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Přílohy 

Příloha 1 Rozhovor s Erikem Lukavským 

Jak jste se k Izzovi vůbec ve Fra dostali? Vydání detektivky je pro Vaše nakladatelství 

poměrně nezvyklé. Od překladatelky Izzových románů Mileny Fučíkové jsem se dozvěděla, 

že to byl vlastně její nápad. 

Je pravda, že ona nám své překlady nabídla. Ale vydání Izza už jsem měl v plánu před tím. Často 

jsem jezdil do Francie a Izzo tam byl v té době opravdu hodně populární. A napadlo nás, že 

bychom mohli začít vydávat i nějakou detektivní literaturu, kterou normálně neděláme. 

Původně jsem chtěl Izza překládat sám. Do toho za mnou ovšem přišla Anežka Charvátová, 

která tehdy pracovala ještě v nakladatelství Garamond, že jim tam nějaká mladá překladatelka 

poslala právě překlad Izza. Takže mně vlastně ulehčila práci, protože já měl v té době 

přeloženou jenom ukázku. Byl jsem ve výsledku rád, že to nemusím překládat já. Od té doby 

s námi spolupracuje. Garamond pravděpodobně Izza vydávat nechtěl, takže se tedy potom 

Milena Fučíková obrátila právě na Fra, protože už věděla, že my bychom ho naopak rádi vydali. 

V obou dvou vydaných dílech se hojně využívá obecná čeština, a to při překladu typické 

marseilleské mluvy, ale i dalších hovorových či vulgárních výrazů. Probíhala na toto téma 

nějaká diskuze mezi překladatelem a redaktorem? 

Já jsem dělal redakci obou dvou dílů, na prvním jsem ještě spolupracoval s Anežkou 

Charvátovou. Oba dva jsme si stáli za tím, že jazyk by měl být nespisovný, a to minimálně 

v přímé řeči. U prvního dílu to dopadlo nakonec tak, že takové ty nejmarkantnější znaky 

hovorové češtiny jako například protetické v, které se v českých překladech moc nepoužívají, 

jsme nakonec u Totálního chaosu ponechali. Je pravda, že tehdy takovýto fonetický přepis 

nebyl zvykem. Od té doby se ale norma hodně posunula. A nyní se objevují dokonce i čeští 

autoři, kteří takto píší a používají nespisovné koncovky jako -ej atd (což je mimochodem vždy 

problém na Moravě, kde na to nejsou vůbec zvyklí). 

Nespisovné koncovky mě v těchto překladech ani tak nezarazily. Ale například ta protetická 

v mi připadala poměrně příznaková. 

To se totiž nedělá skoro nikdy. Anežka Charvátová byla tehdy taky proti tomu, ale já jsem je 

tam mít chtěl. Tedy alespoň v případě toho prvního dílu. U druhého dílu jsme pak byli už trochu 

„mírnější“ a tyto nejmarkantnější znaky obecné češtiny (protetické v, ej) jsme nechávali jen 

v přímé řeči, ve vyprávění ne. Neznamená to, že by pásmo vypravěče bylo úplně spisovné, 
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spíše jsme vybírali nějaké specifické výrazy, abychom použití právě třeba těch protetických 

v nebo nespisovných koncovek mohli jaksi „obejít“. Z toho pohledu je, myslím si, druhý díl lépe 

vyvážený než ten první, který je vlastně psán takto hodně nespisovně celý, což možná mohlo 

hodně změnit pohled na Izza. Právě Jovanka Šotolová měla, myslím, k tomu překladu velké 

výhrady, kdy v rámci snad jedné přednášky upozorňovala na všechny chyby, co překladatelka 

v dané knize udělala. Ale stojím si zatím, že jazyk Izzových románů má být nespisovný, a to i 

například vzhledem k prostředí, kde se hlavní postava pohybuje. Úplně spisovný Izzo by už 

rozhodně nebyl tak zvláštní a zajímavý. Už jenom například názvy románů jsou velmi specifické 

– jako např. druhý díl Chourmo. Ten titul je specificky marseilleský a podle všeho je i nějak 

spjat s tamním klubem Olympique Marseille (přesněji řečeno chorály, které tam fanoušci 

zpívají). Takovéto marseilleské výrazy používá Izzo velmi často. Do toho navíc ještě detektiv 

Montale čte i marseilleské básníky, jejichž jazyk je rovněž velmi specifický. U toho prvního dílu 

ale, přiznávám, byla trošku chyba, že byl přeložen úplně nespisovně. U druhého už to pak bylo 

lepší. 

 Překladatelka Milena Fučíková mi při rozhovoru říkala, že redaktoři spíše chtěli, aby jazyk 

posunula do ještě „nespisovnější“ roviny. 

Ten její překlad byl z hlediska jazykového registru velmi nevyrovnaný. Některé pasáže byly 

nespisovné, jiné ne. Také tam měla hodně moravismů, hlavně z Brna, a to i na úrovni různých 

ustálených spojení. 

Ty moravismy mi přišly asi nejmarkantnější u některých krátkých koncovek sloves jako 

„nemam“ nebo „řikam“. 

To je zas něco jiného, v těchto případech se jednalo vyloženě o fonetický přepis, hlavně tedy 

u toho prvního dílu, tam jsme nechávali tyto tvary schválně všude. Museli jsme totiž odlišit 

přímou řeč od nepřímé řeči, a jak právě v Totálním chaosu ta nepřímá řeč už byla strašně 

hovorová, tak ta přímá musela být posunuta právě ještě do nespisovnější roviny. Proto jsme 

tam nechávali vyloženě ty krátké samohlásky, jež jsme foneticky přepisovali. U druhého dílu 

už to tak nebylo, protože je pravda, že napsané to vypadá zvláštně. Ale například teď jsme 

vydávali českého autora Ondřeje Horáka a ten tak píše. Píše opravdu to, co slyší.  

Mezi vydáním prvního a druhého dílu je relativně velká časová prodleva. Byl k tomu nějaký 

zvláštní důvod? Nebo je to obvyklé? 

Fra je velmi malé nakladatelství a do toho se věnujeme distribuci produktů značky  Moleskine 

(diáře, zápisníky), které vlastně celé naše nakladatelství a kavárnu Fra živí. Někdy bohužel tyto 
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aktivity dostávají přednost na úkor knížek. Do toho musíme na knihy žádat o granty. Tituly tak 

vycházejí v takových etapách. Překladatelka na vydání druhého dílu nijak nespěchala, takže 

jsme dali přednost jiným titulům. Po vydání Totálního chaosu se ale všichni moc těšili na vydání 

druhého dílu a teď se mě zase všichni ptají, kdy vyjde ten třetí.  

A jak se vlastně oba dva díly prodávaly? Chtěla jsem si pořídit Totální chaos a ten je 

vyprodaný. 

Špatně. Obě knížky vyšly v malých nákladech 1000 kusů. Chourma se prodalo jenom kolem 

šesti set kusů. U toho druhého dílu jsme očekávali, že by se mohl prodávat i lépe – všichni, co 

si totiž Totální chaos koupili, tak z něj byli opravdu nadšení, a to i čtenáři, co nečtou 

„intelektuálnější“ literaturu, kterou Fra vydává především. Navíc mezi vydáním prvního a 

druhého dílu byla ta velká časová prodleva. Na prodeji Chourma se to však bohužel 

neprojevilo. Ale například poslední tři měsíce se mi paradoxně ozývalo každý den několik lidí 

s tím (a opravdu to nebyl tentýž člověk), kdy vyjde díl třetí, na němž teď pracujeme. Jednalo 

se o čtenáře, které velmi „zasáhl“ už díl první. 

A vyjde tedy Solea? Na internetových stránkách máte napsáno, že se připravuje. 

Ano, Solea by měla vyjít ještě v tomto roce. Už na tom pracujeme A další rok bychom pak chtěli 

připravit souhrnné vydání všech tří dílů najednou, protože první díl Totální chaos už právě není 

k dostání. Redaktorem bude již zmiňovaný Ondřej Horák. Ten bude ale zachovávat stejné 

jazykové nastavení, jako je ve druhém díle, tj. rozlišovat mezi pásmy postav a vypravěče. Já 

budu pak už jenom kontrolovat francouzštinu, nastavení mezi spisovnou a nespisovnou 

češtinou by se měl pokusit udržet on. 

Marseilleská trilogii byla převedena i na televizní obrazovky. Myslíte si, že televizní série 

s Alainem Delonem mohla nějak ovlivnit české čtenáře? Je možné, že by se po jejím 

zhlédnutí rozhodli koupit knihu?  

To ne, to spíše naopak – dovedu si představit, že si někdo nejprve koupil knihu a teprve pak se 

možná podíval na seriál. Mám taky dokonce pocit, že ve Franci fanoušci Izza proti tomuto 

seriálovému zpracování velmi „brojili“. Jinak seriál jsem viděl, Alaina Delona mám rád, ale v roli 

detektiva Fabia Montaleho jsem si ho úplně nepředstavoval. To seriálové zpracování je takové 

zvláštní, nedokázalo vykreslit náladu Izzových románů, Takový obyčejná televizní kriminálka. 

Izzovy detektivky jsou specifické právě především svým jazykem a dále způsobem, jakým autor 

popisuje obrazy marseilleského prostředí - zátok, těch různých „calanques“ apod. Když poté 
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tyto obrazy vidíte naživo, tak to nikde nabude takové jako při čtení knížky, v níž o tom Izzo 

básní. Včetně třeba i popisů jídla, na něž Izzo klade velký důraz. 

Vyšla kromě Izza ve Fra i nějaká jiná detektivka? 

Ne, Izzo je prozatím opravdu jediný.  

 A neuvažujete náhodou o vydání i dvou Izzových nedetektivních románů? Le Soleil des 

mourants a Les marins perdus? 

Už jsem a tom uvažoval. Dále Izzo píše i básně, které by jistě stály za vydání. Ale momentálně 

nás plně zaměstnává ta Solea. Takže raději nechci něco dopředu slibovat. 
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Příloha 2 Ukázky z originálu a překladu rozebírané v rámci translatologické analýzy 
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Příloha 3 Ukázka z překladu Soley 

PROLOG 

Sejde z očí, nesejde z mysli, Marseille navždy 

 

Její život byl tam, v Marseille. Tam za horami, jež ten večer zapadající slunce zbarvilo do jasně 

červena. „Zítra bude foukat vítr,“ pomyslela si Babette.  

 

Na samotě Le Castellas v Les Cévennes byla dva týdny, na sklonku dne stoupala nahoru na 

hřebeny. Cestou, kterou Bruno přiváděl ovce. 

 

Tady se vlastně nic nemění, uvažovala ráno po svém příjezdu. Všechno umírá a zase se rodí. 

I přesto, že zanikajících vesnic je víc než těch nově se rodících. Dříve nebo později člověk vždy 

zopakuje své předešlé kroky. A všechno začne od začátku. Zarostlé cesty znovu naleznou smysl 

své existence. 

„To je ta paměť hor, “ řekl Bruno, když jí naléval do velkého hrnku černé kafe.  

Bruno. Poznala ho v roce 1988. První velká reportáž, kterou v novinách Babette svěřili. 20 let 

od května 68: Co se stalo s jeho bojovníky? 

 

Bruno, mladý filozof a anarchista, bojoval na barikádách v Latinské čtvrti v Paříži. Utíkej, 

soudruhu, starý svět je za tebou. To bylo jeho jediné heslo. Utíkal, na příslušníky 

bezpečnostních sborů házel dlažební kostky a zápalné lahve. Utíkal se slzným plynem v očích, 

s policisty za zadkem. Utíkal, kam mohl, v květnu, v červnu, jenom proto, aby ho nedostihl 

blahobyt starého světa, sny starého světa, morálka starého světa. Blbost a svinstvo starého 

světa. 

 

Když odbory podepsaly dohody v Grennelle, které znovu poslaly dělníky do továren a studenty 

do škol, pochopil Bruno, že neutíkal dostatečně rychle. On ani celá jeho generace. Starý svět 

je dostihl.  Morálku a sny nahradily prachy. Jediné potěšení na světě. Starý svět si vytvářel 

novou epochu, epochu lidského utrpení. 

 

Tak o tom všem Bruno Babette vyprávěl. „Mluví jako Rimbaud,“ myslela si tenkrát dojatá 

Babette, okouzlená tím krásným čtyřicetiletým mužem. 
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On a mnoho dalších tehdy z Paříže uteklo. Směrem na Ariège, Ardèche, Cévennes. Do 

opuštěných vesnic. Do rodné země Lo Païs, jak rádi říkali. Na troskách jejich iluzí se rodila další 

vzpoura. Živelná a bratrská. Komunitní. Vytvoří si jinou zemi. Divokou Francii. Mnoho z nich se 

za rok či za dva zase vrátilo. Ti nejvytrvalejší vydrželi dobrých pět nebo šest let. Bruno se upnul 

na tuto usedlost, kterou narychlo opravil. Zůstal tu sám jen se svým stádem ovcí. 

 

Tenkrát večer, když dokončili rozhovor, se Babette s Brunem vyspala.  

„Zůstaň,“ požádal ji.  

Ale ona nezůstala. To nebyl její život. 

 

V průběhu let se za ním celkem často vracela. Vždy, když tudy projížděla nebo byla někde 

nedaleko. Bruno měl nyní partnerku a dvě děti, elektřinu, televizi a jeden počítač. A vyráběl 

kozí sýr a med.  

 

„Kdybys měla někdy nějaký problém,“řekl Babette, „přijeď. Neváhej. V celém údolí jsou jenom 

samí přátelé.“  

 

Dnes večer Babette Marseille strašně chyběla. Nevěděla ale, kdy se tam bude znovu moct 

vrátit. A i kdyby se tam přece jen jednou vrátila, nic, vůbec nic by už nikdy nebylo jako dřív. 

Babette neměla jen tak nějaký problém, bylo to mnohem horší. Její mysl ovládla hrůza. Jakmile 

zavřela oči, měla před očima mrtvé Gianniho tělo. A za ním těla Francesca, Beppeho, jež sice 

neviděla, ale představovala si je. Těla umučená, zohavená. Se vší tou černou, zaschlou krví 

okolo. A další a další těla za ní. Ale pochopitelně hlavně před ní.  

 

Když zcela zmatená a zkoprnělá strachem opouštěla Řím, nevěděla, kam jít. Potřebovala 

nějaký bezpečný úkryt. Aby si znovu mohla v klidu všechno promyslet. Dát do pořádku všechny 

dokumenty, setřídit a seřadit informace, porovnat je mezi sebou, urovnat si je a ověřit. Uzavřít 

svůj životní případ o mafii ve Francii a na jihu. Nikdo před ní se nedostal tak blízko. Až příliš 

blízko, uvědomila si nyní. Vzpomněla si na Brunova slova. 

„Mám fakt problém.“ 
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Volala z budky v La Spezia. Byla skoro jedna ráno. Bruno spal. Vstával brzy, kvůli zvířatům. 

Babette se třásla. Před dvěma hodinami, poté, co jela skoro jako šílená bez jediné zastávky od 

Orvieta, dorazila do Manaroly. Malé vesničky na pobřeží Cinque terre, tyčící se na skalnatém 

vrcholu, kde bydlel Beppe, Gianniho starý přítel. Vytočila jeho číslo, jak jí o to poradil. Pro 

jistotu, dodal ještě ten den ráno.  

„Pronto“. 

Babette zavěsila. To nebyl Beppův hlas. Poté zahlédla, jak v hlavní ulici parkují dvě auta 

Carabinieri. Nezapochybovala ani vteřinu: zabijáci dorazili před ní. 

 

Vrátila se stejnou cestou po horské silnici, úzké a klikaté. Byla vyčerpaná, křečovitě svírala 

volant, i přesto však dokázala vnímat ojedinělá auta, co ji chtěla předjet či jen projela kolem.  

„Přijeď, “řekl Bruno. 

Ubytovala se v mizerném pokoji v Albergo Firence e Continentale blízko nádraží. Celou noc 

neusnula ani na minutu. Vlaky. Všudypřítomná smrt. Všechno se jí znovu a znovu vracelo na 

mysl, do těch nejmenších detailů. Taxi ji vysadilo na piazza Campo dei Fiori. Gianni se vrátil 

z Palerma. Čekal na ni u sebe doma. Deset dní, to už je dlouho, řekl jí po telefonu. I pro ni to 

byla věčnost. Gianni. Nevěděla, jestli ho miluje, ale celé její tělo po něm toužilo. 

„Gianni! Gianni!“ 

Dveře byly otevřené, ale nezajímalo ji to.  

„Gianni!“ 

Byl tam. Svázaný na židli. Nahý. Mrtvý. Zavřela oči, ale už bylo pozdě. Věděla, že bude muset 

s tím obrazem žít. 

 

Když oči znovu otevřela, spatřila na jeho hrudi, břichu a stehnech stopy po popáleninách. Ne, 

nechtěla se na to dívat. Odvrátila zrak od jeho zohaveného přirození. Dala se do křiku. Ječela, 

zcela paralyzovaná, ruce jí bezvládně visely dolů, pusu měla dokořán. Její křik umocňoval  pach 

krve, moči a hoven, který naplňoval místnost. Když jí došel dech, zvracela. Giannimu pod nohy. 

Na místo, kde bylo křídou na zemi napsáno: „Dárek pro slečnu Bellini. Naviděnou.“ 

 

Francesco, starší Gianniho bratr, byl zavražděn to ráno, co odjela z Orvieta. Beppe dříve než 

stačila přijít. 

Její pronásledování začalo.  
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Bruno na ni čekal na zastávce autobusu v Sait-Jean-du-Gard. Udělala to následovně: nejdříve 

vlakem z La Spezia do Vintimiglie, pak pronajatým autem přes malý hraniční přechod 

v Menton, pak znovu vlakem až do Nîmes, poté opět autem. Pro jistotu. Nevěřila, že ji sledují. 

Spíše na ni budou čekat u ní doma, v Marseille. Bylo to logické. A logika mafie je neúprosná. 

Během dvou let vyšetřování se o tom mohla nesčetněkrát přesvědčit. 

Těsně před Le Castellas, v místě, kde silnice vede nad údolím, Bruno svůj starý jeep zastavil. 

„Pojď, trochu se projdeme.“ 

Stoupali až na vrchol. Le Castellas odtud skoro nebylo vidět, ležel někde tam o tři kilometry 

výš, na konci stezky. Dál už jít nešlo.  

„Zde jsi v bezpečí. Kdyby někdo vystoupal až sem, Michel, lesní strážce, mi zavolá. Pokud by se 

sem chtěl někdo dostat po hřebenech, řekl by nám to Daniel. Naše rutina se nezměnila, volám 

mu čtyřikrát denně, on mě také. Pokud jeden z nás ve smluvenou hodinu nezavolá, je malér. 

Když se Danielovi převrátil traktor, dozvěděli jsme se to právě takhle.  

Babette se na něj dívala, neschopna jediného slova. Neřekla ani děkuji. 

„O těch svých malérech mi vykládat nemusíš.“ 

Bruno ji vzal do náručí, rozplakala se.  

 

Babette se třásla. Slunce zmizelo a před ní se proti obloze rýsovaly fialové obrysy hor. 

Důkladně rozdrtila nedopalek špičkou boty, zvedla se a začala sestupovat zpět směrem k Le 

Castellas. Každodenní zázrak západu slunce ji uklidnil.  

Ve svém pokoji si znovu přečetla dlouhý dopis, který napsala Fabiovi. Vypověděla mu všechno, 

od svého příjezdu do Říma před dvěma lety. Až do úplného konce. Vyprávěla o své tísni. Ale i 

o svém odhodlání. Dotáhne to až do konce. Publikuje výsledky svého vyšetřování, v novinách, 

nebo knižně. „Všechno musí vyjít najevo,“ tvrdila. 

 

Měla před očima nádherný západ slunce, svůj dopis chtěla tímto obrazem skončit. Chtěla 

Fabiovi říct, že slunce je přece jenom krásnější na moři, tedy ne krásnější, ale opravdovější, ne, 

to není ono, chtěla by s ním jednoduše být, tam na jeho lodi, na širém moři u Riou a dívat se, 

jak se paprsky slunce rozpouštějí v moři. 
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Dopis roztrhala. Na čistý list napsala: „ Pořád tě miluju.“ A nad to: „Pečlivě mi to uschovej.“ 

Vložila pět disket do bublinkové obálky, zalepila ji, vstala a šla na večeři s Brunem a jeho 

rodinou. 

 

      1 

Tam, kde je někdy hlas srdce slyšet lépe než slova 

 

Život páchnul smrtí.  

Cítil jsem to, když jsem včera večer přišel k Hassanovi, do baru, baru des Maraîchers. Nebyla 

to taková ta myšlenka, co vám jen tak proletí hlavou, opravdu jsem smrt kolem sebe cítil. Její 

hnilobný, nechutný pach. Přičichnul jsem si k ruce. Zvednul se mi žaludek. Páchla úplně stejně. 

I já byl cítit smrtí. Řekl jsem si: „Fabio, uklidni se. Vrátíš se domů, dáš si sprchu a v klidu 

vytáhneš loď. Trocha čerstvýho vzduchu od moře a všechno se zase srovná, uvidíš. “ 

 

Bylo opravdu vedro. Dobrých třicet stupňů v kombinaci s vražedným koktejlem těžkého 

vlhkého vzduchu smíšeného se smogem. Marseille se dusila. Dostali jste z toho žízeň. Místo 

abych to vzal rovnou přes Starý přístav a La Corniche – což byla nejkratší cesta ke mně domů 

do čtvrti les Goudes – zapadl jsem do úzké uličky Curiol, na konci třídy Canebière. Bar 

des Maraîchers je úplně nahoře, hned vedle náměstí Jean-Jaurèse. 

 

U Hassana mi bylo dobře. Štamgasti se tu scházejí bez rozdílu věku, pohlaví, barvy pleti či 

společenského postavení. Člověk se tu cítí mezi svými. Můžete se vsadit, že ti, co si sem chodí 

dát pastis, rozhodně nevolí a ani nikdy nevolili Národní frontu. Ani jednou v životě, jak to 

udělali někteří mí známí. V tomhle baru každý moc dobře ví, proč pochází právě z Marseille, a 

ne odjinud, proč žije právě zde a ne jinde. Přátelství se tu vnáší v anýzovém oparu, dá se vyčíst 

z jediného vzájemného pohledu. Pohledu našich otců exulantů. Posiluje to naši důvěru. Zde už 

nemáme co ztratit, protože už jsme všechno ztratili. 

Když jsem přišel, Ferré právě zpíval: 

Cítím, že k nám přijíždějí 

vlaky plné kulometů, 

pistolí a černých květin 

a květinářky chystají lázeň smrti 
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pro vysílání v barvě… 

Na baru jsem si dal pastis, Hassan pak jako vždycky objednal další. Pak už jsem je přestal 

počítat. Asi u čtvrtého panáku se ke mně Hassan naklonil. 

„Nezdá se ti, že dělnická třída je teď spíš nalevo?“ 

Ve skutečnosti to nebyla otázka. Jenom konstatování. Holý fakt. Hassan se nikdy moc 

nevybavoval. Ale před zákazníky na baru vždy rád utrousil nějakou tu poznámku, ať už byla o 

čemkoli. Takovou otázku k zamyšlení.  

„Co ti na to mám asi tak říct, “ odpověděl jsem. 

„Ale nic. K tomu není co říct. Prostě jdem tam, kam jdem. Nic víc. Tak honem, hoď to do sebe.“ 

Bar se postupně zaplňoval, což navýšilo teplotu uvnitř o několik stupňů. Venku, kam někteří 

se svými drinky odešli, ale nebylo o moc lépe. Noc s sebou nepřinesla ani závan čerstvého 

vzduchu. Pot se lepil na kůži. 

Vyšel jsem na chodník, abych si promluvil s Didierem Perezem. Přišel k Hassanovi do baru, 

a hned jak mě uviděl, namířil si to přímo ke mně. 

„Potřebuju s tebou mluvit.“ 

„Máš štěstí, chtěl jsem jít na ryby.“ 

„Jdeme ven?“ 

Pereze mně jednou v noci představil Hassan. Byl to malíř. Miloval čarovné umění symbolů. Byl 

stejně starý. Jeho rodiče, původem z Almeríe, emigrovali do Alžírska po Francově vítězství. On 

už se tam narodil. Když Alžírsko získalo nezávislost, jak on, tak jeho rodiče měli o své 

národnosti zcela jasno. Stanou se Alžířany. 

 

Perez opustil Alžír v roce 1993. Jako profesor na Vysoké škole krásných umění byl jedním 

z vůdců Shromáždění umělců, inteligence a vědců. Ve chvíli, kdy výhružky smrtí dostaly reálné 

obrysy, poradili mu jeho přátelé, aby to tam zabalil. V Marseille byl sotva týden, když se 

dozvěděl, že ředitel a jeho syn byli zavražděni přímo na půdě školy. Rozhodl se, že se svojí 

ženou a dětmi v Marseille už zůstane.  

Okamžitě si mě získal svou tuaréžskou vášní. Já poušť neznal, zato jsem znal moře. Připadalo 

mi to jako jedno a to samé. Dlouze jsme si o tom povídali. O zemi, o vodě, o prachu 

a o hvězdách. Jednou večer mi daroval stříbrný prsten s rytinou z bodů spojených čárami. 

Pochází odtamtud. Podívej, spojení linií a vrcholů, to je Khaten. Říká nám, co se stane s těmi, 

které jsme milovali a kteří již odešli, ukáže nám naši budoucnost.  
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Perez mi prsten vložil do dlaně.  

„Nevim, jestli to chci opravdu vědět.“ 

Smál se. 

„Neměj strach, Fabio. Měl by ses naučit číst v symbolech. Le khat el R´mel. Myslím, že to 

znamená, že zítra není včera. Ale co je dáno, to je dáno, ať už je tam cokoli.  

 

Prsteny jsem nikdy v životě nenosil. Ani ten po mém otci, když zemřel. Na chvíli jsem zaváhal, 

ale nakonec jsem si prsten navlékl na levý prsteníček. Jako kdybych tím nadobro zpečetil 

svazek svého života s osudem. Tenkrát večer jsem měl pocit, že na to vlastně už mám věk.  

 

Se skleničkami v ruce jsme si na chodníku vyměnili pár banálních frází, pak mě Perez chytil 

kolem ramen.  

„Něco bych od tebe potřeboval.“ 

„O co jde?“ 

„Má mi někdo přijet. Někdo od nás. Potřeboval bych, abys ho u sebe ubytoval. Tak na týden. 

Vždyť víš, jak je to u mě malý.“ 

Jeho černé oči se mi vpíjely do tváře. U mě doma to rozhodně nebylo o moc větší. Domek, co 

jsem zdědil po rodičích, měl jen dvě místnosti. Malou ložnici a velkou jídelnu s kuchyní 

dohromady. Zařídil jsem si to tam, jak nejlépe jsem mohl, jednoduše, bez zbytečného nábytku. 

Cítil jsem se tam dobře. Terasa měla výhled na moře. O osm schůdků níže pak kotvila moje 

loď, klasická rybářská bárka, kterou jsem koupil od své sousedky Honorine. Perez to všechno 

věděl. Několikrát jsem ho pozval na jídlo i s  ženou a přáteli. 

 

„Byl bych klidnější, kdyby mohl být u tebe doma,“ dodal. 

Podíval jsem se na něj. 

„Tak dobře, Didiere. Od kdy?“ 

„To ještě nevim. Možná zítra, pozítří, za týden. Nemám tušení. Vždyť víš, není to lehký. 

Zavolám ti.“  

 

Když odešel, zamířil jsem znovu na bar. Dát si  skleničku s tím či s oním, a pak samozřejmě 

s Hassanem, jenž nikdy nevynechal další rundu. Poslouchal jsem cizí rozhovory. A taky hudbu. 

Když skončil čas na aperitiv, vyměnil Hassan Ferrého za jazz. Všechny nahrávky pečlivě vybíral. 
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Jako kdyby existovala vždy určitá skladba pro tu danou chvíli. Smrt se vzdalovala, i její pach. A 

hlavně anýz prostě voní líp. 

„Anýz prostě voní líp!“ pořvával jsem na Hassana. 

Začínal jsem se cítit trochu opilý.  

„Jasně.“ 

Mrknul na mě. Spojenec až za hrob. V tom Miles Davis spusti Soleu. Skladbu, co jsem 

zbožňoval. A poslouchal ji pořád, celé noci, od chvíle, kdy mě opustila Lole. 

„Solea, vysvětlovala mi jednou večer, je alfou a omegou celého zpěvu flamenco.“ 

„ A proč ty vlastně nezpíváš? Flamenco, jazz …“ 

Měla skvělý hlas, věděl jsem to. Perdo, jeden její bratranec, mi to prozradil. Lole ale zpívala 

jen na rodinných sešlostech, nikde jinde nechtěla.  

„To, co hledám, jsem ještě nenašla,“ odpověděla mi po dlouhé chvíli. Právě ticho musí u soley 

zaznít v těch nejvypjatějších okamžicích.  

„Ničemu nerozumíš, Fabio.“ 

„Čemu bych měl rozumět?“ 

Smutně se na mě usmála. 

Byly to poslední týdny našeho společného soužití. Jedna z těch nocí, kterou jsme strávili 

nekonečnými vyčerpávajícími rozhovory, kouřili jsme jednu za druhou a pili po okraj plné 

sklenice Lagavulinu.  

„Řekni mi, Lole, čemu bych měl rozumět?“ 

Odcizila se mi, cítil jsem to. Každý měsíc o něco víc. I její tělo se uzavřelo. Už se v něm 

neskrývala vášeň. Naše touhy už nevytvářely nic nového. Pouze udržovaly při životě zašlý 

milostný příběh. Vzpomínku na lásku, která se jednou mohla zrodit. 

„Tady není co vysvětlovat, Fabio. Život je prostě taková tragédie. Flamenco posloucháš roky, 

ale stejně se pořád ptáš, co v něm vlastně je.“ 

Příloha 4 Originál Soley 
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