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HLUBOKÁ NOC

Když jedu z baru na chalupu, zásadně se nenechávám taxíkem vozit 
až k ní. Aby nikdo nevěděl, kde ji mám. Stejně tak nerad mluvím 
nahlas na veřejnosti, neříkám tajné věci do telefonu, milenky si do 
něj ukládám zásadně pod mužskými jmény a sedmkrát kontroluji, 
jestli jsem zamkl.

Ten večer jsem účet od taxikáře, jak jsem od přírody nedůvěři-
vý, také několikrát zkontroloval, než jsem zaplatil a vyrazil pěšky 
domů. Když jsem už uhýbal za jednou vesnicí v Českém středohoří 
ze silnice na lesní cestu, u místního smetiště, z ničeho nic jsem si 
všiml takového světýlka. Přímo na smeťáku.

I když byla noc blízká úplňku, nebe plné roztrhaných mraků, 
neviděl jsem nic než obrys skládky a na jeho vrcholu čtverec světla. 
Až když jsem přišel blíž, uviděl jsem siluetu chatky.

Co to je?
Můj opilý mozek zvažoval ty nejšílenější dedukce, neboť ve dne 

a za střízliva, když jsem jezdil okolo, jsem si žádného lidského 
příbytku na té skládce nevšiml.

Marťani nebo co? Nebo co?
Hrabal jsem se po starých pneumatikách, suti a čemsi smradla-

vém k tomu zjevení.
Podotýkám, že kdybych byl střízlivý, jaktěživ bych si nedovolil 

v noci takhle někoho děsit.
Ťuk ťuk.
„Haló,“ zakřičel jsem. Uslyšel jsem nevzrušené šouravé kroky. 

Otevřely se dveře, stlučené z nerovných prken, mezi nimiž prosvítalo 
světlo. Co asi bude? pomyslel jsem si.

Objevily se pronikavé oči a za nima vrásčitá tvář s bílým knírkem.
 Se škytnutím jsem vyhrkl: „Co tady děláte?“

Ticho.
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„Myslím jako na smetišti,“ doplnil jsem vyjeveně, ale s opileckou 
umíněností.

„Občas tady jsem.“
„No tak to jo...,“ důležitě jsem přikývl.
Mlčel a ty oči se na mě pořád dívaly. Snažil jsem se nahlédnout 

dovnitř, ale on mému pohledu zastoupil cestu.
„Tak dobrou, mladý muži,“ řekl rozhodně. Asi mi došlo, že je 

hluboká noc, neboť jsem rychle něco zadrmolil, ale to už si kvůli 
vypitému alkoholu moc nepamatuju.

Každopádně jsem si umínil, že musím celou tu věc další den 
prozkoumat.

* * *

Ráno mě bolela hlava. Měl jsem schůzku s nakladatelkou, ale 
nejraději bych ji odvolal. Třeštilo mi ve spáncích a stěží jsem se 
soustředil na jízdu. Přesto jsem u smetiště zpomalil a zkontroloval 
svůj včerejší objev.

Ne, nezdálo se mi to. Úplně nahoře trůnila chatka. Tam opravdu 
někdo bydlí, rozbolela mě hlava ještě víc. Nějaký bezdomovec?

Při cestě zpátky jsem u smetiště zastavil. Cítil jsem se sice jako 
šmírák, ale moje zvědavost úplně křičela: KDO TO JE? CO TAM 
DĚLÁ?

Vtom se otevřely dveře obydlí a ten starý muž ze včerejší noci mě 
uviděl. Pátravě se na mě podíval a pak zase zabouchl.

Zasmál jsem se. Buď má z lidí strach, nebo se s nikým nechce 
bavit.

Probudil se ve mně sup. Moje fantazie pracovala naplno. Třeba 
má nějaké tajemství.

Nemohl jsem tehdy tušit, že skutečnost je mnohem syrovější, než 
bych si dovedl představit.

TICHÁ ZAHRADA

Uplynulo čtrnáct dní, kdy jsem měl pořád něco důležitějšího, a navíc 
jsem v sobě i sbíral odvahu se tam zastavit a znovu vyděsit toho 
starého muže. Že si ho ještě nevšimli ve vesnici, napadlo mě.

Zatímco jsem jezdil občas okolo, začalo se něco dít. Na skládce 
se objevily různé hromádky a vrchol kopce zbavený odpadků byl 
bez nich najednou podivně nahý. Při každé další jízdě jsem ostřil 
zrak a zjišťoval, že jedna hromada je plná kastrolů, jiná, větší, 
zase pneumatik. Je to nějaký bláznivý ekolog? Ne, na to byl moc 
starej a sám. 

A tak jsem konečně vystoupil z auta a šel tam.

* * *

Mám rád japonské zahrady. Tady ale nebyly vodou ohlazené kameny 
jako v Kjótu, poskládané v kamennou řeku, ani jezírka či pečlivě 
zastříhané stromy, ale něco velmi podobného. Jen objekty, co skládaly 
atmosféru rozjímání, nebyly člověkem vyzdvižené výtvory přírody, 
ale vyhozené věci.

Jeden strom, který zřejmě dřív rostl mezi tím smetím, měl teď 
hlínu mezi obnaženými kořeny učesanou hráběmi, větve ozdobené 
oprýskanými cedníky, pokroucenými naběračkami, rezavými kleš-
těmi. V na první pohled ledabylých, ale dokonalých shlucích rostly 
na smetišti květiny a podél cesty vlnící se mezi hromadami roztří-
děného bordelu byly položeny kameny a rozbité cihly. Pod korunou 
dalšího stromu trůnila roztrhaná kožená sedačka. Když jste si do ní 
sedli, uviděli jste se v prasklém zrcátku pověšeném na protější větvi.
 Vypadalo to spíš jako skladiště času či scéna z podivného fi lmu než 
jako zakázaná skládka. Jo, a ještě tam byla houpačka z rozříznuté 
pneumatiky.

Jen ten chlap tam nebyl.
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Uslyšel jsem zvuk náklaďáku. Červená tatra couvala k velké 
hromadě neroztříděného bordelu, z auta se vyklonil člověk v pru-
hovaném tričku a snažil se přeřvat motor: „Hej, šéfe, neviděl jste 
starýho?“ Zavrtěl jsem hlavou, ale pro jistotu jsem se rozhlédl.

Zpoza hřbetu skládky se vynořila známá tvář. Ukázal jsem tím 
směrem. Poděkoval a šel za ním.

O něčem se dohadovali. Starý muž vytáhl z kapsy přehnutý balíček 
tisícikorun, odpočítal z něj dvě a podal je řidičovi. Všiml jsem si, 
jak mu zasvítily oči, když sledoval starcovy ruce.

Potom šli k hromadě a začali z ní házet odpad na korbu. Sta-
ré kolo. Buch! Sudy s něčím zatvrdlým uvnitř. Buch! Buch! Pak 
nemohli zvednout těžký trám, a tak jsem šel pomoct.

Jak jsme ho naložili, chlap v proužkatém triku řekl, že zbytek 
toho drobného svinstva už tam nahází sám.

Starý pán s bílým knírkem mi pokynul směrem k chatce: „Nedáte 
si něco k pití?“

„Vy tady bydlíte?“ vyzvídal jsem cestou nahoru.
„Ano i ne.“
„Nevyděsil jsem vás tenkrát v noci?“ Neodpověděl a místo toho 

otevřel dveře tajemné kůlny. Nic tam nebylo, jen postel, polička, 
stůl a židle.

Chvíli jsme přeřvávali tatrovku zdvořilostními řečmi, a teprve 
když ten hlučící stroj odjel, mohl jsem mu položit skutečnou otázku, 
po níž ale přišlo ticho.

Tak jsem to řekl jinak: „Ne jako že byste byl blázen. Mně to 
přijde sympatický, ale moc lidí by smetiště neuklízelo.“

„Milej chlapče, kašlu na to, co vám přijde sympatický. Dáte si 
ještě jednu?“ Přikývl jsem.

Najednou vstal, mrknul na mě, zvedl pravou ruku s vodkou před 
obličej, levou ruku dal za záda a řekl: „Prozit.“ Stoupl jsem si, hodil 
do sebe štamprle a zeptal se ironicky: „To hledáte poklad?“

„Možná,“ zasmál se.
„A nebojíte se říkat to cizímu člověku?“ odmítl jsem pokračovat 

v pobaveném tónu, neboť mi v zádech zvláštně zatrnulo.
Zvážněl: „Myslíte si..., že kdybych tady hledal poklad, tak bych 

vám to vyprávěl? Proč bych to dělal? Takhle... hloupej nejsem.“
Všiml jsem si jeho zvláštního přízvuku i toho, jak některá slova 

těžce hledá. Ale něco mi říkalo, že cizinec to není. Byl jsem stále 
zvědavější, a tak jsem mu nabídl: „Ať děláte cokoliv, třeba bych vám 
mohl nějak pomoct. Jsem bejvalej novinář a mám spoustu kontaktů.“
 Překvapilo mě, když řekl, že si o tom zítra popovídáme.

POKLAD

Ještě ten večer jsem si šel sednout do hospody ve vesnici pod smetiš-
těm.Byla skoro prázdná, ale tak ponurá je vždycky. Od průvanu se 
u stropu lehce pohupovala nahatá žárovka na drátu a na podlaze 
plavaly stíny židlí a lidí.

Z rohu, kde seděli tři chlapi, zaznělo: „Jardo! My tady chcípnem 
žízní!“

Ze skladu se ozval smích hostinského.
Pak se ztišili, přesto jsem slyšel skoro každé slovo. Takové lidi 

nechápu. Sám nerad mluvím hlasitě na veřejnosti, protože si mys-
lím, že by mě někdo mohl slyšet.

I vy byste si na to měli dávat pozor. Někdo pořád naslouchá.
Ti chlapi mluvili o pokladu. Přísahal bych, že jsem úplně jasně 

slyšel slovo POKLAD. Párkrát se na mě nedůvěřivě podívali a pak 
pokaždé na chvíli ztichli. Hrál jsem si se zapalovačem a předstíral, 
že mě nezajímá nic jiného.

To téma je tak zaujalo, že po chvíli opět začali vzrušeně mluvit 
polohlasem o smeťáku a o tom starým náckovi. I kdyby nemluvili 
o skládce, bylo by mi to jasný.
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Když mi konečně hostinský přinesl pivo, potichu jsem se ho zeptal: 
„Se tady někde našel poklad?“ Teatrálně se nadechl a schválně nahlas 
řekl: „Zajímaj vás poklady, mladej? Ty, co jsou v zemi, a nebo naše 
drahý polovičky? To jsou poklady! Jen je vykopat.“

Muži u stolu v rohu se zasmáli, ale vzápětí jsem koutkem oka 
zaznamenal, jak se po mně jejich obličeje znechuceně podívaly.

Nikdy mě tady neměli rádi. Vždycky jsem pro ně byl a budu při-
stěhovalec z města. Kašlu na ně, řekl jsem si a schválně jsem v tom 
tichu srkavě dopíjel to jejich hnusný lounský pivo. Stejně bylo víc 
slyšet ticho. Ticho všude kolem, na stole, pod stolem, v rohu, u crčící 
pípy, v hlasitém tajemství vedlejšího stolu.

NÁCEK

„Vy tady máte poklad! Slyšel jsem v hospodě chlapy, jak o tom mlu-
věj,“ obvinil jsem ho, hned jak jsem druhý den přišel.

„Co myslíte pokladem?“
„Hodně peněz,“ řekl jsem úsečně, aby věděl, že mě to mlžení nebaví.

 „Mám hodně peněz, chcete nějaký?... Chcete nějaký?!“ zopakoval 
s ironickou naléhavostí. Než jsem mohl říct A, šel k židli v rohu 
a zpod pečlivě srovnané kupičky kalhot a svetrů vzal docela velkou 
hromádku peněz – až jsem polkl. Aniž by je přepočítal, odebral 
z nich část a podal mi je. Díval jsem se na něj a jeho ruka s penězi 
pořád trčela ve vzduchu.

„Jestli si je nevezmete... Jděte pryč, mladý muži. Na shledanou,“ 
a otočil se.

„Ne, počkejte.“
Zastavil se, ale zůstal ke mně zády.
„Říká se o vás, že jste prej nácek..., tedy bejvalej německej voják, 

co není tak divnej, aby uklízel smeťák jen tak. Všichni si myslej, že 
jste si tady těsně před koncem války zakopal, co jste si na...“

„Nakrad? Nácek, co si nakrad?“ otočil se ke mně.
„Ale ne...“
„Jmenuju se Mares,“ napřáhl ke mně ruku.
Představil jsem se, to mu však nestačilo: „Ale kdo jste, bývalý 

novináři?“
„Nepíšící spisovatel.“
„To zní hrdě!“ rozesmál se: „Víte, kdo napsal Divokýho Billa 

a Dlouhána Dicka?“
„Ne.“
„Panečku! Will Peters. A kdo napsal Vojnu a mír?“
„Lev Nikolajevič Tolstoj.“
„A co napsal ten... Dickens?“
„Charles? – Oliver Twist. Dobrý?“
„Něco bych pro vás měl,“ zkoumal mě pátravě očima.
„Jako příběh, jo? Každej si myslí, že ten jeho příběh je nejzají-

mavější ze všech.“
Uraženě mi řekl: „Moje matka, moje povedená matka...,“ pozor-

ně se na mě podíval, jestli mě to zajímá, a pak pokračoval: „...ale 
já jsem neměl matku. Odložila mě před stánkem božím, ale i tak 
jsem strávil dlouhou dobu bez Boha. Byl jsem svědkem špatnejch 
věcí, to říkám rovnou. Válka. Vězení. Pořád jsem utíkal. Ale životu 
neutečeš. Sloužil jsem u SS i v Rudý armádě. Taky v český, ale to 
byla sranda. Vy máte armádu na hovno.

Byl jsem odsouzenej k smrti a přežil jsem to. Stal jsem se pak 
krajským tajemníkem vaší slavný KSČ v padesátejch letech. Taky 
mně to dali pěkně sežrat. Kriminály, tábory. Skoro dvacet let. Val-
dice, Jáchymov, Ruzyně, Ostrava. Jó, hochu...“

Lákal mě ten příběh, i kdyby na osudu toho divnýho chlapa bylo 
jen půl pravdy: „Jak jste to všechno přežil, pane Mareš?“ usmál jsem se.
 „Já ti dám Mareš, ještě jednou to řekneš, a vezmu tě holí. Jmenuju 
se Ma–res! Es na konci. Jste vůl, že to neslyšíte?“
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Pochopil jsem, že přechází z vykání do tykání podle nálady a způ-
sob oslovení používá stejně jako intonaci. Začal se mně líbit.

„No tak se omlouvám. To je dost zajímavej příběh.“
„Když jsem přiletěl do Západního Německa jako poslední německý 

voják, který se vrátil ze zajetí, Rudolf Augstein, zakladatel Spiegelu, 
mi za můj příběh nabídl padesát tisíc marek. Ale já se bál, že jak 
promluvím, tak po mně půjde rozvědka StB.

Nabízelo se mi i několik pisálků, že z toho udělaj knihu. Všechny 
jsem odmítl. Desítky let jsem mlčel.“

„A proč?“ zeptal jsem se.
„To se dozvíš.“
Přitáhl si mě za rukáv a pošeptal mi, jako by mi říkal bůhvíco 

tajného: „Všechno má svůj čas. Je čas mlčení i čas mluvení.“
„A proč?“ trval jsem na svém.
„To poznáš, až ti to celé řeknu. My jsme se museli potkat, byla 

to vůle boží.“
„Tak to jo,“ usmál jsem se. „Ale nemám čím zaplatit. A ani 

nechci.“ Přemýšlel jsem o tom, jestli to je dobrá volba, jestli jsem se 
nedostal do spárů nějakého egocentrického dědka, a navíc to strašné 
slovo SS mně uvízlo v krku jako rybí kost. 

„Zaplatíš mi pravdou. Pravdu za pravdu. A můžeš mi pomoct 
někoho najít,“ zasmál se a pokračoval: „Nedumej o tom, chlapče, 
a radši si napiš, koho hledám.“ Zmateně jsem se šacoval.

„Vy jste mi pisálek,“ a podal mi tužku, staré noviny a pak vyslo-
vil to jméno: „Sophie Rubinsteinová... za svobodna, ale může mít 
znovu to jméno..., i když pochybuju. Teď se asi jmenuje Kopáčková. 
O čtyři roky mladší než já. Bydlela v Ústí. V týhle chatě před tím 
než vyhořela, jsme měli takový dostaveníčka lásky,“ usmál se. „Kde 
je teď, čert ví. Možná nežije. Možná má dítě. Teď by mu bylo okolo 
padesáti? Nevím...“

„A proč jste to tomu časopisu neprodal?“

„Jste blbej, nebo co? Říkal jsem, že jsem se bál. A teď už běž 
a najdi mi tu ženu a dítě.“

Padesátileté nebo šedesátileté dítě, usmíval jsem se, když jsem 
odcházel. Ještě než jsem za sebou zavřel dveře, nedalo mi to a zeptal 
jsem se: „A teď se nebojíte?“

„Už je mi to jedno. Zítra přijďte, budu vám vyprávět. A vy si 
připravte něco, co mi budete říkat na oplátku. Něco zajímavýho. 
Žádný kecy, ale pravdu.“

INZERÁT

Stejně je to zajímavej chlap, říkal jsem si. Ale proč to vypráví 
mně a zrovna teď? Co za tím je? Chce bejt slavnej? Proč? Otázky 
bez odpovědí mně tepaly v hlavě. Na chalupě jsem si na záchod 
vzal ty starý noviny od něj, protože tam já přečtu všechno, včetně 
zadního textu na umělohmotný láhvi Sava. A když jsem si tam 
v teple lebedil, cosi jsem objevil. Jeden z inzerátů v těch novinách 
mně byl totiž povědomý:

Milá Sophie, hledám tě už tolik let. Chtěl bych tě jen vidět a říct 
ti, že to, že jsem na tebe mohl myslet ve vězení, mi asi zachránilo 
život. Nic nechci, jen vědět, že se máš dobře. 

Bernard Mares, P. O. BOX 17, Ústí nad Labem.

ROK 2007

Nesčíslněkrát jsem ho navštívil v jeho chatce a nebo pronajatém 
bytě v Ústí. Bylo pro mě zvláštní nahlížet do cizího života jako 
chirurg do hrudního koše. Možná jsem se stal i jeho blízkým člo-
věkem, přestože, jak říkal, všichni kamarádi padli u Stalingradu. 
Ne proto, že jsem za něj občas něco zařídil na úřadech, ale proto, 
že jsme si říkali všechno. Těšil jsem se, že mu objevem jeho ztra-
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cené lásky jednou udělám radost. Řekl jsem mu to a on to vyslechl 
s kamenným obličejem.

„Proč? Tolik jste si to přál,“ divil jsem se, když mi muž ze smetiště 
řekl, abych po ní zatím nepátral.

Až po čase jsem se ho odvážil znovu zeptat, kdy ji můžu začít 
hledat, i když jsem po ní už dávno rozhodil své sítě. Odbyl mě, že 
nejdřív jedno a pak druhý, až dopíšu knihu.

Myslím, že to spíš odkládal. Jako by tím setkáním měl jeho život 
ztratit smysl.

ROK 2004

Pozorně jsem ho poslouchal. Tok řeči, hledání českých slov, pravi-
delné odkašlávání. Sledoval jsem, jak se sápe po holi nebo mi s ní 
hrozí, když jsem ho rozčílil nějakou otázkou. Nutil mě přemýšlet. 
O něm, o sobě. Jaký bych byl já na jeho místě, v jeho životě, který 
mě začínal čím dál víc pohlcovat.

Možná i proto jsem mu řekl, když na chvíli přestal vyprávět, 
že bych chtěl přes všechno to temný, co mi povídal, o tom napsat 
prosvětlený příběh, teplý jako kameny vyhřáté od slunce. Naštěstí 
mě ten vzteklý stařec neposlouchal.

Vypadal v té chvíli, že si na něco nemůže vzpomenout. Bernard 
Mares ale byl jen jinde.

Seděl sice uprostřed své fantaskní zahrady na smetišti, ale 
uvnitř sebe cítil něco podobného pocitu déjà vu. Jako by něco kdysi 
zažil...

I když to nemohla být pravda, přesto mu to neodbytně dotíralo do 
mozku. Bránil se tomu, tlačil ty myšlenky ven z lebky. A tak vlastní 
opuštěná minulost bloudila jen hluboko v jeho břiše, narážela mu 
do střev a do žaludku, ostrá a hranatá, jako by spolkl celé město. 
Byly to ale jen trosky domů – těsně po bombardování.

Viděl jsem dobře díky podvečernímu slunci, jak přivírá víčka 
a bloudí pod nimi očima. Ale to jen chodil uvnitř svých vzpomí-
nek se šedivou oblohou, sem a tam, mrtvolně ztichlými ulicemi, 
a zoufale naslouchal. Aspoň jeden hlas. 

Jenže o pomoc nikdo nevolá. A tak chvíli přešlapuje, než se vydá 
po Erinnerungsplatz do Kindheitsstrasse směrem na Ufer der Ver-
gangenheit, z kterého to je už jen kousek na Markt der Liebe und 
Hoff nung. Jména, která zmizela spolu s městem těsně po bombar-
dování. Už nic nezbylo.

To čas všechno zničil?
Se zavřenýma očima začal pomalu vyprávět o Sophii, do které 

se zamiloval v aussenkomandu patřícím pod hauptlager Maut-
hausen.

Zarazil se a brečel: „Vyprávím vám něco, co jsem se šedesát let 
snažil zatlačit zpátky.“

„To bude dobrý,“ uklidňoval jsem ho.
„Ale prd, vy nevíte, jak to bolí.“
„Tak mně o tom řekněte, uleví se vám. Zkuste mě brát jako kněze.“

 Nejdřív zkoumavě a pak nevěřícně se na mě podíval: „Vás jako 
kněze? Myslíte, že jsem senilní?... Jste strašnej…“ zase se odmlčel, 
zavřel oči.

Teprve teď se mu začaly zjevovat osamělé postavy na doutnajících 
haldách trosek ve zmizelém městě, spíš přízraky než lidé.

Viděl sestru představenou Dulcii, jak mu jako klukovi sahá do 
kalhot.

Úsměv křehoučké Sophie, co se mu uložil hluboko v břiše, předtím 
než ho na hranicích zatkli.

Čím déle těmi opuštěnými ulicemi chodil a čím silněji volal, tím 
byly ty postavy v jeho představách zřetelnější. 

Přestával mě vnímat.
Viděl opět, jak běží lesem při útěku z eskorty, co ho vezla z Valdic.
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 Slyšel výkřiky.
Blížící se zvuk letadla jdoucího do hloubkového náletu. Rozzuřený 

hlas lajtnanta Gileviče, než ho maršál Malinovskij zastřelil.
Viděl tu kakaovou řeku, když hledal svou matku. Ruce kapitána 

Vlacha, jež roztrhaly jeho minulost.
Už si vzpomínal. Všechno mu to najednou defi lovalo jak vojenský 

parademarsch.
Začal o tom najednou překotně vyprávět.
I o skoro dvou milionech marek, které pro něj nic neznamenaly, 

a o pěti stovkách, které mu zachránily život. Ale hlavně o té věštbě.
 Taky o tom, jak ho před usnutím straší oči Seppa i jeho dlaně 
marně se snažící nacpat zpátky do břicha střeva, vylézající z něj jako 
nějací odporní šediví hadi, opalizující uprostřed mrazivého slunného 
dne všemi barvami duhy. Jak ho oranžové plameny šlehající v noci 
z komínu krematoria pomalu olizují, dokud se nevzbudí. Sloup 
jisker z lidí.

I teď proti mně sedí celý zpocený, srdce mu buší a nemůže popad-
nout dech.

Jestli má pravda nějakou podobu, tak ten den ji měla takovou, 
jakou jsem viděl v jeho poplašených očích.

ROK 2006

A tak jsem uprostřed horkého léta začal spřádat nitky jeho osudu.
Noc co noc jsem psal ten zvláštní příběh. Jen tak, aby noci tmavé 

zjasnily hvězdy plápolavé.
I teď píšu, nebojím se noci ni snění. Jen tak slova jako vzpomínku, 

osud daný do vínku, žízeň po životě.
Příběh o síle člověka. O samotě a jedné velké hoře. Stoupal jsem 

na ni noc co noc s tím mužem ze smetiště.
Ať vaše sny, stejně jako moje, visí na vlásku pro jedinou otázku.

Z osudu rukou a vůle boží.

– nápis na jednom z třebíčských domů –

KREV

Roku 1898 se narodila Marie Rosa Mares. Dost divné jméno. 
Je v něm moře a jenom moře. Vlny nahoru a dolů. Do neko-
nečna. Nomen omen.

Její rodiče v Ciudad de México si mysleli, že ji čeká skvělá 
budoucnost. Nebyli ani moc bohatí, ani chudí, takže v Mexiku 
velmi bohatí. Tak akorát, aby si mohla jejich milovaná jediná 
dcera dělat, co chce. Každé prázdniny s ní jezdili k moři. Pro-
tože vodu milovala. Voda je voda. Burácející i něžná, na několik 
způsobů modré, pohyb, neustálý a mocný, žeroucí zem i skály, 
činící z rybářů stoupence nebo naopak odpůrce Boha. Ale ti 
nikdy nekončili dobře.

Marie Rosa Mares jednou o prázdninách, když byla se svým 
dokonalým, akurátním tatínkem jemného vystupování v taverně 
na rybě se smaženým banánem a krutě zelenou salsou, slyšela 
o rybáři Diegu Arristovi, který na just vyjel na moře, když byla 
bouře.

Jeho loď nalezli druhý den na širém moři jiní rybáři, podle 
řečí ti, co právě seděli v taverně. Ta loď prý z dálky vypadala 
jako opuštěná, ale na palubě ležel Diego, bez známky jakého-
koli úrazu, mrtvý.

Když poutali loď bezbožného druha, nad kterou se vznášel 
puch zasychajících ryb jako kletba veselé bídy, bylo ticho. Moře 
se přestalo převalovat a mlčelo, když se z něj vynořil velrybí 
samec kulohlavce. Poulil po nich, jak ležel na boku, to velké 
oko a teskně zpíval svou velrybí řečí.

To měl Diego Arristo místo pohřbu.


