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Labuť

Psal se duben, když šla ke dnu, duše má však dlela v lednu

Z temnot jezera se zvedla padlá labuť, zmírajíc

V slunci bílé peří blýská, z úst jí černá voda tryská

A mé srdce hrůza stiská, bledě barví moji líc

Tonula a já dál plula, stále plula, čekajíc

Až v světě nebude jí víc
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1

Podivný je příběh, jejž budu vyprávět, nesnadno ho vstřebat 
a  pochopit, a  proto je štěstí, že se mi k  tomu dostává slov. 
Mohu o sobě říci, ač se to patrně nedělá, že na dívku svého 
věku jsem velice slovná. Nadobyčej slovná, mám-li hovo-
řit upřímně. Jelikož však můj strýc chová vyhraněné názory 
na vzdělávání žen, skrývám svou výřečnost, podpokličkuji ji 
a držím všechny své projevy, vyjma těch nejprostších, zakat-
řené v mysli. Toto utajení, jež se mi stalo zvykem, se zrodilo 
ze strachu, z mého velikého strachu, že kdybych mluvila tak, 
jak myslím, bylo by hned jasné, že jsem se zdržovala u knih, 
a zakázali by mi knihovnu. A to, jak jsem vysvětlila nebohé 
slečně Whitakerové (bylo to krátce předtím, než zneštěstila 
na jezeře), bych jen sotva unesla.

Blithe je veliká stodola, nevrlý kamenný zámek o  mnoha 
pokojích, tak rozlehlý, že mému bratříčku Gilesovi, jenž má tak 
rychlé nohy, jako má pomalé vedení, trvá přes tři minuty, než 
ho přeběhne nadél, je to dům, jejž znevlídnila a ošuntěla skou-
post, je to zanedbárna s  příškrtem peněz (můj nepřítomný 
strýc o ni ztratil zájem), děravá, prohnilá, molnatá a zrezivělá, 
průvanně chladná, mdle osvětlená a prolezlá temnými zákou-
tími, takže i já, ač tu žiji celý život, kam až mi paměť sahá, se 
někdy, zejména v zimě, když se smračí šero, dočista rozechvěji.
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Blithe je dvojího srdce, jednoho teplého a druhého stude-
ného, jednoho jasného a druhého stinného i za nejslunněj-
ších dní. Kuchyň, v níž neustále plamenně planou kamna, 
zveseluje tlustá Meg, naše kuchařka, usměvavá a uloktěná 
v mouce, které často nadbíhá sluha John a mámí z ní po-
libek, ale je rád, když se dočká moučného mlasku. Vedlejší 
místnost, kde devět měsíců v roce burácí oheň, je světnice 
hospodyně a najdeme zde paní Grouseovou buď ukřesle-
nou nad šitím, nebo ustolenou nad nechápárnou papírů, 
v nichž se, jak říkává, snaží „najít hlavu a patu“ a – což se mi 
zdá podivné – zjistit, která z nich dala a která má dáti. Tyto 
dva pokoje tvoří jedno srdce, to teplé.

Studené srdce (však ne pro mě! ach, ne pro mě!) bije 
na druhém konci domu. Knihovna, nemilovaná a nenavště-
vovaná nikým než mnou, se nemůže od kuchyně lišit více: 
neohní tu, je tu chladno, i když venku výhní léto, a mrzne 
tu, když je zima, a okna tmí nikdy neroztažené těžké závěsy, 
takže musím krást svíčky, abych si mohla číst, a pak seškra-
bovat z podlahy jejich provinilé kápoty. Z  jednoho konce 
na  druhý měří jedno sto a  čtyři mé obotěné nohy, našíř 
pak třicet sedm. Tři muži, i kdyby vyšplhali jeden druhému 
na ramena, by se stěží dotkli stropu. Každá píď stěny, vyjma 
dveří, zatažených oken a sedátek pod nimi, je dřevěně vyre-
gálována a od podlahy až po strop plně vyknihována. 

Sem se žádná služka neodváží, podlahy jsou nemetlené, ne-
boť jsou-li nekráčené, k čemu by to bylo? Regály jsou nesáh-
nuté, kolečkové žebříky, jež vedou k těm hořejším, nepohnuté, 
knihy na nich žízní po otevření a vůkol je prašnice nepořádku.

Vždy tomu tak bylo (kromě dob guvernantských, o nichž 
více později), alespoň pokud si pamatuji. Poprvé jsem sem 
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totiž vstoupila ve dvou třetinách svého života, když mi bylo 
osm. Byli jsme tehdy ještě neguvernováni, neboť vzdělávat 
se měl jen Giles, jenž je asi o tři roky mladší, a ten byl prý 
tehdy ještě malý na školu a vůbec na jakékoli učení, a jed-
noho dne jsme spolu schovkovali, když tu jsem otevřela 
podivné dveře, jež byly dosud vždy zamčené – nebo jsem si 
to alespoň myslela, patrně kvůli jejich ztuhosti, s níž si mé 
mladší já neporadilo –, uskrýšila jsem se před ním a obje-
vila velikou pokladnici slov. Hra byla rázem zapomenuta, 
regálila jsem a regálila, vytahovala knihu za knihou, každé 
otevření bylo kýchavicí prachu. Tehdy jsem samozřejmě 
neuměla číst, ale o to více jsem žasla nad těmi tisíci – spíš 
miliony – tištěných řádek nerozluštitelného kódu. Mnoho 
knih mělo ilustrace, dřevořezy a barvotisky a pod nimi se 
rozkládala beznaděj nadpisů, z nichž každý mě učil bědné 
nemohoucnosti prstosledu.

Později, když mi vynadali, že jsem byla pryč tak dlouho, 
až paní Grouseová všechny poslala mě hledat, a  to nejen 
služky, ale i  moučnou Meg a  Johna, jsem poprosila paní 
Grouseovou, aby mě naučila číst. Vychytrala jsem, že se ne-
smím zmínit o  knihovně, a  dočista mě ustrašilo, když se 
na mě zkoumavě zahleděla a řekla: „Ale slečinko, jak vás to 
pro všechno na světě napadlo?“

Byla to jedna z  těch otázek, na  něž je lepší neodpoví-
dat, neboť když mlčíte, dospělí vždycky přejdou k něčemu 
jinému, jelikož jim chybí vytrvalost dětí. Paní Grouseová 
vyhloubila nádech a protáhla povzdech. „Popravdě, slečno 
Florence, nejsem si tak docela jistá, jestli by to váš strýc 
chtěl. Povídal jasně, co si myslí o vzdělávání mladých dívek. 
Myslím, že by řekl, že se to nehodí.“
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„Prosím, paní Grouseová, vždyť by se to nemusel dozvě-
dět. Neprozradím to živé duši, a kdyby náhodou nečekaně 
přijel na návštěvu, schovám knížku za záda a nacpu ji pod 
podušku křesla. Můžete mě učit ve své světnici, ani sluhové 
to nemusejí vědět.“

Zasmála se a pak zase zpřísnila. Nakrčila obočí. „Je mi 
líto, slečno Florence, ráda bych, opravdu, ale přijít o práci 
mi za to nestojí.“ Nařídila ústům, aby se usmála, a ta jako 
vždy ráda uposlechla. „Ale víte co, tenhle měsíc nám zbylo 
trochu peněz, akorát na  novou panenku. Co byste říkala 
na novou panenku, mladá dámo?“

Na panenku jsem řekla ano. Bylo lepší tvářit se, že mě 
uplatila, ale její odmítnutí mě ani zdaleka neodradilo 
a naopak zpaličatilo mé odhodlání. Pomalu a se značný-
mi obtížemi jsem se učila číst. Bloumala jsem po kuchyni 
a  loupila Johnovi písmenka, když si četl noviny. Ukazo-
vala jsem na „s“ nebo „b“ a ptala se, jak to zní. Jednoho 
dne jsem v knihovně naštěstila na dětský slabikář a tam, 
a taky tu i onde, jsem se dozvěděla dost na to, abych ko-
nečně prolomila kód.

A tak jsem se životem začala pokoutnit. Za oněch dáv-
ných dní nás s Gilesem nechávali vlčit a většinu času jsme 
si hráli, jak se nám zachtělo. Měli jsme jen dvě omezení: 
jednak jsme se museli vyhýbat staré studni, ale ta byla stej-
ně zakrytá fošnami a dlažebními kameny tak těžkými, že 
bychom je neuzvedli, takže to byla jen jedna z  těch věcí, 
kterými se dospělí rádi znepokojují, i  když nepředstavují 
žádné nebezpečí – a jednak jsme se museli držet dál od je-
zera, jež je místy nadobyčej hluboké a  možná by riziko 
představovat mohlo. To jsou celí dospělí, vidí nebezpečí 
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tam, kde žádné není, hledají ho ve studni či v  jezeře, kde 
bez přičinění lidské zlovolnosti či nedbalosti nic nehrozí. 
Titíž opatrní dospělí by však netušili zhola nic, kdyby nás 
děti postihla skutečná hrozba, neboť na rozdíl od nás sice 
řeční o tom, že dům je plný duchů a strašidel, avšak už dáv-
no přestali slýchat záhadné kročeje ve tmě. 

Smím-li odbočit, můj bratr není příliš nadaný, ale jest-
li něco umí, pak udržet tajemství. Když jsem ho vzala 
do knihovny, zajímal se pramálo o knihy, ačkoli ho na ho-
dinku dvě mohly zabavit barvotisky ptáků a motýlů. K ra-
dosti mu stačilo dovádět na žebřících, šplhat po regálech 
a schovávat se za závěsy, anebo si hrál sám venku – třebaže 
byl malý, dalo se mu věřit, že se vyhne jezeru i slídivému 
zraku paní Grouseové.

Já jsem si mezitím dlouhé hodiny četla, a  jelikož má 
nepřítomnost, ve dne nepovšimnutá, by večer vyšla naje-
vo, stala se z mé ložnice pašovárna knih. Když bylo Gile-
sovi osm a  poslali ho do  školy, můj život se samozřejmě 
změnil v nedbárnu na nikoho. Mohla jsem chodit, kam se 
mi zlíbilo – do této části domu většinou nikdo nezavítal 
a  postupně jsem se osmělila tak, že jsem se jen pramálo 
starala, aby mě někdo neviděl vcházet do knihovny či z ní 
vycházet nebo abych nezvířila prach, který v  ní žil. Tak 
jsem zhltla Gibbonův Sestup a  pád, romány sira Waltera 
Scotta, Jane Austenové, Dickense, Trollopa a George Elio-
ta, básně Longfellowa, Whitmana, Keatse, Wordswortha 
a  Coleridge, povídky Edgara Allana Poea, bylo tu všech-
no. Ale jeden spisovatel je všechny přetyčil. Shakespeare, 
přirozeně. Začala jsem Romeem a Julií, přešla na historické 
hry a zakrátko jsem se vypořádala i s ostatními. Smutnila 
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jsem pro krále Leara, bála se Othella a děsila se Macbetha. 
Hamleta jsem prostě zbožňovala. Sonety mě rozplačtily. 
Nejvíc jsem si zamilovala pětistopý jamb, zvláštní to vášeň 
pro jedenáctiletou dívku.

Nejvíce se mi na Shakespearovi líbilo, jak volně a snad-
no zachází se slovy. Zdálo se mi, že když pro to, co chtěl 
říct, neexistovalo slovo, jednoduše si ho vymyslel. Zbardil 
jazyk. Ve vymýšlení slov strčí všechny ostatní spisovatele 
do  kapsy. Až budu velká a  budu taky spisovatelka – a  já 
vím, že budu –, taky si vyshakespearuji pár vlastních slov. 
Už se v tom cvičím.

Mým největším snem vždy bylo spatřit Shakespeara 
na  jevišti, ale nejbližší divadlo je odtud až ve  městě New 
York, což mé přání beznadějní. Vloni v  létě, nedlouho 
předtím, než poslali Gilese do školy, přišli na návštěvu Van  
Hoosierovi ze sousedního panství. Měli s sebou syna Theo-
dora, jedináčka, jehož chtěli odnudit. Většinu roku pobý-
vali v New Yorku a těch sto mil až k nám vážili jen v létě, 
aby unikli žáru města, a onen mladík neměl nikoho, s kým 
by se pobavil, a tak ho rozradovalo, že našel mě. U čaje jen 
seděl a kolouščil na mě oči.

Poté paní Grouseová navrhla, abych Theodorovi šla uká-
zat jezero. Naneštěstilo se, že Giles zrovna ležel nemocný 
v posteli, stižen úpornou migrénou. Můj bratr je tak chura-
vý, jako já jsem zdravá – stoná za nás oba, jelikož já s tolika 
starostmi a  povinnostmi nemám čas být indisponována. 
Jakmile jsme tedy vydveřili, Gilesova nepřítomnost poskyt-
la mladému Van Hoosierovi volné pole působnosti.

Zlostil mě svou posedlostí po tom, aby mě směl políbit. 
Neměla jsem žádných zásadních námitek, neboť jsem ne-



19

byla o mnoho mladší než Julie, když milostnila, ale mladý 
Van Hoosier nebyl žádný Romeo. Měl velikou hlavu a vy-
pouklé oči, které mu vylézaly z  důlků. Vypadal jako ob-
rovský brouk. Já jsem na svůj věk vysoká, ale Theodore byl 
ještě vyšší, ač neměl ani z poloviny tolik svalů – klackoval 
nade mnou, což mi ho neoblíbilo, jelikož odjakživa nesná-
ším, aby se na mě hledělo svrchu.

Uvedlejšili jsme se na kamenné lavičce u jezera a já se po-
sunula na protikonec, neboť mě jeho pozornosti otravovaly, 
a užuž jsem chtěla vstát a odejít, když mu uklouzlo, patrně 
při některé mé zmínce o  Shakespearovi, že viděl Hamleta. 
To mě zpozornělo, napřímila jsem se a pohlédla na něho no-
výma očima. Možná ten kluk nakonec nebude tak neknižní, 
jak se mu úspěšně daří vypadat – vycítila jsem, že v něm dří-
mají možnosti. Nabídla jsem mu obchod. Svolím k polibku, 
po němž tak prahne, když mi napíše milostnou báseň.

No a on vytáhl notes a tužku, hned se na to vrhl a za-
kratičko už vytrhával stránku, na  niž psal, a  podával mi 
ji, což mě dočista užaslo, ač si troufám říci, že uhodnete, 
co se pak přihodilo. Chtěla jsem, já holka hloupá, aby mě 
usonetil, opravdu jsem si myslela, že to zvládne. Jenže on 
mě samozřejmě uříkadlil, načež si vynutil polibek, o němž 
tvrdil, že mu po právu náleží, a zanechal mě plačící u jeze-
ra, nejen hrubě políbenou, ale taky zle zlongfellowovanou. 
Takto Van Hoosierova óda končila, abyste pochopili sami:

 Florence, tu má každý rád.
 Kdo by jí nechtěl pusu dát?
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2

Gilese poslali do školy vloni na podzim, když mu bylo osm, 
což byl věk útlý, ale stejně na  tom byli i  ostatní chlapci, 
kteří žili na odlehlých místech jako Blithe, kde není žád-
ná vhodná místní škola. Kočářili jsme s  ním na  nádraží, 
já, John a paní Grouseová, a tam jsme ho posadili na vlak 
do New Yorku, kde si ho měli vyzvednout učitelé ze ško-
ly. Osmutnili jsme ho, přinejmenším já a paní Grouseová, 
kdežto John marně bitvil s  roztřeseným spodním rtem. 
Sám Giles byl šťastný a rozesmátý. Nepamatoval si, že by 
kdy jel vlakem, a po svém prostém, dětinském způsobu ni-
jak dál nebudoucnil. Jakmile vkročil do vagonu, posadil se 
na  sedadlo, oknil na  nás úsměvy a  pozdravy a  já jsem se 
kousla do rtu a ze všech sil se snažila na něj taky usmívat, 
ale byla to náročná přetvářka a ulevilo se mi, když se vlak 
konečně dal do pohybu a on zmizel v oblaku páry.

Cestu domů jsem prostýskala. Ještě nikdy nás s Gilesem 
nic neodloučilo, bylo mi, jako bych přišla o ruku. Jak se mu 
povede, když ho nebudu chránit já, která tak dobře znám 
jeho nedostatky a miluji ho pro ně? Sice jsem neměla žád-
nou zkušenost s  jinými chlapci než s  Gilesem a  tím Van 
Hoosierovic blázínkem, ale z knížek jsem věděla, jak se vzá-
jemně krutí, zejména na  internátních školách. Představa, 
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jak mého malého Gilese flashmanují, mě znovu celou roz-
plačtila, a to už jsem se mezitím téměř zklidnila. Když jsme 
se doblížili k Blithe a kočár odbočil ze silnice na dlouhou 
příjezdovou cestu, alejovanou mohutnými duby, v  nichž 
havranila hnízda, tížilo mě na srdci – netušila jsem, jak svůj 
nový amputovaný život snesu.

Většina dívek mého věku a postavení by byla již dávno 
guvernována, ale pochopila jsem, že mě to nečeká. Z opa-
trného výzvědu na paní Grouseové, narážek, které tu a tam 
utrousil John, a všeobecného šmíru služebného klevetění 
jsem pokouskovala důvod. Když byl můj strýc mladý, bý-
val pohledný, jak si můžete všimnout na  jeho olejovém 
portrétu, jenž visí v  ohbí hlavního schodiště, a  měl kdysi 
manželku, a  ne-li přímo manželku, pak snoubenku nebo 
přinejmenším velkou lásku, zkrátka dívku, románek, který 
trval několik let. Ona mladá dáma byla oslnivě krásná, ale 
nerovnala se mu ve vybranosti a vzdělání, což se však zprvu 
zdálo nepodstatné. Všechno se budoucnilo dobře, dokud si 
nevzala do hlavy (či spíše dokud jí to tam strýc nenasadil), 
že ho v záležitostech intelektu a kultury podnižuje. Usou-
dili, že jejich společný život by obohatilo, kdyby mohli sdí-
let nejen lásku, ale i  statky duševní. Mladá dáma se tedy 
řádně zapsala na řadu kurzů Newyorské univerzity.

Inu, asi uhodnete, jak to dopadlo. Netrvalo dlouho 
a naknižnila se, nahudebnila, nabásnila, nadivadlila, nafi-
lozofovala a  vůbec celá namyslila a  velmi rychle scestila, 
nejspíš začala pít, kouřit a  páchat všemožné další temné 
skutky, a vrcholem všeho bylo, že si začala myslet, že strý-
ce předstihla, a intelektuálně ho skrzprstila, takže nakonec 
nevyhnutelně přemilencovala jinam.
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Tak si alespoň myslím já, že to bylo, ale teď nejistotním, 
kolik z toho jsem vyšmírovala a kolik si má hlava zkrátka 
vybájila, jak je jejím zvykem.

A tak můj strýc zanevřel na vzdělávání žen. On sám se 
také velice odkulturnil, pokud je mi známo. Dům Blithe 
nechal zavřít, knihovnu zplesnivět a odstěhoval se do New 
Yorku, kde si nedovedu představit, že by měl tolik knih. 
Netuším, jak trávil čas bez knih, neboť jsem se s ním ni-
kdy nesetkala, ale vidím ho před sebou ukřesleného, oko-
řalkovaného a  odoutníkovaného, s  kalnýma očima, jež 
hledí z  kdysi pohledné, nyní však žalostně ztrhané tváře 
do prázdna, jak přemýšlí o tom, že mu vzdělání zničilo dív-
ku a ztrápilo život.

A  tak jsem samotnila po  velikém domě, otevírala dveře 
a vířila prach v neospávaných ložnicích. Někdy jsem se natáh-
la na postel a představovala si člověka, jenž tu kdysi dřímal. 
Tak jsem zalidnila dům duchy, vypřízračila jsem si jich celou 
rodinu, a když jsem někdy slyšela z půdy nezřetelné zvuky, za-
vrhovala jsem myši a viděla malou holčičku, jakou jsem kdysi 
jistě byla i já, a představovala si ji s bílým hábitem a barevně 
ladící bledou tváří, jak lehce baletí na holých prknech.

Myšlenky na  tuhle holčičku, o  níž jsem začínala věřit, 
že existuje, neboť Blithe bylo stavení lidmi opuštěné, ale 
na  duchy hojné, mě nakonec vždy přivedly ke  vzpomín-
kám na  hry, které jsem hrávala s  Gilesem. Abych se od-
plačtila, zvěcnila jsem se a  hledala, kam se mu schovám, 
až se na konci pololetí vrátí, a když se mi to onudilo, což se 
stávalo čím dál častěji, zaknihovnila jsem se a pohřbila se 
ve studeném srdci, které se čím dál více stávalo mým sku-
tečným domovem.
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Jednoho rána jsem se uvelebila – pamatuji si to tak živě – 
se Záhadami Udolfa a po dvou či třech hodinách, když jsem je 
skoro dočítala, jsem střehla za oknem zvuk, volání mužského 
hlasu. Lidský hlas zvenčí, to byl v Blithe neobvyklý jev, neboť 
venku pracoval jenom John a ten neměl ve zvyku mluvit sám 
se sebou jako já, a teď, když byl Giles pryč a naše místy hlučné 
hry ustaly, tu bylo obzvlášť ticho, takže jsem se měla udivit 
a ihned to propátrat, ale byla jsem tak pohlcená svým gotic-
kým románem, že mě onen zvuk nerozzvědavil, ale naopak 
rozzlobil. Nakonec se hlas začal dálit, až zcela odumřel či ho 
odfoukl podzimní vítr, jenž venku sílil. Vychutnala jsem si 
ještě pár stránek, když tu jsem zaslechla kroky nejméně dvou 
lidí, čím dál hlasitější, jak míří ke mně, a další volání, ale ten-
tokrát zevnitř, a cupot nohou na chodbě přede dveřmi a hlas 
služky Mary: „Slečno Florence! Slečno Florence!“ A  pak se 
dveře knihovny rozletěly a Mary mě znovu zavolala jménem.

Ztuhla jsem. Štěstí tomu chtělo, že jsem byla ukrytá 
ve velkém ušatém křesle, jež stálo otočeno zády ke dveřím 
a pro každého příchozího mě zneviditelňovalo, samozřej-
mě pokud by nevmístnostil hlouběji. Srdce mi v hrudi bu-
šilo. Kdyby mě odhalili, byl by s mým životem konec. Měla 
bych po knihách.

Pak se ozval hlas Meg: „Tady není, ty náno pitomá. Co by 
tu dělala? Dyť ta holka neumí číst. Nikdy jí to nedovolili.“

Tiše jsem se modlila, aby si nevšimly mých prstotisků 
na hřbetech knih a stop na zaprášené podlaze.

„No, to možná ne,“ opáčila Mary, „ale někde být musí.“
Zvuk, jako když se zavřou dveře.
Zvuk, jako když vydechne Florence. Opatrně jsem zavřela 

knihu a  pro jistotu ji vrátila na  místo do  regálu. Přikradla 
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jsem se ke dveřím, přitiskla k nim ucho a poslouchala. Nikde 
nic. Rychle a tiše jako myš jsem otevřela, vydveřila, zavřela 
za sebou a rozběhla se chodbou, abych byla od své svatyně co 
nejdále, až mě najdou. Po cestě do kuchyně jsem přemýšlela, 
co má ten povyk znamenat. Zjevně se stalo něco, co si mě 
ihned žádalo.

Po špičkách jsem našlapovala kolem salonu, odkud jsem 
slyšela hlasy, a  vešla jsem do  kuchyně, kde jsem vyrušila 
Meg a Mary z živého hovoru. Při zvuku dveří zmlkly a po-
dívaly se na mě se směsicí překvapení a úlevy.

„Ach díkybohu, tady jste, slečno Florence,“ řekla Meg 
a plácem utěrky si odmoučnila ruku. „Jestlipak víte, kolik 
je hodin, mladá dámo?“ Kývla na veliké hodiny, které visí 
na zdi naproti krbu, a mé i její oči se upřely na ciferník. Ten 
tvrdil, že je pět minut po třetí.

„A-ale to není možné,“ zadrmolila jsem. „Ty hodiny jdou 
špatně. Tak pozdě být nemůže.“

„Hodiny jsou úplně v  pořádku, slečinko,“ odsekla 
Meg. „Že jsem tak smělá, slečno, špatně jdete vy. Vy to 
teda od paní Grouseové schytáte, všichni jsme se o vás 
tak báli, že jsme z  toho mohli mít smrt. Kde jste pro-
boha byla?“

Než jsem stačila odpovědět, uslyšela jsem za sebou kro-
ky, otočila se a tváří natvářila do paní Grouseové.

„P-paní Grouseová… p-promiňte,“ vykoktala jsem, ale 
pak se zarazila. Její obličej, celý růžolící od  mississippské 
delty popraskaných žilek a  jejich přítoků, byl roztažený 
do širokého úsměvu.

„Teď to pusťte z hlavy, moje milá,“ řekla vlídně. „Máte 
návštěvu.“



26

Otočila se a odešla do chodby. Zakořenila jsem na místě. 
Návštěvu! Kdo by to jen mohl být? Nikoho jsem neznala. 
Jedině, no ano, můj strýc! Nikdy jsem se s ním nesetkala 
a věděla jsem o něm málo, snad jen to, že je velmi pohled-
ný, soudě podle portrétu, což později potvrdila po  svém 
příjezdu slečna Whitakerová.

Paní Grouseová se v chodbě zastavila a otočila se ke mně. 
„No tak pojďte, slečno, nesmíte ho nechat čekat.“

Ho! Takže je to můj strýc! Možná se ho budu moci zeptat 
na všechno, na co se ho zeptat chci. Na své rodiče, o nichž 
paní Grouseová prý nic nevěděla, neboť stejně jako všichni 
ostatní sluhové přišla do Blithe až po jejich smrti. Na mé 
vzdělání. Možná když mě uvidí z masa a kostí, jako skuteč-
nou, živou dívku, a ne jen jako jméno v dopisu, obměkčí 
se a dovolí mi guvernantku, nebo aspoň knihy. Možná ho 
okouzlím a on pochopí, že vůbec nejsem jako ona, ta žena, 
která se mu odkulturnila.

Ve dveřích do salonu se paní Grouseová zastavila a po-
kynula mi, abych šla první. Uslyšela jsem zevnitř zakašlání. 
Nervózně jsem vstoupila a zůstala stát jako přimrazená.

„Theo Van Hoosier! Co ty tady děláš? Nemáš být ve škole?“
„Astma,“ pronesl omluvně. A  pak vítězoslavně zopako-

val: „Mám astma!“
„Já... já ti nerozumím.“
Došel ke  mně a  usmál se. „Mám astma. Poslali mě ze 

školy domů. Matka mě přivezla sem, abych se tu zotavil. 
Myslí si, že čistý venkovský vzduch mi prospěje.“

Paní Grouseová se vhrnula do pokoje. „Není to nádhera, 
slečno Florence? Věděla jsem, že budete mít radost.“ Kývla 
na Thea. „Ne proto, že máte astma, pane Van Hoosiere, ale 
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že nás teď můžete navštěvovat. Slečna Florence je nešťast-
ná, co mladý pan Giles odjel na školu, pořád jen bloumá 
sama po domě. Budete si vzájemně dělat společnost.“

„Můžu k tobě chodit každý den,“ řekl Theo. „Jestli mi to 
dovolíš, samozřejmě.“

„To... to si nejsem jistá,“ zamumlala jsem. „Možná budu 
mít… moc práce.“

„Práce, slečno Florence?“ řekla paní Grouseová. „Cože, 
jakou práci byste asi měla? Vždyť ani neumíte šít.“

„To znamená, že můžu?“ zeptal se Theo. Vyštěněčil 
na mě úsměv. „Můžu tě navštěvovat, prosím?“ Stál, v ruce 
držel klobouk a  pohrával si s  krempou. Chtěla jsem mu 
plivnout do oka, ale to nepřipadalo v úvahu.

Přikývla jsem. „Asi ano, ale jen po obědě.“
„To je žůžo!“ vykřikl a okamžitě upadl do záchvatu kaš-

le, který trval notnou chvíli, než vytáhl z  kapsy kabátu 
kovovou lahvičku s gumovým měchem, jež vypadala jako 
rozstřikovač voňavky. Namířil si lahvičkou na  obličej, 
zmáčkl měch, vstříkl si do otevřených úst jemnou mlhu 
a ta, jak se zdálo, kašel zastavila.

 Zazvídala jsem pohledem nejprve na něj, pak na lahvičku.
„Tulsi a  ma-huang,“ vysvětlil. „Je to vynález zdejšího 

doktora Bradleyho.“
Podivila jsem se na něj.
„To první je výtažek z listů bazalky posvátné a to dru-

hé je čínská bylina, jíž se odedávna léčí astma. Doktor 
Bradley dostal skvělý nápad smíchat je v kapalinu, která 
se stříká do hrdla, aby se rychle vstřebala. Experimentu-
je s tím a já jsem jeho první pokusná osoba. Zdá se, že 
to funguje.“



Následovalo trapné ticho, během nějž Theo pomalu 
vstřebával, že toto téma mě nezajímá tak jako jeho. Pak 
lahvičku opět vkapsil, ale přitom se mu podařilo upustit 
klobouk a shýbl se pro něj zároveň s paní Grouseovou, tak-
že se srazili hlavami, což ho rozkašlalo a rozsípalo nanovo. 
Když konečně dokašlal a mohl si opět pohrávat s klobou-
kem, chabě se na mě usmál a zeptal se: „Můžu tě tedy na-
vštívit teď? Koneckonců je po obědě.“

„Po  tvém možná,“ řekla jsem, „ale po mém ne. Já jsem 
dnes ještě neobědvala.“ Nato jsem se otočila a tak nenuce-
ně, jak jsem dovedla, jsem odešla z místnosti a doufala, že 
tím, jak jsem se zbavila Thea, jsem paní Grouseové nevsko-
čila znovu do hlavy, že jsem předtím nebyla k nalezení.
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Můj život byl náhle zneútulněn. Byla jsem závažně nesnázná. 
Nejdřív jsem musela vymyslet, jak zařídit, abych už nikdy ne-
zapomněla přijít k jídlu, jinak mě příště najdou, až mě budou 
hledat, což s sebou ponese následky. Tuto otázku však bylo 
lehčí nadnést než vyřešit. Neměla jsem časoměřič. Avšak při 
pozdním obědě, kdy měla paní Grouseová tak plnou hlavu 
Thea Van Hoosiera, že ji ani nenapadlo mě vyslýchat, kde jsem 
byla, jsem si vybavila v knihovně něco, co by mohlo můj pro-
blém odpotížit, a jakmile jsem dojedla, vytratila jsem se tam.

A opravdu, v temném koutě stály zastrčené stojací hodiny, 
němé a nepovšimnuté. Byly velké, vyšší než já, ale ani zdaleka 
ne tak vysoké jako Theo Van Hoosier, jehož příslib každoden-
ních návštěv mě od nálezu hodin téměř odnadchl. Opatrně 
jsem otevřela skříňku, jak jsem to viděla u jiných hodin dělat 
Johna, a zašátrala po klíči. Už jsem si myslela, že se mi nane-
štěstilo, ale když jsem rukoprázdnila ze skříňky ven, malíček 
se mi otřel o něco, co viselo na háčku, a on to byl klíč. Vsunula 
jsem ho do dírky v ciferníku a dala se do natahování, ale dáva-
la jsem pozor, abych toho nechala, až to půjde ztuha, protože 
John mě často varoval, že přetažení už zabilo nejedny hodiny.

K času, který jsem si zapamatovala, když jsem odcházela 
z kuchyně, jsem pro jistotu připočetla patnáct minut, ne-
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boť zhruba tak dlouho trvalo, než jsem došla do knihovny 
a nalezla klíč. Hodiny tikaly uspokojivě hlasitě a měla jsem 
pocit, že tu konečně nebudu sama. Budu tu já, mé knihy 
a cosi, co se podobá tepu dalšího srdce, byť jen svou pravi-
delností. Navíc cosi, co není Theo Van Hoosier.

Jakmile však spuštění hodin ukončilo jeden problém, způ-
sobilo samozřejmě jiný. Tikaly totiž tak hlasitě, že kdyby kdo-
koli vkročil do knihovny, nemohl by je přeslechnout a začal by 
se podivovat, kdo je spustil a kdo je natahuje, a dobral by se 
toho, kdo tu byl. Odkrčila jsem tu hrozbu rameny. Co se dá dě-
lat. Během svých pobytů zde jsem musela znát čas, jinak by mě 
našli tak jako tak. Navíc tu za všechna má knihovní léta nikdo 
nebyl, takže nepravděpodobnilo, že by tomu najednou bylo 
jinak. Kdyby bylo, smůla – musela jsem to riziko podstoupit.

Toho odpoledne chladnilo a  napadl první podzimní 
sníh. Škodolibě jsem ho pozorovala a doufala, že to Theovi 
Van Hoosierovi znemožní návštěvy. Když má takové astma, 
že nesmí do  školy, tak by se přece neměl ani brodit sně-
hem? Podržela jsem si palce a představila si ho zaastmené-
ho doma, jak se utěšuje špatnými veršovánkami.

Sníh mi sice přislíbil tuto spásu, ale zato mě potížil ji-
nak. Nebo spíš ten pokles teploty. Nikdy jsem v knihovně 
příliš nezimovala, protože tam nebyl oheň a chladnilo tam, 
a měla jsem Gilese, s nímž jsem se zabavila jinde. Ač jsem se 
chrabře snažila tam zůstat, neboť jsem čtenářka houževna-
tá, prsty mi tak křehly, že jsem sotva dokázala udržet knihu 
a otáčet stránky, o otupělé pozornosti nemluvě. Vyklouzla 
jsem z knihovny a po zadním schodišti se dostala do hořej-
šího patra. Tam jsem našla ložnici s neustlanou postelí po-
vlečenou jen prachem, níž však nožila dubová komoda se 
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třemi tlustými peřinami. Jejich přeprava do knihovny byla 
samozřejmě hrozebná, jelikož při případné konfrontaci 
na trase bych byla zcela nevysvětlená. A objemnou peřinu 
jsem na rozdíl od knihy nemohla ukrýt pod šaty.

Nicméně bez peřin jsem si stejně nemohla číst, a tak jsem 
to provést musela. Rozhodla jsem se vzít všechny tři najed-
nou, neboť mi došlo, že schovat jednu nebude o nic snazší 
než schovat tři, a čím méně peřinných cest podniknu, tím 
nižší bude nebezpečí. Bylo to těžké a  svízelné břemeno,  
vršily se jedna na druhou tak vysoko, že jsem přes ně sotva 
viděla, ale přesto jsem vypokojila a zkušeným nohokmitem 
za sebou zavřela dveře. Když jsem zmezipatřila zadní scho-
diště a chystala se otočit, zaslechla jsem na schodech pod 
sebou nezaměnitelné zapraskání kroků. Málem jsem upus-
tila náklad. Nemělo cenu obrátit se na útěk, chytili by mě 
tak či tak. Nezbylo mi než zůstat stát a čekat na svůj úděl. 
Zadržela jsem dech a poslouchala kroky pod sebou. Ty však 
už utichly. Místo toho jsem zaslechla Mary, jak mluví sama 
k sobě (ha, takže nejsem jediná, kdo to dělá!). „Kam jsem 
ten krám jenom dala? Vždyť jsem ho určitě měla v kapse. 
Zatraceně, musím se pro něj vrátit.“

Ozvalo se tiché a  vděčné zasténání schodů, jimž její 
nohy ulehčily, a pak rozezlený spěch kroků v chodbě. Chví-
li jsem čekala, až jejich zvuk utichne, a pak jsem spelášila 
dolů, prořítila se chodbou a vrhla se do dveří knihovny.

Tam jsem přisunula dvě velká ušatá křesla k sobě, nohu 
k noze, uhnízdila se v nich na dvou peřinách jako na lůžku 
a  tu třetí natáhla přes opěradla jako baldachýn. Předsta-
vovala jsem si, že je to má vlastní postel s nebesy, ač jsem 
samozřejmě nikdy žádnou takovou neměla. Když jsem od-
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cházela, zase jsem křesla odsunula, složila peřiny a  scho-
vala je za lenošku. Mohlo se nahodit, že kdyby někdo při-
šel, hodin by si zkrátka nevšiml nebo by jim nepřisoudil 
správný význam, jelikož hodiny jsou předmětem v pokojích 
všudyběžným a veskrze nepředním. Zato mé hnízdo by ne-
přehlédl, a tak jsem ho musela každý den znovu budovat.

Tak dostaly mé dni nový řád. Rána jsem odtikávala 
ve  svém hnízdě a  těšila se knihami, dokud hodiny neod-
bily tři čtvrtě na  jednu. Tehdy jsem vyhnízdila, vyklouzla 
z knihovny a spěchala na oběd. Jenže o odpoledních jsem 
od doby, kdy mě chodil navštěvovat Theo Van Hoosier, po-
tížila. Nikdy jsem netušila, kdy přijde, a ač jsem se usilovně 
snažila ho rozvrhnout, ukázalo se, že jak je vysoký, tak je 
nespolehlivý. Občas se objevil ihned po obědě, jindy dorazil 
až o půl páté. Vymlouval se na skutečnost, že má domácího 
učitele a je závislý na vrtošnosti téhož.

Kdyby mladý Van Hoosier přišel zrovna v době, kdy bych 
byla v knihovně, bylo by to stejně zlé jako tehdy, když jsem 
zmeškala oběd. Hledali by mě a mé tajemství by buď okamži-
tě vyšlo najevo, anebo by ho ze mě později vyptali. Zároveň 
však kdybych čekala na Thea v salonu či v kuchyni a on přišel 
pozdě, promarnila bych hodiny drahocenného čtecího času.

Tak jsem byla nucena činit několik prvních vanhoo-
sierných dní. Oddávala jsem se palcotoči, hleděla z  okna 
na  sníh nebo hrála pasiáns. Nejhorší bylo, že tato zahál-
ka zpozorněla paní Grouseovou a podivila ji, proč si jí až 
dosud nevšimla. Nevěděla, že jsem až dosud zočízmyslila, 
a začala říkat, že bych měla dělat něco užitečného jako tře-
ba naučit se šít. Dokonce si mě jednou posadila a jala se mě 
ohromovat pletbou. Myslela jsem, že se zblázním.
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Někde jsem četla, že nuda plodí velké myšlenky, a  tak 
tomu bylo i se mnou. Dopustila jsem se té chyby, že jsem si 
čtení spojovala s knihovnou, a přitom mi stačilo najít jaké-
koli místo, kde jsem se mohla usoukromnit a vyhlížet na pří-
jezdovou cestu, jestli se neblíží Theo Van Hoosier. Jakmile 
jsem na to pomyslela, okamžitě se dostavilo svitnutí. Dům 
Blithe měl dvě věže, na  konci každého křídla jednu. Byly 
pseudogotické, samé cimbuří jako na  starých pevnostech, 
a ani jedna už se nepoužívala. Domnívám se, že vlastně ni-
kdy nebyly k ničemu, neboť každá má své vlastní schodiště 
a hořejší patra jsou dostupná pouze z přízemí, takže chcete-li 
z pokoje v prvním patře přejít do pokoje v témže patře v sou-
sední části domu, musíte nejprve sejít po věžních schodech 
do přízemí, přejít k některému schodišti, jež vede do ostat-
ních částí domu, a znovu vystoupat. Zato však věže slibova-
ly dokonalý výhled na cestu. Odhadla jsem, že z nejhořejší 
místnosti obou věží bych přehlédla celou její křivolakou dél-
ku. Účel věží byl vždy spíše ozdobný než praktický a na tu 
západní bývalo pro mě a  Gilese nepřístupno, protože po-
třebovala opravit, což samozřejmě můj strýc – penězoškrt – 
nikdy neumožnil. Mohla jsem si tedy být jistá, že tam nikdo 
nepůjde. Kdybych se tam nepozorovaně dostala, mohla bych 
si číst a čas od času vzhlédnout a zkontrolovat cestu. Západ-
ní věž měla navíc ještě jednu velkou výhodu: od knihovny ji 
dělila jen krátká chodba a jedno schodiště, což byla blízkost 
nutná, neboť jsem tam potřebovala vynést knihy.

Nazítří odpoledne jsem se proto vypravila k západní věži, 
vyzbrojena dostatkem knih na odpoledne strávené četbou 
a číháním na Van Hoosiera, jen aby se mé naděje dočkaly pod 
schodištěm přeukrutného rozmetu. Při všem svém piklení 
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jsem na  to dočista zapomněla. Schody byly zatlučené ně-
kolika silnými prkny, neřkuli trámy, přibitými ke sloupkům 
zábradlí, jež tarasila vstup, tak jako fošny a dlažební kame-
ny bránily mně a Gilesovi ve strašlivém znehodění v studni. 
Odložila jsem knihy a pokusila se prkna vylomit, ale držela 
pevně a dočkala jsem se za svou námahu jen vprstěné třís-
ky – jinak držba hodná klíštěte. Propadla jsem bezmocné 
plačbě. Zkusila jsem se zapřít nohou o prkno a přelézt, ale 
neměla jsem se kde zachytit, přístup mi byl zcela odepřen. 
Navíc jsem si uvědomila, že i kdybych přešplhat dokázala, 
vstup tak namáhavý a obtížný by byl tak pomalý, že by mě 
přičapal každý, kdo by se tudy chomýtl.

Posbírala jsem knihy a vydala se pryč, zcela rozladěná, 
že jsem přišla o odpoledne, sotva jsem si začala myslet, že 
jsem je znovu získala, když tu jsem vyhlavila nápad. Běžela 
jsem zpátky, obešla schody zboku, protlačila knihy dírou 
mezi příčlemi zábradlí, vyšvihla se a zjistila, že zvenčí do-
vedu klást nohy mezi příčle a  stoupat tak nahoru. Takto 
jsem se dostala až nad zábranu a pak přehoupla své dlou-
honohy přes zábradlí na schodiště. S uspokojením jsem se 
dívala na zábranu shora a říkala si, jak budu ve svém novém 
panství bezpečná a chráněná. Neuměla jsem si představit 
Mary, tlustou Meg ani baculatou paní Grouseovou, jak pře-
hodí nohu přes zábradlí, i kdyby je to dovtípilo.

Vyšla jsem do prvního patra, pak do druhého a koneč-
ně padacími dveřmi do  třetího, nejhořejšího, odkud bylo 
vidět nejen na cestu, ale i na střechu hlavní budovy. Vršek 
věže tvořila jediná, ze všech stran ookněná místnost. Stála 
jsem tam jako vládkyně všeho, nač jsem dohlédla, zapohád-
kovaná ve své věži, zalocikovaná nad celým svým známým 



35

světem. Rozhlédla jsem se po svém novém království. Bylo 
střídmě zařízené a zdálo se, že kdysi bývalo pracovnou. Byla 
tu lenoška, těžký psací stůl se zásuvkami a deskou potaže-
nou kůží, jež byla sama o sobě povlečena ještě tenkou vrst-
vou plísně, a za stolem otáčivé kapitánské křeslo. Dalo by se 
hodit korunou, zda bylo víc prachu tady, anebo v knihovně, 
a sázela bych se jen velmi nerada. Okna měla olověné příč-
ky a chybělo v nich několik skleněných tabulek, takže míst-
ností profukoval mírný průvan a na zaprášené podlaze ležel 
ptačí trus, důkaz, že sem tudy nevniká jen vítr.

Stejně to pro mě byl zázrak. Okna byla opatřena závě-
sy, ale ty byly všechny svázané, takže jsem pochopila, že si 
budu muset dávat pozor a  nezvedat hlavu, aby mě zdola 
nebylo vidět. Ale to nevadilo, kdybych seděla za  stolem, 
mohla jsem vanhoosierovat cestu, a pokud bych sebou pří-
liš nešila, nebylo pravděpodobné, že by mě někdo uviděl.

Větrací otvory po tabulkách se staraly o to, aby tu bylo stále 
chladno, a tak mým prvním úkolem bylo zajistit více přikryva. 
Položila jsem knihy a vydala se paběrkovat. Sice zdlouhalo, že 
jsem pro svůj nákrad musela sejít až do přízemí a odtamtud 
zase do prvního patra, ale jinak to nešlo. Svou známou komo-
du už jsem vyprázdnila kvůli knihovně a na jinou podobnou 
jsem nenaštěstila. Našla jsem však několik hostinských poko-
jů, které se udržovaly v pohotovosti, kdybychom snad někdy 
měli návštěvu, a tak jsem zahlavila opatrnost, svlékla přeho-
zy, ukradla pod nimi dvě tři peřiny a znovu přehozy natáhla. 
Sice jsem postele zhubla, ale neuměla jsem si představit, že by 
si toho někdo všiml, a i kdyby služka přišla postele přestlat, 
nejspíš by nepojala podezření. Koneckonců, kdo by v Blithe – 
kromě zimomřivého ducha – kradl peřinu?
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Ujistila jsem se, že vzduch je čistý, seběhla po  schodech 
do přízemí, pak hlavní chodbou a přehodila jsem peřiny přes 
zábranu pod věžními schody. Zrovna jsem se vyhoupla zvenčí 
na schodiště, když tu se otevřely dveře na hlavní chodbu. Nebyl 
čas otálet! Vrhla jsem se hlavou napřed přes zábradlí na scho-
dy, skrčila se za barikádu a doufala v neprůvidnost škvír.

„Panebože, co to bylo?“ Byl to Maryin hlas.
„Nejspíš duchové,“ řekl hlas, který – jak jsem poznala – 

patřil Meg. „V Blithe se to prej duchama hemží.“
„Pche! Snad těm povídačkám nevěříš?“ Maryin hlas pro-

zrazoval určitou nedůvěru ve slova, jež pronášel.
Špehýrovala jsem je skrz barikádu. Meg pozvedla obočí. 

„Jářku, já už tu pracuju pět let a viděla jsem ledacos. Počkej, 
počkej, až tu budeš tak dlouho jako já.“ Znovu otevřela dve-
ře na hlavní chodbu a zvedla lopatku, na niž zjevně právě 
něco nametla. Starší z obou žen zmizela ve dveřích, a než 
ji Mary následovala, zašklebila se na její vzdalující se záda.

A  tak jsem zůstala zaprincezněná ve  věži, zapeřiněná 
u  stolu, trochu jsem se třásla, když foukalo, ale byla jsem 
sama a mohla si číst, alespoň dokud se nesmračilo, neboť 
jsem tu nemohla mít prozrádné svíčky. Vtom mě znenadálo 
bodnutí a pomyslela jsem – nevím, proč právě v tu chvíli – 
na Gilese, jak je někde daleko ve škole a možná na oplátku 
myslí na mě, a říkala jsem si, jestlipak je šťastný. Vytanulo mi, 
jak jsem kdysi přetrhla hrací kartu – byla to piková dáma – 
na dva kusy, protože jsem chtěla z jedné dámy udělat dvě, 
ale zjistila jsem, že nemám ani jednu, protože obě půlky – 
horní obrázek i  jeho zrcadlový odraz – byly samy o  sobě 
k ničemu, a došlo mi, že taková jsem i já bez Gilese, který je 
částí mé bytosti. Jak jsem jen toužila, aby už začaly prázdni-
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ny a mohla jsem mu ukázat naše nové království! Jediné, co 
mi chybělo ke štěstí, byl Giles, který by ho se mnou sdílel.

Nebylo mi však dáno. A  tak jsem započala nový život. 
Dopolednila jsem v  knihovně a  odpolednila ve  věži. Brzy 
jsem pochopila, že by byla hloupost vracet každý večer kni-
hy z  věže do  knihovny – jejich přeprava zvyšovala riziko 
dopadení. Znamenalo to, že četla-li jsem knihu dopoledne, 
nemohla jsem v ní odpoledne pokračovat. Rozhodla jsem se 
tedy zřídit ve věži (kde byla šance na odhalení beztak malá) 
pašovárnu knih, které jsem si tam nechávala, dokud jsem je 
nedočetla, a rozdělit si čtecí den do dvou nezávislých částí. 
Dopoledne jsem knihovnila vážné knihy, filozofii, historii 
a  podobně – také jsem se začala učit jazykům a  dopraco-
vala se k  obstojné znalosti francouzštiny, italštiny, latiny 
a řečtiny, ač u prvních dvou jmenovaných neručím za svůj 
přízvuk, neboť jsem nikdy neslyšela, jak znějí – a odpoledne 
byla obdobím fantazie, jako stvořené pro mou věž. Libovala 
jsem si v paní Radcliffeové, antických bájích a Edgaru Alla-
nu Poeovi. Jedinou skvrnou na té kráse bylo, že jsem nikdy 
nesměla polevit v pozornosti, příliš se poddat slovům, jež mi 
plula před očima a v hlavě, a dát se jimi zhoubně rozptýlit.

Toho dne, kdy jsem poprvé obsadila svou věž, jsem vydo-
polednila na  příjezdovou cestu a  změřila, jak dlouho trvá, 
než po ní Theo Van Hoosier projde od chvíle, kdy zviditelní  
z věže, až po chvíli, kdy zmizí ze zorného pole pod přístřeškem 
u vchodu do domu. Jak že jsem určila čas, já, jež jsem neměla 
časoměřič? Spočítala jsem ho vteřinu po vteřině, a abych měla 
jistotu, že všechny mé vteřiny jsou stejně dlouhé, číslila jsem 
je takto: jeden Shakespeare, druhý Shakespeare, třetí Shake-
speare. Takto jsem dospěla k  tomu, že mladý Van Hoosier 
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Kdykoli jsem se tedy po obědě vydala do věže, vkradla jsem 
se nejprve do salonu, odkud je výhled přímo na cestu, a zjis-
tila, zda Van Hoosiera není nikde vidět. Nebylo-li, měla jsem 
čtyři a půl minuty na to, abych se dostala na věž, neboť jinak, 
kdyby mi to trvalo déle a on se objevil nezpozorován právě 
v tu chvíli, kdy jsem se k němu otočila zády a vyrazila, mohl 
by dojít ke vchodu a zmizet pod přístřeškem, dříve než bych 
stačila zaujmout pozici, a tak přivodit všemožné nebezpečné 
volání a hledání. Řeknu vám, byla to fuška, dostat se na věž 
včas. Když jsem náhodou potkala Johna, Mary, Meg nebo paní 
Grouseovou a ti mě zdrželi byť jen na pár vteřin, má výprava 
již ve vymezeném čase nemožnila, a tak jsem se musela vrátit, 
zkontrolovat cestu a začít zase od začátku. A jako by toho bylo 
málo, musela jsem celou dobu razdvashakespearovat, a kdyby 
na mě někdo promluvil, a já zapomněla, kde jsem byla, musela 
jsem se vrátit a začít od píky – od té, která visí v salonu.

Než jsem dorazila pod věžní schodiště, napočítala jsem 
obvykle okolo dvou set Shakespearů a  bývalo hop nebo 
trop, jestli se mi povede vystoupat po  schodech zvenčí, 
přelézt přes zábradlí, zout si boty (ze strachu, že mé běžící 
nohy budou na nekoberečných stupních dunět) a dostat se 
včas do věžní místnosti. Jednou jsem to stihla taktak, vy-
koukla jsem z okna a spatřila Van Hoosierův klobouk, jak 
mizí pod přístřeškem, a tak jsem se musela sřítit ze schodů, 
přelézt zábradlí, obejít zábranu zvenčí a vrátit se do hlavní 
chodby, než na mě začali halekat. Ale koneckonců mi nikdy 
nikdo netvrdil, že vést tajný život bude snadné.
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První den, kdy nasněžilo, jsem si myslela, že jsem před 
tím Van Hoosierovic klukem v  bezpočasí, ale udělala 
jsem stejnou chybu, jíž se až příliš mnoho lidí dopouští 
se mnou (kdo by si pomyslel, že mám dvě knižní hnízda? 
kdo by si pomyslel, že francouzím a shakespearuji?), totiž 
že jsem ho soudila podle vzhledu. Měla jsem ho za vyso-
kou nepevnou třtinu, která by se ohnula vejpůl, kdyby ji 
škrobená košile nedržela vzpřímeně. Proto jsem ho teh-
dy chtěnechtěně obdivila, když jsem vyhlédla ze salonu 
na cestu (pak jsem se už samozřejmě neodebrala do věžní 
skrýše) a spatřila ho, jak si to santaklausí závějemi. Pocho-
pila jsem, že se mi upsal s psí oddaností, jež je mnohem 
cennější než to jeho psaní pod psa.

Paní Grouseová mi řekla, abych počkala v salonu. Sly-
šela jsem, jak otevírá venkovní dveře a  vybízí ho, aby si 
oklepal sníh z bot, po čemž následovala chvíle bezuzdné-
ho dupotu. Brzy nato se otevřely dveře do salonu a paní 
Grouseová řekla: „Přišel za vámi mladý pan Van Hoosier, 
slečno,“ jako bychom obě dvě nevěděly, že tam sedím 
a čekám na něj, a jako bych byla na jeho navštívení zcela 
zvyklá. Tímhle i tím, že oslovnila našeho hosta mladým, 
paní Grouseová ukázala, že se sama neumí chovat, že je 
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hospodyně a chůva, ale ne hostitelka. Když za ním zavřela 
dveře, povšimla jsem si, že se dokonce neobtěžovala pře-
vzít od Van Hoosiera klobouk.

Vyzvala jsem ho, aby se posadil. Zaujala jsem pozi-
ci v  křesle, abych zamezila jeho případnému uvedlejšení, 
takže se napohovkoval naproti mně a složil se, jako by měl 
v kolenou a kyčlích panty. Seděli jsme a zdvořile se na sebe 
usmívali. Nevěděla jsem, co s ním, a on nevěděl, co se svým 
kloboukem. Pořád s ním gargeryoval, točil s ním mezi pal-
cem jedné a ukazovákem druhé ruky, překlápěl ho vzhůru 
nohama a zpátky. Nakonec, když ho potřetí upustil, jsem 
ho zvedla a podala mu ho. Namíchla jsem rukou. „Můžeš 
mi to dát, prosím?“

Převděčnil mi ho. Vypředsínila jsem a pověsila klobouk 
vedle jeho kabátu. Když jsme se však zase usadili, uvědomi-
la jsem si, že jsem sice odstranila klobouk, ale neodstranila 
problém. Naopak jsem ho prohloubila, neboť teď si neměl 
s  čím pohrávat. Byl nucen se uchýlit k  praskání klouby 
nebo proplétání a rozplétání nohou. Zpražila jsem jeho ho-
leně. Zachytil můj pohled, rozpletl nohy a  rázně postavil 
obě chodidla na podlahu. Zatvářil se zpráskaně a jeho obli-
čej se v tu chvíli tak zagilesil, že mě hryzla vina.

„No,“ pronesl konečně, „tak jsem tady.“
„Vypadá to tak,“ odmrazila jsem.
„Je hrozná zima. Venku už je sníh.“
„Jedem na saních,“ řekla jsem.
„Cože?“ Pochopil, že si z něj tropím legraci, ale přesně 

nevěděl jak.
Ještě pár chvil jsme seděli mlčky. Pak řekl: „No ano, má-

lem bych zapomněl,“ začal si sahat na kapsy saka i kalhot 
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a nevěrohodnit, že neví, kde něco má. Nakonec vytáhl slo-
žený papír a rozložil ho. „Napsal jsem ti další báseň.“

Vrhla jsem na  něj pohled o  několik stupňů chladnější 
než sníh, čímž jsem ho do něj mohla snadno zase vyhnat. 

„Ale ne, neboj se, tentokrát se nemusíš uvolit k polibku. 
Vůbec nepřipadá v úvahu, aby došlo na líbání.“

Roztála jsem tvář a uvelebila se v křesle. „Nuže, v  tom 
případě spusťte, pane Van Hoosiere.“

Inu, čím méně o druhé Van Hoosierově básni povím, tím 
lépe. To nejlepší, co se o  ní dá říci, je, že nebyla zdaleka 
tak špatná jako ta první, zvláště pak proto, že neobsahovala 
nebezpečí polibku, ale na druhou stranu na mě příliš ne-
zapůsobil závěrečný rým „kredenc“ a  „Florence“. Naštěstí 
šlo o místo, kam si prý schovávám dopisy svých početných 
ctitelů, ne o mé rozměry.

Když Theo dočetl, vzhlédl od papíru a spatřil můj výraz. 
„Pořád to není ono, co?“

„Úplně ne,“ řekla jsem.
Zmuchlal papír do kuličky a nacpal si ho do kapsy. „Za- 

troleně,“ pravil dobromyslně, „ale já to budu zkoušet, do-
kud tomu nepřijdu na kloub, a to si piš, že jednou přijdu. Já 
se tak snadno nevzdávám.“

Těmto posledním slovům dostál, a to nejen v básnění, ale 
i  v  závějení. Bylo jedno, jestli venku fujaví, vichří nebo 
skučí jako o  soudném dni, po  několik dalších týdnů se 
každodenně přiodpolednil do Blithe. Po několika prvních 
návštěvách jsem si povšimla, že jeho vytáhlé tělo je stejně 
kostrbaté a trhané jako jeho poezie. Jeho dlouhé končeti-



42

ny se jen nesnadno vešly do salonu, kde jako by sebou své-
volně máchaly, přičemž tu převrhly stolek, tu zase zakoply 
o koberec. Byl jako obrovská padoucničná volavka. V domě 
nebylo možno ho upohodlnit, takže když na čtvrté či páté 
návštěvě navrhl, abychom šli ven, poněkud se mi ulevilo, 
neboť kdybychom zůstali vevnitř, bylo by jen otázkou času, 
kdy porcelán přijde k úrazu. Ne že by mi na něm záleželo, 
v Blithe nebylo nic cenného ani nikdo, kdo by se o to sta-
ral, ale uměla jsem si představit, jak by to Thea sklíčilo. Je 
opravdu bezpečné nechat ho nemotořit na sněhu a  ledu? 
Nebudou mi jeho rodiče klást za vinu, jestliže místo porce-
lánu přijde k úrazu jeho ruka nebo noha? Bůhví že jich má 
dost na to, aby si je polámal.

„Není to nemoudré?“ zeptala jsem se, když se obšálil.
„Co myslíš?“
„No, však víš, tvoje astma. Chodit s ním do zimy.“
„Vůbec ne. Naopak je nejlepší, když je krásně jasný a mra-

zivý den jako dnes a  vzduch je suchý a  čistý. To vlhké 
a sychravé dni mi vnikají do hrudi a nutí mě ke kašli.“

Šli jsme tedy ven a  k  mému překvapení, k  mému ne-
změrnému překvapení, jsme tam několik hodin prošvandi-
li. Theo sice v novém živlu neodhodil svou neohrabanost, 
ale tento nový živel byl tak holý a překážek prostý, že mu 
zbývalo jen padat na  ledu, což čas od času dělal. Když se 
svalil, musela jsem si dát pozor, neboť jeho velké paže sebou 
tak zamlýnily, že by mi urazily hlavu, kdybych jim ji vstrčila 
do cesty, nohy se zacukaly, jako by patřily loutce, a pak se to 
všechno sesypalo jako skládací židle a na zemi zůstal mrtvý 
pavoučnatý spletenec. Bylo to tak legrační, že jsem napo-
prvé vybuchla smíchy, dříve než jsem se stihla ovládnout, 
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a pak, když se hromádka kostí nehýbala, jsem k němu při-
spěchala a děsuplnila se, co najdu. Ale on se vždycky zvedl 
s úsměvem, a tak jsme se po chvíli dali do plácání koulí ze 
sněhu a házeli jsme je po sobě, v čemž utrpěl těžký debakl, 
neboť házel tak mizerně, že trefoval sebe stejně často jako 
mě. Pak navrhl, že postavíme sněhuláka, a tak jsme začali, 
ale uprostřed hotovení rozměrné hlavy jsem si vzpomněla, 
jak jsem tohle dělala vloni v zimě s Gilesem, a to mě provi-
nilo. Představila jsem si ho někde zaškoleného, zatímco já 
se tady bavím a už plné dvě hodiny jsem na něj ani jedin-
krát nepomyslela, a najednou jsem byla prokřehlá do mor-
ku kostí a zuby ne a ne dojektat, a tak Theo, když to viděl, 
rozhodl, že se zotavíme uvnitř.

Jako by sám Giles rozdmýchal mé myšlenky, nebo snad ony 
rozdmýchaly jeho, den nato od něj přišel dopis. Nebyl žádný 
velký pisatel a chyběla mu má obratnost v písmu, přestože 
jsem se vynasnažila naučit ho číst a psát. Paní Grouseová, 
která o tom ani neponětila, pokládala za zázrak, jak rych-
le ho ve škole naučili psát, ačkoli jeho dopisy byly tak ne-
vzhledné, že mi trvalo velice dlouho, než jsem rozluštila byť 
i  jen tuto kratičkou epištolu. Než jsem však dostala dopis 
pro sebe, musela jsem poslouchat, jak paní Grouseová hádá, 
co Gilesovy znetvořené hieroglyfy asi znamenají, protože 
samozřejmě nebylo známo, že si ho umím přečíst sama. Ta 
nešťastnice, kterou jsem podezírala, že je stejně gramotná, 
či spíše negramotná, jako můj bratr, přelouskala obstojně 
asi tři čtvrtiny a  zbytek si víceméně vymyslela. Ale když 
jsem dopis dostala, podařilo se mi ho po dlouhém studová-
ní a s využitím znalosti Gilese poměrně přesně rozšifrovat.



Drahá Flo,

mám psát domů každou druhou neděli. Máme na to 
čas a všichni kluci musejí psát. Doufám, že se máš 
dobře. Doufám, že se paní Grouseová má dobře. 
Doufám, že se Meg a Mary a John mají dobře. Já se 
mám dobře, děkuju za optání. Nestýská se mi. Učení 
mi jde pomalu, ale mně to nevadí. Ostatní kluci se  
mi za to posmívají, ale to posmívání mi tolik nevadí. 
Už budu končit.

 Tvůj milující bratr 
 Giles

Co to znamená: „to posmívání mi tolik nevadí“? Tolik jako 
co? Vadí mu něco jiného víc, možná fyzické násilí jako třeba 
štípání, bití, tahání za vlasy či pálení ohněm? Anebo je to 
jen řečnický obrat, kterým chce říct, že si z toho nic moc 
nedělá? A proč píše, že se mu nestýská? To by přece vůbec 
nezmiňoval, ledaže by se mu stýskalo a měl nařízeno o tom 
nepsat, aby si doma nedělali starosti. Dopis mě rozplačtil, 
večer v posteli jsem o něm ještě přemítala a pak jsem ho 
podpolštářila, abych byla chudáčkovi Gilesovi nablízku.
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Nevyvozujte si z onoho sněžného odpoledne s Theem Van 
Hoosierem, že jsem měla z jeho návštěv nezkalenou radost. 
Mou radost kalilo leccos, ale ze všeho nejvíce vyrušování 
z četby. Nešlo pouze o dlouhé a často nevítané přestávky 
způsobené jeho návštěvami. Šlo i o všechny chvíle, kdy se 
neobjevoval. Jistě si vzpomenete, že kdykoli jsem se uvěž-
nila, musela jsem jednou za čtyři a půl minuty zkontrolovat 
cestu. S rezervou pro případnou chybu to znamenalo jed-
nou za čtyři minuty. Jenže jsem byla nehodinná a neumě-
la jsem si představit, jak vleču stojací hodiny přes zábradlí 
a po schodech nahoru. Sledovat čas jsem tedy mohla jen 
podle otáčení stránek a  rychlosti svého čtení. Vždy když 
jsem si brala knihu z  knihovny, změřila jsem si pár strá-
nek u stojacích hodin, abych zjistila, kolik za čtyři minu-
ty přečtu. Bylo-li to tři a půl stránky, pak jsem se nahoře 
ve věži musela po každém takovém úseku podívat z okna. 
Nedokážu vám popsat, jak to bylo k vzteku. Jako bych se 
snažila neusnout – kniha mě vtahovala a  autor mě ob-
klopoval úplně novým světem, ale část mé mysli se celou 
dobu bránila sladce podlehnout tomu pohlcení a říkala tři 
a půl, tři a půl, tři a půl. Občas jsem se znenadála, že jsem 
zapomněla a uplynulo sedm či osm, někdy i deset či čtrnáct 
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stránek, aniž bych se podívala. Kdykoli se to stalo, nemohla 
jsem vědět, jestli Van Hoosier během mého zasnění nepro-
šel neviděn po cestě, a tak mi nezbývalo než položit knihu, 
slézt po  schodech dolů, běžet po  chodbě až do  předsíně 
a salonu a pak, jestliže se tu nevanhoosieřilo, přehlédnout 
cestu, a pokud byla rovněž theoprostá, vyřítit se jako šílená 
zpátky na věž. U dobré knihy jako Jana Eyrová jsem musela 
seschodit a vyschodit i čtyřikrát či pětkrát za odpoledne.

Jednoho dne, když jsem ve  věži odtrhla oči od  knihy, 
znechucená z tohohle bláznivého, přerývaného čtyřminu-
tového čtení, spatřila jsem havrana, jak klove do  něčeho 
ve  sněhu. Ten výjev byl dokonalým zobrazením nového 
stavu mysli, do něhož, jak jsem si uvědomila, jsem se dosta-
la. Dokonale bílý sníh a na něm havran jako ošklivá skvrna 
na čerstvě vypraném prostěradle – poprvé jsem pochopi-
la, že nic není jenom dobré ani jenom špatné, že na každé 
stránce je kaňka, a tudíž, jak jsem doufala, v každé temné 
noci září nepatrné vzdálené světélko. To mě trochu zna-
dějnilo. Havranem v mé krajině byl Giles a všechna trýzeň, 
kterou možná zažíval, a všechna trýzeň, kterou mi působila 
velká díra, jež ve mně zela v místech, kde měl být on. Ha-
vran byl však jen malá černá tečka a všude okolo bylo bílo. 
Neskýtá to možnost, že i školní život mého bratra je povět-
šinou šťastný a bezstarostný, až na jednu dvě drobnůstky, 
které mu vadí? Ale stejně, proč by psal, že se mu nestýská, 
pokud by mě nechtěl uklidnit? Co jiného to mohlo zname-
nat, než že se mu stýská?

Ať tak či onak, mohla jsem se těšit na vánoční prázd-
niny, kdy Giles přijede domů a  budu z  něj moci vypáčit 
pravdu, ačkoli jsem si nebyla jistá, co dobrého mi to při-
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nese. Mezitím jsem si každé dopoledne a někdy i odpoled-
ne četla a o ostatních odpoledních jsem vanhoosierovala. 
Vzhledem ke svým neklidným a rozmarným končetinám, 
jež bylo nutno držet dál od porcelánu, byl Theo vždycky 
pro, abychom si vyšli do sněhu. Jednoho dne jsem vyhlédla 
z věžního okna, spatřila jsem, jak se po cestě plahočí se-
hnutá postava, a skoro jsem se vrátila ke knize, neboť se 
mi zdálo, že je to nějaký listonoš, že to nemůže být on. 
Tenhle člověk vypadal jako hrbáč s velikou boulí na hřbe-
tě, ale naštěstilo se mi ještě chvilku ho pozorovat, když 
vtom se boule pohnula, seskočila mu ze zad, zahoupala se 
mu v ruce, zbytek postavy se vztyčil do Theova nezaměni-
telného čahu a v tu ránu jsem byla pryč, přeskočila jsem 
zábradlí a pádila po chodbě.

V  předsíni Theo otevřel kožený pytel, který přinesl, 
s  gestem kouzelníka, jenž právě vykloboučil králíka. „Co 
to…?“ vykřikla jsem.

„Brusle. Máte tu přece vzadu jezero, nebo ne?“
Paní Grouseovou to velice ustaralo. Co když bude led 

příliš tenký, prolomí se, my se propadneme a  utoneme? 
Co by pak řekla Theově matce? Měla jsem pocit, že odradit 
nás nikoli naší smrtí, ale svou společenskou nesnází není 
právě nejlepší strategie, avšak nepřela jsem se. Nikdo si sa-
mozřejmě nelámal hlavu, co říci mé matce. Paní Grouseová 
se příznačně nezmínila ani o  možných nepříjemnostech 
s mým strýcem, protože jsme obě věděly, že by mě oplakal 
jako ztracené břímě.

V tu chvíli se v chodbě naštěstil John, který mířil za ně-
jakou prací, zaslechl to a zasáhl. Ujistil paní Grouseovou, 
že jako kluk bruslil na zdejších jezerech každou zimu a že 
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led je v  tuto roční dobu silný nejméně jednu stopu. Na-
bídl se, že nás tam doprovodí a  velmi pečlivě prohlédne 
povrch jezera, „co kdyby tam byly praskliny“, jak mu paní 
Grouseová kladla na srdce, na což John obrátil oči v sloup 
a za jejími zády se usmál.

Navzdory všemu klouzání a  smekání na  sněhu okolo 
domu se Theo k  mému velkému překvapení ukázal jako 
vynikající bruslař. Jakmile si nasadil brusle, byl jako vymě-
něný. Odmalička se každý rok pilně cvičil v Central Parku 
a uměl se řítit vysokou rychlostí po  jezeře, kroužit a vířit 
a  svištět, pohybovat se hladce a  ladně. Připomínal mi la-
buť, která je neobratným chodcem, jenž se kolébá ze strany 
na stranu, a váhavým letcem, jenž se jen s námahou odlepí 
od země a pak jen s obtížemi zůstane ve vzduchu, ale zato 
na vodě zdůstojní a pluje. Myslím, že Theovi se nesmírně 
ulevilo, že je na zamrzlém jezeře, kde nemá do čeho vrazit, 
kde nečíhají křehké stolky či jemný porcelán a  jeho jízdu 
nezneblaží klopytné koberce.

Zato já jsem dřevila. Nohy se mi umanutě rozjížděly 
každá jinam, hlava pojala přítulnost k ledu a toužila s ním 
udržovat čelní známost, pozadí chovalo sedavé úmysly. Ale 
Theo mě vlídnil a pomáhal mi – byl z něj jiný člověk, pře-
vzal velení, udílel mi pokyny a vládl mi, jako jsem já vládla 
jemu na nehlazené souši. Postupně, během několika týdnů, 
jsem se zlepšila a brzy jsem zvládla nenahlavit ani nenahýž-
dit do ledu celých deset minut.

Tak se stalo, že jsem se začala odpoledne přistihovat, 
jak vzhlížím po  každé stránce, místo abych čtyřminutila, 
protože jsem toužila spatřit Thea na cestě. A pak jednoho 
dne vůbec nepřišel. Zrovna jsem četla Mnicha, vstávaly mi 
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chloupky na  krku a  chvěla jsem se v  mrtvém tichu věže, 
když jsem se těšivě porozhlédla po Theovi a zjistila, že sot-
va dohlédnu na cestu, neboť světla rychle ubývá. Číst jsem 
si ještě mohla, neboť na mé věži, která je nejvyšším a nej-
západnějším bodem Blithe, slunce otálí nejdéle. Odložila 
jsem knihu a  seschodila. Co se Theovi mohlo stát? Proč 
nepřišel? Pravda, ráno vydatně sněžilo, ale to ho ještě ni-
kdy neodradilo. Zakázal mu domácí učitel mě navštěvovat? 
Možná má nový rozvrh a je zneodpoledněný?

V kuchyni jsem našla paní Grouseovou. „Kde jste byla?“ 
uhodila na mě nevrle, a než jsem stačila odpovědět, doda-
la: „Přišel vám vzkaz.“ Vytáhla obálku, otevřela ji, vyndala 
z ní jediný list papíru a rozložila ho. Nasadila si brýle a za-
mžourala na něj. „Od mladého pana Van Hoosiera,“ řekla 
a začala číst.

Drahá Florence,

mrzí mě, že nemohu přijít. Dnes odpoledne mi dělá 
společnost astma. Přišel doktor, zakázal tělesnou ná-
mahu. Prosím, brusli dál a dej si za mě pár koleček.

Vzkaz končil básní:

 Rád šel bych k Florence, upřímně 
 Však astma 
 Strast má 
 Drží mě



Líbila se mi. Nebyl to zrovna Walt Whitman. Ale bylo to 
lepší, mnohem lepší.

Paní Grouseová vzkaz složila, podala mi ho (co si mys-
lela, že si s ním já, která zdánlivě neumím číst, počnu, to 
netuším) a řekla: „Musíte zajít na návštěvu k Van Hoosie-
rovým a přeptat se na něj. Očekávají to. Na mladou dámu 
se to sluší.“

„Ale…,“ chystala jsem se říct, že jsem ještě nikdy nebyla 
na žádné návštěvě, protože jsem ještě nikdy na žádné neby-
la. Já ani Giles jsme si nikdy nehráli s jinými dětmi, protože 
jsme žádné neznali. Také proto jsem se o něj ve škole tak 
bála. Ale Gilesovým odchodem z domova a mým theová-
ním se všechno změnilo. To už jsem teď věděla.

„Dobře, zítra ráno půjdu.“
Paní Grouseová se usmála, a když jsem odcházela do ku-

chyně, abych se zeptala Meg, jaké sladkosti mi pro Thea 
nachystá, cítila jsem v zádech její pohled.
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Nevím, kdy jsem začala náměsíčnit, neboť se mi to stávalo 
odjakživa, kam až má paměť sahá, a z oněch nočních po-
chůzek si nepamatuji samozřejmě nic, jen následná pro-
citnutí na podivných místech, například v zimní zahradě, 
jednou také v  Maryině pokojíku v  podkroví a  několikrát 
v kuchyni. Věděla jsem však, jak pochůzky vždy začínají – 
snem, a ten byl pokaždé stejný.

V tom snu jsem ležela v posteli, jako jsem v ní ležela do- 
opravdy, jenže jsem byla ve starém dětském pokoji, který 
nyní byl už jen Gilesův, ale kdysi jsme se o něj dělili, dokud 
paní Grouseová neprohlásila, že už je ze mě hotová mladá 
dáma a neměla bych být v pokoji s bratříčkem. Vzbudila jsem 
se a za oknem svítil měsíc – většinou, ač zdaleka ne vždy, 
jsem náměsíčnila v době úplňku. Vzhlédla jsem a spatřila, 
jak se nad Gilesovou postelí sklání nějaká silueta. Nejprve 
to nebylo nic, jen silueta, ale postupně jsem si všimla, že 
je to člověk, žena, oděná celá v  černém, do  černých ces-
tovních šatů a pláště s kápí. Dívala jsem se, jak bere Gilese 
do rukou – ve snu byl pokaždé docela maličký – a zvedá ho 
z postele. Pak se jí kápě pláště vždy svezla a já na okamžik 
zahlédla její tvář. Zírala na  obličej mého spícího bratra – 
ten se totiž nikdy neprobudil – a  pronesla pokaždé tatáž 
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slova: „Ach, drahoušku, celého bych tě snědla!“ A opravdu 
jí v  očích hladově jiskřilo. V  této části snu jsem pokaždé 
chtěla vykřiknout, ale nemohla jsem. Mému hrdlu něco 
bránilo, jako by ho svírala něčí ledová ruka, a  sotva jsem 
mohla dýchat. Pak žena zabalila Gilese do  pláště, prudce 
se otočila a zdálo se, že teprve teď si mě všimla. Rychle si 
opět stáhla kápi přes hlavu, vykradla se tiše a hbitě z pokoje 
a miminko, mého bratříčka, si vzala s sebou.

Chtěla jsem se pustit za ní, ale jako bych byla připouta-
ná k posteli. Tělo mi zolovnělo a jen s nadlidskou silou jsem 
dokázala zvednout ruce a nohy. Sedla jsem si a pokusila se 
zakřičet, vzbudit celý dům, ale nic ze mě nevyšlo, jen cha-
boučké vrabčí začiřikání, jež odumřelo, sotva mi splynulo ze 
rtů. Postavila jsem nohy na podlahu, vstala a pomalu – kon-
četiny mi ještě navzdory naléhavosti situace stále nesloužily 
tak, jak bych si přála – jsem vyšla na chodbu. Tam jsem se 
rozhlédla do  obou směrů, ale neměla jsem tušení, na  kte-
rou stranu se žena pustila. Bylo zbytečné nad tím přemýš-
let, mohla jít stejně dobře doprava jako doleva a jenom bych 
hloubáním mrhala drahocenný čas. A tak jsem se rozhodla 
vydat doprava, pokaždé doprava, kráčela jsem a pobízela tíž-
né nohy k pohybu. A pak… a pak… jsem se probudila a seděla 
jsem třeba na klavírní stoličce v salonu nebo v Megině křesle 
v kuchyni, někdy sama, ale většinou obklopena sloužícími, 
kteří mě sledovali a dávali pozor, abych si nešťastnou náho-
dou neublížila či se nějak nedostala ven a neutopila se v jeze-
ře. Má první slova po procitnutí byla vždy tatáž: „Giles, Giles, 
musím zachránit Gilese.“ A paní Grouseová nebo John, Meg, 
Mary, či kdo tam zrovna byl, říkali: „To nic, slečno Florence, 
to byl jenom sen. Pan Giles je v pořádku a tvrdě spí.“
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Jelikož jsem si z chodicí části snu nepamatovala v podsta-
tě nic, vím o svém náměsíčnění jen to, co jsem se dozvědě-
la z  pozorování ostatních. Ráda jsem náměsíčnila v  dlouhé 
galerii, okenné chodbě v prvním patře, která se táhla podél 
střední části předku domu. John mi vyprávěl, že když pracoval 
v Blithe teprve krátce, byl jednoho sobotního večera ve ves-
nici v hospodě a vracel se po příjezdové cestě poněkud spole-
čensky znaven, když tu pohlédl na dům a spatřil, že dlouhou 
chodbou zvolna kráčí bledá postava, celá v bílém, a chvíli je 
vidět v jednom okně, pak zmizí a zanedlouho se objeví v okně 
sousedním. Tehdy o mých nočních zvycích ještě nic nevěděl. 
„Klidně vám to řeknu, slečno,“ povídal mi často, „nejsem žád-
ný katolík, ale tehdy jsem se pokřižoval. Věděl jsem, že se poví-
dá, že v Blithe straší, že to tu vždycky lákalo a přitahovalo du-
chy, a byl jsem přesvědčený, že se dívám na nějaký zlý přízrak. 
Byl jsem si jistý, že najdu všechny zamordované v postelích.“

Paní Grouseová mi popsala, že vždy kráčím pomalu, ne 
tak, jak bývají náměsíčníci zobrazováni v  knihách, tedy 
s rukama nataženýma před sebe, jako by byli slepí a báli 
se, že do něčeho narazí, ale s pažemi zplihlými podél boků. 
Držela jsem tělo zpříma a zdálo se, jako bych klouzala, bez 
škubavosti obyčejné chůze, nýbrž hladce, prý „jako byste 
jela na kolečkách“.

To, co o Blithe říkal John, byla pravda. Paní Grouseová 
to prohlašovala za třesky plesky, ale Meg mi jednou poví-
dala, že podle zdejších lidí je to místo, které duchové milují 
a kam si takříkajíc rádi chodí zastrašit, které přitahuje ne-
pokojné duše jako magnet železné piliny. A nakonec jsem 
to sice byla jen já, náměsíčná Florence, ale jako bych tu po-
věru trochu přiživila.



Meg mi řekla, že když se na pochůzce probudím, několik 
minut zcela marní na mě mluvit, protože neslyším. Často 
jsem prý, předtím než jsem přišla k sobě, v ten okamžik, kdy 
už jsem se vymanila ze snu, ale ještě se nevrátila do skuteč-
nosti, propukla v pláč a byla dočista rozrušená, a snažil-li se 
mě někdo uklidnit, odstrčila jsem ho a říkala: „Ne, ne, o mě 
si starosti nedělejte! To Giles potřebuje pomoct. Musíme 
ho najít, musíme!“ A tak podobně.

Poté co jsem náměsíčnila už třikrát či čtyřikrát a začí-
nalo se to pravidelně opakovat, zavolali místního doktora 
Bradleyho a ten si mě přišel důkladně proklepnout, svítil 
mi světélky do očí, šťoural se mi v uších, poslechl si srdce 
a  tak dále. Prohlásil mě za  zdatnou a  zdravou a  řekl jim, 
že jde patrně o  projev nějakých úzkostných stavů, což je 
vzhledem k mé situaci siroty a otřesům v rané fázi života 
jen přirozené. Potvrzuje to prý fakt, že mé děsy se soustře-
ďují na  Gilese, který je koneckonců jedinou stálou jisto-
tou v mém životě. To všechno jsem si přečetla ve zprávě, 
již jsem jednou našla na stole paní Grouseové, když odje-
la něco vyřídit ve městě. Slova „otřesy v  rané fázi života“ 
mě rozzvědavila. Na rodiče jsem neměla žádné vzpomín-
ky – matka zemřela při porodu a otec spolu s macechou, 
Gilesovou matkou, o pouhé čtyři roky později při lodním 
neštěstí. Vůbec jsem si na ně nepamatovala a sluhové, kte-
ří byli všichni zaměstnáni až po jejich smrti, mi neměli co 
povědět. Raná fáze mého života byla bílým a prázdným za-
sněženým polem bez sebemenší stopy po havranovi.
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Než jsem se nazítří ráno vydala na návštěvu k Van Hoo-
sierovým, přišel z města John s dopisem, což byla v Bli-
the, kde jen paní Grouseová dostávala dvakrát třikrát 
ročně psaní od mého strýce a jinak nechodilo nic, velmi 
vzácná událost. Byl pro mě, a tak mě napadlo, že já, která 
jsem před pouhými několika týdny byla docela nedopis-
ná, jsem najednou nejlistovnější osobou na míle daleko. 
Dopis byl samozřejmě od  Gilese a  srdce mi skalhotilo, 
když si paní Grouseová odfrkla: „Pche, lidi si snad myslí, 
že nemám celý den nic lepšího na práci, než vám číst do-
pisy,“ a začala předčítat:

Drahá Flo,

děkuji Ti za dopis. Četl jsem ho tolikrát, že už je 
od skládání a rozkládání potrhaný. Zaujalo mě,  
že bruslíš, a nemohu se dočkat, až budou prázdniny. 
Myslíš, že Theo Van Hoosier najde brusle, které mi 
budou? Unese nás led všechny tři? Nebo se budeme  
střídat? Učení mi jde pomalu, ale nevadí mi, když  
se mi ostatní smějí. Je to lepší než bití nebo štípání. 
Avšak nedělej si starosti, protože se to nestává často. 
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