę, którą zwykle śpiewała mu matka. Siedzia-

ła na bujanym fotelu otulona miękką poświatą świecy, przyciskała synka do piersi i nuciła mu 

piosenkę o królewnie z piernika. Witia miewał koszmary, ledwie wyrósł z niemowlęctwa. Budził 

się z płaczem i choć jeszcze prawie nie mówił, próbował opowiadać o złych rzeczach, które widział 

po drugiej stronie zasłony świata. Uspokajał się tylko w objęciach matki, a gdy zasypiał, Olga przy-

woływała Bahra spojrzeniem, by ułożył małego w łóżeczku.

– On śpi, Bahr. Czy i ty jesteś śpiący? Może spróbujemy mu zrobić siostrzyczkę? – pytała z psotą 

w oczach, a jemu z miejsca mijało zmęczenie.

Boże, jak on za nią tęsknił. Nigdy nie myślał, że przeżyje bez niej choćby tydzień, tymczasem 

minęły już dwa lata. Ale był Witia – Bahr miał powody, by wciąż oddychać. Nie wiedział, ile zo-

stało w pamięci dziecka z tych czterech lat spędzonych z matką. Nie pytał – mówienie o niej za 

bardzo bolało  – ale chciał, by malec mial jakieś wspomnienie Olgi. Tym drobiazgiem, który ją 

przypominał, była kołysanka.
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TEREZIE ŠENKYŘÍKOVÁ
Jiné světy: Dlužník Boha (první část Tatarského triptychu).  
Překlad z polského originálu.

Nebylo lehké číst jen při slabém měsíčním světle, přesto ale lampu nerozsvítil – nechtěl vzbudit 

syna. Požehnání navíc v posledních měsících opakoval tak často, že ho znal nazpaměť. Dlouhé 

pásky papíru přesouval mezi prsty, aby je následně svinul v těsnou ruličku a vsunul do koženého 

pouzdra, zavěšeného na stuze z rudého hedvábí. Ta ovíjela Witiovu hruď od levého ramene až po 

pravou paži. Byla tam od dne chlapcových narozenin a zůstane tam až do jeho smrti. Je na něm, 

aby to bylo co možná nejpozději. Právě proto tento rituál opakuje už několik měsíců.

Otec, Hadži Murza, myslel, že to přehání, že k  modlitbám člověk sahá jen v  mimořádných 

chvílích, v situacích bezprostředního ohrožení života. V těch ostatních je pouhá jejich přítomnost 

na těle dostatečná.

„Synu, žiji již sedmdesát sedm let a dosud jsem je potřeboval rozvinout jen dvakrát. Poprvé, 

když mě podupal kůň, a podruhé, když byla má duše blízko posednutí zlým duchem. Je to naše 

poslední možná ochrana ve chvílích, kdy je naděje ztracena a nebezpečí se již nedá odvrátit jinak.“ 

opakoval hlasem mudrce, jenž nepřipouštěl žádný odpor.

Hadži Murza nerozuměl, že právě taková situace nastala. Život jeho vnuka visel na vlásku, 

dokud on, Bahr Laškuč, nesplatí svůj dluh. Byl pořád blíž, ale strach z toho, že Boží trpělivost je 

stejně křehká jako život jeho dítěte, mu nedával spát. Takže ačkoliv mu víčka těžkla a hlava padala, 

přesouval pásek modlitby mezi prsty a mumlal při tom její slova. Když skončil, jemně pozvednul 

přikrývku zakrývající Witiovo drobné tělo, zasunul papírovou ruličku zpět do pouzdra a pečlivě ji 

ovázal rudou stuhou, aby modlitby nevypadly, až bude chlapec během dne běhat a hrát si, jako by 

nad jeho hlavou vůbec nevisel Damoklův meč.

Hladil ho po hlavě a šeptem zpíval ukolébavku, již mu obvykle notovala jeho matka. Při ble-

dém světlu svíce sedávala schoulená v houpacím křesle, svého synka tiskla k hrudi a zpívala mu 

ukolébavku o perníkové královně. Witia míval noční můry, sotva vyřkl svá první slova. Budíval se 

s pláčem, a ačkoliv uměl sotva mluvit, zkoušel povídat o strašných věcech, které viděl za oponou 

světa. Dokázal se uklidnit jen v matčině objetí, a když usnul, přivolávala Olga Bahra pohledem, 

aby malého uložil do lůžka.

„Už spí, Bahře. Jsi už také unavený? Možná bychom se mohli pokusit mu udělat sestřičku.“ 

ptávala se s jiskrami v očích a jeho únava vždy náhle ustupovala. Bože, jak jen se mu po ní stýskalo. 

Nikdy si nemyslel, že by bez ní dokázal přežít, byť jen týden, ale nyní uplynuly už dva roky. Ale 

zbyl mu Witia, takže měl Bahr stále pro co žít. Nevěděl, nakolik zůstaly ve Witiově paměti čtyři 

roky strávené s matkou. Neptal se, protože mluvit o ní bolelo, ale chtěl, aby měl chlapec na Olgu 

nějaké vzpomínky. Jednou z drobností, jež ji připomínala, byla právě ukolébavka.



58 To miało być dla Witii wyjątkowe Kurban Bajram – pierwsze święto ofiary, podczas którego nie 

będzie traktowany jak dziecko, ale jak młody mężczyzna. Na równi z ojcem i dziadkiem będzie 

dzielił mięso.

Bahrowi ścisnęło się serce. Odruchowo dotkną‘ czoła dziecka, jakby się upewniał, że Witia 

wciąż tu jest. Miał nerwy w strzępach – może to przez Kurban Bajram, rocznicę dnia, w którym 

Bóg nakazał złożyć Abrahamowi ofiarę z Izaaka. A może było tak za sprawą osobliwego przeczu-

cia. Miewał takowe jako syn fałdżeja.

Jego ojciec rozmawiał z duchami i magia pozwalała mu dojrzeć przyszłość. Bahr mial tylko ci-

chutkie podszepty, niepokój i sny, których nie potrafił zinterpretować. Były jak obcy język, którego 

nigdy nie opanował, ale rozpoznawał nastrój ukryty w nieznanych słowach. Ostatnio brzmiały 

nerwowo i groźnie. Jeszcze dwa lata temu się ich nie bał, wiedział, że nigdy nie zostanie faldże-

jem – potrafił ledwie ułamek tego, co ojciec. Ale męczące przeczucia nasilały się, w koszmarach 

nawiedzały go anioły i ciemność. Wkrótce zachorowali jego najbliżsi. A on nie umiał zapobiec 

najgorszemu.

Nawet ojciec, choć magia była mu łaskawa, nie potrafił ich uzdrowić. Mówił, że to nie fiere-

je – złe demony – wywołały niemoc, lecz coś innego, coś, wobec czego był bezsilny. Bahr mógł 

się więc tylko modlić. I robił to. Dniami i nocami nie wstawał z klęczek, składając Bogu obietnice 

w zamian za łaskę uzdrowienia jego rodziny. Prawie mu się udało. „Prawie“ było lepsze niż nic, 

ale żal pozostał.

Bahr doskonale rozumiał przesłanie. Wszystko jest w rękach Boga. Ojciec czerpał z tego po-

ciechę. On nie spal ze strachu. Jako boży dłużnik każdego dnia obawiał się, że Bóg zażąda spłaty, 

a w Kurban Bajram ten strach wymykał się spod kontroli; Bahrowi drżały ręce, kiedy odgarniał 

wilgotne kosmyki z czoła synka. Niedawno sny znów się nasiliły, były nie do zniesienia. Wypełnio-

ne aniołami, ciemnością, rżeniem koni i czarnym nurtem rzeki.

Ojciec radził mu poczekać z pielgrzymką do rozejmu. Był mądrym człowiekiem, hadżim, mimo 

to nie rozumiał, że strach pożera serce Bahra, nie dostrzegał, jak kruche jest życie Witolda. Bahr 

to wiedział. Było bardziej kruche niż życie Olgi, którą stracił, bo nie był wystarczająco dobry, by 

Allah zostawił z nim oboje. Bo nie żył lepiej, nie składał większej ofiary, nie modlił się częściej…

Był tak zmęczony, że ledwie znalazł siłę, by przejść przez pokój, położyć się w łóżku i okryć weł-

nianym kocem. Już prawie świtało – a więc i tej nocy nie zaśnie. Już do tego przywykł. Wiedział, że 

odpocznie dopiero wtedy, gdy jego dziecko będzie bezpieczne. Do tego czasu musi mu wystarczyć 

korzenny czaj z mlekiem i miodem.

Bahr patrzył, jak mizar pustoszeje. Po porannych obrzędach i modlitwie wszyscy ze wsi poszli 

na groby bliskich, z sadogą – słodką ofiarą, by się za nich pomodlić, pomówić z nimi, zapewnić, 

że wciąż są częścią rodziny i mają miejsce w pamięci i sercach żywych. Bahr nie mówił Oldze nic 

takiego. Wiedziała. Przecież był tu każdego dnia.

Odprowadził spojrzeniem Witię, swojego ojca i Maszę, siostrę Olgi, którzy mijali właśnie bramę 

mizaru, wracając do domu. Dopiero teraz, gdy został sam, położył dłoń na białym nagrobku, wita-

jąc się z żoną. Nie mógł się zmusić, by z nią rozmawiać, gdy na mizarze był ktokolwiek poza nim.
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Tento Kurban Bajram měl být pro Witiu výjimečný. První Svátek oběti, při němž bude brán ne 

jako dítě, ale jako mladý muž. Podělí se o maso s otcem a dědečkem jako rovný s rovným.

Bahrovi se sevřelo srdce. Bezděčně se dotkl čela dítěte, jako by se chtěl ujistit, že tu stále je. Byl 

s nervy v koncích. Možná to bylo kvůli Kurban Bajran, výročí dne, kdy Bůh rozkázal Abrahámovi 

obětovat Izáka. A možná tu šlo o nějakou podivnou předtuchu. Jako syn proroka je občas míval.

Jeho otec si povídal s duchy a magie mu dovolovala vidět budoucnost. Bahr slýchával jen ti-

choučké šepoty, cítil neklid a měl sny, které si nedokázal správně vyložit. Byly jako cizí jazyk, jenž 

se nikdy nenaučil, ale dokázal rozpoznat náladu ukrytou v neznámých slovech. Ta zněla poslední 

dobou znepokojivě a výhružně.

Ještě před dvěma lety se jich nebál. Věděl, že se nikdy nestane prorokem, jelikož dokáže jen 

zlomek toho, co otec. Ale unavující předtuchy sílily, v nočních můrách ho děsili andělé. Krátce na 

to onemocněli jeho nejbližší. A on nedokázal zabránit nejhoršímu. Dokonce ani otec, přestože mu 

magie byla nakloněna, je nedokázal uzdravit. Říkal, že to nebyli zlí duchové, kdo nemoc vyvolal, 

ale něco jiného. Něco, proti čemu byl bezmocný. Bahr se tak mohl jen modlit. A to také dělal. Celé 

dny i noci klečel na kolenou a skládal Bohu sliby výměnou za to, že se Bůh smiluje a jeho rodinu 

uzdraví. Téměř se mu to i povedlo. „Téměř“ bylo lepší než nic, ale smutek přetrvával.

Bahr poselství dokonale chápal. Vše je v rukou Božích. Otec z toho čerpal útěchu. On ze strachu 

nespal.

Jako dlužník Boha se každodenně bál, že si Bůh vyžádá splátku, a během Kurban Bajram se 

strach vymykal kontrole. Když ze synova čela odhrnoval vlhké pramínky vlasů, třásly se mu ruce. 

V poslední době se jeho sny začaly znovu stupňovat, nedaly se vydržet. Byly plny andělů, temnoty, 

koňského ržání a černého říčního proudu.

Otec mu radil, aby s poutí počkal do doby příměří. Byl to moudrý člověk, hadži, mimo to však 

nechápal, že Bahrovo srdce požírá strach a také jak křehký Witoldův život je. Bahr to věděl. Byl 

ještě křehčí než život Olgy, kterou ztratil, protože nebyl dost dobrým člověkem na to, aby mu tu 

Alláh nechal oba. Nežil totiž lépe, nepřinášel větší oběti, nemodlil se častěji…

Byl tak unavený, že sotva našel sílu přejít pokoj, lehnout si do postele a  přikrýt se vlněnou 

dekou. Už skoro svítalo, což znamenalo, že tuto noc neusne. Už si na to zvykl. Věděl, že si odpo-

čine teprve tehdy, až bude jeho dítě v bezpečí. Do té doby se musí spokojit s kořeněným odvarem 

s mlékem a medem.

Bahr se díval, jak hřbitov pustne. Po ranních obřadech a modlitbách vyrazili všichni ze vsi se 

sagodou, sladkou obětí, ke hrobům blízkých, aby se za ně pomodlili, prohodili s nimi pár slov 

a ujistili je, že jsou stále součástí rodiny a že zůstanou v paměti a srdcích živých. Bahr nic takového 

Olze neříkal. Věděla to. Vždyť sem chodil každý den.

Pohledem sledoval jak Witia, jeho otec a Máša, Olžina sestra, míjejí bránu hřbitova a vracejí se 

domů. Teprve teď, když zůstal sám, položil dlaň na bílý náhrobek a pozdravil svou ženu. Nemohl 

se přimět s ní mluvit, když na hřbitově nebyl sám.



60 – Olga, serce moje, nasz chłopiec dorasta. Dziś jego pierwsze Kurban Bajram. żebyś mogła go 

zobaczyć, jaki był dumny. Nawet się nie zawahał, kiedy przyszła jego kolej, wykroił z barana kawał 

tak wielki, że ledwie to potem zjadł.  – Zaśmiał się, przypominając sobie, jak ciężko pracowały 

szczęki jego syna i  jaki przejęty był, kiedy ocierał nóż o nogawkę gestem podpatrzonym u star-

szych chłopców. – Rośnie. Masza musiała mu uszyć nowe spodnie… Ale ja nie o tym. Wyjeżdżamy, 

Olga, odbędziemy tę pielgrzymkę, choćbym miał skonać. Dwa dni temu kupiłem konie. Są chude, 

ale dadzą radę, na pastwisku za domem wciąż jest dość trawy, by je odkarmić, kupiłem zboża na 

podróż, wytrzymają. Wyjechałbym natychmiast, ale ojciec przypomniał, że to ważne Kurban Baj-

ram dla Witii. Wyruszymy pojutrze, po ognisku i tańcach. Nie chcę mu tego odbierać. Nie wiem, 

kiedy wrócimy. – Zamilkł i pogłaskał czule biały kamień. – Chciałem, byś wiedziała, że spłacam 

dług. I zrozumiała, dlaczego na trochę przestanę przychodzić. Nie dlatego że zapomniałem, ale 

dlatego że Bóg pamięta. Dzielił się z nią wszystkim, jak dawniej. Łatwiej mu było rozmawiać z nią 

niż z kimkolwiek innym. Rozumiała go, nie śmiała się, gdy mówił, że czegoś się boi. Nie kpiła 

z jego przeczuć. Ufała mu. – Sny są gorsze, serce moje. Nerwów nie starcza. Jakbyśmy wszyscy 

siedzieli na beczce prochu, a lont był coraz krótszy. Hadżi mówi, że to wojna mnie rozstraja, ale bo 

to pierwsza? Coś złego nadciąga, serce moje, a ja się boję, że idzie po Witię. Dlatego ruszamy, nim 

miną obchody Bajram, by do grobu świętego Ewliji Konteja w Łowczycach dotrzeć przed zimą. 

Tak będzie łatwiej dla naszego chłopca. Obrócimy w miesiącu pielgrzymek, jeśli Bóg pozwoli.

Ucałował palce i przeniósł pocałunek na kamień. Wielu obawiało się ruszyć z pielgrzymką. 

Bali się, że nie zdołają wrócić i ich kości spoczną w obcej ziemi. Nikt nie odprowadzi ich na mary, 

a anioły nie trafią po ich dusze. Bahr się tego nie obawiał. Wiedział, że wróci, a gdy przyjdzie czas, 

jego ciało spocznie w mogile obok kości jego żony. Miał tę pewność, odkąd śnił o ich trumnach 

leżących pod jednym kamieniem. Nigdy nie powiedział o tym ojcu. Niewiele mówił mu o przeczu-

ciach. Wstydził się ich trochę, bo były tylko odpryskami, których zazwyczaj nie rozumiał.

Zatrzymał się w połowie drogi, między mizarem i wsią. Zawsze trudno mu było wracać. Może 

bardziej pasował do zmarłych niż do żywych. Kiedy Olga odeszła, zabrała ze sobą kawałek jego 

duszy i zawsze już czul się osobny pomiędzy ludźmi i ich sprawami. W takie dni zwłaszcza, gdy po-

wietrze we wsi drżałoz podniecenia i radości. Święta zawsze były miłe i wyczekiwane, ale gdy, tak 

jak teraz, poprzedzały je miesiące wojny i smutku, przypominały karnawał wybuchający wśród 

żałoby. Potem wrócą ciemność i zima, ale przez najbliższe cztery noce ogniska będą rozświetlać 

noc, a ciszę odgonią tańce i muzyka. Bahr czuł tę pulsującą w powietrzu ekscytację, jakby nad 

wsią zgromadził się rój pszczół. Ludzie cieszyli się poranną ofiarą, czekali na ognisko i tańce. On 

cieszył się tylko tym, jaką radość sprawią Witii. Rok temu chłopiec był jeszcze mały i zasnął, led-

wie podpalili ogniska. Teraz nim święta się skończą, wyruszą z pielgrzymką – tym Bahr cieszył się 

naprawdę. Ciężar u ramion wydawał się mniejszy.

Zapatrzył się na drogę do Koniuszy, która biegła przez żelazny most i niknęła w lesie na drugim 

brzegu. Tamtędy będą jechać. Przedwczoraj się dowiedział, że wieś spłonęła do cna, a niedaleko za 

nią stacjonują Rosjanie w swoich żelaznych maszynach, które ryczą jak dzikie zwierzęta i jednym 

stąpnięciem potrafią zgruchotać murowaną chatę. 
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„Olgo, srdce moje, náš chlapec dospívá. Dnes je jeho první Kurban Bajram. Kéž bys mohla vidět, 

jak byl hrdý. Ani nezaváhal, když na něj přišla řada, a ukrojil z berana tak velký kus, že ho potom 

sotva snědl.“ Zasmál se při vzpomínce na to, jak těžké bylo pro jeho syna maso rozkousat a jak 

soustředěný byl, když gestem, které odkoukal u starších chlapců, otíral nůž o nohavici.

„Roste, Máša mu musela ušít nové kalhoty… Ale o to nejde. Odjíždíme, Olgo, odbydeme si tu 

pouť, i kdyby mě to mělo stát život. Před dvěma dny jsem koupil koně. Jsou hubení, ale zvládnou 

to, na pastvině za domem je pořád dost trávy, abych je vykrmil, koupil jsem obilí na cestu, vydrží 

to. Vyrazil bych hned, ale otec mi připomenul, že letošní Kurban Bajram je pro Witiu důležitý. 

Vyjedeme pozítří, po ohních a tancích. Nechci ho o to připravit. Nevím, kdy se vrátíme.“ Ztichl 

a něžně pohladil bílý kámen.

„Chtěl jsem, abys věděla, že splácím dluh. A abys pochopila, proč sem na chvíli přestanu chodit. 

Ne proto, že bych zapomněl, ale proto, že Bůh pamatuje.“

Dělil se s ní o všechno, stejně jako dříve. Bylo pro něj snazší mluvit s ní než s kýmkoliv jiným. Ro-

zuměla mu a nesmála se, když řekl, že se něčeho bojí. Nevysmívala se jeho pocitům. Důvěřovala mu.

„Sny jsou stále horší, srdce moje. Je toho na mě už moc. Jako bychom všichni seděli na sudu 

prachu a zápalná šňůra se stále zkracovala. Hadži říká, že mě tak rozrušuje válka, ale copak je 

první? Přichází něco strašného, srdce moje, a já se bojím, že si to jde pro Witiu. Proto vyrážíme, 

abychom k hrobu Evliji Konteje v Lovčicích dorazili před koncem oslav Bajramu, ještě před zimou. 

Tak to bude pro našeho chlapce nejjednodušší. Dá -li Bůh, zvládneme celou pouť do měsíce.“ Po-

líbil svůj prst a poté polibek přenesl na kámen. Mnozí se pouti obávali. Báli se, že se nezvládnou 

vrátit a jejich kosti tak spočinou v cizí půdě. Nikdo je na márách nedoprovodí a andělé si pro jejich 

duši nepřijdou. Bahr se o to nestrachoval. Věděl, že se vrátí a že až nadejde čas, jeho tělo spočine 

v mohyle po boku kostí jeho ženy. Byl si tím jistý od té doby, co se mu začalo zdát o jejich rakvích 

ležících pod jedním kamenem. Otci o tom nikdy neřekl. Se svými pocity se svěřoval málokdy. Tro-

chu se za ně styděl, protože šlo jen o úlomky, kterým většinou nerozuměl.

Zastavil se na půli cesty mezi hřbitovem a vesnicí. Vždy se mu vracelo těžko. Možná zapadal 

spíše mezi mrtvé než živé. Když Olga odešla, vzala si s sebou kousek jeho duše a on se tak mezi 

lidmi a jejich starostmi cítil, jako by tam nepatřil. Zvláště ve dny, kdy se vzduch ve vesnici chvěl 

vzrušením a radostí. Svátky byly vždy příjemné a všichni se na ně těšili, ale když jim tak jako teď 

předcházely měsíce války a smutku, připomínaly karneval vypuklý uprostřed žalu. Poté se temno-

ta navrátí, ale nejbližší čtyři noci budou noc osvětlovat ohně a ticho odežene tanec a hudba. Bahr 

cítil ve vzduchu pulzující nadšení, jako by se nad vsí hromadil včelí roj. Lidé se radovali z ranní 

oběti a čekali na ohně a tance. On se těšil jen na to, jakou radost to udělá Witiovi. Před rokem byl 

chlapec ještě malý a usnul hned potom, co zapálili ohně. Tentokrát odjedou na pouť ještě dřív, než 

svátky skončí. Právě z toho měl Bahr skutečnou radost. Tíže na jeho ramenou se mu zdála menší.

Zadíval se na cestu do Kontuše, jež vedla přes železný most a mizela v lese na druhém břehu. 

Tudy pojedou. Předevčírem se dověděl, že vesnice shořela do základů a že nedaleko za ní táboří 

Rusové ve svých železných strojích, které řvou jako divoká zvířata a které dokáží jedním dupnutím 

rozdrtit zděnou chatu. 



62 Od Bahonik dzieliło ich nie więcej niż dwadzieścia wiorst. I przyjdą, Bahr był tego pewien. Będ-

zie musiał ich wyminąć. Znał szlakiwiodące przez las, którymi wojsko nie szło, ale wybranie ich 

wiązało się z koniecznością nadłożenia drogi. Nie będzie łatwo dotrzeć do celu… W dobry czas od 

Łowczyc dzieliło ich dziesięć dni jazdy konno, lecz teraz, gdy będą musieli omijać miasta i wsie, 

wybierać trudniejsze szlaki – dotrą na miejsce nie wcześniej niż za trzy tygodnie. Drugie tyle zaj-

mie powrót. Duża wyprawa dla dziecka. Bahr potarł twarz. Udało mu się uzbierać dość pieniędzy, 

by kupić konie, drewno, z którego zbudował taborowy wóz, zapas pożywienia dla koni i dla nich, 

ale nie ma mowy, by starczyło tego na sześć tygodni, jeśli nie dłużej. Będzie musiał po drodze 

uzupełniać zapasy. A  to ściągało na nich dodatkowe niebezpieczeństwo, jeśli front ich dogoni. 

Przeklinał Rosjan i tę nieszczęsną, nikomu niepotrzebną wojnę. Nic tu nie było do wygrania, poza 

trupami, zgliszczami i błockiem.

Wiatr przyniósł ze wschodu zapach spalenizny. Z Kontuszy nic nie zostało. Stary Sobol z wnu-

kiem dotarli do wsi przedwczoraj pod wieczór. Zdołali się ukryć przed żołnierzami i lasem przedar-

li się do Bahonik. Stary pewnie dlugo nie pociągnie, chorował od wiosny, ale chciał, by dziecko 

znalazło dom. Bahr słyszał, że Masza rozważa przygarnięcie chłopca. Widać przestała już liczyć na 

zamążpójście i własne dzieci. Bahr zacisnął pięści na wspomnienie tego, który miał być ojcem jej 

dzieci. Jego brat, plugawe nasienie, Amarut. Zalecał się do niej trzy lata, odganiał konkurentów, by 

jednej nocy, tuż przed ślubem, zniknąć. Tak po prostu. Wszyscy myśleli, że wróci. Nie wrócił. Nie 

pojawił się na pogrzebie Olgi. Masza została sama, ze złamanym sercem.

Przez chwilę wydawało mu się, że widzi zjawę. Myślało Amarucie i nagle go zobaczył, idącego 

wzdłuż miedzy, z kierunku przeciwnego niż Kontusze. Musiał być zwidem, duchem płatającym 

figle. W ciemnym, zakurzonym płaszczu i wysokich oficerkach, z tobołem przerzuconym przez 

plecy, zdawał się szerszy w ramionach i wyższy niż przed laty. Bahr czekał, aż się zjawa rozwieje, 

zniknie w kolejnym podmuchu śmierdzącego spalenizną wiatru, ale jego młodszy brat był coraz 

bliżej.

– Amarut? – zapytał, gdy już wyraźnie widział znajome, choć stwardniałe przez te trzy lata rysy. 

Sięgnął przez ubranie do hramotki pod lewą pachą.

– Ja, bracie – powiedział przybysz i podszedł tak blisko, że Bahr mógł dotknąć poły jego płaszcza.

– Gdzieś ty, u diabła, był? – warknął wściekle.

– Tu i tam – odpowiedział Amarut i uciekł spojrzeniem. Coś błysnęło między połami szynela, 

oskubanego z wojskowych emblematów. Bahr, nie myśląc wiele, sięgnął po to i złapał między pal-

ce. Przez kilka sekund bez słowa patrzył na połyskujący mu w dłoni kawałek srebra.

– Nie tylko od nas się odwróciłeś – powiedział cicho, wypuszczając prawosławny krzyż i pozwa-

lając mu opaść na pierś brata.

– Wszyscy robimy, co musimy – powiedział Amarut, wciąż uciekając wzrokiem.

– Mało nam wstydu przyniosłeś, zostawiając Maszę w przededniu ślubu? Teraz hańbę kufer 

przywlekasz?

Bahr od dawna już nie czuł gniewu. Strach, zmęczenie, determinację – tak, ale nie gniew. Jed-

nak odwrócenie się brata od Allaha, przejście na inną wiarę odebrał jako osobisty cios. 
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Od Bahonik je nedělilo více než dvacet verst. Bahr si byl jistý, že přijdou. Bude se jim muset vy-

hnout. Znal cesty vedoucí přes les, kudy vojsko nechodilo, ale pokud si je vybere, cestu si tím 

prodlouží. Nebude jednoduché dorazit do cíle. V nejlepším případě by je od Lovčic dělilo deset 

dní jízdy koňmo, ale teď, když se budou muset vyhýbat městům a vesnicím a volit složitější cesty, 

nedorazí na místo dřív než za tři týdny. Stejnou dobu zabere návrat. Pro dítě to bude velká pouť. 

Podařilo se mu našetřit dost peněz na to, aby koupil koně, dřevo, z něhož postavil táborový vůz, 

a zásoby jídla pro koně i pro sebe. Není ale možné, aby to vystačilo na šest týdnů, ne -li víc. Zásoby 

bude muset doplňovat po cestě, což zvětší nebezpečí, že je dohoní fronta. Proklínal Rusy i tu ne-

šťastnou, nikomu nepotřebnou válku. Nebylo co získat, jen mrtvoly, ruiny a bahno.

Vítr přivál z východu zápach spáleniny. Z Kontuší nic nezbylo. Starý Sobol dorazil do vesnice 

s vnukem v předvčerejší podvečer. Zvládli se ukrýt před vojáky a přes les se proplížit do Bahonik. 

Starý už dlouho nevydrží. Stonal už od jara, ale chtěl, aby dítě našlo domov. Bahr slyšel, že Máša 

uvažuje, že si chlapce osvojí. Očividně přestala počítat s tím, že se sama vdá a bude mít vlastní děti. 

Při vzpomínce na toho, kdo měl být otcem jejích dětí, zatnul Bahr ruce v pěst. Jeho bratr Amarut, 

černá ovce rodiny. Dvořil se jí tři roky, odháněl konkurenty, aby jedné noci, těsně před svatbou, 

zmizel. Z ničeho nic. Všichni mysleli, že se vrátí. Nevrátil. Neobjevil se ani na Olžině pohřbu. Máša 

zůstala sama, se zlomeným srdcem.

Chvíli se mu zdálo, že vidí zjevení. Myslel na Amaruta a najednou ho spatřil, jak jde podél 

meze, v protisměru cesty vedoucí do Kontuší. Musel to být přízrak, duch zkoušející na něj svoje 

fígle. V tmavém, ošoupaném kabátu, vysokých oficírkách a s rancem přehozeným přes záda se 

zdál být mnohem vyšší a širší v ramenou než před lety. Bahr čekal, až se zjevení rozplyne, až zmizí 

v dalším závanu větru páchnoucího spáleninou, jeho bratr se však stále přibližoval.

„Amarute?“ zeptal se, když už zřetelně viděl známé, i když přes ta léta zhrublé rysy. Přes oble-

čení nahmatal pod svou levou paží ruličku s modlitbou.

„Jsem to já, bratře,“ řekl příchozí a zastavil se tak blízko, že se Bahr mohl dotknout spodku jeho 

kabátu.

„Kde jsi k čertu byl?“ zavrčel vztekle.

„Tak různě,“ odpověděl Amarut a uhnul pohledem. Na šinělu, pozbaveného vojenských odzna-

ků, se něco blýskalo. Bahr po tom bezmyšlenkovitě sáhl a sevřel to mezi prsty. Několik vteřin beze 

slova zíral na kousek stříbra, který se mu blýskal na dlani.

„Ne jenom od nás ses odvrátil,“ pověděl tiše a pustil pravoslavný kříž, aby mu dovolil spadnout 

na bratrovu hruď.

„Všichni děláme, co musíme,“ řekl Amarut, stále uhýbaje pohledem.

„Copak jsi nás potupil málo, když jsi tu Mášu nechal den před svatbou? Chceš nám teď znovu 

udělat z ostudy kabát?“

Bahr už dávno přestal pociťovat hněv. Strach, únavu či odhodlání, to ano, ale ne hněv. Bratrovo 

odvrácení se od Alláha a přechod na jinou víru ale považoval za osobní zradu. 



64 Gniew i strach połączyły się, gdy pomyślał, że wedle pisma powinien zabić brata, by zmyć hańbę 

i nie dać Bogu powodów, by odrzucił nie tylko Amaruta, co już przesądzone, ale jego samego, 

Murzę oraz, nade wszystko, Witię.

– Robimy, co musimy, bracie! I nie wróciłbym, gdyby ojciec tego nie chciał.

– Co masz na myśli? – Bahr zmrużył oczy. – Pisał do ciebie? Wysłał kogoś? Wiedział, gdzie 

jesteś?

– Nie. Ale czy to powstrzyma faldżeja? – Amarut wzruszył ramionami. – To nie jest opowieść 

o marnotrawnym synu, Bahr. To opowieść o niechętnym synu, który opierał się, jak mógł, ale cza-

sem i on musiał zasnąć.

Bahr nie odpowiedział. Zdawał sobie sprawę, że jego ojciec jako faldżej ma moc zsyłania snów 

i odległość nie była mu żadną przeszkodą. Nie tłumaczyło to jednak obecności krzyża na piersi 

brata.

– Nie martw się, dowiem się, czego chce starzec, i odejdę. A krzyż schowam, by we wsi nikt go 

nie widział.

Brzmiał inaczej, zauważył Bahr. Nie jak chłopak, młodzieniec skory do psot i zabaw, lecz jak 

ktoś bardzo zmęczony. Jak ktoś, kogo zepchnięto na krawędź i kto trzymał się tylko siłą woli. Mi-

mowolnie złapał brata za rękaw. Chciał zapytać, co mu się stało, co przeżył przez te trzy lata, ale 

gdy spojrzał mu w oczy, wydało mu się, że wciąga go ciemność, więc szybko puścił szynel i cofnął 

się pól kroku. Amarut nic nie powiedział. Bahr o nic nie zapytał. Odpuścił. Niech mu Allah wyba-

czy, ale odpuścił. Pozwolił, by brat go wyminął, a potem skręcił na ścieżkę, łukiem okalającą wieś 

i wiodącą prosto do pastwisk i zagrody dla koni na tyłach jego domu. Nie chciał być przy tym, jak 

Masza zobaczy, kogo wiatr przywiał Bóg wie skąd. Nie chciał wiedzieć, czemu ojciec ściągnął tu 

Amaruta. To nie były jego sprawy. Za chwilę wyruszał z pielgrzymką, a problemy brata mogły mu 

tylko namieszać w głowie i wystawić na niepotrzebną próbę.

Poszedł do koni. Potrzebował otuchy, którą dawała mu ich obecność, tej pewności, że jest już 

blisko spłaty długu.

Poklepał gniady bok Strzałki i czarno -biały Borsuka. Kosztowały sporo, ale wciąż dużo mniej, 

niż były warte. Miał szczęście, że Drohobyczowi bardziej była potrzebna gotówka niż konie, więc 

dogadali się na kwotę, na której wydanie Bahr mógł sobie pozwolić. Dla Drohobycza z kolei było 

to aż nadto. Zarobione pieniądze przeznaczył na podróż do Łodzi, gdzie u rodziny miał zamiar 

przetrzymać wojnę. Wierzył, że płonie tylko wschodnia granica, a dalej jest już bezpiecznie. Bahr 

nie miał złudzeń – wiedział, że nim się to wszystko skończy, niewiele miejsc będzie bezpiecznych 

i że sam ryzykuje. To jedna, to druga strona rekwirowała zwierzęta na potrzeby wojska. Jakby nie 

dość im było mechów, parowych potworów i stalowych krabów, które tratowały wszystko na swej 

drodze.

– Ciii – szepnął do Strzałki, głaszcząc ją po białej łatce na pysku, gdy prychnęła nerwowo, prze-

stępując z nogi na nogę. Borsuk potrząsnął ciemną grzywą i zarżał ostrzegawczo. Balu spiął się 

w sobie. Zwierzęta wyczuwały coś niedobrego.

– Ładne są — usłyszał za sobą ochrypły głos Amaruta.
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Mísil se v něm strach s hněvem, když pomyslel na to, že podle písma by měl bratra zabít, aby smyl 

hanbu a nezavdal Bohu důvod, aby zavrhl ne pouze Amaruta, což je již jisté, ale také jeho samého, 

Murzu a především Witiu.

„Děláme, co musíme, bratře! A nevrátil bych se, kdyby to po mně otec nechtěl.“

„Co tím myslíš?“ Bahr přimhouřil oči, „Psal ti? Někoho pro tebe poslal? Věděl, kde jsi?“

„Ne, ale copak to proroka zastaví?“ Amarut pokrčil rameny.

„Není to příběh o marnotratném synu, Bahře. Je to příběh o neochotném synu, který vzdoroval, 

jak jen mohl, ale občas i on musel usnout.“

Bahr neodpověděl. Byl jsi vědom toho, že jeho otec má jakožto prorok moc posílat lidem sny, 

a  vzdálenost pro něj není žádnou překážkou. To ale stejně nevysvětlovalo přítomnost kříže na 

prsou jeho bratra.

„Nedělej si starosti. Zjistím, co stařec chce, a odejdu. Kříž schovám, aby ho ve vesnici nikdo 

neviděl.“

Bahr si všiml, že zněl jinak. Ne jako chlapec, mladík svolný k rošťárnám a zábavě, nýbrž jako 

někdo velmi unavený. Jako někdo, koho vytlačili na samý pokraj a kdo se držel jen silou vůle. Chtěl 

se ho zeptat, co se mu stalo, co za ty tři roky prožil, ale když mu pohlédl do očí, zdálo se mu, že ho 

pohlcuje temnota, takže rychle pustil bratrův šiněl a o dva kroky ucouvl. Amarut neřekl nic. Bahr 

se na nic neptal.

Odpustil mu. Ať mu to Alláh promine, ale odpustil mu. Nechal bratra, aby ho obešel, a poté 

sám zabočil na cestu, která obloukem obepínala vesnici a vedla přímo na pastvinu a k ohradám 

pro koně za jeho domem. Nechtěl být při tom, až Máša zjistí, koho to sem vítr přivál bůhví odkud. 

Nechtěl vědět, proč otec Amaruta přivolal. Nebyla to jeho věc. Za chvíli vyrážel na pouť a bratrovy 

problémy mu mohly jen poplést hlavu a vystavit ho nepotřebné zkoušce. Došel ke koním. Potře-

boval ujištění, jež mu dávala jejich přítomnost, jistotu, že už je blízko splacení dluhu. Poklepal 

hnědáka Střelku i černo -bílého Jezevce po bocích. Stáli hodně, ale stejně o dost méně, než jaká 

byla jejich skutečná hodnota. Měl štěstí, že Drohobyč potřeboval hotovost víc než koně, takže 

se dohodli na částce, kterou si mohl Bahr dovolit. Pro Drohobyče to na druhou stranu bylo víc 

než dost. Vydělané peníze chtěl použít na cestu do Lodže, kde chtěl přečkat válku. Věřil, že hoří 

jen východní hranice a že dál už je bezpečno. Bahr neměl žádné iluze. Věděl, že dokud všechno 

neskončí, bude jen málo míst bezpečných a že sám riskuje. Každou chvíli jedna či druhá strana re-

kvírovala koně pro potřeby vojska. Jako by jim nestačili mechanické stroje, parní příšery a oceloví 

krabi, kteří ničili vše, co jim stálo v cestě.

„Ššš,“ pošeptal Střelce, hladě ji po bílé lucerně na pysku, když znepokojeně zafuněla, přešla-

pujíc z nohy na nohu. Jezevec zatřásl tmavou hřívou a varovně zaržál. Bahr byl ve střehu. Zvířata 

vycítila něco zlého.

„Jsou pěkní,“ uslyšel za sebou Amarutův chraplavý hlas.



66 – Tknij je, a zapomnę, że jesteśmy braćmi – odrzekł twardo.

– Wiem, jaka jest stawka, bracie. Nie jestem tu, by komplikować ci twoje sprawy z Bogiem.

– Czego chciał ojciec? – zapytał i obrócił się tak, by widzieć brata. Amarut stał dobre pięć me-

trów dalej, z pustymi dłońmi uniesionymi w górę, z tobołem wciąż wiszącym na ramionach.

– Nie wiem – skrzywił się. – Mam czekać do jutra, tak powiedział.

– Nie zostajesz? – Bahr wskazał tobół.

– Zostaję, ale nie u niego. Przenocuję w pasterskiej szopie. Bahr był pewien, że ojciec propono-

wał Amarutowi nocleg, zwłaszcza że sam go tu ściągnął. Spojrzał na niski drewniany budyneczek 

na skraju pastwiska, dobre pięćdziesiąt metrów od sioła. Drewno przegniło, nigdy nie było tam 

okien, a tylko ciężkie okiennice, teraz mocno wypaczone. Wiatr hulał po malej izbie, a nocami 

musiało być zimno od klepiska. Znów, nie powiedział nic. Decyzje jego brata – nieważne, czy do-

tyczyły odejścia, porzucenia wiary czy nocowania w szopie, a nie w domu ojca, gdzie wciąż miał 

swój pokój – nie powinny go obchodzić. Amarut myślał pewnie to samo, bo wyminął Bahra i konie 

sporym łukiem.
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„Dotkni se jich a zapomenu, že jsme bratři,“ odsekl tvrdě.

„Vím, co je v sázce, bratře. Nejsem tu, abych se pletl mezi tvoje záležitosti s Bohem.“

„Co otec chtěl?“ zeptal se a otočil se tak, aby bratra viděl. Amarut stál o dobrých pět metrů dál, 

s prázdnými dlaněmi zdviženými nahoru a rancem, který mu stále visel na ramenou.

„Nevím.“ zašklebil se, „Řekl, že mám počkat do zítřka.“

„Nezůstaneš?“ Bahr ukázal na ranec.

„Zůstanu, ale ne u něj. Přespím v pastevecké boudě.“

Bahr si byl jistý, že otec Amarutovi nabízel nocleh, obzvlášť když ho sem sám přivedl. Podíval 

se na nízkou dřevěnou boudu na kraji pastviny, dobrých padesát metrů od osady. Dřevo bylo už 

prohnilé a nebyla tam okna, pouze notně zohýbané okenice. V malé místnosti dul vítr a od mla-

tové podlahy musela být v noci zima. Opět nic neřekl. Je to rozhodnutí jeho bratra. Je jedno, jestli 

se týkalo odchodu, odvrácení se od víry nebo nocování v pastevecké boudě místo v otcově domě, 

kde měl stále svůj pokoj. Nemělo by ho to vůbec zajímat. Amarut měl zřejmě stejný názor, protože 

minul bratra i koně velkým obloukem.



68 BANQUETE DE PORDIOSEROS
José Agustín

Susana y Eligio encontraron que ya la mayor parte de los participantes del Programa se habían re-

unido en el Kitty Hawk. Entre risas, Eligio comentó que el Programita le recordaba aquellos viejos 

chistes de niño en los que había un francés, un ruso, un gringo, un alemán y un mexicano. ¿Sí? 

Con la diferencia de que aquí no encontrarás ni un francés ni un inglés ni un alemán, ni siquiera 

un español, porque esta gente trae puro escritor de países raspa, las naciones de piojito, el good 

ol’ tercer mundo. ¿Y eso por qué, tú? Cómo por qué, oye, Eligio, date cuenta de que con esa gente 

no podrían lucirse mostrándoles las maravillas de la civilización: teléfono instantáneo, cuentas de 

banco personalizadas… ¡Qué país!, bromeó Eligio, ahora mi ya entender, ellos traer puros cambujos 

para poder latiguearlos… En la madre, allí está ese pinche polaco, se me hace que le voy a soltar 

unas patadotas en el paladar. No estaría mal, a lo mejor así se anima la sesión, yo creo que todos te 

aplaudirían, aunque para ganarte la estimación de los artistas tendrías que matar primero al egip-

cio. Te lo digo en serio, insistió Eligio, se me hierve la sangre nomás de verlo. Ya ya, no exageres, 

pidió Susana. Pensaba que Eligio se alteraba al ver al polaco, mientras que éste, en cambio, se había 

despatarrado en uno de los sofás con una cerveza en la mano, viendo displicentemente todo su 

contorno. Susana vio que Altagracia se hallaba junto a una mesita que, como en todas las sesiones, 

estaba llena de botellas de vino, de latas de cerveza y de refrescos; también había una gran cafetera 

y vasos desechables, Altagracia advirtió que Susana la miraba, camufló una sonrisita y se fue con 

el polaco, quien confianzudamente le pasó el brazo por encima de los hombros. Susana se quedó 

paralizada al verlos, hasta que reparó en que, cerca de ella, la sudafricana Joyce la observaba con 

una sonrisita burlona, y que el mismo Eligio se daba cuenta de todo lo que ocurría. Susana tomó 

aire profundamente y se fue al lugar de siempre, un sofá largo y desgarbado que por lo general 

compartía con el peruano Edmundo, con Hércules, el dramaturgo colombiano, y con el argentino 

Ramón. A Eligio le simpatizó el novelista peruano porque sonreía con facilidad y no trataba de 

ocultar su chimuelez con la mano; claramente se veía que se bañaba cada solsticio y usaba trajes 

de la época de los pachucos: terriblemente holgados y con pliegues hasta en las rodillas. Después 

de cruzar unas palabras Edmundo y Eligio se lanzaron a la mesa de las bebidas, oye qué bien se 

atienden en estas reunioncitas, ¿eh?, comentó Eligio, antes de soltar, horrorizado, una lata que ha-

bía recogido por puro reflejo, ¡en la madre, otra vez esta cerveza Olympia! Mejor toma del vinillo, 

sugirió Edmundo, no es maravilloso pero sí está mejor que todo lo demás, a no ser que te gusten 

los refrescos de cola, en cuyo caso no hay duda: coca o pepsi, lo mejor del mundo.

La sesión no había comenzado; faltaban Wen y Rick, quien no había asistido a las últimas se-

siones porque prefería acumular energías para el dominical rito de fertilidad y/o fecundidad, que, 

como las cervezas para Eligio, era insoslayable. En la mesa principal ya se hallaba el ponente, en 

esa ocasión el poeta palestino, quien revisaba sus cuartillas al parecer ausente a toda la algarabía 

a su alrededor. 
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MARCELA KLIMEŠOVÁ
Banket plný šupáků. Překlad ze španělského originálu.

Susana a  Eligio zjistili, že většina účastníků Programu se už sešla v  Kitty Hawk. Eligio se po-

chechtával a poznamenal, že Prográmek mu připomíná ty starý vtipy z dětství, kde byl Francouz, 

Rus, Amík, Němec a Mexičan. Fakt? S tím rozdílem, že tady není ani žádnej Francouz, ani Ang-

ličan, ani Němec a dokonce ani žádnej Španěl, protože ti lidi přivedli jen spisovatele z nečistejch 

zemí, zavšivenejch národů, zkrátka ze starýho dobrýho třetího světa. A to jako proč, co? Jak jako 

proč, poslouchej, Eligio, uvědom si, že tamty lidi by nemohli oslnit tím, že jim ukážou zázraky 

civilizace – bezdrátovej telefon, bankovní účty na míru… To je teda země! vtipkoval Eligio, už tomu 

rozumět, oni přivést pouze míšence, aby jim moct napráskat… Sakra, támhle je ten zasranej Polák, 

mám takovej pocit, že mu půjdu rozkopat hubu. To by nebylo špatný, možná by se to sezení trochu 

oživilo a myslím, že by ti všichni tleskali, i když aby sis získal u těch umělců vážnost, musel bys 

nejdřív zabít Egypťana. Myslím to vážně, trval na svém Eligio, jen ho vidím, vaří se mi krev. No, no, 

nepřeháněj, řekla mu Susana. Myslela si, že se Eligio rozčílí, když uvidí Poláka, ale místo toho se 

natáhnul s pivem v ruce na jeden z gaučů a znechuceně se rozhlížel kolem sebe. Susana viděla, že 

Altagracia stojí u stolku, který byl stejně jako při každém sezení plný lahví vína, plechovek s pivem 

a nealko nápojů a také tam byla velká konvice s kávou a plastové kelímky. Altagracia si všimla, že ji 

Susana pozoruje, skryla úsměv a odešla s Polákem, který ji familiárně chytil kolem ramen. Susana 

zůstala jako opařená, když je uviděla, dokud nezaregistrovala, že kousek od ní ji s posměšným 

úsměvem pozoruje Jihoafričanka Joyce a že i samotný Eligio si všiml toho, co se děje. Susana se 

zhluboka nadechla a odešla na své obvyklé místo, na dlouhý a nevzhledný gauč, který většinou sdí-

lela s Peruáncem Edmundem, kolumbijským dramatikem Hérculem a Argentincem Ramónem. 

Eligiovi byl sympatický peruánský romanopisec, protože se smál s  lehkostí a nesnažil se rukou 

zakrýt chybějící zuby. Bylo zjevné, že se koupal jednou za uherský rok a nosil obleky z dob me-

xických Američanů pachucos – byly šíleně volné a dlouhé až ke kolenům. Edmundo a Eligio si 

vyměnili pár slov a vydali se ke stolu s pitím, poslyš, dobře se o sebe staráte na těchto schůzičkách, 

co? poznamenal Eligio, ještě než zděšeně upustil plechovku, kterou si bezděčně vzal, do prdele, zas 

to pivo, Olympia! Radši si dej trošku vína, navrhnul Edmundo, není to žádnej zázrak, ale je lepší 

než všechno ostatní, teda pokud ti nechutná nealko jako kola, v jejímž případě není pochyb – Coca 

nebo Pepsi, to nejlepší na světě.

Sezení ještě nezačalo, chyběli Wen a také Rick, který se posledních sezení neúčastnil, protože 

raději shromažďoval energii na nedělní rituál plodnosti anebo úrodnosti, který byl stejně nevy-

hnutelný jako pivo pro Eligia. Přednášející už byl u hlavního stolu, v tomto případě palestinský 

básník, který si procházel své papíry, a evidentně vůbec nevnímal všechen ten křik okolo. 



70 John, Myriam, Elijah y Becky ya estaban allí, repartiendo kilos de papeles –anuncios de visitas, de 

acontecimientos, de actividades que los participantes guardaban con gran cuidado para tirarlos 

más tarde. Todos se agrupaban en zonas geográficas: los chinos siempre juntos, cerca de los hin-

dúes, los de Europa Oriental en otro sofá, etcétera. Jack, el participante de Papúa Nueva Guinea se 

acercó a Ramón, pero éste lo expulsó de allí de la manera más vil y dijo que se le hacía inconcebible 

que, para empezar, hubiera escritores en Papúa Nueva Guinea; que, en segundo lugar, esos escri-

tores fueran tan pedestres, y, tercero, que hubieran tenido que ponerle como vecino y compartidor 

de baño y cocina precisamente a uno de esos escritores. No lo aguanto, reveló Ramón, es un bebé, 

le da miedo la oscuridad, llora en las noches y no sabe cómo marcar el teléfono, yo creo que es la 

primera vez que se aparta de la tribu. Para colmo, en un momento de nauseabunda debilidad pa-

ternal, le di a conocer unas cintas de Astor Piazzola y al papúanuevaguinés le fascinaron, así es que 

a todas horas quiere estar en mi cuarto. El nuevaguinés era negrito, pequeño, de dientes chuecos 

y pelo adherido al cráneo. Te gusta, te gusta el negrillo, le dijo Edmundo, cuando te vayas de aquí lo 

vas a extrañar más que nadie. Eligio se puso a hablar de teatro con Hércules, que era homosexual 

notorio y lector de Manuel Puig. Eligio estaba acostumbrado a tratar con homosexuales desde si-

empre y Hércules le cayó bien, porque le recordaba a Óscar Villegas, el afamado Marvilo: silencios 

prolongados, relajación casi total y naturalidad en el afeminamiento.

Finalmente llegó Wen, acompañada por uno de los chinos y por dos muchachas del taller de 

la universidad; una de ellas, consideró Eligio, nada fea. Wen se disculpó profusamente, un tanto 

agitada, y explicó que su tardanza se debía a que había estado conversando con Bill Murray, ¿lo 

conocían? ¡Dios mío!, exclamó Ramón, éstos creen que tratan con retrasados mentales, ¿quién no 

conoce a Murray? Yo, respondió Eligio; y yo, añadió Hércules, con un guiño cómplice a Eligio. No 

digan eso, intervino Susana, ahora Ramón nos va a asestar una conferencia. No me gusta, para em-

pezar, dijo, enfático, Ramón; es un tanto vulgar, muy dado a las bufonadas tipo Ginsberg y demás 

extravagantsia. Bill vendrá a visitarnos, no fue fácil pero lo persuadí. A partir de mañana Becky 

se encargará de distribuir ejemplares de algunos libros de Murray, por favor léanlos pronto, para 

que cuando Billy venga todos ustedes ya estén compenetrados con su obra y puedan establecer un 

diálogo fructífero con él. Murray se hospedará aquí mismo, en el Kitty Hawk, como cualquiera de 

ustedes, agregó Wen ignorando la voz anónima que dijo ¡qué falta de respeto!, así es que la comu-

nicación será fácil. Dará una o dos lecturas de poemas, aquí mismo y en la Universidad, Murray es 

egresado del taller literario de la Universidad y todos nos sentimos muy orgullosos de él.

El palestino procedió a leer un tambache de cuartillas con voz bastante baja y monótona. Ya 

verán, dijo Ramón, no tarda en echarle mierda a los judíos. ¿Qué dice?, preguntó Eligio. ¿Cómo 

qué dice?, replicó Susana, ¿qué no entiendes? No entiendo ni madres, y eso que ese mono habla 

despacito, ya me dio sueño, ¿tú entiendes algo? Yo sí, todo, es que tú no estás oyendo, aclaró Susa-

na. El palestino denunciaba las atrocidades judías en los territorios palestinos ocupados, y Ramón 

hizo cara de ¿ven?, les dije. 
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John, Myriam, Elijah a Becky už tam byli a rozdávali tuny papírů – letáky s různými setkáními, 

událostmi a aktivitami, které si účastníci pečlivě založili, aby je později vyhodili. Všichni se shlu-

kovali v geografických zónách – Číňané vždy spolu, v blízkosti Indů, na dalším gauči východní 

Evropa a tak dále. Jack, účastník z Papuy -Nové Guineje, přišel k Ramónovi, ale ten ho dost hrubě 

vyhodil a řekl, že mu přijde nepochopitelný, že za prvý jsou na Papui -Nové Guinei spisovatelé, že 

za druhý jsou takový nevzdělanci, a za třetí, že mu museli dát jako souseda, se kterým má sdílet 

koupelnu a kuchyň, právě jednoho z těchto spisovatelů. Nevydržím to, pokračoval Ramón, je to 

dítě, bojí se tmy, po nocích brečí a neví, jak vytočit telefonní číslo, myslím, že to je poprvý, co opus-

til svůj kmen. A jako vrchol jsem mu ve chvilkovým momentu odporný otcovský slabosti pustil 

několik pásek Astora Piazzoly a toho papuánoguinejce to úplně fascinovalo, takže chce bejt pořád 

v mým pokoji. Novoguinejec byl černý, malý, s křivými zuby a s vlasy přilepenými k lebce. Máš ho 

rád, máš toho černouška rád, řekl mu Edmundo, až odsud odejdeš, bude ti chybět víc než kdo jinej. 

Eligio se pustil do hovoru o divadle s Hérculem, zjevným homosexuálem a čtenářem Manuela 

Puiga. Eligio byl odjakživa zvyklý jednat s homosexuály a Hércules mu byl sympatický, protože 

mu připomínal Óscara Villegase, proslulého Marvila – dlouhé pauzy, prakticky úplně uvolněný 

a přirozeně zženštilý.

Konečně dorazila Wen v doprovodu jednoho z Číňanů a dvou dívek z univerzitní dílny, jedna 

z nich nebyla podle Eligia vůbec špatná. Wen se přehnaně omlouvala, byla trochu rozrušená, a vy-

světlovala, že za její zpoždění může rozhovor s Billem Murrayem, znáte ho? Pane Bože! vykřikl 

Ramón, oni si myslej, že jednaj s mentálně retardovanejma, kdo by neznal Murrayho? Já, odpo-

věděl Eligio, a já, dodal Hércules a přitom na Eligia spiklenecky mrknul. To neříkejte, zakročila 

Susana, teď nám Ramón udělá přednášku. Nelíbí se mi, to zaprvý, řekl afektovaně Ramón, taky je 

dost vulgární, má v oblibě šaškárny jako Ginsberg a další výstřednosti. Bill nás přijede navštívit, 

nebylo to snadné, ale přesvědčila jsem ho. Od zítřka vám Becky začne rozdávat výtisky některých 

Murrayho knih, rychle si je, prosím, přečtěte, abyste až Billy přijede, byli všichni seznámení s jeho 

dílem a mohli s ním vést plodný dialog. Murray se ubytuje přímo tady v Kitty Hawk jako kdokoliv 

z vás, dodala Wen a ignorovala neznámý hlas, který pronesl – taková neúcta! a tak bude komuni-

kace mnohem snazší. Bude mít jedno nebo dvě čtení básní přímo tady a na Univerzitě, Murray je 

absolventem literární dílny na Univerzitě a všichni jsme na něj moc pyšní.

Palestinec začal číst svou hromadu papírů docela tichým a monotónním hlasem. Uvidíte, řekl 

Ramón, za chvilku začne nadávat na Židy. Co říká? ptal se Eligio. Jak co říká? odpověděla Susana, 

čemu nerozumíš? Nerozumím ani slovo, a jak ten blbeček mluví strašně pomalu, tak se mi chce 

spát, ty něčemu rozumíš? Já ano, všemu, to je tím, že ty neposloucháš, zdůraznila Susana. Palesti-

nec odsuzoval židovské krutosti v okupovaných palestinských oblastech a v Ramónově obličeji se 

objevilo vidíte? já vám to říkal. 



72 Los participantes se volvieron, como en un juego de tenis, a ver a Brian, quien se removió en el 

asiento y en segundos ensayó distintas poses y expresiones; se indignó, bostezó, se burló y se re-

costó en el sofá con aire indiferente, sonrió a todo el que lo veía y quien, al instante, desviaba la 

mirada, porque era evidente que en ese momento casi nadie simpatizaba con él. Es un estúpido, 

calificó Ramón. Sí, es un perfecto cretino, dijo Susana. El otro día me lo encontré en la oficina del 

Programa en la Universidad y salimos juntos, me había dicho que él tenía auto y me podía traer 

al Kitty Hawk. Resulta que él estudia en Wisconsin. En el estacionamiento me preguntó ¿quieres 

montar? ¿Qué?, dije. Que si quieres montar, insistió, con las manos por delante como si llevara ri-

endas. Lo miré a fondo tratando de descifrar el mensaje metaverbal que se esforzaba en comunicar. 

El gran imbécil sonrió y me dijo: tú debes creer que estoy loco, ¿verdad?, y yo sólo pude sonreír. 

Hasta entonces me aclaró que íbamos a montar su coche, porque él tiene un pinto y el pinto es 

un caballito, ¿entienden?, incluso me enseñó la figura de un caballo en el volante. Edmundo el 

peruano fingió que estaba a punto de vomitar y dio un largo trago de vino para impedirlo; después, 

por si lo anterior no hubiese bastado, se agazapó y avanzó entre la gente y los sofás como si lo 

hiciera a través de trincheras; llegó a la mesa de los vinos, llenó su vaso y regresó con vida. ¡Qué 

bufón!, comentó Eligio, sonriendo. Soy un caballero, corrigió Edmundo, bien erguido y mirando 

oblicuamente a Ramón, el argentino, quien sólo dijo: qué estúpido hombre.

El palestino terminó su exposición y todos salieron desbocados a la mesa de las bebidas. Cuan-

do más o menos se restableció la calma y los eructos de cerveza disminuyeron, Wen pidió que se 

formularan preguntas. Todos miraron al judío, quien sonrió afectadamente y alzó la mano. Me 

parece, dijo, sin ponerse de pie, que éste no es el sitio apropiado para campañas propagandísticas. 

Yo tenía entendido que el señor nos hablaría de las condiciones de la poesía palestina y sólo se 

concretó a insultar a mi país. Todo mundo sabe que Israel es responsable de que la poesía pales-

tina, la prosa palestina, el ensayo, el teatro y la vida misma palestina esté obstruida, interrumpió 

el ponente y agregó: ¡Israel es una mierda! Para acabar pronto, comentó Eligio. El judío Brian se 

volvió hacia los demás, seguro de que todos, como él, habrían advertido que el palestino estaba 

desquiciado. Es un pendejo ese judío, diagnosticó Eligio, a ver peruano, ordenó después, traite 

más vino. Es lo único bueno de estas sesiones, dijo Edmundo; nuevamente se deslizó entre las 

trincheras y regresó con una botella. Susana vio que Becky los miraba con aire severo; Wen, en 

cambio, sonreía beatíficamente ante el intercambio de insultos entre el judío y el palestino. ¡La po-

nencia de este provocador adolece de una vergonzante falta de rigor y seriedad! Pero tiene razón, 

aseveró, poniéndose en pie, un negro altísimo, muy fornido, el participante de Nigeria; en cambio 

tú eres un arribista -oportunista -burgués -y-reaccionario -comemierda. Alguien, desde el fondo, tiró 

un vaso estrujado que alcanzó a golpear la frente de grandes entradas del judío Brian. Este se puso 

de pie, rugiendo de furia, pero Becky también ya lo había hecho. ¡Por favor, por favor! No queremos 

que esto se convierta en un desorden, ¿verdad? Cuál desorden, decía el peruano, si ésta ha sido la 

primera sesión más o menos buena. ¿Tú a quién le vas?, preguntó a Ramón. Al judío, por supuesto, 

replicó Ramón, con una sonrisa. Yo, al pales, terció Hércules. 
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Posluchači se jako při tenise otočili na Briana, který se vrtěl na místě a během pár sekund vystřídal 

různé pozice a výrazy – rozhořčený, zívající, posměšný, pak se opřel lhostejně o gauč, usmál se na 

všechny, kdo se na něj dívali a hned odvrátili zrak, protože bylo zjevné, že v tomto momentu s ním 

skoro nikdo nesympatizoval. Je to blbec, vyhodnotil Ramón. Jo, je to úplnej kretén, řekla Susana. 

Jednou jsem ho potkala v kanceláři Programu na Univerzitě a odešli jsme spolu, řekl mi, že má 

auto a může mě odvézt do Kitty Hawk. On studuje ve Wisconsinu. Na parkovišti se mě zeptal, 

chceš ho osedlat? Cože? řekla jsem. Jestli ho chceš osedlat, trval na svém a ruce měl vepředu, jako 

by držel otěže. Zkoumavě jsem se na něho podívala a snažila jsem se rozluštit tu metaverbální 

zprávu, kterou se mi snažil sdělit. Ten blbec se zasmál a řekl mi – musíš si myslet, že nejsem nor-

mální, že? no a já jsem se zmohla jen na úsměv. Pak mi vysvětlil, že si osedláme jeho vůz, protože 

má Pinto a pinto je druh koně, no chápete to? dokonce mi ukázal figurku koně na volantu. Peruá-

nec Edmundo předstíral, že se mu chce zvracet a dlouze se napil vína, aby tomu zabránil. Potom, 

jako kdyby to předtím nestačilo, se přikrčil a postupoval mezi lidmi a gauči jako mezi zákopy, až 

dorazil ke stolu s vínem, dolil si kelímek a živý se zase vrátil. Šašku, poznamenal Eligio s úsmě-

vem. Jsem džentlmen, opravil ho Edmundo, pěkně napřímený a  poočku hleděl na Argentince 

Ramóna, který řekl jen – pěknej hlupák.

Palestinec ukončil svůj výklad a všichni se splašeně vydali ke stolu s pitím. Když více či méně 

nastal klid a utichlo říhání po pivu, poprosila Wen o případné otázky. Všichni se podívali na Žida, 

který se afektovaně usmál a zvedl ruku. Připadá mi, řekl, aniž by se zvednul, že toto není vhodné 

místo na propagandistickou kampaň. Měl jsem za to, že tento pán bude hovořit o aspektech pa-

lestinské poezie a přitom se omezil jen na napadání mé země. Celej svět ví, že Izrael je zodpověd-

nej za to, že palestinská poezie, palestinská próza, esej, divadlo i samotnej palestinskej život jsou 

znemožněný, skočil mu do řeči přednášející a dodal – Izrael stojí za hovno! To bude mít rychlej 

konec, poznamenal Eligio. Žid Brian se otočil k ostatním, byl si jistý, že všichni stejně jako on si 

museli všimnout, že Palestinec je vyvedený z míry. Ten Žid je imbecil, diagnostikoval Eligio, hele, 

Peruánče, přikázal poté, dones další víno. To je to jediné dobré na těchto sezeních, řekl Edmundo, 

znovu se vydal mezi zákopy a vrátil se s  lahví vína. Susana viděla, že Becky je přísně pozoruje, 

naopak Wen se blaženě usmívala nad tou výměnou urážek mezi Židem a Palestincem. Přednáška 

tohoto provokatéra trpí zahanbujícím nedostatkem přesnosti a vážnosti! Ale má pravdu, prohlásil 

vysokánský, pěkně urostlý černoch, účastník z Nigérie, a postavil se, zato ty jsi kariérista, oportu-

nista, maloměšťák, reakcionář a taky pěknej debil. Někdo zezadu hodil zmačkaný kelímek, který 

trefil Žida Briana do čela s výraznými kouty. Ten se postavil, řval vzteky, ale i Becky se už postavila. 

Prosím vás, prosím vás! Nechceme, aby se to změnilo v nepřístojnosti, že ano! Jaký nepřístojnosti, 

řekl Peruánec, když je to první sezení, který stojí aspoň trochu za to. Ty komu fandíš? zeptal se 

Ramóna. Židovi, samozřejmě, odpověděl Ramón s  úsměvem. A  já Palestinci, vložil se do toho 

Hércules. 



74 Te gustó el morenillo, ¿eh?, deslizó el peruano, y Eligio colaboró: llégale, no seas tímido. No, el 

judío está más guapo; aunque ya se le está cayendo el pelo tiene un cuerpo muy lindo, caderas 

apretadas y nalguita parada; pero el palestino tiene la razón. Ah sí, dijeron a coro Eligio y el pe-

ruano Edmundo y después echaron a reír, mientras Susalomónica meneaba la cabeza… Se sentía 

fatigada, pero a gusto. Una dulce lasitud. Todo consistía en no mirar al polaco. ¿Ya vieron a Elijah?, 

avisó Ramón, está asustadísimo. Yo creo que cree que se van a agarrar a tiros. A botellazos, dirás. 

¿Quién es ese mono? ¿Cuál? ¿Ése? ¡Ése el Elijah! ¿Elaiya? ¿Qué es eso? Ese chavalillo de cara re-

donda y sonrisa empotrada. Ah, sí, consideró Eligio, está vaciado el nene, desde que lo vi me cayó 

en gracia porque me cae que es la imagen caminante / En veces reptante. Es la imagen escalofriante 

de los Estados Unidos, es la pura gringuez. La gringuez… repitió Ramón, apreciando el término. 

A ver, tú, peruano, dile a la Gringuez que nos traiga unos vasos limpios, ¿no?, pidió Eligio, Edmun-

do asintió con gran corrección, se puso de pie con suma elegancia, en verdad es todo un caballero, 

comentó Eligio, y fue hasta donde estaba Elijah. Éste asintió, fue a la mesa de las bebidas y llevó 

varios vasos a Eligio. Gracias Gringuez, le dijo éste, en español. Whaat?, preguntó Elijah. He says: 

thank you, tradujo Ramón el argentino. ¡De nada!, sonrió la Gringuez y se fue.

La sesión se había detenido. Wen trataba de calmar al judío, en un rincón, y varios escritores 

habían acudido a la mesa principal, para apoyar al palestino, y todos vociferaban. Otros, en la mesa 

de las bebidas, se servían desenfadadamente y regresaban a discutir con sus compañeros. Incluso 

los chinos conversaban entre sí, animados. En otro sillón, Altagracia casi se había recostado sobre 

el polaco, quien no paraba de beber sin oír los ardilleos de la filipina y las doctas parrafadas del ru-

mano, el húngaro y el checo. ¿Ya vieron al so called bloque socialista?, dijo Ramón, con una sonrisa 

maliciosa: en realidad quería que se fijaran en Altagracia, quien en ese momento se concentraba 

en socavar una espinilla de la oreja del polaco. ¿Se han fijado que los camaradas nunca dicen nada 

en las sesiones? No dicen nada nunca. Ah no, el rumano sí. Sí, él sí. Yo quise conversar con uno 

de ellos, ese húngaro que parece tan astuto, y simplemente no pude. No le gustaste, Hercu, explicó 

Eligio. Él tampoco me gusta a mí. ¿Todo bien?, preguntó una muchacha del taller de la Universi-

dad, una estadunidense muy joven, bien formada, pelirrubia. Todo perfecto, Irene, respondió el 

argentino. Irene la rubia miró con atención a Eligio, quien, semiebrio, o fingiéndolo, alzó su vaso 

a guisa de brindis, lo que generó una sonrisa abierta de parte de la rubia. Después, se fue. No te 

dejes, le dijo Hércules a Susana, me temo que ya te quieren birlar a tu viejo. Viejos los cerros. Pues 

si Eligio quiere, planteó Susana, adelante. Yo lo que quiero es arrimarle un par de patadas a este 

peruanillo. ¡Oye mexicano, no seas endejo!, respondió Edmundo, atragantándose por la risa y el 

vino. ¿Endejo? ¿Qué es eso de endejo? Bueno, es que en Perú no se pronuncia la pe. Entonces eres 

eruano, corrigió Ramón. Es un eruano uto inche y endejo, añadió Eligio entre explosiones de risa. 

Yo creo que a este eruano no se le ara, agregó Hércules. No te pienso dar demostraciones. Ni quien 

te las ida. ¿Ya vieron? ¡El judío está llorando!, rio Ramón, regocijado, tenían razón los amigos que 

me dijeron que este Programa era algo único. Está llorando, repitió Edmundo. Con su delantalito 

blanco, recitó Eligio. Pobrecito, dijo Susana.
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Ten snědouš se ti líbí, že? podsouval mu Peruánec a Eligio se přidal – Jdi do něj, nestyď se. Ne, 

Žid je mnohem hezčí, i když mu už vypadávají vlasy, má krásný tělo, úzký boky a pevnej zadek; 

ale Palestinec má pravdu. Ach tak, řekli sborově Eligio a Peruánec Edmundo a pak se začali smát, 

zatímco Sušalamounka kroutila hlavou… Cítila se vyčerpaně, ale v pohodě. Sladká únava. Šlo jen 

o to nedívat se na Poláka. Už jste viděli Elijaha? upozornil Ramón, vypadá strašně vyděšeně. Nej-

spíš si myslí, že budou lítat kulky. Snad flašky, ne. Kdo je ten opičák? Kterej? Ten? To je Elijah! 

Ilája? Co to je? To je ten klučík s kulatou tváří a trvalým usměvem. Ach ano, uvažoval Eligio, je 

legrační ten drahoušek, od chvíle, co jsem ho uviděl, ho mám rád, protože mi připadá, že je chodící 

obraz / Někdy plazivý. Je to strašlivý obraz Spojených států, je to čistý Amíkovství. Amíkovství… 

opakoval Ramón a vychutnával si to slovo. Hele, Peruánče, řekni Amíkovi, ať nám donese nějaký 

čistý kelímky, co? požádal Eligio, Edmundo velice korektně přikývl, s ohromnou elegancí se po-

stavil, opravdu, je to pravej džentlmen, okomentoval to Eligio, a šel k Elijahovi. Ten přikývl, šel ke 

stolu s pitím a donesl Eligiovi několik kelímků. Dík, Amíku, řekl mu španělsky. Whaaat? zeptal se 

Elijah. He says thank you, přeložil mu to Argentinec Ramón. Není zač, usmál se Amík a odešel.

Sezení bylo přerušeno. Wen se snažila v jednom rohu uklidnit Žida, několik spisovatelů se do-

stavilo k hlavnímu stolu, aby podpořili Palestince, a všichni hulákali. Jiní si u stolu s pitím nenuce-

ně nalévali a vraceli se diskutovat se svými kolegy. Dokonce i Číňané mezi sebou čile rozmlouvali. 

Na jiném křesle Altagracia skoro až ležela na Polákovi, který nepřestával pít a neslyšel štěbetání 

Filipínky a učené klábosení Rumuna, Maďara a Čecha. Už jste viděli ten so called socialistickej 

blok? řekl Ramón se škodolibým úsměvem. Ve skutečnosti chtěl, aby si všimli Altagracie, jež se 

v tom okamžiku soustředila na vymáčknutí uhru na Polákově uchu. Všimli jste si, že soudruzi na 

sezeních nikdy nic neříkají? Neřeknou nic nikdy. Ale ne, ten Rumun jo. Jo, ten jo. Chtěl jsem si 

s jedním z nich popovídat, s tím Maďarem, co vypadá tak mazaně, ale jednoduše jsem nemohl. 

Nelíbil ses mu, Herkulku, vysvětlil Eligio. On se mně taky nelíbí. Vše v pořádku? zeptala se dívka 

z univerzitní dílny, velmi mladá Američanka, blondýna s pěknými tvary. Absolutně, Irene, odpo-

věděl Argentinec. Blondýna Irene se pozorně zadívala na Eligia, jenž přiopilý, nebo jen předstíra-

jící opilost, pozvedl kelímek jakoby na přípitek, což u blondýny vyvolalo široký úsměv. Potom se 

vzdálila. Nenech se, řekl Hércules Susaně, mám obavu, že ti chtějí přebrat starýho. Starou belu. 

Takže jestli Eligio chce, prohodila Susana, tak prosím. Já ale chci uštědřit tomuto Peruánci pár 

kopanců. Hele, Mexičane, nebuď itomec! odpověděl Edmundo a dusil se smíchy a vínem. Itomec? 

Co je to itomec? To je tak, v Peru se nevyslovuje pé. Takže seš Eruánec, opravil ho Ramón. Je to 

Eruánec, ablb, rase a itomec, dodal Eligio mezi výbuchy smíchu. Já ochybuju, že se tomu Eruánci 

vůbec ostaví, doplnil Hércules. Nebudu ti nic dokazovat. Jako by se tě o  to někdo rosil. Už jste 

to viděli? Žid brečí! smál se Ramón potěšeně, moji přátelé měli pravdu, když mi říkali, že tento 

Program je něco jedinečnýho. Brečí, opakoval Edmundo. Se svou bílou zástěrkou, recitoval Eligio. 

Chudáček, řekla Susana.



76 Wen, Becky e Irene consolaban al judío, cuando todos se sobresaltaron al oír las carcajadas del 

nigeriano, quien seguramente no había parado de beber desde que se inició el Programa. ¡Por fa-

vor, más seriedad!, pidió Becky, exasperada. La falta de seriedad es la de ese agente sionista. En vez 

de comportarse como debería, véanlo ustedes, ¡se pone a llorar! Para el absoluto terror de Brian, 

el nigeriano irguió toda su corpulencia y fue hacia él, diciendo: ¿quieres medir tus fuerzas conmi-

go? ¡Dios mío, Jerry, eso no!, casi gritó Wen. No voy a hacerle nada, respondió el nigeriano, sólo 

quiero darle un par de bofetadas, ¿está prohibido? Sí, dijo Wen. El judío se puso en pie, mirando 

fulminantemente al nigeriano. Con Gran Dignidad se sacudió la ropa, dio media vuelta y se retiró.

Irene, la rubia, regresó con los latinoamericanos. Esto ocurre con frecuencia, explicó. El año 

pasado la pelea fue entre el sirio y el egipcio. Los dos se injuriaron en todos los tonos, concluyó 

y nuevamente se marchó. Muchas gracias gringuita, dijo Susana sin perder de vista a Irene, que se 

alejaba. Eligio bebió un vaso de un solo trago y sólo exclamó: ¡aaah! Guapa la Airín, dijo, a nadie, el 

argentino Ramón, cuando, ante la sorpresa colectiva, Altagracia se acercó a ellos. Qué tal mexica-

no, saludó a Eligio; oigan, agregó, dirigiéndose a todo el grupo, creo que este desorden ya dio de sí. 

El rumano acaba de expropiar unas botellas del vino que dejaron afuera, ¿por qué no vamos a mi 

cuarto a seguir la celebración? ¿Qué festejamos?, preguntó Susana, gélida. La llegada de tu marido, 

naturalmente, respondió Altagracia sin dejar de mirar a Eligio. Pues yo les advierto, planteó Eligio, 

en español, que si nos acompaña ese polaco le rajo la cara. Todos rieron, y Ramón se puso en pie. 

Entonces vamos, dijo.
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Wen, Becky a  Irene utěšovaly Žida, když vtom se všichni polekali, protože uslyšeli hlasité 

chechtání Nigerijce, jenž zcela jistě nepřestal pít od chvíle, kdy byl Program zahájen. Prosím vás 

o  serióznost, žádala rozčileně Becky. Nedostatkem serióznosti je tento sionistický agent. Místo 

toho, aby se choval, jak se patří, koukněte se na něj, rozbrečel se! K Brianově největší hrůze se 

Nigerijec v celé své obrovitosti zvedl, vydal se k němu a řekl: Chceš se mnou změřit síly? Proboha, 

Jerry, tohle ne! skoro až zakřičela Wen. Nic mu neudělám, odpověděl Nigerijec, jen mu chci dát 

pár facek, je to zakázaný? Ano, řekla Wen. Žid se postavil a mrazivě se podíval na Nigerijce. Velice 

důstojně si oklepal oblečení, otočil se a odešel.

Blondýna Irene se vrátila k Latinoameričanům. Toto se děje často, vysvětlovala. Minulý rok se 

pohádali Syřan a Egypťan. Oba se uráželi všemi možnými způsoby, dodala a znovu odešla. Moc-

krát děkujeme, Amerikánko, řekla Susana a sledovala odcházející Irene. Eligio vypil kelímek na 

ex a vykřikl jen – ách! Je moc pěkná, Ajrín, řekl směrem k nikomu Argentinec Ramón, když k nim 

k všeobecnému překvapení přišla Altagracia. Jak se máš, Mexičane, pozdravila Eligia, poslyšte, 

dodala směrem k celé skupině, myslím, že už ta nepřístojnost skončila. Rumun si právě přivlastnil 

pár lahví vína, které nechali venku, nepůjdeme do mýho pokoje pokračovat v oslavě? Co slavíme? 

zeptala se chladně Susana. Příjezd tvýho manžela přirozeně, odpověděla Altagracia a nepřestávala 

se dívat na Eligia. Já vás varuju, podotkl Eligio španělsky, jestli s náma půjde ten Polák, vyškrábu 

mu oči. Všichni se zasmáli a Ramón se postavil. Tak jdeme, řekl.



78 DOS INDIOS
Alfredo Bryce Echenique

Hacía cuatro años que Manolo había salido de Lima, su ciudad natal. Pasó primero un año en 

Roma, luego, otro en Madrid, un tercero en París y finalmente había regresado a Roma. ¿Por qué? 

Le gustaban esas hermosas artistas en las películas italianas, pero desde que llegó no ha ido al cine. 

Una tía vino a radicarse hace años, pero nunca la ha visitado y ya perdió la dirección. Le gustaban 

esas revistas italianas con muchas fotografías en colores; o porque cuando abandonó Roma la 

primera vez, hacía calor como para quedarse sentado en un Café, y le daba tanta flojera tomar el 

tren. No sabía explicarlo. No hubiera podido explicarlo, pero en todo caso, no tenía importancia.

Cuando salió del Perú, Manolo tenía dieciocho años y sabía tocar un poco la guitarra. Ahora 

al cabo de casi cuatro años en Europa, continuaba tocando un poco la guitarra. De vez en cuando 

escribía unas líneas a casa, pero ninguno de sus amigos había vuelto a saber de él; ni siquiera aquel 

que cantó y lloró el día de su despedida. 

El rostro de Manolo era triste y sombrío como un malecón en invierno. Manolo no bailaba en 

las fiestas: era demasiado alto. No hacía deportes: era demasiado flaco, y sus largas piernas esta-

ban mejor bajo gruesos pantalones de franela. Alguien le dijo que tenía manos de artista, y desde 

entonces las llevaba ocultas en los bolsillos. Le quedaba mal reírse: la alegre curva que formaban 

sus labios no encajaba en aquel rostro sombrío. Las mujeres, hasta lo veinte años, lo encontraban 

bastante ridículo; las de más de veinte, decían que era un hombre interesante. A sus amigos les 

gustaba palmearle el hombro. Entre el criollismo limeño, hubiera pasado por un cojudote. 

Yo acababa de llegar a Roma cuando lo conocí, y fue por la misma razón por la que todos los 

peruanos se conocen en el extranjero: porque son peruanos. No recuerdo el nombre de la persona 

que me lo presentó, pero aún tengo la impresión de que trataba de deshacerse de mí llevándome 

a aquel Café, llevándome donde Manolo.

–Un peruano –le dijo. Y agregó–: Los dejo; tengo mucho que hacer – desapareció.

Manolo permaneció inmóvil, y tuve que inclinarme por encima de la mesa para alcanzar su 

mano.

–Encantado.

–Mucho gusto –dijo, sin invitarme a tomar asiento, pero alzó el brazo al mozo, y le pidió otro 

café. Me senté, y permanecimos en silencio hasta que nos atendieron.

–¿Y el Perú? –preguntó, mientras el mozo dejaba mi taza de café sobre la mesa.

–Nada –respondí–. Acabo de salir de allá y no sé nada. A ver si ahora que estoy lejos empiezo 

a enterarme de algo.

–Como todo el mundo –dijo Manolo, bostezando. 

Nos quedamos callados durante una media hora, y bebimos el café cuando ya estaba frío. Extra-

jo un paquete de cigarrillos de un bolsillo de su saco, colocó uno entre sus labios, e hizo volar otro 

por encima de la mesa: lo emparé. «Muchas gracias; mi primer cigarrillo italiano». Cada uno en-

cendió un fósforo, y yo acercaba mi mano hasta su cigarrillo, pero él ya lo estaba encendiendo. 
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TEREZA CSIBOVÁ
Dva indiáni. Překlad ze španělského originálu.

Byly to čtyři roky od chvíle, co Manolo opustil Limu, své rodné město. Nejdříve strávil rok v Římě, 

ten další v Madridu, třetí rok v Paříži, a nakonec se vrátil do Říma. Proč? Líbily se mu krásné he-

rečky v italských filmech, ale od svého příjezdu nešel do kina ani jednou. Jedna jeho teta se v Římě 

už před léty zabydlela, ale Manolo ji zatím nikdy nenavštívil a už ztratil její adresu. Také se mu 

líbily italské časopisy plné barevných fotografií; nebo snad proto, že když se s Římem loučil popr-

vé, bylo takové vedro, že se dalo leda tak sedět v kavárně, a představa, že sedne na vlak, ho přímo 

znechucovala. Neuměl to vysvětlit. Nebyl by vůbec sto vysvětlit, proč se vrací do Říma, ale ono na 

tom vlastně ani nezáleželo.

Když Manolo odcházel z Peru, bylo mu osmnáct let a uměl trochu hrát na kytaru. Teď, skoro 

po čtyřech letech strávených v Evropě, stále trochu hrál na kytaru. Jednou za čas napsal pár řádek 

domů, ale žádný z jeho přátel o něm víc neslyšel; dokonce ani ten, co zpíval a plakal v den, kdy se 

Manolo loučil.

Manolův obličej působil smutně a pochmurně jako přístavní molo v zimě. Na oslavách Manolo 

netančil, na to byl příliš vysoký. Nevěnoval se sportům – byl moc hubený, a jeho dlouhé nohy vy-

padaly nejlíp v hrubých flanelových kalhotách. Jednou mu někdo řekl, že má ruce umělce, a od té 

doby je Manolo skrýval v kapsách. Neslušelo mu, když se smál; veselá křivka úsměvu se nehodila 

do jeho zasmušilé tváře. Ženám pod dvacet let se Manolo zdál směšný a ty, jimž bylo víc než dvacet, 

o něm říkaly, že je to zajímavý muž. Přátelé ho s oblibou poplácávali po rameni. Mezi kreolským 

obyvatelstvem Limy by byl Manolo za blbce.

Já se s Manolem seznámil nedlouho poté, co jsem přijel do Říma, a bylo to přesně z toho důvo-

du, proč se všichni Peruánci navzájem poznávají, když na sebe narazí v cizí zemi; protože to jsou 

Peruánci. Už si nevybavuji jméno toho člověka, který mě s ním seznámil, ale nemohu se zbavit 

dojmu, že se mě snažil zbavit, když mě táhl do kavárny za Manolem.

„Peruánec,“ vysvětlil mu. A dodal: „Teď vás tu nechám, mám toho moc na práci,“ a zmizel.

Manolo se ani nepohnul. Musel jsem se naklonit přes stůl, abych mu mohl potřást rukou.

„Těší mě.“

„Rád vás poznávám,“ odpověděl, a  aniž by mě pobídl, abych se posadil, zamával na číšníka 

a objednal další kávu. Sedl jsem si, a oba jsme mlčeli, než nás obsloužili.

„Tak co Peru?“ zeptal se, zatímco přede mě číšník pokládal šálek kávy.

„Nic,“ odpověděl jsem. „Teď jsem odtamtud odjel a nevím nic. Třeba teprve teď, když jsem tak 

daleko, se o něčem dozvím.“

„Jako všichni,“ zívnul Manolo.

Beze slov jsme tam seděli ještě půl hodiny, a kávu jsme vypili, až když byla studená. Manolo 

vylovil z kapsy saka krabičku cigaret, jednu si vložil mezi rty, a druhou mi hodil. Chytil jsem ji. 

„Moc děkuju. Moje první italská cigareta.“ Oba jsme škrtli sirkou, a já pak přiblížil ruku k jeho 

cigaretě, ale on už si ji zapaloval. 



80 No me miró; ni siquiera dijo «gracias»; dio una pitada, se dejó caer sobre el espaldar de la silla, 

mantuvo el cigarrillo entre los labios, cerró los ojos, y ocultó las manos en los bolsillos de su pan-

talón. Pero yo quería hablar.

–¿Viene siempre a este café?

–Siempre –respondió, pero ese siempre podía significar todos los días, de vez en cuando, o sabe 

Dios qué.

–Se está bien aquí –me atreví a decir. Manolo abrió los ojos y miró alrededor suyo.

–Es un buen café –dijo–. Buen servicio y buena ubicación. Si te sientas en esta mesa mejor toda-

vía: pasan mujeres muy bonitas por esta calle, y de aquí las ves desde todos los ángulos.

–O sea, de frente, de perfil, y de culo –aclaré. Manolo sonrió y eso me dio ánimos para pregun-

tarle–: ¿Y te has enamorado alguna vez?

–Tres veces –respondió Manolo, sorprendido–. Las tres en el Perú, aunque la primera no cuenta: 

tenía diez años y me enamoré de una monja que era mi profesora. Casi me mato por ella –se quedó 

pensativo.

–¿Y te gustan las italianas?

–Mucho –respondió–, pero cuando estoy sentado aquí sólo me gusta verlas pasar.

–¿Nada te movería de tu asiento?

–En este momento mi guitarra –dijo Manolo, poniéndose de pie y dejando caer dos monedas 

sobre la mesa.

–Deja –exclamé, mientras me paraba e introducía la mano en el bolsillo: buscaba mi dinero.

Manolo señaló el precio del café en una lista colgada en la pared, volvió la mirada hacia la mesa, 

y con dedo larguísimo golpeó una vez cada moneda. Sentí lo ridículo e inútil de mi ademán, una 

situación muy incómoda, realmente no podía soportar su mirada, y estábamos de pie, frente a 

frente, y continuaba mirándome como si quisiera averiguar qué clase de tipo era yo.

–¿Tocas la guitarra? –Escuché mi voz.

–Un poco –dijo, como si no quisiera hablar más de eso. Abandonamos el café, y caminamos 

unos doscientos metros hasta llegar a una esquina.

–Soy un pésimo guía para turistas –dijo–. Si vas por esta calle, me parece que encontrarás algo 

que vale la pena ver, y creo que hasta un museo. Soy un pésimo guía –repitió.

–Soy un mal turista, Manolo. Además, no me molesta andar medio perdido.

–Podemos vernos mañana, en el café –dijo.

–¿A las cinco de la tarde?

–Bien –dijo, estrechándome la mano al despedirse. Iba a decirle «encantado», pero avanzaba ya 

en la dirección contraria. 

Al día siguiente, me apresuré en llegar puntual a nuestra cita. Entré al café minutos antes de las 

cinco de la tarde, y encontré a Manolo, las manos en los bolsillos, sentado en la misma mesa del 

día anterior. Tenía una copa de vino delante suyo, y el cenicero lleno de colillas indicaba que hacía 

bastante rato que había llegado. Me senté.

–¿Qué tal si tomamos vino, en vez de café? –preguntó.
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Nepodíval se na mě, dokonce ani nepoděkoval; potáhl si, svalil se na opěradlo židle, cigaretu stále 

v zubech, zavřel oči a ruce zabořil do kapes u kalhot. Ale já si chtěl ještě povídat.

„Chodíte do téhle kavárny často?“

„Pořád,“ odvětil. Ale tohle pořád mohlo znamenat každý den, jednou za čas, nebo bůhvíco ještě.

„Sedí se tu dobře,“ odvážil jsem se dodat. Manolo otevřel oči a rozhlédl se okolo sebe.

„Je to dobrá kavárna,“ řekl. „S dobrou obsluhou, na dobrým místě. Když si sedneš k tomuhle 

stolu, je to ještě lepší. Touhle ulicí prochází plno hezkých ženských, a odsud je vidíš ze všech úhlů.“

„Takže zepředu, ze strany a zezadu,“ vysvětlil jsem.

Manolo se usmál, což mi dodalo odvahu zeptat se ho: „Už ses někdy zamiloval?“

„Třikrát,“ odpověděl Manolo poněkud překvapeně. „Pokaždé v Peru, ale poprvé se to nepočítá; 

bylo mi deset let a zamiloval jsem se do jedné jeptišky, byla to moje učitelka. Skoro jsem se kvůli 

ní zabil,“ zamyslel se.

„Líbí se ti Italky?“

„Moc se mi líbí,“ odpověděl, „ale jak tu tak sedím, stačí mi se na ně koukat, když prochází 

okolo.“

„Nic by tě teď nezvedlo ze židle?“

„Teď jedině moje kytara,“ řekl Manolo, vstal, a hodil na stůl dvě mince.

„Nech to být,“ vykřikl jsem, zatímco jsem se snažil z kapsy vylovit peníze.

Manolo ukázal na cenu kávy na seznamu, který visel na stěně, pak se obrátil zpět ke mně a dlou-

hatánským prstem ťukl do mincí, které už ležely na stole. Náhle jsem pocítil trapnost a zbytečnost 

svého chování, nepříjemnost situace, v níž jsem se ocitl, najednou jsem nesnesl jeho pohled. Stáli 

jsme proti sobě tváří v tvář a Manolo se na mě upřeně díval, jako by se snažil zjistit, co jsem asi za 

člověka.

„Hraješ na kytaru?“ zaslechl jsem svůj hlas.

„Trochu,“ řekl, jako by o tom už víc nechtěl mluvit.

Vyšli jsme z kavárny, a přibližně po dvou stech metrech jsme došli na roh ulice.

„Jsem mizerný průvodce,“ řekl Manolo. „Když půjdeš dál touhle ulicí, řekl bych, že narazíš na 

něco, co stojí zato vidět. Možná to dokonce bude muzeum. Jsem mizerný průvodce,“ zopakoval.

„A já jsem špatný turista, Manolo. Navíc mi nevadí procházet se a vlastně být tak trochu ztra-

cený.“

„Můžeme se sejít zítra v kavárně,“ řekl.

„V pět odpoledne?“

„Dobře,“ souhlasil a podal mi ruku na rozloučenou. Chtěl jsem mu ještě říct „těšilo mě“, ale to 

už odcházel ulicí v opačném směru, než jsem šel já.

Dalšího dne jsem se vynasnažil dorazit na naše setkání včas. Do kavárny jsem vcházel pár mi-

nut před pátou odpolední, a Manolo už tam seděl, s rukama v kapsách, u stejného stolu jako včera. 

Měl před sebou pohár vína, a popelník plný nedopalků naznačoval, že dorazil už před notnou 

chvílí. Posadil jsem se.

„Co kdybychom si dnes místo kávy dali víno?“ zeptal se.
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–Mozo –llamó–. Mozo, un litro de vino rojo.

–Sí, señor.

–Rojo –repitió con energía–. ¿Te gustan las artistas italianas? –Sonreía.

–Me encantan. ¿Qué te parece si vamos un día a Cinecittá?

–Eso de ir hasta allá –dijo Manolo, y su entusiasmo se vino abajo fuerte y pesadamente como 

un tablón.

–Tienes razón –dije–. Ya pasará alguna por aquí.

–Se está bien en este café –dijo, mirando alrededor suyo–. Tiene que pasar alguna.

–Y la guitarra, ¿qué tal?

–Como siempre: bien al comienzo, luego me da hambre, y después de la comida me da sueño. 

Cojo nuevamente la guitarra… La guitarra es mi somnífero. 

Trajeron el vino, y llené ambas copas, pues Manolo, pensativo, no parecía haber notado la pre-

sencia del mozo. «Salud», dije, y bebí un sorbo mientras él alargaba lentamente el brazo para coger 

su copa. Era un hermoso día de sol, y ese vino, ahí, sobre la mesa, daba ganas de fumar y de hablar 

de cosas sin importancia.

–No está mal –dijo Manolo. Miraba su copa y la acariciaba con los dedos.

–Me gusta –afirmé–. ¡Salud!

–Salud –dijo; bebió un trago, tac, la copa sobre la mesa, cerró los ojos, y la mano nuevamente al 

bolsillo. Estuvimos largo rato bebiendo en silencio. Era cierto lo que me había dicho: por esa calle 

pasaban mujeres muy hermosas, pero él no parecía prestarles mayor atención. Sólo de rato en rato, 

abría los ojos como si quisiera comprobar que yo seguía ahí: bebía un trago, me miraba, luego a la 

botella, volvía a mirarme…

–Me gusta mucho el vino, Manolo. Terminemos esta botella; la próxima la invito yo.

–Bien –dijo, sonriente, y llenó nuevamente ambas copas.

Aún no habíamos terminado la primera botella, pero el mozo pasó a nuestro lado, y aprovecha-

mos la oportunidad para pedir otra.

–Y tú, ¿qué tal ayer? –preguntó Manolo.

–Nada mal. Caminé durante un par de horas, y sin saberlo llegué a un cine en que daban una 

película peruana.

–¿Peruana? –exclamó Manolo sorprendido.

–Peruana. Para mí también fue una sorpresa.

–Y ¿qué tal? ¿De qué trataba?

–Llegué muy tarde y estaba cansado –dije, excusándome–. Me gustaría volver… Creo que era la 

historia de dos indios.

–¡Dos indios! –exclamó Manolo, echando la cabeza hacia atrás–. Eso me recuerda algo… Pero ¿a qué 

demonios? Dos indios –repitió, cerrando los ojos y manteniéndolos así durante algunos minutos.

Vaciamos nuestras copas. Habíamos terminado la primera botella, y estábamos bebiendo ya de 

la segunda. Hacía calor. Yo, al menos, tenía mucha sed.
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„Skvělý nápad.“

„Číšníku,“ zvolal, „číšníku, litr červeného vína.“

„Jistě, pane.“

„Červeného,“ zopakoval energicky. „Líbí se ti italské herečky?“

„Moc se mi líbí. Co kdybychom si někdy vyrazili do ateliérů Cinecitta?“

„No, vyrazit si až tam,“ odvětil Manolo, a jeho nadšení jako by spadlo pod stůl a zarylo se hlu-

boko pod zem.

„Máš pravdu,“ přikývl jsem. „Však ona jednou nějaká projde okolo.“

„V téhle kavárně se sedí dobře,“ řekl a rozhlédl se okolo. „Určitě tudy nějaká projde.“

„A co kytara, jak to jde?“

„Jako vždycky; na začátku se mi hraje dobře, potom začnu mít hlad, a když se najím, chce se mi 

spát. Pak začnu hrát zase… Kytara je můj prášek na spaní.“

Přinesli víno, a já nám oběma nalil. Manolo se tvářil zamyšleně a zdálo se, že si ani nevšiml, že 

nás obsloužili. „Na zdraví,“ řekl jsem a napil se, zatímco Manolo pomalu natahoval ruku ke své 

sklenici. Byl to nádherný slunečný den a červené víno na stole svádělo k tomu zapálit si cigaretu 

a mluvit o věcech, na nichž nezáleží.

„Není špatné,“ řekl Manolo. Pohlédl na svůj pohár a jemně po něm přejel prsty.

„Je skvělé,“ souhlasil jsem. „Na zdraví!“

„Na zdraví,“ připil si se mnou Manolo, napil se, - ťuk – položil sklenici na stůl, zavřel oči a ruku 

opět schoval do kapsy.

Dlouho jsme jen pili a mlčeli. To, co včera říkal Manolo, byla pravda; za okny kavárny prochá-

zelo mnoho krásných žen, ale on jim nevěnoval příliš pozornosti. Čas od času pootevřel oči, jako 

by se chtěl ujistit, že tam s ním pořád jsem; upil doušek ze sklenice, podíval se na mě, pak na láhev 

vína, pak znova na mě…

„To víno je skvělé, Manolo. Dopijeme tuhle láhev a tu další platím já.“

„Tak dobře,“ řekl, usmál se a oběma nám dolil. Ještě jsme neměli dopito, když okolo nás prošel 

číšník, a my využili příležitosti a řekli si o další láhev.

„A jak jsi včera dopadl ty?“ zeptal se Manolo.

„Ušlo to. Pár hodin jsem jen tak chodil, a pak jsem narazil na kino, kde zrovna promítali jeden 

peruánský film.“

„Peruánský film?“ vykřikl Manolo překvapeně.

„Přesně tak. Taky mě to překvapilo.“

„Jaké to bylo? O čem byl?“

„Přišel jsem tam pozdě a už jsem byl unavený,“ řekl jsem omluvným tónem. „Rád bych tam 

znovu zašel… Mám pocit, že to byl příběh o dvou indiánech.“

„Dva indiáni!“ vykřikl Manolo a prudce zaklonil hlavu. „To mi něco připomíná… ale co, zpropa-

deně? Dva indiáni…“ opakoval, zavřel oči a pár minut je nechal zavřené.

Oba jsme dopili. Už před chvílí jsme skoncovali s první láhví a teď jsme pili druhou. Bylo teplo. 

Nevím jak Manolo, ale já měl opravdu žízeň.
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–Ya vendrá; cuando menos lo pienses.

–¡Nunca puedo acordarme de las cosas! Y cuando bebo es todavía peor. Es el trago: me hace 

perder la memoria, y mañana no recordaré lo que estoy diciendo ahora. ¡Tengo una memoria 

campeona!

Manolo parecía obsesionado con algo, y hacía un gran esfuerzo por recordar. Bebíamos. La 

segunda botella se terminaría pronto, y la tercera vendría con la puesta del sol y los cigarrillos, con 

los indios de Manolo, y con mi interés por saber algo más sobre él.

–¡Salud!

–No pidas otra –dijo Manolo–. Sale muy caro. Vamos al mostrador; allá los tragos son más 

baratos.

Nos acercamos al mostrador y pedimos más vino. A mi lado, Manolo permanecía inmóvil y con 

la mirada fija en el suelo. No lograba verle la cara, pero sabía que continuaba esforzándose por 

recordar.

–¡Siempre me olvido de las cosas! –Sus dientes rechinaron, y sus manos, muy finas, parecían 

querer hundir el mostrador; tal era la fuerza con que las apoyaba.

–Manolo, pero…

–Siempre ha sido así; siempre será así, hasta que me quede sin pasado.

–Ya vendrá…

–¿Vendrá? Si sintieras lo que es no poder recordar algo; es mil veces peor que tener una palabra 

en la punta de la lengua; es como si tuvieras toda una parte de tu vida en la punta de la lengua, ¡o 

sabe Dios dónde! ¡Salud! 

Estuvo largo rato sin hablarme. Miré hacia un lado, vi la puerta del baño, y sentí ganas de ori-

nar. «Ya vengo, Manolo». En el baño no había literatura obscena: olía a pintura fresca, y me con-

solaba pensando que hubiera sido la misma que en cualquier otro baño del mundo: «Los hombres 

cuando quieren ser groseros son como esos perros que se paran en dos patas; como todos los demás 

perros». Pensé nuevamente en Manolo, y salí del baño para volver a su lado. Todas las mesas del 

café estaban ocupadas, y me pareció extraño oír hablar en italiano. «Estoy en Roma», me dije. 

«Estoy borracho». Caminé hasta el mostrador, adoptando un aire tal de dignidad y de sobriedad, 

que todo el mundo quedó convencido de que era un extranjero borracho.

–Aquí me tienes, Manolo.

Volteó a mirarme y noté que tenía los ojos llenos de lágrimas. «Le está dando la llorona. Me 

fregué». Puso la mano sobre mi hombro. «Toca un poco la guitarra». Me estaba mirando.

–Sólo he amado una vez en mi vida…

–¡Uy!, compadre. A usted sí que el trago le malogra la cabeza.

Ayer me contaste que te has enamorado dos veces; dos, si descontamos a la monjita.

–No se trata de eso… Esta muchacha no quiso, o no pudo quererme.

–¿Cómo fue lo de la monja? Eso de intentar matarse por una monja debe ser para cagarse de risa.

–¡No jodas!
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„Musím si vzpomenout na to s těmi indiány.“

„To přijde; vybavíš si to, když to budeš nejmíň čekat.“

„Nikdy si na nic nemůžu vzpomenout! A když piju, je to ještě horší. Tohle dělá alkohol; ztrácím 

po něm paměť, a zítra si nebudu pamatovat, o čem teď mluvím. Mám zkrátka paměť šampionů!“

Manolo se usilovně snažil rozpomenout se, jako by byl posedlý. Pili jsme. Druhá láhev už byla 

skoro prázdná, a na třetí by došlo při západu slunce, cigaretách, Manolově nejasné vzpomínce na 

indiány a s mou chutí dozvědět se o něm něco víc.

„Na zdraví!“

„Další už neobjednávej,“ zarazil mě Manolo. „Prodraží se to. Půjdeme na bar, tam je to levnější.“

Šli jsme na bar a objednali další víno. Manolo stál nehybně vedle mě, s očima upřenýma na 

podlahu. Neviděl jsem mu do tváře, ale bylo mi jasné, že se ještě pořád snaží rozpomenout se.

„Pořád něco zapomínám!“ zaskřípal zuby, a jemnýma rukama se opřel o bar s takovou silou, 

jako by se ho snažil zamáčknout pod zem.

„Ale Manolo…“

„Vždycky to takhle bylo; a vždycky to tak bude, a jednoho dne dočista přijdu o svoji minulost.“

„Však si vzpomeneš…“

„Vzpomenu? Kdybys jen věděl, jaký to je pocit, když si na něco nemůžeš vzpomenout. Je to tisíc-

krát horší, než když máš na jazyku slovo, ale nedokážeš ho vyslovit. Je to jako bys měl část života 

na jazyku. Na jazyku… Nebo bůhvíkde! Na zdraví!“

Potom se Manolo na chvíli odmlčel. Když jsem odvrátil pohled, všiml jsem si dveří na záchod, 

a najednou se mi zachtělo čůrat. „Hned jsem zpátky, Manolo.“ Na záchodě nebyla k nalezení žád-

ná obscénní literatura; bylo to tam cítit čerstvou barvou a mě uklidňovalo pomyšlení, že by ta lite-

ratura byla stejná jako na jakémkoliv jiném záchodě na světě: „Když muži chtějí být hulváti, jsou 

jako psi, kteří stojí na zadních; jako všichni ostatní psi.“ Znova jsem pomyslel na Manola a vyšel 

ze záchodu, abych se k němu vrátil. Všechny stoly v kavárně byly obsazené, a všudypřítomný šum 

italštiny byl pro mě nezvyklý. „Jsem v Římě,“ říkal jsem si, „jsem opilý.“ Po cestě zpět k baru jsem 

se snažil působit tak střízlivě a při smyslech, že všichni okolo mě jistě pojali dojem, že jsem opilý 

cizinec.

„Tady mě máš, Manolo.“

Když se ke mně obrátil, všiml jsem si, že má oči zalité slzami.

„A jéje, jde na něj brek. To jsem v háji,“ řekl jsem si. Manolo mi položil ruku na rameno. „Zahraj 

si trochu na kytaru.“ Upřeně se na mě díval.

„Za celý svůj život jsem miloval jen jednou…

„Ale kamaráde, tobě taky ten alkohol pěkně stoupá do hlavy. Ještě včera jsi tvrdil, že ses zami-

loval dvakrát; tedy, dvakrát, pokud nepočítáme tu jeptišku.“

„To je něco jiného… Tahle holka mě nechtěla, nebo ani nemohla milovat.“

„A jak že to bylo s tou jeptiškou? Jak jsi říkal, že ses kvůli ní pokusil zabít. To musí být historka 

k popukání!“

„Jdi někam!“
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También yo empezaba a entristecer. Sería tal vez que me sentía culpable por haberlo hecho 

beber tanto, o que lo estaba recordando ayer, hace unas horas, tan indiferente, como oculto en su 

silla, y escondiendo las manos en los bolsillos entre cada trago. Ya no se acordaba de sus manos, 

una sobre mi hombro con los dedos tan largos cada vez que la miraba de reojo, y la otra, flaca, 

larga, desnuda sobre el mostrador, los dedos nerviosos, y se comía las uñas. Puse la mano sobre su 

hombro.

–¿Qué pasó con esa muchacha? ¿Te dejó plantado?

–Eso no es lo peor –dijo Manolo–. Ni siquiera se trata de eso. Lo peor es haber olvidado… No sé 

cómo empezar… Hubo un día que fue perfecto, ¿comprendes? Un momento. Un instante… No sé 

cómo explicarte… No me gustan los museos, pero ella llegó a París y yo la llevaba todas las tardes 

a visitar museos…

–¿Fue en París? –pregunté tratando de apresurar las cosas.

–Sí –dijo Manolo–. Fue en París –mantenía su mano apoyada en mi hombro –. La guitarra… No 

es verdad… No la tengo… La…

–Vendiste, para seguir invitándola. ¡Salud!

–Salud. Era linda. Si la vieras. Tenía un perfil maravilloso. La hubieras visto… Se reía a carca-

jadas y decía que yo estaba loco. Yo bebía mucho… Era la única manera… Dicen que soy un poco 

callado, tímido… Se reía a carcajadas y yo le pedí que se casara conmigo. Hubieras visto lo seria 

que se puso… 

Se golpeaba la frente con el puño como golpeamos un radio a ver si suena. Ya no nos mirába-

mos; no volteábamos nunca para no vernos. Todo aquello era muy serio. Sentía el peso de su mano 

sobre mi hombro, y también yo mantenía mi mano sobre su hombro. Todo aquello tenía algo de 

ceremonia.

–Es como lo de los indios –dijo Manolo–. Jamás podré acordarme.

–¿Acordarte de qué, Manolo?

–Los recuerdos se me escapan como un gato que no se deja acariciar.

–Poco a poco, Manolo.

–Un día –continuó–, ella me pidió que la llevara a Montmartre; ella misma me pidió que la 

llevara… Me hubieras visto; ¡ay caray! La hubieras visto… Morena… Sus ojazos negros… Su nombre 

se me atraca en la garganta; cuando lo pronuncio se me hace un nudo, y todo se detiene en mí. Es 

muy extraño; es como si todo lo que me rodea se alejara de mí…

–En Montmartre –dije, como si lo estuviera llamando.

–Yo estaba feliz. Nunca me he reído tanto. Ella me decía que parecía un payaso, y yo la hacía 

reír a carcajadas, y le decía que sí, que era el bufón de la reina, y que ella era una reina. Y ella se 

paraba así, y se ponía la mano aquí, y se reía a carcajadas. Entramos en un café. Vino y limonada. 

Vino para mí. Hablábamos. Ella tenía un novio. Había venido a pasear, pero iba a regresar donde 

el novio. Cuando hablábamos de amor, hablábamos solamente del mío, de mi amor… 
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„Klid, Manolo, klid. Je to v pohodě. Jen jsem si dělal legraci, říkal jsem si, že tak to všechno 

bude lepší.“

I mně začínalo být smutno. Možná to bylo proto, že jsem měl pocit, že to kvůli mně se Manolo 

dneska takhle opil, nebo proto, že ještě včera, jen o pár hodin dřív, byl tak netečný, téměř skrytý ve 

své židli, a po každém doušku opět strčil ruce do kapes. Teď už na svoje ruce nemyslel, jednu měl 

položenou na mém rameni, a pokaždé, když jsem ji koutkem oka zahlédl, viděl jsem jeho dlouhé 

prsty; druhou ruku, hubenou, dlouhou, obnaženou, měl opřenou o bar a prsty se mu nervózně 

třásly, zatímco si okusoval nehty. Položil jsem mu ruku na rameno.

„Tak co se stalo s tou holkou? Pustila tě k vodě?“

„To není to nejhorší,“ řekl Manolo. „O tohle vlastně ani nejde. Horší je, že jsem zapomněl… 

Nevím, kde začít. V jednu chvíli to bylo perfektní, rozumíš? Na moment. Na okamžik… Nevím, jak 

bych ti to vysvětlil… Nemám rád muzea, ale když přijela do Paříže, každé odpoledne jsem ji bral 

do muzeí…“

„To bylo v Paříži?“ zeptal jsem se, abych vyprávění trochu urychlil.

„Ano,“ odpověděl Manolo, „bylo to v Paříži,“ ruku měl stále položenou na mém rameni. „To 

s tou kytarou… Není to pravda… Žádnou nemám… Já…“

„Prodal jsi ji, abys ji mohl dál zvát. Na zdraví!“

„Na zdraví. Byla krásná. Kdybys ji jen viděl. Z profilu byla výstavní. Kdybys ji viděl… Hlasitě 

se smála a prohlašovala o mně, že jsem blázen. Hodně jsem tenkrát pil… Byla to jediná možnost… 

Říká se o mně, že jsem trochu zamlklý, plachý… Smála se z plna hrdla a já ji prosil, aby si mě vzala. 

Kdybys jen viděl, jak v tu chvíli zvážněla…“

Bouchal se pěstí do čela, jako když ťukáme do rádia, aby začalo hrát. Už jsme se na sebe nedíva-

li; odvraceli jsme se od sebe, abychom si nemuseli pohlédnout do očí. Všechno najednou bylo příliš 

vážné. Cítil jsem váhu jeho dlaně na svém rameni, a já také ještě držel svou ruku na jeho rameni. 

Celá ta chvíle působila trochu obřadně.

„Je to jako to s těmi indiány,“ řekl Manolo. „Už nikdy si to nebudu moct vybavit.“

„Vybavit si co, Manolo?“

„Vzpomínky přede mnou utíkají jako kočka, která se nenechá pohladit.“

„Pomalu to půjde, Manolo.“

„Jednoho dne,“ pokračoval, „mě poprosila, abych ji vzal na Montmartre. Ona sama mě o  to 

poprosila… Kdybys mě jen viděl, ach! Kdybys jen viděl ji… Tmavovláska… S velkýma černýma oči-

ma… Její jméno mi drhne v krku; když se ho pokusím vyslovit, jako by se ve mně zauzlovalo, a nic 

dalšího už se ze mě nedostane. Je to moc divné; jako by se ode mě celé mé okolí začalo vzdalovat…“

„Na Montmartre,“ řekl jsem, jako bych se ho snažil přivolat zpět.

„Byl jsem šťastný. Nikdy předtím jsem se tolik nesmál. Říkala mi, že jsem jako šašek, a já ji dál 

rozesmával a opakoval, že pokud jsem královský šašek, tak ona že je královna. A ona se takhle 

postavila, ruku položila sem a znova se hlasitě zasmála. Šli jsme do kavárny. Víno a limonáda. To 

víno bylo pro mě. Povídali jsme si. Ona měla přítele. Přišla se jen projít, ale vrátí se za přítelem. 

Když jsme spolu mluvili o lásce, bylo to jen o té mojí, o mé lásce… 



88 Amaba la forma de sus labios dibujada en el borde de su vaso. Empezaba a amar tan sólo aquellas 

cosas que podían servirme de recuerdo. Ahora que pienso, todo eso era bien triste… La música. 

Conocíamos todas las canciones, y empezábamos a estar de acuerdo en casi todo lo que decíamos… 

Estaba contenta. Muy contenta. No quería irse. El perfil. Su perfil. Yo estaba mirando su perfil… Lo 

recuerdo. Lo veo… De eso me acuerdo. Hasta ahí. Hasta ese instante. Y ella empezó a hablar: «Eres 

un hombre…». ¿Qué más…? ¿Qué más…?

–Comprendo, Manolo. Comprendo. Te gustan tus recuerdos y por eso te gusta pasar las horas 

sentado en un café. Si tu recuerdo está allí, presente, todo va bien. Pero si los recuerdos empiezan 

a faltar, y si no hay nada más…

–¡Exacto! –exclamó Manolo–. Es el caso de esas palabras. Me he olvidado de esas palabras, y son 

inolvidables porque creo que me dijo… ¡No, no sé!

–¿Y lo de los indios?

Manolo me miró fijamente y sonrió. La ceremonia había terminado, y bajamos nuestros brazos. 

Aún había vino en las copas, y terminarlo fue cosa de segundos. Podríamos haber estado más 

borrachos.

–Paguemos –dijo Manolo–. En mi casa tengo más vino, y puedes quedarte a dormir, si quieres.

–Formidable.

Sonreíamos al pagar la cuenta. Sonreíamos también mientras nos tambaleábamos hasta la 

puerta del café. Creo que eran las once de la noche cuando salimos. Creo que fue una caminata 

de borrachos. Orinamos una o dos veces en el trayecto, y me parece haber dicho «ningún peruano 

mea solo», y que a Manolo le hizo mucha gracia. Después de eso, ya estábamos en su cuarto. No 

encendimos la luz. Nos dejamos caer, él en una cama, y yo sobre un colchón que había en el suelo.

–Una botella para ti, y otra para este hombre –dijo Manolo.

–Gracias.

Abrir las botellas fue toda una odisea. Nuevamente fumábamos, bebíamos, y yo empecé a sentir 

sueño, pero no quería dormirme.

–La historia de la monja, Manolo –dije–. Debe ser muy graciosa.

–También un día me costó trabajo acordarme de eso. Es un recuerdo de cuando era chico; tenía 

diez años y estaba en un colegio de monjas. Había una que me traía loco. Un día me castigó y era 

para pegarse un tiro. Quise vengarme, y rompí un florero que estaba siempre sobre una mesa, en la 

clase, pero nunca falta un hijo de puta que viene a decirte que la madre lo guardaba como recuerdo 

de no sé quién. Me metieron el dedo; me dijeron que la monja había llorado, y me entró tal deses-

peración, que me trepé al techo del colegio. Te juro que quería arrojarme.

–¿Y?

–Nada: era la hora de tomar el ómnibus para regresar a casa, y bajé corriendo para no perderlo. 

A esa edad lo único que uno sabe es que no se va a morir nunca.

–Y que no debe perder el ómnibus –agregué, riéndome.



89

Miloval jsem obtisk jejích rtů na okraji sklenice. Začínal jsem milovat pouze ty věci, které mi 

později mohly zůstat jako vzpomínky. Když o tom teď přemýšlím, celé to bylo vlastně smutné… 

Hudba. Znali jsme všechny písně a začínali jsme spolu souhlasit téměř ve všem, co jsme říkali… 

Byla spokojená. Moc spokojená. Nechtěla odejít. Ten profil. Její profil. Díval jsem se na ni z profi-

lu… Pamatuji si to. Vidím to… Na tohle si pamatuju. Až sem. Do tohohle momentu. A pak na mě 

promluvila: ‚Jsi muž…‘ Co dál? Co bylo dál…?“

„Rozumím, Manolo. Rozumím ti. Máš rád své vzpomínky a proto rád trávíš dlouhé hodiny vy-

sedáváním v kavárně. Dokud máš svoje vzpomínky u sebe, tady, všechno je v pořádku. Ale jakmile 

začnou vzpomínky mizet, a ty už nemáš nic dalšího…“

„Přesně tak!“ zvolal Manolo. „To se stalo s těmito slovy. Zapomněl jsem na ta slova, ale jsou 

nezapomenutelná, protože myslím, že mi řekla… Ne, nevím!“

„A to o indiánech?“

Manolo se na mě upřeně zahleděl a usmál se. Obřadní chvíle skončila a oba jsme pustili rameno 

toho druhého. Ve skleničkách ještě zbývalo trochu vína a dopít ho byla otázka pár sekund. Mohli 

jsme být i opilejší.

„Zaplatíme,“ rozhodl Manolo. „Doma mám ještě víno a můžeš se zdržet přes noc, jestli chceš.“

„Skvěle.“

Usmívali jsme se, když jsme platili útratu. Usmívali jsme se, i když jsme potáceli ke dveřím 

kavárny. Myslím, že bylo jedenáct večer, když jsme odcházeli.

Řekl bych, že to byla typická opilecká cesta. Asi dvakrát nebo třikrát jsme se zastavili, abychom 

se vymočili, a myslím, že jsem při tom prohlásil, že „žádný Peruánec nečůrá sám“, což Manola 

velice pobavilo. Pak už jsme byli v jeho pokoji. Nerozsvěceli jsme. Jen jsme se svalili, on na postel, 

já na matraci, co ležela na podlaze.

„Jedna láhev pro tebe, a jedna pro tohohle chlapa,“ řekl Manolo.

„Díky.“

Otevřít láhve bylo hotová odyssea. Znova jsme kouřili a pili a já začínal být ospalý, ale ještě jsem 

nechtěl usnout.

„Ta historka o té jeptišce, Manolo,“ řekl jsem, „určitě je k popukání.“

„Na tu mi taky dalo práci se rozpomenout. Je to vzpomínka z dob, kdy jsem byl ještě kluk; bylo 

mi deset let a byl jsem v klášterní škole. Byla tam jedna jeptiška, do které jsem byl zblázněný. Jed-

noho dne mě pokárala, a to mě hrozně naštvalo. Chtěl jsem se pomstít, a tak jsem rozbil vázu, která 

pořád stála na jednom stole ve třídě, ale nikdy není nouze o nějakýho idiota, co přijde a řekne ti, 

že si tu vázu matka představená schovávala jako vzpomínku na bůhvíkoho. Vyšťourali to ze mě, 

přiznal jsem se; říkali ještě, že ta moje jeptiška kvůli tomu brečela, a to mě tak dostalo, že jsem 

vyšplhal na střechu školy. Přísahám, že jsem chtěl skočit.“

„A?“

„Nic; pak mi jel autobus domů, takže jsem rychle seběhnul dolů, aby mi neujel. V tomhle věku 

si je člověk jistý jedině tím, že nikdy neumře.“

„A že mu nikdy nesmí ujet autobus,“ dodal jsem se smíchem.



90 –¡El ómnibus! –exclamó Manolo–. Espérate… Eso me recuerda… ¡Los indios! Los dos indios. 

¡Espérate…! Lentamente… Desde el comienzo. Déjame pensar…

Sentía que el sueño me vencía. El sueño y el vino y los cigarrillos. Encendí otro cigarrillo, y em-

pecé a llevar la cuenta de las pitadas para no dormirme.

–El ómnibus del colegio me llevaba hasta mi casa –dijo Manolo–. Llegaba siempre a la hora del 

té… Sí, ya voy recordando… Sí, ahora voy a acordarme de todo… Había una construcción junto a mi 

casa… Pero ¿los dos indios…? No, no eran albañiles… Espérate… No eran albañiles… Recuerdo hasta 

los nombres de los albañiles… Sí: el Peta; Guardacaballo; Blanquillo, que era hincha de la «U»; el 

maestro Honores, era buena gente, pero con él no se podía bromear… Los dos indios… No. No traba-

jaban en la construcción… ¡Ya! ¡Ya me acuerdo! ¡Claro! Eran amigos del guardián, que también era 

serrano. Sí. ¡Ya me acuerdo! Pasaban el día encerrados, y cuando salían, era para que los albañiles 

los batieran: «Chutos», «serruchos», les decían. Pobres indios… 

Me quemé el dedo con el cigarrillo. Estaba casi dormido. «Basta de fumar», me dije. Sobre su 

cama, Manolo continuaba armando su recuerdo como un rompecabezas.

–Tomaba el té a la carrera –las palabras de Manolo parecían venir de lejos–.

Escondía varios panes con mantequilla en mi bolsillo, y corría donde los indios. Ahora lo sé 

todo. Recuerdo que los encontraba siempre sentados en el suelo, y con la espalda apoyada en la pa-

red. Era un cuarto oscuro, muy oscuro, y ellos sonreían al verme entrar. Yo les daba panes, y ellos 

me regalaban cancha. Me gusta la cancha con cebiche. Los indios… Los indios… Hablábamos. 

Qué diferentes eran a los indios de los libros del colegio; hasta me hicieron desconfiar. Éstos no 

tenían gloria, ni imperio, ni catorce incas. Tenían la ropa vieja y sucia, unas uñas que parecían de 

cemento, y unas manos que parecían de madera. Tenían, también, aquel cuarto sin luz y a medio 

construir. Allí podían vivir hasta que estuviera listo para ser habitado. Me tenían a mí: diez años, 

y los bolsillos llenos de panes con mantequilla. Al principio eran mis héroes; luego, mis amigos, 

pero con el tiempo, empezaron a parecerme dos niños. Esos indios que podían ser mis padres. 

Sentados siempre allí, escuchándome. Cualquier cosa que les contara era una novedad para ellos. 

Recuerdo que a las siete de la noche, regresaba a mi casa. Nos dábamos la mano. Tenían manos 

de madera. «Hasta mañana». Así, durante meses, hasta que los dejé de ver. Yo partí. Mis padres 

decidieron mudarse de casa. ¿Qué significaría para ellos que yo me fuera? Estoy seguro de que les 

prometí volver, pero me fui a vivir muy lejos y no los vi más. Mis dos indios… En mi recuerdo se 

han quedado, allí, sentados en un cuarto oscuro, esperándome… Voy a…

Eran las once de la mañana cuando me desperté. Manolo dormía profundamente, y junto a su 

cama, en el suelo, estaba su botella de vino casi vacía. «Sabe Dios hasta qué hora se habrá quedado 

con su recuerdo», pensé. Mi botella, en cambio, estaba prácticamente llena, y había puchos y ceni-

zas dentro y fuera del cenicero. «Me siento demasiado mal, Manolo. Hoy no puedo ocuparme de ti». 

Me dolía la cabeza, me ardía la garganta, y sentía la boca áspera y pastosa. Todo era un desastre en 

aquel pequeño y desordenado cuarto de hotel. «He fumado demasiado. Tengo que dejar de fumar». 

Cogí un cigarrillo, lo encendí, ¡qué alivio! El humo, el sabor a tabaco, ese olor: era un poco la noche 

anterior, el malsano bienestar de la noche anterior, y ya podía pararme. Manolo no me sintió partir.
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„Autobus!“ vykřikl Manolo. „Počkej… to mi připomíná… Indiáni! Ti dva indiáni. Dej mi chvíli! 

Pomaličku… Od začátku. Nech mě přemýšlet…“

Cítil jsem, že mě přemáhá únava. Únava a víno a cigarety. Zapálil jsem si další cigaretu a sou-

středil se na každé potažení, abych se udržel vzhůru.

„Autobus ze školy mě vždycky vozil až domů,“ řekl Manolo. „Vždycky jsem dorazil akorát na 

čaj… Ano, už si vzpomínám… Ano, teď si vzpomenu na všechno… Blízko našeho domu bylo sta-

veniště… Ale ti indiáni? Ne, nebyli to stavební dělníci… Počkej chvíli… Ne, nebyli… Vzpomínám si 

dokonce i na jména těch zedníků… Ano; Peta; Guardacaballo; Blanquillo, fanoušek Univerzitního 

fotbalového klubu; stavební mistr Honores, dobrý člověk, ale nedalo se s ním vtipkovat… Ti dva 

indiáni… Ne, ti nepracovali na stavbě… Teď! Teď jsem si vzpomněl! Jasně! Byli to kamarádi hlídače, 

který také pocházel z hor. Ano. Už si to vybavuji! Celé dny trávili zavření, a když vyšli ven, dělníci 

po nich pokřikovali nadávky. „Horňáci! Výškaři!“ volali po nich. Chudáci indiáni…

Spálil jsem si prst o cigaretu. Už jsem skoro usínal. „Dost bylo kouření,“ řekl jsem si. Manolo 

ležel v posteli a dál skládal svoji vzpomínku, jako hlavolam.

„Čaj jsem vypil po cestě,“ Manolova slova jako by přicházela odněkud zdaleka. „Do kapsy jsem 

si vždycky schoval pár krajíců chleba s máslem, a běžel jsem za nimi. Teď už si vzpomínám na 

všechno. Pamatuju si, že sedávali na podlaze, zády opření o stěnu. Byl to temný pokoj, velmi tem-

ný, a oni se vždycky usmívali, když mě viděli přicházet. Já jim rozdal chleba, a oni mi dávali kuku-

řici. Měl jsem rád kukuřici s rybí směsí. Indiáni… Ti indiáni… Povídali jsme si. Byli úplně jiní než 

ti indiáni ze školních knížek. Bylo to až skoro neuvěřitelné. Tihle indiáni neměli slávu, ani říši, ani 

čtrnáct inckých vládců. Měli staré, špinavé oblečení, nehty jako z cementu a ruce jako ze dřeva. 

Měli také polorozestavěný pokoj bez denního světla. Mohli v něm bydlet, dokud nebude dostavěný 

tak, aby se v něm dalo žít. A také měli mě; desetiletého kluka s kapsami plnými chleba s máslem. 

Ze začátku to pro mě byli hrdinové; později se stali mými přáteli, ale jak plynul čas, začínali mi 

připadat spíš jako dvě děti. Ti dva indiáni, kteří by mohli být mými otci. Sedávali tam a naslouchali 

mi. Cokoliv, co jsem jim vyprávěl, pro ně bylo něco nového. Pamatuju si, že v sedm večer jsem 

se vracel domů. Podávali jsme si ruce. Ty jejich jako by byly ze dřeva. „Uvidíme se zítra.“ Takhle 

jsme se vídali několik měsíců. Pak jsem odešel. Rodiče rozhodli, že se odstěhujeme. Co pro ně můj 

odchod znamenal? Jsem si jistý, že jsem jim slíbil, že se vrátím, ale odstěhovali jsme se moc daleko 

a už jsem je znova neviděl. Moji dva indiáni… V mých vzpomínkách jsou pořád tam, pořád sedí 

v tom samém temném pokoji a čekají na mě… Jednou…“

Když jsem se probudil, bylo jedenáct hodin dopoledne. Manolo tvrdě spal a na podlaze u poste-

le ležela jeho láhev vína, skoro prázdná. „Bůhví, dokdy byl vzhůru a vzpomínal,“ pomyslel jsem si. 

Moje láhev byla pro změnu téměř plná a v popelníku i okolo něj se povalovaly nedopalky a popel. 

„Je mi fakt zle, Manolo. Dneska se nemůžu zabývat tebou.“ Bolela mě hlava, v krku mě pálilo 

a v ústech jsem měl sucho. Vše v  tom malém, neuspořádaném hotelovém pokoji se zdálo jako 

katastrofa. „Až moc jsem kouřil. Musím přestat kouřit.“ Vytáhl jsem cigaretu a zapálil ji, ach, ta 

úleva! Kouř, chuť tabáku, jeho vůně: bylo v ní něco z předchozí noci, chorobná pohoda předchozí 

noci, a to mě postavilo na nohy. Manolo mě ani neslyšel odejít.



92 Pasaron tres días sin que lo viera. No estaba en el café; no estaba tampoco en su hotel. Lo bus-

caba por todas partes. «Lo habrá ligado un lomito italiano», me decía riéndome al imaginarlo en 

tales circunstancias. Finalmente apareció: regresaba a mi hotel una tarde, y encontré a Manolo 

parado en la puerta. Me esperaba impaciente.

–Te he estado buscando.

–Yo también, Manolo; por todas partes.

–Regreso al Perú –dijo, sonriente, y optimista. La sonrisa y el optimismo le quedaban muy mal.

–Cómo, ¿y las italianas?

–Déjate de cojudeces, y dime cuánto vale un pasaje de regreso, en avión.

–Ni idea. Ni la menor idea.

–Cómo, ¡pero si tú acabas de viajar!

–Gratis.

–¿Gratis?

–Tengo una tía que es querida del gerente de una compañía de aviación.

–Guárdate tus secretos.

–¿Por qué, Manolo? –dije, cogiéndole el brazo, y mirándolo a la cara–. ¿Por qué? Es una manera 

de tomar la vida: yo quería mucho a mi tía. Sin embargo, crecí para darme cuenta que era poco 

menos que una puta. No lo callo. Por el contrario, lo repito cada vez que puedo, y cada vez me da 

menos pena. Yo creo que ni me importa. A eso le llamo yo exorcismo.

–Y sacarle el pasaje gratis se llama inmundicia –agregó Manolo.

–Se llama el colmo del exorcismo –dije, con tono burlón.
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Uplynuly tři dny, během nichž jsem ho neviděl. Nebyl v kavárně, nebyl ani ve svém hotelovém 

pokoji. Hledal jsem ho všude. „Určitě ho sbalila nějaká italská krasavice,“ říkal jsem si, a smál se 

při té představě. Pak se konečně objevil; vracel jsem se na hotel, a Manolo postával u mých dveří. 

Netrpělivě na mě čekal.

„Hledal jsem tě.“

„Já tebe taky, Manolo. Všude.“

„Vracím se do Peru,“ řekl s úsměvem, optimisticky. Úsměv a optimismus mu vůbec neseděly.

„Cože? A co Italky?“

„Nech těch hloupostí, a řekni mi, kolik stojí zpáteční letenka.“

„To nevím. Vůbec netuším.“

„Jak to, vždyť jsi zrovna přiletěl!“

„To bylo zdarma.“

„Zdarma?“

„Jedna moje teta je milenka zástupce jedné letecké společnosti.“

„Nech si svá tajemství pro sebe.“

„Proč, Manolo?“ řekl jsem, chytil ho za paži a podíval se mu do očí. „Proč? Je to způsob, jak 

brát život; míval jsem svou tetu moc rád. Přesto jsem dospěl k závěru, že není nic víc než děvka. 

Netajím to. Naopak, říkám si to kdykoliv můžu, a vadí mi to čím dál tím míň. Myslím, že už mi to 

ani nevadí. A tomu říkám exorcismus.“

„A dostat z ní letenku zdarma – tomu se říká nepoctivost,“ dodal Manolo.

„Tomu se říká vrchol exorcismu,“ řekl jsem žertovným tónem.
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SEZNAM ÚČASTNÍKŮ XV. ROČNÍKU PŘEKLADATELSKÉ 
SOUTĚŽE FF OU 2020

PŘEKLADY Z ANGLIČTINY 2020
Soutěž pro studenty středních škol

Tereza Bednáriková Gymnázium Jana Šabršuly, Orlová 2. místo

Eliška Brodová Gymnázium Jakuba Škody v Přerově

Kateřina Brodová Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová

Anna Cuberová Gymnázium, Třinec

Michaela Čárková Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí

Veronika Děcká Gymnázium a SOŠ, Frýdek-Místek

Filip Dilmaghani Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor

Votěch Dubčák Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek

Pavlína Dvořáková Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod

Eliška Ferfecká Gymnázium Františka Živného, Bohumín

Anna Nadia Fictumová Obchodní akademie Plzeň

Marie Friedlová Gymnázium a SOŠ, Frýdek-Místek

Štěpán Chrástecký Biskupské gymnázium v Ostravě

Kateřina Ivánková Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov

Jiří Ježek Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava 

Tereza Juráňová Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava

Aneta Kochanová Gymnázium, Havířov-Město

Michal Kozar Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava

Tereza Kutáčová  Gymnázium a SPŠEI, Frenštát p. R.

Kryštof Mec Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek 3. místo

Terezie Moudrá Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov

Sarah Mrázová Obchodní akademie Plzeň

Silvie Němcová Gymnazium Beskydy Mountain Academy,Frýdlant nad Ostravicí

Veronika Neulingerová Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava

Matěj Nováček Biskupské gymnázium v Ostravě

Alena Novotná Gymnázium Rájec-Jestřebí

Olivie Paszová Gymnázium Karviná

Tereza Pěchová Střední zahradnická škola, Ostrava

David Podroužek Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod 

Lenka Poledníková Gymnázium a SPŠEI,  Frenštát p. R.

Ivo Polevič Střední zahradnická škola, Ostrava

Adéla Ponczová Gymnázium, Třinec

Filip Procházka Střední škola polygrafická Olomouc

Natalie Reisenauer Střední škola polygrafická Olomouc



98 Magdalena Rudová Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor

Natálie Rusiňáková Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová

Richard Smrž Wichterlovo gymnázium, Ostrava

Magdaléna Stachová Gymnázium Františka Živného, Bohumín

Kristýna Sýkorová Slezské gymnázium, Opava

Hana Szlachtová Gymnázium O. Havlové, Ostrava 2. místo

Kateřina Šedivá Gymnázium Otrokovice

Julie Šenková Gymnázium Uničov

Kristýna Šlachtová AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, 
Ostrava 

Veronika Tmějová Gymnázium, Havířov-Město 1. místo

Anna Tomšíková Biskupské gymnázium, Žďár nad Sázavou

Jana Vacková Biskupské gymnázium, Žďár nad Sázavou

Tereza Vašková SPgŠ a SZŠ Krnov

Martina Wrliková AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, 
Ostrava 

Linda Wrzecionková Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá

Jiří Závada Wichterlovo gymnázium, Ostrava 1. místo

Soutěž pro studenty vysokých škol
Marcela Bulvová Jihočeská univerzita

Andrea Hermanová Univerzita Karlova

Martina Chobotová Ostravská univerzita čestné uznání 

Dagmar Kylarová Ostravská univerzita

Anna Láníčková Masarykova univerzita

Soňa Messari Ostravská univerzita

Jan Musil Univerzita Karlova

Fabiána Tetamenti Ostravská univerzita

Kristýna Trnčáková Ostravská univerzita

PŘEKLADY Z FRANCOUZŠTINY 2020
Soutěž pro studenty středních škol

Artur Aršakjan Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava

Tereza Bednáriková Gymnázium Jana Šabršuly 

Ondřej Gajda Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín 1. místo

Martina Gajdušková Masarykovo gymnázium, Příbor 3. místo

Jiří Heczko Slezské gymnázium, Opava 3. místo

Jindřiška Jahodová Gymnázium Děčín

Štěpánka Jahodová Střední škola hotelnictví a služeb v Opavě

Klára Kalužová Slezské gymnázium, Opava

Tereza Kutáčová Gymnázium a SPŠEI,  Frenštát p. R.
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Jana Lisztwanová Gymnázium Františka Živného, Bohumín

Jan Novák Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava

Olivie Paszová Gymnázium Karviná 2. místo

Anna Pavlínková Gymnázium Otrokovice

Adam Pospíšil Střední škola hotelnictví a služeb v Opavě

Magdaléna Stachová Gymnázium Františka Živného, Bohumín

Ondřej Šelong Wichterlovo gymnázium, Ostrava

Soutěž pro studenty vysokých škol
Petr Březina Jihočeská Univerzita 

Eliška Charvátová Univerzita Palackého čestné uznání

Veronika Jodlová Jihočeská univerzita 

Martin Soukup Ostravská univerzita

Sára Töröková Univerzita Karlova

PŘEKLADY Z LATINY 2020
Soutěž pro studenty vysokých škol

Petr Březina Jihočeská univerzita 

Viktor Wintner Masarykova univerzita čestné uznání

PŘEKLADY Z NĚMČINY 2020
Soutěž pro studenty středních škol

Kristýna Baierová Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek   

Tadeáš Bednarz Gymnázium a Obchodní akademie Orlová

Karolína Bialońová Gymnázium a Obchodní akademie Orlová

Viktorie Böserlová Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov 

Jakub Danyš Gymnázium Třinec  

Damian Folwarczny Polské gymnázium, Český Těšín

Beáta Gelnarová Wichterlovo gymnázium, Ostrava 1. místo

Beata Heczková Gymnázium Třinec  

Jan Oliver Hejtman Slezské gymnázium, Opava

Anna Hloušková Gymnázium Otrokovice  

Štěpán Chrástecký Biskupské gymnázium v Ostravě  

Alena Janalíková Gymnázium Krnov 3. místo

Eva Konevičová  Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov

Zdeněk Kundrát Gymnázium a SPŠEI,  Frenštát p. R.

Jan Michálek Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava

Richard Smrž  Wichterlovo gymnázium, Ostrava  2. místo

Barbora Soukupová  Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor



100 Kateřina Šedivá  Gymnázium Otrokovice  2. místo

Jitka Šenkyříková  Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jaz. zkoušky, Zlín

Tereza Vargončíková  Gymnázium Pierra de Coubertina  Tábor   

Anna Veselá Gymnázium Krnov  

Soutěž pro studenty vysokých škol
Zuzana Bambušková Ostravská univerzita 

Jan Bobocký Ostravská univerzita  

Eliška Franková Univerzita Pardubice  

Dominika Giraczková  Ostravská univerzita  

Lenka Kocourková Ostravská univerzita  

Adam Luzar Ostravská univerzita  

Marek Neumann Ostravská univerzita  

Lucie Poustková Ostravská univerzita  

Michael Skudrzyk Ostravská univerzita  

Šárka Vašíčková Ostravská univerzita  

Mariana Vážanová Ostravská univerzita čestné uznání

PŘEKLADY Z POLŠTINY 2020
Soutěž pro studenty středních škol

Jakub Danyś Gymnázium Třinec

Vilém Honysz Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava 2. místo 

Petr Martynek Gymnázium Třinec

Natalia Sikorová Polské gymnázium Český Těšín 1. místo 

Adam Vjačka Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava 1. místo  

Marek Wójtowicz Gymnázium Hladnov, Ostrava 2. místo 

Soutěž pro studenty vysokých škol
Janina Gaurová Ostravská univerzita

Jiří Michal Ostravská univerzita

Terezie Šenkyříková Univerzita Palackého čestné uznání

PŘEKLADY Z RUŠTINY 2020
Soutěž pro studenty středních škol

Štěpánka Blažková Gymnázium a SPŠEI, Frenštát p. R.

Monika Juračáková Gymnázium a SPŠEI, Frenštát p. R.

René Kaniok Gymnázium a Obchodní akademie Orlová

Veronika Kazimírská Slezské gymnázium, Opava

Stanislava Košáková  Gymnázium Strakonice 2. místo
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Alexandr Kučera Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec

Vít Marek Gymnázium Otrokovice

Mec Kryštof Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek 1. místo

Klára Moravcová Slezské gymnázium, Opava

Eliška Nowaková Gymnázium Františka Živného, Bohumín

Tereza Prechtlová Gymnázium Otrokovice

Anežka Sztwiertniova Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová

Stanislav Was Gymnázium Františka Živného, Bohumín 3. místo

Soutěž pro studenty vysokých škol
Michaela Fojtíková Ostravská univerzita

Alena Košáková Jihočeská univerzita

Markéta Krahulíková Ostravská univerzita

Martin Krentuš Ostravská univerzita 

Karolína Nohejlová Ostravská univerzita 

Viktorie Patso Ostravská univerzita 

Adrian Timko Ostravská univerzita

PŘEKLADY ZE ŠPANĚLŠTINY 2020
Soutěž pro studenty středních škol

Ondřej Dehner Mendelovo gymnázium, Opava

Andrea Durčáková Jazykové a humanitní gymnázium PRIGO

Petra Katreniaková Mendelovo gymnázium, Opava

Andrea Marková Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello

Lenka Mošnerová Gymnázium Říčany

Adéla Nováková Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor

Adéla Pohanková Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava 

Barbora Pokorná Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello 

Kateřina Ritterová Slovanské gymnázium Olomouc 2. místo

Tomáš Soldán Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava 3. místo

Patrik Studík Gymnázium, České Budějovice

Sára Szmeková Gymnázium Krnov 1. místo

Jana Šimsová Gymnázium, Havířov-Město

Kateřina Tomášková Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov

Matouš Vondrášek Gymnázium, České Budějovice

Soutěž pro studenty vysokých škol
Marcela Bulvová Jihočeská univerzita

Tereza Csibová Technická univerzita v Liberci čestné uznání



102 Marcela Klimešová Masarykova univerzita čestné uznání

Fabiána Tetamenti Ostravská univerzita

Hana Vacková Univerzita Karlova
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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 „bilingvy“, 

kdy jsou texty v  různých jazycích zobrazeny zrcadlově (proti sobě), a  také z důvodu zachování 

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 origi-

nálních 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 boční-

mi, tzv. „francouzskými“) a taktéž jejich užití v textu – boční uvozovky jsou v jiných než francouz-

ských textech (a textech jiných románských jazyků), např. v češtině nebo němčině, používány „na-

opak“ a sázeny bez mezer. Zároveň jsme se však snažili co nejméně zasahovat do textu překladu, 

pokud to nebylo z gramatických nebo typografických důvodů nutné.

editor
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