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ÚVOD. 
 
Povídky v této knize vznikaly už v období, kdy jsem měl u Huronského jezera chatu a začal poznávat 
jeho okolí - ať už to byla Huronia nebo třeba Bruce County  - ale opravdový podnět ke psaní jsem 
dostal, až když jsem se tam po deseti letech  přistěhoval natrvalo a poznal místní lidi. A dnes už je to 
třináct let, co tomu místu říkám "můj druhý domov".
 
Nebudu zapírat, že to bylo hlavně jezero, které mi učarovalo. Dnes už tam sice neuvidíte ony štíhlé 
škunery, které ho ještě brázdily na začátku dvacátého století, ale pořád si zachovává nejen svoji krásu, 
ale i jistou tajemnost. A ta se nějak promítá do chování i osudu lidí, co tu žijí kolem. Snad proto jsou 
tyto povídky také trochu mysteriózní, téměř jako ony námořnické balady, které tu kdysi také kolovaly, v 
tradici skotské, irské, indiánské nebo i jiné. 

Jedna taková pověst vypráví o Donaldu Sinclairovi, původně ze skotského ostrova Skye, který tu v roce 
1856  cestoval se svou rodinou  do přístavu v Kincardinu (indiánsky Penetangore) a jehož loď  zastihla 
bouře. Udělala se taková tma, že nebylo na krok vidět. Ani ten známý maják tu tehdy ještě nestál a tak 
Donald začal v zoufalství hrát různé lamenty na své dudy. A tu se mu z dálky začaly ozývat jiné dudy, z 
pobřeží. Sledoval jejich zvuk a šťastně přistál, což se mnohdy jiným nepodařilo ani za bílého dne, jak 
ostatně dodnes dosvědčuje pět vraků u kincardinského přístavu ; jeden z nich dokonce ještě dnes 
vyčnívá zčásti nad hladinou. Jmenuje se "Erie Belle", Irská kráska, a nejlépe ji uvidíte z místního 
majáku. Odtamtud také k potěše turistů a na počest neznámého dudáka - kterého mimochodem nikdy 
nenašli - v létě hraje každý večer místní dudák onu melodii, která sem přivedla šťastného Donalda.
 
"Huron" má plochu 60 tisíc čtverečních kilometrů a je třetím největším jezerem na světě, když 
nepočítáme Kaspické a  Aralské - která jsou ovšem už  moře. Je pojmenován po indiánském kmenu 
Huronů - Wendotů a původně to byly čtyři různé národy; celkem jich bylo asi 30 tisíc. Jejich počet byl 
nejprve zredukován neštovicovou epidemií (1625) a později byli téměř vyhubeni nepřátelskými Irokézy 
(1648). Jejich zbytek se rozptýlil po Severní Americe a dnes žije v Kanadě už jen asi 1500 Huronů. Ač 
jejich jméno může vyvolávat různé představy, byl to naopak národ mírumilovný; jeden z mála, co už 
znali zemědělství a jeden z prvních, co přijali křesťanství, protože prostě odpovídalo jejich povaze. 
 
Jezero svou velikostí předčí i leckterá malá moře a má také největší sladkovodní ostrov na světě 
(Manitoulin Island, téměř 3 tisíce čtverečních kilometrů). Zrádné skály pod vodou jsou tu po celém 
pobřeží a bouře jsou tu kruté a stejně nebezpečné jako ony proslulé - a proklínané - bouře v Severním 
Atlantiku. Šestimetrové vlny tu nejsou žádnou výjimkou, podobně jako v jezeře Hořejším, kde dokázaly 
potopit i takovou dvěstěmetrovou dopravní loď, jako byl "Edmund Fitzgerald" a to i s její 29ti člennou 
posádkou. Proto je také kolem dokola našeho poloostrova Bruce asi dvacet majáků a většina z nich 



dosud pracuje. 
 
Ale zase jsou tu doby, kdy je jezero tiché, hladina se ani nepohne a voda je tu teplá jako někde na jihu; 
máme také nejlepší sladkovodní pláže v severní Americe. A aby byla idyla ještě větší, létají sem 
poslední dobou i kormoráni a jiní mořští ptáci - lákají je sem totiž jezerní lososi a pstruzi. 
 
Povídky od Huronu vyšly jednotlivě v různých časopisech a novinách: v Kanadských Listech, v 
pražském Telegrafu, v Zélosu, v Natuře, v Neviditelném psovi, v Hurontárii i jinde a ještě byly znovu 
otištěny na dalších místech, která si už dnes bohužel ani nepamatuji. 
 
V Kincardinu, 10 listopadu 2002. 
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KAPITÁN NEMO. 

 

Nebyl to pomořský hrdina z 
Verneovy knihy a také na něm 
nebylo nic záhadného, alespoň 
ještě ne v té době, kdy jsem mu 
dal tohle přízvisko. Je to 
takový můj zvyk, dávat lidem 
kolem mě přezdívky. Mám pro 
to hned dva důvody: za prvé si 
je tím trochu sám sobě 
přiblížím a za druhé si většinu 
jmen stejně nepamatuji. 
Problém je, že často používám 
jejich přezdívky i na veřejnosti, 
což mě často dostane do potíží. 
Jako třeba to jméno R2D2 z 
"Hvězdných válek", kterou 
jsem přidělil jednomu mému 

kolegovi, poněkud krátkému a legračně vypadajícímu chlapíkovi. Lidem se to líbilo a tak se to nějak 
uchytilo, ale když se mu to doneslo, nebyl z toho příliš šťastný, jak si jistě umíte představit. 
 
Nic takového se ovšem nemohlo stát v případě mého kapitána Nema; zcela jednoduše proto, že jsem to 
kromě manželce nikomu jinému neprozradil. Asi jsem to spíše myslel jen jako takový situační vtip - 
teprve později jsem si uvědomil, že se ten vtip vlastně obrátil proti mě. 
 
Poprvé jsem ho uviděl na útesu nad naším inverhillským zálivem, na místě, kam chodívám s naším 
psem, tedy fenou, Tarou. Tento osamělý útes - další je příliš daleko na nějakou procházku - je velice 
zajímavé místo. Alespoň pro mě, abych pravdu řekl. Můžete tam jít a pozorovat jezero, vlny i mraky. 
Je to všecko vlastně součástí celkového dojmu, jakési nálady, která se mění den ode dne. 
 
Skoro na okraji útesu je stará dostavníková cesta, která vedla od Sarnie až nahoru na špičku našeho 
poloostrova Bruce, tedy nejméně třistakilometrová štreka. Místy už skoro není vidět, ale některé její 
úseky jsou ještě v dobrém stavu - jednak asi proto, že jsou na obou stranách cesty chráněny cedrovým 
lesem, jednak, že se jim podařilo uniknout spárům pokroku. 
 
Dlouhou dobu jsme to byli jenom já a Tara, kdo jsme se kochali romantickým pohledem z toho místa. 
A nejenom kochali: já jsem tam chodíval malovat, teda jen akrylikem, pochopitelně, na olej si 
netroufám. Jak už jsem řekl, panorama je tam úžasné a jestli nemůžete jít malovat k moři, tohle vám to 
určitě vynahradí. Ne, že bych byl tak dobrý malíř, ale ten proces tvoření je natolik uspokojující, že 
samotné výsledky mého snažení už ani nejsou tak důležité. Takže jsem se těšil z mé osamělosti a moje 



návštěvy nahoru na útes se staly víceméně pravidelné. A byli jsme tam s Tarou oba celkem spokojeni, 
až do té doby, kdy jsme jednoho dne zjistili, že tam nejsme sami. 
 
Byla to ovšem Tara, která si ho všimla první, neboť já jsem vždy příliš hluboko soustředěný. Díky 
mým omezením - myslím uměleckým - se zaměřuji především na techniku a získání jisté zručnosti, 
neboť se mi obojího jaksi nedostává. A tak se často slyším, jak mluvím k obrazu a co je horší, někdy i 
k sobě. Když Tara začala štěkat, okřikl jsem jí, aby byla zticha nebo něco v tom smyslu, ale když 
nepřestávala, otočil jsem se dozadu a hle - tam byl on. Stál tam nějaký vysoký chlapík, lehce ohnutý a 
opírající se o hůl, asi tak dvacet metrů od nás. Pozorným zrakem se díval se na jezero a to navzdory 
tomu, že ho Tara svým štěkotem napomínala. To bylo poněkud zvláštní: ne to, že si ji nevšímal, ale že 
se vůbec Tara namáhala štěkat. Obvykle to nedělá; štěká totiž málokdy, i na cizince. 
 
Byl jsem příliš zaneprázdněn, abych zachytil na plátno záludné mraky nad jezerem a tak jsem si ani 
neuvědomil, že se muž přiblížil. K mému překvapení Tara přestala štěkat a tak jsem vzhlédl. Jak tam 
tak stál pár kroků ode mne, pozdravil mě a aniž by se podíval na můj obraz - což bylo také samo o sobě 
neobvyklé, většina lidí jsou totiž čumilové - řekl prostě: "Vypadá to, že bude za půl hodiny pršet." Pak 
odešel a zmizel na cestě za námi. Moc jsem tomu nevěnoval pozornost: světlo se ztrácelo a já jsem 
toho chtěl ještě hodně zachytit, než zmizí úplně. Leč první kapky deště se přihlásily s umíněností 
matky přírody a tak jsem dal na obraz opatrně uložil do kufříku a uháněli jsme domů. 
 
Příští den přišel ten člověk opět a vcelku mě tím svým mlčením unavoval, stejně asi jako já jeho. Po 
několika dnech, když si uvědomil, že se mého místa na útesu nevzdám, přiblížil se znovu a začal 
mluvit. Jen takové ty zbytečnosti - nic zvláštního, pokud si vzpomínám - ale tím jsme se nějak 
seznámili a po nějaké době jsme si dokonce na sebe i zvykli. Věřím, že si pak úmyslně časoval svoje 
návštěvy na skále tak, aby se kryly s těmi mými a když den nebo dva vynechal, dokonce mi i chyběl. 
Každý den - po tom, co chvíli pozoroval jezero; tomu vždy patřil jeho první pohled - přišel až k nám a 
hovořili jsme. To už si také všímal mého obrazu a měl k němu připomínky - řekl bych dokonce, že 
dobré - většinou se týkaly barev, které jsem používal. Zřejmě znal to jezero velmi dobře a ačkoliv se 
mi jeho rady zajídaly, obvykle jsem je poslechl, protože se ukázaly být správné. To vám také něco 
řekne o jeho pozorovacím talentu, když navíc uvážíme, že nikdy nemaloval, tedy alespoň jak se mi 
sám přiznal. 
 
Něco na jeho obličeji mi připomínalo záhadného verneovského kapitána Nema, a nevěda nic lepšího, 
také jsem mu tehdy tu přezdívku hned vduchu dal. Bylo to dětinské, přiznávám, ale když na to 
pomyslím, bylo to určitě lepší než mu říkat kapitán Nikdo, což je vlastně to samé, ale snad víc urážlivé. 
Na hlavě měl takovou tu černou námořnickou čapku, které se tu někdy říká "řecká" a jindy jen 
"emigrantská". Zatímco jeho vlasy byly ještě dost černé, bradka, kterou měl střižena ve stylu 
jižanského generála Beauregarda, byla už celá šedivá. Pak zde byly ještě jeho oči: hluboko v očních 
důlcích a přivřené, jako má herec Robert Mitchum, s pohledem navíc ostrým a přísným, ale zase ne 
tolik - jestli víte, co mám na mysli. 
 
Brzy se s Tarou stali dobrými kamarády. Přinášel jí suchary, hladil ji po hlavě a to už bylo něco - to si 
nenechala líbit od nikoho, kromě mě a mé ženy Ingrid. Říká se, že zvířata poznají dobrého člověka, ale 
soudě podle mé zkušenosti, jejich lásku si také klidně koupíte za pár sušenek. Ale možná, že to je 
právě to, proč si asi myslí, že jste dobrý člověk. Za nějakou dobu jsem si zvykl na něj i já, a to natolik, 
že jsem mu dokonce řekl, jaké přízvisko jsem si pro něj vymyslel. "Jen mě to tak napadlo," zalhal 
jsem, "protože vypadáte jako člověk, který strávil většinu života na různých lodích." Zasmál se a 
potvrdil mi to. "A to jméno mi sedí také," dodal. 
 



Přicházíval pak na útes pravidelně a vždycky než odešel, zkontroloval si čas na svých zlatých 
hodinkách, které byly pravděpodobně darem od někoho známého. A jak jsme spolu mluvili víc a víc, 
nemohli jsme se tomu vyhnout a řekli jsme si o sobě i určité detaily, tedy o našich životech a zájmech, 
žádná velká tajemství. Jezdíval, tedy pracoval, prý na těch velkých lodích na Veliké Pětce, jak se tady 
říká našim pěti velkým jezerům. Na lodích, které vozí obilí, uhlí, železnou rudu, kamení a cokoliv 
jiného; všecko, co je levnější dopravovat lodí než po železnici. Ovšem doba starých škunerů, které 
brázdily velká jezera, ta tedy už tehdy byla dávno pryč. Velké nákladní lodi - případně zaoceánské šífy, 
které se sem přes zdymadla dostanou - jsou teď hlavně osazovány spíše mechaniky a elektrotechniky, 
než námořníky. Život na nákladních lodí je poněkud nudný a mnozí hoši začnou brzo být neklidní a 
odejdou. Jiní zase chtějí mít normální manželský život a dříve či později odejdou také. Proto asi odešel 
i on, pomyslel jsem si. Výslovně mi to neřekl, ale bylo to zřejmé z některých jeho poznámek. 
 
Za nějakou dobu si otevřel rybí restaurant, doufaje, že jeho zkušenosti lodního kuchaře mu přitáhnou 
zákazníky. Podobnou restauraci máme třeba ve Willistonu, jmenuje se U kapitána Slima, neboť mu 
všichni říkají "hubeňour". Ale byznys kapitána Nema šel nevyhnutelně dolů a když utratil většinu 
svých úspor, brzo ho musel zavřít. Odešel zpátky na lodě a po nějakém čase, když opět ušetřil něco 
peněz a udělal si poměrně velikou půjčku, si koupil vlastní loď. Rosemary, jak jí pokřtil, byla vlastně 
jen takový větší rybářský člun, který vypadal trochu jako ponorka, trochu jako tugboat, co s ním 
lodivodi tahají lodě do velkých přístavů. Ovšem že by to byla nějaká kráska, to teda zase ne. Nakonec 
to ale stačilo na chytání lososů, pstruhů a já nevím, čeho ještě. Ryby, které chytil, prodával pak do 
různých supermárketů a restaurací. Také si na svém pozemku v Michiganu postavil malou boudu - byl 
Američan - kterou pak přeměnil na udírnu ryb. Jeho uzené lososy a pstruhy považovala většina lidí za 
nejlepší, co se daly koupit, teda alespoň na pobřeží Huronu. To vše mu přineslo dost peněz pro celou 
rodinu, takže po letech mohl prodat loď a přestěhovat se na kanadskou stranu jezera, do Inverhillu. 
Jinak řečeno, jít do penze a odpočívat. Jeho žena prý před nějakou dobou zemřela a jeho syn - well, ten 
je teď v Michiganu. 
 
Tady své vyprávění skončil. Bylo toho asi víc, ale rozhodně se nenabídl, že mi to poví a já jsem se také 
neptal. A tak jsme tam pokračovali, já se svým rekreačním malováním a malou nadějí na zlepšení a on 
se svými pravidelnými návštěvami na útesu a podivným čuměním na jezero. Chápu - přemýšlel jsem - 
chybí mu ty velké lodě a také asi ty jeho rybářské tury, ale cožpak to chce zpátky tak silně, že o tom 
musí snít každý den? Pak jsem jednou udělal chybu. Zmínil jsem se totiž o mých pochybách Ingrid. 
Hned jakmile jsem jí to řekl, už jsem toho litoval, ale některé věci nelze vrátit pět, kdepak. Ptala se mi, 
jak se jmenuje a já jí to řekl. To jsem si neuvědomil, že bude šťourat v místní knihovně a hledat 
nějakou informaci o něm. Dokonce našla jednu paní z Bruceville, která si pamatovala jeho jméno. Její 
vyprávění potvrdilo to, co mi už řekl, ale byl tam také jeden incident, o kterém se mi nezmínil . . . 
 
Když mu tehdy to rybaření šlo tak dobře, brzy také potřeboval nějakou další pracovní sílu. A tak vzal 
svého syna Roye na tu svou šalupu, aby mu pomáhal a všecko bylo O.K., tedy než jeho syn dospěl. Roy 
měl prostě jiné plány, jako třeba jít na školy a také se jednou oženit. "Jistě," řekl mu jeho otec, "jenom 
zůstaň ještě jednu sezónu, musíme vydělat nějaké peníze, než budeš moct jít." Opakoval pak tento slib 
po tři roky, až už toho měl jeho syn dost a rozhodl se, že odejde hned. Možná ne hned na college, ale 
zcela jistě daleko od toho smradlavého rybího byznysu, který vůbec neměl rád. "Dobře, zůstanu ještě 
do konce téhle sezóny a už mě neuvidíš," řekl otci, který si najednou uvědomil, že už ho asi déle 
klamat nemůže. 
 
Stalo se to během těch posledních dní, co měl Roy ještě zůstat na Rosemary. Když se blíží podzim, 
huronské větry začínají být opravdu zrádné. Dokonce i zkušení rybáři mají pravidlo, že se snaží zůstat 
blízko břehu a ve známých vodách, protože jezero je v některých místech dost mělké a navíc skalnaté. 



Není divu, že tu ještě pracuje mnoho majáků z minulého století a zavádí lodi bezpečně do přístavu. 
Kapitán Nemo ale se tím pravidlem vždycky neřídil, zvláště když objevil velké hejno ryb na svém 
sonaru. Nicméně, jak už jsem řekl, znal svoje jezero dobře a vždycky mu to vyšlo. 
 
Pak se to stalo: chytla je jedna z těch hrozných bouří. Zoufale se snažili dostat zpět domů - lidé pak 
říkali, že byl asi také Nemo trochu pod alkoholem - když jeho syn spadl přes palubu. Velké vlny bily 
do člunu, který se zmítal pořád dokola, jako nějaká bezmocná nádoba. Royův otec ho marně hledal: 
kroužil kolem toho místa bezpočtukrát, dokonce tam zůstal přes noc a ještě celý druhý den. Když bouře 
konečně přestala, na jezeře nebylo ani stopy po jeho synovi. Tělo se nikdy nenašlo - chlapec prostě 
zmizel. Jak se to stalo a čí to byla vina, to se nikdy nezjistilo a vyšetřovatelé se spokojili tvrzením, že 
to byla nešťastná náhoda. 
 
Tolik tedy historka té paní. Jeho manželka prý zemřela nedlouho potom, pravděpodobně ji trápila 
ztráta Roye, jejich jediného dítěte. Pravda, člověk musí oddělit fakta od spekulací, ale takhle jsem to 
slyšel a částečně by to vysvětlovalo i jeho záhadné chování. Mohl jsem tak pochopit jeho podivné 
pozorování Huronu, den po dni, týden po týdnu. Jeho oči byly vždycky upřeny na západ, asi směrem k 
místu, kde se to stalo. Dokonce věřím, že mohl mít fixní ideu, že se mu jednoho dne syn přece jen 
vrátí. Hádám, že proto také asi prodal vše, co měl a odstěhoval se sem k nám, na druhou stranu 
Huronu. Jistě to byl ten nejpravděpodobnější důvod jeho každodenní návštěvy - skoro bych řekl 
bohoslužby - na našem útesu. Jak už jsem řekl, nikdy jsem se ho na to neptal, nikdy jsem na něm 
nevyzvídal detaily, ani po tom, když už jsem znal konec té historky. Koneckonců každý přece máme 
nějaké to tajemství a to jeho bylo na dně jezera. Nemohl jsem se do toho plést - u mě bylo jeho 
tajemství schované jako v hrobě, ať si tam odpočívá v pokoji, amen. 
 
Po nějaké době jsem si všiml jakoby mi chtěl něco říci, alespoň teď už to vím. Tehdy jsem ještě 
nechápal, že pravděpodobně chtěl ulevit své utrápené duši anebo se podělit se svými hroznými pocity 
se mnou. Můj nedostatek zvědavosti - lépe řečeno to, že jsem se nedovtípil - byl asi jediný důvod, proč 
jsem ho nějak nepovzbudil. Hádám, že si netroufal mě otravovat se svou zpovědí, aniž bych ho o to 
předem požádal. Pak jsem to pochopil a bylo mi to líto. Dokonce mi to bylo hodně líto, ovšem ne 
dlouho, nejsem z těch, co se takovými věcmi moc trápí. 
 
Později, bylo to v září, se po dva týdny ani neukázal. Chyběl mi dost; dá se říci, že jsem ho považoval 
už skoro za přítele. Když se konečně zase ukázal, myslel jsem si nejprve, že byl asi nemocný nebo 
něco takového. Tara ho jako obvykle vítala a mě to nedalo, abych se nezeptal, co ho asi drželo doma 
tak dlouho. "O ne, "řekl, "nebyl jsem doma. Byl jsem zpátky v Brucevillu a koupil jsem si zpět můj 
člun." 
 
"Opět? Asi vám to rybaření chybí, ne? Nebo že by v tom bylo něco jiného?" vyklouzlo mi a hned jsem 
litoval, že jsem to řekl. Podíval se na mě a já poznal, že pochopil, že to vím. 
"Ano," potvrdil, "je v tom něco jiného." 
Ani pak jsem se ho ještě na nic nezeptal. Člověk se nemá do takových věcí plést, pokud se mu ten 
druhý sám nesvěří. "Hm," řekl jsem a předstíral, že mám nějaký problém na obraze. Přemýšlel jsem, co 
bych mu asi měl říct, ale nemohl jsem přijít na to, co by to mělo být. 
 
"Jste nábožensky založený?" zeptal se mi najednou. 
"Ne že bych o tom věděl," zasmál jsem se. "Ale chodím pravidelně do kostela, jestli máte tohle na 
mysli." 
"Ne," odporoval mi, "to není to, co mám na mysli a vy to dobře víte. Chci vědět, jestli věříte, že nám 
všechny zlé věci, co jsme kdy udělali, budou jednou odpuštěny." 



"Vy to myslíte vážně, co?" předstíral jsem, že jsem to teprve teď pochopil. "Ale myslím si, že se ptáte 
toho nepravého. Na to tu máme kněze, i když pochybuji, že oni to opravdu vědí," řekl jsem a zasmál 
jsem se. 
"Ale vy, co vy si opravdu myslíte - pokud jste ochoten mi to říct - to je, co bych rád věděl," trval na své 
otázce. 
"Po pravdě?" získával jsem čas. 
"Ano, po pravdě," potvrdil. 
 
Jsou okamžiky v životě člověka, kdy by měl říci pravdu, tu skutečnou pravdu - myslím okamžiky, kdy 
musí prostě říci, co si myslí anebo nést následky. Potíž je v tom, že když už takový okamžik přijde, tak 
to většinou ani nepoznáme.
"Já si upřímně myslím," povídám, "že nemusíme nikoho žádat o nějaké odpuštění. Plakat předtím, než 
se něco stane, je příliš brzo a brečet pak už je zase moc pozdě." Citoval jsem moji oblíbenou sofistiku, 
aniž jsem si uvědomoval, jak mnoho krutosti v ní pro něj asi bylo. Proč jsem to tehdy řekl, to dodnes 
nevím. Co jsem mu ve skutečnosti chtěl říci, bylo něco úplně jiného: chtěl jsem mu povědět, že by se 
už neměl cítit vinen, že takové věci se stávají a když jsme nechtěli nikomu uškodit, pak nám také ani 
není co odpouštět. 
 
Ovšem to všechno jsem mu neřekl - jen tu jednu pitomou větu. A on se najednou jakoby stáhl do své 
ulity. Řekl jen: "Děkuji vám. To je vše, co jsem chtěl vědět. Ano, máte pravdu, už je příliš pozdě," 
řekl. Vyměnili jsme spolu ještě pár vět, ale už se k tomu předmětu nevrátil. A já sám zase nevěděl jak, 
protože bych musel přiznat, že jsem jen tak kecal. Snažil jsem se udržovat konverzaci, ale zřejmě se 
mu do toho už nechtělo. Ten večer mi také popřál dobrou noc poněkud dřív a odešel. Na útesu se pak 
už neukázal a po několika dnech jsem se dozvěděl, že opustil Inverhill nadobro. Bylo mi jasné, že jsem 
ho tehdy viděl naposled. 
 

Když jsem o tom řekl Ingrid, pěkně se na mě rozzlobila. "Ty blázne," řekla, "ty teda víš, jak někomu 
ublížit!" Nemám rád, když mě někdo kárá, ale v tomhle případě jsem věděl, že má pravdu. Začalo mě 
to mrzet. Moje návštěvy na útesu byly sice pořád ještě pravidelné, ale už kratší, neboť slunce zapadalo 
dříve. Mohlo to ovšem také být proto, že jsme tam byli opět sami, jen já a Tara - a bez kapitána to už 
nějak nebylo ono. Taře asi také chyběl, ale já byl ještě navíc znepokojován pocitem viny, tedy něčeho, 
co se mi zase tak často nestává. 
 
Je známý fakt, že lidé ubližují druhým většinou z hlouposti. Vaši přátelé a dokonce i vaši drazí vám 
mohou opravdu uškodit a přitom si pořád ještě myslet, že to dělají pro vaše dobro. Cizí člověk vám 
neublíží - pokud není blázen - aniž by k tomu měl dobrý důvod. Ale lidé, kteří jsou vám blízcí, ti vám 
mohou způsobit velkou bolest. Jak je to možné, že nám mohou nejvíc ublížit právě ti, které nejvíc 
milujeme? Snad právě proto, že to pak navíc cítíme jako zradu, jako zneužití našich citů. Nebo je to 
prostě jen proto, že jsme to právě od nich vůbec nečekali? 
 
Dělalo mi starosti, jak jsem se zachoval, ale jak už jsem řekl, pocit viny mě nikdy dlouho nedrží. Místo 
toho jsem si představoval kapitána Nemo na jeho bárce, pátrajícího ve vlnách Huronu po svém synovi. 
Hledajícího odpuštění na místech, která jsou ta poslední, kde byste je mohli najít. Vždyť vody našeho 
jezera si už vyžádaly a ještě vyžadují mnoho obětí. Jak můžeme očekávat, že se nad někým někdy 
smilují? 
 
Možná, že to byla Ingrid, která mi řekla, abych mu napsal dopis a vysvětlil mu, jak jsem byl hloupý a 



omluvil se mu. Brzo jsem si ale uvědomil, jak těžké bude najít jeho adresu. Zkoušel jsem to v 
Brucevillu i na mnoha jiných místech, ale brzo jsem ztratil veškerou naději. Jednoho dne, z důvodů, 
které sám dobře neznám, jsem uložil ten dopis do prázdné láhve a hodil ji dolů s útesu. Vlny láhev 
pohltily, stáhly do hlubin a pak ji zase propustily. A jak se tak houpala nahoru a dolů, na neklidných 
vodách Huronského jezera, najednou ji uchopila jedna velká vlna a nesla pryč. Jak je to hloupé - řekl 
jsem si - myslet si, že se tak zbavím pocitu viny a ještě se navíc domnívat, že od něj dostanu někdy 
nějaké odpuštění . . . 
 

Brzy jsem na něj zapomněl, to jak se moje návštěvy na útesu stávaly méně a méně časté. Podzimní 
počasí na jezeře se nedá dobře předvídat a když prší, tak se malovat nedá. Navíc promoknete a chladný 
vítr vám pronikne až do kostí. Také není moc času: listopad je měsíc shrabování listí a různých příprav 
na zimu. A není té práce málo. 
 
O něco později jsem se z novin opět dozvěděl o kapitánovi Nemovi. Prý se odstěhoval někam na 
americkou stranu jezera, zpět do Michiganu, kam přijel se svým člunem a na němž pak také většinu 
času žil. Asi proto jsem také nemohl najít jeho adresu. Poslední zpráva byla, že tam někde zmizel v 
jedné z těch hrozných bouří. Lodě pobřežní hlídky ho hledaly po několik dní, ale bezúspěšně a nakonec 
bylo prostě pátrání zastaveno. 
 
Takže on přece jen svého syna nakonec našel, řekl jsem si. Možná, že je to tak lépe a možná, že bych 
ho tehdy stejně nepřesvědčil. Jak vidíte, pořád jsem se s tím ještě nevyrovnal a musel jsem nacházet 
nějaké omluvy. Mít pocit vinny je hrozná věc. Jakmile začnete něčeho litovat, tak tomu není konce a 
vůbec nezáleží na tom, jestli jste byl opravdu vinen nebo ne. Co je důležité, jsou pocity, ne fakta. On s 
tím nemohl žít a tak udělal to, co musel. Nemohl odpustit sám sobě, tak to bylo. Ale mohl alespoň 
odpustit mě, ne? Teď, když svou odpověď našel, zatímco já ještě pořád na tu jeho čekám . . . 
 

Myslel jsem si, že už se nemůže nic nového přihodit, ale mýlil jsem se. Bylo už hodně sychravo, ale 
ještě před prvním sněhem, když jsem se opět vydal s Tarou na náš útes. Stál jsem na tom místě, kde 
jsem v létě malovával a díval jsem se k západu, tak jako on to kdysi dělával. Napadlo mi, jestli mi teď 
nebude souzeno, abych to zírání převzal po něm, i s tím pocitem viny.
 
Náhle jsem spatřil ve vodě něco černého a než jsem jí stačil něco říci, Tara seběhla po stezce dolů k 
vodě a vylovila odtamtud onu známou kapitánovu čepici. Upřímně řečeno, nevěřím na náhody, ale v 
tomto případě docela rád udělám výjimku. Dokonce i moje žena věří, že ta čapka patřila kapitánovi a 
že to byl asi jeho duch, který konečně našel své odpuštění a chtěl mi říci, že mi také odpouští. Asi má 
pravdu: co mi zbývá, než tomu věřit? 
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PODIVNÁ KREMACE. 
 

Mezi kanadskými učiteli se 

najde mnoho nadšenců pro 

poesii a Miss Perkinsová 

nebyla výjimkou. Své nadšení 

předávala i svým žákům, ale 

někdy jí ale sympatie k 

básníkům zavedly poněkud 

daleko. Jako například vloni: 

to vybrala pro děti jako 

slohovou práci - tady se tomu 

říká projekt - rozbor básně 

kanadského barda z doby zlaté 

horečky.

 

Robert W. Service žil na 

počátku dvacátého století, v 

době zlaté horečky, na 

Klondyku, nejprve ve White Horse a později přímo v Dawson City. Časem se asi trochu nudil a protože 

měl nadání, začal psát básně o životě mezi zlatokopy. Začal sbírat jejich příběhy a jeho první kniha 

poezie, The Spell of Yukon (Kletba Yukonu) vyšla ještě za jeho pobytu ve White Horse. Další kniha 

básní Balads of Chechako obsahuje známé básně Balada o polární záři a jinou, o seržantu Clancym od 

Kanadské jízdní policie. Pak následovala kniha Rhymes of Rolling Stones s Písní táboráku a i jinými 

známými básněmi. 

 

Bylo těch sbírek pak ještě hodně a všechny pojednávaly o životě traperů a zlatokopů, někdy až 

zatraceně divokém, tak jak nám ho zobrazil Jack London. A některé ty básně jsou hodně realistické, 

konečně posuďte sami, třeba na tomto úryvku z básně Jak zastřelili Dannyho McGrew (z Kletby 

Yukonu), u jejíhož překladu jsem se snažil zachovat původní styl:

 

Naše parta chlapců to dnes roztáčí

v Malamut saloonu,

tancují, chlastají, zpívají, dupají

do zvuku orchestrionu.

Vzadu, kde u karet sedává v rohu

divoký Danny McGrew,

na něj se tlačí svým žhavým tělem

dámička, též zvaná Lou.

 

Anebo třeba popis samotného souboje dvou soupeřů v lásce, kterého se autor zúčastnil - pochopitelně 



jen jako divák: 

 

Já padl jsem k zemi a světla zhasla.

Dvě pistole zaštěkly do tmy.

Pak ženská vykřikla a někdo rozsvítil

a na zádech vyrazil pot mi.

Dva mrtví leží tu, prošití olovem:

jeden je Danny McGrew

a druhý svírá v posledním obětí

dámičku, též zvanou Lou.

 

Ovšem paní učitelka jim vybrala báseň jinou, o které předpokládala, že nemůže nijak kazit mládež. 

Nazývala se "Kremace Sama McGee" . . . 

 

Sam, který se narodil dole v Tennessee, se rozhodl najít štěstí v kanadském Klondyku. Asi vám 

nemusím říkat, jaká je tam na severu zima, stačí jen dodat, že pro člověka odněkud z jihu je prostě 

nesnesitelná. Sam ovšem netrpěl jenom zimou, ale také utkvělou představou, že ho ta zima jednou i 

udolá. "V takovém případě," pravil svému příteli, "nesnesu, abych ještě navíc ležel ve studeném, 

mrazivém hrobě. Slib mi kamaráde," prosil básníka, "že mě pak nepohřbíš, ale spálíš." Co měl Robert 

dělat, slíbil mu to - ostatně ani nevěřil, že to bude kdy potřeba.

 

Ale netrvalo dlouho a Samova předpověď se splnila. Teď bylo na Robertovi, aby splnil svůj slib. Něco 

jako vikingský pohřeb, jestli náhodou víte, co to je. Ovšem jak a kde, to byl jiný problém: Sam totiž 

umřel během cesty. Do Dawson City bylo ještě daleko a kolem dokola nebylo dostatek dřeva na 

pořádnou vatru. A tak museli pokračovat dál, pořád dál a dál tou polární lednicí. Nejhorší byly večery: 

tichá noc, osvětlená polární září, u ohně Robert (báseň je psána v první osobě) a kolem něho kruh 

jejich saňových psů, vyjících do noci smuteční píseň za ubohého Sama, ztuhlého a přivázaného opodál 

na saních.

 

Tak cestovali několik dní, až dojeli k jezeru Lebarge, kde ležel v ledu zamrzlý vrak jakési bárky, kdysi 

pyšně zvané "Alice May". Zde to bude, rozhodl se Robert. Uložil Sama do kabiny, do které předtím 

nanosil vytrhaná palubní prkna, zapálil hranici a zvenčí zavřel dveře. Chvíli pozoroval, jak zevnitř 

stoupá hustý, černý kouř. Pak mu to však přece jen nedalo, otevřel dveře kabiny a co vidí: uprostřed té 

rozžhavené pece sedí Sam, docela si v tom vedru medí a rozšafně vykřikuje: "Teda řeknu ti, že od té 

doby, co jsem opustil Tennessee, jsem se takhle pořádně ještě neohřál." 

 

Což o to, my dospělí si takové věci umíme odfilozofovat, ale děti hned nepochopí, kde končí 

skutečnost a začíná fantazie. Jen jeden z žáků, Robbie, hned od počátku pochyboval, že se to stalo 

opravdu tak, jak je to v té básni popsáno. "To nemůže být, " povídal svému kamarádovi Barrymu, 

"Kdo to jakživ slyšel, aby se takhle dal rozmrazit zmrzlý člověk!" Na to mu ovšem Barry odvětil, že v 

Kalifornii se lidé nechají zmrazovat, aby mohli být později znovu oživeni. 

"To jsem také slyšel," souhlasil Robbie," ale to se pak musí dělat hrozně pomalu a hlavně ne přímým 

ohněm." 

 

"Ale kdepak pomalu, to by se zatím ten nebožtík úplně rozložil," tvrdil Barry - teda on řekl něco 



horšího. 

" Ba ne, to se musí dělat rychle." 

"Rychle?" vykřikoval posměšně Robbie, " to by se jenom spálil!" 

A tak se hoši hádali, až na to skoro doplatilo jejich přátelství. A pak najednou dostal Barry nápad: 

udělají pokus - pochopitelně na zvířatech, vědci to přece vždycky dělají na zvířatech - a ten, kdo bude 

mít pravdu, dostane od toho druhého pět dolarů. A na tom se konečně oba dohodli. Kde ale sebrat 

nějaké zmrzlé zvíře? 

 

Barry sice navrhoval, aby chytili kočku a zavřeli ji do lednice, ale Robbie mu to vymluvil, protože 

kočka patřila jeho sestře Floře. A navíc bylo nutné, podle jeho názoru, aby to zvíře bylo zmraženo 

"přirozeně". Nějakou dobu nevěděli, co dělat, ale nakonec objevili na poli zmrzlého zajíce, kterého 

ještě nenašla místní liška a to samé odpoledne také Robbieho rodiče odjeli do města. Hoši okamžitě 

přikročili k experimentu. Za bárku posloužila stará psí bouda. Problém ovšem byl, že u boudy byla 

uvázána jejich fena Bonnie, Robbieho věrná kamarádka a vlastně jediná živá bytost na farmě, které si 

mohl vždycky postěžovat, například na školu a podobně. 

 

Pravda, Bonnie byla přivázána na řetěz k oné boudě, ale naštěstí byl řetěz dost dlouhý a tak mohli psa 

přivázat ještě za obojek provazem hned vedle ke stromu, podle jejich odhadu dost daleko od jejich 

"krematoria". Uložili do boudy zajíce, nanosili kolem hranici dřeva a zapálili ji. Ale dřevo bylo mokré 

a tak jen čmoudilo hustým, bílým kouřem. To se Barrymu nelíbilo - dým přece musí být černý, jako v 

té básni, jinak to nebude pracovat! Přivalili tedy z blízké stodoly ještě sud s vyjetým olejem, trochu 

oleje odlili do láhve a polili tím hraničku. Ale olej začal hořet nějak rychle, hranice vzplála a plameny 

z boudy vyšlehly do výšky. Oba chlapci zděšeně prchali do bezpečí. Také nebohá fena se lekla, utrhla 

se od stromu a utíkala od ohně. Za ní ji ovšem poslušně následovala i její bouda, přivázaná na řetězu, 

který byl pořád pevně přikován k jejímu obojku. 

 

Vyděšená Bonnie si našla jediné útočiště, které tam viděla, totiž právě tu blízkou stodolu. Vběhla tam a 

chvíli se tam motala, ale když viděla, že ji oheň pronásleduje i tam, vyběhla zase ven a hořící bouda 

opět vesele za ní. Konečně vběhla do potoka, kde se řetěz nějak zachytil pod kámen, vytrhl se ze 

skoby, která ho poutala k boudě a šťastná fena byla zachráněna. Bouda sice ještě chvíli hořela, ale brzo 

nato zhasla. V té době už ale také hořela stodola, kde od boudy chytlo seno. Chlapci zděšeně 

pozorovali ten velký táborák, o hodně větší, než jejich rodiče zapalovali na státní svátek, zvaný 

Canada Day. 

 

Oheň byl sice vidět do daleka, ale přesto trvalo dost dlouho, než si ho všiml děda ze sousední farmy a 

zavolal hasiče. Také hasičům to chvíli trvalo, než si zjistili, zda farma skutečně patří k jejich revíru 

nebo naopak k sousednímu, ale to už stodola vlastně dohořívala. Naštěstí nic jiného nechytlo. Byl to 

slavný požár, záběry ohně byly nejen v krajské, ale i v provinciální televizi. V místních novinách vyšlo 

i několik článků, jejichž názory se ovšem lišily, podle toho, jak se v nich vyjadřovaly ty či ony složky 

obyvatelstva: řidiči náklaďáků i kovorolníci, prodavači suvenýrů i členové místního loveckého spolku. 

V jednom se ale všichni shodovali, totiž že je třeba zvýšit bdělost a ostražitost. Asi proto, že to nic 

nestojí a nezvýší to obecní daně.

 

A tehdy si představitelé národa Huronů z blízké rezervace vzpomněli, že na místě stodoly kdysi stávalo 

indiánské pohřebiště a hned žádali náhradu škody. Místní historik ale prokázal, že se jednalo o 

pohřebiště ne Huronů, ale naopak Irokézů, kteří se, jak známo, zasloužili o vyhlazování Huronů - a tak 

k finančnímu vyrovnání nakonec nedošlo. V novinách pak vyšel článek s fotkou náčelníka Huronů a 

velitelem místních hasičů, Fire Chiefem, jak si oba podávají ruce, s rádoby vtipným podtitulkem "Chief 

to Chief". 



 

Odběr místního tisku vzrostl a masová media to vyhrála na celé čáře. Horší to bylo s těmi ostatními: 

oba chlapci byli veřejně napomenuti a Robbieho rodiče se dosud hádají s pojišťovnou, tvrdíce, že 

jejich pes se klasifikuje jakožto "přírodní katastrofa". Nebohá Miss Perkinsová pak dostala od ředitele 

výstrahu, aby v rámci slohové práce nenaváděla děti k zakládání požárů a raději se držela učební 

osnovy. To ona pak také učinila a jediný požár, na kterém později ještě měla nějakou vinu, byl oheň v 

srdci jejího snoubence, učitele matematiky - tudíž požár naprosto neškodný. 

 

Přesto z této příhody vyšly jasně dva vítězové. První byl sám básník - oba hoši totiž hned druhý den 

prohledali ohořelou psí boudu, ale po zajícovi ani stopy. To bylo pro Barryho důkazem, že zajíc 

rozmrzl, oživl a utekl. Robbie se ale tvrdě bránil: rodiče mu totiž za trest snížili kapesné a tak mu bylo 

líto zaplatit Barrymu jeho výhru. Tvrdil naopak, že zajíc jistě shořel na prach, tak jak se to při kremaci 

stává. Barry ovšem na něm chtěl důkaz, že popel v boudě je zaručeně popel zaječí, a tak se pořád 

hádali a nic nevyřešili. Báseň může tedy klidně dál napínat okouzlovat a čtenáře, což ovšem může 

každého básníka jen těšit. 

 

Druhým vítězem byla samotná Bonnie. Kdyby si totiž chlapci dali práci, našli by ji vzadu za stodolou, 

schovanou pod traktorem. Ležela tam zcela pokojně, dokonce se i usmívala a na zemi před ní ležela 

hromádka připálených zaječích chlupů . . .

 



Autor : Jan B. Hurych 
Název : POVÍDKY OD HURONU 
Povídka: Dívka z jezera. 

 

 
DÍVKA Z JEZERA. 

 

Sešli jsme se tehdy s Terrym 
jako obvykle a seděli jsme na 
verandě jeho domu a zírali na 
jezero. Neboť  Terry má to 
štěstí, že jeho dům je u jezera a 
může se tedy na něj dívat 
přímo z domu, zatímco já, 
když chci zírat, musím jit buď 
na pobřeží nebo k Terrymu. Na 
pobřeží ale nelze tak dobře 
popíjet, takže radši chodím k 
Terrymu. 
 
Hrozně rád totiž maluji západy 
slunce na Huronském jezeře - 
každý z nich je jiný a všechny 
jsou nádherné, i když až 

bolestně kýčové. Snažit se je popsat by se mi stejně nepodařilo: slovem můžeš vykreslit detaily, ale pro 
celek potřebuješ bohatší škálu barev. Nechápejte mě špatně, není to jen v barvách či odrazu světla ve 
vodě, ani ne ve tvaru či seskupeni mraků. Je to prostě dynamický proces - jak se zapadající slunce 
pohybuje rychleji a rychleji, celá scenérie se rapidně mění. Navíc má jezero v sobě cosi magického a 
přitažlivého, zvláště navečer. 
 
Terry popíjel své algonquinské pivo, já zase srkal whisky, Jack Danielse; pochopitelně jen toho, co se 
dá koupit v obchodě s likéry. Samozřejmě, že bych rad ochutnal tuto starodávnou whisku, pálenou 
kdesi na černo v rozlehlých horách Tennessee, ale já tam nikdy nepobyl, vždycky jsem tam jen 
projížděl. Vlastně ne, jednou jsme tam s manželkou přespávali, ano, Chatanooga to byla. Přijeli jsme 
za noci a ráno v šest jsme zase frčeli dál, směrem na Floridu. 
 

Popíjeli jsme, hleděli na jezero a mlčeli. Nebylo to takové to trapné mlčení, kdy vázne hovor, právě 
naopak. Každý jsme totiž mysleli na něco jiného a tak se nám mlčelo dobře. Znal jsem ho z práce, 
dělal na elektrárně, jako technik, elektronik. Jeho zájem o lidi končil na hranicích jeho pozemku a o 
politiku se také nestaral, i když toho dost procestoval a poznal. Přišel sem ze západu, z Manitoby, ale 
narodil se daleko na východě, až v Novém Skotsku. 
 
Vlastně se jmenoval Terence, Terence McTear. Měl sice dům u jezera, jak už jsem řekl, ale žil tam 
sám. Jeho žena, Lucy, ho prý před lety opustila, neznámo kam. Slyšel jsem o tom, říkalo se dokonce 
leccos nepěkného. Ale kdo by věřil pomluvám? Terry o tom nikdy nemluvil a já ho do zpovědi ani 



nenutil, to se prostě mezi přáteli nedělá. 
 
Když už nebylo o čem mlčet, řekl jsme si, že k příjemnému piti patří i zajímavý rozhovor. Terry znal 
pár příhod, které nikdy neopakoval, což je ctnost, kterou já zrovna nevynikám. Obzvláště vtipy: kdysi 
mě upozornil jeden kolega - byl to starší chlapík, tuším Holanďan, jinak tedy z Toronta - že mu ten 
samý vtip říkám už po páté. Omluvil jsem se mu, že jsem si nebyl jist, jestli mu ten vtip opravdu došel. 
To mu pochopitelně nedošlo. Vtipům sice nerozuměl, ale paměť měl výbornou. 
 
Historky ovšem nesmíte z Terryho páčit, ale když je správná nálada, teplota a směr větru, leccos se od 
něj dovíte. Bylo to zrovna asi týden před Halloweenem. To je poslední den v říjnu, je to takový keltský 
svátek duchů, kdy děti, přestrojené za strašidla, chodí dům od domu, za což jsou odměňovaný 
cukrovím a podobně. Jsou to ovšem zvyky původně pohanské a je ku podivu, že se v tomto kraji, kde 
žijí hlavně římští katolíci, vůbec tolerují. Navíc to dává dětem mylnou představu, ze až vyrostou, život 
k nim bude i nadále štědrý, že bude stačit jen udělat "bububu". 
 
Obchodníci využívají tuto dobu k prodeji brakového zboží, které příležitostně potisknou obrázky se 
strašidly a farmáři zase vyprodají své zásoby pumpkinů, velkých oranžových dýní, kterým se tuším 
česky říká turek. Vnitřek takového turka se vydlabe a vykrojí se oči, nos a ústa. Dovnitř se pak postaví 
zapálená svíčka a toto veledílo lidové tvořivosti se hrdě postaví do okna. Zda se toho mají duchové 
leknout, to nevím. Děti mají Halloween rády, rozumějí si totiž se strašidly lépe než s dospělými. Rádio 
a televize v tu dobu vysílají samé - ano, co jiného než - horrory. Jsou všecky hrozně stereotypní, 
neřku-li přímo blbé. V této době se ale i dospěli se na čas stávají dětmi, což se pak opakuje ještě 
jednou na vánoce. 
 
Námět k rozhovoru se mi tedy naskytl hned. "Jestlipak víš," povídám Terrymu, "že v místním rozhlase 
vypsali konkurs na dobrou strašidelnou historku?" 
"Jo?" řekl se nezájmem.
"S odměnou," otvíral jsem opatrně past. 
"Jo," řekl se stejným zájmem.
Pochopil jsem, že to takhle nepůjde. "Já jednu takovou znám," pravím, "ale nevím, jestli je dobrá. 
Nechceš si ji poslechnout?" To ho asi opravdu zaujalo, protože odpověděl celou větou. "No jo," řekl. 
 

Byl jsem tehdy na lednových prázdninách v naší chalupě v Jizerských horách. Zkoušky jsem měl 
všechny za sebou a mohl jsem v klidu odpočívat. A najednou mě napadlo vypravit se někam na lyžích, 
daleko od lidí. Vyrazil jsme brzo ráno, měl jsem pře sebou pěkný kus cesty. Den začal dobře, sice bylo 
trochu zima, ale slunce svítilo a krystaly sněhu na slunci jen jiskřily. Bylo mi zase jednou úplně fajn.
 
Až na cestě zpátky se nebe zatáhlo a začalo sněžit. Nejprve slabě, pak hustěji a u Protržené přehrady už 
bylo dost zle. Nu co, říkal jsem si, sněhová bouře, to už tady bylo. 
 
Cesta byla to s kopce, ale už jsem také vjížděl přímo do bouře. Vidět nebylo skoro vůbec, navíc ještě 
začalo blýskat a hřmít. Ano, opravdu blýskat - to jsem ještě v sněhové bouři nezažil. V bouři ovšem 
lehce ztratíte orientaci a tak netrvalo dlouho a pochopil jsem, že jsem asi zabloudil. Vzpomněl jsem si 
na závodníky, Hanče a Vrbatu, kteří na druhé straně v Krkonoších v takové bouři zahynuli. Bylo jasné, 
ze nemá cenu pokračovat v cestě, když ani nevím, kde jsem. 
 
Jenom jednou předtím jsem se opravdu ztratil, to bylo v létě na houbách, také v místech, kde jsem ještě 



nikdy nebyl. Tehdy jsem po delším bloudění došel k polouhnilé triangulační věži, stojící na vysoké 
skále, které mě lákala a tak jsem na ni chtěl v desperaci vylézt, abych poznal, kde jsem. Když jsem byl 
skoro nahoře, podlomila se pode mnou příčka jednoho z žebříku, kterými se dostáváte z nižšího patra 
do vyššího; obvykle bývá těch pater až sedm. Už nevím, proč jsem tehdy nespadl. Ve zmatku jsem 
rychle slezl dolů, ale když jsem se uklidnil, přinutil jsme se i s těmi třesoucími se koleny vylézt opět 
nahoru, tentokrát až na platformu. Bylo jen potřeba nějak přelézt tu díru po vylomené příčce, ale jak 
jsem to dokázal, to už nevím. Když jsem se nahoře zorientoval a poznal, kde jsem, spatřil jsem pod 
skalou dva kříže. Později jsem se dozvěděl, že tam zahynuli pádem dva dělníci při stavbě té věže. 
 
Ale tady u Jizerky nebyla žádná věž, a i kdyby byla, moc by mi to asi nepomohlo. Přestalo se blýskat, 
ale pořád ještě hustě sněžilo. Navíc se začalo stmívat a musel jsem se rozhodnout. Svěřil jsem to 
náhodě a šel jsem dál. Neměl jsem ani zdání, kde bych mohl být. Teren byl rovný, sem tam pár 
nahromaděných kamenů a stromy se zmrzlými jeřabinami na větvích, napravo i nalevo jenom lesy. 
 
Vyrazil jsem kupředu. Nevím, jak dlouho jsem šel, ale když už jsem skoro ztrácel naději, uviděl jsem v 
průseku lesa osamělou chalupu. Vlastně takovou malou polorozpadlou chajdu. Zabouchal jsem na 
dveře. Chvíli se nic nedělo, bušil jsem tedy dál. Konečně se objevil jakýsi kulhavý dědek, nahluchlý a 
ptal se mě, co chci. Lámanou češtinou mi pak vysvětlil, kudy se mám dat. I rukou ukázal, levou - 
pravou nehýbal, vypadala jako ochromená. Dovnitř mě ovšem nepozval a tak mi nezbývalo než 
pokračovat dál. Naštěstí měl pravdu. Asi za hodinu jsem na narazil na silnici, kde jsem stopnul 
náklaďák, který mě odvezl do blízkého města a odtamtud jsem už odjel vlakem domů. 
 
Později jsem se od lidí dozvěděl, kde jsem vlastně bloudil. A také kdo byl onen starý muž. Jenže v tom 
byl právě problém: starý Hinkenteufel byl už totiž sedm let po smrti. Což by sice vysvětlovalo, proč mě 
nepozval dál, ale už ne to, že vypadal poměrně hodně naživu. Ovšem několik místních lidi prý ho také 
vidělo. Vysvětlení tu bylo dost, ale žádné jaksi nepasovalo. Jak mi ho lidé popsali, nebylo pochyby, byl 
to on, i s tou zchromlou rukou. Proti tomu ovšem svědčil fakt, že měl na místním hřbitově náhrobek, a 
to i se správným datem úmrti, jak jsem se přesvědčil. Existenci dvojníka, či možnost, že tam pohřbili 
nepravého, jsem musel také vyloučit. Pak ještě zbývala jiná, obskurní vysvětlení, jako třeba, že jsem 
asi cestoval zpět v čase, ale přiznám se, že jsem už dále nevyzvídal. Prostě jsem to vzal jako životní 
fakt a už jsem o tom víc nepřemýšlel. 
 

Terry mě nechal dovyprávět, aniž mě by mě někde přerušil - to on ostatně nikdy nedělá. Můj 
strašidelný příběh byl navíc celkem krátký, jen asi tak na dvě piva. A možná, že to byla právě ta piva, 
kterých bylo zapotřebí, aby se mu rozvázal jazyk.
 
Bylo to v létě - začal - zajel se tehdy zase jednou podívat domů, někam blízko Caledonu v Novém 
Skotsku, na místa, kde kdysi vyrůstal. Procházel se po kopcích i po údolích, kolem řeky a prolézal lesy, 
všechna ta místa, co tak dobře znal. 
 
Jednou odpoledne také zašel k malému jezeru. Trochu unavený, zalehl na chvíli do trávy, ale za chvíli 
usnul. Ani nevěděl, jak dlouho spal, ale když se probudil, slunce už zapadalo. Hladina jezera, jako 
velké zlatorudé zrcadlo, se ani nezavlnila - znáte to, když je povrch vody jako olejový. Náhle se cosi 
objevilo nad vodou, cosi spíše jako stín, jen kruhy se od toho předmětu šířily a jejich barva se měnila, 
střídavě černá a zlatá, tak jak se vlny zvětšovaly a nové se tvořily. Pak se jakási silueta začala 
vynořovat z vody a podobala se víc a víc člověku. Ano, dokonce dívce a silueta-dívka se stále 
přibližovala; zdálo se, že kráčí přímo ke břehu. 



 
Ač byla zády ke slunci, její tvář byla osvětlena a to zespoda, asi světlem odraženým od vody. Byl v ní 
neobvyklý klid a mír a jak šla, rukama kolem sebe čeřila hladinu. Z vody ale úplně nevyšla, zůstala stát 
u břehu a hleděla přímo na Terryho. Usmála se na něj, pokynula hlavou a dlouho se beze slova na něj 
dívala. Pak zvedla ruku, mávla na pozdrav a stejně pomalu se zase vzdalovala. Několik vteřin a byla 
pryč. Jen kruhy zbyly na vodě. A slunce, jako když překlopíš pánev roztaveného železa, rozlévalo ještě 
chvíli svůj obsah dál po hladině, ale i ono brzy zmizelo. 
 
Chtěl jsem něco říci, avšak Terry mě přerušil - nebyl to ještě konec příběhu. Přišel prý tam později 
ještě několikrát, ale už ji nikdy neuviděl. Jen jedno ví: určitě se mu to nezdálo. Tím také odpověděl na 
moji nevyslovenou otázku a já ani jinou odpověď nečekal. 
 
Než zase odejel - pokračoval - svěřil se s tím zjevením své tetě; moji rodiče už totiž nežili. Teta se ani 
nedivila, ani se mu nesmála. Jen zašla na půdu a přinesla dolu staré fotoalbum. Opatrně sfoukla prach a 
téměř po paměti našla stránku, kde byla fotografie jakéhosi děvčete. Stálo tam u jezera, opřeno o břízu, 
na jejímž kmeni byly vyryty jakési iniciály, ve vlasech mělo květiny a vypadalo asi tak na šestnáct, 
sedmnáct let. 
 
Je to ona? - zeptala se teta Terryho. Přisvědčil, poznal ji hned. Pak mu vyprávěla celou historku. Byla 
to dívka, která se kdysi přivdala do jejich rodiny, ale rádi ji neměli. Vdala se mladičká, a to za muže, 
kterého jí vnutili. Milovala ovšem někoho jiného a později si z nešťastné lásky vzala život. Utopila se 
v tom samém jezeře, blízko místa, kde ji uviděl. Kdy se to stalo? Před mnoha, mnoha lety, řekla teta. 
 

Zamyslil jsem se. Slyšel jsem v životě pár podobných historek, ale tahle byla nějaká jiná. Snad že mi 
něco připomněla anebo jen proto, že mi na ní něco nesouhlasilo, nevím. Rozhodně mě ale Terry tím 
příběhem překvapil. Nerad bývám překvapen a tak se nedivte, že moje první reakce byla skeptická. 
 
"A kde jsi to četl?" zeptal jsem se nevinně. Ani se neurazil a klidně povídá, že to nikde nečetl. "A jak 
víš, že se ti to nezdálo?" zpovídal jsem ho dál. "Máš nějaký důkaz?"
"Tu fotografii přece," řekl.
"Tak mi ji ukaž!" navrhl jsem.
"No já ji nemám, teta mi ji nedala."
"A ty jsi ji o ni nepožádal?"
"Ne, to mě nenapadlo," přiznal se. Ne, tahle diskuse opravdu nikam nevedla. 
 
"Jiný důkaz nemáš?" ptám se dál.
"No, mám, byl jsem u jejího hrobu."
"Ale to jen dokazuje, ze žila a umřela, ale ne to, že se ti zjevila. Ostatně, pokud vím, katolíci 
nepovoluji sebevrahům regulární pohřeb. Habsburkové," povídám, "museli pro prince Rudolfa, co se 
zastřelil s milenkou v Meyerlinku, zažádat o povoleni až od samého papeže."
 
Terry sice věděl, kdo je papež, ale o Habsburcích a o korunním princi Rudolfovi už vůbec nic. Když 
jsem mu to vysvětlil, přiznal se, že jejich rodina - na rozdíl od Habsburků - to musela ututlat a vydávali 
to za nešťastnou náhodu.
"Jak tedy víš," ptám se, "že to byla sebevražda?"
"Nechala dopis na rozloučenou, teta mi ho ukázala." 
 



Musel jsem uznat, že to je jakýsi důkaz, ale jen pro to, že to byla sebevražda a ne vražda. Ani jsem se 
už neptal, jestli má ten dopis - odpověď jsem už tušil. "A jak se jmenovala?" chtěl jsem ještě vědět. 
"No přece McTear, jako naše rodina, vždyť se k nám přivdala," odpověděl mi poněkud hloupě.
 
Zamyslil jsem se. Nikdy předtím jsem si vlastně neuvědomil, ze "tear" také znamená slzu. Potřásl jsem 
hlavou - začínám být jako on, napadlo mi. "Ne, já myslím jaké bylo její křestní jméno?" zeptal jsem se 
znova. 
Chvíli byl zticha, ale nezdálo se, že by pátral v paměti. Pak řekl odmítavě: "Ne, to už si nepamatuju." 
 
"Nejmenovala se náhodou Nessie?" dobíral jsem si ho - tak totiž říkají Skotové Lochnesce. 
"Ne!" vykřikl vztekle. 
Nechtěl jsem už dal vyzvídat. "No, co je na jméně, jak řekl Shakespeare," povídám na uklidněnou. Ale 
Terry se už odmlčel, aneb jak se tady říká, zavřel se jako škeble. Dopili jsme každý svoje a já jsem se 
radši rozloučil a odešel jsem. 
 

Cestou domů jsem ale pořád musel na to myslet. Divná věc: proč chce, abych věřil, že tomu bylo 
zrovna tak, jak to říká? Anebo přesvědčuje hlavně sebe? Nemohl jsem si pomoci, ta historka mi byla 
jaksi povědomá, ale odkud? Snad z nějaké knihy? Ale Terry moc nečte! Anebo že by ze školy? 
Anglosaská literatura totiž přímo hýří příběhy o dívce a jezeru, ať už je to o králi Artušovi, teda o té 
víle z jezera, která uschovává posvátný meč Excalibur anebo chcete-li něco z trochu pozdější doby, tak 
třeba i detektivku Raymonda Chandlera, "Dáma v jezeře". Ten námět je asi přitažlivý hlavně tím 
kontrastem: jemná, křehká žena a nemilosrdný přírodní živel, voda. A Keltové jsou navíc také velmi 
pověrčiví. Nepoznal jsem zatím jediného, který by nebyl - všichni se naopak divili, když jsem tvrdil, že 
já nejsem. 
 
Také návštěva v místní knihovně mi nepřinesla žádnou informaci. Snad jen tu, že celý ten příběh asi 
nebyl z nějaké knihy. Takže to asi přece jen někde slyšel, napadlo mi a mávl jsem nad tím rukou. 
Začala mě však trápit jiná věc: měl jsem totiž sen, podobný, téměř identický s jeho vyprávěním, jen s 
tím rozdílem, že ona dívka pohybovala rty, jako by mi chtěla něco povědět. Marně jsem se snažil 
porozumět, co říkala. Byla z toho smutná a zase zmizela v jezeře. Probudil jsem se a můj první pocit 
byla lítost, že mi nic neřekla a pak zase zlost. Zlost na Terryho, protože on byl příčinou toho, že jsem 
se v tom nevyznal. 
 
Marně jsem se snažil si ten sen později znovu přivolat. Znáte to, když si něco hrozně přejete, tak to 
najednou prostě nejde. Ale myslet jsem na to nepřestal. Nedalo mi to pokoj, potřeboval jsem se prostě 
dozvědět víc. Problém byl v tom, že Terry mlčel. Když jsem mu v práci volal do jejich oddělení, tak 
tam nebyl. Prý je na severu na rybách - byla zrovna rybářská sezóna. 
 
Dostal jsem nápad: více lidi prý více ví. Zavolal jsem tedy do místního rozhlasu a přihlásil se do té 
soutěže, pochopitelně pod cizím jménem. Popsal jsem jim Terryho příběh do posledního detailu, aniž 
bych ovšem uváděl jména či místa. Historka to byla dobrá, nepochyboval jsem o tom, že vyhraje a 
doufal jsem, že se pak někdo přihlásí, kdo ji pozná. Přišel Halloween a s nim i slosování. Naše - tedy 
Terryho - story dostala druhou cenu. Lidé si o tom příběhu vyprávěli, ale když jsem se jich ptal, nic 
nového jsem se už nedozvěděl. Historku neznali, ani prý to nebylo nikde v novinách. Nic, prostě nic. 
 

Dva dny na to mi volal Terry, právě se vrátil ze severu. A kdy prý zase k němu přijdu na posezeni. 



Těšil jsem se na jeho reakci, jistě už slyšel, že historka vyhrála, ale pochopitelně jsem o tom nezačal, 
doufal jsem, že rozváže sám. Přivítal mě jako dříve, hodil do sklenice dvě kostky ledu a nalil mi z mé 
lahve, co jsem tu měl u něj ještě od posledně, mou whisky. Na stole už stála řada prázdných lahví od 
piva: začal patrně o něco dřív než já. A zase jsme seděli na verandě, mlčeli a čuměli na Hurón. Vlny se 
rozbíjely o břeh, občas se ozvalo zakrákorání racka. Normálně mě ty zvuky docela uklidňují, ale 
tentokrát ne. Čas utíkal a já ztrácel trpělivost . . . 
 
Konečně Terry promluvil: "Slyšel jsem od Franka," řekl, "že v radiu vyprávěli jeden příběh. Ten můj 
příběh," dodal, "hned jsem ho poznal."
"Který příběh?" dělal jsem hloupého.
"Však ty víš, ten co jsem ti povídal," vykřikl.
"A jó, už si vzpomínám," povídám, "slyšel jsem to v radiu také. Myslel jsem si, že jsi jim ho tam přece 
jen poslal."
Nedal se oklamat: "Proč jsi ho tam poslal? " zeptal se mě přímo a nevypadal zrovna přátelsky.
"Ale já ho tam neposlal," zalhal jsem, protože jsme viděl, že tím nebyl zrovna nadšen. 
"Jak to že ne?" namítal. "Nikdo jiný tu mou historku přece neznal!". 
"Ale třeba to byl příběh někoho jiného, tomu tvému jen podobný," snažil jsem se lhát dál, ale ne moc 
přesvědčivě. 
Trval na svém: byl to příběh jeho, nikoho jiného. "A co tvoje teta, třeba to někomu řekla," zkoušel 
jsem to, poněkud naivně.
"Neřekla, už nežije," odpověděl rozčileně, "musel jsi to být ty! "
"Jó, tak oni v radiu říkali, ze jsem jim to poslal já?" ptám se rafinovaně, protože vím, že jsem jim nedal 
své pravé jméno.
"Ne, nějaký Al Smith, ale prý se nepřihlásil o výhru." 
 
"Takže nikdo ani neví, že je to tvůj příběh," povídám. "Ledaže bys mi lhal a vůbec to nebyl tvůj příběh. 
Třeba jsi ho jen slyšel od toho Smitha, ne?" přešel jsem do útoku.
"Ne, ne, je to můj příběh a ty jsi mi ho ukradl."
"Ach tak, tohle tě tedy žere? Že ti někdo ukradl příběh? Ale to přece stačí jim zavolat, a vysvětlit jim to 
- oni ti jistě tu výhru vyplatí!" snažil jsem se ho utěšit, ale zatím ho to ještě víc podráždilo. 
Vyskočil ze židle a zařval: "Čert vem' tu výhru a čert vem' taky tebe!" 
 
A tehdy mě to napadlo. Musel jsem mu to říct. Znáte to, někdy člověk musí udělat něco, ať se pak děje 
co chce, ať jsou následky třeba sebevíce tragické. Většinou je ani netušíte, ale hlavně o ně vůbec 
nedbáte. Ne, já prostě musel. Devil made me do it, jak se tady říká: ďábel mě navedl.
"Dobře," povídám, "já ti řeknu důvod, proč jsem to nemohl být já, kdo to tam poslal."
Podíval se na mě s nedůvěrou. Vzpomněl jsem si na jeden starý trik: "Ty jsi mi přece nikdy neřekl 
jméno té dívky!"
"To je pravda," přiznal. 
"No vidíš, a v tom rozhlase ji jmenovali!" zalhal jsem - bylo jasné, že ten příběh v rozhlase neslyšel. 
Nebyla to sice pravda, jméno té dívky jsem tam vůbec neuvedl, protože jsem ho ani nevěděl, až teď mi 
to najednou napadlo. "Jmenovala se nějak - počkej, ano, Lucy se jmenovala, ano, Lucy!" vykřikl jsem 
vítězně. 
 
Neodpovídal. Najednou tam stál, asi jako stojí býk, když dostane od řezníka palicí do hlavy - v tom 
krátkém okamžiku poznání, ještě než se sesune na zem. Ramena měl strnulá, hlavu trochu pokleslou a 
ruce mu visely bezvládně u těla; jen jeho oči se na mě vyčítavě dívaly. Bylo v nich vše: překvapení a 
bolest, vina i pokání. A bylo v nich ještě něco víc: pochopil jsem, že mi to už nikdy, nikdy neodpustí . . 
.
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OZVĚNA Z HOR. 

 

Prázdno bylo u stolů. V rohu 
stál kulečník, trochu zaprášený, 
ale ještě víc odřený. Pod 
obrazem staré královny Viktorie 
dřepěli dva dědci a cosi si spolu 
drmolili. Něco jen tak o ničem, 
ale nikdo je stejně neposlouchal.
 
Se stropu padal kužel 
nevalného světla, snad proto, 
aby orámoval místa, kde 
normálně seděli hosté, stejně 
tak jako sníh zvenku obsypal 
celý motel i s tímhle 
zatraceným barem. Uprostřed 
místnosti byl kulatý krb, 
otevřený na všechny strany, ale 

ten plamen tam jen tak unaveně plápolal, i když hned vedle byla složena pořádná hromada polen a 
hostinský tam pravidelně přikládal. Na podlaze u té hromady ležel starý, hodně opelichaný pes. Nespal, 
jen tak na boku odpočíval. Občas zívl, protáhl se a znovu sklesle zplihnul na zemi. Konečně usnul. Do 
ticha, rozpraskaného jen občasnými jiskrami z krbu, pak zaznívalo jeho chrápání.
 
Dopíjel jsem už nevím kolikátou sklenici whisky s ledem, a snažil jsem se nemyslet na to, že musím 
domů, do toho studeného srubu, kde budu zase jen sám. Sám jako tehdy, když mě opustila a sám, jako 
tehdy, když jsem za ní zajel a marně jí prosil, aby se ke mně vrátila. Což jenom dokazuje, jak je lehké 
ženu získat, ale jak je těžké si ji udržet. A na to druhé jsem prostě nebyl expert. Nu, co bylo, bylo, tak 
jsem jen občas usrkl ze sklenice a zapíjel svou nijak zvláštní večeři. 
 

Náhle se pes probudil, vztyčil uši navrch hlavy a oni vešli do dveří. Muž nesl oba jejich batohy a vedl 
si ji za ruku jako malou holčičku. Šla poslušně, zasněžená jako on, na tváři s výrazem, podle kterého 
bych ji poznal vždycky a všude. Uměla se totiž těšit ze všeho. Jen ne se mnou, napadlo mě. Usedli a 
ona se rozhlížela kolem. Hádal jsem, co tu vlastně dělá - možná, že se pletu, že to není ona. Ale byla a 
jak jsem už řekl, poznal bych ji snad i poslepu. Nedbalým pohledem spočinula na mé tváři, ale dlouho 
nezírala. Určitě mě nepoznala.
 
Vlastně mě ani nemohla poznat; tolik jsme se změnil, zestárl a zarostl, a hlavně zchátral. Ne kvůli ní, 
to začalo mnohem dříve, ten můj chlast. Pak jsem ale na nějakou dobu přestal, to když jsem ji poznal - 
myslel jsem si totiž tehdy, že začínám nový život, že s ní mi přišel zpět i ten chybící pocit sebedůvěry a 



jistoty. Nebylo to asi pravda, tedy určitě ne.
 
A dnes? Smutně jsem se usmál. Všimla si toho a uhladila si rukou vlasy, ještě mokré od roztátého 
sněhu. Ty krásné černé vlasy, které jsem tolik miloval a tak rád hladil. Ne, určitě si je nerovnala kvůli 
mně, spíše jen tak ze zvyku. Usmál jsem se, bylo to asi jen takové bolestné zašklebení, protože hned 
odvrátila oči.
Vyměnili spolu pár slov, ale hned mi bylo jasné, co mezi nimi je. Teda spíše není. Žili spolu asi jen ze 
setrvačnosti, sedm let je dlouhá doba, zvláště je-li to bez lásky, bez vášně a dokonce i bez hádek. Byli 
k sobě pozorní, ale jen natolik, aby to žádného z nich nenamáhalo. Byli na to už tak zvyklí, že tu 
falešnou pozornost už snad ani nepředstírali.
 
A já, který jsem už chtěl dávno odejít, jsem vám tam zůstal sedět, jako by mě někdo přilepil, jako dítě, 
které ještě nechce jít spát. Třesoucími se prsty jsem si zapálil jednu ze dvou posledních cigaret. Ty 
třesoucí se prsty, to mám ještě z doby, kdy jsme nahoře na Hudsonu stavěli elektrárnu - dostal jsem 
tehdy od transformátoru ránu a nějakou dobu jsem byl v nemocnici. Ostatně netřesou se mi pořád, jen 
když jsem nervózní, ale to se jistě třesou i vám, jen s tím rozdílem, že vám se třesou asi tak pětkrát 
míň. Rychle jsem schoval ruce pod stůl, aby to nepoznala a čekal jsem, až se mi to uklidní.
Někde uvnitř se ve mně dral na povrch takový ten ubohý pocit spokojenosti - říkal jsem si: vidíš, nejsi 
šťastný, ale ona také ne. Později to přehlušil jiný hlas, který ji litoval. A nakonec, jako obvykle, jsem 
litoval hlavně sebe. "Opustila jsem tě," řekla mi tehdy, když jsem ji konečně našel dole na jihu v 
Regině, "protože jsem tě měla ráda. Nemá to cenu, bude to pořád mezi námi, musela jsem odejít."
Věděl jsem, na co naráží, ale teď už to stejně bylo jedno. Nějakou dobu to přemáhala, ale trápila se 
pořád a já jí nemohl pomoci. Začal jsem také znova pít a hodně. To asi urychlilo její rozhodnutí - ale 
proč mi nedala další šanci, to jsem se nikdy od ní nedozvěděl. 
 
Ten, co s ní teď přišel, je k ní možná hodný, říkal jsem si, ale cožpak jí může někdy dát to, co já? Ten 
pocit, že pro mě znamená vše? Myšlenky se mi přetrhly, protože pes náhle tlumeně zavyl a vyskočil. 
Její společník totiž odcházel s batohy nahoru do pokoje a přitom šlápl nebohému zvířeti na nohu. Ona 
sama zůstala sedět, jen rukavice si svlékla a natáhla ruce ke krbu. Vzpomněl jsem si, jak měla vždycky 
zimomřivé ruce.
 
Ano, vzpomínky, vzpomínky - ale vzpomene si ještě někdy ona na mě? Nevydržel jsem to a přistoupil 
jsem k ní. "Paní je z daleka?" zeptal jsem se. Asi mě považovala za jednoho z místních otrapů, protože 
řekla jen spěšné "ano", ale přitom se na mě ani nepodívala.
"Jen tak projíždíte, ne?" pokračoval jsem.
"Ale ne, přijela jsem si sem zavzpomínat; předtím jsem tady bydlela, víte?" Zdálo se, že jako ten sníh, 
roztávala pomalu i ona.
"Asi se sem moc netěšíte; vypadáte nějak smutně," riskoval jsem. "Asi vás tu nikdo nečeká, že?"
 
"Ne, nečeká, i když říkal, že mě bude mít nadosmrti rád." 
Byla to touha svěřit se, anebo jsem najednou vypadal nějak důvěryhodně? Potěšilo mě to, že 
nezapomněla. "A kdo je ten nešťastník, smím-li se ptát?" vyzvídal jsem.
"Asi ho neznáte, ale bývala doba, kdy ho tu znal každý. Měl srub na Stoney Creeku. Kdosi mi napsal, 
že se před dvěma lety odstěhoval jinam."
"Ale třeba ne," řekl jsem rychle, aniž jsem si uvědomoval, že se tím prozrazuji.
 
Usmála se a prohodila trpce: "Ještě jsi se pořád nenaučil tu hru hrát, Rickie?" 
Naráz jsem byl vyveden z rovnováhy. "Tys mě poznala?" zeptal jsem se hloupě.
"Ne," zasmála se, "vůbec jsem tě nepoznala."



"Máš pravdu," řekl jsem, "jen se směj. Jsem nenapravitelný hlupák. Ale nevadí ti, že se s tebou bavím?"
"Proč, Charles odešel spát, je unavený z té dlouhé cesty. a nikdo jiný mě tu už nezná."
"Charles? Žádný Chuck nebo Charlie, jen Charles? Mně jsi nikdy neříkala Richarde," zasmál jsem se 
také, tak mě to potěšilo. 
"Nebuď naivní, kdybych s tebou žila sedm let jako s ním, tak bych ti možná už také říkala jen 
Richarde. Ale je na mě hodný, vždycky pozorný a korektní." 
"A to ti stačí?" divil jsem se.
"Některá žena moc nepotřebuje - když nemůže mít lásku, tak alespoň pocit bezpečí."
"A ten já ti nikdy nedal. Máš pravdu, Cindy. Ale něco hezkého mi pro změnu neřekneš?"
 
"Vzpomínala jsem na tebe často, Rickie," pravila vážně.
"Já na tebe také. A ještě něco víc: mě ty vzpomínky navíc ještě bolely."
"Nebuď jako malý kluk! Nezačínej zase znova s těmi svými výčitkami. Vždycky jsi litoval jen sebe," 
odpověděla a já věděl, že má pravdu. 
"A proč myslíš, že jsem tu těch sedm let žil jako poustevník?"
Zasmála se bolestně: "Ty a poustevník? A kam se poděla Margot, Jill a ta, no, s tím sladkým jménem - 
jo, Jessica?" 
"Ale ty přece nic neznamenaly, Cindy a ty to víš!"
"Nech toho," řekla rychle. "Zbytečně si děláš násilí, teď už mi přece nemusíš lhát." 
 
Odmlčeli jsme se a pak začala sama: "Často jsem vás srovnávala, tebe a Charlese -" 
"No to ti děkuju," řekl jsem uraženě. "A on byl lepší, co?"
"Byl," řekla zcela upřímně, "a vždycky bude."
"Proboha, Cindy," vyrazil jsem ze sebe, "to ani na chvilku nemůžeš lhát? Neprosím se o soucit, ale 
nebuď alespoň tak krutá. Vím, že mě nemáš ráda, ale alespoň mi to neříkej."
"Křivdíš mi. Mám tě ráda, určitě víc než jeho."
"Když mě máš tak ráda, tak proč se ke mně nevrátíš? Proč neřekneš: přišla jsem zpátky a už tady 
zůstanu? Nebo se mýlím a ty jsi mi sem přijela říct právě tohle?" pokusil jsem se o vtip. 
 
Přerušily nás jeho kroky. Charles zřejmě nemohl sám usnout a tak se vrátil dolů. Cindy mě představila: 
"To je Richard, Charlesi." Podali jsme si ruce a chvíli jsme se navzájem prohlíželi. Začalo to být 
trapné, ale já tu chvíli schválně prodlužoval. "Cindy mi o vás hodně vyprávěla," navázal hovor.
"Mě o vás, taky," řekl jsem kysele, "právě teď."
"Vy ji máte ještě stále rád?" zeptal se. Blbec - napadlo mi - nebo že by byl jen takový prosťáček? 
"Ale Charlesi, "obrátila se na něj vyčítavě.
"Promiň," řekl a tu omluvu myslel pro ni, i když se přitom díval na mě a ne na ni. Začal mi být 
dokonale protivný.
"Nemusíte žárlit, "povídám, "ona mě stejně nikdy nemilovala, i když mi pořád v posteli tvrdila opak," 
řekl jsem, teď už docela klidný.
Vyskočil jako by ho píchla vosa, ale než mohl něco říci, Cindy ho stáhla zpět do židle. Ani se nebránil 
- asi věděl, že bych ho klidně přepral. "Rickie," řekla mi, "ty jsi pořád stejný blázen. Jdi a nech nás na 
pokoji!"
To její "nás" mě dorazilo. Svěsil jsem ramena a pomalu odcházel k věšáku. Zaplatil jsem netečnému 
barmanovi a bez ohlédnutí jsem vyšel ven. Sníh mě udeřil do tváře. 
 

Ani nevím, jak jsem došel domů, jen vím, že hustě sněžilo. Cestou se mi to všecko stále převracelo v 
hlavě a přitom mě to hlodalo, prudce a téměř svíravě, někde tam, kde bylo moje poraněné srdce. Bylo 



mi jasné, že jsem prohrál, ještě jednou a také navždy. Jen jsem nechápal, proč se musela vracet a 
šťourat se v ráně, o které jsem si myslel, že se už dávno zahojila. Vlastně to bylo dobře - člověk si 
občas musí ověřit, že štěstí nás potkává jen jednou a běda tomu, kdo na něj není připraven.
Vešel jsem do mého srubu, oklepal sníh s parky a oživil oheň v krbu. Usedl jsem - teda spíš napůl 
ulehl - do houpacího křesla a popíjel jsem. Za nějakou dobu jsem konečně usnul.
 
Vzbudilo mě klepání na dveře. Otevřel jsem je a tam stála ona. 
"Přišla jsem ti něco říci, protože je to asi naposled, co se vidíme," řekla.
Pozval jsem ji dál, ale jinak jsem nevěděl, co říci. Posadila se, zapálila si cigaretu a prohlásila: "Přišla 
jsem se ti omluvit, že jsem tě tak vyhnala. Ale musíš mi věřit, že jsem tě ráda nikdy neměla a také už 
mít nebudu." V koutcích jí škubalo, ale smích to nebyl. 
"Ale to já vím," řekl jsem, "však i já jsem ti lhal - nikdy jsem tě nemiloval, Cindy, a nikdy už nebudu." 
Nuceně jsem se usmál, i když mi to trhalo srdce.
Rozhodila ruce a vykřikla: "Ty zatracenej lháři, ty prevíte, ty lumpe! Proč mi to děláš tak těžký?" Z očí 
jí ukáply dvě slzičky, takové malé, malilinké, ale propalovaly se mi až do duše. Neřekl jsem nic, jen 
jsem nám oběma nalil víno, zvedl sklenku a prohlásil: "Všecko nejlepší v Novém Roce, Cindy! Pardon 
- v novém životě! Vlastně jaký nový, vše přece zůstává po staru ty tam, já tady. Máš pravdu, Cindy, 
jsem lump a darebák. To je všecko, co jsi mi přišla říct?"
"Byl jsi vždycky prchlivý a žárlil jsi jako čert, " přesvědčovala spíše sebe, než mě. "A taky jsi mě bil."
"To mě mrzí, to muselo být v opilosti, Cindy," předstíral jsem omluvu.
"Zase lžeš - víš dobře, že jsi mi nikdy neuhodil. Návštěvy jsi vyhazoval ze dveří, to jo, ale mě sis příliš 
vážil na to, abys mi ublížil. Teda fyzicky," dodala honem, abych to snad špatně nepochopil.
"Dobře, tak se ti teda omlouvám, že jsem tě nikdy neuhodil. Máš pravdu, škoda každé rány, která 
padne -"
"A ještě se mi posmíváš!", vykřikla. "Víš ty, co já se nabrečela? Ty si to ani nezasloužíš, ty, ty . . . "
"Jen to řekni, já si to zasloužím," lákal jsem ji. Příliš to připomínalo chvíle, kdy jsme se takto škádlili. 
Nemohla dál. Objal jsem ji: "Ale přiznej, že mě máš přes to všecko ještě pořád ráda?"
"Nemám!" Tloukla mě pěstičkama a pak se mi vytrhla a jedna rukavice jí spadla na zem. 
Rychle jsme ji zvedl a když jsem jí Cindy podával, políbil jsem jí - ještě v kleče - ruku. A pak hned 
druhou. "Cindy, je to možné? Je to možné, že mě máš pořád ještě ráda, tak jako já tebe? Vždyť já si to 
nezasloužím, já jsem sice doufal, ale nevěřil, celou tu dobu, já - " Objal jsem jí kolena. Stála nehybně, 
asi bojovala poslední boj. Nebylo to pro ni lehké, vůbec ne. 
 
A tu mě napadlo, jaký jsem to byl pitomec, celých těch sedm let: že jsem se snažil jen jednou a pak už 
ne, a to, že jsem se nezměnil, že jsem se nechal odradit tak lehce. Měl jsem se o ni bít a nepřestat, 
dokud ji nedostanu zpátky. Bylo to, jako kdyby mi někdo kdysi daroval velkou mísu štěstí a já ji 
upustil na zem a ona se rozbila. Teď, po tolika letech, kdy se mi znovu naskýtá ta příležitost, ji už 
nikdy nesmím nechat odejít. Srdce se mi rozbušilo. 
 
Maně jsem objal její boky, ale vykroutila se. "Jsi pořád stejný, obyčejný uličník. Kolik jsi jich tu měl 
za tu dobu, co jsem tady nebyla, co? Pořád si ještě hraješ na svatouška? Ale mě už dneska nesvedeš, 
Rusty!" Vzpomněla si tedy i na mou přezdívku - tak mi říkala jen ve chvílích největšího štěstí - mám 
totiž rezavé vlasy, které na mě vždy obdivovala. 
"Ale svedu, Monkey-cheeks," oplatil jsem jí mou přezdívkou pro ni. Bylo to, jako kdyby se čas vrátil 
zpátky, jako kdyby těch sedm mizerných, studených let vůbec neexistovalo. Byl to hřejivý pocit. 
Políbil jsem ji, ale musel jsem si ji trochu přidržet. Pohybovala rty, říkala něco, čemu jsme nerozuměl. 
Konečně se jí podařilo odtrhnout a řekla: "Tak a dost hry, musím už zase jít!"
Dohnal jsem ji až u dveří. "Ne, nechoď, nesmíš!" Srdce se mi zastavilo. "Prosím tě!" 
"Dobře to hraješ," řekla, ale nebyla si už tak jistá, jako předtím.



"To jsem se naučil od tebe, Cindy." 
 
Odmlčela se a pak dodala: "Dobrou noc a sbohem, Rickie!" Hlas se jí zlomil. Znova jsem ji uchopil a 
objal, jako kdybych ji už nikdy nechtěl ztratit. Zašeptala mi do ucha: "Stejně jseš hroznej lump!"
"Nejsem, ale když nechceš, tak už ti nikdy neřeknu, že tě miluju."
"Dobře uděláš," řekla, "mohla bych ti to ještě uvěřit." Ale už se nebránila, spíše naopak. 
 

Vstal jsem celkem pozdě, světlo už bylo všude. Zavolal jsem na ni z postele, ale neozvala se. Vyskočil 
jsem a hledal jsem jí. Nebyla nikde. Dokonce i ten její parfém zmizel a ani rukavice si nezapomněla. 
Začal jsem najednou pochybovat, zda tu vůbec někdy byla. Snad se mi to jen zdálo, snad jsem toho 
večer moc vypil . . .
Otevřel jsme dveře. Už nesněžilo a od dveří se táhla řada čerstvých stop, až k zatáčce, kde se k nim 
přidal ještě jiný pár. Vyjímaly se v tom sněhu jako něco neskutečného a obojí se pak spolu vzdalovaly. 
Mířily zpět do města, jako by chtěly nechat Stoney Creek daleko za sebou. 
 
Tak on si pro ni přišel a čekal na ni až do rána, napadlo mě. Přiložil jsem k ruce k ústům a několikrát 
jsem zoufale zavolal: "Cindy! Vrať se mi, Cindy!", ale odpovídala mi pokaždé jen ozvěna z hor. A 
jako na potvoru začalo zase hustě sněžit.
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ZUZANA Z MARATÓNU. 

 

Když jsem ještě dělal v Middletownu, chodíval 
jsem často na oběd s kolegy z práce na obědy do 
místního "go-go" klubu, pyšně zvaného Maratón. 
Nikdo už neví, jak dostal své jméno: majitel nebyl 
ani Řek, ani tam neměli onen náhrobní nápis: 
"Poutníče zvěstuj lakedaimonským, že my tu mrtvi 
ležíme . . ." Pravda byla asi daleko prostší: na 
severu Huronského jezera leží městečko Marathon 
a zbytek si už asi domyslíte.
 
Na rozdíl od obyčejných barů, kde vám na 
obrazovkách televizorů promítají ze satelitu 
sportovní utkání či programy kanálu Playboy, v 
Maratónu žádné televizory nebyly. Maratón měl 
pouze, jak by se řeklo, živé obrazy: tančily tam 
dívky oděné věru spoře, většinou byly "jen tak", to 
jest pouze s náhrdelníkem či sponou ve vlasech.
 
Maratón ovšem nebyla restaurace, ale spíše taverna 
v tom pravém slova smyslu. Hlavní výdělek byl v 
konzumaci piva, které tam bylo až pětkrát dražší, 
než někde jinde. Piva byl sice velký výběr, ale jídlo 
jen jedno: roastbeef. Ovšem roastbeef chuti 
vynikající a s křenem, který podle jednoho znalce 

byl nejlepší v celé Severní Americe. Většina patronů také tvrdila, že oni tam chodí právě kvůli tomu 
křenu. Dámské tanečky k tomu ovšem byly zdarma, jinak by se podnik nekvalifikoval jako jídelna, že 
ano.
 
Dobré jídlo a zábava sloužily jednomu jedinému účelu, totiž k povzbuzení činnosti žláz s vnitřní i 
vnější sekrecí. Jakékoliv jiné důvody, které byste snad mohli od hostů slyšet, nelze brát doslova. Tak 
například naše parta z Western Data Limited tam chodila kvůli byznysu, jinak řečeno vodili jsme tam 
zahraniční zákazníky, o kterých bylo známo, že byli milovníci křenu. Znalci japonských jídel kategorie 
sushi si na maratónském křenu opravdu pochutnávali. Čímž se opět vracíme k té činnosti žláz, že ano.
 
Byli ovšem také lidé, kteří tam chodili holdovat umění, hlavně tomu audiovizuálnímu. Vhodně zvolená 
klasika - většinou heavy metal - byla zdecibelována natolik, že přeřvala jakýkoliv jiný hluk. Osvětlení 
tam bylo jako za války - kromě podia - a tak už nic nebránilo tomu, aby se host mohl nerušeně dívat. A 
dívat se bylo na co. Nebyly to zrovna tance polovecké (pan Borodin promine), ale zato vynikaly 
pohybem a hlavně improvizací. Sál byl ještě navíc na obou stranách dekorován decentními sprchami, 



kde dotyčné dívky předstíraly, že se myjí, pochopitelně také "jen tak", dokonce i bez té spony ve 
vlasech či náhrdelníku. Tato skeč vždycky přilákala přátele čistoty až z daleka. Bohužel ale také i 
přátele čistoty mravní, takže pan majitel měl často potíže s úřady.
 
Přicházely tam ovšem osoby s různorodými problémy. Například hoch, který se do jedné z tanečnic 
zamiloval a chodil tam každodenně, jen aby ji mohl vidět. Tím ovšem svůj problém platonické lásky 
nevyřešil; a navíc si ničil ledviny pivem. Podnik měl totiž velice přísná pravidla: slečny se nesměly 
společensky či jinak angažovat se zákazníky - za to byl vyhazov.
 
Mluvíce o slečnách: nejen že to nesměly být profesionálky (pravidlo číslo jedna), ale nesměly být ani 
vdané (pravidlo číslo dvě). Žárlivý manžel je totiž nebezpečnější než nabitý revolver, nehledě už na 
možnou kombinaci obou. Kromě místních krásek tam ovšem také pro zpestření vystupovaly občas i 
hostující dívky z ciziny. Hřebem pořadu bylo vystoupené té či oné opravdové centrfoldové krasavice z 
Playboye. A zdálo se, že děvčata z horké Kalifornie přímo hořela touhou dát si ledovou sprchu u nás v 
Kanadě. 
 
Hambaté místní krasavice se ale také nenechaly zahanbit. A my, patrioti, jsme hlavně fandili děvčatům 
z Ontaria. Obzvláště jedné: Zuzaně, které ovšem nikdo jinak neřekl, než "Sue". Byla drobná, ale o to 
více "živá", s vrozeným talentem pro tanec a navíc i se smyslem pro humor. To se projevovalo třeba 
tím, když si na přání hosta - a za pět dolarů - vzala bedýnku a tančila před štamgastem. On to tedy ani 
nebyl moc tanec, spíše jen takové kroucení - zkuste tančit na malé krychli, která má stranu velkou jen 
jednu stopu. Vystoupení zakončovala obratem čelem vzad, se zadinkou obrácenou do tváře 
překvapeného hosta. Říkala tomu "dělat fotku" a leckterý životem unavený traker se chtě nechtě 
rozchechtal, když ho takhle vyblejskla.
 
V Maratónu se také tradovala historka, jak do taverny přišel - snad omylem, snad ne - jeden starý 
"suchar" a hoši z naší skupiny mu tajně zaplatili jednu bedýnkovou show. Zuzanka ovšem nevěděla, že 
si ji paprika sám neobjednal a tak jí bylo divné, že nějak nereagoval. Domnívala se, že je její host 
znuzen a žádá si něco víc. Přidala tedy ještě tu a tam nějaké to encore a když začala hostova tvář 
rudnout, opět si to vysvětlila špatně a improvizovala dále. 
 
To už si ale získala pozornost celého sálu. Když si pak ještě přitiskla jeho hlavu k ňadrům, s úplně 
mateřským výrazem v obličeji, zazněl v taverně huronský, lépe řečeno ontárijský, smích. Rozčilený 
stařík ji odstrčil a raději hned utekl. Nechápající Sue - uražena, protože host nečekal ani na její, podle 
jejího názoru docela nápaditý, závěr - se pak dozvěděla o našem hloupém vtipu a týden pak s námi 
nemluvila. 
 
Horší to bylo s majitelem. Pohoršený, lépe řečeno uražený dědek ho udal, protože Sue porušila třetí 
pravidlo, které jsem vám zapomněl říci: tělesný kontakt se zákazníkem byl zakázán. Majitele to stálo 
pokutu, kterou ovšem jako dobrý zaměstnavatel pak pravidelně srážel děvčeti z platu. Zuzana nám o 
tom ovšem nic neřekla, ačkoliv - věřte si nebo ne - docela rádi bychom se na ni všichni složili. 
 
Sentimentálních hostů přicházelo do Maratónu málo, spíše tak nějaký ten pervert, který se bál překročit 
zákon a raději povzbuzoval své libido legálně. Zbytek party byli lidé od biznysu a pak my, pracující 
inteligence. No a málem bych zapomněl, hlavně naši hosté z ciziny. Také oni se vždycky těšili na 
služební výlet do Ontaria a Maratón byl jejich nejoblíbenější běh. I oni by se rádi spřátelili s 
"fotografkou" Zuzkou, ale jak už jsem řekl, jejich sportovní touhy musely zůstat neoslyšeny. 
 
Zuzančin milostný život byl pro nás víceméně záhadou. Tvrdila, že trvalého boyfrienda, teda milence, 



nemá, ale že by třeba byla na holčičky, to teda určitě nebyla. Bylo jí přes dvacet let, ale zase ne tak moc 
přes. Kdysi studovala modelování, ale neměla to štěstí, aby jí nabídl fotokontrakt třeba Penthouse nebo 
jiný, také "aktuální" , časopis, který by ji udělal slavnou. Přitom měla tělo, které se vyznačovalo onou 
zvláštní třídimenzionální symetrií, uhrančivé oči a dlouhé, havranově černé vlasy, které za ní vlály, 
když se na podiu vlnila jako úhoř nebo když sjížděla po tyči jako hasič.
 
Nejlépe jí šla ovšem "povinná gymnastika", ty úkony, tradicionálně používané pro tento tanec, pro něž 
se ujal nepříliš přesný název "exotický". Ano, nepřesný, protože zvířata - ani ta z obecenstva - na 
podium nesměla. Přitom to není tanec lehký: obsahuje totiž cviky, které vyžadují, aby tanečnice občas 
zapomněla na některé fyzické i jiné zákony. Jsou to úkony, které se sice pořád opakují, ale přesto 
udržují zápal v očích mužů všeho věku a dokonce vylákají i slzy vzpomínek do oka starce. Co do 
náročnosti se ještě tento sport nekvalifikoval na olympiádu, ale co chcete, ženská kulturistika také ještě 
ne. 
 
Asi se divíte, že jsem mezi těmi kategoriemi návštěvníků nejmenoval také milovníky tance, ale to jsme 
vlastně byli my všichni. Především, pokud to nevíte, go-go tanec není žádný striptýz, kde program 
končí v okamžiku, kdy veškerý odložený oděv je buď v hromádce na zem (viz dívky pořádkumilovné) 
nebo rozházen po publiku (děvčata nepořádná). Ne, tam kde svlékačka končí, tam teprve go-go začíná. 
 
Jak už jsem řekl, pravidla tam byla přísná: hosté tam mohli jen jíst, pít a pozorovat cvrkot na pódiu. 
Ale hlavně hodně pít a to pouze pivo. Servírky a tanečnice ovšem tvořily dvě odlišné kasty, které se 
navzájem nestýkaly. Číšnice dokonce mohly občas přidat dvousmyslnou větu, aby dostaly větší 
spropitné. Každé pivo se platilo zvlášť a tím i každý tuzér. Mužský personál byl reprezentován panem 
hlavním , který jako strážce v harému sledoval holky anebo se bavil s hosty.
 
Divadelní pomůcky, neboli props se v Maratónu nepoužívaly. Chtěla-li dívka představovat texaskou 
cowgirl, tak si prostě nasadila na hlavu klobouk-stetson, a pro jinou zemi zase něco jiného. Tanec 
samotný měl pochopitelně erotické prvky, stejně jako je má flash-dance, dirty dancing, lumbada, tango 
nebo nakonec i každý klasický tanec. Našli bychom tam i pokračování tanců šantánových, které tak 
proslavil Hollywood ve svých westernech, ale už bez toho zpěvu, viktoriánských sukní a kankánových 
figur.
 
Go-go má také šantánovou atmosféru - teda hlavně tu pivní. Dodržujíce ona uvedená pravidla, která 
bych shrnul do výrazu "vocať až pocať ", dívky tam tancují na vyvýšeném podiu, někdy na balkónku se 
skleněnou podlahou, jindy jen v oněch sprchách. Chlapi pak předstírají, že je to vše normální, jakoby i 
v té kanceláři, kde dělají, bylo také plno nahatých a trdlujících sekretářek. Anebo že jsou na to zvyklí z 
domova, kde kolem nich manželky poletují jako něžné víly a do únavy jim nabízí své vnady. 
 
Je to prostě taková hra: diváci předstírají, že sem přišli na pivo (pokud je nepřilákal ten křen) a děvčata 
zase předstírají, že chtějí hochy svádět. My technici od komunikací zase předstíráme, že nás smrtelně 
zajímají problémy satelitového přenosu počítačových dat z Kanady do Asie, případně i zpět. Přitom se 
ale hlavně snažíme, abychom tím naše japonské hosty příliš nerušili, protože dobře víme, že pro 
nedostatek gejš v severní Americe jsou jim maratónská děvčata stejně blízká, tedy myslím jakožto 
umělkyně, pochopitelně. 
 
Pravda, hnutí za rovnoprávnost žen napadlo go-go podniky jakožto formu kapitalistického 
vykořisťování žen. Faktem ovšem je, že při tom všem vykořisťování si tam děvčata vydělají více, než 
sekretářky či čerstvě promované absolventky universit. Navíc si tam neničí tělo jako holky na lajně či u 
šicích strojů. Před sexuálními útoky je chrání pravidla, která jsem tu již uvedl a kromě toho také ještě 



svalnatí vyhazovači, bounceři. Na druhé straně je ovšem pravda, že to není nejlepší způsob, jak by se 
měla mladá dívka dostat do společnosti, vyjma té hollywoodské, kde je to běžné.
Do Maratónu s námi chodil také kolega Kárl, původem Němec a povoláním bezpečnostní technik. Psal 
pro firmu různé příručky a hesla, která měla - údajně - zabraňovat pracovním či jiným úrazům. Znáte 
to, takové ty návody, jak ochránit a prodloužit náš život, abychom se ve zdraví dožili dementního stáří 
a jeho paralyzujících chorob. Nejlepší Kárlovy nápady se rodily právě v Maratónu, podobně jako když 
básníci hledají inspiraci v levných kavárnách.
 
Kárl třeba uvidí dívku, jak dělá parádní oblouk a v duchu už píše o bolestech v zádech či ve spodní 
páteři. Na jeho omluvu je třeba dodat, že je zdravý jako řípa, takže vlastní zkušenosti s nemocemi sám 
nemá. Zato ale scénka, kde tanečnice obtáčí zábradlí, nebo šplhá o tyči, ho neomylně vede k napsání 
varovného hesla, jako třeba: 
 

Žebřík nutno přivázati,
jinak se ti život zkrátí! 

 
anebo: 

Vracíš-li se domů k ránu,
neuklouzni po banánu! 

 
My ovšem nebereme Kárlovu práci vážně a jeho hesla už vůbec ne. Jak říká Nick, je to všecko jen 
propaganda od pojišťovny, aby se lidé méně mrzačili a nemuselo se jim pak tolik platit. Kárl je také 
jediný, co pořád pozoruje dění na podiu. My ostatní jsme, anebo předstíráme, že jsme, vcelku znuzeni. 
Což je tedy pravda, alespoň to té doby, než přijde na řadu Zuzana. Protože Sue je úplně jiná, než ta 
ostatní děvčata: lépe tančí, lépe improvizuje a lépe vypadá. To hlavně. 
 
Každý muž má totiž nějakou představu ideální ženy, která se nějak nemění s věkem: on bohužel stárne, 
ale jeho ideální žena ne. Je to žena esoterická, nehmotná, ne nějaký konglomerát žen, které dotyčný 
poznal, nebo alespoň chtěl poznat. Chcete-li, je to něco jako víla z pohádky, protože i muži někdy 
chtějí jen snít. Kdybyste udělali sádrový model takové ženy, Zuzka by do té formy pasovala perfektně. 
Nejsou to jen detaily, ale spíše harmonie všech detailů, držená pohromadě silou mládí. Přitom se 
pohybuje prostě tak nějak - jak bych to řekl - nu ano, nenuceně. Jako laňka na pasece, netušící 
nebezpečí, zatímco sál se promění ve stádo lovců. Pravda, lovců dáno ulovených, jinak řečeno, 
ženatých. 
 
Bylo vidět, že to, co tam předvádí, dělá docela ráda, jako by ji to bavilo bavit druhé lidi. Navíc byla 
podniku věrná, zůstala tam dokonce i když to začalo s Maratónem jít s kopce. Tehdy ty chytřejší holky 
odešly jinam a majitel je začal nahrazovat víc a víc děvčaty baculatějšími, až to vypadalo, jako by je 
najímal od váhy.
 
Proto nás také všechny překvapilo, když se jednou zastavila u našeho stolu a prohlásila, že nás všechny 
zve na večeři na rozloučenou, tedy nás diváky. Míněno diváky od slovesa dívati se, i když v tom 
okamžiku možná i od slovesa diviti se. Neuměli jsme si totiž představit, že by někdy Zuzana tu show 
opustila a také jsme nechápali, proč. Nenechala nás nijak dlouho hádat: bude se vdávat, řekla. Čímž 
pádem se podle pravidel podniku rozvazuje její smlouva, atd. atd. 
 

Večeře byla v restauraci Greaseland a jelikož jsme všichni byli hosty, divili byste se asi, jak na to 



vlastně sehnala peníze. To se vysvětlilo brzo: brala si totiž milionáře. Leonard Schnapsstein byl už sice 
starší, leč pořád ještě zachovalý mládenec, i když trochu nesmělý, rozuměj na maratónské poměry. 
Nějaké ty peníze - hned prohlásil - také ještě má, aby ho ta večeře neožebračila, navíc prý si to strhne z 
daní, haha. Nebudu popisovat vše, co jsme jedli, stejně byste mi nevěřili, jen řeknu, že to nebylo s 
křenem. Pro každého z nás totiž - z národů ač jsme různých - nechal Leo dokonce připravit jídlo podle 
jeho národního jazyka, pardon žaludku. 
 
Zlatý hřeb večera byl ovšem tanec a Zuzana, vlastním jménem Margitka, se přiznala, že je vlastně od 
Balatonu. Zatančila nám také různé čardášové variace - vlastně to byla její premiéra: tančila tehdy 
poprvé zcela oblečena. Točila se jako korouhvička, rudé čižmy podupávaly po parketu; byl to prostě 
zážitek, na který nezapomenu. I pánové Netsuda a Yataki, ze země vycházejícího slunce, přerušili svoji 
konzumaci oblíbeného sushi a tleskali ostošest. My ostatní, většinou bývalí Evropané, jsme se všichni 
ke svému původu najednou zase hrdě hlásili a Holanďan Van der Vedle dokonce prohlásil, že taková 
děvčata najdete jen v naší Evropě, yes Sir. Málem z toho byla pračka s trakery z Burlingtonu, ale 
naštěstí nás Sue usmířila.
 

Trvalo nějakou dobu, než jsme se dozvěděli celou Zuzančinu historii. Řekla to své kamarádce, ta zase 
jiné a druhý den to už věděl každý. Jak už jsem řekl, Sue musela majiteli splácet tu pokutu a když jim 
všem šéf ještě navíc snížil platy - doby jsou zlé, řekl - rozhodla se přivydělat si jinde. V novinách sice 
byly inzeráty na modelky, ale to víte, vždycky chtějí vidět nějaké to portfolio, tedy album fotografií z 
výstavy nebo nějaké show. Na těch fotografiích většinou modelky prezentují šaty od známého 
návrháře. Jenže takové fotky ona neměla, prezentovala vždycky jen sebe, jestli víte, co tím myslím. 
 
Zkusila to tedy s modelováním pro malíře, ale brzy toho nechala. Vždycky to totiž vypadalo jako ten 
anglický Bed and breakfest , jenže obráceně: večer hopla hopla do postýlky a ráno mu ještě udělej 
snídani. Pak uviděla inzerát v obchodním domě Plain Luxus: hledali modelky pro dámské spodní 
prádlo. Tam naštěstí nechtěli ani fotky, ani reference - jen figuru. Sue se svlékla před manažerkou, tak 
řekla "dobrý" a těch pár kroků na podiu už ji také naučili. Přesto byla nervózní: nikdy totiž 
nevystupovala na veřejnosti jen tak v prádle - vždycky jen tak, ale bez něho.
 
Její první show probíhala dobře. Na rozdíl od Maratónu, mužští diváci tu zcela jasně dokumentovali 
předmět jejich zájmu. Jen v rohu seděli dva mladíčci, kteří se očividně zajímali jen o prádélko a o sebe, 
soudě podle toho, jak se drželi za ručičky. Pak přišla Zuzana. Půvabným, skoro tanečním krokem se 
prošla po pódiu, tam a zpět a ještě jednou tam. Zastavila se na okraji rampy a jak tak všichni s obdivem 
zírali, zapomněla, že není v Maratónu, rozepnula si brassieru, zatočila jí nad hlavou a hodila ji do 
obecenstva. Po chvíli rozpaků někdo začal tleskat a publikum propuklo v bouři nadšení. Sue chtěla 
pokračovat, ale v dalším počínání jí zabránili dva zřízenci v uniformách a jeden detektiv v civilu.
 
Zatáhli vzpírající se Zuzanku k manažerce, která jí začala nadávat a chtěla jí na místě propustit. V té 
chvíli vešel do kanceláře majitel firmy, Leonard, ano, ten samý. Řekl manažerce, že to vyřídí sám a 
když se zdráhala, zavedl ji ke dveřím, kde ji poněkud silněji vystrčil ven. Co se dělo dál, vyprávěla prý 
Zuzka poněkud nesouvisle - musela se totiž pořád smát. Leo se totiž za manažerku omluvil a pod 
záminkou zmodernizování předvádění intimní dámské garderoby ji požádal, aby svoje extempore ještě 
opakovala pro něho, ovšem už jen v jeho kanceláři.
 
Sue příliš nechápala, ale poslechla a ještě přidala pár figur, co měly tak velký úspěch v Maratónu. To 
mělo takový účinek, že Leo zrudl a ztrácel dech. Poděšená dívka nevěděla, co má udělat. V domnění, 



že snad Leo umírá, přitiskla si jeho hlavu na hruď a uklidňovala ho. Účinek byl zcela opačný, jeho 
dech se stále zrychloval. Naštěstí brzy zjistila, že se nejedná o srdeční záchvat, ale jen o jakousi 
svalovou ztrnulost.
 
Vše se pak také vysvětlilo: ubohý Leo byl vlastně obětí své profese. Dovedete si představit utrpení 
majitele podniku s dámským prádlem, který se musí každodenně dívat na děvčata v negližé? Leo 
začínal trpět utkvělou představou: moci je tak jednou všechny svléci! Jsa ovšem povahy spíše stydlivé, 
netroufal si některou požádat a navíc měla jeho firma také pravidla, podobná těm v Maratónu.
 
A tak Zuzka dokázala to, o co se několik let marně pokoušel jeho psychiatr. A byla to teď ona, ne už 
Leo, která si lehala na gauč, zatímco Leonard jí svlékal a svlékal. Aby to dlouho trvalo, musela na sebe 
navléci od všeho nejméně tři kusy. A jak to léčení pokračovalo, utužoval se tak říkajíc i jejich 
vzájemný vztah. Nakonec oba zjistili, že se přitom do sebe zamilovali - tedy ne každý do sebe, ale 
jeden do druhého a naopak. A jak už to tak bývá, napadlo je, že by se mohli vzít.
 
Pak se jim narodila holčička, kterou nazvali Zuzana. A přítel Kárl, inspirován tou událostí, jim napsal 
několikastránkový návod, jak se o ni starat, něco jako bezpečnostní předpisy pro kojence. Zakončil to 
heslem, které tu překládám víceméně doslova: 
 

V kolébce je-li pak děcko,
nenechte je dělat všecko,
neboť při velikém hnutí,
může dojít k vypadnutí.

Což by se ovšem klidně mohlo stát, bude-li malá Zuzanka také tak živá, jako bývala Zuzana z 
Maratónu . . . 
 

Poznámka: Pět let po napsání této povídky jsem se dozvěděl, to už jsem žil nějakou dobu na západě, 
na prérii, že někdo znovu podal žalobu na klub, kterému v této povídce říkám - a který se ovšem ve 
skutečnosti jmenoval jinak - Maratón. Klub byl pak úředně zavřen, takže tato povídka je také už jen 
vzpomínka na časy dávno minulé. 
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TULÁK OD NIAGARY. 

 

Stáli jsme tam a pozorovali, jak se jinak klidná řeka 
najednou stává pastí, ze které není úniku. Řeka, která 
zde padá z výše téměř šedesáti metrů, se pádem zcela 
vyřádí a zase klidně teče dál. Odedávna toto místo 
lákalo odvážlivce, kteří v sudu či jiné uzavřené 
nádobě proplouvali vodopády a pokoušeli osud. V 
místním muzeu je možno vidět i kontejner, ve kterém 
Čech Souček zvítězil nad smrtí - to ještě nevěděl, že 
za několik let, při jiné příležitosti, zvítězí zase ona. 
Vodopády se jmenují po řece, ale Indiáni je nazývají 
Matkou vod. Město které tu vyrostlo, se zase jmenuje 
po vodopádech (Niagara Falls) a stalo se oblíbeným 
místem turistů, novomanželů a prodavačů suvenýrů. 
Na druhé straně řeky se město sice jmenuje stejně, 
ale tam už jsou Spojené Státy. 
 
Pozoroval jsem muže u vodopádů a dobře jsem 
věděl, na kterou "svou první lásku vzpomíná". 
Vyrůstal tehdy v Karlínském přístavu a velké šífy až 
z Hamburku pro něj voněly romantikou dálek. Jeho 
otec tehdy bojoval za císaře pána v Itálii, zatímco on 
s matkou se hlavně snažili tu válku nějak přežít. Pak 
přišla zpráva, že také otec to přežil, i tu slavnou bitvu 
na Piavě, a když ta válka jednou skončí, to už je náš 
"tulák" na gymnasiu a po matuře začíná svou kariéru 

jako pomocný účetní. Později je odvelen na vojnu k artilerii do Písku, kde trénuje dělostřelecké koně, 
zrovna tak, jako to dělají ti praví cowboys. Nějakou dobu pak ještě hraje fotbal za Čechii Karlín a 
hokej za Žižkov, ale táhne ho to pořád někam jinam... 
 

O vodopády se dělí Kanada se Státy tak, že ta známější (a hezčí) část vodopádů je na kanadské straně. 
Jednu čtvrtinu vodního proudu (téměř celý milion litrů za vteřinu) tu zpracovává elektrárna, kterou 
navrhl Nikola Tesla a zbytek zůstává jen pro obdiv turistů. Řeka pod vodopády tvoří ohromnou tůň, 
šedesát metrů hlubokou a víry pod hladinou rolují potopené předměty pěkně dlouho, než je pustí ze 
svých spárů. Také vodní erose je tu silná: za těch dvanáct tisíc let, co vodopády existují, se jejich hrana 
posunula téměř o deset kilometrů proti proudu. 
 
Dnes už je těžko uvěřit, že se o toto území bojovalo, a to dokonce se Spojenými Státy. Válka vypukla v 
roce 1812, ale naštěstí netrvala dlouho a dnes se oba sousedé přátelsky dělí o turisty z celého světa - 



ročně jich přijde přibližně dvanáct miliónů. Umožnil to pochopitelně příchod železnice (1840) a také 
to, že roku 1885 byla tato oblast prohlášena národním parkem. Je typické, že první daredevil, který 
proplul vodopádem v sudu (1901) byla žena, navíc dokonce paní učitelka. Dnes to mají její 
následovníci ztížené tím, že místní policie dělá vše, aby jim v tom zabránila. Tak například náš Souček 
si musel vymyslet chytrý plán, jak ji oklamat. Dole pod vodopády už ovšem nikoho nepřechytračíš, ale 
zase se vždycky někdo najde, kdo tě z vězení vyplatí . . . 
 
V městě u Niagary je ovšem také plno atrakcí: voskové muzeum (pana Louis Tussaud's, podobné tomu 
od Madame Tussaud's v Londýně), lanovka (podobná té naší na Petříně), museum Elvise Presleyho 
(podobné - vlastně ne, v České republice přece muzea zpěváků nejsou). Pro nákupů chtivé turisty je tu 
plno obchodů i velké nákupní středisko Maple Leaf Village s jídelnami, lunaparkem a ohromným 
ruským kolem. Po prohlídce místních parků se také můžete třeba projet kabelovou lanovkou přes řeku, 
přímo nad vířícími vodami Whirlpoolu, proslavené svými peřejemi. Kdo má ale rád přehled, ten si 
vyjede na Skylon Tower, věž, jejíž vrcholek je 240 metrů vysoko nad hladinou řeky pod vodopádem. 
Zde také hned může poobědvat v otáčecí restauraci, odkud je vidět postupně nejen vodopády i celé 
okolí. 
 

O nedělích jezdíval s trampy na Sázavu a z měšťáka se pomalu stával zálesák. Nejprve to bylo jen o 
víkendech, ale později si postavil i chatu v Osadě Údolí Raků. To už s ním jezdila i jakási dívka, spolu 
sedávali u táboráku a zpívali trampské písně, plné romantiky a touhy po dálkách. Později přišla jiná 
dívka, ale ta stará, velká láska zůstává: Niagara. Vodopády, které proslavila píseň, kterou zase 
proslavily vodopády. Obracím se k muži u vodopádů: "Půjdeme, táto?"
"Ještě chvíli, " odpovídá mi trochu zastřelým hlasem, aniž by se otočil. Myslí, že nevidím, jak si něco 
rozmazává po tváři . . . 
 
Pak se náš tramp oženil a zanedlouho se mu narodil i syn. A zase přišla světová válka, druhá - teď už 
je pro jistotu začali číslovat. Když ale spojenci vybombardovali blízké Vysočany (to se jim zrovna 
narodil druhý kluk), odvezl rodinu do bezpečí jižních Čech. Konečně přišel mír a my se zase vrátili do 
Prahy. Ale otec a syn nemají na sebe nikdy moc času: jen občas ještě zavezl kluka na osadu a zasedli k 
táboráku, kde pár kytar a okarína či harmonika stačilo na celý trampský koncert. Táta jim pak musel 
vypravovat, jak poznal písničkáře Mottla a ti mladší poslouchali s obdivem, zatímco starší jen 
pokyvovali hlavami. Na závěr se pak na tátovu poctu pěla slavná Niagara, oslava lásky ztracené a 
právě proto věčné. 
 
Potom přišlo jakési vítězství lidu a najednou, po tolika letech na ministerstvu, odchází do výroby: je 
teď dělníkem na vrtech v Ejpovicích, kde se konečně dočká penze. A zase přijdou vojáci, i když žádná 
válka není. Je to vlastně rekord: za jediný lidský život zažil dvě světové války a jednu "spřátelenou" 
invazi. Alespoň, že ten starší kluk se dostal ven - říká si. Později, vlastně až po deseti letech, dostává 
povolení k návštěvě syna v Kanadě. A tak letí do země za vodou, o které zpívávali, že "třista mil je do 
Fort Adamsonu, možná, že i ještě víc" či že "na severu chatu měl dřevěnou, winchestrovka byla jeho 
ženou". I ten svůj ručně psaný trampský zpěvník si s sebou přinesl, i když nemusel - znali jsme přece ty 
všechny písně úplně nazpaměť. Hlavně "Niagaru": to se vždycky zlobil, když jsem při tom zpíval 
slova jiné, ne zrovna prostonárodní písně a dokonce ještě i repete. 
 

Dnešní Kanada ho poněkud zklamala; hlavně ta její konzumní (rozuměj konzumující) společnost, 
kterou nedovedl pochopit. Abych ho potěšil, zajeli jsme spolu do indiánské Kaughnawagy, kde jsem 



ho vyfotil s náčelníkem Mohawků. Představil jsem ho ovšem jako šerifa z osady Pragawaga, což na 
chiefa udělalo nemalý dojem. Také jsem ho vyblejsknul u naší chaty na Huronu coby osamělého 
kovboje u ohně, s naším vlčákem Chuckym v popředí a s jezerem v pozadí. A ještě jednu fotku s 
kouřícími kolťáky, Smith-and-Wessony, mířícími přímo na kameru. U táboráku jsme si pak zazpívali 
prorocká slova písně: "a že ta Kanada, už není Kanada, a Manitou je na to sám" . . . 
 

Nejzajímavější ze všech pohledů je pochopitelně u hrany vodopádu. Tramp stojící přede mnou si ale 
dává na čas. Čekal na tenhle okamžik celý život, tak ho chce vychutnat. Jsem z to ho celý nervózní - 
ještě se musíme projít tunelem ve skále, kde si můžeme prohlídnout Niagarské vodopády pěkně 
zblízka a pak si vyzvednout nepromokavé námořnické pláštěnky, abychom se mohli projet parníčkem, 
co nás zaveze po řece dole až pod vodopády. Nad propastí se zatím klene věčná duha a kdo vydrží až 
do noci, uvidí i hru barevných reflektorů a laserů. Na to už čas nemáme: radši se ještě podíváme ještě 
do blízkého Marinelandu na cvičené velryby, delfíny a vedle v lesíku na pravé bizony . . . 
 
A jak jsem tam stál, najednou jsem vám mu musel závidět: žil jsem sice různě po Kanadě i ve Státech, 
v Londýně i v Tokyu a přece tady přede mnou stojí velký dobrodruh a cestovatel, který prožil větší 
dobrodružství než já. Necestoval s Canadian Pacific, ale jen lokálkou na Sázavu; nelovil losy ani 
lososy a nezdolal divoké proudy Orinoka, ale zato ještě ty české, Svatojánské. Ono totiž záleží na tom, 
jak se to prožívá, jak do toho dáte celé srdce. Protože dobrodružství není dáno počtem majlí, které 
ujedeš či hranic, které přejedeš. Dobrodružství je vlastně zakleto v nás a je ho jen třeba objevit: není to 
cesta ven, ale spíše dovnitř . . . 
 

Zamlklí jme přijeli k hranicím. Americký celník si prohlížel tátův pas a hbitě si spočítal, že má před 
sebou statného osmdesátníka. Nedalo mu to a povídá mi: "A čímpak byl váš otec, že se dožil tak 
velkého věku?"
Přeložil jsem to tátovi a on hned ochotně vysvětloval: "Řekni mu, že jsem od mládí hodně trempoval!"
 
Když už jsme byli zase v autě, obrátil se táta na mne a povídá: "Hele, nedělej ze mě blba - tolik 
anglicky umím - proč jsi mu neřekl, že jsem byl trampem?"
"No víš", povídám, "tady to slovo znamená něco jiného." 
"A co jako? " 
"No, něco spíše jako tulák." 
"Ale to je dobře," namítal táta.
"Jo, a ty chceš, abych tohle vykřikoval na pohraničním přechodu?" 
Chtě-nechtě se mnou musel souhlasit, ale přesto se zeptal: "A co jsi mu tedy řekl?"
"No co - že jsi byl úředníkem na ministerstvu!" 
Táta se rozchechtal: "Jo, tak proto on se tak spokojeně usmíval . . ." 
 
Vyjeli jsme a náš stařičký Cutlass si to spokojeně pokašlával svými šedesáti majlemi za hodinu. Náhle 
jako by ze mne spadla všechna tíha - dovolená začala dobře a teď nás ještě čeká dole na jihu New 
Jersey a pirátský Avalon na pobřeží Atlantiku. Cítil jsem se fajn: asi se to na mě přeneslo s toho 
"tuláka", co seděl vedle mne. 
"A co takhle písničku, ctihodný kmete?" ptám se, abych ukázal dobrou vůli. 
"Samozřejmě, mladíče!" souhlasil táta. 
"A která by to jako měla být?" nahrávám mu.
"No přece Niagara, ale ne abys mi ji zase mrvil," varoval mě. 



 
Ba ne, táto, po tom všem už bych ani nemohl - pomyslel jsem si. A tak jsem na to dupl, vítr nám 
cuchal vlasy a rval nám od úst slova té proslavené písně. Písně, která v sobě také skrývá dobře míněné, 
i když zcela neúčinné varování, protože:
"Komu vášeň v srdci hárá, tomu není pomoci." 
A ještě repete.
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TAJEMNÝ OSTROV . 

 

Vždycky jsem toužil poznat nějaký tajuplný ostrov a 

také jsem jeden takový opravdu našel. Neříkám, že 

nejsou jiné, možná i tajuplnější, ale žádný z nich mě 

tolik nefascinoval jako tenhle. Záhadou, kterou už asi 

nikdy nevyřeším... 
 

Bylo to na jednom letním výletu, vyrazili jsme si 
tehdy s manželkou do Tobermory, malého městečka 
na severní špici poloostrova Bruce na Huronu. O 
přístavech na Huronu se už napsalo mnoho knih, i o 
vracích na všech jezerech, o která se dělí Kanada se 
Spojenými státy. Nejen o těch známých, ale i o těch, 
o kterých se neví, kde jsou, protože některé lodi 
dokonce zmizely beze stopy. Například ohromný 

Edmund Fitzgerald ležel na dně jezera několik let, 
než ho vůbec našli. U přístavu Goderich ztroskotalo 
za jednu jedinou bouři dvanáct lodí a v zálivu u kdysi 
slavného Kincardinu leží několik vraků - jeden z 
nich, necudná Erie Belle (Irská kráska), se ještě dnes 
zčásti obnažuje nad hladinou.
 
Rychlé škunery z počátku tohoto století už na Huronu 
neuvidíte, leda tak jejich vraky. Devatenáct z nich je 

v námořním parku Fathom Five u Tobermory. Je to nejhlubší přístav na Huronu, ale vstup do něj je 
mělký a zrádný. Amatérští potápěči udělají nejlíp, když si přivezou svoji výzbroj, však se tomu místu 
neříká zbytečně Mekka potápěčů. Ale i když se nezajímáte o potápění, je tu pro vás hodně zajímavého. 
Můžete tem přijet z jihu, třeba od Toronta, nebo ze severu přes Manitoulinský ostrov, nesoucí jméno 
samotného indiánského pánaboha. Je to největší sladkovodní ostrov na světě a tam se také nalodíte i s 
autem na ohromný ferryboat M. S. Chi-cheemaun (indiánsky "velká loď"), který vás doveze přes jezero 
až do tobermorského přístavu.
 
Tam si také můžete přijít na své při výletu na blízké ostrovy. My jsme si vyjeli na ten nejznámější, 
Flowerpot Island neboli "Ostrov květináčů". Nebojte se, není plný sazenic; dostal jméno podle 
skalnatých útvarů, tedy spíše takových ohromných sloupů, které se rozšiřují směrem nahoru, právě jako 
květináč. Nejprve jsme obkroužili přístav a prohlédli si ty nejznámější a nejlépe viditelné vraky. 
Některé jsou tak blízko pod hladinou, že se o ně téměř odírá skleněné dno člunu, kterým můžete 
všechno pozorovat stejně jako oni potápěči. 
 



Naše loď byla jen takový malý tugboat, diesláček, co kdysi tahal do přístavu velké lodi, než ho 
předělali na vyhlídkový člun. Model to byl jistě atraktivní, soudě podle staré kanadské bankovky a 
zahnědlého výstřižku z novin, obojí pyšně vystavované za rámečkem v kapitánově kabině. Loď byla 
jen devět metrů dlouhá, ale nacpalo se nás tam dvacet. Kapitánem byl mladý, byť už hodně vousem 
zarostlý Skot, který také všecko do detailu s velkým elánem komentoval. Nad každým vrakem 
zpomalil a čároval křížem krážem nad tím "utopencem". Viděli jsme jasně v půli rozlomenou loď, 
propadlou palubu i hřídel s převodovkou. V jednom místě prohlásil tragickým hlasem: "Všichni 
pasažéři z této lodi zemřeli - " Následovala dramatická pauza a naše ulehčené oddechnutí: " - ovšem na 
stáří, v požehnaném věku." 
 

Když jsme dorazili na ostrov, kapitán nás informoval, že si nás vyzvedne ve čtyři odpoledne na tom 
samém místě a uděláme dobře, když tam budeme včas, protože jinak bychom museli zůstat na ostrově 
přes noc. Zasmáli jsme se srdečně jeho vtipu, ale on řekl, že to myslí vážně a že ostrov je jinak 
neobydlený, nepočítáme-li hady. Vyhlídková trasa vede pobřežím a pak se zatáčí směrem do ostrova. 
Za několik minut cesty od mola již uvidíte ony pověstné flowerpots - tedy ty sloupy á la květináč - 
které jsou skoro dvacet metrů vysoké, dole kolem deseti metrů v průměru, nahoře pochopitelně více. 
Erodované kolem dokola vodou, stojí tu na pobřeží jako stráž a vzdorují živlům. Šli jsme dále a 
vyšplhali jsme se po dřevěných schodech nahoru k jeskyním. Jedna byla ohromná, vpředu otevřená a 
chráněná převisem. Vzbuzovala dojem, že zde kdysi bydleli lidé, ale nemyslím, že tam pobyli dlouho: 
to ustavičné kapání vody jim asi muselo jít na nervy.
 
Cesta vedla dále vysoko po útesech, s výhledem na jezero brázděné vlnami, které se u ostrova rozbíjely 
o skálu. Znělo to jako pohlavky trucovitému dítěti; všemocný živel se zde zlobil na všecko, co se mu 
postavilo do cesty. Zato skály stály tiše, téměř trpělivě; jen občas zaznělo zezdola něco, co připomínalo 
výkřiky bolesti, ale byl to jen naříkavý křik racků. Pod námi blízko projela loď, ale nepřistávala. Bylo 
téměř poledne a začínal jsem mít hlad. Jídlo jsme si s sebou ovšem nevzali a pomalu jsem začínal 
chápat, jaký je asi první pocit trosečníka . . . 
 

Pokračovali jsme dál. Hlavní skupina turistů zmizela a zůstal s námi jen jeden mladý pár. Byli z Ohia a 
dělali nám nějakou dobu společníky a podle jejich poznámek se dalo soudit, že znají ostrov velmi 
dobře. Tu a tam se zastavili, na leccos ukazovali a vůbec se chovali, jako kdyby tam nějakou dobu žili. 
Na jedné křižovatce se pak oddělili a my s manželkou jsem zůstali sami.
 
Pokračovali jsme po severní straně ostrova, kde jsme se vyšplhali nahoru po schodech vytesaných do 
kamene. Tam se také objevil: maják pyšně stojící vysoko na skále. Vedle byl domek pro strážce, nyní 
ale opuštěný, protože maják je zcela zautomatizovaný. Pod ním byla dřevěná vyhlídková terasa, něco 
jako platforma, vysunutá ze skály, vysoko nad vodou. Vidět bylo odtamtud daleko, jezero se zdálo být 
úplně nekonečné. A na obzoru tmavý bod - malá, opuštěna plachetnice. Taková asi přijela pro 
skotského Bonnie prince Charlieho, když prohrál svou poslední bitvu, aby "odvezla chlapce, jenž 

zrodil se co král, přes moře až na Skye", jak praví stará píseň. Je to asi slovní hříčka: Skye je sice 
jméno ostrova, ale sky také znamená nebe. Nikdy se už totiž do své vlasti nevrátil. 
 
Na rohu terasy jsme objevili malou tabulku: "Na památku Vicky a Larry Thompsonových, kteří dva 

týdny před svatbou za velké bouře utonuli v jezeře. Jejich plachetnice ani jejich těla se nikdy nenašla." 
Dlouho jsme tam zaraženě stáli, takový dojem na nás tento prostý a přece tak tragický nápis udělal. 
 



Vydali jsme se na cestu zpět; v přístavišti už na nás čekala naše kocábka. Jen co jsme vyrazili, zvedl se 
silný vítr a lodička sebou začala házet jako kůň na rodeu, stavěla se na zadní a vzápětí zase ryla přídí 
do vln, houpala se kolébka; ne ze strany na stranu, ale dopředu a dozadu. Vodní tříšť nám hned 
zkrápěla záda a hned nás zase bila do tváří. Snažil jsem se vzpomenout, kde jsou asi schované plovací 
vesty, ale asi by nám moc nepomohly - po několika minutách v téhle studené vodě hrozí každému smrt 
prochladnutím. Jenom náš kapitán zůstal celou tu dobu úplně klidný; anebo to velmi dobře předstíral, 
nevím. 
 

Zde by vlastně mělo moje vyprávění končit, ale pořád mi nějak vrtal ten tragický příběh mladých 
milenců hlavou. Jak to, že tam měli uvedeno stejné jméno, i když ještě nebyla svatba? Moje fantazie 
zapracovala - rozhodl jsem se o tom napsat povídku. Představoval jsem si nešťastného otce, 
zarmouceného ztrátou dcery, který má ještě navíc zrušit předem objednanou svatbu, hostinu a vše co s 
tím souvisí. A najednou se mu ve snu zjeví jeho dcera Vicky a prosí ho, aby nic nerušil, vždyť se na to 
tolik těšila. Jak vidíte, převzal jsem tu myšlenku od Irů, kteří oslavují odchod zesnulého takzvanou 
wake, kdy nebožtík leží v místnosti a ostatní se veselí a připíjejí na jeho památku, 
 
Nebohý otec udělal, jak mu dcera ve snu řekla a tak se svatba konala a to na ostrově a právě tam, kde ji 
mladí chtěli mít, to jest na té terase, vysoko nad vodou. Oba otcové jakoby drželi za ruku neviditelné 
snoubence a družičky nesly neviditelnou vlečku. Všecko šlo dobře, ale když na konci kněz vyzval 
ženicha, aby řekl své osudové "ano", nastalo trapné ticho. Oba otcové se na sebe překvapeně podívali: 
kdo z nich zapomněl na tenhle detail? A pak se náhle - když už to vypadalo beznadějně - z lesa nad 
terasou ozvalo hlasité "ano" a vzápětí ještě jedno, pronesené dívčím hlasem. Oslava pokračovala a 
když po veselici s tancem odjížděli domů, odcházející hosté ještě pořád chválili otci nevěsty jeho 
nápad s "těmi dvěma herci ukrytými v lese". Marně jim vysvětloval, že nikoho nenajal, nikdo mu to 
prostě nevěřil. 
 

Úplně jsem zapomněl na náš výlet a tu nedokončenou povídku, a to až do vánoc, kdy moje žena Aťa 
třídila fotografie pro naše album. Celá rozčilená mi ukazovala jednu fotku: "Pamatuješ se na ten mladý 
pár, který jsi tehdy fotografoval na tom ostrově? Tady vůbec nejsou!" Ano, pamatoval jsem si, že jsem 
tam udělal snímek - oni dva a vedle Aťa, všichni tři pěkně vedle sebe. Jenže jediné, co jsem teď na 
snímku viděl, byla Aťa a les v pozadí. A zatímco jsem nad tím pořád ještě dumal, moje žena dodala 
tiše: "Teď si vzpomínám: řekla mi tehdy, že se jmenuje Vicky..." 
 

Poznámka: Několik let po naší návštěvě tam ta samá loď ztroskotala, nedaleko ostrova. Vezla tehdy 

výpravu dětí na ostrov a vlny, které se přes ni přelily, způsobily, že klesla během několika minut pod 

hladinu. Záchranný člun se nestačil otevřít, tak rychle šla ke dnu. Děti se kupodivu zachránily - ostrov 

byl nedaleko - až na dvě: ty si stáhla nešťastná loď s sebou do hlubiny. 
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NÁVŠTĚVA. 

 

Když jsem se probudil, seděla u 
mé postele a usmívala se. Byla 
oblečena v bílém plášti, ale mě 
tím neoklamala. 
 
"Kdo jste," povídám, "ještě jsem 
vás tu neviděl". 
 
"Tykej mi," usmála se, "vždyť 
už se přece známe tak dlouho."
"Ale já si nevzpomínám," řekl 
jsem odmítavě, "kde bych tě asi 
býval mohl..."
Přejela mi rukou po čele: 
"Horečku ještě máš. A paměť 
nebyla nikdy tvojí silnou 
stránkou, co?" řekla věcně a 

bylo vidět, že mě opravdu zná. "Bylo to přece u moře, ty a já -"
 
Nedopověděla. Ani nemusela. Jakoby se mi v hlavě přetočil nějaký film dozadu a byl jsem hned v 
duchu zase tam. Písek, horká pláž, slané moře. Tak slané, že jsem z toho měl vždycky prvních pár dnů 
rýmu. Ano, moře, rodinky se spálenými zády, fronty na drink u kiosků a ona, v těch malinkatých 
plavkách, až se za ní všichni chlapi otáčeli.
 
"Bonnie," povídám vítězně. "Ale tehdy jsi byla bruneta, teď jsi na blond."
"Gentlemani dávají přednost blondýnám - pamatuješ si na ten film? Byli jsme na něm přece spolu." 
"Ovšem, vzpomínám si, i na to, jak jsem ti tehdy řekl, že to vůbec nevadí, že já nejsem přece žádný 
gentleman." Přimhouřil jsem oko a ona se ušklíbla.
 
Za oknem se objevil mrak a v pokoji se setmělo, jako by to naše setkání mělo být ještě intimnější. Pak 
řekla: "Pamatuješ, jak jsme museli být celé tři dny ve stanu, protože tolik pršelo?" 
"Ale nenudili jsme se, to ne," zavzpomínal jsem. "A pak jsi zase ztratila náušnici a šli jsme ji spolu 
hledat. Jako zázrakem jsem ji pak našel u sprch. Řekl jsem ti tehdy, že nám napršelo hrozně moc štěstí, 
tolik, že až se vezmeme, že nám bude stačit nadosmrti."
 
Zamračila se, asi se jí ta poznámka nelíbila: "Nemělo to být, vždyť jsem ti to řekla. Nemohla jsem 
patřit nikomu."
"Ano, a já tě prosil, bědoval jsem, vyhrožoval a pak zase znovu prosil . . . Ale ty jsi byla neoblomná. 
Najednou jsi byla jiná, jako bys neměla srdce."



"Myslíš?" řekla ironicky. "Byl jsi tehdy ještě vlastně chlapec, plný ideálů. Měl jsi tolik zájmů - 
nemohla jsem ti kazit život, chápej!"
 
"Ty jsi byla můj ideál, nikdo jiný! Vzala sis mou lásku a nedala jsi mi za ni nic náhradou." 
Ohradila se: "A co naše vzpomínky, na ty jsi zapomněl?" Její černé, uhrančivé oči se na mě zahleděly 
zrovna jako tehdy a vůbec jsem se nedivil, že jsem do ní kdysi býval tak bláznivě zamilovaný.
"To je pravda, ty mi zůstaly, vzpomínky jsi mi nevzala. Mám je zakleté tady, v srdci - je to to jediné, 
co mi zbylo." Nebylo to tak úplně pravda, mnoho jsem od té doby zapomněl, mnohé přebolelo. 
Pokračoval jsem ale dál: "Hlavně tu vzpomínku nejbolestivější, tu poslední . . ."
 
"Myslíš to, jak jsi vylezl na tu skálu a vykřikoval, že když si tě nevezmu, že skočíš do moře? Stál jsi 
tam, vítr ti trhal slova od úst a vypadal jsi, že jsi byl rozhodnut vrhnout se střemhlav dolů. Ale pověz 
mi, myslel jsi to tehdy opravdu vážně?"
Překvapila mě tou otázkou. "Vlastně teď ani nevím. Vzpomínám si jen, že jsem byl opravdu hrozně 
nešťastný. A nevím, co by se stalo, kdybych tehdy najednou neztratil rovnováhu a nezřítil se dolů. 
Myslím, že bych asi neskočil, asi bych si radši vymyslel ještě nějakou jinou hrozbu. Už jak jsem letěl, 
tak mi bylo jasné, že takhle jsem to vůbec nechtěl, to ne. No a pak jsem dopadl a ztratil vědomí . . ."
 
"Naštěstí jsi minul útesy a nárazem na vodu jsi omdlel. No a lidé se seběhli a pomohli ti," 
zavzpomínala.
"Lidé? V nemocnici mi řekli, že jsi to byla ty, kdo mě zachránil. Ale jak jsem otevřel oči, tak prý jsi 
hned odešla. Volali na tebe, ale ty ses ani neobrátila. Proč?"
"Cožpak to nechápeš? Bylo nutné, abys mě už nespatřil, bylo na čase, abys mohl začít nový, jiný život. 
Dala jsem ti šanci, můj milý." Uchopila mě něžně za ruku, hladila ji a já si jen přál, aby to tak bylo 
pořád. Znovu mi sáhla na čelo: "No vidíš, a horečka je pryč." 
Vděčně jsem se usmál: "To je tím, že jsi se mnou. Budeš mě teď často chodit navštěvovat, viď?"
 
"Nevím - snad," řekla nepřítomně. V pokoji se ochladilo. Za oknem zrudla obloha, byl už večer a 
čekala mě zase bolestiplná noc. Najednou jsem se cítil hrozně unaven.
Asi to zpozorovala, protože se zvedla: "Musím už jít. Tak se měj hezky."
 
"Počkej, Bonnie, ještě nechoď! Tak dlouhou dobu jsem tě neviděl a ty už zase jdeš," stěžoval jsem si, 
ale zbytečně. Odešla tiše, zrovna jako tehdy. Po tom úrazu jsem ji totiž už nikdy neviděl, až teď. 
 

Druhý den až do oběda jsem pak na ni musel pořád myslet. Znáte to, některé vzpomínky se nedají jen 
tak lehce odehnat. V poledne vstoupila do mého pokoje sestra a řekla úředně: "Přinesla jsme vám 
oběd, musíte přece něco jíst." Zíral jsem na ni; asi příliš zvědavě, protože se otázala: "Co je? Chtěl jste 
ještě něco?"
 
"Ale ne, jen jsem si myslel, že vás odněkud znám. Připomínáte mi totiž hrozně jednu ženu." 
"A kterou?" zeptala se a naklonila ke mně. Poznal jsem, že to je opravdu ona, Helena. Poznal bych ji 
vždycky, už jen podle jejích rezavých vlasů, tak neposlušných, že si je musela stáčet do uzlu či spínat 
sponou. Anebo vázat mašlí, to většinou. Tolik jí ta mašle slušela - rozvazovala ji vždycky jen až 
navečer, když byla se mnou sama...
 
"Co tu děláš, Heleno?" ptal jsem se a v duchu jsem se bál, že to přece jen není ona, ale nějaká jiná 
dívka - vždyť ani tu mašli teď neměla. 



"Musela jsem tě najít, však ty to víš!"
"Proč?" Najednou jsem nic nechápal. Nikdy se mnou nemluvila v hádankách, až teď.
"Jak se tak hloupě ptáš, cožpak ty mě už nemáš rád?" 
"Rád? Já tě přece nikdy nepřestal milovat, Heleno!"
"Vím jen to, že zase lžeš," usmála se, "ale teď už na tom vůbec nezáleží. Ty jsi prostě nikdy nemohl 
milovat jen jednu ženu, viď? Vlastně jsi za to ani nemohl, já vím, ty jsi měl příliš velké srdce."
 
"Ale milovali jsme se vášnivě, to přiznej. Ve dne, v noci, všude, kde byla tráva či nějaká podlaha. 
Miloval jsem tě z celého srdce, z celé duše."
"A pak jsme se vzali a nějak z tebe ta velká láska vyprchala, " zarazila mě. "Ostatně víš, že jsem ti to 
nikdy nevyčítala, když jsi měl jinou."
"Ale ty jsi byla za všech mých lásek tou láskou největší," řekl jsem a opravdu jsem to tak zrovna v tom 
okamžiku myslel. 
Přitakala. "Asi máš pravdu. Škoda, že to netrvalo déle. Ale pak se to stalo . . ."
 
Ano, pak se to stalo. Tolik mě tehdy žádala, abychom zase jednou jeli spolu na výlet. Tak jako jsme 
spolu jezdívali kdysi, ještě než jsme se - jak se to říká ? - odcizili. Vlastně jsem se odcizil já, ne ona. 
Moc se mi ovšem na ten výlet nechtělo. Bál jsem se, že se bude snažit dát naše manželství dohromady 
anebo se hádat, komu zůstanou děti a podobně.
Bylo mi jí ale přece jen nějak líto a tak jsme jeli - nahoru na sever, s kanoí na Red River. Bývali jsme 
kdysi docela dobrý team. Čekalo tam na nás pár kilometrů peřejí, pak ještě řada divokých rapidů a 
konečně klidná řeka, kde už je proud zase tak pomalý, že se musí pořád pádlovat. A pak tam byl také 
vodopád, ale ten přišel ještě před tou tichou, línou vodou.
 
A na těch rapidech jsme se právě tehdy udělali. Plovačky jsme měli, o to nic, ale mezi peřejemi byly 
zrádné balvany a proud dost silný, aby se nás vrhal a otloukal nás až dolů k vodopádu. K vodopádu, 
který jsme ovšem normálně museli vždycky portážovat. Jak jsem se tam v té vodě snažil orientovat, 
narazil jsem přitom na kámen; asi nějak hodně špatně, neboť se mi ještě ozvala ta stará bolest v 
zádech. Trvalo to chvíli, než jsem se dostal blíž ke břehu, kde jsem se zachytil o větev, co vyčnívala 
nad vodou. A hned jsem se také začal ohlížet, kde zůstala Helena.
 
Pak jsem ji uviděl, nahoře, proti proudu. Držela se nějakého kamene. Zápasila statečně, ale voda jí 
strhla a nesla dolů. Snažil jsem se jí zachytit a natáhl jsem ruku, jak nejdále jsem mohl, lépe řečeno tak 
daleko, jak mi má bolest dovolila. Proud byl silný, ale přesto se mi podařilo zachytit ji alespoň za 
rukáv.
 
Křičel jsem bolestí, když jsem ji přitahoval k sobě. Voda nás strhávala zpátky do proudu a vypadalo to, 
že nás opět pohltí. Chvíli jsme oba bojovali, ale zdálo se, že už to dlouho nevydržíme. Najednou se 
Helena z ničeho nic vyškubla, odstrčila se ode mne a už ji voda odnášela dolů k vodopádu. Natáhl jsem 
za ní ještě ruku, ale ta už zůstala prázdná. 
 
"Proč jsi to tehdy udělala, Heleno?" 
"Ty to dodnes nevíš?" usmála se bolestně. Viděl jsem, jak se jí v očích cosi zatřpytilo. Prudce se 
otočila a odcházela.
"Heleno, proboha ne, vrať se! Vrať se mi, Heleno!" volal jsem za ní jako tehdy nad vodopádem. 
"Sbohem, Petře," uslyšel jsem ještě - také jako tehdy - a byla pryč.
 
Rvalo mi to srdce: bolelo to snad ještě víc, než když jsem ji ztratil poprvé. Co se s ní tehdy stalo, 
vlastně ani nevím, její tělo se totiž nikdy nenašlo. 



 

Po dlouhé noci bez spánku jsem celé ráno prospal. Bolesti přicházely vždycky hlavně za soumraku a 
vydržely celou noc. A s nimi i horečky. Usnul jsem znova a probudil jsem se až k večeru. Byl jsem 
sám v pokoji. Ležel jsem a přemýšlel jsem o tom všem. O životě, jaký byl a nebyl. O láskách 
ztracených i o láskách promarněných. O láskách, které přicházely jako dar a které se pak, odhozené 
jako hračky, hromadily někde v koutě. Lásky, které jsem si vlastně ani nezasloužil. A ano, dvakrát mi 
osud daroval zpět můj život, ale jak jsem vlastně toho daru využil? 
 
Za oknem vyšel měsíc a v jeho světle jsem ji uviděl: seděla na mé posteli a její oči byly plné 
porozumění. Chtěla promluvit, ale zarazil jsem ji: "Počkej, neříkej nic. Já si vzpomenu, která ty jsi. Já 
tě určitě odněkud znám. Dej mi jen víc času, já si určitě vzpomenu."
 
"Nemohu ti dát zpět to, co už nemáš," řekla a otřela mi zpocené čelo. "Ale máš pravdu, my už jsme se 
viděli. Dokonce dvakrát. Tam u moře a pak na Red River. Pořád mě ještě nepoznáváš?" 
Najednou jsem ji poznal: "Tak to jsi byla ty? Ale jak jsi se - " nedokončil jsem.
"To není důležité," přerušila mě, "hlavní je, že jsem zase tady."
 
"Ty jsi si pro mě přišla, viď?" zeptal jsem se a v duchu jsem doufal, že to není pravda. Neodpověděla, 
jen přikývla hlavou.
"Tak to vidíš," zamyslel jsem se nahlas. "Na tenhle okamžik jsem čekal celý život! Je to zvláštní - 
myslel jsem na tebe často, ale nikdy jsem si tě nepředstavoval jako mladou, krásnou ženu, svůdnou a 
žádostivou . . ."
"A proč ne?" usmála se, zřejmě polichocena.
Zakroutil jsem hlavou. "Ba ne, lidé s tebou vždycky spojovali jen to nejhorší: konec všech snů a 
marných nadějí."
 
Bylo vidět, že se baví: " Ale proč jen konec, proč také ne začátek? Proč jen to špatné a ne to dobré? 
Nebylo to krásné, jak jsme se tolik milovali? Cožpak ty nechceš, aby to pokračovalo?"
"Já teď najednou ani nevím," koktal jsem zmateně.
Byla tím dotčena: "Tolik jsi přece vždycky naříkal - vždycky když jsi mě ztratil - a teď už mě ani 
nechceš?"
 
"Já tehdy nevěděl, že - " chtěl jsem cosi vysvětlovat, ale sám jsem dobře nevěděl, co. 
"Nevěděl, nevěděl - ty nikdy nic nevíš! Jen se nevymlouvej, prostě už mě nemáš rád. Anebo jsi mě 
nikdy vůbec rád neměl. Snad jenom tehdy jako sextán, to když jsi mi ještě psával básně. Pamatuješ? " 
 
Zadeklamovala s předstíraným patosem: "Světla číš do noci převrhl měsíc, do tmavých zákoutí nastavil 

stíny . . . a končilo to: . . . teď milovat tě budu tisíc roků, tajemná noci, milenko mých snů! A několikrát 
jsi přemýšlel o sebevraždě, jednou dokonce i doopravdy."
 
Rozesmála se, ale viděl jsem, že se mi neposmívá. Snad jen ve mně chtěla vyvolat vzpomínky, 
vzpomínky na moje zmatené, dávno zapomenuté mládí. Její smích zněl najednou jako zvonek - počkej, 
vždyť já ho znám - ano, takový ten malý zvoneček, co býval na dveřích naší chalupy v horách.
 
O prázdninách jsem se tam vždycky vracel. Brácha mi přicházíval naproti na nádraží a máma s tátou už 
na mě čekali s večeří. A pak jsem jim musel všecko, ale úplně všecko vyprávět a bylo toho tolik, že 
jsme si někdy povídali až do rána. Druhý den jsem pak vždycky vyspával - čekalo mě přece celé léto, 



nebylo kam pospíchat. Vyráželi jsme k řece, nebo na starou, protrženou přehradu, jindy nahoru na 
Špičák a večer zase s holkama do kina...
 
Cítil jsem, že se mi udělalo lépe. Bolest se utišila, horečka opadla. Možná, že mě už zítra lékař pustí 
domů. 
 

"Už je čas," prohlásila. Podala mi ruku a vybídla mě: "Tak pojď!"
Pochopil jsem. Najednou to všecko začínalo mít smysl. "Máš pravdu, půjdeme!" rozhodl jsem se. 
"Jenom ještě jednu otázku: Dvakrát jsi si mě mohla odvést a přesto jsi to neudělala. Proč?" 
 
Neodpověděla. Místo toho se usmála, naklonila se ke mně a objala mě - tak jak to umí jenom žena v 
lásce, žena milující. A pak mi zavřela ústa ledovým polibkem . . . 
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DOUBLE ERABLE. 

 

Vlastně se jmenoval Dennis, 
Dennis Ernest Montagnard, 
ale nikdo v okolí ho jinak 
nepojmenoval než 
Double-Erable, podle jeho 
rčení, které často používal. Ale 
zase ne tak často, to jen když 
se u něj držel Erable Festival, 
slavnost javorového sirupu. 
Přišel k nám z Quebeku a tato 
slavnost byla zároveň jakousi 
vzpomínkou na dobu prožitou 
v La Belle Province. Na 
začátku dubna totiž vždycky 
natloukl do těch svých deseti 
javorových stromů (či kolik 
jich vlastně měl) pípy, navěsil 

na ně kbelíky a sbíral jejich jarní mízu, aby z ní pak uvařil sirup. Ty kbelíky vždycky lákaly kluky - 
plížili se tam navečer a odlévali si z nich do hrnků. Ovšem k jejich velkému zklamání - javorová šťáva 
sama totiž chutná spíš jen jako mírně oslazená voda. 
 
To trvalo asi tak týden: v sobotu ráno brzo vstal, naštípal dříví, připravil kotel, zapálil hranici a vařil a 
vařil. No a potom nás, sousedy, všecky pozval na tradiční slavnost - něco, co uvidíte jen v Kanadě. Je 
to totiž taková oslava příchodu jara, obnoveného života a hlavně přátelství. Navečer jsme se tedy 
všichni sešli u ohně a Dennis nám servíroval "sirup na - ", totiž sirup na šunce, sirup na wafflích, sirup 
na různém pečivu, dokonce i sirup na sněhu - tedy ten sníh byl ovšem na talíři. A přitom se každého 
ptal, chce li přidat: "Double erable? Double erable?" 

 
Byl to takový jeho vtip, dokonce zrýmovaný, ale naštěstí už svůj talent dál nerozvíjel. Nu a po jídle 
nějací hoši přitáhli kytary, Double-Erable oprášil staré housle, které si zapřel podle tradice do pasu, 
starý Mackenzie zadul do svých backpipes, jak říkají škoťáci dudám, a jeho vnučka Robin, jinak členka 
kinhuronského skotského bandu, rozrachotila bubínek a pak to začlo. Hrálo se všecko: bretoňské 
oddupávačky, square dances, staré námořnické a také pop i rock. Všichni tancovali, někteří dobře, ti 
druzí jen jak uměli. Dospívající mládež tančila něco, co se spíše podobalo tanci svatého Víta - no a 
děti, ty se opičily po všech. 
 
Pak jsme zase všichni zasedli za stoly a pokračovalo se v hodech. Sousedky přinesly každá něco podle 
vlastního receptu a my jsme to všichni chválili, někdy i po pravdě. Takový pravý potluck to byl, kde 
každý přinese, co má, podle té staré indiánské tradice. "Potlach" je totiž zimní slavnost, kde se 



rozdávají dary, někdy i dost extravagantně. Začali to Chinookové u Pacifiku, ale pak se to rozšířilo i 
sem na východ. U ohně jsme se scházeli všichni: anglos, francophones i ti ostatní, ať už přišli z Asie či 
Evropy. Byla to taková velká oslava sousedství, ale tohle slovo už vy ve městech asi nepamatujete. 
 
Moje žena Jill brebentila s Dennisem a jeho ženou Janet francouzsky, pardon quebecky. V tom je 
velký rozdíl, jestli to nevíte - nejen fonetický, ale i politický. Ten hlavně: kanadští frankofóni totiž stále 
ještě vyčítají matce Francii, že je opustila. My ostatní na to máme trochu jiný názor. Podobně jako jiné 
země, i Francie totiž tehdy zaplavovala své kolonie většinou jen nežádoucími živly - námořníky, 
vojáky a chudáky. Také ovšem odsouzence a to za přečiny veliké i menší, jak možná víte, poslali sem 
dokonce i Manon Lescaut. Jejich stará vlast je tedy nejprve vyhnala a později svoji kolonii odstoupila - 
pravda, ne ovšem bez boje - Angličanům. Jen svůj jazyk si tu směli obyvatelé "Nové Francie" ponechat 
a svoji hrdost. No a pak jsme přicházeli my ostatní. Z důvodů náboženských, politických i 
ekonomických - ale s tím bych vás tu asi jen nudil. 
 

Obě naše dcery se na sirupovou slavnost těšily, ale musím přiznat, že i já jsem se tam bavil. Dennis nás 
také během roku několikrát pozval na bárbekjú, tedy jako hosty, ne že by si nás chtěl opékat. Měl 
hrozně rád našeho psa Rockyho, ale nikdy mu neříkal jménem, vždycky ho jenom volal "Chien, 

Chien!". Bylo to, jako by si ho tím přivlastňoval, protože psa neměl; Janet totiž vlastnila dvě kočky a 
chien byl prostě non - non. Kromě koček ovšem měla Janet také ráda zpěv a u táboráku byla beze 
sporu zpěvačkou nejlepší. Znala písně tradiční, jako třeba Mon Pays anebo Evangeline, ale take i 
moderní, například dvoujazyčně znějící Mon P´tit Lollipop. 
 
Měli dva syny: starší, Jean Pierre, studoval na ontárijské universitě v Londonu a mladší, Elvis, chodil 
zatím jen do šesté třídy. Elvis nám přinášel každý večer noviny a tak jsme si ho pro to jméno pořád 
dobírali. Naše Sally vždycky spustila na magneťáku Presleyho "Jailhouse Rock", ale Elvis se jen 
usmíval. Tu klidnou povahu měl asi po tátovi. Ostatně byl na tyhle vtipy zvyklý už ze školy a ani snad 
už neměl své mámě za zlé, že mu vybrala jméno zpěváka, kterému se její Elvis navíc ani moc 
nepodobal. 
 

Jak už jsem naznačil, Dennis byl tichý, usměvavý člověk, povoláním učitel. Učil přírodopis, ale jinak 
se věnoval svým dvěma koníčkům: hvězdám a geologii. Postavil si na zahradě také malou hvězdárnu, 
aby prý mohl pozorovat stálice a oběžnice, ale já myslím, že hlavně pozoroval nebe nad jezerem. 
Jednou mi totiž důvěrně oznámil, že viděl létající talíř. Druhý den psali v novinách, že to byl ten ruský 
sputnik s aluminiovými zrcadly. Byl z toho smutný, ale o to víc pozoroval dál. 
 
Jednou jsme se docela pohádali, kvůli té pláni v Peru, Nazca se jmenuje nebo tak nějak, co tam jsou ty 
záhadné rovné brázdy, míle a míle dlouhé. Mezi nimi se vyskytují i obrovské obrazy zvířat, tak veliké, 
že je můžeme vidět celé jen z letadla. Populární teorie, kterou také zastává Dennis, tvrdí, že to byly 
přistávací ranveje pro návštěvníky z kosmu. Problém je, že se tu po nich ale jinak nic nenašlo. Moje 
hypotéza - a já prosím podtrhuj, že je jen moje - je taková, že tomu bylo právě naopak. 
 
"Jak naopak?" ptal se Dennis - on je totiž na přírodopisce někdy až moc pomalý. 
"No ty ranveje," povídám, "ty totiž sloužily pozemšťanům k odletu do kosmu. Celá jedna civilizace 
odletěla a už se nevrátila. Proto také po nich nic nezbylo; vzali si všecko s sebou, to dá rozum." 
"A kam odletěli?" chtěl vědět Dennis, který se jako každý odborník rád vyžívá ve zbytečných 
detailech. 



"No přece tam, odkud by přiletěli ti tvoji obyvatelé z kosmu," odpověděl jsem naštvaně. 
"A proč odletěli?" ptal se dál. 
"Já nevím," říkám. "Asi byli tak vyspělí, že jim prostě jejich morálka nedovolovala zabíjet druhé lidi. 
Protože ale byli obklopeni samými válčícími neandrtálci - kteří sice měli jen oštěpy, ale zato jim 
zabíjení nedělalo žádné morální potíže - hrozilo jim vlastně vyhubení. A tak se sebrali a odletěli, byla 
to taková emigrace ve velkém, chápeš? Představ si člověče, celá civilizace odletěla; to je, co? " 
"A to se nemohli přestěhovat někam jinam na zeměkouli?" 
"Kam?" povídám zoufale."Ukaž mi dneska civilizaci, kde se lidé nezabíjejí!" 
"Anebo je ti divoši všechny pobili, než stačili odletět," zamyslil se opět. Tím mě rozčílil. 
"Anebo," odsekl jsem, "žádná taková civilizace tu nikdy neexistovala a ty ranveje tam nadělali ti 
neandrtálci, jak tahali domů ulovené mamuty na večeři!" 
 

Double-Erable ovšem loví UFA jen v noci, ve dne je spořádaným občanem a navíc učitelem, jak už 
jsem prozradil. Jeho druhé hobby je ovšem geologie. Je to totiž jeho původní profese, vystudoval 
inženýrství ve Francii, tuším na Polytechnice v Nantes. Pak přišli do Kanady a po delším pobytu v 
Quebeku se přestěhovali do Ontária, sem na sever, kde se jim už hezkou řádku let docela líbilo. To jen 
v létě vezme Janet Elvise a jedou k rodičům do Francie, do Lyonu nebo k její sestře do Vancouveru v 
Britské Kolumbii, tedy buď na východ či na západ, přičemž obě vzdálenosti jsou asi tak stejné. A 
Dennis si v té době zase vyjede na sever: naloží kánoi na střechu svého landroveru, do vozu hodí jednu 
kulovnici a dvě brokovnice, zásoby jídla a hlavně geologické kladívko. 
 
Kam až jede, nikomu neřekne. Zato když se vrátí, tak nám vypráví - to aby nás spletl - o Sault St. 

Marie či Algoma Valley, ale pravděpodobně zajíždí ještě výše na sever, tam, kde silnici přetíná 
železnice Polar Bear Express. Odtamtud dál už asi cestuje jen po vodě a zbytek pěšky, lesem. 
Vyprávěl, jak tam několikrát zabloudil - to víte, mapy pro tuto oblast nejsou tak detailní. Jednou si také 
nalomil nohu a musel po improvizované berli hopsat pár kilometrů ke své kánoi. Proud ho pak zanesl 
do nejbližší vesnice, kde zavolali doktora. Doktor přiletěl v helikoptéře; nohu, která byla už pěkně 
zanícená, přesto zachránil a řekl, že měl štěstí. Tedy Dennis, ne ten doktor, abyste rozuměli. 
 
Po návratu mě Dennis vždycky pozve na návštěvu a ukazuje mi své nálezy: ametysty, safíry, 
polodrahokamy, ale i krystaly ohromné velikosti a nevídané krásy. Ty pecky ametystu, veliké jako 
dětská hlava či bowlingová, kuželníková koule, pak prodává až za několik stovek, většinou do muzeí či 
soukromým sběratelům. Dennis má svoje místa, ale nikdy o nich nemluví. Navíc má tuším nějakou 
tajnou metodu, které vděčí za své nálezy. Nechápu, proč tady v Kanadě nedělá geologa; je to tu ráj pro 
mineralogy a navíc je to velmi dobře placená práce. 
 

Potkal jsem jednoho takového před lety v letadle, letěl jsem z Huntsvillu, toho dole v Alabamě, zpět do 
Kanady. Původně prý pracoval pro olejáře v Albertě, ale jak byznys v osmdesátých letech poklesl, 
odešel do Venezuely. Chvíli tam dělal na naftových polích, ale pak, zlákán zlatem a diamanty, odejel 
po Orinoku na jih, do pralesa. Kde byl, mi ovšem pochopitelně neřekl a já se neptal. Zato techniku mi 
popsal dobře: moderní zlatokopové sice už používají kompresory a i jiné mašiny, ale ta konečná fáze je 
víceméně stejná: drážkovaná koryta, česla a nakonec obyčejná pánev. A hlavně potřebujete hlídače, 
protože najatí Indiáni dobře znají cenu zlata a jsou velice šikovní při uschovávání téhož. 
 
Měl na krku takový řetízek, pendant s nádherným zlatým nuggetem a v něm zasazený jeden černý a 
jeden průhledný, zářící diamant slušné velikosti. Se smíchem dodal, že to je jediné, co mu z bohatství 



zbylo - investoval totiž zlato do pozemků a inflací všecko ztratil. Letěl teď do Ontaria na operaci: 
zlomil si totiž palec u nohy a nějak mu to tam na jihu špatně spravili. Ne, nebylo to při jeho 
zlato-kopání v džungli, stalo se mu to ve městě. Šel si totiž po návratu do civilizace k sousedovi 
zaplavat, skočil do bazénu a nevšimnul si, že tam je málo vody. 
 
"To znám," povídám, "jeden můj kamarád jel na to tak zvané helikoptérové lyžování - znáte to, nahoru 
se letí helikoptérou a dolů na lyžích či skiboardu - sjel tak bez nehody několik opravdových trháků a 
nakonec uklouzl v koupelně."
"To samý, pane, já," povídá ten geolog, "já cestoval stovky mil v pralese a nic se mi nestalo, až doma."
"Doma?" povídám, "Vy se tam vracíte?"
"Našel jsem si jiný job," řekl, "dělám teď v hliníkových hutích, pro Němce."
"Ale proč tam chcete zůstat?" ptám se.
Rozprřáhlk ruc ejako prorok: "Ženský, pane, ženský jsou tam prostě nádherný!" 
 

Pověděl jsem ten příběh Dennisovi a snad ani nemusím podotýkat, že se mu líbil. Ale když přišla řeč 
na zlato, odpovídal vyhýbavě. Já totiž mám veliký plán, abyste věděli: až budu na penzi, půjdu na 
sever hledat zlato. Času budu mít dost a penzi malou, takže spojím příjemné s užitečným. Už jsem si 
také koupil zlatokopeckou příručku, takže můžu dělat chytrého, co se týče nářadí a vůbec těch věci 
kolem. Dennis mi také poradil vzít si s sebou teploměr, abych poznal, kde je zlato. 
"Jak to poznám?" ptám se hloupě. 
"No, až budeš blízko zlata, bude dostaneš zlatou horečku!" zachechtal se. Nevím, kde ten vtip sehnal, 
ale tuším, že se asi mezi gold-diggery používal odedávna. 
 
Skoro všechny národy si zlato velice cení, ale západní civilizace asi nejvíc. Výrazy jako Golden West, 

golden years, golden girls anebo heart of gold to jasně dokazují. V novinách čteme každodenně cenu 
zlata, protože milióny lidí ještě pořád holdují zlatému teleti. Prý je to kov, kterému čas nemůže 
uškodit. Nevím, zda je to pravda: i to srdce ze zlata také jednou dotluče a ruské zlaté zásoby už také 
pomalu vyschly. 
 
Můj přítel Double-Erable spíše holduje zlatu tekutému. Ne, nemyslím tím pivo, ale právě onen sirup z 
javoru. Pivo už nepije, je vyléčený alkoholik a born again Christian, tedy znovuzrozený křesťan. O mě 
žertem tvrdí, že jsem pravý opak: vyléčený křesťan a znovuzrozený alkoholik. Jinak se tu ale o 
náboženství moc nežertuje: kdo nevěří v boha, je prostě podezřelý. Takový nevěrec musí být jistě 
schopný pěkných věcí - tedy jako špatných věci, abyste rozuměli. Jinak celkem nezáleží, v jakého boha 
věříš, Krista či Krišnu; dokonce i ti, co věří v ďábla, mají svá zákonná práva. To proto, že je tu 
náboženská svoboda a dokonce je to také v ústavě - tedy mám na mysli naši konstituci a ne ústav pro 
duševně choré . . . 
 

Nějakou dobu jsem Dennise neviděl. Cožpak v létě, to ho stejně neuvidím - jak už jsem řekl, to jezdí 
pokaždé na sever. Jenomže teď už nastával podzim a Double-Erable se ještě neukázal. Denně jsem 
večer na procházce se psem sice vídal před jejich domem auto, ale to zase ráno vždycky zmizelo. Do 
práce, teda do školy ale také nechodil, naše holky ho tam neviděly. Asi přišel o práci, říkali jsme si se 
ženou, a teď si našel jinou, takže musí někam dojíždět. 
 
Ale mýlil jsem se: auto bylo jeho, ale jezdila s ním Janet. Přivezla ho odněkud ze severu, tedy to auto, 
Dennis se totiž nevrátil. Našli jen kus kánoe a několik kilometrů níže také jeho plovací vestu. Ano, 



bylo tam vyšito jeho jméno, podle toho poznali, že byla jeho. Pohřbili Dennise na našem hřbitůvku, 
vlastně nepohřbili, jeho tělo se totiž nenašlo. Byl tedy pochován in absentia, jen jeho jméno vytesali do 
kamene a také měsíc úmrtí, den stejně nikdo přesně nevěděl. Jinak majetku mnoho neměl, ani životní 
pojistku. Z jednoho platu je ale těžko udržovat tříčlennou rodinu a tak Jean Pierre musel odejít z 
university a dělal někde v Torontu. Později dala Janet dům na prodej a odstěhovala se ke své sestře do 
Vancouveru. Dům osaměl, ale nikdo ho nekupoval . . . 
 
Po čase si dům rentoval nějaký Holanďan, Van der Houten nebo tak nějak, ale dlouho tam nežil, zase 
se brzo odstěhoval. To asi také dalo podnět k šuškandě, že v domě straší; ale i kdyby tam nestrašilo, 
lidé by si určitě už něco vymysleli. A tak byl dům opět na prodej. Každé ráno na procházce jsme se 
tam s Rockym zastavili a vzpomínali: na oheň, co hořel pod kotli, na děti, co výskaly, na to, jak Dennis 
šmidlal na housle a sousedi tancovali jako na candrbále. 
 
Dům tam stál opuštěný skoro rok. Potom bylo zase jaro a já takhle vyvádím Rockyho a on mě 
najednou z ničeho nic táhne k javorům. Žasnul jsem: na stromech byly zase kbelíky a aby byla iluze 
úplná, slyšel jsem, jak někdo dojatým hlasem volá: "Chien, Chien!" Rocky se rozběhl k domu. Nemohl 
jsem uvěřit svým očím - před domem stál člověk, který se hrozně podobal Dennisovi. 
"Pane," povídám, "toto je soukromý pozemek. Co tu děláte?" 
"Me non - Richie, ty mě nepoznáváš?" zeptal se ten člověk. Byl to opravdu Dennis. 
"Ty žiješ?" ptám se nevěřícně. Ujistil mě, že ano. "A co ta kánoe a plovací vesta?" 
"To je dlouhá historie," řekl, "pojď se ke mně napít vína, já ti to všecko povím." 
 

Co mi pak vyprávěl bylo sice nesouvislé a sem tam i pomotané, ale nakonec to dávalo smysl. Když se 
tehdy vypravil na sever, smůla ho pronásledovala hned od začátku. Nejprve utopil část bagáže, pak 
zase všecko namoklo deštěm. A také jeho nálezy nestály za moc. Ukončil tedy své prospektování o 
týden dříve a těšil se domů. Ale jak sjížděl rapidy, tedy peřeje, ztratil ještě navíc pádlo. To je ovšem to 
nejhorší, co se může člověku v kánoi a navíc ještě v peřejích, stát. 
 
Probudil se na posteli v nějakém pokoji, ne moc zařízeném, jen pár kusů nábytku a krucifix na stěně. 
"Podle toho jsem poznal", povídá mi, "že jsem v rukou dobrých lidi."
Usmál jsem se skepticky: mně by v takové situaci kříž asi připomněl pohřeb. "A co se ti vlastně stalo?" 
zeptal jsem se. 
"Přesně to nevím, ale někde jsem musel narazit na skálu, kánoe se rozbila a proud mě asi ještě kus nesl 
a otloukal o kameny, až jsem ztratil vědomí. Našli mě až dole pod peřejemi. Týden, dva, jsem prý ležel 
v bezvědomí, ale když jsem se probudil, to nejhorší teprve přišlo: zjistil jsem, že jsem ztratil pamět. " 
"To se stává," pravil jsem žertovně, "já ji taky občas někde zapomínám a nevím, kde." 
"Ale ne, opravdu," bránil se, "já si člověče vůbec nic z mého minulého života nepamatoval." 
"Takže jsi ani nevěděl, kde bydlíš, že jo?" ptal jsem se nevěřícně, ale on jen zakýval hlavou: "Ani to, 
že mám ženu a děti, dokonce ani svoje jméno jsem si nepamatoval." 
 
"Počkej," povídám, "našlo se kus kánoe a plovací vesta, tu jsi přece měl na sobě, tam bylo tvoje jméno 
- jak to, že ji odnesl proud?" 
"Asi jsem si ji svlékl, než jsem omdlel. Když mi o tom teď konstábl vyprávěl, nedovedl jsem si to 
vysvětlit." 
"Ale počkej," vyzvídám, "jak to, že si hoši od RCMP nedovedli spojit ta dvě hlášení, tedy tvé zmizení 
a objevení se někoho jiného - jak to, že to nedali dohromady?" 
"Oni tam někoho našli?" zeptal se poněkud přiblble, takže jsem se musel zachechtat: "No přece tebe, 



jestli jsi to ovšem ještě vůbec ty!" 
 
"No oni ale na policii neohlásili, že mě nalezli." 
"Cože," nechtěl jsem věřit vlastním uším, "celá vesnice o tom ví a nikdo to neohlásí?" 
"No, ona tam nebyla žádná vesnice."
"A co ti dobří lidé?" divil jsem se dál. 
"No on to byl vlastně jenom jeden člověk, jen ta žena, co mě našla." 
"Která žena? O tom jsi mi nic neříkal," namítám. 
"Ale když ty mě pořád přerušuješ a pak jsem celej popletenej . . ." 
"No dobře, dobře," uklidňuji ho, "začni teda znova: bylo jednou jedno mizerné léto . . .." 
"Ale ty jsi se přece ptal na Louisu," opravoval mě. Bylo vidět, že se o ty kameny asi přece jen hodně 
potloukl. 
"Tak povídej sám," řekl jsem netrpělivě, "jinak se ten konec nikdy nedovím. Jaká Louisa?" 
 
Louisa byla ta žena, co ho našla a pak se o něj také starala. Žila několik mil od nejbližší vesnice. Byla 
vdova, původem Métis, zrovna jako její zesnulý manžel. Musel jsem ho přerušit: "Métis jsou přece 
míšenci Francouzů a Indiánů, ale ti žijí hlavně na západě - co dělají na severu Ontaria?" 
"Však oni se sem přestěhovali, on byl trapper, lovil do pastí či co a po čase asi umřel - " 
"To asi ano, když je ona teď vdovou," přerušil jsem ho. 
"Jo, vidíš, to je pravda," přitakal, aniž si všimnul mé ironie. Asi se opravdu ještě úplně neuzdravil, 
povídám si a bylo mi ho tak nějak líto. 
 
"A co bylo dál?" ptám se netrpělivě. 
"No žil jsem tam, ani nevím jak dlouho, prostě až do teďka a protože jsem nevěděl, že mám jinde ženu 
a děti, tak jsem - " 
"Cochon," poplácal jsem ho přátelsky po ramenu. "Vy Francouzi když vidíte ženskou, tak se prostě 
neudržíte, že jo?" 
Zavrtěl hlavou: "Bylo to vážnější. Já jsem se ti, Richie, zamiloval." 
"Ale to ona asi chtěla, proto tě nenahlásila," hádal jsem. "Proto ti sundala tu plovačku a hodila ji po 
proudu, aby si všichni mysleli, že jsi se utopil. Ale jak to vlastně ututlala, že o tobě nikdo nevěděl, ani 
v okolních vesnicích?" 
"No věděli: ona lidem řekla, že jsem její bratranec." 
"Ale přece museli tušit, že spolu spíte, ne?" namítal jsem. 
"No jistě, ale asi si mysleli, že jsem její milenec z Quebeku, který za ní přijel." 
 
"Ale jak se to tedy všecko -" chtěl jsem se zeptat, ale on mě přerušil. 
"Paměť se mi zase začala vracet," vysvětloval, "nejprve pomalu, ale pak úplně všecko. A najednou 
jsem věděl: že mám ženu a děti, vlastně dvě ženy..." 
"Ty jsi se znovu oženil?" ptám se, "ale to je přece bigamie!" 
"Ale ne, tak daleko to nedošlo, ona asi věděla už od začátku, že jsem ženatý, nechtěla mě přivézt do 
trablů." 
"Jistě, jestli jsi měl fotky Janet a dětí někde u sebe," povídám. "A než je schovala či spálila, tak si je 
dobře prohlédla." 
"Dvě ženy," zaúpěl, "Mon Dieu, quel horreur!" 
Zachechtal jsem se: "Jiný by ti záviděl a ty hned, že je to hrůza." 
"Ano, protože v očích božích jsem stejně bigamista," řekl a já musel uznat, že má asi pravdu. "Vždyť 
já jsem se ti choval úplně jako její manžel!" 
"Ten co umřel?" chtěl jsem žertovat, ale nevšímal si toho. "Promiň," omlouvám se, "já jsem zapomněl, 
že ty jsi ten znovuzrozený křesťan. Teď dokonce dvakrát znovuzrozený," nemohl jsem si odpustit 



levný vtip. Nedbal na to a pokračoval: "Louisa mě sice pořád přesvědčovala, že to jsou jen halucinace, 
že vůbec nejsem ženatý a že potřebuji jen víc času, abych se úplně uzdravil." 
 
"Ale jak jsi se tedy dostal sem?" divil jsem se. 
"To víš, pořád mi to vrtalo hlavou, musel jsem prostě vědět pravdu. Musel jsem se vrátit. Potřeboval 
jsem ale kánoi, abych se dostal dolů po řece. Jenže Louisa žádnou neměla -" 
" - anebo ji dobře schovala," přerušil jsem ho. 
"Tak jsem si udělal tajně takový malý vor, vlastně jen prám a jednoho dne jsem ujel." 
"A s tím prámem jsi přejel ty peřeje, jo?" ptám se nevěřícně. 
"No ano, to máš lehčí, ten se nemůže potopit ani převrátit, jen se musíš na něm udržet, to je všecko," 
vysvětloval. 
"A byla alespoň hezká, ta tvoje Lou?" 
"Mais oui, Lulu byla krásná, mladá, a napůl Francouzka." 
"Takže dobře vařila, viď?" ptám se. 
"To ne, v tom byla spíše Indiánka, " přiznal. C'est terrible!" zařval najednou jako poraněné zvíře, "já ji 
pořád ještě miluju!" 
 
"A co Janet, co děti?" vyzvídal jsem. 
"Vím jen to, že odjela s Elvisem do Francie a Jean Pierre pokračuje ve studiich v Columbia 

Brittanique, Kelowna se to místo jmenuje nebo tak nějak," odpověděl. 
"A ty?" povídám. 
"Nevím, dům mi pořád patří - vlastně Janet, já jsem úředně ještě mrtvej. Ale hezký kámen mi dali na 
hrob, to jo." 
"A ty kbelíky na erable jsi tam dal ty?" 
"No jistě, bude přece festival. Zvu vás všecky na neděli, přijdete?" 
 
Byla to oslava veselá, tak jak to má být, když přijde jaro. Dennis hrál na housle, děti skotačily a 
sousedé a sousedky trdlovali dlouho do noci. Všecko jako by se vrátilo do normálu. Dennis chodil 
kolem a ptal se, kdo chce dostat přidáno: "Double erable? Double erable?" Jen nám tu jaksi chyběly 
Janetiny písničky a Elvis, abychom na něm mohli tupit svůj ostrovtip. Rozjařeni jsme se vraceli domů 
a Jill mi povídá: "To jsem ráda, že jsou zase spolu." 
"Jak spolu?" ptám se nechápavě. 
"No ona přece přiletí příští týden." 
"Louisa?" vyhrklo ze mne. 
Má žena se na mne podívala nechápavě: "Jaká Louisa, Janet přece! Ty si už, ty sklerotiku, ani její 
jméno nepamatuješ?" 
 

Janet se u nás stavila, ale bez Dennise, který prý zase odjel na týden na sever. Čekala pak na něj měsíc 
- už už se rozhodovala, že se zase vrátí do Evropy, když přišla zpráva, že tam někde nahoře našli jeho 
zakrvácené šaty, spíše tedy jen cáry z nich. Oficiální zpráva dodávala, že byl Dennis roztrhán dravou 
zvěří, patrně medvědem. Musel jsem se v duchu smát - tentokrát teda Louisa nechtěla nic nechat 
náhodě. Bohužel to ale nepracovalo - Janet začala něco tušit a ta dvojí Dennisova smrt jí pořád vrtala 
hlavou. 
 
Za týden nám oznámila, že se rozhodla ho najít, že už totiž policii nevěří. Ale až ho najde - všimněte 
si, že neříkám jestli, ale až, protože když si Janet něco vezme do hlavy, tak to taky dokáže - tedy až ho 
Janet najde, doufám, že k němu bude jeho znovunalezený Bůh milosrdný. Jinak by pro něj asi bylo 



přece jen lepší, kdyby ho ten medvěd opravdu roztrhal . . . 
 



Autor : Jan B. Hurych 
Název : POVÍDKY OD HURONU 
Povídka: Vypravěč. 

 

 
VYPRAVĚČ. 

 

Mohlo by se o mně říci, že jsem rozený povídkář, 
takový ten storyteller, ale nemylte se, jinak se živím 
tím, že vyrábím starodávný nábytek Nu abych 
pravdu řekl, on vlastně není starodávný, on jen tak 
vypadá, ale to snobům nevadí a jak známo, za patinu 
se hodně platí, ať už je pravá nebo falešná. Kdybych 
ovšem řekl, že jsem povídkář povoláním, bylo by to 
také pravda, protože se mi někdy zdá, jako bych byl 
k tomu povolán. Ovšem ne jako se povolává na 
vojnu, ale takovou tou vyšší mocí, jestli víte, co 
mám na mysli. Mocí daleko vyšší, než je ta 
vojenská, pokud je to vůbec možné.
 
Prostě mi to nedá a musím vyprávět. Takové ty 
příběhy ze života a o životě, ale poučení k tomu 
nedávám, to už si musí každý najít sám. Návody se 
mohou přikládat jen k takovým věcem, jako je 
mechanický otvírač konzerv - a navíc k nim ještě 
dostanete záruku. Já k mým příběhům žádnou 
záruku nedávám. Už proto, že život sám je někdy 
daleko zamotanější, než bych to kdy dokázal 
vymyslet. 
 
Lidé mé příběhy většinou poslouchají rádi, jen 
někteří moji přátelé jsou tím poněkud unaveni, 

protože je slyšeli už několikrát. A zatímco já stárnu a už si nepamatuji, kdy jsem komu co vykládal, 
moje žena má tu nevýhodu, že má paměť dobrou a ví dokonce přesně, kolikrát jsem jí co říkal. Je 
ovšem možné, že také trochu hřeší na to, že já si to nepamatují. Ti, kterým se mé povídky líbí, si v nich 
většinou najdou, co v nich hledají, někdy i sebe sama - jiní se v nich naštěstí nepoznají, tedy naštěstí 
nejen pro ně, ale často i pro mě, že ano. Třetí kategorii mám nejraději: to jsou lidé, kteří to prostě berou 
jen jako druh zábavy. 
 
Vyprávěčství je ostatně velmi stará profese, ještě z dob, kdy se autoři nebáli číst svá díla před 
publikem. Z dob, kdy minnesaengři chodili hradu k hradu a pokud zrovna netrápili svou loutnu nebo 
srdce paní domu, vlastně hradu, vyprávěli i ty nejnovější drby. V některých zemích se dodnes 
shromažďují lidé na tržištích a poslouchají zkazky nebo falešná proroctví. Moderní země jsou trochu 
dál: ty na to mají parlament. 
 
Jako všichni vypravěči, já se svým vyprávěním i bavím. Rád se totiž sluním v paprscích obecného 



zájmu a někdy i obdivu. Věty jako: "Kam na to Tome chodíš?" nebo: "Já znám taky jeden příběh, ale já 
bych to tak neuměla povědět", nejsou sice výrazy profesionální kritiky, ale zato polichotí mému ego. 
Vždyť i sama velká historie se vlastně skládá jen z mnoha malých historek. 
 

Betty Hopkins mě tuhle zastavila, jestli bych nechtěl udělat něco užitečného, ovšem jako dobrovolník, 
rozuměj zadarmo. Betty je moje dobrá známá a já jí prostě nemohu říci ne, tak jsem jen přitakal a 
pokrytecky dodal, že většina dobrých skutků se stejně dělá zadarmo. V duchu jsem si ovšem řekl, že ty 
ostatní - ne už tak dobré skutky - jsou zase dobře placené, což také není k zahození. Nahlas jsem se jí 
ale jen zeptal, co tedy na mně chce. 
"Mám takový nápad, Thomasi,"- ona mi nikdy neřekne Tome - "v městě je totiž ústav pro nevidomé, 
znáš ho, jmenuje se to Holy Mary's Court, jsou tam většinou lidé starší a pro zábavu tam mají jen 
televizi, ale to víš, většina filmů jsou ty action movies, pořád se tam něco hýbá, ale málo mluví, takže 
radši poslouchají rádio, ale to víš, ty doby, kdy ještě v rádiu dávali detektivky, tu už jsou dávno pryč," . 
. . a konečně udělala tečku, aniž by řekla, o co jde. 
 
"Takže ty myslíš, že já bych svými povídačkami mohl provádět takou tu zábavu, entertainment, ne?" 
ptám se jí přímo, protože jinak by Betty mluvila ještě celou hodinu.
"No právě a navíc jsou ty tvoje příběhy i poučné, " řekla lstivě a podívala se na mě těma svýma 
velkýma černýma očima, kterým nedovedu nic odepřít. O čemž ona, mimochodem, velmi dobře ví. 
 
Zašel jsem tam hned ve čtvrtek. Paní ředitelka ústavu mi nejprve dala pár dobrých rad. "Víte," povídá, 
"jejich svět je jiný než náš. Někdy je daleko menší, jindy zase tak veliký, že jim naše starosti připadají 
jaksi - no malicherné. Někteří z nich, většinou ti slepí od narození, už prošli všemi stupni samolítosti a 
na svůj stav si nějak zvykli; jiní jsou ještě pořád citliví na některé výrazy, většinou s nevinným 
obsahem, jako třeba 'to bys koukal' nebo 'podívej se, člověče', 'to jsem ještě neviděl' a podobně.Na to si 
dejte pozor. Jindy je to horší: tak třeba mluvíte o svých dětech a zmíníte se, že máte u sebe fotografii - 
a oni naráz vědí, že tu fotku vlastně nikdy neuvidí. Zažili jsme to tu všichni a při troše opatrnosti se 
tomu už umíme vyhnout." 
 
"Jiná věc je," pokračovala, "když popisujete detaily, to mají všichni rádi. Jak jinak bychom jim mohli 
vysvětlit, o čem mluvíme? Víte například, že děti, co se narodily slepé, nemají představu, co je výška a 
musíme je hlídat, aby nevypadly z okna? Jindy je to spíše žertovné: jakýsi mladík se mě zeptal, proč se 
na hodinkách nosíval přívěsek. Ach tak, řekl radostně, když jsem mu to vysvětlila, ony se nosily 
hodinky na přívěsku!" Vzpomněla si náhle, že něco má na programu a podívala se na svoje hodinky. 
Řekla jen: "Tak už běžte!" a popřála mi good luck. 
 

Seděli tam všichni v první řadě, ale bylo jich asi tak jen šest, sedm. No nazdar, povídám si, velký 
zájem o mě tady není, ale možná, že je to tak dobře. Normálně totiž trému nemívám, ale tady jsem ji 
měl. Nejprve jsme se navzájem představili, to abych si mohl zapamatovat jejich jména. Nemáte-li totiž 
oční kontakt, musíte je vždy oslovit jménem, jinak by nevěděli, ke komu z nich mluvíte. Naštěstí jsem 
ještě tak daleko nebyl, mluvil jsme ke všem a k nikomu. Je to takový divný pocit, když všichni na vás 
upírají oči, aniž by vás viděli, aniž by zase vám ty jejich oči vůbec něco říkaly. Nikdy předtím jsem 
nevěděl, jak dalece se oční komunikace zúčastňuje naší řeči, když s někým mluvíme. 
 
My "vidomí" jsme totiž už tak zvyklí na tu oční "mluvu", že bez ní ani nemůžeme být. Z tváří druhých 
umíme vyčíst jejich pocit - radost i smutek, často i to, co si o nás myslí. Vyprávím-li něco žertovného, 



stačí mrknout levým víčkem a lidé pochopí, že jde o vtip. Někdy se naopak při žertu tvářím přehnaně 
vážně a lidé se mohou popukat, jak je to tím právě o to víc směšné. To vše mi teď chybělo. Nevěděl 
jsem, jak se na ně, jak se říká, napojit. 
 
Pak mi to napadlo: je to tak prosté - stačí přece zavřít oči a je to. Jenže není; najednou mi při tom 
hromada věcí chyběla. Ovšem zase se mi zjevily jiné, co jsem dříve neviděl. Jako bych spatřil nový 
svět, svět bez obrazu, ale zato plný slov a pocitů. Jako kdybych předtím nikdy neznal pravý význam 
některých výrazů - vždycky jsem je vlastně vnímal jen jako nějaký konkrétní předmět či obraz. A ty 
výrazy mě teď napadaly samy od sebe, někdy mělo jedno slovo větší smysl, než celá věta. 
 
Jiná slova zase zněla prázdně, příliš všeobecně, dutě. Zkuste to, když někdy mluví v televizi nějaký 
politik, zavřete oči a poslouchejte - a hele, vždyť on vlastně nic neříká! Příliš se normálně necháme 
unášet jeho gesty, úsměvy, kravatou nebo co já vím. Také mě to zavírání očí pomohlo: poprvé jsem 
vlastně slyšel také sám sebe. Nejprve jsem se nepoznával, ale za několik okamžiků jsem se našel a 
rozjel jsem to naplno, tak jak to umím. Protože, jak už jsem řekl, vyprávím také - a někdy hlavně - pro 
sebe a kvůli sobě. 
 

Jmenovala se Brenda. Kolik jí bylo let, to nevím a jak vypadala, to ani není důležité. Byla z těch, co 
předtím viděli, ale později ztratili zrak. Říkám ztratili, ale to není správný výraz. Většinou něco 
ztrácíme z neopatrnosti či nedbalosti: zapalovač, tužku, prostě věci, bez kterých se jinak můžeme 
celkem dobře obejít. Brenda o zrak přišla a to při autonehodě. Potom ještě přišla o svého snoubence - 
brzo potom ji opustil: nějak zapomněl, že se na podzim měli brát. Anebo právě že nezapomněl. 
 
Přežila to. Dokonce ho i chápala. Později se sice vdala, ale manžel jí brzy zemřel. Přežila i to. Děti 
neměli a tak se přestěhovala k rodičům, kde žila do té doby, než zemřeli. Pak ji přivezli sem k Holy 

Mary, kde žije - lépe řečeno přebývá - už pár let. Až jsem jí záviděl, jak byla pořád veselá a milá. Kde 
proboha pořád brala tu dobrou energii? Snad to bylo náboženstvím, snad jen proto, že prostě měla ráda 
lidi. 
 
Také mě si zamilovala. Byla to velká štěbetalka, skákala mi pořád do vyprávění, neboli, jak se to často 
říká, byla "rušivý živel". Ovšem já se na ni proto zlobit nemohl. Právě naopak: když pak někdy 
postonávala a nepřišla mi naslouchat, hrozně mi chyběla. Naučil jsem se totiž té její všetečnosti - jiní 
by řekli "zvědavosti" - využívat při svých vyprávěních. Vždycky mě totiž předbíhala a hádala, co bude 
dál. Někdy to uhodla, někdy ne - teda častěji ne. Tím, že to neuhodla, přispívala ovšem k napínavosti 
příběhu. Já sám totiž nikdy neodhadnu pravý okamžik, abych zastavil, odbočil a tak napínal své 
diváky. Ovšem kdyby ale bývala častěji uhodla konec příběhu, byl bych tam býval jaksi nadbytečný, 
ale toho jsem se u ní nemusel bát. 
 
Pak jsem ji začal podezírat. To když jsem zjistil, že začíná "neuhádat" častěji a častěji. Chtěla mi asi 
udělat radost. Jenže já přijal její hru a začal jsem zase přiznávat, že něco uhodla a podle toho jsem pak 
ale měnil konec příběhu, který pak ovšem zase neuhodla. Byla z toho celá nešťastná, než pochopila, že 
i mé strany je to jenom hra. Pak jsme té hry ale nechali, příběhy se totiž stávaly příliš zamotané a 
ostatní posluchači se v nich nevyznali a nakonec ani my dva ne. 
 
Hrozně ráda měla povídačky "s poučením" - ostatně o to se já snažím ve všech svých příbězích. 
Pochopitelně měním místa a jména osob, ale jelikož jsem ty příběhy slyšel od druhých nebo sám 
prožil, zní všechny poměrně věrohodně. Říkám "zní", protože je to moje publikum u Holy Mary 



posuzovalo hlavně podle mého hlasu a dobře poznalo, když jsem zaváhal nebo se snažil něco vynechat. 
Byli to dobří posluchači: poznali, když jsem byl v dobré náladě anebo zase když jsem byl unavený. 
Uhodli, co jsem měl rád nebo co mě bolelo. Přesto mi trvalo dost dlouho, než jsem to pochopil a snažil 
jsem se - teda hlavně ta moje trápení - před nimi maskovat, ostatně bez velkého úspěchu. 
 

Také si mě oblíbil, a já jeho, starý Ken McDonald. Ne, nevlastnil žádnou z těch proslulých 
hamburgrových jídelen, kde se konzumuje potrava jako na běžícím pásu. Ani se nějak moc neproslavil 
jinak, byl prostě jeden z té skupiny stotisíců Mac Donaldů, MacDonaldů či McDonaldů, co žijí po 
světě a docela dobře se mezi nimi ztrácel. Jednou mi vykládal, jak kdysi seděl v čekárně u zubaře a 
když sestra vyvolala jeho jméno, zvedlo se jich hned pět. Celosvětový klan Donaldů je početný a navíc 
velmi plodný, takže se vůbec nemusíme bát, že by někdy vyhynuli, tak jak to třeba hrozí - prý - 
delfínům. 
 
Ken, vlastně Kenneth, býval kdysi učitelem historie a často mě svými detailními znalostmi i dost 
udivoval. Například když prohlásil, že jedním, kdo měl zásluhu o výzkum Kanady, byl Čech. "No 
přece Rupert," dodal, asi aby pomohl mé paměti, "ale vy jste mu asi říkali Ruprecht, ne?" A když má 
paměť pořád nezabírala, dodal: "No princ Rupert, syn královny Alžběty české, zimní královny!" 
 
"Ale on přece nebyl původem Čech," vzpomínal jsem si. 
"To je pravda," uznal Ken, "jeho otec byl vlastně Němec a Alžběta byla dcera anglického krále Jakuba 
- jinak ale Skota," dodal hrdě, jako kdybych zrovna tohle nevěděl. "Fridrich byla ale český král a jeho 
syn měl tedy českou příslušnost. Navíc se Rupert narodil v Praze a nějakou dobu se dokonce 
uvažovalo, že bude prohlášen následníkem na český trůn, který pak ale připsali na jeho staršího bratra, 
Fridricha Jindřicha. Dlouho si ale nezakralovali, i když se jeho matka nadosmrti i v cizině nechala 
titulovat jako česká královna. Jestli tohle nedělá z Ruperta Čecha," rozčiloval se Ken, "tak to už 
nevím!" Chtěl jsem mu vysvětlit, že k tomu, aby byl někdo Čech, je potřeba trochu víc, ale neřekl jsem 
to. Jednak jsem neměl to srdce a navíc mi jeho zájem o české dějiny lichotil. 
 
Ale vlastně má pravdu - řekl jsem si. Jak to, že se to tak dlouho tutlalo? Vždyť to byl vlastně první 
český emigrant! Hned jsem se také rozhodl, že si o tom světoběžníkovi něco přečtu.A bylo toho dost. 
Po neslavném odjezdu královské rodiny z Prahy žili v Holandsku a nějaký čas pobyl i u strýce Karla I. 
v Anglii. Když trochu vyrostl, třicetiletá válka byla ještě v plném proudu a tak dostal svůj vlastní pluk. 
Bojoval na straně Švédů proti Habsburkům, byl však zajat a vězněn v rakouském Linci. Později byl 
konečně propuštěn a odejel do Anglie pomáhat svému strýci králi Karlovi I proti Cromwellovi, to už 
jako vrchní velitel kavalerie. Svými taktickými vědomosti a osobní odvahou vyhrál královské straně 
několik bitev. Jenže právě tyto vlastnosti zase chyběly králi, který válce nerozuměl a kromě toho byl 
dvorními politiky víc a víc odtrháván od svého synovce. Král začal prohrávat jednu bitvu za druhou, 
což ho stálo nejen království, ale nakonec i hlavu. 
 
Rupert odešel za hranice, kde se k němu připojila část anglické flotily a jako královský privatýr - 
rozuměj pirát v královských službách - přepadal Cromwellovy lodi a tak pomáhal Karlovi, synovi 
popraveného krále, jinak teda svému bratranci, k penězům, které tento - také už v emigraci - nutně 
potřeboval. Po smrti Cromwella si Angličané povolali prince Karla zpět a prohlásili ho králem, Karlem 
II. Jeho vláda pak byla jedna z nejlepších v dějinách Anglie, takže si vysloužil titul good king Charlie. 
Rupert se stal admirálem králova loďstva a bojoval ještě ve válce proti Holandsku, ale později se stal 
velitelem windsorského zámku a věnoval se už jen vědě a inženýrství. Král mu také dal do správy 
celou polovinu Kanady, tzv. Rupert's Land a byl to Rupert, který v Kanadě založil obchodní 



společnost, dnes známou pod jménem Hudson Bay, která se tak silně zapsala v historii Kanady a dnes 
stále ještě existuje, pod jménem "Bay". 
 

No prosím - to byla historka, kterou bych ani já nevymyslel. Když jsem to vyprávěl svým 
posluchačům, docela je zaujala. Proč také ne, bylo tam něco, co nás jaksi víc spojovalo. Ken se toho 
hned chytil a naléhal, jestli snad také já nemám v sobě trochu skotské krve. "Možná že to ani nevíš," 
řekl, "třeba z těch Keltů, co v Čechách žili před Svatoplukem Čechem." Vysvětlil jsem mu, že se 
jmenoval Praotec Čech, i když, abych pravdu řekl, mi dělalo potíže přeložit slovo "praotec" - titul 
"Great Father" je už totiž rezervován pro někoho jiného. 
 
Vymyslel jsem si tedy historku, jak se za třicetileté války moje pra-pra-prababička v Čechách 
zamilovala do skotského vojáka - jednoho z těch, co sloužili pod Valdštejnem a pak ho propíchli 
halapartnou - a to za okolností, které vedly k urychlené svatbě, neboť byla s outěžkem. To se Kenovi 
líbilo; vzal to jako vtip, jak jinak. Zato Brenda mě od té doby podezírala, že asi své skotské kořeny 
tajím a při různých příležitostech mě titulovala "Mac". 
 

O náměty jsem tedy neměl nouzi. Navíc jsem si nějak ty lidičky v ústavu oblíbil. Tady mi nikdo 
neříkal, že píšu jako nevyléčitelný romantik nebo zase jako cynický skeptik - tady mě prostě brali jako 
vypravěče, jako součást mých příběhů. Skoro bych řekl neoddělitelnou součást. Na oplátku mi zase 
vyprávěli historky svého života, někdy váhavě, jindy neuceleně, ale vždycky upřímně. Většinou se 
často opakovali, ale příběhy kupodivu nikdy neměnili. Bylo to něco jako zpověď, jako by mi ty příběhy 
dávali darem, nebo snad na oplátku. A já je bral s otevřenou myslí a hlavně srdcem. 
 
Moje povídání je totiž inspirovalo k tomu, aby mi také oni mohli vyprávěli o svých láskách a 
trápeních, o svých dětech či rodičích, o tom, co bylo a už třeba dávno není. Co jiného vlastně ke stáru 
člověku zbývá? Oni měli každý jen jeden příběh, ten svůj, co prožili. Já si jen příběhy půjčoval a někdy 
i vymýšlel - znal jsem mnoho příběhů, ale žádný nebyl vlastně opravdu můj. To mi dávalo jakýsi 
nadhled a oni to nějak tušili, protože si začali ke mně chodit pro rady, jak udělat tohle, jak rozhodnout 
támhleto a podobně. To jsem ovšem nechtěl. A jestli je mi opravdu něco nepříjemné, pak je to něčí 
žádost o radu. Udělal jsem v životě hodně chyb a tak nejsem zrovna ten nejlepší rádce. A co je 
nejhorší, na některé ty svoje chyby jsem dokonce pyšný. Důvěrné požádání o radu mě přivádí do 
rozpaků: ne, že bych nedokázal poradit - dost rad jsem už v životě dal a většinou byly dobré, ale jak už 
jsem řekl, nemám to rád. Protože člověk by se měl v životě rozhodovat zcela sám, jen podle sebe. 
Podat o informaci, to ano, to udělám rád, ale radit, to už je návod k akci. A s tím je spojena i určitá 
zodpovědnost, že ano a tu já hrozně nerad. 
 

A pak najednou přišla Brenda a tajnůstkářsky mě požádala, abych prý jí poradil. A ne hned tak s něčím 
- chtěla se totiž vdávat. Ne, nechtěla ode mne, abych jí řekl, koho si vzít. Toho už měla vybraného, 
stejně jako jiné detaily, jako koho má pozvat na svatbu, co se bude podávat k hostině a podobně. 
Jenom pořád ještě nevěděla - a která žena to ví? - jestli si vybrala dobře. Mě tím ovšem úplně 
vystrašila: rady ohledně manželství jsou ty nejtěžší, nejzodpovědnější. Ne, že bych neměl kvalifikaci, 
také už jsem byl jednou ženatý, ale mám na manželský stav poněkud svérázný názor a ještě svéráznější 
vzpomínky. 
 



Kdysi jsem na to říkával dokonce takovýhle vtip: každá velká láska končí tragicky - buď se rozejdou 
nebo se vezmou. Anebo jiný: Rozdíl mezi manželstvím a vězením je, že ve vězení vám za dobré 
chování i pár let odpustí, zatímco v manželství vám ještě pár let přidají. Ovšem vtip nevtip, manželství 
je velmi vážná věc, jako každá instituce. Především je to svazek dobrovolný a jako takový se často 
bere na lehkou váhu. Dva lidé si slibují, že budou brát toho druhého jako rovný rovného. Já osobně - 
zase vtip - se domnívám, že v dobrá manželství jsou jen taková, kde "jedna poroučí a ten druhý 
neposlouchá". 
 
Jak už jsem řekl, Brenda si vybrala a abych vás nenapínal, prozradím, že to byl Ken McDonald. A 
jestli prý s tím souhlasím. No prosím, kdyby se alespoň zeptala, co si o tom myslím, ale hned 
souhlasit? Proč u čerta zrovna já? To je, abych použil známé klišé, jako brát navigační lekce od 
kapitána Titaniku. Ostatně zeptejte se mé bývalé manželky - anebo se jí radši ani neptejte. Ovšem 
odmítnout poradit, to jsem zase Brendě udělat nemohl. Tak tedy odložit, to je dobrý nápad! Dobře - 
řekl jsem jí - poradím, ale až na té naší příští vypravěčské schůzce. 
 
Lámal jsem si s tím hlavu celý týden. Kdybych byl tak lehkomyslný, jak si někteří lidé o mně myslí, 
řekl bych jí, ať si ho spánembohem vezme. Ale upřímně řečeno, vůbec se k sobě nehodili. Ona byla 
romantická, duchem neposedná a navíc takový společenský typ. On zase spíše usedlý, knihomol a od 
života odtažený - no prostě bývalý učitel bývalé historie. A ptát se Kena, to bych všecko jen prozradil 
předem. Ani jsem je vlastně nikdy neviděl, že by se spolu cukrovali; ne teda, že by mi do toho něco 
bylo. Na druhé straně bylo ale jasné, že to pro ni to rozhodnutí hodně znamená; ostatně pro koho ne? 
 
Zamilovaná do něj sice byla, ale o ruku ho ještě nepožádala - to jsem měl asi rozhodnout já, nedej 
Bože. Říkám nepožádala, protože on byl jinak plachý a nikdy by se asi neosmělil. Také jsem asi trochu 
žárlil, ale spíš jako spisovatel - lichotil mi její obdiv ke mně a nechtěl jsem se o něj s nikým dělit. 
Takže moje doporučení mohlo být vlastně jen negativní. A tak jsem se i rozhodl. 
 
Jak jí to ale říci a neublížit? Jak dostát mé zásadě, že nedám nikdy nikomu žádnou radu a přece na 
druhé straně splnit slib, co jsem Brendě dal? Konečně jsem to vymyslel: řeknu jí to rafinovaně, 
povídkou. Také jsem se na to pořádně připravil, protože jsem chtěl mít jistotu, aby pochopila - aby si 
vybrala to pravé, to, co jí doporučuji. Ještě než jsem ale začal svoje vyprávění, zašel jsem za Brendou a 
varoval jsem ji, aby dobře poslouchala, že tahle povídka je vlastně pro ni. A že v ní bude moje 
odpověď a rada. 
 
Jak jste asi vytušili, bylo to vyprávění, jak se říká, šité na míru. Dívka jménem Flora se zamiluje do 
chlapce Jima a vezmou se. Ale místo aby šťastně žili až do smrti, začnou jim problémy. Hoch pije, sází 
na koně, utrácí rodinné jmění a co je snad to nejhorší, ani po sobě neuklízí. Trápení se stupňuje: začne 
ji urážet, občas ji i bije, nakonec jí uteče s jinou. Ubohá dívka pláče a trpí - tolik ho má ráda. Ale já ji 
krutě nechal trpět ještě víc: když ho ta druhá dívka vyžene - mimochodem za stejné prohřešky, za které 
ho měla vyhnat už i ona - on se k Floře vrátí a žadoní o smilování. Pláče a slibuje, že už nikdy, že ona 
je jediná, atd. A světe zboř se, naše Taťána svého Oněgina - míněno "Flora svého Jima" - nejen 
nezapudila, ale odpustila mu a přijala ho zpět! 
 
A jak už se říká, že žádný dobrý skutek nezůstane nepotrestán, musí se ještě o něj navíc starat. Náš 
záletník, který už nemůže létat, navíc trpí svalovou paralýzou. Ale Flora o něj pečuje a vozí ho každý 
den na vozíčku k útesům, kde mu vypráví zkazky o moři a o nekonečné lásce. Aniž by to tušila, je k 
němu teď připoutána stejně, jako je zase on připoután ke svému vozíku. 
 
Tím jsme to ukončil. Finita la comedia, jak se kdysi říkávalo na divadle, patrně aby věděli, že už je 



konec.. V sále bylo ticho, některé ženy si v dojetí otíraly oči, jedna dokonce zaštkala. Muži, ti se spíše 
tvářili, jako by se jich to netýkalo - asi jsem je trochu urazil. Já sám jsem byl ovšem se sebou velmi 
spokojen - řekl jsem všecko, co jsem říci chtěl. Ano, nemá cenu se stát obětí své vlastní, pošetilé lásky 
- jasnější to přece být ani nemohlo. 
 

Asi za týden mi Brenda oznámila, že bude mít svatbu. Zíral jsme na ni v rozpacích; nechápal jsem, kde 
jsem asi udělal chybu. Šla prý hned za Kenem a ten se přiznal, že už ji dávno miluje. Pak mě políbila a 
přejela mi rukou po obličeji, aby prý si mě mohla dobře zapamatovat. Protože tak dobře, jako já, jí 
ještě nikdo neporadil.
 
"Víš," povídá mi, "měl jsi úplně pravdu. Jako se Jim nemohl pohybovat bez toho vozíku, tak ani Flora 
nemohla žít bez něho. To je přesně ono: nestačí jen milovat, ale je třeba i snášet utrpení, které s sebou 
láska přináší. Hlavní přece je, že se mají rádi, ne?"
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Mr. HURONTARIO. 

 

". . . Samozřejmě, že jsem ho znal, pane inspektore - 
pokud ovšem můžete někoho vůbec někdy úplně 
poznat, že ano. Říká se, že člověk se opravdu 
projeví až v situacích, kdy musí něco velkého 
obětovat, jako třeba život. Jenomže jak chcete 
někoho posuzovat podle situace, která nastane třeba 
jen jednou v životě a na kterou navíc není ani 
připraven?
 
Ano, děláme u stejné firmy, ale každý v jiném 
departmentu. Tady v Severní Karolajně jsme oba už 
vlastně po několikáté, tak jak to vyžaduje náš 
projekt, jak si to žádá naše firma. No tak ona to není 
naše firma, my u ní jen pracujeme, víte? Ale proč o 
něm mluvíte v minulém čase, pane inspektore? Ach 
tak, vy nejste od policie, vy jste od federálních! A co 
vlastně provedl? Jo, tak on se ztratil! Ale já nic 
nevím, já jsem ho viděl naposledy, když jsme sem 
přiletěli. My totiž bydlíme každý v jiném hotelu, 
víte?
 
No ano, myslím, že je kanadský občan, ale co to má 
s tím co dělat? Jo tak, vy si myslíte, že třeba někdo z 
místních lidí ho mohl - ? Ne, pokud já vím, tak s 
nikým nekamarádil. Se mnou také ne, vždyť my sem 

přijedeme vždycky jen tak na měsíc a pak zase letíme zpátky do Kanady, naše firma je totiž v 
Burlingtonu. S kým se tu stýkal? To já nevím, ale má-li tak málo času jako já, tak většinou přijde do 
styku jen s techniky, s vedoucím zkušebny a sekretářkou pana Dillona. Ano, a také s panem Dillonem, 
pochopitelně, ale to jen když ho pozve na večeři do Kiwanis klubu, jako zve mne.
 
Ne, já jsem zodpovědný za elektronickou část našeho zařízení, a on je mechanický inženýr. Ale ano, 
musíme být členy inženýrské asociace, náš podnik si to vyžaduje. Dvojí občanství? To mohl mít, ale já 
jsem Švýcar, pane, v naší zemi můžeme mít jen jedno. Však mi to také stojí peníze, každý rok se 
musím vyplácet, abych nemusel na vojenské cvičení.
 
Ale ovšem, já chápu, že si musíte zjistit všecko, vy přece musíte podezírat každého a pak procesem 
eliminace - jo tak, proto jste si mě sem nepozvali. Ovšem, řeknu vám všecko, co vím, ale mnoho toho 
není. 
 



Jmenuje se Martinec, Filip Martinec. Ale počkejte, ne Martínez, on nebyl z Kuby nebo Mexika, on byl 
Čech! Yes, Czech nationality, z Evropy, víte, to je tam za tou vodou - no dobře, promiňte, já 
zapomněl, že se s vámi nemá žertovat. Ale ne, nezatajoval to, všichni v podniku jsme to věděli. Byl na 
to hrdý, pane; vy nejste hrdý na svůj domov? Že jste z Texasu? No tak vidíte, tam jsou ti ze všech 
nejhrdější. U nás mu ale jinak neřekli, než Mister Hurontario, on totiž často žertoval, že je "native of 

Hurontario". No to máte tak: native znamená buď že je domorodec, nebo že tam bydlí. Ne, Hurontario 
není provincie Kanady. Ale ne, ani okres, ani město. Pokud já vím, tak se tak jmenuje jen oblast mezi 
oběma jezery, odtud ono jméno. Jo a taky jedna ulice v Mississauze u Toronta, abych nezapomněl.
 
Proč o tom teda mluvil? Víte, tam někde na té ulici bydlel jeden jeho přítel a také on tam pak nějakou 
dobu žil. Znali se ještě z Prahy. Yes, Prague, hlavni město. Že to také víte? Tak proč se mě ptáte? Ano, 
vykládal mi o tom jednu historku. Vy ji chcete slyšet? No to je tak: on odešel po té invazi, žil nějakou 
dobu ve sběrném táboře v Itálii a pak emigroval do Kanady. Když tam přiletěl, dojel si i do Hamiltonu 
- to je blízko u Toronta - kde hledal práci. Ne, nesehnal ji, ale rozhodl se, že alespoň navštíví toho 
přítele a překvapí ho - on o tom totiž ještě nevěděl. Kdo? No přece ten přítel. O čem nevěděl? No o 
tom, že Filip je už v Kanadě, oni si totiž ani moc nepsali. Naposledy mu poslal Filip pohled, ještě když 
byl v Itálii.
 
Jenomže Hurontario je dlouhá ulice, ta se táhne napříč městem, od Ontarijského jezera až daleko na 
sever. Ne, ne až k Huronskému, to by byla dlouhá dvě stě mil. No a tehdy zrovna pršelo a on šel pěšky 
- to je taky nápad, pane - až tam konečně pozdě v noci došel. Jeho přítel, celý rozespalý a také 
překvapený, jak ho tam viděl promoklého, se zmohl jen na jednu otázku: "Jak jsi se sem proboha 
dostal?" A Filip prý udělal vyčerpaný obličej a povídá: "Já jsem sem připlaval až z Itálie!" Když mi to 
vyprávěl, tak se vždycky musel hrozně smát - pořád viděl tu vyděšenou přítelovu tvář a dokonce mi 
tvrdil, že mu to v prvním okamžiku uvěřil, když viděl, jak je celý mokrý!
 
Já vím, že to není žádná velká story, ale vy jste to chtěl slyšet. A já vás poslechl, protože vám přece 
nechci nic zatajovat, že ano? Vlastně počkejte, proč se do toho plete FBI? Aha, když je to Kanaďan, 
tak to nemůžete svěřit místnímu šerifovi, to chápu, na to musí přijít federální marshal nebo kdo. Jakou 
historku teda chcete slyšet? Že nechcete slyšet žádné historky, ale pravdu? Tu já pane neznám, já jen 
vím, co mi řekli ti druzí nebo on sám. To už si musíte osobně přebrat, co jsou fakta a co ne. 
 

Ano, přišel tehdy z Itálie, ale v kterém táboře byl, to mi neřekl. Tam se právě také oženil, v té Itálii. 
Ne, nebyla Italka, byla to Češka. Ona tam byla na výletu, zrovna když přišla ta ruská invaze a tak tam 
také hned zůstala a napsala mu, aby za ní přišel. A on se sebral a šel. Pěšky. No já nevím proč, on asi 
hrozně rád chodil, nebo co. Přes Rakousko, přes Alpy. Jak to dokázal? Pane, to byly jenom rakouské 
Alpy, ne ty naše, švýcarské. A asi mu také pomohlo, že ho vedla láska, ne?
 
Tak tam teda došel, našel ji a brzo na to se vzali. Helena byla šťastná - to víte, už jen to, že se zase 
potkali, bylo to skoro jako zázrak. A potom, už jste někdy měl svatbu v Itálii? Cože? Ne, já také ne, ale 
umím si to představit. Byl jsem jednou na italské svatbě ve Scarborough a řeknu vám, ti Italové jsou 
na svatby úplně zatížení. Ne, neměli s sebou nic, ona jen kufřík a on batoh. Peníze také ne, tu veselku 
jim vystrojili místní lidé. Ještě po létech na to vzpomínal, na tu svatbu a na to, jak ona tehdy přímo 
zářila štěstím. Kdo? No ta Helena přece! I fotografii z té svatby mi jednou ukázal.
 
Že jste ji také viděl, tu fotografii? Ach tak, vy jste už byli v tom hotelu, v jeho pokoji. A říkáte, že 
zmizel, ale jeho věci tam zůstaly? Takže vy asi opravdu nevíte, kde je, co?. A to vás nenapadlo, že 



někam odjel a že se zase vrátí? Já vím, deset dní je dlouhá doba na nějakou procházku. Třeba ho 
možná někdo unesl, ne? Ba ne, naše firma nemá žádná světoborná tajemství - a když, tak to by měli 
unést spíše mne, ha ha. Vy říkáte, že mohl mít svoje vlastní tajemství? To mohl, každý je přece máme. 
Tajemství z minulosti? To hlavně, pane, ale do budoucna možná také. Těm se ale říká spíše plány, ne?
 
Teď jsem si ještě na něco vzpomněl, to s tím přízviskem Hurontario. On o tom hodně mluvil, ne o té 
ulici, ale jinak. Něco jako kdyby to byla nějaká země, nebo co. Dokonce si nechal natisknout visitku, 
tuhletu, co mi dal - vidíte?
 

Filip Martinec 
 

FIRST CITIZEN OF HURONTARIO 
 

First citizen? To je něco jako čestný občan nebo ovšem také první obyvatel, že ano. Ale ne, nebyl to 
podvod, vždyť takové místo vůbec legálně neexistuje, spíše to byla taková vážná legrace. To je tak: on 
totiž hodně cestoval, hlavně pro naši firmu. V Burlingtonu se mu ale moc nelíbilo, on asi potřeboval 
takové to místo, co by měl jen pro sebe. Nové místo na mapě, jestli mi chápete. Domů, do Prahy, tam 
nemohl, tam by ho hned zaarestovali. Ne, nebyl zločinec, to jen za to, že přešel hranice. Ovšem, přešel 
je správně, povolení a pas také měl, ale to už tam byla vojenská okupace, jestli si vzpomínáte. No ano, 
já vím, že si vzpomínáte, a tehdy to bylo trestné, tedy ne to, že vyjel, ale to, že se zase nevrátil. Něco 
jako když máte dovolenku z vězení a pak se nevrátíte, haha. 
 

Potíže měli hned na začátku, když přišli s Helenou do Toronta; to ještě bydleli blízko toho přítele. Ne, 
pane, ten se pak přestěhoval do Britské Kolumbie, dělá tam teď pro nějakou japonskou firmu. To už je 
ale hrozně dávno. Jaké potíže měli? On mi to neřekl, ale řekl bych, že to byly hlavně potíže s 
manželstvím. Helena prostě nebyla šťastná. Důvodů mohla mít jistě několik. Snad měla jiné představy 
o manželství, znáte to, bylo to její první. On musel pořád někam lítat a tak byla často sama doma; 
prostě to nějak nepracovalo. Ne, pokud vím, tak mu nezahýbala - nebo o tom nevěděl, jinak by se to na 
něm poznalo. Samozřejmě, že vám nebrala telefon, ona tam už přece několik let nebydlí.
 
Jo tak vy nevíte, že on už je dávno rozvedený? No ano, jednoho dne se Helenka sebrala a utekla. Ale s 
nikým, jen tak sama; měla už toho asi dost. Hodně dlouho po ní smutnil, nikdy vlastně nepřestal. Ona 
se pak vdala; žije teď v Albertě, má dvě děti a je prý docela spokojena. Ne, to mi řekl on, když jsem ho 
poznal, byli už od sebe.
 
Ovšem, já rozumím, že vám tohle všechno nepomůže. Něco z doby, když byl v té Itálii anebo ještě 
předtím? Dělal prý v Čechách pro nějaký státní výzkum. Ne, žádného špiona, tehdy tam jen prostě 
všechno patřilo státu, víte? Ne, do ciziny tehdy nejezdil, to až z Kanady. Nejprve tady dělal pro 
nějakou americkou firmu. S Američany si rozuměl, byli to podle něho takoví praktičtí lidé. A mladí 
duchem, říkával. No já nevím, jak to myslel, snad tak, že jsou někdy jako děti. Ne, neurážejte se, to 
není můj názor, to je názor všeobecný. Jaký já mám názor? Počkejte - takže vy mě přece jenom 
vyslýcháte? To jste mi měl říci předem a ne jen tak oklikou, jako že ode mne potřebujete informace a 
podobně. To není od vás hezké, pane federální! Jo tak, vy jste chtěl, abych se rozpovídal, že jo?
 
Že je to u vás síla zvyku? No dobře, vždyť já se nezlobím, jen se klidně ptejte. Ne, já si nemyslím, že 



to byla sebevražda. Že nenechal dopis na rozloučenou? No tak vidíte. Ale na druhé straně je pravda - 
tedy alespoň pod tou jeho fasádou to bylo občas vidět - že ho něco trápilo, možná ještě něco víc, než 
ten její odchod. Co, to nevím, ve společnosti byl docela veselý. Ne, já nemyslel tohle gay, on byl 
heterosexuální, to byste ho musel znát. Jistě, holky ze singlebarů a náhodné známosti. Však víte, jak to 
chodí u rozvedených. Že nejste rozvedený? Já také ne, dokonce ani ženatý. Jak se tady říká: svobodný 
mládenec je člověk, který neudělá tu samou chybu ani jednou. Ne, trvalou známost neměl. 
Workoholic? Ano, já vím, to neznamená, že pil v práci, ale že byl prací posedlý. To teda možná byl, ale 
jak vám říkám, my jsme se v práci moc neviděli a ve volném čase se o práci nebavíme. Nejsme za to 
placeni, víte?
 
Cynik? Ne pane, cynik jsem já, on byl spíše takový smutný romantik, zvláště s tím jeho Hurontariem. 
Někdy, když byl trochu opilý, tak o tom mluvil, jako by mu to nahrazovalo domov. Asi potřeboval 
něco, kam by se po práci mohl vracet. To víte, nejdříve odešel ze své země a pak ještě ztratil 
manželku. Nějakou dobu měl tuším psa, ale i ten pak umřel. Ano, měl rád hudbu, takový ten klasický 
džez, a také myslím, že na něco hrál. Ale co to má všecko dělat s tím, že zmizel?
 
Jak vycházel s lidmi z podniku? Dobře, my všichni spolu vycházíme dobře, zeptejte se u nás na 
osobním oddělení. Vlastně teď se tomu říká Human Resources, jako kdybychom třeba zaměstnávali 
ještě někoho jiného než lidi. Pak by se to ovšem jmenovalo třeba Oddělení koňských zdrojů, ne? No 
ano, dívky v práci zdravil, ale jinak nic jiného, to se u firmy netrpí. Ale ano, manželky zaměstnanců u 
nás také dělají, ale jen ve vší počestnosti, haha. Co jsem tím myslel? Vůbec nic, to jsem jen tak 
žertoval. Víte přece, co je to joke, ne? To je, když jeden něco řekne a ostatní se tomu z nějakého 
neznámého důvodu smějou.
 
Ne, naposled, co jsem ho viděl, se choval docela normálně, pokud se to vůbec dá o někom říci. Ovšem, 
naše zaměstnání z nás dělá divné brouky, ale který job ne? Jako každý emigrant měl tak trochu 
rozpolcenou osobnost, ale většina z nás si na to časem zvykne. Jestli si zvykl on? Někteří si nezvyknou 
vůbec; říká se tomu, že jsou homesick, ne? Ne, pokud vím, zbraň neměl. Já vím, tady v Karolajně 
můžete od šerifa za deset dolarů dostat povolení na pořádný kolt, něco většího než ty ubohé saturday 

night special, co prodávají v New Yorku. Ovšem cizinec to nedostane a z Kanady si také nic nemohl 
přivézt, to je nesmysl. 
 

Poslyšte, takže vy jste s tím pátráním po vraždě - promiňte mi ten výraz - jaksi v mrtvém bodě, že? 
Tělo se nenašlo, pachatel také ne, a ani já jsem vám toho moc neřekl. Takže je nezvěstný. A opravdu si 
neodběhl zpátky do Kanady? No ano, to mě mohlo napadnout, že jste se ptali na letištích. A co naše 
firma, tam jste se ptali? Jo tak, oni to byli, co vyhlásili poplach! Že jim volal pan Dillon? A co v jeho 
bytě, tam také nic nechybí? No jo, samozřejmě, že jste tam byli, to s tím telefonem byl jenom chyták 
na mě, jestli jako něco nezatajuji, že jo? A co tady v hotelu? Že se nic neztratilo? Nic? Ale jak to víte - 
vždyť ani nevíte, co tam všecko měl! No já ano, jednou mě tam pozval na drink. Měl tam na nočním 
stolku fotografii z té své svatby v Itálii a za sklem tam byl zastrčena stará jízdenka z vlaku, ještě z 
Čech, z jeho poslední cesty na hranici, něco jako suvenýr. Že tam ta jízdenka není? A víte to určitě?
 
Tak to vám možná přece jenom poradím: zkuste se zeptat tady v městě, jestli si tu někdo před dvěma 
týdny nekupoval tornu. No ano, obyčejný batoh. Proč? No přece ji potřeboval, aby mohl zase přes ty 
Alpy zpátky. Vždyť jsem vám už řekl, že on hrozně rád chodil! A navíc to chtěl asi jaksi všecko 
vymazat zpátky. Že nechápete, proč by to dělal? To se nedivím - já bych se divil, kdybyste to pochopil. 
To máte tak: jsou velké útěky a velké návraty. A k těm druhým potřebujete, pane, někdy daleko větší 



odvahu. Filipa prostě něco zavolalo - tak jako už jednou předtím - a on všeho nechal, sebral se a šel. 
Říká se tomu hlas srdce, nebo tak nějak . . ." 
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Bilance. 

 

Přemýšlel o tom celý týden a 
mělo to opravdu perfektní 
smysl. Doktor mu přece dal jen 
pár měsíců života a nemohl 
ztrácet čas. A i kdyby to byla 
poslední věc, kterou udělá, 
stálo to za to: alespoň si tím 
vybalancuje svoje účty . . . 
 

Přichází to normálně s věkem: 
myšlenka na smrt není 
příjemná, ale jednou se 
dostaví, ať už chceme, nebo 
ne. I když vlastně nevíme, kdy 
to bude, měli bychom býti 

připraveni. Ale co to vlastně znamená, "být připraven"? Někteří lidé si myslí, že by si měli ještě hodně 
užít, jiní si chtějí dát do pořádku jejich finanční situaci a jiní, nu ti třeba zase začnou psát paměti. 

Jason nic takového neplánoval: Užít si? Žil už dost dlouho a podíval se také po světě. Miloval v životě 
několik žen a byl jimi byl milován. Peníze? Měl jich víc, než potřeboval. A psát nějaké pohádky o 
sobě, to se mu zdálo dost směšné. Měl dobré jméno - pomyslil si - alespoň natolik dobré, aby se 
nemusel starat o to, co o něm lidé řeknou, až už tu nebude. 

Ale přesto chtěl být připraven, až přijde čas odejít. Svědomí, znáte to. Šlo mu o to, zda opravdu třeba 
někomu ublížil, ať už z vlastní vůle nebo více méně bez zlého úmyslu, ale přesto. Rozhodl se 
prozkoumat svou paměť - komu kdy ublížil a komu ne, a zda by se s tím nedalo něco dělat. Nikdy si o 
sobě nemyslel, že je zlý člověk a ve skutečnosti ani nebyl. Neměl prostě pro to dost důvodů nebo lépe 
řečeno stimulaci, aby někomu udělal něco zlého. Nebyl závistivý, ambiciózní, líný ani jinak zkažený. 
Nebyl marnivý a neměl touhu po penězích ani po majetku těch druhých. Co měl, to víceméně zdědil a 
svou šetrností si to i udržel. Také nikdy nepotřeboval nějak zamaskovat své minulé činy či chyby. 
Když na to pomyslel, uvědomil si, že zná velmi málo lidí, kteří měli tak čistý štít, jako on.

Začal pochybovat, zda je vůbec něco, kde by si měl vybalancovat svůj účet, své "má dáti - dal". Pokud 
věděl, nebylo nic tak vážného, nic tak hrozného v jeho minulosti, na co by si vzpomněl. Jistě, 
maličkosti, ale nic velkého, nic opravdu velkého. Je možné, že někomu ublížil, aniž to chtěl a dokonce 
aniž si to uvědomoval? Ano, jednou mu nabídli místo vedoucího a on to přijal. Pravda, Jerry Morrow 
si to zasloužil víc, než on - ne že by byl lepší, ale byl u firmy déle, než on. Ale oni si vybrali Jasona a 
bylo to. Přece nemohl říct: "Děkuji, ale dejte to radši Jerrymu!" Nebo snad ano? A co jeho snacha? 
Nikdy ji neměl moc rád a často si ani nedal pozor, aby to skrýval. Byla jeho synovi dobrou ženou a 



jistě si zasloužila jeho úctu, ale nikdo od něj nemohl čekat, že se bude pořád přetvařovat, ne? Ale 
nikdy se s ní vlastně ani nepohádal, tak co.

A pak zde byl ještě Marcus, jeho soused. Jednou, když couval do garáže, naťukl Jasonovo drahé auto, 
konvertibl. Jistě, zaplatila to pojišťovna, ale Marcusovi zvedli poplatky za pojištění a on sám to 
Jasonovi nikdy neprominul. Teda to, že vůbec žádal náhradu škody. Bylo to směšné - co vlastně chtěl? 
Aby si Jason nechal auto opravit a zaplatil za to z vlastní kapsy? 
 
A pak zde byl ještě Jasonův bratr Pete. Začal si byznys a potřeboval nějaké peníze na hotovosti - 
půjčku, přesněji řečeno. Dokonce nabídl Jasonovi partnerství, ale ten odmítl. Jistě, bál se, že byznys 
zkrachuje, ale vy byste se nebáli? Měl pro to dobrý důvod: Pete nebyl zrovna pečlivý, když šlo o 
peníze a tak je nikdy u sebe dlouho neudržel. To by nebylo jen riziko, to by byla zaručená ztráta. 
 

To vše ale Jasona neuspokojilo - jistě musí existovat někdo, komu někdy ublížil. Začal být desperátní: 
probíral celý svůj život, den po dni, jak si co pamatoval a vše hned pozorně zvážil. A pak ho to 
najednou udeřilo zčistajasna: ovšem, Tobiáš! Toby!

Jeho mysl zabloudila zpět, do doby, kdy poznal June. Vždy usměvavá, šťastná, byla tou nejhezčí 
rudovláskou, co kdy potkal. Měla jemný smysl pro krásu a pro užitečnost každodenního života, prostě 
vážila si každé hodiny, kterou prožívala. Snad proto se také zamilovala do Tobyho. A ten pocit byl 
vzájemný, o tom nebylo pochyby. Nějakou dobu spolu chodili a plánovali, že se vezmou. Jenže pak 
vstoupil do jejího života Jason: muž v nejlepších letech, vdovec, který znal ženy a věděl, jak získat 
jejich pozornost a přízeň.A v neposlední řadě i to, jak je svést a měl na to i finance.

Začalo to jako flirt, nevinná krátkodobá známost či možná jen experiment, kterým si chtěl Jason 
dokázat svou neodolatelnost. Tehdy ještě netušil, že se to změní v něco vážnějšího, osobního, 
permanentního. Jenže k tomu pak skutečně došlo. Hrál si s ohněm a spálil se. Zamiloval se do ní, 
desperátně a beznadějně. A ona se mu poddala a nakonec se také zamilovala, unesená jeho šarmem, 
galantností, prostě jeho osobností. To vše lze ženě jistě odpustit a tak se musel v očích Tobyho jevit 
jako vinný jedině Jason.
 
Brzy June zapomněla na Tobyho úplně. Neměla na vybranou: byla těhotná a tak se s Jasonem vzali a 
jejich ruce byly od té doby svázány svátostí manželství, jak jim řekl kněz, co je oddával. Toby ale 
nezapomněl - nikdy se neoženil a žil tiše a osamoceně ve svém prostém domku. V domku, který pro ni 
předtím začal stavět a který se měl stát jejich opravdovým hnízdem lásky. V domě, který pak sice 
dokončil, ale už neměl komu nabídnout.

Ano - pomyslil si Jason - jemu jsem způsobil skutečnou, trvalou bolest a trápení. Jak to, že mě to už 
dřív nenapadlo? Jistě, vlastně jsem ho ani moc neznal, rozhodně nebyl můj přítel a pokud jde o ženy, 
každý muž je v lásce jen osamělý lovec. Každý pro sebe, tak zní zákon džungle. Strávili pak spolu s 
June šťastných deset let a nic, opravdu nic to nedokázalo zkazit. Ano, musela se rozejít s Tobym a to 
jistě nebylo lehké, ale udělala to a zapomněla na něj navždy. Teda až do její smrti - před dvěma roky 
po krátké nemoci odešla, tiše a tajemně, jak to bylo jejím zvykem. Stále mu chyběla, věděl, že nikdy už 
nebude žádná taková jako ona. A po tom, co mu prozradil doktor, nebude už vůbec žádná, protože už 
nebude ani Jason. Věřil, že se s ní tam nahoře potká, ale o to víc teď chtěl, aby to teď mohl Tobymu 
vynahradit . . . 
 



Jason začal svoje bilancování s Tobym zcela nenápadně. Věděl, že nemůže jít a říct mu, co plánuje 
udělat. Měl totiž poměrně dost peněz, většinu by dal svému synovi, o kterého se bude starat Jasonova 
neprovdaná sestra a zbylo by ještě dost i pro Tobyho. Nejprve se tedy dal zapsat do kuželkového klubu, 
kam Toby chodil hrát a čas od času ho pak vzal na pivo do místní taverny. Toby si ho ovšem pořád 
ještě pamatoval, ale nezdálo se, že by mu to vadilo. Smrt June asi všechno vyrovnala, řekl si Jason. 
Napadlo ho, že by snad neměl otvírat staré, smutné vzpomínky, ale už se rozhodl. Brzy se stali přáteli a 
místo aby chodili do hospody, popíjeli raději pivo doma, jednou u Jasona, podruhé u Tobyho. Mluvili 
o všem a ničem, ale nikdy se nikdo z nich nezmínil o June. Zřejmě si oba dávali moc dobrý pozor.

Jak se jeho nemoc zhoršovala a čas se mu krátil, Jason shromažďoval odvahu, aby mohl Tobymu říci, 
co plánuje. Snad správně pochopí, co chce Jason udělat: nemůže mu sice vrátit June a všechna ta léta 
co s ní Toby mohl šťastně žít, ale může mu zajistit klidné stáří. Jediné co chtěl slyšet bylo, aby mu 
Toby odpustil. Bylo to vlastně divné: necítil se sice vinen, ale přesto potřeboval jeho odpuštění. Prostě 
vyvážit váhy spravedlnosti, toť vše. 
 

Jednoho večera, jak tak seděli v Tobyho domě, Jason už nemohl odolat a konečně přešel k věci: "Ty jsi 
se nikdy neoženil?" zeptal se ho. 
"Ne," řekl Toby, "a ty bys měl vědět proč." Byla to zřejmá narážka, aby se Jason už dál neptal, ale on 
cítil, že musí dokončit, co začal.
"Ano, já vím," přiznal se Jason, "musel jsi ji milovat opravdu hodně. Dovedu si představit -"
"Miloval jsem ji víc, než si můžeš představit!" skočil mu do řeči Toby, pořád ještě klidný, ale v jeho 
úsměvu už bylo jasné varování.
"Ale ovšem, že si to umím představit," odporoval Jason. "Já ji přece miloval také!"
"Ale já ji miloval víc, než si myslíš," trval na svém ten druhý a jeho oči dostaly podivný vzhled, jakoby 
se něčeho bál.
"Ne, ne, máš pravdu, já vím," souhlasil rychle Jason a nevšímal si příznaků blížící se bouře. "Proto 
bych ti to rád nějak vynahradil," dodal.

To bylo ovšem to nejhloupější, co mohl říci. "Co jsi řekl?" vyštěkl Toby, jako by nevěřil svým uším.
"Řekl jsem, že bych ti to rád nějak vynahradil," opakoval Jason, šťasten, že už to nemůže vzít zpět. 
Čekal na tuhle příležitost příliš dlouho a chtěl to mít konečně za sebou.
"Vynahradit co? Všechna ta léta, co jsem tě nenáviděl za to, co jsi mi udělal? Všechny ty noci, kdy 
jsem si přál, abys umřel? Všechna ta léta, co jsem tě chtěl zabít?"
Poděšen, Jason pozoroval muže před sebou. Očekával tvrdá slova, po tom, co se stalo, ale nikdy si 
neuvědomil, že by ho ten člověk mohl tak nenávidět. "Proč?" začal se hájit. "Měli jsme přece oba 
stejné šance a já vyhrál. Co je na tom tak špatného?"

"Stejné šance?" V Tobyho tváři už nebyl onen klid, který  dřív zřejmě stejně jen předstíral, ale byl rudý 
a jeho hlas se třásl zlostí. "Ty jsi byl ten člověk, kterému se vše dařilo, se slibem pohodlného, 
příjemného života, s hezkým domem, přáteli ve společnosti a s dostatkem peněz, abys mohl cestovat 
kolem světa a dát mladé dívce vše, co si jen přála! Tomu říkáš fair play?"
"Ale byla to přece ona, která si mě vybrala! Proč nedáváš vinu ji? Já ji přece nenutil, rozhodla se pro 
mě, protože mě milovala! A vlastně nemůžeš dávat vinu ani jí: ona přece za to nemohla, že už tě 
nemilovala!"

Toby strnul, ale jen na moment. Už se nemohl kontrolovat. "Ty blázne! Že mě už nemilovala? Vždyť 
ani nevíš, o čem mluvíš, ty starý blázne! Vidíš tu sofu, na které zrovna sedíš? Dobře se na ni podívej! 
Na té jsme se milovali. Mockrát, tolikrát, že bych to ani nespočítal! A ty říkáš, že mě nemilovala?"
"Ale počkej, jak vůbec -" Jasoňovi se zlomil hlas. " - to přece nemůže být pravda, když jsi dostavěl ten 



dům, to už byla June dávno vdaná za mne!"

Když to, zřejmě nechtěně, vyzradil, Toby se najednou uklidnil a pokračoval: "Asi tak rok po tom, co 
jste se vzali, jsem ji potkal ve městě a ona se mi přiznala, že není šťastná. Udělala chybu jsem - řekla. 
Nebylo to to, co očekávala, ale nevěděla, co má dělat. Prosil jsem jí, aby se rozvedla a vrátila se ke 
mně, ale to už měla dítě, tvoje dítě a nechtěla o něj přijít. Tak jsem ji přivedl sem, do tohoto domu a 
byla opět moje, jako kdysi. Nepamatuji se, jak se to stalo, ale slíbili jsme si, že se budeme potkávat 
každou středu, každý týden, rok za rokem. Pamatuješ na ty lekce na piano, co měla? Nuže její učitelka 
byla moje teta a ta souhlasila, že nás bude krýt. Nechtěl jsem ti tohle všechno říct, ale ty jsi mě 
vyprovokoval, tvou bláznivou nabídkou, že mi vše vynahradíš!"

Jason se zatím také uklidnil: "Jsi lhář, zatracený lhář! Jak můžeš takhle plivat na hrob nešťastné ženy, 
která se už se nemůže ani bránit? Ušetři mě tvých sprostých lží. Byla přece mojí ženou, jen mojí!"
"Tak já jsem lhář, co?" zeptal se Toby, teď už zcela klidným hlasem. "Chceš důkaz? Dám ti důkaz, ty 
blázne. Tady!" Otevřel zásuvku u stolu a vytáhl svazek dopisů. Muselo jich tam být nejméně padesát, 
všechny krásně ovázané červenou tužkou.

Zmatený Jason téměř automaticky sebral balíček a třesoucíma se rukama rozvázal stuhu. Otevřel jednu 
obálku uprostřed svazku, nasadil si brýle a začal číst. Okamžitě poznal její rukopis a také datum na 
dopise - byl to den jejích dvacátých narozenin. Po několika minutách dopis složil a dal ho zase do 
obálky. Co si tam přečetl, stačilo, aby ho přesvědčilo - vlastně aby přesvědčilo každého. Přesto se 
nechtěl vzdát: "Řekněme, že jsou to pravé dopisy a ne padělky -" začal, ale pak si uvědomil, že detaily 
v dopise by si Toby nikdy nemohl vymyslet a dodal rezignovaně: "Zapomeň na to, vím, že jsou pravé."

"Vidíš," vysvětloval Toby, " ale já jsem ti to nikdy nechtěl říct, a když jsme se teď spřátelili, tak už 
vůbec ne. Ne, neplánoval jsem to jako pomstu, já ji skutečně miloval, Bůh je mi svědkem. Ty mi to 
nebudeš věřit, ale ona mi ještě teď pořád chybí!"
"Mně také," přiznal se Jason a skryl hlavu do dlaní. "Mně také," zajíkl se.

Po delší chvíli přerušil Toby ticho: "Věř mi, brzy jsem si uvědomil, že klamat tě, to ještě nic nevyřeší, 
ale ona mě prosila, nechtěla to ukončit. A chodila sem, každou středu, každý týden, až do její smrti. 
Bylo to jako posedlost, jako kdyby si myslela, že mi tím odčiní to, co se stalo. Řečeno tvými slovy, aby 
"mi to vynahradila", chápeš? A teď tu jsi ty, který celou dobu nic nevěděl a zase se mně ptáš, jak mi to 
můžeš vynahradit. Ale jak vidíš, nic mi nedlužíš, nic!"
Jason zvedl hlavu: "Asi máš pravdu, asi ti opravdu nic nedlužím. Musela tě ale milovat hrozně moc."
Toby se na něj podíval překvapeně. "Myslíš? Někdy si myslím, že mě vůbec nemilovala. Takhle totiž 
měla nejlepší z obojího: tvoje peníze a mou lásku. Ne, ani jí nic nedlužíš. Koneckonců nemilovala tě a 
klamala tě se mnou."

"Mýlíš se, Toby, " řekl Jason pomalu. "Nechtěla ti to vynahradit - myslím si, že tě opravdu milovala, až 
příliš moc. A dokonce snad i milovala mě, alespoň bych tomu rád věřil. Zdá se, že nás oba milovala, 
ale každého jinak.  Jenže to už se asi nikdy nedovíme, na to už je pozdě." Jason dopil pivo, zvedl se. 
Pak otevřel beze slova dveře a vstoupil do studené, prosincové noci. 
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Autor této knihy, Jan B. Hurych,

 
se narodil ještě před světovou válkou (druhou, ne první!) v Libni, kde 
také povětšině vyrůstal, do necelých pěti stop a sedmi palců. Velký 
kus mládí procestoval v tramvaji číslo 14, ať už jako študák směrem 
na Karlák nebo, s přesedáním, do Dejvic - to když tam učil na 
Technice. Naposledy použil pražské tramvaje v roce 1969, směrem 
na letiště v Ruzyni, kde jeho stopa mizi. 
 
Objevuje se až v Anglii, kde se zabýval převážně mytím oken ve 
výškových budovách. Z té doby také pochází jeho systém, jak umýt 
až 95 oken denně - nápad, který byl o čtvrt století později kýmsi 
okopírován jakožto Windows 95. A opět se nám stopa ztrácí na letišti, 
tentokrát je to londýnský Heathrow. 
 
Zatím však jeho "cesta na severozápad" pokračuje do Montrealu, kde 

to vypadá, že se už usadí. Dělá tam pro kompjútrovou firmu z USA, ožení se a začíná pomalu počítat, 
kolik let mu ještě zbývá do penze. Po devíti letech ho to počítání asi přestává bavit, protože jeho stopa 
končí opět na montrealském letišti se jménem Dorval (bez háčku). V Torontě, kam měl namířeno, pak 
pobude necelých deset let. Z toho čtyři roky lítá pro CSA (opět bez háčku, neboť to je Canadian 

Standards Association) a certifikuje kompjútry v USA a Japonsku. Konečně se rozhodne: odstěhuje se 
nahoru na Huron, koupí si tam dům a dělá tam na elektrárně (teda spíše uvnitř než na :-) . 
 
Když se ale dozví, že v Saskatoonu (což je jen tři tisíce kilometrů na SZ - zase ten severozápad!) 
hledají někoho, kdo umí navrhovat elektrárny, jeho stará cestovatelská vášeň se zase znova probudí. 
Usadí manželku Aťu za volant jejich krytého vozu, sebe umístí s mapou vedle ní a zatímco jejich pes 
(psina?) Tara se pohodlně roztáhne na zadním sedadle, vyjedou. Po třech letech a zimách - zimou se 
zde míní teplota kolísající mezi mínus třiceti a padesáti stupni Celsia - se rozhodnou, že ten zbývající 
půl roku už tam na prérii stráví Honza sám, zatímco Aťa se vrátí, aby ochraňovala jejich dům v 
Kincardinu před Hurony, pardon, před cyklony (těch je tam víc než tornád, je to totiž u jezera). 
 
Po roce se pak vrátil i on a dělal ještě rok v Missisauze u Toronta. To už se ale vídal s manželkou 
alespoň o víkendech, i když cesta autem tam a zpět mu trvala šest hodin. Konečně odešel do penze, prý 
aby mohl ušetřit na benzínu a také graciézně stárnout. To se mu pořád nedaří - ta graciéznost - protože 
na to nemá dost času: založil si totiž dva netové časopisy, jeden pro sebe (Hurontarii) a jeden pro 
čtenáře (Příložník). Také píše do Neviditelneho Psa, ArtFora i jinam a semtam mu vyjde nějaká ta 
reportáž či povídka v českých novinách. Ani to mu ale nestačí, tož si ještě vytvořil edici elektronických 
knih nazvanou KNIHY OFF-LINE, kterou, jak vidíte, pilně doplňuje, nejen textem, ale i svou grafikou. 
Také založil Klub čtenářů knih (KČK), přidružený k výše jmenované edici.
 
Občas ještě cestuje, většinou už jen za své. Na těchto cestách je často považován za Skota, hlavně když 



dává spropitné. Z kádrového posudku vyplývá, že se zapojil pouze jednou a sice do elektrického 
obvodu vysokého napětí a to ještě omylem. Také se přiznal, že nemá žádné tajné ani veřejné konto ve 
Švýcarsku, čehož ale upřímně lituje. O své bohaté zkušenosti z cest se rád dělí s kamarády u piva. 
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