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Nuestras vidas son los ríos
que van a dar en la mar,
qu’es el morir

J O R G E M A N R I Q U E
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Nous sommes tous de lopins et d’une contexture si informe 
et diverse, que chaque pièce, chaque momant, faict son jeu. 
Et se trouve autant de difference de nous à nous mesmes, 
que de nous à autruy.

Všichni se skládáme jen z pestrých cárů, které jsou tak 
beztvaré a volné, že se každý z nich každým okamžikem tře-
potá, jak se mu zachce; proto mezi námi a námi samotnými
existuje právě tolik rozdílností jako mezi námi a ostatními. 

M I C H E L D E M O N T A I G N E , E S S A I S ,  D R U H Á K N I H A ,  1

Cada um de nós é vários, é muitos, é uma prolixidade 
de si mesmos. Por isso aquele que despreza o ambiente não
é o mesmo que dele se alegra ou padece. Na vasta colónia
do nosso ser há gente de muitas espécies, pensando 
e sentindo diferentemente.

Každý z nás je jiný, mnohočetný, jsme přemíra nás 
samých. Proto ten, kdo pohrdá okolím, není stejný jako ten,
kdo se z něho raduje, nebo kvůli němu trpí. V rozlehlé 
kolonii našeho bytí existují lidé rozličného druhu, kteří
myslí a cítí zcela odlišně. 

F E R N A N D O P E S S O A ,  L I V RO  D O  D E S A S S O S S E G O ,

Z Á P I S K Y Z 3 0 .  1 2 .  1 9 3 2
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P R V N Í  D Í L   

O D J E Z D
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Den, po němž v životě Raimunda Gregoria už nic nemělo
být jako dřív, začal stejně jako tolik jiných dní. Gregorius

přicházel ve tři čtvrtě na osm od Spolkové terasy a šel přes Kir-
chenfeldský most, který vede ze středu města ke gymnáziu.
Takhle chodil během školního roku každý všední den a vždycky
to bylo ve tři čtvrtě na osm. Když byl most jednou zavřený, do-
pustil se potom v hodině řečtiny chyby. Nic podobného se před-
tím nikdy nestalo a pak už se to také nikdy neopakovalo. Ve
škole se celé dny vykládalo jen o té chybě. Čím déle diskuse
trvala, tím víc se našlo lidí, kteří chybu pokládali za přeslech-
nutí. Takový názor nakonec převážil i u studentů, kteří u toho
byli. Bylo zkrátka nemyslitelné, aby Mundus, jak mu všichni
říkali, udělal v řečtině, latině nebo hebrejštině nějakou chybu.

Gregorius se díval dopředu ke špičatým věžím Historického
muzea města Bernu, nahoru ke Gurtenu a dolů k Aaře s její le-
dovcově zelenou vodou. Poryvy větru nad ním poháněly nízko
visící oblaka, obrátily mu deštník a chrstly mu déšť do obli-
čeje. Až teď si všiml té ženy uprostřed mostu. Lokty se opí-
rala o zábradlí a v lijáku četla něco, co vypadalo jako dopis.
Musela list papíru držet oběma rukama. Když se Gregorius
přiblížil, najednou papír zmačkala do koule a prudkým pohy-
bem zahodila. Gregorius bezděčně zrychlil a byl od ní už jen
pár kroků. V její bledé, deštěm zmáčené tváři viděl zlost. Ne-
byla to zlost, která se vybije v hlasitých slovech a pak vyšumí.
Byl to zarytý, do nitra obrácený vztek, který v ní musel dout-
nat už dlouho. Teď se žena zapřela pažemi o zábradlí a paty
jí vyklouzly z bot. Ona skočí. Gregorius nechal deštník na-
pospas větru, jenž ho odvál přes zábradlí, zahodil tašku plnou
školních sešitů a vykřikl řadu hlasitých kleteb, co vůbec ne-
patřily do jeho obvyklé slovní zásoby. Taška se otevřela a se-
šity se vysypaly na mokrý asfalt. Žena se otočila. Chvíli bez
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hnutí přihlížela, jak sešity v dešti tmavnou. Pak vytáhla z kap-
sy kabátu fixu, udělala dva kroky, sklonila se ke Gregoriovi 
a napsala mu na čelo několik číslic.

„Promiňte,“ řekla udýchaně francouzsky s cizím přízvu-
kem, „ale tohle telefonní číslo nesmím zapomenout a nemám
u sebe žádný papír.“

Pak se zahleděla na své ruce, jako by je viděla poprvé.
„Samozřejmě jsem také mohla...“ a napsala si číslo na hřbet

ruky, hledíc střídavě na Gregoriovo čelo a vlastní ruku. „Já...
já si je nechtěla zapamatovat, chtěla jsem všechno zapome-
nout, ale když jsem viděla, jak ten dopis padá... musela jsem
si je zapsat.“ 

Déšť mu zamlžil tlustá skla brýlí a Gregorius nešikovně šá-
tral po mokrých sešitech. Měl dojem, že mu fixa znovu klouže
po čele. Pak si ale všiml, že to tentokrát byly ženiny prsty,
které se mu pokoušely čísla z čela smazat. 

„Já vím, je to ode mne opovážlivost...“ a teď se i ona dala
do sbírání Gregoriových sešitů. Dotkl se její ruky a zavadil 
o koleno, a když se oba natáhli po posledním sešitu, srazili se
hlavami.

„Děkuji vám,“ řekl, když stáli proti sobě. Ukázal směrem
k její hlavě. „Bolí to moc?“

Nepřítomně zavrtěla hlavou, oči sklopené. 
„Mohla bych jít pár kroků s vámi?“
„Eh... ano, jistě,“ zakoktal Gregorius.
Mlčky šli vedle sebe až na konec mostu a dál ke škole.

Smysl pro čas Gregoriovi napověděl, že už je po osmé a že
první hodina už začala. Jak daleko je „pár kroků“? Žena se
přizpůsobila jeho chůzi a cupitala mu po boku, jako by to
mělo takhle pokračovat celý den. Širokou klopu kabátu
zdvihla tak, že Gregorius jí ze strany viděl jen čelo. 

12
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„Musím tamhle, do gymnázia,“ ukázal Gregorius a zastavil
se. „Jsem učitel.“

„Smím s vámi?“ zeptala se tiše.
Gregorius zaváhal a rukávem si přejel po mokrých brýlích.

„Přinejmenším je tam sucho,“ připustil posléze.
Šli po schodech nahoru, Gregorius jí podržel dveře a pak už

stáli v hale, která po začátku vyučování působila obzvlášť
prázdně a tiše. Z kabátů jim kapalo.

„Počkejte tady,“ požádal ji Gregorius a zašel na záchod pro
ručník.

Před zrcadlem si osušil brýle a otřel si tvář. Číslice na čele
byly pořád ještě vidět. Přidržel cíp ručníku pod teplou vodu a
právě se je chystal setřít, když se uprostřed pohybu zarazil. To
byla ta chvíle, která vše rozhodla, pomyslel si potom, když si
o hodiny později vybavoval v paměti uplynulé události. Na-
jednou si totiž uvědomil, že stopu svého setkání se záhadnou
ženou vůbec smazat nechtěl. 

Představoval si, jak by potom předstoupil před třídu s tele-
fonním číslem na obličeji, on, Mundus, nejspolehlivější a nej-
předvídatelnější člověk v téhle budově a pravděpodobně v ce-
lých dějinách školy. Působil tu víc než třicet let, ve svém
povolání bezchybný, byl sloupem zdejší instituce, možná tro-
chu nudný, ale vážený a naproti na vysoké škole dokonce obá-
vaný pro své omračující znalosti klasických jazyků, láskyplně
vysmívaný svými žáky, kteří ho v každém ročníku opětovně
zkoušeli. Zavolali mu třeba uprostřed noci a ptali se na kon-
jekturu málo známé pasáže v nějakém starém spisu. Pokaždé
dostali okamžitě z hlavy stejně tak suchou jako vyčerpávající
odpověď, v níž nechyběl ani kritický komentář jiných mož-
ných názorů. A to vše jim přednesl v dokonalé formě a bez je-
diné stopy rozmrzelosti z nočního vyrušení – zkrátka Mundus,
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muž s nemožně staromódním, ba přímo archaickým křestním
jménem, které člověk prostě musel zkrátit a ani je nemohl
zkrátit jinak. Byla to zkratka, která nadto vrhala světlo na pod-
statu tohoto muže, jak by to nedokázalo žádné jiné přízvisko,
neboť co se v něm jako filologovi skrývalo, nebylo skutečně
nic menšího než celý svět, či spíše povícero celých světů. 
Dovedl totiž z hlavy citovat libovolné pasáže z latinských 
a řeckých textů, a dokonce i hebrejské prameny, nad čímž
užasl nejeden vysokoškolský profesor specializující se na
Starý zákon. Jestli chcete vidět opravdového učence, říkával
ředitel gymnázia, když ho představoval nové třídě, tak tady ho
máte.

A tento učenec, říkal si teď Gregorius, tenhle suchar, který
leckomu připadal jako stvořený jen z mrtvých slov a jemuž
kolegové, závidějící mu jeho oblíbenost, záštiplně přezdívali
Papyrus – tak tenhle učenec by vstoupil do třídy s telefonním
číslem na čele, kam mu ho namalovala zoufalá žena, zřejmě
se potácející mezi vztekem a láskou, žena v rudém koženém
plášti a s pohádkově měkkým jižním přízvukem, znějícím jako
nekonečně do délky protahovaný šepot, který z člověka udě-
lal komplice, už jen tím, že ho slyšel.

Když jí Gregorius přinesl ručník, žena si zuby přidržela hře-
bínek a ručníkem si vysoušela dlouhé černé vlasy, které jí spo-
čívaly v límci kabátu jako v misce. V hale se objevil školník,
a když zahlédl Gregoria, vrhl udivený pohled na hodiny nad
východem a pak na svoje náramkové hodinky. Gregorius mu
pokývl jako obvykle. Kolem proběhla studentka, v běhu se
dvakrát otočila a běžela dál.

„Učím tamhle nahoře,“ vysvětlil Gregorius a ukázal ženě
oknem na druhou část budovy. Vteřiny míjely. Gregorius cí-
til, jak mu buší srdce. „Nechcete jít se mnou?“

14
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Později sám nemohl uvěřit, že to skutečně řekl; ale zřejmě
to tak muselo být, protože najednou šli vedle sebe směrem ke
třídě, Gregorius slyšel, jak na linoleu vržou jeho gumové po-
drážky a klapou ženiny podpatky. 

„Co je vaše mateřština?“ zeptal se jí již předtím.
„Português,“ odpověděla.
Hláska o, kterou překvapivě vyslovila jako u, stoupavá,

zvláštně zavřená jasnost ê a měkké š na konci se pro něho spo-
jily do melodie, která zněla mnohem déle než ve skutečnosti
a kterou by nejraději poslouchal celý den.

„Počkejte,“ požádal ji, vytáhl z kapsy saka poznámkový se-
šitek a vytrhl z něho list: „Na to telefonní číslo.“

Už měl ruku na klice, když ji poprosil, aby to slovo předtím
řekla ještě jednou. Zopakovala je a tehdy ji uviděl poprvé se
usmát. 

Když vešli do třídy, brebentění rázem umlklo. Místnost na-
plnilo ticho plné údivu. Gregorius se později přesně rozpomí-
nal: Měl požitek z toho užaslého ticha, z té oněmělé nevěříc-
nosti, která se zračila na každé tváři, a měl požitek i ze své
radosti, že je schopen cítit tak, jak by si o sobě nikdy nepo-
myslel. 

Co se to děje? Tahle otázka se zračila v každém z těch asi
dvaceti pohledů upřených na podivný pár u dveří, na Munduse
stojícího s mokrou pleší a deštěm ztmavlým kabátem vedle
nakvap učesané ženy s bledou tváří. 

„Třeba tam?“ ukázal Gregorius ženě na prázdnou židli vzadu
v rohu. Pak šel dopředu, pozdravil jako obyčejně a sedl si za
stůl. Neměl zdání, co by mohl říci na vysvětlenou, a tak nechal
jednoduše dál překládat text, na kterém právě pracovali. Stu-
denti překládali váhavě a Gregorius zachytil leckterý zvědavý
pohled. Objevily se i zmatené pohledy, protože on – on, Mun-
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dus, kterému nikdy neunikla ani chybička – teď houfně pro-
míjel chyby, polovičatosti i neobratnosti. 

Podařilo se mu předstírat, že se na ženu v rohu nedívá. 
A přesto ji viděl každou vteřinu, viděl vlhké prameny vlasů,
jak si je odhrnuje z obličeje, bílé, křečovitě sevřené ruce, ne-
přítomný, ztracený pohled, upřený k oknu. Jednu chvíli vy-
táhla tužku a napsala si telefonní číslo na lístek. Pak se zas
opřela a zdálo se, že snad ani neví, kde je. 

Byla to nemožná situace a Gregorius zašilhal po hodinkách:
Ještě deset minut do přestávky. Vtom se žena zdvihla a šla po-
tichu ke dveřím. Mezi dveřmi se k němu otočila a položila si
prst na ústa. Gregorius přikývl a žena s úsměvem zopakovala
své gesto. Pak se dveře s tichým klapnutím zavřely.

Od té chvíle Gregorius už neslyšel nic z toho, co studenti
říkali. Zdálo se mu, že je úplně sám a obklopený ohlušujícím
tichem. Najednou se ocitl u okna a pohledem sledoval červe-
nou ženskou postavu, dokud nezmizela za rohem. Cítil, jak
v něm doznívá úsilí, které ho to stálo, aby se za ní nerozběhl.
Stále znovu viděl prst na jejích rtech, který mohl mít tolik vý-
znamů: Nechci rušit, a: Zůstane to naším tajemstvím, nebo
také: Nechte mě teď jít, pokračování neexistuje. 

Když se ozval zvonek oznamující přestávku zůstal stát 
u okna. Za jeho zády vycházeli studenti ze třídy nezvykle po-
tichu. Pak vyšel i Gregorius, opustil budovu zadním vchodem
a na druhé straně ulice si sedl do Zemské knihovny, kde by ho
nikdo nehledal. 

Na druhou část dvouhodiny se dostavil přesně jako vždy. Se-
třel si číslice z čela, po minutě váhání si je zapsal do notýsku
a pak si usušil úzký věneček šedivých vlasů. Už jen vlhké
skvrny na saku a kalhotách prozrazovaly, že se událo něco ne-
obvyklého. Teď vytáhl z aktovky štos promáčených sešitů.

16
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„Nehoda,“ řekl stručně. „Klopýtl jsem a sešity vypadly
z aktovky do deště. Přesto snad budou opravy čitelné; jinak
byste museli pracovat s konjekturami.“

Takhle ho znali a třída si slyšitelně oddechla. Občas ještě
zachytil zvědavý pohled a někteří ještě mluvili trochu ne-
směle. Jinak bylo všechno jako dřív. Na tabuli napsal nejčas-
tější chyby. Pak studenty nechal, aby tiše pracovali sami. 

Dá se nazvat rozhodnutím, co se s ním stalo v příští čtvrtho-
dině? Později si Gregorius tuhle otázku kladl znovu a znovu
a nikdy si nebyl jist. Ale jestli to nebylo rozhodnutí – tak co
to potom bylo?

Začalo to tím, že se na studenty, skloněné nad sešity, na-
jednou díval, jako by je viděl poprvé.

Lucien von Graffenried, který při každoročním šachovém
turnaji v aule, kdy Gregorius hrál simultánně proti desítce
žáků, tajně posunul figurku. Po tazích na ostatních šachovni-
cích stál Gregorius znovu před ním. Všiml si toho okamžitě.
Klidně se na Luciena podíval. Tomu zahořely tváře. „Vždyť to
přece nemáš zapotřebí,“ prohodil Gregorius a pak se postaral,
aby hra skončila remízou. 

Sára Winterová, která ve dvě ráno stála před jeho dveřmi,
protože nevěděla, co si počít se svým těhotenstvím. Uvařil čaj
a vyslechl ji, jinak nic. „Jsem tak ráda, že jsem se zařídila po-
dle vaší rady,“ řekla mu za týden nato, „bylo by příliš brzy mít
dítě.“

Beatrice Lüscherová se svým úhledným, skoro jako tiště-
ným rukopisem, která pod tíhou vždycky perfektního výkonu
děsivě brzy zestárla. René Zingg, vždycky na dolní hranici
klasifikace.

A samozřejmě Natálie Rubinová. Dívka šetřící svou přízní
jako šafránem a připomínající spíš dvorskou slečnu z minulých
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století, nepřístupná, obletovaná a obávaná pro ostrý jazýček.
Minulý týden po zazvonění vstala, protáhla se jako někdo, kdo
se ve svém těle cítí dobře, a z kapsy sukně vytáhla bonbon.
Cestou ke dveřím ho rozbalila, a právě když míjela Gregoria,
nesla bonbon k ústům. Už ho měla na rtech, vtom pohyb pře-
rušila, otočila se ke Gregoriovi, napřáhla křiklavě červený bon-
bon směrem k němu a zeptala se: „Nechcete?“ Jeho ohromení
ji pobavilo, zasmála se u ní vzácným, jasným smíchem a dala
si záležet, aby se rukou dotkla jeho ruky.

Gregorius je probral všechny jednoho po druhém. Zpočátku
mu připadalo, že si dělá jen takovou mezibilanci, co k nim cítí.
Procházeje mezi školními lavicemi si pak uvědomil, že si stále
častěji říká: Kolik života mají ještě před sebou; jak otevřená
je jejich budoucnost; co všechno se jim ještě může přihodit, co
všechno ještě mohou zažít!

Português. Slyšel tu melodii a viděl ženinu tvář, jak se vy-
nořila zpod ručníku, jímž si otírala vlasy, bílá jako alabastr.
Naposledy přelétl pohledem přes hlavy studentů. Pak se po-
malu zdvihl, přešel ke dveřím, kde si vzal mokrý kabát z vě-
šáku, a vytratil se z místnosti. 

Aktovka s knihami, které jej provázely po celý život, zůs-
tala ležet na katedře. Nahoře na schodišti se Gregorius zasta-
vil a pomyslel na to, jak knihy každých pár let odnášel k pře-
vázání, vždycky do stejného obchodu, kde se smáli těm
ohmataným, opotřebovaným stránkám, na dotek drsným skoro
jako piják. Dokud aktovka zůstane na stole, budou si studenti
myslet, že se vrátí. Ale to nebyl důvod, proč tam knihy nechal
a proč nyní musel odolávat pokušení, aby se pro ně přece jen
vrátil. Pokud teď odejde, pak by musel odejít i od těch knih.
To si zcela jasně uvědomoval, jakkoliv v tuhle chvíli, cestou
k východu, vůbec nevěděl, co to vlastně znamená: odejít. 
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Dole v hale si všiml malé louže, která se utvořila, když žena
s kapajícím pláštěm čekala, až se Gregorius vrátí z toalety.
Byla to stopa návštěvnice z jiného, dalekého světa a Grego-
rius na ni hleděl s nábožnou úctou, jakou cítíval při pohledu
na archeologické nálezy. Vzpamatoval se, až když zaslechl
šouravé kroky školníka, a spěšně vyšel ze školy. 

Bez ohlédnutí došel až k nároží, odkud se mohl neviděn po-
dívat zpátky. S prudkostí, jakou by u sebe neočekával, pocítil,
že velice miluje tu budovu i všecko, co představovala, a že ji
bude velice postrádat. Počítal: Vstoupil do ní před dvaačtyři-
ceti lety jako patnáctiletý gymnazista kolísající mezi těšením
a stísněností. Za čtyři roky ji opustil s maturitním vysvědče-
ním v ruce, aby se po dalších čtyřech letech vrátil jako suplent
za učitele dějepisu, který zemřel při nehodě a který jej svého
času uvedl do světa antiky. Ze studujícího suplenta se stal stálý
učitel, pořád ještě studující, kterému už bylo třiatřicet, když
konečně složil závěrečné zkoušky. 

Složil je jen proto, že na něj naléhala jeho žena Florence.
Na promoci nikdy ani nepomyslel; když se ho na to někdo
zeptal, jen se zasmál. Na takových věcech nezáleželo. Na čem
záleželo, bylo docela prosté: Znát staré spisy do podrobna, do
každého gramatického a stylistického detailu a vědět, jakou
historii má každý jednotlivý výraz. Jinými slovy: být dobrý.
Nebyla to skromnost – v nárocích na sebe sama byl velmi ne-
skromný. Také to nebyla přemrštěnost nebo podivný druh je-
šitnosti. Byl to, jak si později často pomyslel, tichý vztek na-
mířený proti vychloubačnému světu, tvrdošíjný vzdor, jímž se
chtěl pomstít světu náfuků, který pro jeho otce znamenal ce-
loživotní trápení, protože to nedotáhl dál než na hlídače v mu-
zeu. Že ti druzí, kteří toho znali mnohem méně než on –
směšně málo, po pravdě řečeno –, skládali státnice a získávali
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trvalá zaměstnání: to bylo, jako by patřili do nějakého jiného,
nesnesitelně povrchního světa s měřítky, pro která on měl jen
pohrdání. Na škole by nikoho ani ve snu nenapadlo, aby jej
propustili a nahradili někým se státnicí. Ředitel školy, sám kla-
sický filolog, dobře věděl, jak dobrý Gregorius je – mnohem
lepší než on sám –, a věděl, že by se studenti vzbouřili. Státní
písemná zkouška, kterou nakonec složil, připadala Gregoriovi
směšně lehká a práci odevzdal už za polovinu předepsaného
času. Vždycky to Florence trochu zazlíval, že ho donutila, aby
svůj vzdor vzdal. 

Gregorius se obrátil a šel pomalu směrem ke Kirchenfeld-
skému mostu. Když byl most na dohled, měl Gregorius zvlá-
štní, stejnou měrou znepokojivý jako osvobodivý pocit, že se
totiž ve věku sedmapadesáti let právě chystá poprvé vzít svůj
život zcela do vlastních rukou.

Zastavil se na místě, kde předtím v lijáku četla ta žena
dopis, a podíval se dolů. Poprvé si uvědomil, jak hlu-

boko by člověk spadl. Chtěla opravdu skočit? Nebo to byla
ukvapená obava, která souvisela s tím, že i Florencin bratr
skočil z mostu? Nevěděl o té ženě vůbec nic, kromě toho, že
její mateřštinou je portugalština. Neznal ani její jméno. Přiro-
zeně to byl nesmysl, chtít tady odshora rozeznat zmačkaný do-
pis. Přesto napínal zrak směrem dolů, až se mu námahou roz-
slzely oči. Byla ta tmavá skvrna jeho deštník? Sáhl do kapsy
a ujistil se, že má u sebe zápisník s číslem, které mu beze-
jmenná Portugalka napsala na čelo. Pak přešel na konec mostu
a nebyl si jist, kam se má vydat. Právě se chystal utéct z vlast-
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ního života. Mohl někdo, kdo měl něco takového v úmyslu, jít
jednoduše domů?

Pohled mu padl na hotel Bellevue, nejstarší a nejvznešenější
hotel ve městě. Prošel kolem něho snad tisíckrát, ale nikdy ne-
vstoupil dovnitř. Pokaždé cítil, že ten hotel tam je, a teď si po-
myslel, že pro něho bylo nějakým způsobem důležité, že tam
je; rozrušilo by ho, kdyby se dozvěděl, že hotel zbourají nebo
že už to nebude hotel – nebo i jen, že to nebude tento hotel.
Ale nikdy by ho nenapadlo, že by tam on, Mundus, měl co po-
hledávat. Váhavě se vydal ke vchodu, kde právě zastavil Bent-
ley, šofér vystoupil a vešel do hotelu. Gregorius ho následo-
val s pocitem, že podniká něco naprosto revolučního a vlastně
zakázaného.

Vstupní hala s kupolí z barevného skla byla liduprázdná 
a koberec pohltil každý zvuk. Gregorius byl rád, že už neprší
a že mu nekape z kabátu. Šel dál ve svých těžkých neforem-
ných botách a vstoupil do jídelny. Ze stolů připravených k sní-
dani byly obsazené jen dva. Tiché tóny Mozartova divertimenta
probouzely v člověku dojem, že tady se nalézá daleko od všeho
hlasitého, nehezkého a stísňujícího. Gregorius si svlékl kabát
a sedl si ke stolu u okna. Ne, odpověděl číšníkovi ve světle bé-
žovém saku, není hotelový host. Cítil, jak si ho číšník prohlíží:
hrubý svetr s rolákem pod obnošeným sakem s koženými ná-
šivkami na loktech; vytahané manšestrové kalhoty; řiďounký
věneček vlasů kolem mohutné pleše, šedé vousy s bílými pra-
mínky, kvůli kterým vypadal vždycky poněkud zanedbaně.
Když číšník odešel s objednávkou, přesvědčil se Gregorius
roztržitými pohyby, že má u sebe dost peněz. Pak se opřel lokty
o naškrobený ubrus a zahleděl se k mostu.

Nemělo smysl doufat, že by se tam ta žena ještě jednou ob-
jevila. Přešla zpátky přes most a zmizela v jedné uličce Sta-
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rého Města. Viděl ji před sebou, jak seděla vzadu ve třídě 
a hleděla nepřítomným pohledem ven. A znovu viděl, jak se
její alabastrová tvář vynořila zpod ručníku, vyčerpaná a zra-
nitelná. Português. Váhavě vytáhl zápisník a zadíval se na te-
lefonní číslo. Číšník přinesl snídani s konvičkami ze stříbra.
Gregorius nechal kávu vystydnout. Náhle se zvedl a šel k te-
lefonu. V půli cesty se obrátil a vrátil se ke stolu. Zaplatil za
nedotčenou snídani a opustil hotel.

Bylo to už před mnoha lety, kdy byl ve španělském knih-
kupectví na Jelením příkopu. Kdysi tam pro Florence občas
kupoval knihy, které potřebovala pro svou disertaci o San Jua-
novi de la Cruz. V autobuse jimi tu a tam zalistoval, doma se
však těch knih nikdy nedotkl. Španělština – to bylo její teri-
torium. Byla jako latina a úplně jiná než latina, a to mu vadilo.
Bylo mu proti srsti, že slova, v nichž byla latina tak velice pří-
tomná, vycházela z dnešních úst – na ulici, v supermarketu,
v kavárně. Že se používala na objednání coca-coly, ke smlou-
vání a ke klení. Tu představu těžko snášel, a kdykoli se obje-
vila, rychle a prudce ji zahnal. Jistě, i Římané smlouvali 
a kleli. Ale to bylo něco jiného. Miloval latinské věty, protože
v sobě nesly klid všeho uplynulého. Protože nikoho nenutily,
aby k nim něco dodával. Protože byly jazykem mimo veškeré
plané tlachání. A protože byly ve své nezměnitelnosti krásné.
Mrtvé jazyky – lidé, co něco takového říkali, o tom neměli po-
tuchy, opravdu ani potuchy a Gregorius uměl být tvrdý a ne-
ústupný ve svém opovržení vůči nim. Když Florence mluvila
do telefonu španělsky, zavíral dveře. Ji to zraňovalo a on jí to
nedokázal vysvětlit.

V knihkupectví to krásně vonělo starou kůží a prachem.
Majitel, starší člověk, pověstný pro své znalosti románských
jazyků, měl něco na práci v zadní místnosti. 
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Místnost vpředu byla prázdná, až na mladou ženu, zřejmě
studentku. Seděla v rohu vedle stolu a četla si v knize se za-
žloutlou vazbou. Gregoriovi by bylo milejší, kdyby byl sám.
Pocit, že je tady jedině proto, že mu z mysli nešla melodie jed-
noho portugalského slova, a možná i proto, že nevěděl, kam
by měl jinak jít, by se beze svědků snášel snáze. Procházel ko-
lem regálů, aniž něco viděl. Občas nastavil brýle našikmo, aby
si mohl lépe přečíst titul nějaké knihy vysoko na regálu; ale
jakmile ho přečetl, už ho zase zapomněl. Jako tak často byl se
svými myšlenkami sám a jeho duch byl vůči vnějšímu světu
zapečetěný.

Když se otevřely dveře, honem se otočil a zklamání, že to
byl jen listonoš, mu prozradilo, že proti svému předsevzetí 
a proti veškerému rozumu přece jen čekal, že se tu ta Portu-
galka objeví. Studentka teď zavřela knížku a vstala. Ale ne-
položila ji k ostatním na stole, nýbrž zůstala stát, ještě jednou
znovu klouzala pohledem po zašlé vazbě, pohladila ji a teprve
po několika vteřinách položila knihu na stůl, tak jemně 
a opatrně, jako by se prudším pohybem mohla rozpadnout
v prach. Na okamžik postála u stolu a vypadalo to, že si to roz-
myslí a knihu přece jen koupí. Pak vyšla ven, s rukama hlu-
boko v kapsách a se skloněnou hlavou. Gregorius vzal knihu
do ruky a četl: AMADEU INÁCIO DE ALMEIDA PRADO,
UM OURIVES DAS PALAVRAS, LISBOA 1975.

Knihkupec přišel, pohlédl na knihu a vyslovil název. Gre-
gorius slyšel jen proud sykavek; spolknuté, stěží slyšitelné sa-
mohlásky tu byly spíš jen jako záminka, aby se šumivé š na
konci dalo opakovat stále znovu.

„Umíte portugalsky?“
Gregorius zavrtěl hlavou.
„Ta kniha se jmenuje Zlatotepec slov. Není to krásný titul?“
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„Tichý a elegantní. Jako matné stříbro. Řekl byste ho ještě
jednou portugalsky?“

Knihkupec zopakoval název. Kromě slov samotných se dalo
slyšet, jaké potěšení má sám knihkupec z jejich sametového
zvuku. Gregorius otevřel knihu a nalistoval počátek textu.
Podal knihu muži, který na něho vrhl udivený, ale uznalý po-
hled a začal předčítat. Gregorius zavřel při poslechu oči. Po ně-
kolika větách se muž odmlčel. 

„Mám překládat?“ 
Gregorius kývl. A pak uslyšel věty, které na něho měly

omamný účinek, neboť zněly, jako by byly napsané jen pro
něho, ale ne jen pro něho, nýbrž pro něho během tohoto do-
poledne, kdy se všechno změnilo. 

Z tisíce zkušeností, které učiníme, zformulujeme do slov nej-
výš jednu, a i tu spíš náhodně a bez pečlivosti, jakou by si za-
sloužila. Mezi všemi těmi němými zkušenostmi jsou skryty i ta-
kové, které našemu životu nepozorovaně propůjčují tvar, barvu
a melodii. Když se pak jako archeologové duše k těmto po-
kladům obrátíme, objevíme, jak jsou matoucí. Předmět našeho
pozorování odmítá klidně postát, slova sklouzávají po proži-
tém, a nakonec se na papíře ocitnou samé protimluvy. Dlouho
jsem věřil, že je to nedostatek, něco, co je potřeba překonat.
Dnes si myslím, že je to jinak: že přijmout ten zmatek před-
stavuje královskou cestu k pochopení těchto důvěrně známých,
a přece záhadných zkušeností. Zní to zvláštně, vlastně podi-
vínsky, přiznávám. Ale od chvíle, odkdy to takhle vidím, mám
pocit, že jsem poprvé skutečně bdělý a že jsem živý. 

„To je úvod,“ vysvětlil knihkupec a začal v knize listovat.
„A teď, aspoň tak to vypadá, se kousek po kousku pustil do
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vyhrabávání všech těch skrytých zkušeností. Stal se archeo-
logem sebe sama. Jsou tu pasáže o několika stranách, jinde
jsou zcela krátké. Tady například je pasáž, která se skládá z je-
diné věty.“ Překládal:

Pokud je to tak, že můžeme žít jen malou část z toho, co je
v nás – co se stane se zbytkem?

„Rád bych tu knihu měl,“ řekl Gregorius.
Knihkupec knihu sklapl a přejel po vazbě stejným něžným

pohybem jako předtím ta studentka. 
„Našel jsem ji v bedně s brakem v jednom antikvariátu v Li-

sabonu. A teď si vzpomínám: Nechal jsem si ji, protože se mi
zalíbil úvod. A pak jsem ji nějak ztratil z očí.“ Podíval se na
Gregoria, který nešikovně šátral po náprsní tašce. „Daruji vám
ji.“

„To je...“ začal Gregorius a odkašlal si.
„Beztak skoro nic nestála,“ uklidnil ho knihkupec a podal

mu knihu. „A teď si vzpomínám i na vás: San Juan de la Cruz.
Je to tak?“

„To byla má žena,“ opravil ho Gregorius.
„Pak jste ten klasický filolog z Kirchenfeldu, mluvila o vás.

A později jsem ještě někoho slyšel o vás mluvit. Znělo to, že
jste chodící naučný slovník.“ Knihkupec se zasmál. „Vyslo-
veně oblíbený naučný slovník.“

Gregorius zasunul knihu do kapsy kabátu a podal mu ruku.
„Děkuji mnohokrát.“

Knihkupec ho doprovodil ke dveřím. „Doufám, že jsem
vás...“

„Vůbec ne,“ ujistil ho Gregorius a dotkl se jeho paže.
Na Bubenberském náměstí se zastavil a pohledem je ob-
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kroužil. Tady strávil celý život, tady se vyznal, tady byl doma.
To bylo důležité pro někoho, kdo byl tak krátkozraký jako on.
Pro někoho jako on bylo město, v němž bydlel, cosi jako ulita,
útulná jeskyně, bezpečné doupě. Všechno ostatní znamenalo
nebezpečí. Pochopit to dovedl jen někdo, kdo měl podobně
tlustá skla. Florence to nepochopila nikdy. A možná z téhož
důvodu nechápala, proč on nerad létá. Nastoupit do letadla 
a za pár hodin dorazit do zcela jiného světa, aniž má člověk
čas vstřebat cestou jednotlivé obrazy z cesty – to neměl rád,
mátlo ho to. Není to správné, vysvětloval Florence. Jak to
myslíš, není to správné? zeptala se podrážděně. Neuměl jí to
vysvětlit, a tak stále častěji létala sama nebo s jinými, větši-
nou do Jižní Ameriky.

Gregorius si stoupl před vývěsní skříňku kina Bubenberg.
V nočním představení dávali černobílý film podle románu 
Georga Simenona: Muž, který pozoroval noční vlaky. Ten ná-
zev se mu líbil a i na vyvěšené fotografie se díval dlouho. Kon-
cem sedmdesátých let, kdy si všichni kupovali barevné tele-
vizory, se celé dny marně pokoušel sehnat černobílý aparát.
Nakonec si domů jeden přinesl z kontejneru pro nadměrný od-
pad. Zarytě na něm trval i po svatbě, měl ho postavený ve své
pracovně, a kdykoli byl doma sám, barevný přístroj ignoroval
a zapnul tu starou bedýnku, kde se obraz míhal a občas do-
konce utíkal. Mundusi, jsi nemožný, prohlásila jednoho dne
Florence, když ho přistihla u té ohavné, neforemné bedny. Že
ho začala oslovovat jako druzí a že i doma platil za faktotum
města Bernu – to byl začátek konce. Když spolu s rozvodem
zmizel z bytu i barevný televizor, Gregorius si oddechl. Až za
dlouhé roky, když se obrazovka definitivně odporoučela, po-
řídil si televizi v barvě. 

Fotografie na vývěsní tabuli byly velké a ostré. Na jedné
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byla bledá, alabastrová tvář Jeanne Moreauové, která si z obli-
čeje odhrnovala mokré prameny vlasů. Gregorius se odtrhl od
obrázků a zašel do nejbližší kavárny, aby si lépe prohlédl
knížku, v níž se urozený Portugalec pokoušel vyjádřit slovy
své nevýslovné zkušenosti.

Až nyní, když s pomalou rozvážností milovníka starých
knih obracel list po listu, objevil autorův portrét, starou foto-
grafii, zažloutlou již v době vydání knihy, na níž původně
černé plochy vybledly do tmavé hnědi. Byla to světlá tvář na
tmavém, hrubozrnném pozadí plném stínů. Gregorius si vy-
čistil brýle, znovu nasadil a vzápětí byl tím obličejem zcela
zaujat.

Muži mohlo být něco přes třicet a vyzařovala z něho inte-
ligence, sebevědomí a smělost, jimiž byl Gregorius doslova
oslněn. Jasnou tvář s vysokým čelem rámovaly husté tmavé
vlasy, které jako by matně svítily a sčesané dozadu vypadaly
jako přilba, z níž po stranách padalo přes uši pár pramenů
vlasů v měkkých vlnách. Úzký římský nos propůjčoval tváři
neobyčejnou jasnost, ještě podtrhovanou výrazným obočím,
vsazeným do tváře jako pevná břevna, namalovaná širokým
štětcem, a směrem ven brzy ukončeným. Tím všechno jako by
směřovalo ke středu, tam, kde byly myšlenky. Plné klenuté rty,
které by nepřekvapovaly v ženské tváři, lemoval tenký kní-
rek a zastřižená bradka. Ta vrhala na štíhlý krk černý stín 
a v Gregoriovi vyvolávala dojem, že je nutno počítat i s jis-
tou drsností a tvrdostí. Avšak všechno rozhodly až tmavé oči.
Byly podmalovány stíny, ovšem nebyly to stíny únavy, vy-
čerpání nebo choroby, byly to stíny vážnosti a melancholie.
V jeho tmavém pohledu se mísila jemnost s neohrožeností 
a nepoddajností. Ten muž musel být snílek a básník, pomyslel
si Gregorius, zároveň ale i člověk, který uměl odhodlaně
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použít zbraň nebo skalpel, a také člověk, kterému nebylo
radno se plést do cesty, když mu zaplály oči. Byly to oči, které
uměly vykázat do uctivé vzdálenosti armádu bojechtivých
obrů, oči, jimž nebyl cizí ani podlý pohled. Z oblečení se dal
rozeznat jen límec bílé košile a uzel kravaty, přes ně kabát,
který si Gregorius představoval jako redingot.

Byla skoro už jedna hodina, když se Gregorius probral z po-
hroužení do toho portrétu. Káva před ním byla už zase stu-
dená. Přál si, aby mohl slyšet Portugalcův hlas a vidět, jak se
pohybuje. 1975: Jestli mu tehdy bylo málo přes třicet, jak se
zdálo, tak teď mu mohlo být přes šedesát. Português. Grego-
rius si ve vzpomínce vyvolal hlas bezejmenné Portugalky a
v duchu jej transponoval do nižší polohy, aniž by se z něho stal
hlas knihkupcův. Měl to být melancholicky průzračný hlas,
který by přesně odpovídal pohledu Amadea de Prado. Grego-
rius se pokoušel s pomocí toho hlasu rozeznít věty v knize.
Ale nešlo to; nevěděl, jak se jednotlivá slova vyslovují.

Venku před kavárnou prošel Lucien von Graffenried. Gre-
goria překvapilo a zároveň naplnilo ulehčením, že sebou ne-
trhl. Díval se za mladíkem a myslel na knihy na katedře. Mu-
sel počkat, dokud ve dvě znovu nezačne výuka. Teprve pak
si mohl zajít do knihkupectví, aby si koupil jazykový kurs por-
tugalštiny.

Gregorius si právě pustil první desku a uslyšel první
portugalské věty, když zazvonil telefon. Škola. Zvonění

neustávalo. Stál vedle telefonu a zkoušel si věty, které by
mohl říci. Od dnešního dopoledne cítím, že bych se svým ži-
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votem chtěl ještě něco udělat. Že už nechci být váš Mundus.
Nemám tušení, co bude to nové. Ale už nemohu otálet; ani
chvilku. Můj čas totiž uplývá a není vyloučeno, že už ho
mnoho nezbývá. Gregorius si ty věty hlasitě předříkával. Byly
pravdivé, to věděl, ve svém životě vyslovil jen málo vý-
znamných vět, které by byly tak pravdivé jako tyhle. Ale když
je vyslovil, zněly dutě a pateticky, bylo vyloučeno, aby je
pronesl do telefonu. 

Zvonění umlklo. Ale bude se ozývat stále znovu. Dělají si
starosti a nedají si pokoj, dokud ho nenajdou; vždyť se mu
mohlo něco přihodit. Dřív nebo později zazvoní u dveří. Teď
v únoru se ještě brzy stmívá. Nebude smět rozsvítit. Byl na
útěku ve městě, které tvořilo střed jeho života, a musel se skrý-
vat v bytě, kde žil už patnáct let. Bylo to bizarní, směšné 
a znělo to jako fraška. Ale bylo to vážné, vážnější než většina
z toho, co až dosud zažil a udělal. Bylo ovšem nemožné, aby
to vysvětlil těm, kteří ho hledají. Gregorius si představil, jak
otvírá dveře a zve je dál. Vyloučeno. Naprosto vyloučeno. 

První desku kursu si poslechl třikrát po sobě a pomalu za-
čal mít představu o rozdílu mezi psaným a mluveným jazy-
kem a o tom, co všechno se v mluvené portugalštině polyká.
Uplatnila se tu jeho neomylná, bez námahy fungující paměť
pro slovní tvary.

Telefon zvonil v přestávkách, jež mu připadaly čím dál
kratší. Po předešlé nájemnici zdědil předpotopní přístroj s při-
pojením bez zástrčky, kterou by teď mohl vytáhnout ze zá-
suvky. Tenkrát trval na tom, aby všecko zůstalo při starém.
Teď přinesl vlněnou přikrývku, aby zvonění udusil.

Hlasy, vedoucí posluchače kursem, ho nyní vyzvaly, aby
slova a krátké věty opakoval po nich. Když se o to pokoušel,
připadaly mu rty a jazyk těžkopádné a neobratné. Klasické ja-
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zyky byly pro jeho bernská ústa jako stvořené a v tomto nad-
časovém universu se nevyskytovala myšlenka, že by měl člo-
věk spěchat. Kdežto Portugalci měli pořád jakoby naspěch,
podobně jako Francouzi, a proto se cítil být jim podřazený už
předem. Florence tu šíleně rychlou eleganci milovala, a kdy-
koli slyšel, s jakou lehkostí se jí dařila, oněměl. 

Ale teď bylo najednou všechno jinak: Gregorius chtěl na-
podobit bouřlivé tempo mluvčího a roztančený jas hlasu
mluvčí, který mu připomínal pikolu, a pouštěl si stále znovu
stejné věty, aby zmenšil rozdíl mezi svou loudavou výslov-
ností a třpytivým vzorem. Po chvíli si uvědomil, že právě za-
žívá velké osvobození; osvobození od mezí, které si sám sobě
stanovil, od pomalosti a těžkopádnosti, co se ozývala z jeho
jména a předtím z pomalých kroků jeho otce, když v muzeu
rozvážně přecházel z jedné místnosti do druhé; osvobození
od obrazu sebe sama, v němž i pak, když nečetl, byl pořád jen 
někým, kdo se krátkozrace sklání nad zaprášenými knihami;
obrazu, který nenačrtl plánovitě, obraz spíše rostl pomalu 
a ne-pozorovaně sám; obraz Munduse nejen se znaky jeho 
rukopi-su, nýbrž i se znaky rukopisu mnoha jiných, kterým
připadlo příjemné a pohodlné přimknout se k této tiché mu-
zeální postavě a trochu si u ní odpočinout. Gregoriovi připa-
dalo, jako by vystoupil z toho obrazu jako z nějaké zaprášené
olejomalby na zdi zapomenutého postranního křídla v mu-
zeu. V příšeří nerozsvíceného bytu přecházel sem a tam, por-
tugalsky si objednal kávu, zeptal se na nějakou ulici v Lisabo-
nu, informoval se, jaké má někdo povolání a jak se jmenuje,
odpovídal na otázky po vlastním povolání a vedl krátký roz-
hovor o počasí. 

A najednou začal mluvit s Portugalkou z dnešního rána.
Zeptal se jí, proč se zlobila na pisatele dopisu. Você quis 
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saltar? Chtěla jste skočit? Vzrušeně si přidržoval slovník 
a gramatiku před očima a nalistovával si výrazy a slovesné
tvary, které mu chyběly. Português. Jak jinak to slovo znělo
teď! Jestliže doposud mělo kouzlo klenotu z daleké, nepří-
stupné končiny, tak nyní bylo spíš jedním z tisíců drahokamů
v paláci, jehož bránu právě zprudka otevřel.

U dveří někdo zazvonil. Gregorius přešel po špičkách ke
gramofonu a zastavil ho. Venku se radily mladé hlasy, stu-
dentské hlasy. Ještě dvakrát prořízl pronikavý zvuk zvonku
ztemnělé ticho, v němž Gregorius bez hnutí čekal. Pak se
kroky na schodišti vzdálily. 

Kuchyně byla jediná místnost, která vedla dozadu a měla
žaluzie. Gregorius je spustil a rozsvítil. Donesl si knihu uro-
zeného Portugalce a jazykové příručky, sedl si k jídelnímu
stolu a začal překládat první text za úvodem. Bylo to jako la-
tina a úplně jiné než latina, ale to ho teď už nerušilo ani v nej-
menším. Byl to obtížný text a Gregoriovi to trvalo. Metodicky
a s výdrží maratonského běžce hledal slovíčka a prolistovával
tabulky se slovesy, dokud neprůhledné slovesné tvary neroz-
luštil. Po několika větách se ho zmocnilo horečnaté vzrušení
a Gregorius si šel pro papír, aby si překlad zapsal. Bylo skoro
devět, než byl konečně spokojený.

PROFUNDEZAS INCERTAS. NEJISTÉ HLUBINY. Exis-
tuje tajemství pod povrchem lidského konání? Nebo jsou lidé
skutečně takoví, jak o tom svědčí jejich činy, které se projevují
navenek?

Je to nanejvýš zvláštní, ale odpověď se ve mně mění spolu
se světlem ozařujícím město a Tejo. Jestliže je to okouzlující
světlo chvějivého srpnového dne s jasnými, ostrými konturami
stínů, pak mi myšlenka o skryté lidské hloubce připadá podi-
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vínská jako kuriózní přelud, možná i trochu dojemný, podo-
bající se zrcadlení, jaké se dostaví, když hledím příliš dlouho
na vlny blyštící se v onom světle. Když se však nad městem a
řekou klene kopule z nudné šedi a ze světla, jež nevrhá stíny,
pak neznám jinou jistotu, která by mohla být větší než tahle:
že veškeré lidské konání je jen nejvýš nedokonalý, ba přímo
směšně bezmocný výraz skrytého vnitřního života netušené
hloubky, jenž se dere na povrch, aniž by ho vůbec mohl kdy
dosáhnout. 

A k této zvláštní, znepokojivé nespolehlivosti vlastního
úsudku se druží ještě zkušenost, která od chvíle, kdy jsem ji se-
znal, stále znovu potápí můj život do zneklidňující nejistoty:
že v této věci, kromě níž by pro nás lidi nemělo být vlastně nic
důležitějšího, kolísám úplně stejně, jako když se jedná o mě
samotného. Když totiž sedím ve své oblíbené kavárně, vyhří-
vám se ve sluneční záři a naslouchám zvonkovitě jasnému smí-
chu kolemjdoucích senhoras, zdá se mi, jako by celý můj
vnitřní život byl až do nejzazšího koutu vyplněný a mně na-
prosto a zcela známý, protože se vyžívá v těchto příjemných
pocitech. Avšak jakmile se před slunce nasune přikrývka z ob-
laků rušící kouzlo a přinášející vystřízlivění, pak jsem si ná-
hle jist, že se ve mně nalézají skryté bezedné hlubiny, odkud
se mohou vynořit netušené věci a mohou mě strhnout s sebou.
Tehdy honem zaplatím, spěšně si hledám nějaké rozptýlení 
a doufám, že slunce zas brzy vyjde a dopomůže uklidňující po-
vrchnosti k jejímu právu.

Gregorius si nalistoval podobiznu Amadea de Prado a opřel
knihu o stolní lampu. Větu po větě četl přeložený text pod do-
hledem smělého, melancholického pohledu. Něco podobného
udělal jen jednou: když jako student četl Hovory k sobě od
Marka Aurelia. Na stole stála císařova sádrová busta, a kdy-
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koli se Gregorius zabýval tímto textem, cítil, jako by jej
přitom ochraňovala císařova němá přítomnost. Ovšem mezi
tenkrát a teď existoval rozdíl, který Gregorius s postupující
nocí cítil stále zřetelněji, ale nedokázal jej formulovat slovy.
Jen jedno věděl určitě, když se blížila druhá hodina: Portuga-
lec mu ostrostí svého vnímání propůjčil bdělost a přesnost cí-
tění, jak to kdysi nedokázal ani onen moudrý císař, jehož
úvahy tenkrát hltal, jako by byly určeny právě jemu. Mezitím
si Gregorius totiž přeložil další úvahu:

PALAVRAS NUM SILÊNCIO DE OURO. SLOVA VE
ZLATÉM TICHU. Když čtu noviny, poslouchám rádio nebo
v kavárně dávám pozor, co si lidé říkají, pociťuji čím dál čas-
těji rozmrzelost, ba znechucení z těch pořád stejných slov, psa-
ných nebo mluvených – kvůli těm stále stejným obratům, flos-
kulím a metaforám. A nejhorší to je, když naslouchám sám sobě
a zjišťuji, že i já říkám věčně totéž. Jsou tak strašlivě ošuntělá
a vybydlená, ta slova, opotřebovaná po milionkrát opakova-
ném použití. Mají vůbec ještě nějaký význam? Samozřejmě, vý-
měna slov funguje, lidi podle nich jednají, smějí se a pláčou,
jdou doleva nebo doprava, číšník přináší kávu nebo čaj. Ale na
to se nechci ptát. Otázka zní: Vyjadřují ještě myšlenky? Nebo
jsou to jen shluky hlásek s jistým účinkem, a ty ženou lidi sem
či tam, protože vyryté stopy tlachání ustavičně prosvítají?

Stává se, že si pak zajdu na pláž a hlavu držím do větru,
který bych si přál ledový, mnohem chladnější, než ho známe
tady: Aby mi z hlavy vyfoukal všechna ta ohmataná slova,
všechny ty fádní jazykové návyky, takže bych se vrátil s očiš-
těnou myslí, zbavenou strusky neustále stejného žvanění. 
Avšak při první příležitosti, kdy musím něco říci, je všechno
jako předtím. Očista, po níž toužím, není něco, co jde samo se-
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bou. Musím něco udělat, a musím to učinit slovy. Nechci vy-
stoupit ze svého jazyka a vstoupit do nějakého jiného. Ne,
nejde o jazykovou dezerci. A říkám si i něco jiného: Jazyk ne-
lze znovu vynalézt. Ale co to tedy je, co bych si přál?

Možná je to tak: Chtěl bych portugalská slova nově vysá-
zet. Věty, které by z této nové sazby vznikly, by už nechtěly být
přemrštěné a šroubované, nechtěly by být exaltované, vy-
umělkované a chtěné. Musely by to být archetypální věty por-
tugalštiny a tvořily by její střed, takže člověk by měl pocit,
že vznikly přímo, bez oklik a bez znečištění, z průzračné, dia-
mantové podstaty tohoto jazyka. Slova by musela být bez po-
skvrnky jako leštěný mramor a musela by být čistá jako tóny
z partitury od Bacha. A co by nebylo jimi samotnými, to by
proměnila v dokonalé ticho. Někdy, když v sobě nacházím
ještě zbytek smířlivosti vůči jazykovému bahnu, říkám si, že
by to mohlo být útulné ticho spokojeného obývacího pokoje
nebo také uvolněné ticho mezi milenci. Zato když se mne
zmocní vztek nad těmi ulepenými slovními zvyklostmi, pak to
nesmí být nic menšího než jasné, chladné ticho temného ves-
míru, kde se já jako jediný, kdo mluví portugalsky, pohybuji
po svých nezvučných drahách. Číšník, kadeřnice, průvodčí –
ti by užasli, kdyby uslyšeli ta nově vysázená slova, a jejich
údiv by patřil kráse vět, kráse, která by nebyla ničím jiným
než leskem jejich průzračnosti. Byly by to – představuji si –
naléhavé věty, mohly by se označit i jako neúprosné. Stály by
tu nepodplatitelné a nezvratné, a tím by se podobaly slovům
Božím. Zároveň by byly prosty veškerého přehánění a patosu,
přesné a tak strohé, že by se z nich nedalo vzít jediné slovo,
jediná čárka. V tom by se podobaly básni, vycizelované zla-
totepcem slov.

Gregoria z hladu rozbolel žaludek, a proto se přinutil něco
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sníst. Pak seděl s šálkem čaje v tmavém obývacím pokoji. Co
teď? U dveří se ještě dvakrát rozezněl zvonek a přidušený bzu-
kot telefonu uslyšel naposledy krátce před půlnocí. Zítra ho
nahlásí jako pohřešovaného a pak se za nějakou dobu u jeho
dveří objeví policie. Ještě mohl couvnout. Ve tři čtvrtě na osm
by šel přes Kirchenfeldský most, vešel by do gymnázia a svou
záhadnou nepřítomnost by sprovodil ze světa nějakou smyš-
lenkou, v níž by vypadal jako skurilní podivín, a to by bylo
všecko a hodilo by se to k němu. Nikdy by se nedozvěděli 
o vzdálenosti, kterou v nitru urazil za méně než čtyřiadvacet
hodin. 

Ale v tom to právě bylo: on tu vzdálenost opravdu urazil. 
A nechtěl, aby jej druzí nutili tvářit se, že se tato tichá cesta
nekonala. Vytáhl mapu Evropy a přemýšlel, jak by se dostal
vlakem do Lisabonu. V informacích o vlakových spojích byli
teprve od šesti ráno, jak se dozvěděl po telefonu. Začal balit. 

Byly skoro čtyři, když si sedl do křesla, připravený na cestu.
Venku začalo sněžit. Najednou ho opustila veškerá odvaha.
Byl to přece bláznivý nápad. Bezejmenná Portugalka se zma-
tenými city. Zažloutlé zápisky urozeného Portugalce. Jazy-
kový kurs pro začátečníky. Pomyšlení na ubíhající čas. Kvůli
tomu se uprostřed zimy neprchalo do Lisabonu.

Kolem páté ráno zavolal Konstantina Doxiada, svého oč-
ního lékaře. I předtím si oba často telefonovali uprostřed noci,
aby spolu sdíleli trápení bezesných nocí. Lidi trpící nespavostí
spojovala nevyřčená solidarita. Občas si s Řekem zahrál par-
tii bleskového šachu naslepo a pak se Gregoriovi podařilo tro-
chu spát, než nastal čas jít do školy.

„Nedává to smysl, co?“ zeptal se Gregorius na konci svého
vykoktaného příběhu. Řek mlčel. Gregorius to znal. Teď za-
vře oči a sevře si palcem a ukazováčkem kořen nosu. 
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„Ale dává to smysl,“ pronesl pak Řek. „Dává.“
„Pomůžete mi, kdybych na cestě nevěděl jak dál?“
„Jednoduše zavoláte. Ve dne i v noci. Nezapomeňte na ná-

hradní brýle.“
Teď tu zas byla ta lakonická jistota v jeho hlase. Lékařská

jistota, zároveň ale i jistota daleko překračující pouhou profe-
sionalitu; jistota muže, který si dopřál dost času pro své myš-
lenky, aby je pak mohl formulovat v soudech, které nebyly jen
dočasné. Gregorius chodil k tomuto lékaři již dvacet let; byl
jediný, kdo ho dokázal zbavit strachu, že oslepne. Občas jej
srovnával s otcem, který se po brzké smrti své ženy všude – 
a bylo zcela jedno, kde byl a co dělal – pohyboval jako by
v zaprášeném bezpečí muzea. Gregorius se již záhy naučil, jak
křehká jistota to byla. Měl svého otce rád a vyskytly se chvíle,
kdy to bylo něco silnějšího a hlubšího než jen pouhá příchyl-
nost. Ale Gregorius trpěl tím, že se o otce nemohl opřít, ne-
mohl se ho přidržet, otec nebyl jako Řek, na jehož skálopevný
úsudek bylo spolehnutí. Gregoria později kvůli této výhradě
často trápilo svědomí. Jistota, kterou postrádal, nebyla něco
hmatatelného, co když člověk nemá, dá se to vytknout jako
nedostatek. Člověk musel mít štěstí sám se sebou, aby se
z něho stal sebejistý člověk. A otec mnoho štěstí neměl, ani se
sebou, ani s jinými.

Gregorius se posadil ke kuchyňskému stolu a koncipoval
dopisy řediteli školy. Byly buď příliš strohé, nebo příliš om-
luvné a žadonily o pochopení. V šest zavolal na informace. Ze
Ženevy to trvá šestadvacet hodin. Jede se přes Paříž a Irún
v Baskicku, a odtud nočním vlakem do Lisabonu, kam se do-
jede kolem jedenácté ráno. Gregorius si objednal jízdenku.
Vlak do Ženevy odjíždí v půl osmé. 

Teď se mu konečně dopis povedl.
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Vážený pane řediteli, milý kolego Kägi,
jistě jste se již dozvěděl, že jsem včera bez vysvětlení opus-

til výuku a už se nevrátil, a také určitě víte, že se mě nepoda-
řilo nalézt. Jsem v pořádku, nic se mi nestalo. V průběhu vče-
rejšího dne se mi však dostalo zkušenosti, která mnohé změnila.
Je ovšem příliš osobní a také ještě příliš nepřehledná, než
abych ji dokázal popsat na papíře. Musím Vás prostě požádat,
abyste akceptoval mé náhlé a neobjasněné konání. Myslím, že
mě znáte dostatečně dobře, abyste věděl, že se tak neděje z leh-
komyslnosti, nezodpovědnosti nebo lhostejnosti. Odjíždím na
dlouhou cestu a není vůbec jasné, kdy se vrátím a v jakém
smyslu. Neočekávám, že byste mi držel moje místo. Největší
část mého života byla úzce spojena s tímto gymnáziem a jsem
si jist, že je budu postrádat. Avšak teď mě odtud cosi žene pryč
a není vyloučeno, že toto putování bude definitivní. Vy a já, my
oba jsme obdivovatelé Marka Aurelia, a určitě si vzpomenete
na tuto pasáž z jeho Hovorů k sobě: „Klidně se prohřešuj, pro-
hřešuj se proti sobě a páchej na sobě násilí, má duše; později
však už nebudeš mít čas vážit si sebe a respektovat se. Neboť
každý má jen jeden jediný život. Ale ten tvůj už skoro uplynul
a tys v něm na sebe nebrala žádný ohled, nýbrž jsi jednala, jako
by se tvé štěstí týkalo jiných duší... Ti však, kdož pozorně ne-
sledují hnutí vlastní duše, jsou nutně nešťastní.“

Děkuji Vám za důvěru, kterou jste vůči mně vždy projevo-
val, a za dobrou spolupráci. Určitě najdete – o tom nepochy-
buji – pro studenty správná slova, slova, která jim také poví,
jak rád jsem s nimi pracoval. Než jsem včera odešel, díval
jsem se na ně a pomyslel si: Kolik času ještě mají před sebou!

Doufám ve Vaše pochopení a přeji vše dobré Vám i Vaší práci.
Váš Raimund Gregorius

P. S. Nechal jsem své knihy na stole ve třídě. Schoval byste
je a zařídil, aby se jim nic nestalo?
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Gregorius hodil dopis do schránky na nádraží. Pak, u ban-
komatu, se mu roztřásly ruce. Vyčistil si brýle a ujistil se, že
má pas, jízdenky a adresář. Našel si místo u okna. Když se
vlak rozjel směrem k Ženevě, padal sníh ve velkých, poma-
lých vločkách. 

Gregorius visel pohledem na posledních domech Bernu
tak dlouho, jak to jen šlo. Když mu nakonec neodvola-

telně zmizely z dohledu, vytáhl zápisník a začal si zazname-
návat jména žáků, které během doby učil. Začal minulým ro-
kem a propracovával se zpátky do minulosti. Ke každému
jménu hledal tvář, charakteristické gesto a výraznou epizodu.
Poslední tři roky dal dohromady snadno, potom měl stále čas-
těji pocit, že mu někdo chybí. V polovině devadesátých let se
třídy skládaly už jen z několika tváří a jmen a pak se časová
posloupnost rozmazala. Zbyli jen jednotliví chlapci a dívky,
s nimiž zažil něco neobvyklého. 

Zavřel zápisník. Ve městě občas potkával nějakého žáka nebo
žákyni, které před lety učil. Už to nebyli chlapci a dívky, nýbrž
muži a ženy s partnery, povoláním a s dětmi. Lekl se, když uvi-
děl změny v jejich tvářích. Někdy platil jeho úlek výsledku té
změny: příliš časná zahořklost, uštvaný pohled, známky těžké
choroby. Avšak většinou ho polekala prostá skutečnost, že změ-
něné tváře vydávaly svědectví o nezadržitelném uplývání času
a nemilosrdném rozpadu všeho živého. Zahleděl se pak na
vlastní ruce, na nichž se objevovaly první stařecké skvrny, jindy
vytáhl fotografie sebe jako studenta a pokoušel se vyvolat si
v paměti, jaké to bylo, urazit tu dlouhou cestu až do dneška, den
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za dnem, rok za rokem. V takových dnech býval ulekanější než
jindy a pak se stávalo, že se neohlášen objevil v Doxiadově or-
dinaci, aby si dal zas jednou vymluvit strach z oslepnutí. Z rov-
nováhy ho nejčastěji vyvedla setkání s bývalými žáky, kteří
mezitím žili mnoho let v cizině, na jiném kontinentu, v jiném
klimatu, s jiným jazykem. A co vy? Ještě pořád v Kirchenfeldu?
ptali se a jejich pohyby prozrazovaly, že chtějí jít dál. V noci po
takovém setkání se zpočátku snažil této otázce bránit a později
se bránil pocitu, že se musí bránit.

A teď, když mu tohle všechno táhlo hlavou, seděl ve vlaku,
víc než čtyřiadvacet hodin beze spánku, a jel vstříc nejisté bu-
doucnosti, jakou před sebou ještě nikdy neměl.

Zastávka v Lausanne znamenala pokušení. Na stejné nástu-
piště přijel vlak do Bernu. Gregorius si představoval, jak by vy-
stoupil na bernském nádraží. Podíval se na hodinky. Kdyby si
vzal taxi do Kirchenfeldu, mohl by to na čtvrtou vyučovací ho-
dinu ještě stihnout. Dopis – musel by si zítra počíhat na listo-
noše nebo by musel poprosit Kägiho, aby mu obálku vrátil ne-
otevřenou. Bylo by to nepříjemné, ale ne nemožné. Pohled mu
padl na zápisník na stolku u okna. Aniž ho otevřel, viděl před
sebou seznam se jmény studentů. A najednou pochopil: Co za-
čalo jako pokus zachytit se něčeho důvěrně známého poté, co
zmizely poslední bernské domy, se v průběhu následující ho-
diny postupně stávalo loučením. Abychom se mohli s něčím
rozloučit, pomyslel si Gregorius, zatímco se vlak dával do po-
hybu, musíme se s tím vypořádat způsobem, který by vytvořil
vnitřní odstup. Nevyslovenou, mlhavou samozřejmost, s jakou
nás to obklopuje, je nutno proměnit v průzračnost, která nám
umožní poznat, co pro nás toto něco znamená. Musí se tedy
zhmotnit v něco, co má přehledné obrysy. V něco, co by bylo
tak přehledné jako soupis toho množství žáků, kteří jeho život
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určili víc než cokoli jiného. Gregoriovi připadalo, že vlak,
opouštějící teď nádraží, za sebou zanechává i kus jeho samot-
ného. Měl trochu pocit, jako by stál na kře, jež se po slabém
zemětřesení uvolnila a nyní jej unáší na širé, chladné moře.

Když vlak nabral rychlost, Gregorius usnul a probudil se,
až když ucítil, že se vagon zastavil na nádraží v Ženevě. Ces-
tou k francouzskému vlaku TGV byl vzrušen, jako by se chys-
tal na jízdu v transsibiřském expresu. Stěží dosedl, když do
vozu nastoupil houf francouzských turistů. Štěbetání plné hys-
terické elegance naplnilo vůz, a když se nad ním kdosi v ro-
zepnutém kabátě naklonil, aby uložil zavazadlo do zavaza-
dlové síťky, strhl mu brýle. Tehdy udělal Gregorius něco, co
z vlastní iniciativy ještě nikdy neudělal: Posbíral si své věci a
přesunul se do první třídy. 

Od těch několika málo příležitostí, kdy jel první třídou,
uplynulo už dvacet let. Tenkrát to byla Florence, která naléha-
la, aby změnili třídu, Gregorius se podvolil a s pocitem hoch-
štaplera se usadil do drahého polstrování. Připadám ti jako
nudný patron? zeptal se jí po jedné z takových cest. Cože? Ale
Mundusi, na něco takového se mě přece nemůžeš ptát! ohra-
dila se a prohrábla si rukou vlasy způsobem, kterým to dělala
vždycky, když nevěděla, jak dál. Když Gregorius teď, zatímco
se vlak dával do pohybu, oběma rukama přejížděl po vzneše-
ném čalounění, připadlo mu jeho nynější konání jako pozdní
dětinská pomsta, ale smysl té pomsty tak úplně nechápal. Byl
rád, že nablízku nesedí nikdo, kdo by na něm mohl poznat ten
pocit, kterému sám nerozuměl.

Výše vlakové přirážky, kterou musel průvodčímu zaplatit,
ho vylekala, a když muž odešel, dvakrát si přepočítal peníze.
Předříkal si pro sebe potichu PIN své kreditní karty a zapsal
si ho do notesu. Za chvíli stránku s číslem vytrhl a zahodil. 
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U Ženevy přestalo sněžit a Gregorius po týdnech zase zahlédl
slunce. Přes sklo ho hřálo na tváři a on se uklidnil. Přece vě-
děl, že má na kontě peněz víc než dost. Co to jen děláte? di-
vila se bankovní úřednice, když jednou zjistila, kolik peněz se
mu nahromadilo, protože si vybíral tak málo. Přece s těmi pe-
nězi musíte něco podniknout! Výhodně je uložila místo něho,
a tak se Gregorius v průběhu let stal zámožným mužem, jenž
o své zámožnosti jako by nic nevěděl. 

Myslel na své dvě latinské knihy, které včera touto dobou za-
nechal na katedře ve třídě. Na první stránce bylo napsáno in-
koustem dětskou rukou Anneli Weissová. Na nové knihy tehdy
doma chyběly peníze, a proto Gregorius obíhal město, až v jed-
nom antikvariátu našel staré exempláře. Když svůj nález uká-
zal doma, otci začal v krku skákat ohryzek. Vždycky se prud-
ce rozskákal, když otci něco tížilo duši. Gregoriovi nejdřív cizí
jméno v knihách vadilo. Ale pak si bývalou majitelku předsta-
vil jako dívku v bílých podkolenkách a s rozevlátými vlasy a už
brzy by ty antikvární knihy za nic nevyměnil. Nicméně později
ho těšilo, když si za peníze, které si začal vydělávat jako su-
plent, mohl kupovat staré tisky v krásných, drahých vydáních.
To se událo už před více než třiceti lety a dodnes mu to připa-
dalo trochu neskutečné. Ještě nedávno postával před regály a ří-
kal si: Kéž bych si mohl dovolit takovou knihovnu!

Obrazy ze vzpomínek se v Gregoriovi zvolna proměňovaly
ve snové výjevy, v nichž se jako trýznivé bludné světýlko stále
znovu objevovala tenká knížečka, kam si matka zapisovala,
kolik si vydělala uklízením. Byl rád, když ho probudil řinkot
rozbité sklenice, která někomu spadla ze stolku. 

Do Paříže to byla ještě hodina. Gregorius si sedl do jídelního
vozu a vyhlížel ven do jasného předjarního dne. A tu si náhle
uvědomil, že se skutečně vydal na cestu – že to nebyla jen mož-
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nost, něco, co si vymyslel za bezesné noci a co se mohlo možná
stát, nýbrž že je to něco, co se skutečně a doopravdy děje. A čím
víc se oddával tomuto pocitu, tím víc se mu zdálo, že se poměr
mezi možností a skutečností začal obracet. Nebylo to vlastně
tak, že Kägi, škola a všichni žáci v jeho zápisníku byli sice sku-
teční, ale jen jako možnosti, které se uskutečnily náhodou,
kdežto to, co v tuhle chvíli zažíval – klouzavý pohyb a tlumené
dunění vlaku, tiché cinkání sklenic, které o sebe narážely na
vedlejším stolku, pach přepáleného oleje linoucí se z kuchyně,
kouř cigarety, z níž kuchař občas potahoval –, byla skutečnost
nemající nic společného s pouhou možností ani s uskutečněnou
možností, byla to prostá a čistá skutečnost, hutná a plná ohro-
mující zákonitosti, vlastní tomu, co bylo skrz naskrz skutečné? 

Gregorius seděl po jídle před prázdným talířem a dýmají-
cím šálkem kávy a měl pocit, že v celém svém životě nebyl
tak bdělý jako teď. A připadalo mu, že to není záležitost od-
stupňování, jako když někdo pomalu setřásá spánek a je čím
dál bdělejší, až je tu zcela přítomný. Bylo to jinak. Byl to jiný,
nový způsob bdělosti, nový způsob bytí na světě, o němž do-
sud nic nevěděl. Když se objevilo Gare de Lyon, vrátil se na
své místo, a když potom položil nohu na nástupiště, připadalo
mu, že poprvé vystupuje z vlaku při plném vědomí. 

Prudkost vzpomínky ho zastihla nepřipraveného. Ne-
zapomněl, že to bylo jejich první nádraží, jejich první

společný příjezd do cizího města. Samozřejmě to nezapom-
něl, ale nepočítal s tím, že až tu bude stát, bude mu připadat,
že mezitím neuplynul vůbec žádný čas. Zelené železné nos-
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níky a červené roury. Oblouky. Střecha propouštějící světlo.
„Zajeďme si do Paříže!“ pronesla Florence najednou u první

snídaně v jeho kuchyni, s pažemi kolem přitažené nohy.
„Ty myslíš...“
„Ano, hned. Hned teď!“
Bývala jeho žákyně, hezká, většinou neučesaná dívka, která

svou dráždivou rozmarností motala všem hlavu. Z jednoho
čtvrtletí na druhé se z ní stalo eso v latině a řečtině, a když
onoho roku poprvé vešel do třídy s nepovinnou hebrejštinou,
seděla v první řadě. Gregoria by však ani ve snu nenapadlo,
že to nějak souvisí s ním. 

Nastal čas maturitní zkoušky a po ní uplynul ještě rok, než
se potkali v univerzitní kavárně a zůstali tam sedět, dokud je
nevyhodili.

„Jsi ty ale slepejš!“ posmívala se, když mu sňala brýle. „Ni-
čeho sis nevšiml! Přitom to každý věděl! Každý!“

Je to pravda, pomyslel si Gregorius, když teď jel taxíkem
k nádraží Montparnasse, takových věcí si nevšímal – protože
on sám sebe pokládal za někoho zcela fádního a nemohl uvě-
řit, že by někdo mohl k němu – k němu! – pocítit vroucí city.
Ovšem u Florence se skutečně nemýlil.

„Tys nikdy nemínila opravdu mne,“ řekl jí na konci jejich
pětiletého manželství.

Byla to jediná obviňující slova, která jí řekl během celé té
doby. Ta slova pálila jako oheň a jemu se zdálo, že se vše roz-
padá v popel. 

Florence hleděla k podlaze. Přese všechno Gregorius dou-
fal, že zaprotestuje. Nic.

LA COUPOLE. Gregoria nenapadlo, že pojedou po bulváru
Montparnasse a že uvidí restauraci, kde se zpečetil jejich roz-
chod, aniž by o tom kdy pronesli jediného slova.
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Požádal šoféra, aby zastavil, a chvíli mlčky hleděl na čer-
venou plátěnou stříšku se žlutými písmeny a s třemi hvězdami
vlevo i vpravo. Bylo to tehdy vyznamenání, že na tu roma-
nistickou konferenci pozvali i Florence, doktorandku. V tele-
fonu zněl její hlas rozverně, jemu připadalo, že málem hyste-
ricky, takže váhal, jestli za ní má o víkendu přijet, jak bylo
domluveno. Ale nakonec přece jen jel a setkal se s jejími přá-
teli v tomto proslulém lokálu, kde to vonělo po vybraných la-
hůdkách a drahých vínech, což pro něj byl hned u vchodu dů-
kaz, že sem nepatří. 

„Ještě okamžik,“ poprosil řidiče a přešel na druhou stranu. 
Nic se nezměnilo, okamžitě si všiml stolu, u něhož to těm

literárněvědeckým švadronilům ukázal. Šlo tenkrát o Horá-
cia a o Sapfó, na to si vzpomínal, když teď překážel uspěcha-
ným a podrážděným číšníkům. Žádný z nich s ním neudržel
krok, když citoval verš po verši a duchaplné postřehy dobře
oblečených pánů ze Sorbonny rozdupal na prach svým bern-
ským přízvukem, vyřídil jednoho po druhém, až se kolem
stolu rozhostilo ticho.

Při zpáteční cestě seděla Florence sama v jídelním voze, za-
tímco v něm pomalu odeznívaly poslední záchvěvy zuřivosti
a vystřídal je smutek, že měl zapotřebí se tímto způsobem
předvést před Florence; neboť o tohle samozřejmě šlo. 

Ztracený v oněch dávných událostech zapomněl Gregorius
na čas a teď musel taxikář vynaložit veškerý svůj krkolomný
um, aby k nádraží Montparnasse dojeli ještě včas. Když udý-
chaný Gregorius konečně seděl na svém místě a vlak do Irúnu
se rozjel, opakoval se pocit, který ho přepadl už v Ženevě: to-
tiž že to je vlak, a ne on, kdo rozhoduje o tom, že tato velmi
bdělá a velmi skutečná cesta, unášející jej hodinu za hodinou,
stanici za stanicí dál od dosavadního života, bude pokračovat.
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Po celé tři hodiny, až do Bordeaux, se vlak nikde nezastaví,
nebude možno obrátit.

Podíval se na hodinky. Ve škole skončil první den bez něho.
Právě v těchto minutách na něj čekalo šest studentů hebrej-
štiny. V šest, po dvouhodině, s nimi občas zašel do kavárny 
a pak jim vykládal o historickém vznikání a o náhodnosti bib-
lických textů. Ruth Gautschiová a David Lehmann, kteří chtěli
studovat teologii a nejhouževnatěji pracovali, nacházeli stále
častěji důvod, proč nemohou jít s nimi. Před měsícem se jich
na to zeptal. Vyhýbavě odpověděli, že mají pocit, že jim něco
bere. Samozřejmě, ty texty je možno zkoumat i filologicky.
Ale je to Písmo svaté.

Se sklopenými víčky doporučil Gregorius řediteli, aby na
hebrejštinu vzal studentku teologie, svou bývalou žačku. Měla
ryšavé vlasy a seděla na stejném místě jako kdysi Florence.
Jeho naděje, že to není náhoda, se nevyplnila.

Na okamžik měl v hlavě úplně prázdno, pak před sebou uvi-
děl tvář Portugalky, jak se bílá a téměř průsvitná vynořila za
froté ručníkem. Zase stál na toaletě před zrcadlem a cítil, že si
nechce smazat telefonní číslo, které mu na čelo napsala ta zá-
hadná žena. Zase vstal od učitelského stolu, sňal mokrý kabát
z věšáku a vyšel ze třídy. 

Português. Gregorius sebou trhl, otevřel oči a díval se ven
na plochou francouzskou krajinu, nad níž se slunce sklánělo
k obzoru. Slovo, které předtím bylo jako melodie ztrácející se
ve snové dálce, už najednou nepůsobilo. Pokoušel se vyvolat
si znovu okouzlující zvuk jejího hlasu, ale jediné, čeho dosáhl,
byla rychle blednoucí ozvěna, a jeho marná snaha jen posílila
pocit, že mu to drahocenné slovo, na němž stála celá tahle blá-
znivá cesta, uniklo. Nepomohlo, že dosud zcela přesně věděl,
jak to slovo vyslovovala lektorka na desce jazykového kursu. 
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Šel na toaletu a držel tvář dlouho pod proudem vody chut-
nající po chloru. Když se vrátil, vytáhl ze zavazadla knihu uro-
zeného Portugalce a začal překládat další pasáž. Ze začátku to
pro něho byl hlavně útěk před realitou, křečovitý pokus dál
věřit v tuto cestu, navzdory strachu. Avšak již po první větě jej
text zaujal stejně, jako tomu bylo předtím doma v noční ku-
chyni. 

NOBREZA SILENCIOSA. TICHÁ VZNEŠENOST. Je to
omyl věřit, že rozhodující okamžiky života, kdy se jeho navyklý
chod navždy mění, musí překypovat hlasitou a pronikavě na-
svícenou dramatičností, podemílanou prudkými vnitřními hnu-
tími. Je to kýčovitá báchorka, vypuštěná do světa opileckými no-
vináři, filmaři dychtícími po blescích fotoaparátů a spisovateli,
v jejichž hlavách to vypadá jako v bulvárním plátku. Ve skuteč-
nosti je dramatičnost takovéto život měnící zkušenosti často ne-
uvěřitelně tichá. Má tak málo společného s třeskem, žíhavým
plamenem a výbuchem sopky, že si té zkušenosti ve chvíli, kdy
ji nabudeme, často ani nevšimneme. Když pak začne rozvíjet
svoje revoluční působení a postará se, aby se život ponořil do
zcela jiného světla a dostal úplně novou melodii, činí tak tiše, 
a v tomto čarovném tichu spočívá její obzvláštní vznešenost.

Čas od času Gregorius vzhlédl od textu a podíval se ven smě-
rem k západu. Zdálo se mu, že ve slábnoucím světle zšeřelého
nebe se již dalo vytušit moře. Odložil slovník a zavřel oči. 

Kdybych tak mohla ještě jednou vidět moře, řekla jeho
matka půl roku před smrtí, když cítila, že se blíží konec, ale
to si prostě nemůžeme dovolit.

Která banka by mi asi dala úvěr, slyšel svého otce, a navíc
na něco takového.
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Gregorius mu zazlíval, že takhle bez boje rezignuje. A pak
on, tehdy žák v Kirchenfeldu, udělal něco, co jeho samotného
tak překvapilo, že se později nikdy zcela nezbavil pocitu, že
se to snad ve skutečnosti vůbec nestalo.

Byl konec března a první jarní den. Lidé nosili pláště přes
ruku a otevřenými okny v provizorním křídle proudil dovnitř
teplý vzduch. Tohle křídlo zřídili před několika lety, protože
v hlavní budově gymnázia nebylo dost místa, a stalo se tradicí,
že sem umisťovali oktavány. Přechod do provizorního křídla
tak vypadal jako první krok ke zkoušce dospělosti. Pocity
osvobození a strachu přitom zůstávaly v rovnováze. Ještě rok
a pak bude definitivně konec s... Ještě rok, pak bude člověk
muset... Tyhle kolísavé pocity se zračily ve způsobu, jakým se
studenti do křídla loudali, nonšalantně a bojácně zároveň.
Ještě teď po čtyřiceti letech ve vlaku do Irúnu mohl Gregorius
cítit, jaké to bylo vězet ve svém těle.

Odpoledne začínalo řečtinou. Výuku vedl ředitel, Kägiho
předchůdce. Měl ten nejkrásnější řecký rukopis, jaký si člověk
mohl představit, písmena doslova maloval, zejména obloučky
– například u omegy nebo théty, nebo když protahoval dolů no-
žičku éty – to byla přímo kaligrafie. Ředitel řečtinu miloval.
Ale miluje ji nesprávným způsobem, myslel si Gregorius vzadu
ve třídě. Byl to ješitný způsob lásky. Nebylo to tak, že by řecká
slova celebroval. Pokud by tomu tak bylo – to by se Gregoriovi
líbilo. Když však ten muž na tabuli virtuózně psal ty nejzasta-
ralejší a nejobtížnější slovesné tvary, necelebroval ta slova, ný-
brž sebe sama jako člověka, který je zná. Tím se slova změnila
v ornamenty, jimiž se zdobil, proměnila se v něco, co se po-
dobalo jeho tečkovanému motýlku, který nosil celé roky. Pís-
mena splývala z jeho píšící ruky s pečetním prstenem, jako by
byla také něco podobného jako právě pečetní prsteny, tedy 
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ješitná a stejně tak přebytečná ozdoba. A řecká slova tím pře-
stala být opravdu řeckými slovy. Bylo to, jako by zlatý prach
pečetního prstenu rozložil jejich řeckou podstatu, která se ote-
vřela pouze tomu, kdo je miloval jen kvůli nim samotným. Bá-
seň byla pro ředitele cosi jako vzácný kus nábytku, vybrané
víno nebo elegantní večerní róba. Gregoriovi připadalo, že mu
touhle samolibostí kradl Aischylovy a Sofoklovy verše. Vypa-
dalo to, že nic o řeckých divadlech nevěděl. Nebo ne, věděl 
o nich všechno, často tam pobýval, vedl poznávací zájezdy,
z nichž se vracel dohněda opálený. Ale nerozuměl jim – i když
Gregorius by neuměl říci, co tím mínil. 

Díval se ven otevřeným oknem provizorního křídla a my-
slel na větu své matky, větu, která vystupňovala jeho vztek na
ředitelovu ješitnost, jakkoli by nedokázal vysvětlit souvislost.
Cítil, jak mu srdce buší až v krku. Pohledem k tabuli se ujis-
til, že řediteli bude ještě chvíli trvat, než dokončí započatou
větu a než se možná obrátí k žákům, aby jim ji vysvětlil. Ne-
hlučně odsunul židli, zatímco žáci s ohnutými zády psali dál.
Otevřený sešit nechal ležet na lavici. S napjatou pomalostí
člověka, který připravuje nečekaný útok, udělal dva kroky
k otevřenému oknu, posadil se na rám, přehodil nohy a byl
venku.

Poslední, co uviděl uvnitř, byla udivená a pobavená tvář Evy,
dívky se zrzavými vlasy, pihami a stříbrným pohledem, který
k jeho zoufalství na něm, klukovi s tlustými skly brýlí a ohav-
nými obroučkami, co hradila pojišťovna, nespočinul nikdy ji-
nak než posměšně. Obrátila se k sousedce a něco jí pošeptala
do vlasů. Nejspíš řekla: „Neuvěřitelné!“ Říkala to totiž při
každé příležitosti. Přezdívali jí proto „Neuvěřitelná“. A když
se o své přezdívce dozvěděla, prohlásila: „Neuvěřitelné!“

Rychlými kroky zamířil k Medvědímu náměstí. Bylo to
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tržiště, stál tu jeden stánek vedle druhého, člověk se dostával
kupředu jen pomalu. Když ho dav přinutil, aby se zastavil,
padl mu zrak na otevřenou pokladnu, obyčejnou kovovou
skříňku s jednou přihrádkou pro mince a druhou pro ban-
kovky, které tam ležely jako tlustý štůsek. Trhovkyně se právě
shýbla a cosi kutila pod pultem se zbožím, tlustý zadek
v hrubé kostkované sukni trčel do vzduchu. Gregorius se po-
malu přišoural k pokladně a pohledem současně kroužil po li-
dech kolem. Dvěma kroky byl za pultem, jediným pohybem
vzal z pokladny svazek bankovek a zmizel v tlačenici. Když
udýchaně kráčel ulicí nahoru k nádraží a nutil se ke klidné
chůzi, pořád čekal, že za ním někdo začne volat nebo ho
zprudka popadne. Ale nestalo se nic. 

Bydleli ve čtvrti Länggasse, v šedém činžáku se zašlou
omítkou. Když Gregorius vešel do domovní chodby, kde to od
rána do večera páchlo po kyselém zelí, viděl se, jak vchází do
pokoje nemocné matky, aby ji překvapil oznámením, že už
brzy uvidí moře. Teprve na posledním odpočívadle před
dveřmi od bytu si uvědomil, jak je celá ta věc nemožná, přímo
bláznivá. Jak by jí a později otci vysvětlil, kde vzal najednou
tolik peněz? On, který neuměl lhát?

Cestou zpátky na Medvědí náměstí koupil obálku a strčil do
ní svazek bankovek. Žena v kostkované sukni měla uplakaný
obličej, když se zas zastavil u jejího stánku. Koupil ovoce, 
a když se na druhém konci pultu točila kolem váhy, zasunul
obálku pod zeleninu. Krátce před přestávkou byl zpátky ve
škole, vlezl otevřeným oknem do třídy a sedl si na své místo.

„Neuvěřitelné!“ okomentovala to Eva, když ho uviděla, 
a začala se na něho dívat s jistým respektem. To však bylo
méně důležité, než by si býval tehdy pomyslel. Důležitější
bylo, že tento poznatek o sobě samém, který učinil díky 
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poslední hodině, v něm nevyvolal žádné zděšení, nýbrž jen
velký údiv, a ten v něm dozníval ještě celé týdny.

Vlak opustil Bordeaux směrem na Biarritz. Venku už byla
skoro noc a Gregorius se viděl v okně. Co by se z něho stalo,
kdyby o jeho životě rozhodoval ten, který vzal tenkrát z kasičky
peníze, a ne ten, který si tak zamiloval stará, mlčenlivá slova, že
je postavil nade všechno ostatní? Co měla tehdejší ztřeštěnost
společného s tou dnešní? Měly vůbec něco společného? 

Gregorius sáhl po Pradově knize a hledal, dokud nenašel la-
konickou poznámku, kterou mu přeložil knihkupec ve špa-
nělském knihkupectví:

Pokud je to tak, že můžeme žít jen část toho, co je v nás – co
se stane se zbytkem?

V Biarritzu vstoupili do vagonu muž a žena, zastavili se 
u sedadel před Gregoriem a domlouvali se o rezervaci. Vinte
e oito. Trvalo mu, než opakující se hlásky identifikoval jako
portugalská slova a než se potvrdila jeho domněnka: dvacet
osm. Soustředil se na to, co ti dva říkají, a během následující
půlhodiny se mu občas podařilo rozpoznat nějaké slovo, ale
bylo jich málo. Zítra dopoledne vystoupí v městě, kde kolem
něho většina toho, co budou lidé říkat, prošumí, aniž tomu bu-
de rozumět. Pomyslel na Bubenbergovo náměstí, Medvědí ná-
městí, Spolkovou terasu, Kirchenfeldský most. Venku se mezi-
tím úplně setmělo. Gregorius nahmatal peníze, kreditní kartu
a náhradní brýle. Měl strach.

Vjeli do nádraží v Hendaye, francouzském pohraničním
městě. Vůz se vyprázdnil. Když si toho Portugalci všimli, vy-
lekali se a začali se natahovat po zavazadlech nahoře v při-
hrádce. „Isto ainda não é Irún,“ upozornil je Gregorius. To
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ještě není Irún. Byla to věta z desky jazykového kursu, jen
místní jméno bylo jiné. Portugalci váhali, zřejmě kvůli jeho
neobratné výslovnosti a pomalosti, s níž řadil slovo za slovem.
Ale vykoukli ven a teď na tabuli rozpoznali jméno nádraží.
„Muito obrigada,“ poděkovala žena. „De nada,“ odpověděl
Gregorius. Portugalci si zase sedli, vlak se rozjel.

Gregorius tenhle výjev už nikdy nezapomněl. Byla to jeho
první portugalská slova ve skutečném světě a něco způsobila.
Že slova mohou něco způsobit, že mohou někoho uvést do po-
hybu, nebo ho zastavit, že ho mohou rozesmát nebo rozplakat,
to mu bylo záhadou už jako dítěti a nikdy ho to nepřestalo udi-
vovat. Jak to ta slova dělají? Nebylo v tom cosi jako magie?
Ovšem v tuhle chvíli bylo to mysterium větší než jindy, neboť
šlo o slova, o nichž ještě včera neměl tušení. Když za pár mi-
nut nato vystoupil v Irúnu, bylo veta po strachu a Gregorius
šel pevnými kroky k lůžkovému vozu.

Bylo deset hodin, když se rozjel vlak, který měl do příští-
ho rána projet celým Pyrenejským poloostrovem. Nechá-

val za sebou kalné nádražní lucerny jednu po druhé a ujížděl do
temnoty. Obě kupé vedle Gregoriova zůstala prázdná. O dvě
kupé dál, směrem k jídelnímu vozu, se o své dveře opíral štíhlý,
vysoký muž s prošedivělými vlasy. „Boa noite,“ řekl, když se
jejich pohledy setkaly. „Boa noite,“ opakoval Gregorius.

Po mužově tváři přelétl úsměv, když zaslechl tu neobratnou
výslovnost. Byla to jemně řezaná tvář s jasnými, pevnými
rysy, jimž nechybělo cosi vznešeného, nepřístupného. Mužův
tmavý oblek byl nápadně elegantní a Gregorius si představil
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foyer v opeře. Jen uvolněná kravata se k obleku nehodila. Muž
teď zkřížil paže přes vestu, opřel se o dveře i hlavou a zavřel
oči. Se zavřenýma očima vypadala jeho tvář velmi bílá a vy-
zařovala z ní únava, která musela mít příčinu ještě v něčem ji-
ném než v pozdní hodině. Když vlak po několika minutách
dosáhl plné rychlosti, otevřel muž oči, pokývl Gregoriovi 
a zmizel ve svém kupé. 

Gregorius by dal všechno za to, kdyby mohl usnout, ale ne-
pomohlo mu ani monotónní klepání kol, které se přenášelo 
i na lůžko. Napřímil se a přitiskl čelo na okno. Venku ubíhala
malá opuštěná nádraží, mléčné, nezřetelné koule svítilen, ne-
čitelné, rychle jako šíp letící názvy obcí, odstavené nákladní
vagony, hlava s čepicí v jednom strážním domku, bezprizorný
pes, batoh na sloupku, nad ním světlovlasá hlava. Jistota, kte-
rou mu dodal úspěch s prvními portugalskými slovy, se začala
drolit. Jednoduše zavoláte. Ve dne i v noci. Slyšel Doxiadův
hlas a vzpomínal na první setkání před dvaceti lety, kdy měl
lékař ještě výrazný přízvuk.

„Slepý? Ale ne. Jenom jste si s očima vytáhl špatný los. Bu-
deme pravidelně sledovat sítnici. Navíc teď existuje i laser.
Nemáte důvod k panice.“ Cestou ke dveřím se zastavil a po-
díval se na něho soustředěným pohledem. „Nějaké jiné sta-
rosti?“

Gregorius němě zavrtěl hlavou. Že vidí, jak se blíží rozchod
s Florence, mu řekl až za několik měsíců. Řek přikývl, jako
by ho to nepřekvapilo. Často se bojíme něčeho, protože se bo-
jíme něčeho jiného, řekl tenkrát. 

Krátce před půlnocí šel Gregorius do jídelního vozu. Ten byl
prázdný až na muže s prošedivělými vlasy, který hrál s číšní-
kem šachy. Číšník dal Gregoriovi najevo, že vůz je vlastně za-
vřený, ale pak mu přece jen přinesl minerálku a rukou ho vy-
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zval, aby si přisedl ke stolu. Gregorius si rychle všiml, že pro-
šedivělý muž, který si nasadil brýle se zlatou obroučkou, se
právě chystal spadnout do číšníkovy rafinované léčky. Muž se
podíval na Gregoria, s rukou již na figurce. Gregorius zavrtěl
hlavou a muž ruku stáhl. Číšník, muž s mozolnatýma rukama
a hrubým obličejem, za nímž by nikdo neočekával šachový
mozek, překvapeně vzhlédl. Muž se zlatými brýlemi pootočil
šachovnici směrem ke Gregoriovi a pohybem ruky ho vyzval,
aby pokračoval ve hře. Byl z toho dlouhý, tuhý zápas a blížila
se už druhá hodina, když to číšník vzdal.

Když potom stáli před dveřmi kupé, zeptal se ho muž, od-
kud je, a dál spolu mluvili francouzsky. Jezdí prý každých
čtrnáct dní tímhle vlakem, vysvětloval, a jen jedinkrát se mu
podařilo nad číšníkem vyhrát, zatímco jindy druhé poráží.
Představil se: José António da Silveira. Je obchodník, pověděl
Gregoriovi, prodává porcelán do Biarritzu, a protože se bojí
létat, jezdí vlakem. 

„Kdo ostatně zná opravdové důvody svého strachu,“ pro-
hodil po odmlce a teď se mu na tváři znovu objevila únava,
které si Gregorius všiml již předtím. 

Když pak vyprávěl, jak převzal otcovu malou firmu a vy-
budoval z ní velký závod, mluvil o sobě jako o někom jiném,
kdo dělal pochopitelná, ale v úhrnu nesprávná rozhodnutí. 
A stejně to znělo, když mluvil o rozvodu a o obou dětech,
které už skoro nevídá. V jeho hlase znělo zklamání i smutek,
na Gregoria však udělalo dojem, že v něm nebyla sebelítost. 

„Problém je v tom,“ pokračoval Silveira, když vlak stál na
nádraží ve Valladolidu, „že nemáme žádný přehled o svém ži-
votě. Ani dopředu, ani dozadu. Pokud se něco podaří, tak jsme
prostě měli štěstí.“ Neviditelné kladivo bušilo na zkoušku do
brzd. „A jak to přijde, že jste se v tomhle vlaku ocitl vy?“
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Seděli na Silveirově posteli a Gregorius vyprávěl svůj pří-
běh. Portugalku na Kirchenfeldském mostě vynechal. O něčem
takovém mohl povědět Doxiadovi, ale ne nějakému cizinci.
Byl rád, že ho Silveira nepožádal, aby Pradovu knihu přinesl.
Nechtěl, aby si v ní četl někdo jiný a něco k tomu říkal. 

Když skončil, nastalo ticho. V Silveirovi se něco odehrá-
valo, Gregorius to poznal podle toho, jak kroutil pečetním
prstenem a jak po něm plaše pošilhával. 

„A vy jste jednoduše vstal a opustil školu. Jen tak?“
Gregorius přikývl. Náhle zalitoval, že se o tom rozpovídal;

jako by tím ohrozil něco drahocenného. Řekl, že se chce teď
pokusit trochu spát. Silveira však vytáhl zápisník a požádal
ho, jestli by mu nezopakoval slova Marka Aurelia o hnutích
vlastní duše. Když Gregorius vyšel z jeho kupé, seděl Silveira
skloněný nad zápisníkem a tužkou přejížděl po těch slovech. 

Gregoriovi se zdálo o rudých cedrech. V neklidném spánku
se mu stále znovu jako bludná světýlka míhala slova Cedros
vermelhos. Bylo to jméno nakladatelství, kde vyšly Pradovy
zápisky. Dosud mu nevěnoval žádnou zvláštní pozornost. Až
Silveirova otázka, jak chce autora najít, mu připomněla, že
nejdřív bude muset najít nakladatelství. Možná že kniha vyšla
vlastním nákladem, pak by rudé cedry měly svůj význam,
který by znal jen Amadeu de Prado. Gregorius potom bloudil
ve snu s tajuplným názvem na rtech a s telefonním seznamem
v podpaží po namáhavých, věčně prudce stoupajících lisa-
bonských ulicích, ztracený ve městě, jež nemělo tvář a o němž
nevěděl nic, než že se rozkládá na pahorcích.

Když se kolem šesté probudil a před oknem kupé uviděl
jméno SALAMANCA. A příval vzpomínek náhle, bez sebe-
menší varovné předzvěsti, prolomil stavidla, která zůstala za-
vřená po celých čtyřicet let. První, co vyplavil, bylo jméno
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jiného města: Isfahán. Najednou tu bylo, to jméno perského
města, kam se chtěl vydat po studiích. Jméno obsahující to-
lik tajuplné cizokrajnosti představovalo pro Gregoria v tomto
okamžiku šifru pro jiný možný život, který se tenkrát ne-
odvážil žít. A když vlak nyní opouštěl Salamanku, zažíval po
dlouhé době pocity, v nichž se onen jiný život tenkrát jednak
otevřel, ale pak i uzavřel. 

Začalo to tím, že jim učitel hebrejštiny dal již po roce číst
knihu Job. Gregorius byl jako v opojení, když začal rozumět
větám a otevřela se mu cesta vedoucí přímo do Orientu. 
U Karla Maye zněl Orient velmi německy, nejen kvůli jazyku.
Až teď, v knize, která se četla odzadu dopředu, to znělo jako
Orient. Elífaz Témanský, Bildad Šúchský, Sófar Naamatský,
tři přátelé Jobovi. Již ta jména, jež ve své omamné cizotě jako
by přicházela odkudsi zdaleka za všemi oceány. Jaký to byl
podivuhodný, snový svět!

Tehdy se nějaký čas chtěl stát orientalistou. Někým, kdo se
vyznal v zemích Orientu. Měl rád to slovo, vedlo ven z čtvrti
Länggasse do jasnějšího světla. Krátce před maturitou se při-
hlásil o místo domácího učitele v Isfahánu, kterého  pro své
děti hledal švýcarský průmyslník. Jen nerad – plný starostí 
o něho, ale také plný obav z mezery, kterou by zanechal – mu
otec dal třináct franků třicet na perskou gramatiku a Grego-
rius si ve své komůrce zapisoval nové šifry Orientu na malou
nástěnnou tabuli.

Ale pak jej začal pronásledovat sen, který se mu zdál snad
celou noc. Byl to docela jednoduchý sen a část trápení spočí-
vala právě v tom, že byl tak jednoduchý. A čím častěji se ten
obraz vracel, tím víc jako by se stupňovala ta jednoduchost.
Neboť sen se vlastně skládal jen z jediného obrazu: Žhavý
dech Persie mu přivál na brýle rozpálený orientální písek,
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pouštní písek, bílý a spalující, a ten se mu na brýlích usadil
jako žhnoucí povlak, takže Gregorius nemohl vidět, a pak mu
začal roztavovat skla a zažírat se mu do očí.

Po dvou třech týdnech, kdy na něho ten sen stále znovu do-
tíral a pronásledoval jej i ve dne, odnesl Gregorius perskou
gramatiku zpátky a otci vrátil peníze. Tři franky třicet, které
si směl nechat, si schoval do malé dózičky a připadalo mu, že
teď vlastní perské peníze.

Co by se z něho stalo, kdyby překonal strach ze spalujícího
prachu Orientu a kdyby býval odjel? Gregorius myslel na
chladnokrevnost, s níž hrábl do pokladničky trhovkyně na 
Medvědím náměstí. Postačila by, aby zvládl všechno, co by
se na něj v Isfahánu vrhlo? Papyrus. Proč ho najednou tolik
bolelo, co po desetiletí pokládal za žertík, který se ho vlastně
netýká?

Silveirův talíř byl už prázdný, když Gregorius vešel do jí-
delního vozu, a také oba Portugalci, s nimiž předchozího ve-
čera prohodil první portugalská slova, už pili druhou kávu. 

Gregorius měl za sebou hodinu, kdy ležel bdělý na posteli
a myslel na listonoše, který pravidelně kolem deváté vstupo-
val do haly gymnázia a předával školníkovi poštu. Dnes v ní
bude i jeho dopis. Kägi nebude věřit vlastním očím. Mundus
utekl ze svého života. Kdokoli jiný, jenom ne on. Zpráva se
rozběhne všude, po schodištích nahoru, dolů, a mezi studenty
na schodech před vchodem se nebude mluvit o ničem jiném.

V myšlenkách si prošel kolegy a představoval si, co si po-
myslí, pocítí a co budou říkat. Přitom učinil objev, který jím
projel jako rána elektrickým proudem: Ani u jediného si ne-
byl jist. Zpočátku to vypadalo jinak: Například Burri, major 
a pánbíčkář, to pokládal za nepochopitelné, přímo zrůdné a od-
souzeníhodné, protože jak by to dopadalo s výukou; Anita 
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Mühletalerová, která se právě rozvedla, sklonila zamyšleně
hlavu, uměla si něco takového představit, i když ne u sebe; Kal-
bermatten, donchuán a tajný anarchista ze Saas Fee, by ve sbo-
rovně možná prohlásil: „A coby ne?“, kdežto Virginie Ledo-
yenová, učitelka francouzštiny, jejíž upjaté vzezření křiklavě
kontrastovalo s nablýskaným jménem, by na tu zprávu zarea-
govala pohledem kata. To všechno se zdálo na první pohled
jasné. Ale pak si Gregorius vzpomněl, jak před pár měsíci pot-
kal bigotního otce rodiny Burriho ve společnosti blondýny,
která ve své minisukni vypadala, že je něco víc než pouhá
známá; jak malichernou dokázala být Anita Mühletalerová,
když žáci z rozvernosti něco provedli; jak zbabělý byl Kalber-
matten, když bylo třeba oponovat Kägimu; a jak snadno si ně-
kteří žáci uměli Virginii Ledoyenovou omotat kolem prstu 
a odvést ji od přísných zásad, když jí jen trochu zalichotili.

Dalo se z toho něco vyvodit? Něco, co by se týkalo jejich
postoje k němu a jeho překvapivému činu? Dalo by se před-
pokládat skryté porozumění, nebo snad dokonce utajovaná zá-
vist? Gregorius se napřímil a zahleděl se ven do krajiny, po-
nořené do stříbřité zeleně olivových hájů. Důvěrná blízkost,
v níž celé ty roky s kolegy žil, se náhle ukázala jako zkon-
centrovaná neznalost, která se stala šalebnou zvyklostí. A bylo
pro něho vůbec důležité – skutečně důležité –, aby věděl, co
si myslí? Mohla za to jen jeho nevyspalá hlava, že to nevě-
děl, nebo si právě začínal uvědomovat cizotu, která tu byla
vždycky, ovšem ukrytá za sociálními rituály?

Ve srovnání s tváří, která se ve slabém osvětlení nočního
kupé stala propustnou – propustnou pro city, deroucí se zvnitř-
ku ven, a propustnou pro pohled zvnějšku, pokoušející se do
nich proniknout –, byla Silveirova tvář dnes ráno uzavřená. Na
první pohled se zdálo, že lituje toho, jak se v intimitě kupé, kde
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to bylo cítit po vlněné přikrývce a dezinfekci, otevřel úplně ci-
zímu člověku, a Gregorius si k němu přisedl jen váhavě. Avšak
brzy pochopil: Co se nyní zračilo v pevných, ovládaných ry-
sech, to nebylo stažení se do sebe a odmítnutí, nýbrž přemýš-
livá střízlivost. Ta prozrazovala, že setkání s Gregoriem vy-
volalo v Silveirovi komplikované, pro něho samotného pře-
kvapivé pocity, k nimž si nyní hledal vztah. 

Silveira rukou ukázal na telefon vedle svého šálku. „V ho-
telu, kde ubytovávám obchodní přátele, jsem pro vás objednal
pokoj. Tady je adresa.“

Podal Gregoriovi vizitku s údaji na zadní straně. Vysvětlil,
že před příjezdem musí ještě projít nějaké papíry, a chystal se
vstát. Pak se však ještě jednou opřel dozadu a způsob, jakým
se na Gregoria podíval, prozrazoval, že se v něm něco dalo do
pohybu. Zeptal se ho, jestli nikdy nezalitoval, že zasvětil ži-
vot starým jazykům. To přece znamenalo vést velmi tichý, sa-
motářský život. 

Připadám ti jako nudný patron? Gregorius si uvědomil, jak
velice ho při včerejší jízdě zaměstnávala otázka, kterou kdysi
položil Florence, a něco z toho se mu muselo ukázat na tváři,
protože Silveira polekaně prosil, ať si jeho slova nevykládá
špatně, on se jen snaží představit si, jaké by to bylo vést ta-
kový život, který je tak jiný než jeho. 

Gregorius řekl, že to byl život, jaký si přál, a zatímco se
v něm tato slova ještě formovala, polekaně pocítil, že v roz-
hodnosti, s jakou to prohlásil, leží vzdor. Ještě před dvěma
dny, když šel po Kirchenfeldském mostě a uviděl čtoucí Por-
tugalku, by takový vzdor neměl zapotřebí. Řekl by totéž, co
teď, ale slova sama by neměla nádech vzdorovitosti, nýbrž by
z něho vycházela jako nenápadný, klidný dech. 

Ale proč tady potom sedíte? Gregorius se obával té otázky
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a na okamžik mu elegantní Portugalec připadal jako inkvizitor. 
Jak dlouho člověk potřebuje, aby se naučil řecky, zeptal se

ho Silveira nyní. Gregorius si oddechl a vrhl se do odpovědi,
která byla až příliš dlouhá. Silveira teď chtěl, jestli by mu Gre-
gorius nenapsal několik slov hebrejsky, tady na ubrousek.

I řekl Bůh: Budiž světlo! A bylo světlo, napsal Gregorius 
a přeložil mu ta slova.

Silveirův telefon se rozezvonil. Když Silveira dokončil ho-
vor, oznámil, že musí jít. Ubrousek si schoval do kapsy ka-
bátu. „Jak bylo to slovo pro světlo?“ zeptal se už vestoje a ces-
tou ke dveřím si je pro sebe zopakoval. 

Široká řeka venku už musela být Tejo. Gregorius sebou trhl.
To znamenalo, že už brzy dojedou. Šel do kupé, které prů-
vodčí mezitím proměnil v obyčejný oddíl s plyšovými se-
dadly, a posadil se ke dveřím. Nechtěl, aby cesta skončila. Co
bude dělat v Lisabonu? Měl hotel. Dá boyovi spropitné, zavře
dveře a odpočine si. A pak?

Váhavě vzal do ruky Pradovu knihu a listoval v ní. 

SAUDADE PARADOXAL. PARADOXNÍ TOUHA. Po
1922 dní jsem vcházel do lycea, kam mě poslal otec, do toho
nejpřísnějšího v celé zemi, jak se říkalo. „Nemusí se z tebe stát
přímo učenec,“ prohodil a pokusil se o úsměv, což se mu jako
obvykle nepodařilo. Již třetího dne mi bylo jasné, že musím
počítat dny, aby mě nerozdrtily. 

Gregorius hledal ve slovníku rozdrtit, když vlak vjížděl na
nádraží Santa Apolónia v Lisabonu. 

Těch několik vět ho zaujalo. Byly to první věty, které něco
prozrazovaly o Portugalcově životě. Žák přísného gymnázia,
který počítal dny, a syn otce, kterému se obvykle nepodařil 
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úsměv. Byl v tom původ zadržovaného vzteku, jenž zazníval
z jiných vět? Gregorius by neuměl vysvětlit proč, ale chtěl se 
o této zlosti dozvědět víc. Teď už viděl první tahy na portrétu
někoho, kdo žil zde, v tomto městě. Někoho, kým se chtěl blíže
zabývat. Jako by mu v těch větách rostlo město vstříc. Jako by
právě v tuhle chvíli přestalo být zcela cizím městem. 

Zvedl si cestovní brašnu a vystoupil na nástupiště. Silveira
na něho už čekal. Dovedl ho k taxi a řidiči sdělil jméno ho-
telu. „Máte mou vizitku,“ řekl Gregoriovi a gestem naznačil
rozloučení. 

Když se Gregorius probudil, bylo už pozdní odpoledne
a na město pod zataženou oblohou se snášel soumrak.

Hned po příchodu do hotelu si lehl v šatech pod přikrývku 
a upadl do olověného spánku, v němž ho svíral pocit, že si
vlastně nemůže žádný spánek dovolit, protože musí vyřídit ti-
síc věcí, věcí, které sice neměly jméno, ale nepozbyly tím na
důležitosti, naopak, jejich strašidelná bezejmennost z nich dě-
lala něco, s čím se muselo neprodleně něco podniknout, aby
se zabránilo něčemu zlému, co se nedalo pojmenovat. Když
si pak v koupelně opláchl obličej, s ulehčením zjistil, že spolu
s omámeností ze spánku zmizel i strach, že něco zmešká, a tím
se proviní. 

Příští hodinu proseděl u okna a marně se pokoušel urovnat
si myšlenky. Občas pohledem zavadil o cestovní brašnu, která
ležela nevybalená v rohu. Když nastala noc, sešel dolů do re-
cepce a dal si zjistit, jestli ještě neletí nějaké letadlo do Cury-
chu nebo Ženevy. Neletělo nic, a když Gregorius jel výtahem
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zpátky, s údivem zjistil, že se mu velice ulevilo. Pak seděl po-
tmě na posteli a snažil se to překvapivé ulehčení pochopit. Vy-
točil Doxiadovo číslo a nechal je desetkrát zazvonit, než za-
věsil. Otevřel si knihu Amadea de Prado a pokračoval tam, kde
na nádraží přestal. 

Šestkrát denně jsem slyšel vyzvánění zvonu na věži, který
ohlašoval začátek výuky a zněl, jako by svolával mnichy
k modlitbě. Tudíž to bylo 11 532krát, kdy jsem zaťal zuby 
a vrátil se ze dvora do ponuré budovy, místo abych se řídil
svou představivostí, která mě posílala branou ven k přístavu,
k zábradlí parníku, kde bych si potom olizoval sůl ze rtů.

Teď, o třicet let později, se stále znovu vracím na to místo.
Nemám pro to sebemenší praktický důvod. Proč tedy? Sedím
na mechem porostlých, drolících se schodech před vchodem 
a nemám tušení, proč mi srdce buší až v krku. Proč jsem plný
závisti, když vidím školáky s opálenýma nohama a lesklými
vlasy, jak vcházejí dovnitř a zase vycházejí ven, jako by tu byli
doma? Co je to, co jim závidím? Nedávno, když za jednoho
horkého dne byla okna otevřená, poslouchal jsem různé uči-
tele a zaslechl i roztřesené odpovědi ustrašených žáků na
otázky, které kdysi naháněly strach i mně. Ještě jednou sedět
tam uvnitř – ne, tohle jsem si určitě nepřál. V chladném pří-
šeří dlouhých chodeb jsem potkal školníka, muže s dopředu
vystrčenou ptačí hlavou, který se ke mně nedůvěřivě blížil.
„Co tu pohledáváte?“ zeptal se, když jsem ho již míjel. Měl
astmatický fistulový hlas, který zněl, jako by přicházel ze sou-
dního dvora na onom světě. Zastavil jsem se, ale neotočil.
„Chodil jsem tady do školy,“ vysvětlil jsem a pohrdal sám se-
bou, když jsem slyšel, jak chraptivě to znělo. Na několik vte-
řin zavládlo na chodbě naprosté, strašidelné ticho. Pak šel ten
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muž šouravými kroky dál. Měl jsem pocit, jako bych byl při-
stižen. Ale při čem?

Poslední den závěrečných zkoušek jsme všichni stáli v lavi-
cích, školní čepice na hlavách, mohlo to vypadat, že stojíme
v pozoru. Senhor Cortês rozvážně kráčel od jednoho k dru-
hému, s obvyklým přísným výrazem oznamoval výslednou
známku a s upřeným pohledem nám předával vysvědčení. Můj
snaživý, neveselý a bledý soused převzal vysvědčení a držel
je v sepjatých rukou jako Bibli. Třídní propadlík, opálený mi-
láček dívek, se uchechtl a nechal vysvědčení spadnout na zem,
jako by to byl nějaký odpadek. Pak jsme vyšli ven do poled-
ního vedra červencového dne. Co jsme si mohli a co jsme si
měli počít se vším tím časem, který teď ležel před námi, ote-
vřený a beztvarý, lehký jako pírko svou svobodou a těžký jako
olovo svou nejistotou? 

Nikdy předtím a nikdy potom jsem nezažil něco, co by mi
tak pádně a důrazně ukázalo, jak rozdílní jsou lidé, jako ná-
sledující výjev. Propadlík si jako první sundal čepici, zatočil
se kolem vlastní osy, rozmáchl se a hodil čepici přes plot škol-
ního dvora do sousedního rybníka, kde pomalu nasákla vodou
a nakonec zmizela pod lekníny. Dva nebo tři chlapci jej ná-
sledovali a jedna čepice zůstala viset na plotě. Nato si můj
soused z lavice svou čepici narovnal na hlavě, ustrašeně a po-
horšeně, nedalo se poznat, který pocit v něm převládal. Co
bude dělat zítra ráno, až nebude mít důvod, aby si tu čepici
nasadil? Nejvíc na mě však zapůsobilo, co jsem zahlédl ve
stinném koutě dvora. Napůl schovaný za zaprášeným keřem se
jeden student pokoušel strčit čepici do školní brašny. Nechtěl
ji tam jen tak jednoduše nacpat, to se dalo poznat z jeho ne-
rozhodných pohybů. Zkoušel to tak i onak, aby ji do tašky vlo-
žil šetrně; nakonec jí udělal v tašce místo tím, že vyndal ně-
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kolik učebnic, a ty teď bezradně a neobratně svíral v podpaží.
Když se obrátil a díval po spolužácích, dala se v jeho očích
vyčíst naděje, že ho při jeho stydlivém počínání nikdo neviděl,
a současně zbytek dětinské představy vyvrácené pozdější zku-
šeností, že když se já nedívám, tak ani mě nikdo nevidí. 

Dodnes cítím, jak otáčím v rukou svou zpocenou čepici jed-
ním směrem, pak zas opačným. Seděl jsem na teplém mechu
schodiště u vchodu a myslel na velitelské přání svého otce, že
ze mě má být lékař – tedy někdo, kdo dokáže lidi jako on zba-
vit bolesti. Miloval jsem ho kvůli této důvěře a proklínal za
drtivou tíhu, kterou na mě tímto naivním přáním vložil. Mezi-
tím k nám přešly žákyně z dívčí školy. „Jsi rád, že to máš za
sebou?“ zeptala se Maria João a sedla si vedle mě. Prohlížela
si mě. „Nejsi z toho nakonec smutný?“

Teď konečně asi vím, co mě nutí, abych se pořád znovu vy-
dával na cestu ke škole: Chtěl bych zpátky k oněm minutám na
školním dvoře, kdy se od nás odloupla minulost, ale budouc-
nost ještě nezačala. Čas se zarazil a zadržel dech, jak to poz-
ději už nikdy neudělal. Jsou to Mariina opálená kolena a vůně
mýdla vycházející z jejích světlých šatů, k nimž bych se chtěl
vrátit? Nebo je v tom přání – vysněné, patetické přání – ještě
jednou stát v onom bodě svého života, odkud bych se mohl vy-
dat úplně jiným směrem, než je ten, který ze mě udělal toho,
kým jsem dneska? 

Na tom přání je něco zvláštního, chutná po paradoxu a lo-
gickém podivínství. Vždyť ten, kdo si ho přeje, přece není ten-
týž, kdo stál tehdy na rozcestí, ještě nedotčen budoucností.
Spíš je to člověk již poznamenaný budoucností, kterou prošel 
a která se stala minulostí. A ten si přeje vrátit se, aby odvolal
neodvolatelné. A chtěl by to vůbec odvolat, kdyby to nebyl bý-
val protrpěl? Ještě jednou sedět na teplém mechu a držet 
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čepici – je to paradoxní přání, cestovat zpátky do doby, která
je za mnou, a sebe – člověka poznamenaného uplynulými udá-
lostmi – přece jen také vzít na cestu. A je vůbec představitelné,
aby se tehdejší mládeneček vzepřel otcovu přání a nevstoupil
do lékařské posluchárny – tak, jak si to často přeji dnes? Byl
by to mohl udělat a být mnou? Tenkrát ve mně ještě nebylo sta-
novisko protrpěné zkušenosti, díky němuž bych si mohl přát vy-
dat se na onom rozcestí jinou cestou. K čemu by mi to tedy
bylo, kdybych otočil čas zpátky a kdybych – vymazávaje zku-
šenost za zkušeností – proměnil sebe v toho chlapce, který pro-
padl svěží vůni Mariiných šatů a pohledu na její opálená ko-
lena? Chlapec s čepicí – musel by být velice jiný než já, aby
se vydal jiným směrem, jak si to přeji dnes. Pak ale, jako někdo
jiný, by se také nestal tím, kdo si později přeje návrat k tehdej-
šímu rozcestí. Můžu si přát, abych byl on? Připadá mi, že bych
byl spokojený, kdybych byl on. Ale ta spokojenost – ta může
existovat jen pro mne, neboť já on nejsem; jen jako splnění tu-
žeb, které nejsou jeho. Kdybych skutečně byl on – pak bych ne-
měl přání, jejichž splnění by mě mohlo naplnit takovou spo-
kojeností, že jsem on, jak to dokážou moje vlastní přání, kdykoli
zapomenu, že bych je – pokud by se mi splnila – vůbec neměl. 

A přece jsem si jist, že se už zas brzy probudím s přáním za-
jet ke škole, a tím podlehnout touze, jejíž předmět vůbec ne-
může existovat, protože si ho člověk ani neumí pomyslet. Může
být něco bláznivějšího než toto: dát se do pohybu pod vlivem
přání, které nemá žádný myslitelný předmět?

Byla skoro půlnoc, když si byl Gregorius konečně jist, že
tomu obtížnému textu porozuměl. Prado byl tedy lékař a stal
se jím, protože toto velitelské přání měl jeho otec, jemuž se
obvykle nepovedl úsměv, a bylo to přání, které nepramenilo
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z diktátorské zvůle nebo otcovské ješitnosti, nýbrž vyplynulo
z bezmocnosti chronických bolestí. Gregorius otevřel tele-
fonní seznam. Jméno Prado se tam vyskytovalo čtrnáctkrát,
ale mezi nimi nebyl žádný Amadeu, žádný Inácio a žádný Al-
meida. Proč si myslel, že Prado žije v Lisabonu? Teď hledal
v seznamu organizací nakladatelství Cedros vermelhos: nic.
Bude muset pátrat po celé zemi? Mělo to smysl? Aspoň ně-
jaký úplně malý smysl?

Gregorius se vydal do nočního města. Chodit do města po
půlnoci – to dělal od doby, kdy kolem pětadvaceti ztratil schop-
nost snadno usnout. Nesčetněkrát procházel nočními ulicemi
Bernu, občas se zastavil a jako slepec naslouchal těm nečetným
krokům, které přicházely nebo odcházely. Rád postával před
tmavými výlohami knihkupectví, kde měl pocit, že všechny ty
knihy patří jen jemu, protože ostatní lidé spí. Pomalými kroky
nyní zahnul z postranní ulice hotelu na širokou Avenidu da Li-
berdade a pokračoval směrem do Baixy, dolní části města, kde
byly ulice uspořádány jako na šachovnici. Bylo chladno a jemná
mlha tvořila mléčná kola kolem staromódních luceren. Našel
bufet, kde snědl obložený chleba a vypil kávu. 

Prado pořád znovu vysedával na schodech ke své škole 
a představoval si, jaké by to bylo, kdyby žil nějaký úplně jiný
život. Gregorius myslel na otázku, kterou mu položil Silveira
a na niž vzdorovitě odpověděl, že žil takový život, jaký si přál.
Cítil, jak v něm obraz pochybovačného lékaře na mechových
schodech a otázka pochybovačného obchodníka ve vlaku něco
uvolňují, něco, co by se v bezpečných, důvěrně známých uli-
cích Bernu nikdy uvolňovat nezačalo.

Jediný člověk, který byl kromě něho ještě v bufetu, teď 
zaplatil a vyšel ven. V náhlém spěchu, který sám nechápal,
Gregorius také zaplatil a toho muže následoval. Byl to starší
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člověk, trochu za sebou táhl nohu a občas se zastavil, aby si od-
počinul. Gregorius ho s velkým odstupem sledoval až do Bair-
ra Alta, horní části města, dokud muž nezmizel ve dveřích úz-
kého, oprýskaného domu. Teď se v prvním poschodí rozsvítilo,
někdo odhrnul záclonu a u otevřeného okna se objevil ten muž,
s cigaretou mezi rty. Z bezpečného stínu domovních dveří se
Gregorius díval za ním dál dovnitř do osvětleného bytu. Po-
hovka s polštáři z ošuntělé gobelínové látky. Dvě křesla, která
se k pohovce nehodila. Vitrína s talíři a sklenicemi a malými
barevnými porcelánovými figurkami. Krucifix na zdi. Ani
jedna kniha. Jaké to bylo, být tímto mužem?

Když muž zavřel okno a zatáhl záclonu, vyšel Gregorius
z domovního vchodu. Ztratil orientaci a vydal se nejbližší ulič-
kou dolů. Ještě nikdy nesledoval tímto způsobem nějakého
člověka, s úvahami o tom, jaké by to bylo, kdyby místo vla-
stního žil tento cizí život. Byla to úplně nová zvědavost, která
se v něm právě vynořila, a hodila se k té nové bdělosti, jakou
zažil při cestě vlakem a s níž vystoupil na Gare de Lyon v Pa-
říži, včera nebo kdy to vlastně bylo.

Občas se zastavil a díval se před sebe. Staré texty, jeho staré
texty, ty přece také byly plné postav žijících svůj život, a číst
texty a rozumět jim znamenalo přece také číst o těchto živo-
tech a rozumět jim. Proč tedy bylo teď všechno tak nové, když
měl co do činění s urozeným Portugalcem a zrovna teď s oním
mužem? Na vlhkých kočičích hlavách příkré uličky kladl
obezřetně nohu před nohu a ulehčeně si oddychl, když poznal
Avenidu da Liberdade. 

Úder ho zastihl nepřipraveného, protože muže na kolečko-
vých bruslích vůbec neslyšel přijíždět. Byl to přímo obr, při
předjíždění vrazil Gregoriovi loktem do spánku a shodil mu
brýle. Napůl omráčený a náhle osleplý udělal Gregorius pár klo-
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pýtavých kroků kupředu a ke svému zděšení ucítil, že si šlápl
na brýle, které se mu pod nohama se zaskřípáním rozlámaly.
Zalila ho vlna paniky. Nezapomeňte na náhradní brýle, slyšel
Doxiada v telefonu. Uplynuly minuty, než se mu zklidnil dech.
Pak poklekl a na ulici šátral po skleněných střepech a úlomcích
obrouček. Co nahmatal, sesypal dohromady a zavázal do ka-
pesníku. Pomalu se šoural podél zdí domů k hotelu.

Noční vrátný polekaně vyskočil, a když se Gregorius při-
blížil k zrcadlu ve vstupní hale, zjistil, že mu ze spánku kape
krev. Ve výtahu si tiskl na ránu kapesník od vrátného, pak bě-
žel chodbou, třesoucími se prsty otevřel dveře a vrhl se k ces-
tovní brašně. Ucítil slzy úlevy, když nahmatal chladné kovové
pouzdro náhradních brýlí. Nasadil si je, opláchl krev a tržnou
ránu na spánku zalepil náplastí, kterou mu dal noční vrátný.
Bylo půl třetí. Na letišti nikdo nezvedal telefon. Kolem čtvrté
usnul.

Kdyby Lisabon příštího rána nebyl ponořený do tohoto
mámivého světla, říkal si Gregorius později, věci by se

možná vyvíjely zcela jinak. Možná by býval jel na letiště 
a sedl do nejbližšího letadla domů. Ale světlo nepřipouštělo
žádný pokus obracet se dozadu. Jeho třpyt proměňoval veš-
kerou minulost v cosi velice vzdáleného, skoro neskutečného,
pod jeho zářivou intenzitou ztratila vůle všechny bývalé stíny
a člověku zbyla jediná možnost, totiž vyrazit do budoucnosti,
ať už bude, jaká chce. Bern se svými sněhovými vločkami le-
žel v nedozírné dálce a Gregorius nemohl uvěřit, že uplynuly
teprve tři dny od chvíle, kdy potkal záhadnou Portugalku na
Kirchenfeldském mostě. 
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Po snídani vytočil číslo Josého Antónia da Silveira a v te-
lefonu se ozvala sekretářka. Gregorius se jí zeptal, jestli by mu
mohla doporučit očního lékaře, který by mluvil německy,
francouzsky nebo anglicky. Za půl hodiny mu zavolala zpátky,
vyřizovala pozdravy od Silveiry a řekla mu jméno oční lé-
kařky, k níž chodila Silveirova sestra; měla to být žena, která
dlouhá léta pracovala na univerzitních klinikách v Coimbře 
a v Mnichově.

Ordinace se nalézala ve čtvrti Alfama, nejstarší části města
za hradem. Gregorius pomalu kráčel zářivým dnem a včas se
vyhýbal každému, kdo by do něho mohl strčit. Občas se za-
stavil a protíral si za tlustými skly brýlí oči: Tak tohle je tedy
Lisabon, město, do kterého přicestoval, protože při pohledu
na své žáky náhle spatřil svůj život z jeho konce a protože se
mu do rukou dostala kniha portugalského lékaře, jehož slova
zněla, jako by byla určena jemu. 

Pokoje, do kterých vstoupil o hodinu později, vůbec nevy-
padaly jako ordinační místnosti lékaře. Tmavé dřevěné oblo-
žení, originály na stěnách a tlusté koberce vzbuzovaly dojem,
že je to byt panské rodiny, kde všechno má svůj pevný tvar 
a nehlučně běží navyklým chodem. Gregoria nepřekvapilo, že
v čekárně nikdo nebyl. Kdo žil v takovýchto pokojích, ten ne-
potřeboval příjmy od pacientů. Žena za přijímacím pultem mu
oznámila, že senhora Eçaová přijde za několik minut. Na ženě
nic nepřipomínalo lékařskou asistentku. Jediné, co naznačo-
valo obchodní záležitosti, byla rozsvícená obrazovka plná
jmen a čísel. Gregorius si vzpomněl na střízlivou, poněkud
ošuntělou ordinaci Doxiadovu a na jeho uštěpačnou asis-
tentku. Najednou mu připadalo, že se dopouští zrady, a tak byl
rád, když se otevřely jedny vysoké dveře a vešla lékařka a on
už nemusel být sám s tímhle pošetilým pocitem. 
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Doktorka Mariana Conceição Eçaová byla především že-
na s velkýma, tmavýma očima, jimž bylo možno důvěřovat.
Přivítala Gregoria plynnou němčinou, v níž jí jen občas 
unikla chyba, coby Silveirova přítele a také již věděla, oč
jde. Zeptala se ho, jak přišel na ten podivný nápad omlou-
vat se za rozčilení z rozbitých brýlí. Každý, kdo je tak krát-
kozraký jako on, samozřejmě potřebuje vědomí, že má ná-
hradní brýle. 

Gregorius se náhle naprosto uklidnil. Cítil, jak hluboko za-
padl do křesla před jejím psacím stolem, a přál si, aby z něho
už nikdy nemusel vstát. Žena jako by pro něj měla nekonečně
mnoho času, Gregorius tenhle pocit ještě u žádného lékaře ne-
zažil, ani u Doxiada ne, bylo to neskutečné, skoro jako sen.
Počítal s tím, že mu lékařka změří jeho náhradní brýle, udělá
obvyklé oční testy a pak ho s receptem pošle k optikovi. Místo
toho jí měl nejdříve povědět příběh své krátkozrakosti, úsek
po úseku, obavu po obavě. Když jí nakonec podal brýle, zkou-
mavě se na něho zadívala.

„Vy jste člověk, který nespí dobře,“ konstatovala.
Pak ho poprosila, aby přešel do druhé části místnosti, kde

byly přístroje.
Vyšetření trvalo déle než hodinu. Přístroje vypadaly jinak

než u Doxiada a senhora Eçaová studovala jeho oční pozadí
s důkladností člověka, který se seznamuje se zcela novou kra-
jinou. Co však na Gregoria udělalo největší dojem, bylo, že
testy na ostrost vidění třikrát zopakovala. Mezi vyšetření vklá-
dala přestávky, kdy ho nechala chodit po místnosti a zapředla
s ním rozhovor o jeho povolání. 

„Jak dobře člověk vidí, to závisí na mnoha věcech,“ vy-
světlila s úsměvem, když si povšimla jeho údivu. 

Na konci tu byl počet dioptrií, který se od obvyklých značně
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lišil, a hodnoty pro obě oči se rozcházely víc než dřív. Senhora
Eçaová na něm viděla, jak je zmatený.

„Jednoduše to zkusme,“ navrhla a dotkla se jeho paže.
Gregorius kolísal mezi obranou a důvěrou. Důvěra zvítě-

zila. Lékařka mu dala vizitku optika a pak tam zatelefonovala.
S jejím portugalským hlasem se vrátilo okouzlení, jaké cítil,
když záhadná žena z Kirchenfeldského mostu pronesla slovo
português. Najednou mělo smysl, že je v tomto městě, ovšem
smysl, který se nedal pojmenovat, naopak, k tomuto smyslu
patřilo, že se na něm člověk nesměl dopouštět násilí tím, že
by se ho pokoušel vyjádřit slovy. 

„Dva dny,“ oznámila lékařka, když zavěsila. „César tvrdí,
že rychleji to při nejlepší vůli nejde.“

Gregorius teď vytáhl z kapsy saka svazeček se zápisky
Amadea de Prado, ukázal lékařce to zvláštní jméno naklada-
telství a vyprávěl o marném hledání v telefonním seznamu.
Ano, přitakala roztržitě, vypadá to na malé nakladatelství.

„A ty rudé cedry – nedivila bych se, kdyby to byla nějaká
metafora.“

To už si říkal i Gregorius: metafora nebo kód pro něco taj-
ného – krvavého nebo krásného –, skrytého pod pestrým, vad-
noucím listím životního příběhu. 

Lékařka odešla do druhého pokoje a vrátila se s adresářem.
Otevřela ho a jela prstem po jedné stránce.

„Tady. Júlio Simões,“ řekla, „přítel mého zesnulého muže,
antikvář, u kterého jsme měli vždycky dojem, že toho o kni-
hách ví víc než jakýkoli jiný smrtelník, bylo to až strašidelné.“

Napsala Gregoriovi adresu a vysvětlila, kde to je.
„Pozdravujte ho ode mne. A zastavte se tu s novými brý-

lemi, ráda bych věděla, jestli jsem to udělala správně.“
Když se Gregorius zastavil u schodiště, stála ještě pořád
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mezi dveřmi, s jednou rukou na veřeji. Silveira s ní mluvil.
Pak možná věděla i o jeho útěku. Byl by jí rád o tom vyprávěl
a po schodišti šel váhavými kroky, jako někdo, kdo jen nerad
opouští nějaké místo. 

Nebe se potáhlo jemným bělavým závojem, za nímž zmizel
jas slunečního světla. Optikův obchod byl nedaleko přívozu
přes Tejo. Nevrlá tvář Césara Santaréma se rozjasnila, když
mu Gregorius řekl, od koho přichází. Prohlížel si recept, vá-
žil v ruce brýle, které mu Gregorius podal, a pak lámanou
francouzštinou vysvětlil, že ta skla se dají udělat i z lehčího
materiálu a mohou se zasadit do lehčích obrouček. 

V krátké době se stalo už podruhé, že někdo zpochybnil
úsudek Konstantina Doxiada, a Gregoriovi připadalo, že mu
berou z rukou jeho dosavadní život, který byl, kam až mu pa-
měť sahala, životem s těžkými brýlemi na nose. Nejistě si
zkoušel jedny obroučky po druhých a nakonec se nechal pře-
svědčit Santarémovou asistentkou, která uměla jen portugal-
sky a mluvila jako vodopád, aby si vzal úzké, načervenalé ob-
roučky, které mu pro jeho široký, hranatý obličej připadaly až
příliš módní a příliš šik. Cestou k Bairro Alto, kde se nalézal
antikvariát Júlia Simõese, si pořád znovu opakoval, že si
z těch nových brýlí udělá brýle náhradní a vlastně je nebude
vůbec potřebovat, a když stál před antikvariátem, byl už zas
vnitřně vyrovnaný. 

Senhor Simões byl šlachovitý muž s ostrým nosem a tma-
výma očima, z nichž svítila rtuťovitá inteligence. Mariana
Eçaová mu už předtím zavolala a vysvětlila, oč jde. Gregorius
si říkal, že snad půl Lisabonu je zaměstnáno tím, aby ho ohla-
šovalo a předávalo si ho dál, bylo to skoro jako hra na tichou
poštu; nevzpomínal si, že by kdy zažil něco podobného. 

CEDROS VERMELHOS – takové nakladatelství, vysvět-

71

nocni vlak_imprim:Sestava 1  15.12.2010  11:50  Stránka 71



loval Simões, během těch třiceti let, co je v knihkupecké bran-
ži, neexistovalo, tím si je jist. UM OURIVES DAS PALA-
VRAS – ne, ani o tomhle titulu ještě nikdy neslyšel. Listoval
v knize, přečetl namátkou nějakou větu a Gregoriovi připa-
dalo, jako by čekal, že paměť přece jen něco vydoluje. Nako-
nec se znovu podíval na rok vydání. 1975 – to byl ještě v učení
v Portu a o knize, která vyšla vlastním nákladem, by se nic ne-
dozvěděl, a už vůbec ne, pokud by knihu vytiskli v Lisabonu.

„Jestli o tom někdo něco ví,“ začal a nacpával si dýmku,
„pak je to starý Coutinho, který tady ten obchod měl přede
mnou. Brzy mu bude devadesát a je potrhlý, ovšem paměť na
knihy má fenomenální, přímo zázračnou. Zatelefonovat mu
nejde, už skoro neslyší, ale dám vám pro něj pár řádků.“

Simões šel do rohu k psacímu stolu a něco napsal na lístek
ze zápisníku a zasunul ho do obálky. 

„Musíte s ním mít trpělivost,“ vysvětloval, když Gregoriovi
obálku předával, „měl v životě hodně smůly a je z něho za-
hořklý starý člověk. Ale umí být i milý, když se mu trefíte do
noty. Problém jenom je, že se předem nikdy neví, která je ta
správná.“

Gregorius zůstal v antikvariátu dlouho. Poznat město pro-
střednictvím knih, které tam byly – takhle to dělal vždycky.
Jako student jel na první zahraniční cestu do Londýna. Na tra-
jektu zpátky do Calais si uvědomil, že během tří dnů z města
vlastně neviděl nic kromě ubytovny pro mládež, Britského
muzea a spousty knihkupectví kolem. Ale stejné knihy mohou
přece stát i někde úplně jinde! říkali druzí a vrtěli hlavou, co
prý všechno zmeškal. Ale ve skutečnosti jinde nestojí, řekl jim
na to. 

A teď se díval na regály až do stropu se všemi těmi portu-
galskými knihami, které vlastně vůbec nemohl číst, a cítil, jak
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navazuje kontakt s městem. Když předtím ráno opouštěl ho-
tel, připadalo mu, že musí Amadea de Prado najít co nejdřív,
aby pobytu zde ve městě dodal smysl. Ale pak se objevily
tmavé oči, nazrzlé vlasy a černý sametový kabátek Mariany
Eçaové a nyní tu byly všechny ty knihy s vepsanými jmény
bývalých majitelů, které mu připomněly písmo Anneli Weis-
sové v jeho latinských učebnicích. 

O GRANDE TERRAMOTO. Kromě toho, že se odehrálo
roku 1755 a zpustošilo Lisabon, nevěděl o velkém zemětřesení,
které u mnoha lidí otřáslo dokonce vírou v Boha, nic. Vyňal
knihu z regálu. Vedlejší kniha, která se svezla našikmo, měla
název A MORTE NEGRA a pojednávala o morové epidemii
ve 14. a 15. století. S oběma knihami v podpaží přešel na dru-
hou stranu místnosti k beletrii. Luís Vaz de Camões; Francisco
de Sá de Miranda; Fernão Mendes Pinto; Camilo Castelo Bran-
co. Celý vesmír, o němž dosud nikdy nic neslyšel, ani od Flo-
rence. José Maria Eça de Queirós, O CRIME DO PADRE
AMARO. Váhavě, jako by to bylo něco zakázaného, vytáhl
knihu z regálu a přidal k ostatním. A pak, znenadání, stál před
tím: Fernando Pessoa, O LIVRO DO DESASSOSSEGO.
Vlastně bylo neuvěřitelné, že odjel do Lisabonu a vůbec ho ne-
napadlo, že jede do města pomocného účetního Bernarda Soa-
rese, který pracoval na Rua dos Douradores a z něhož Pessoa
čerpal myšlenky, které byly osamělejší než všechny myšlenky,
o nichž svět před ním i po něm slyšel. 

Bylo to tak neuvěřitelné? Pole jsou v popisu zelenější než ve
své zeleni. Tahle Pessoova věta vedla k nejvyhrocenější scéně,
jaká se mezi ním a Florence za všechna ta léta odehrála. 

Seděla s kolegy v obývacím pokoji, bylo slyšet smích a cin-
kot skleniček. Gregorius vešel do pokoje s nechutí, ale potře-
boval jednu knihu. Při jeho vstupu přečetl někdo tu větu. Není
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to brilantní věta? zvolal Florenciu kolega. Pohodil přitom
uměleckou hřívou a položil ruku na nahou paži Florence.
Téhle větě porozumí jen málo lidí, prohodil Gregorius. Míst-
nost naplnilo zaražené ticho. A ty jsi jedním z těch vyvolených?
zeptala se Florence řezavým tónem. Se zdůrazněnou poma-
lostí si Gregorius vzal knihu z police a beze slova vyšel ven.
Trvalo minuty, než zas bylo z pokoje něco slyšet. 

Kdykoli pak někde zahlédl KNIHU NEKLIDU, rychle šel
dál. Oba o té epizodě nikdy nemluvili. Patřila k tomu všemu,
co zůstalo nevysloveno, když se rozešli.

Teď tu knihu vzal z regálu. 
„Víte, jak mi tahle neuvěřitelná kniha připadá?“ prohodil

senhor Simões, když ťukal cenu do pokladny. „Je to, jako by
Marcel Proust napsal Eseje od Michela de Montaigne.“

Gregorius byl k smrti unavený, když se svou těžkou papíro-
vou taškou dorazil na Rua Garett u Camõesova pomníku. Ale
zpátky do hotelu nechtěl. Právě se začal v městě zabydlovat a
chtěl si ten pocit upevnit, aby si mohl být jist, že ani dnes ve-
čer nezavolá na letiště, aby si objednal zpáteční let. Vypil kávu
a nastoupil pak do tramvaje, která by ho měla dovézt ke hřbi-
tovu v Prazeres, v jehož blízkosti bydlel Vítor Coutinho, po-
trhlý stařík, jenž snad něco ví o Amadeu de Prado.

Lisabonskou tramvají starou sto let odjel Gregorius
zpátky do Bernu svého dětství. Tramvajový vůz, který

ho s drncáním, házením a břinkotem vezl po Bairro Alto, se
zdánlivě ničím nelišil od starého tramvajového vozu, v němž
se v době, kdy ještě nemusel platit, projížděl celé hodiny uli-
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cemi a uličkami Bernu. Stejné lavice z lakovaných dřevěných
latěk, stejná šňůra od zvonku vedle držadel visících od stropu,
stejná kovová páka, kterou řidič používal k brzdění i zrychlo-
vání a jejíž mechanismus Gregorius dnes chápal právě tak málo
jako tenkrát. Posléze, to už nosil čepici gymnázia, staré tram-
vajové vozy vyměnili za nové. Jejich jízda byla tišší a plynu-
lejší, ostatní žáci se drali o to, aby směli jet tím novým vozem,
a leckteří se opozdili do vyučování, protože čekali, až přijede
jeden z nových vozů. Gregorius si to netroufl vyslovit, ale jemu
vadilo, že se svět mění. Sebral veškerou odvahu, odjel do vo-
zovny a zeptal se jednoho muže v pracovním plášti, co se stane
se starými tramvajemi. Prodají se do Jugoslávie, řekl muž. Mu-
sel na Gregoriovi vidět, jak je nešťastný, protože zašel do kan-
celáře a vrátil se s modelem staré tramvaje. Gregorius ho měl
dodnes a střežil jej jako drahocenný, nenahraditelný prehisto-
rický nález. Měl ho před očima, když se lisabonská tramvaj
s rachocením a skřípáním zastavila ve smyčce na konečné. 

Gregorius zatím nepomyslel na to, že by Portugalec s od-
hodlaným výrazem v očích mohl být už po smrti. Napadlo ho
to až teď, když stál před hřbitovem. Pomalu a stísněně pro-
cházel uličkama města mrtvých, lemovanými samými malými
mauzolei.

Mohla uplynout tak půlhodina, když zůstal stát před vyso-
kou hrobkou z bílého mramoru, na kterém se vlivem počasí
udělaly skvrny. Dvě tabule se zdobenými rohy a okraji byly
vytesány v kameni. Na horní tabuli stálo: AQUI JAZ ALE-
XANDRE HORÁCIO DE ALMEIDA PRADO QUE NA-
SCEU EM 28 DE MAIO DE 1890 E FALECEU EM 9 DE
JUNHO DE 1954, a dále AQUI JAZ MARIA PIEDADE
REIS DE PRADO QUE NASCEU EM 12 DE JANEIRO DE
1899 E FALECEU EM 24 DE OUTUBRO DE 1960. Na dolní
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tabuli, která byla zřetelně světlejší a méně pokrytá mechem,
Gregorius četl: AQUI JAZ FÁTIMA AMÉLIA CLEMÊNCIA
GALHARDO DE PRADO QUE NASCEU EM 1 DE JA-
NEIRO DE 1926 E FALECEU EM 3 DE FEVEREIRO DE
1961, a pod tím, se slabší patinou na písmenech: AQUI JAZ
AMADEU INÁCIO DE ALMEIDA PRADO QUE NASCEU
EM 20 DE DEZEMBRO DE 1920 E FALECEU EM 20 DE
JUNHO DE 1973.

Gregorius zíral na poslední číslici. Kniha v jeho kapse vy-
šla v roce 1975. Jestli byl tento Amadeu de Prado lékařem,
který navštěvoval přísné lyceum senhora Cortêse a později
stále znovu sedával na vyhřátém mechu schodů u této školy,
protože si kladl otázku, jaké by to bylo, kdyby se stal někým
jiným – potom své zápisky už sám neuveřejnil. Udělal to ně-
kdo jiný, pravděpodobně vlastním nákladem. Přítel, bratr, se-
stra. Pokud tato osoba byla ještě dvacet devět let poté naživu,
pak musel najít právě ji.

Ovšem jméno na náhrobku mohla být jen náhoda. Grego-
rius si přál, aby to byla shoda okolností; přál si to ze všech sil.
Cítil, jak by byl zklamaný a jak by ztratil odvahu, kdyby se už
nemohl setkat s tím melancholickým mužem, který chtěl por-
tugalštinu nově vysázet, protože ve staré podobě byla už tak
opotřebovaná.

Přesto vytáhl zápisník a napsal si všechna jména s daty na-
rození a úmrtí. Tomuto Amadeovi bylo třiapadesát. O otce při-
šel, když mu bylo čtyřiatřicet. Byl to ten otec, kterému se ne-
dařil úsměv? Matka zemřela, když mu bylo čtyřicet. Fátima
Galhardo – to by mohla být Amadeova žena, žena, která se do-
žila jen pětatřiceti let a zemřela, když jemu bylo jednačtyřicet. 

Gregorius ještě jednou klouzal pohledem po náhrobku, a až
teď si povšiml nápisu na podstavci porostlém divokým břeč-
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ťanem: QUANDO A DITADURA É UM FACTO A REVO-
LUÇÃO É UM DEVER. Jestliže je diktatura skutečností, je
revoluce povinností. Byla smrt tohoto Prady politickou smrtí?
Karafiátová revoluce v Portugalsku, konec diktatury, se ode-
hrála na jaře 1974. Tento Prado se jí tudíž již nedožil. Nápis
naznačoval, že zemřel jako bojovník proti režimu. Gregorius
vytáhl knihu a prohlížel si portrét: Bylo by to možné, pomy-
slel si, k té tváři by se to hodilo, i k tomu zadržovanému
vzteku za vším, co napsal. Básník a jazykový mystik, který
vzal do ruky zbraň a dal se do boje proti Salazarovi. 

U východu se pokoušel zeptat muže v uniformě, kde by se
dalo zjistit, komu patří nějaký hrob. Ale na to mu těch jeho pár
portugalských slov nevystačilo. Vytáhl lístek, na nějž mu Júlio
Simões napsal adresu svého předchůdce, a vydal se na cestu. 

Vítor Coutinho bydlel v domě, který vypadal, že se může
každým okamžikem zřítit. Ležel o kus dál od ulice, skrytý za ji-
nými domy a dole porostlý břečťanem. Zvonky tu žádné nebyly
a Gregorius chvíli bezradně postával ve dvoře. Když už se chys-
tal odejít, ozval se z jednoho z horních oken štěkavý hlas:

„O que é que quer?“ Co chcete?
Kolem hlavy v okenním rámu splývaly bílé vlnité vlasy,

plynule přecházející do bílého vousu, a na nose seděly brýle
s širokými tmavými obrubami.

„Pergunta sobre livro,“ volal Gregorius co nejhlasitěji 
a zdvihl do výše Pradovu knížku.

„O quê?“ ptal se muž a Gregorius zopakoval otázku.
Hlava zmizela a dole se ozval bzučák na otvírání dveří. Gre-

gorius vešel do chodby s regály až do stropu, plnými knih, 
a s vyšlapaným orientálním kobercem na červené cihlové po-
dlaze. Bylo to tam cítit po zbytcích jídel, prachu a dýmkovém
tabáku. Na vrzajícím schodišti se objevil bělovlasý muž
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s dýmkou mezi zažloutlými zuby. Sepraná kostkovaná košile
nedefinovatelné barvy mu padala přes vyboulené manšestrové
kalhoty, nohy vězely v sandálech s nezapnutými řemínky.

„Quem é?“ ptal se muž přehnaně nahlas, jak je typické pro
nedoslýchavé. Světle hnědé oči připomínající jantar hleděly
zpod obrovského obočí podrážděně jako u člověka, kterého
vyrušili z jeho klidu. 

Gregorius mu podal obálku se zprávou od Simõese. Portu-
galsky řekl, že je Švýcar, a francouzsky dodal: klasický filo-
log pátrající po autorovi této knihy. Když Coutinho nereago-
val, jal se Gregorius větu náležitě hlasitě opakovat.

Není hluchý, přerušil ho stařec francouzsky a na vrásčité,
ošlehané tváři se mu teď objevil lišácký úšklebek. Hluchý člo-
věk – to je dobrá role při všem tom žvanění, co je slyšet všude
kolem.

Jeho francouzština měla děsný přízvuk, ale slova přichá-
zela, ač pomalu, ve správném pořadí. Stařec přelétl Simõesovy
řádky, ukázal pak ke kuchyni na konci chodby a sám šel na-
před. Na kuchyňském stole ležela vedle otevřené konzervy se
sardinkami a z poloviny plné sklenice s červeným vínem ro-
zevřená kniha. Gregorius přešel k židli na druhém konci stolu
a sedl si. Vtom k němu stařec přistoupil a udělal něco pře-
kvapivého: Vzal Gregoriovi brýle z nosu a sám si je nasadil.
Zamrkal, podíval se tam a onam, zatímco vlastními brýlemi
kýval v ruce.

„Tak tohle máme společné,“ prohlásil nakonec a vrátil Gre-
goriovi brýle. 

Solidarita těch, kdo chodí po světě s tlustými skly. Z Cou-
tinhovy tváře najednou zmizela veškerá podrážděnost a re-
zervovanost a starý muž natáhl ruku po Pradově knize.

Celé minuty beze slova pozoroval lékařovu podobiznu.
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Mezitím vstal, nepřítomně jako náměsíčný, a nalil Gregoriovi
sklenici vína. Do místnosti se připlížila kočka a lísala se starci
kolem nohou. Ten si jí nevšímal, sňal brýle a palcem a uka-
zováčkem si stiskl kořen nosu, což bylo gesto, které Grego-
riovi připomnělo Doxiada. Z vedlejší místnosti bylo slyšet ti-
kání stojacích hodin. Muž teď vyklepal dýmku, z regálu vzal
jinou a nacpal si ji. Znovu uplynuly minuty, než začal mlu-
vit, tiše a tónem dávné vzpomínky.

„Nebyla by pravda, kdybych řekl: Znal jsem ho. Nedá se
mluvit ani o setkání. Ale viděl jsem ho, dvakrát, ve dveřích
jeho ordinace, v bílém plášti, se zdviženým obočím v očeká-
vání dalšího pacienta. Byl jsem tam se svou sestrou, kterou lé-
čil. Žloutenka, vysoký krevní tlak. Naprosto mu důvěřovala.
Myslím, že do něho byla trochu zamilovaná. Nebylo divu, kra-
savec, k tomu charisma, které lidi hypnotizovalo. Byl synem
známého soudce Prada, který si vzal život podle některých
proto, že prý už nemohl vydržet bolesti způsobené křivou pá-
teří, jiní se domnívali, že si nedokázal odpustit, že zůstal
v úřadě i za diktatury. 

Amadeu de Prado byl oblíbený lékař, dokonce velmi ctěný.
Až do chvíle, kdy zachránil život Ruiovi Luísovi Mendesovi,
člověku od tajné policie, kterému přezdívali Řezník. Bylo to
v polovině šedesátých let, krátce po mých padesátých naro-
zeninách. Pak se mu lidé začali vyhýbat. To mu zlomilo srdce.
Od té doby pracoval v odboji, aniž o tom lidé věděli; jako by
si chtěl odpykat ten záchranný čin. Pokud si vzpomínám, zem-
řel nečekaně na krvácení do mozku rok před revolucí. V po-
slední době žil s Adrianou, svou sestrou, která ho zbožňovala. 

To ona musela dát vytisknout tu knihu, mám dokonce tu-
šení u koho, ale ta tiskárna už dávno neexistuje. Za pár let nato
se kniha objevila u mě v antikvariátu. Strčil jsem ji někam do
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kouta, nečetl jsem ji, cítil jsem k té knize nechuť, vlastně ne-
vím proč. Možná proto, že jsem neměl rád Adrianu, ač jsem
ji skoro neznal. Ale ona mu dělala asistentku a v obou přípa-
dech, kdy jsem tam byl, mi šla na nervy arogance, s jakou se
chovala vůči pacientům. Asi to bylo ode mne nespravedlivé,
ale já už jsem zkrátka takový.“

Coutinho listoval v knize. „Dobré věty, zdá se. A dobrý ti-
tul. Odkud to máte? A proč se po něm pídíte?“

Příběh, který Gregorius teď vyprávěl, byl jiný než ten, který
pověděl Josému Antoniovi da Silveira v nočním vlaku. Přede-
vším proto, že nyní mluvil i o tajemné Portugalce na Kir-
chenfeldském mostě a o telefonním čísle na čele.

„Máte ještě to číslo?“ chtěl vědět starý muž, kterému se pří-
běh tak líbil, že otevřel novou láhev vína. 

Na okamžik se Gregorius ocitl v pokušení vytáhnout zápis-
ník. Ale pak ucítil, že by zašel příliš daleko; po epizodě s brý-
lemi se dalo počítat s tím, že by stařec na to číslo zavolal. Si-
mões o něm říkal, že je potrhlý. Ale to nemuselo znamenat, že
je zmatený, o tom nemohlo být řeči. Co při svém osamělém ži-
votě s kočkou asi ztratil, byl cit pro odstup a blízkost. 

Ne, řekl Gregorius, to číslo už nemá. Škoda, prohodil sta-
řec. Samozřejmě mu nevěřil a najednou tu seděli proti sobě
jako dva zcela cizí lidé.

V telefonním seznamu není žádná Adriana de Almeida
Prado, prohodil Gregorius po rozpačité odmlce.

To nemusí nic znamenat, opáčil nabručeně Coutinho, Adria-
ně musí být, pokud vůbec žije, takových osmdesát, a staří lidé
často odhlašují telefon, on to před nedávnem udělal taky. A po-
kud by už umřela, pak by přece na náhrobku bylo i její jméno.
Adresu, kde lékař kdysi bydlel a pracoval, tak tu si po čtyřiceti
letech už nepamatuje. Někde v Bairro Alto. Ale nemělo by být
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až tak moc obtížné ten dům najít, je to totiž dům se spoustou
modrých kachlíků na fasádě a široko daleko jediný modrý
dům. Aspoň tenkrát to tak bylo. O consultório azul, modrá or-
dinace, tak tomu lidi tenkrát říkali. 

Když Gregorius za hodinu od starého muže odcházel, byli
si už zase blíž. V Coutinhově chování se střídal naježený od-
stup s překvapivou spikleneckou důvěrností v nepravidelných
odstupech, ale rozpoznat důvod pro náhlou změnu se nedalo.
Gregorius si s úžasem prošel dům, který byl až do posledního
koutu jednou velkou knihovnou. Stařec byl neobyčejně se-
čtělý a vlastnil nespočet prvních vydání. 

Vyznal se v portugalských jménech. Pradové, dozvěděl se
Gregorius, byli velmi starobylý rod, počínající Joãem Nune-
sem de Prado, což byl jeden z vnuků Alfonse III., portugal-
ského krále. Eça? Ti zas odvozují svůj původ od Pedra I. 
a Inês de Castro, jejich jméno patřilo k nejvznešenějším v ce-
lém Portugalsku.

„Ovšem moje jméno je ještě starší a také spojeno s králov-
ským rodem,“ prohlásil Coutinho a pod zlehčující ironií se
ozývala hrdost.

Záviděl Gregoriovi jeho znalosti starých jazyků a cestou ke
dveřím najednou vytáhl z regálu řecko-portugalské vydání
Nového zákona. 

„Nemám tušení, proč ti to dávám,“ prohodil, „ale tady máš.“
Když Gregorius přecházel dvůr, věděl, že na tuhle větu nik-

dy nezapomene. A ani na ruku starého muže na svých zádech,
která ho jemně vystrčila ven. 

Tramvaj rachotila prvním soumrakem. V noci by ten modrý
dům nedokázal najít, pomyslel si Gregorius. Dnešní den trval
věčnost, a teď si vyčerpaně opřel hlavu o zamžené okno vozu.
Je možné, že v tomhle městě pobýval teprve dva dny? A že

81

nocni vlak_imprim:Sestava 1  15.12.2010  11:50  Stránka 81



uplynuly teprve čtyři dny, tedy ani sto hodin, co zanechal své
latinské knihy na stole ve třídě? Vystoupil na Rossiu, nejzná-
mějším náměstí v Lisabonu, a s těžkou taškou ze Simõesova
antikvariátu se vlekl zpátky do hotelu.

Proč s ním Kägi mluvil řečí, která vypadala jako por-
tugalština, ale nebyla? A proč nadával na Marka Aure-

lia, aniž by o něm pronesl jediné slovo?
Gregorius seděl na kraji postele a mnul si ospalé oči. Pak

tam byl i školník, který v hale gymnázia hadicí stříkal na
místo, kde předtím stál Gregorius s Portugalkou, když si ruč-
níkem vysušovala vlasy. Předtím nebo potom, to se nedalo ro-
zeznat, s ní Gregorius šel ke Kägimu do pracovny, aby mu ji
představil. Nemusel přitom otvírat dveře, náhle totiž stáli před
Kägiho obrovským psacím stolem, trochu jako prosebníci, co
zapomněli svou prosbu; ale pak tam najednou žádný ředitel
nebyl, zmizel dokonce i psací stůl a zeď za ním, a oni měli vol-
ný výhled na Alpy. 

Gregorius si teď všiml, že dvířka k minibaru jsou poote-
vřená. Někdy v noci se probudil hladem a snědl burské oříšky
a čokoládu. Předtím ho trápila přetékající poštovní schránka
u jeho bernského bytu, všechny ty účty a reklamy, a náhle byla
celá jeho knihovna v plamenech, dříve než se proměnila
v Coutinhovu knihovnu, v níž stály samé zuhelnatělé Bible,
byla jich nekonečná řada.

Na snídani si Gregorius dal všechno dvakrát a zůstal pak
v jídelně sedět, k nelibosti číšnice, která místnost připravovala
na oběd. Neměl tušení, co bude dál. Předtím poslouchal jeden
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německý manželský pár, který si domlouval turistický plán na
dnešní den. Také se o to pokusil, ale nepovedlo se mu to. Li-
sabon ho nezajímal jako pamětihodnost, jako turistická kulisa.
Lisabon bylo město, do něhož utekl ze svého života. Jediné,
co si uměl představit, bylo, nalodit se na přívoz přes Tejo a po-
dívat se na město z této perspektivy. Ale vlastně nechtěl ani
to. Ale co vlastně chtěl?

Ve svém pokoji rozložil knihy, které se tu nashromáždily:
obě knihy o zemětřesení a o černé smrti, román od Eçy de
Queirós, Knihu neklidu, Nový zákon, jazykové učebnice. Pak
pokusně zabalil kufr a postavil ho ke dveřím. 

Ne, tohle to taky nebylo. Ne kvůli brýlím, které si měl vy-
zvednout zítra. Přistát teď v Curychu a v Bernu vystoupit
z vlaku: To nebylo možné, to už nebylo možné.

Co jiného? Bylo to to, co způsobila myšlenka na uplýva-
jící čas a na smrt: Že totiž člověk najednou nevěděl, co chce?
Že přestal znát vlastní vůli? Že ztratil samozřejmou obezná-
menost s vlastním chtěním? A tím se odcizil sám sobě a stal
se problémem? 

Proč se nevydal hledat modrý dům, kde možná ještě pořád
bydlela Adriana de Prado, jednatřicet let po bratrově smrti?
Proč váhal? Proč tu najednou byla zábrana?

Gregorius udělal, co dělal vždycky, když byl nejistý: Otevřel
knihu. Jeho matka, vesnické dítě z okolí Bernu, vzala knížku do
ruky jen málokdy, nanejvýš nějaký regionální román od Lud-
wiga Ganghofera a v něm si četla po celé týdny. Otec objevil
četbu jako prostředek proti nudě v prázdných sálech muzea, 
a když jí přišel na chuť, četl všechno, co mu přišlo pod ruku.
Teď už i ty utíkáš do knih, říkávala matka, když její syn objevil
četbu. Gregoria bolelo, že se na to dívala takhle a že mu nero-
zuměla, když mluvil o kouzlu a zářivosti, jaké jsou vlastní dob-
rým větám.
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Existovali lidé, kteří četli, a pak existovali ti druzí. Jestli je
někdo čtenář, nebo nečtenář – to se poznalo rychle. Mezi lidmi
neexistoval větší rozdíl než tenhle. Lidi se divili, když to
tvrdil, a leckteří kroutili hlavami nad takovou přemrštěností.
Ale bylo to tak. Gregorius to věděl. Věděl to. 

Poslal pokojskou pryč a v následujících hodinách se zcela
ztratil v úsilí porozumět jednomu zápisu Amadea de Prado, je-
hož název mu při listování padl do očí.

O INTERIOR DO EXTERIOR DO INTERIOR. VNI-
TŘEK VNĚJŠKU VNITŘKU. Před nějakým časem – bylo to
jednoho jiskřivého rána v červnu, jitřní jas nehnutě proudil
ulicemi – jsem stál v Rua Garett před výlohou, v níž jsem kvůli
oslepujícímu světlu místo zboží spatřil odraz svého obličeje.
Bylo mi nepříjemné, že stojím sám sobě v cestě, zejména když
to celé jako by bylo obrazem toho, jaký vztah jsem měl sám
k sobě i jindy. Právě jsem se chystal, že trychtýřem svých stí-
nících rukou umožním zraku cestu dovnitř, když se za mým
zrcadlovým odrazem objevila postava vysokého muže – při-
padal mi jako hrozivý bouřkový stín, který změní svět. Muž se
zastavil, z kapsičky košile vytáhl balíček cigaret a jednu si vlo-
žil mezi rty. Zatímco vyfukoval kouř prvního potáhnutí, blou-
dil očima kolem a pohled mu nakonec uvízl na mně. My lidé:
co o sobě víme? pomyslel jsem si a předstíral, že mohu zboží
ve výloze snadno rozpoznat – abych se nemusel setkat s jeho
zrcadlovým pohledem. Cizí muž mohl ve skle výkladní skříně
vidět hubeného muže s našedlými vlasy, úzkým, přísným obli-
čejem a tmavýma očima za kulatými skly ve zlatých obrouč-
kách. Vrhl jsem zkoumavý pohled na vlastní zrcadlový odraz.
Jako vždy jsem se svými hranatými rameny stál příměji než
zpříma, s hlavou neznatelně zakloněnou dozadu a výš, než
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vlastně dovolovala moje výška, a nepochybně byla pravda, co
říkali i ti, kdo mě měli rádi: Vypadal jsem jako člověk, který
povýšeně pohrdá lidmi a neváží si ničeho lidského, misantrop,
který měl vždy po ruce posměšnou poznámku pro všecko a pro
každého. Takový dojem ze mě musel mít ten kouřící muž. 

Jak velice se mýlil! Mnohdy si totiž myslím: Stojím a chodím
tak přehnaně zpříma proto, abych tím protestoval proti ne-
odvolatelně zkřivenému tělu svého otce, proti jeho utrpení být
tlačen k zemi Bechtěrevovou chorobou, muset klopit zrak jako
nějaký týraný nevolník, který si netroufne postavit se pánovi se
zdviženou hlavou a přímým pohledem. Možná je to tak, jako
bych tím, že jsem se vytahoval do výšky, mohl narovnat páteř
svého hrdého otce i za hrob, nebo že bych nějakým magickým
zákonem, působícím do minulosti, mohl zařídit, aby byl jeho ži-
vot méně shrbený a méně zkrušený bolestmi, než ve skutečnosti
byl – jako bych mohl svým současným úsilím zbavit strastipl-
nou minulost její reality a nahradit ji nějakou lepší, svobodnější. 

A to nebyl jediný klam, který v cizím člověku za mnou mu-
sel vyvolat pohled na mě. Po nekonečné noci, v níž jsem zů-
stal sám a bez útěchy, jsem byl ten poslední, kdo by na ostatní
shlížel spatra. Předchozího dne jsem jednomu pacientovi
v přítomnosti jeho ženy sdělil, že už nebude dlouho žít. Musíš
to udělat, domlouval jsem sám sobě, než jsem ty dva zavolal
do ordinace, oni musí mít možnost udělat plány pro sebe a pro
pět dětí – a vůbec: část lidské důstojností spočívá v síle po-
hledět do očí osudu, třeba těžkému. Byl časný podvečer, ote-
vřenými balkonovými dveřmi přinášel lehký, teplý vánek do
místnosti zvuky a pachy končícího letního dne, a pokud by se
člověk mohl – spontánně a v sebezapomenutí – nechat uná-
šet touto něžnou vlnou plnou života, pak by to mohl být okam-
žik štěstí. Kéž by řezavý, nemilosrdný vítr šlehal déšť do oken!
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říkal jsem si, když se muž a žena posadili na krajíček židle, vá-
havě a plni úzkostné netrpělivosti, aby vyslechli rozsudek,
který je vysvobodí z hrůzy brzké smrti, takže sejdou dolů 
a vmísí se mezi kolemjdoucí, moře času před sebou. Než jsem
začal, sňal jsem brýle a palcem a ukazováčkem si stiskl ko-
řen nosu. Ti dva museli v tom gestu poznat předzvěst strašlivé
pravdy, neboť když jsem vzhlédl, drželi se za ruce, které – tak
mi to připadalo, a ta myšlenka mi sevřela hrdlo, takže úz-
kostné čekání se ještě prodloužilo – už celá desetiletí nebyly
zvyklé na to, aby se takto hledaly. Mluvil jsem k těm rukám
dole, tak těžké totiž bylo dívat se do očí, z nichž čišela beze-
jmenná hrůza. Ruce se křečovitě sevřely, zmizela z nich krev 
a bylo to ono klubko bezkrevných, bílých prstů, které mi ulou-
pily spánek a které jsem se snažil zaplašit, když jsem vyrazil
na procházku, jež mě zavedla před zrcadlící se sklo výlohy.
(A ještě něco jsem se v těch zářivých ulicích pokoušel zahnat:
vzpomínku na to, jak se hněv nad nešikovností mých slov při
sdělování tohoto hořkého poselství později obrátil proti
Adrianě, jen proto, že mi výjimečně zapomněla koupit můj ob-
líbený chleba. A přitom se o mě Adriana stará líp než vlastní
matka. Kéž by dopolední bílozlaté světlo smazalo onu ne-
spravedlivost, pro mě tak netypickou!) 

Muž s cigaretou se teď opíral o sloup lucerny, pohledem
klouzal sem a tam mezi mnou a děním na ulici. Co ze mne vi-
děl, mu nemohlo nic prozradit o mé sebepochybovačské křeh-
kosti, tak málo se shodující s hrdým, ba povýšeným držením
těla. Vcítil jsem se do jeho pohledu, vytvořil ho v sobě a z něho
přenesl svůj zrcadlový odraz do sebe. Jak jsem vypadal a pů-
sobil – říkal jsem si –, takový jsem nikdy nebyl, ani jedinou
minutu svého života. Ne ve škole, ne za studia, ne při lékařské
praxi. Stává se to i jiným lidem: Že se ve svém zevnějšku ne-
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poznají? Že jim jejich zrcadlový odraz připadá jako hrubě
zkreslená kulisa? Že zděšeně objevují propast mezi vjemem,
který o nich mají ostatní, a způsobem, jak sami sebe zažívají
oni? Že poznání zevnitř a poznání zvnějšku se mohou rozchá-
zet natolik, že už nemohou být poznáním téhož?

Vzdálenost od ostatních, kam nás odsouvá toto vědomí, se
ještě jednou zvětší, když si ujasníme, že naše vnější podoba se
ostatním lidem nejeví jako našim vlastním očím. Lidi nevidíme,
jako vidíme domy, stromy a hvězdy. Vidíme je v očekávání, že se
s nimi můžeme určitým způsobem setkat, a tím z nich udělat
kousek nás samotných. Představivost si je přistřihne, aby se ho-
dily k našim vlastním přáním a nadějím, ale i tak, aby se jimi
daly potvrdit naše vlastní strachy a předsudky. Nám se ani ne-
podaří dostat se jistě a nepředpojatě k vnějším obrysům dru-
hého člověka. Náš pohled je cestou odlákán a zkalen všemi těmi
přáními a fantasmaty, která z nás udělají onoho speciálního, ne-
zaměnitelného člověka, jímž jsme. Dokonce vnější svět vnitř-
ního světa je ještě kouskem našeho vnitřního světa, když už po-
mineme myšlenky, které si děláme o cizím vnitřním světě a které
jsou tak nejisté a nepevné, že spíš vypovídají o nás než o tom
druhém. Jak vidí ten muž s cigaretou onoho okázale napříme-
ného člověka s hubeným obličejem, plnými rty a brýlemi se zla-
tou obroučkou na úzkém, rovném nose, který mně samotnému
připadá příliš dlouhý a dominantní? Jak tahle postava zapadá
do konstrukce jeho oblib a nechutí a vůbec do celkové archi-
tektury jeho duše? Co na mém zjevu jeho pohled přehání a zve-
ličuje a co vynechává, jako by to vůbec neexistovalo? Nevy-
hnutelně to musí být zkreslený obraz, který si kouřící cizinec
udělá o mém zrcadlovém odrazu, a jeho myšlenkový obraz 
o mém myšlenkovém světě bude vršit jeden zkreslený obraz přes
druhý. A tak jsme si dvojnásobně cizí, neboť mezi námi nestojí
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jen klamný vnější svět, nýbrž i klamný obraz, který o něm vzniká
v každém vnitřním světě. 

Je to něco špatného, tato cizota a vzdálenost? Nemusel by
nás malíř znázornit s pažemi napřaženými do dálky v zoufal-
ství nad marnou snahou dosáhnout ke druhému? Nebo neměl
by nás jeho obraz ukázat v postoji, v němž se zračí úleva, že
existuje tahle dvojí bariéra, která je současně i ochranným va-
lem? Měli bychom být vděční za ochranu, kterou nám tato ci-
zota mezi námi poskytuje? A za svobodu, kterou umožňuje?
Jaké by to bylo, kdybychom stáli proti sobě nechráněni dvo-
jím lomem, jak jej představuje interpretované tělo? Kdyby-
chom se, protože by mezi námi už nestálo nic dělícího a fal-
šujícího, jakoby zřítili do nás samých? 

Při četbě Pradova vlastního popisu se Gregorius vždycky
znovu podíval na portrét vpředu v knize. V myšlenkách nechal
lékařovy do helmy sčesané vlasy zešedivět a nasadil mu zlaté
obroučky s kulatými skly. Ostatní lidé na něm viděli pýchu,
dokonce pohrdání lidmi. Přitom Coutinho tvrdil, že byl oblí-
beným, ba uctívaným lékařem. Až do doby, kdy zachránil ži-
vot tajnému policistovi. Pak jím titíž lidé, kteří jej předtím mi-
lovali, začali pohrdat. To mu zlomilo srdce a pokoušel se to
napravit tím, že pracoval v odboji.

Jak se mohlo stát, že nějaký lékař měl potřebu pokání za ně-
co, co dělal každý lékař – musel dělat – a co bylo pravým opa-
kem pochybení? Něco na Coutinhově vyprávění nesouhlasí,
říkal si Gregorius. Ta záležitost musela být složitější, zamota-
nější. Gregorius listoval. Nós homens, que sabemos uns dos
outros? My lidé: co o sobě navzájem víme? Gregorius ještě
chvíli v knize listoval. Třeba se v ní najde záznam o onom dra-
matickém a bolestném obratu v jeho životě?
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