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Vy"el jsem z m!sta po proudu #eky vst#íc osam!lému setkání 
s lodí, na kterou jsem 'ekal, ani( jsem v!d!l, kdy p#ipluje.
 Dorazil jsem a( k starému molu, té nevysv!tlitelné stavb!, 
uvá(ím-li, (e m!sto i p#ístav byly v(dycky tam, kde jsou – 
'tvrt míle nad ní.
 Mezi jejími pilí#i se zmítá a pleská voda, kterou tam #eka 
cestou zanechává.
 Pohupována vlnami a drobn%m ví#ením bez konce se 
pravideln! vzdalovala a vracela mrtvá opice, je"t! celá, ne-
rozlo(ená. )eka, ne( vstoupila do lesa, trvale vyz%vala k ces-
t!, kterou ta opice nepodnikla, dokud nep#estala b%t opicí 
a nestala se její zdechlinou. Voda ji cht!la odnést a také ji 
odná"ela, jenom(e se zachytila mezi k&ly nahnilého mostu 
a tam z&stala v ustavi'ném pohybu tam a zase zp!t.
 A tam jsme byli my, cht!li jsme odejít, a p#ece z&stávali.

P#esto(e je tak mírná, bránil jsem se povaze této zem!, nebo* 
je tak d!tsky p&vabná a schopná mne uchvátit, (e v polobd!-
lém stavu ochablosti mne svád!la k ne'ekan%m, zrádn%m 

I.
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my"lenkám, je( nevedou ke smí#ení s okolím a 'asem mne i 
zneklid+ují. Podléhal jsem jim natolik, (e v n!kter%ch v!cech 
jsem byl v rozporu sám se sebou, a pokud jsem rezignoval, 
mohl jsem se v nich i poznat.
 Tyto nám!ty jsem si nechával jen pro sebe a vylou'il je 
z rozmluv s guvernérem a ostatními, proto(e zcela postrá-
dám tu lehkost získávat p#átele, jim( bych se mohl sv!#ovat. 
Musel jsem p#ekonávat 'ekání a jeho tr%ze+ v hovorech 
k sob! i v nemo(nosti cokoli sd!lit. Jak mi to #íkal ten ob'as 
drz% Ventura Prieto, kter% se ke mn! p#idal jednoho ve'era 
jist! ne proto, (e by mne hledal, n%br( jen tak po náhodném 
setkání. P#ipadalo mu, (e v této rovinaté zemi jsem (il jako ve 
studni. Pov!d!l mi to jednou a víc ne( jednou, #ekl to i ostat-
ním bez ohledu na to, co v!d!li: (e jsem byl p#edtím bojov%m 
kohoutem, p#inejmen"ím majitelem kohoutího zápasi"t!.
 Objevil se práv! ve chvíli, kdy( jsem se zab%val mrtvou 
opicí; já mu ji ukázal, abych odvedl jeho pozornost a p#ede"el 
dotazu, na co tady 'ekám. A on, Ventura Prieto, jen( mi byl 
slu(ebn! pod#ízen, chvíli p#emítal, jako by hledal zp&sob, jak 
mne ohromit, n!jakou zvlá"tnost, n!co objevného. Pak mi 
vypráv!l o jednom ze sv%ch v%zkum&, jak je on naz%val a já 
je za takové nepova(oval, proto(e volaly po ov!#ení a v&bec 
na mne p&sobily matoucím a tém!# nesnesiteln%m dojmem.
 )ekl, (e práv! v této #ece je taková ryba, kterou voda 
nemá ráda, a ona proto musí trávit (ivot, cel% sv&j (ivot v usta-
vi'ném komíhání sem a tam jako ta opice. Pro ni je to v!t"í 
tr%ze+, nebo* je (ivá a stále musí bojovat s proudem, kter% ji 
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chce vyvrhnout na b#eh. Tyhle trpící ryby, #ekl Ventura Prie-
to, tak závislé na tekutém (ivlu, kter% je vypuzuje, k n!mu 
lnou z#ejm! proti své v&li a musejí vynalo(it skoro v"echnu 
svou energii na to, aby v n!m v&bec mohly z&stat. A'koli ne-
ustále vzdorují nebezpe'í, (e budou vyvr(eny z koryta #eky, 
tak(e se nikdy nenacházejí v jeho st#edu, n%br( na okraji, 
do(ívají se vysokého v!ku, vy""ího ne( normální ryby. Pod-
lehnou a( zmo(eny vlastní úporností, kdy( nemají sílu sehnat 
si potravu. 
 Bez dechu jsem sledoval tento p#íb!h, jemu( jsem nev!#il. 
Necítil jsem se dob#e, kdy( jsem uva(oval sou'asn! o ryb! a 
o sob!. Proto jsem vyzval Venturu Prieta, abychom se vrátili, 
a zadr(el dal"í úvahy.
 Sna(il jsem se zam!stnat hlavu ú'elem své procházky, 
skute'ností, (e jsem o'ekával lo,, a (e pokud ta lo, p#ipluje, 
mohla by p#ivézt n!jakou zprávu od Marty a d!tí, i kdy( ony 
samy nep#ijedou, a t#eba u( nikdy nep#ijedou.
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Mohu se slitovat sám nad sebou, bez vrtochu sebetr%zn!, 
kdy( se u( nebojím, (e budu zahanben p#ed ostatními, n%-
br( toho, (e p#ekro'ím míru, kterou jsem si nesobecky ur'il. 
Kdy( p#ipustím své vá"nivé sklony, v&bec si nemohu dovolit 
hledané nebo vymy"lené podn!ty. Nestrpí ohledy instinkt, 
kter% nás varoval, a my jsme ho nedbali.
 Popohnalo mne slunce, po tolika dnech bez bou#í ji( 
opro"t!né od mrak&, rozpálilo se a( do b!la a jeho bezbarv% 
strnul% jas spl%val s 'is*ounk%m pískem, kreslícím p#eludy. 
Mohl jsem vid!t pumu a pova(ovat ji za nehybnou a ne"kod-
nou, jako by to byla jen plochá dekorace bez vypracovan%ch 
detail&, jako by nem!la drápy a tesáky, jako by k#ivky jejího 
t!la nenazna'ovaly, jak je pru(né a p#ipravené ke skoku, n%-
br( poddajnost a n!(né odevzdání ruce, je( hladí. Kdy( jsem 
sledoval tu nespat#enou pumu, p#icházely mi na mysl hry, 
je( byly anebo mohou b%t stra"livé – ne v okam(iku, kdy se 
hrají, ale p#edtím nebo potom.
 Hledal jsem spo'inutí v bujné zeleni nad potokem, ale mu-
sel jsem zastavit své kroky u prvních strom&, proto(e ke mn! 

II.
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doléhaly dovádivé a sebejisté hlasy (en vzru"en%ch po(itkem 
chladivé vody.
 P#esto jsem postoupil dál a chrán!n listnat%m p#íkro-
vem jsem na okam(ik zahlédl p#ed sebou nahá t!la, hn!dá a 
zbarvená do zlatova, a stranou je"t! jedno s odvrácenou tvá#í, 
z n!ho( jsem rozeznal jen "íji a vysoko vy'esané kade#e, je( 
mohly pat#it stejn! tak barevné jako bílé (en!. Necht!l jsem 
pokra'ovat v pozorování, nebo* to t!lo mne zaujalo, mohla to 
b%t mulatka, a já bych se v&bec nem!l na (eny takhle dívat, 
proto(e bych pak o nich snil, podlehl jim a "patn! skon'il.
 Utekl jsem. Bylo v"ak z#ejmé, (e si mne v"imly, a kdy( 
jsem si to uv!domil, nedokázal jsem rozeznat, jestli v tom 
k#iku za m%mi zády nezazn!l také jásot.
 Zpevnil jsem krok a "el stále rychleji, proto(e mi n!co 
#íkalo, (e jsem sledován. Nemohl to b%t mu(, proto(e mu(i 
nehlídají (eny p#i koupání. Asi indiánka nebo mulatka, podle 
toho, jak b!(ela mimo cestu, vyh%bajíc se k#ovinám a kme-
n&m.
 Skoro mne u( dostihla a její sp!ch nazna'oval, (e chce 
vid!t mou tvá#, zjistit, kdo jsem, jak jí nejspí" p#ikázala její 
paní, podle v"eho bílá (ena. Proklínal jsem sv&j ústup, to,  
(e jsem ji spat#il a zakázal si cokoli o ní v!d!t. Te, bylo na 
mn! vrátit se a 'elit vzniklé situaci: odhalit tu (enu, odhalit 
sám sebe.
 Nebylo to mo(né.
 Jen jsem si mohl na pronásledovatelce vybít zu#ivost na-
bitou zhrzen%m pocitem. Prudce jsem vybo'il doleva, vnikl 
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mezi stromy a ona, p#ekvapená a zmatená, se ani nedala na 
út!k. Tak jak tam stála ve své nahot!, popadl jsem ji za krk, 
zdusil její v%k#ik a zpolí'koval ji, a( mi vyschl pot na rukou. 
Jedním úderem jsem ji povalil na zem. Schoulila se a sto'ila  
se ke mn! zády. Je"t! jsem ji nakopl do h%(dí a ode"el.
 Se mnou odcházel vychládající vztek, jen( ustupoval tvr-
dému sebeobvin!ní: Hle,me, ty má" charakter? Chachá!

Moje ruka m&(e ude#it do tvá#e (enu, ale zpolí'kovan% budu 
já, proto(e jsem znevá(il svou 'est.
 I kdyby tomu tak nebylo, kdyby "lo jen o nep#ípustnou 
hrubost, nemohl jsem ni'ím ospravedlnit, (e jsem se dal 
strhnout hn!vem a v bli(ním potla'il to, co jsem v n!m sám 
vyvolal.
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P#i"el znovu 'as siesty vyz%vající ke spo'inutí na l&(ku, ale 
pro mne bylo riskantní ulehnout dnes op!t venku, p#inej-
men"ím tak krátce po té koupeli (en.
 Byla siesta a onen d!sn% chlap se blí(il ke mn! prázdnou 
ulicí jako meteorit, balvan vyvr(en% ze slunce, neomylnou 
mocí zacílen% mezi v"emi smrtelníky práv! na mne.
 Sev#el rukou m&j od!v, a já ho cht!l zarazit energick%m 
„No dovolte, pane?“. Neposlechl mne, ale sípav! mi vyna-
dal do „obejd&, co se lepí na po'estné (eny“ a „odporn%ch, 
zbab!l%ch 'umil&, kte#í na to nemají“. Zmaten! pohor"en a 
uhádnuv, (e je to man(el te, u( vím které (eny, jsem se sna(il 
zbavit sev#ení, ale on za#val „Rozdáme si to spolu jinak!“, 
ode"el a nechal m! tam stát. Opustil mne ve chvíli, kdy jsem 
ho pot#eboval set#ást a zahnat, obelstil mne a zvládl p#íslibem 
budoucí odvety, proto(e, jak se nechal sly"et, mezi námi do-
jde k souboji.
 Souboj ale nebude. Ulicí neprocházel nikdo krom! hárají-
cí feny a jejích 'ty#noh%ch nápadník&, tak(e by (ádn% sv!dek 
od n!ho nepo(adoval, aby dané slovo dodr(el. Ten zp!n!n% 

III.
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v%k#ik m!l zjevn! posta'it, aby se zbavil chuti mne zmlátit. 
Já bych si mohl naproti tomu vy'ítat hor"í slabosti.
 Nicmén! jsem si p#ísahal, (e tento projev slabosti bude 
poslední. )ekl jsem si, (e kdy( jsem jej p#etrp!l, bylo to jedi-
n! proto, (e jsem pochopil, pro' on takhle vybuchl, a (e jsem 
uznal sv&j díl viny. Ale p#esto – #íkal jsem si – mne nem!l 
urá(et. „Odporn% 'umil“ jsou slova, je( neminou cíl a vryjí 
se do pam!ti.
 Jestli(e je tomu tak, (e k ohlá"enému souboji nikdy ne-
dojde, dalo se z toho vyvodit, (e ur'itá míra satisfakce za 
urá(ku je p#ípustná i pro lidi zjevn! surové? M!l jsem snad 
v!#it tomu, (e mu(, kter% jen s nedostate'nou kurá(í brání 
svou (enu, je v tom, aby se jí více zastal, více ne( strachem 
omezován neuv!dom!l%mi motivy – utajenou zá"tí, neur'i-
t%m odporem, vyhaslou láskou –, je( nejsou z#ejmé nikomu, 
dokonce ani jemu samotnému?
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Guvernér mi p#edal nepochopiteln% p#ípad. Po(ádal mne 
pouze, abych mu poradil a dr(el se jeho zadání. Necht!l jsem 
p#em%"let o tom, má-li on, guvernér, oprávn!ní vyzvednout 
z vazebního (alá#e v!zn! ob(alovaného z vra(dy a dát ho 
p#ivést do mé kancelá#e pouze jedním dozorcem, kter% mi 
m!l „objasnit situaci“, abych zjistil, „zda a jak bude mo(no 
dosáhnout zpro"t!ní viny“.  M!l jsem ulo(eno ho vyslechnout 
a nedat najevo, jak se ke mn! dostal, ani s jak%m doporu'e-
ním a zám!ry jeho p#íznivce. Bylo zapot#ebí, abych se staral 
o své postavení, o své místo, práv! tak, abych se jej, svého 
místa zbavil.
 Bylo zapot#ebí, abych vyslechl v!zn!, co( se mi po malé 
chvíli jevilo jako neproveditelné vzhledem k nemo(nosti vy-
slechnout n!koho, kdo nemluví. Byl nep#ístupn%, ne snad ze 
zatvrzelosti, n%br( proto, (e byl duchem nep#ítomen a ml'el 
o jádru v!ci, toti( o tom, 'eho se dopustil.
 Dozorce, kter% stál za ním, mi s velk%m taktem nazna'il, 
(e se m&(eme obávat záchvatu plá'e nebo kdovíjakého cito-
vého v%levu.

IV.
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 Nebyla to tudí( osoba nebezpe'ná, n%br( zlomená.
 Abych si u"et#il takovou scénu, kterou jsem patrn! sám 
zp&sobil nezakryt%m vyptáváním a otráveností, je( mne záhy 
ovládla, zanechal jsem v!zn! samotného s dozorcem, kter%, 
jak se zdálo, jej více chránil ne( hlídal.
 Myslím, (e abych si spravil náladu, za"el jsem b!hem p#e-
stávky do místnosti, v ní( pracoval Ventura Prieto. Pov!d!l 
jsem mu o p#ípadu n!moty, kter% jsem nechal za dve#mi.
 Nepot#eboval jsem ni'eho litovat, proto(e Ventura Prie-
to mne po(ádal v&bec ne pohrdliv%m „Takhle to nep&jde“ 
o svolení se v!ci ujmout a b%t mi ku pomoci. Úsm!vem, kter% 
mohl vypadat p#átelsky, proto(e sotva p#ipomínal ú#edníka, 
se Prietovi poda#ilo dosáhnout toho, (e ta uzav#ená mysl se 
alespo+ nakrátko zp#ístupnila.
 Se sklopen%ma o'ima a zármutkem zatí(en%m hlasem 
sd!lil onen pohledn%, ale p#ed'asn! uvadl% mládenec:
 „Byl jsem vá"niv% ku#ák. Jedné noci jsem se zd!"ením 
zpozoroval, (e se mi narodil orel-netop%r.“
 Zarazil se.
 Tím stroh%m sd!lením nás znepokojil natolik, (e jsme si 
za'ali p#át, aby se znovu neodml'el. Ale pokra'oval. V"iml si, 
(e slova neodpovídala úpln! jeho my"lení, a úporn! se sna(il 
udr(et souvislosti. Po chvíli za'al znovu p#ehledn!j"ím zp&-
sobem:
 „Byl jsem vá"niv% ku#ák. Jednou ve'er jsem usnul s ci-
garetou v ústech a probudil se ve strachu z probuzení. Zdálo 
se mi toti(, jako bych to najisto v!d!l: narostlo mi netop%#í 
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k#ídlo. S odporem jsem hledal ve tm! sv&j velk% n&(. K#ídlo 
jsem si od#ízl. Odpadlo, a kdy( se rozjasnil den, byla to tma-
vovlasá (ena a já jí #ekl, (e ji miluji. Odvedli mne do v!zení.“
 Víc ne#ekl.
 Ml'eli jsme spole'n! s ním.
 Pohledem jsem nazna'il (alá#níkovi, (e ho má odvést.

Také Ventura Prieto #ekl, (e mám najít zp&sob, jako ho za-
chránit.
 Litoval, (e nevid!l zohavené t!lo tmavovlasé (eny. Cht!l 
v!d!t, na kterém míst! do ní #ezal no(em.
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Tato vy'erpávající rozmluva ztlumila ot#esy, které v mém 
srdci vyvolaly dva dunivé v%st#ely z d!la, je( oznamují p#í-
jezd lodi.
 Vak s korespondencí byl doru'en do ú#adu guvernéra, 
d#íve ne( jsem mohl, jako jindy, dorazit a( k molu, abych byl 
co nejblí(e novinkám a vid!l do tvá#e lodník&m a nepo'et-
n%m pasa(ér&m.
 Slu(bu konající ú#edník rozd!loval sv!domit! zásilky pro 
ka(dého, (ádnou pro dona Diega de Zama, nebo* m%m ru-
kám bylo souzeno, aby z&staly dlouhou dobu prázdné.
 Nep#ítomnost zpráv od Marty, od d!tí a mojí matky mne 
p#i nejednom p#íjezdu lodi uvád!la do stísn!né nálady,  
ov"em b!hem 'trnácti m!síc& mého zdej"ího p&sobení 
se po'et takov%ch p#íjezd& s'ítal, a to mne je"t! víc de - 
ptalo.
 Kdy( jsem odcházel z kancelá#e, z#ekl jsem se té (ádoucí 
podívané na dal"í velké plavidlo a cestovní hem(ení v p#ísta-
vu.
 Uch%lil jsem se dom&.

V.
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 Po(ádal jsem otrokyni o p#esnídávku ze slepi'ích vajec. 
Bylo to nezvyklé, proto(e jsem v(dycky jedl venku, a tak 
jsem upoutal pozornost dcer mého domácího dona Domin-
ga Gallegose Moyana. Jednu z nich to p#im!lo, aby pozd!ji 
p#i"la za mnou do komnaty, nabídla mi maté, a já jsem je 
p#ijal.
 Druhou polovinu dne jsem zasv!til psaní epi"toly, podrob-
né a (alující, ur'ené Mart!, aby s ní lo, vyrazila na svou cestu 
po proudu.
 Pomalu jsem probíral v mysli putování dopisu po vod! a( 
do Buenos Aires, pak pevninou stovky mil sm!rem na západ, 
a mrzely mne v%'itky je"t! neuschlé na listu, kter% by moje 
cho*, vzdálená a bez svého mu(e, m!la 'íst o t#i 'ty#i m!síce 
pozd!ji, snad v den, kdy já u( budu "*asten. P#esto jsem na 
svém psaní nic nezm!nil.
 V mé samot! mi za soumraku bylo oznámeno, (e mám 
náv"t!vu.
 Jeliko( jsem nev!d!l, která lo, p#iplula, nev!d!l jsem ani, 
(e kapitánem je m&j p#ítel, d&stojník Indalecio Zabaleta. Pev-
n! a srde'n! jsem ho objal.
 Vytu"il jsem, (e mi chce n!co p#edat, jestli(e mne rovnou 
vyhledal a odlo(il zále(itosti, které musí kapitán vy#izovat 
první den po p#istání. Ale ne( jsem se sta'il na cokoli zeptat, 
upoutal mou pozornost n!kdo jin%.
 Kousek ode dve#í na galerii hled!lo na mne v rozpacích 
– podle mne za my"len! – dít!. Zajisté p#i"lo s Indaleciem, 
mohl to b%t jeho syn. To v"ak te, nebylo pro mne d&le(ité, 
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zaujalo mne nap!tí v jeho u"lechtilé tvá#i a o'i, je( ohla"ovaly 
plá', kter% bez dal"ího podn!tu propukl, jakmile se k n!mu 
kapitán oto'il.
 Vyb!hl a vrhl se mi do náru'e s jedním dlouh%m vzlykem, 
v n!m( byly, jak mne napadlo, radost a nad"ení.
 Odhadoval jsem správn!. Indalecio mi to vysv!tlil, nad"e-
n% svou ratolestí a snad i hrd% na její citov% v%lev.
 „Cestou jsem mu #ekl, kdo byl doktor don Diego de 
Zama.“

Ne'ekaná, dojemná pocta doktoru Diegovi de Zama od 
dvanáctiletého ho"íka. Tohle uznání vyvá(ilo tolik zneva(u-
jících opomíjení, je( musel sná"et den po dni a( do tohoto ve- 
'era.
 Mu( 'inu, budovatel, mírotvorce mezi indiány, kter% vy-
konával spravedlnost, ani( pozvedl me'. Zama, jen( zvládl 
indiánskou rebelii bez prolití "pan!lské krve, získal pocty 
od panovníka a respekt u pora(en%ch. To nebyl Zama t!ch 
ú#edních krok&, je( nep#iná"ejí nic nového, nep#ekvapují a 
ni'ím nehrozí. Zama jako zemsk% správce vysoce p#ezíral 
Zamu vládního justiciára, zatímco ten se pokou"el prokázat 
n!co víc ne( sp#ízn!ní, n!co jako absolutní identitu obou. N!-
kdej"ímu zemskému správci stav!l na odiv své místo u'ené-
ho rádce, druhé nejvy""í v celé provincii, podléhající p#ímo 
guvernérovi. P#itom justiciár Zama v!d!l, ani( to mohl sám 
p#ed sebou zast#ít, (e v této zemi víc ne( kde jinde v králov-
ství ne'iní pouh% ú#ad nikoho bo(sk%m a (e nikdo se nestává 
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hrdinou, pokud pro n!jakou v!c nenasadí (ivot, by* by ta v!c 
za to nestála. Justiciár Zama se musel spokojit s tím, (e je 
Zamou podmín!n%ch mo(ností, jemu( není dána p#íle(itost 
vyniknout.
 Na této úrovni soupe#ení mohl Zama mén! obda#en% 
vytu"it, (e Zama bez hany p#ece jen nebyl tak nad"en%m a 
obávan%m bojovníkem: zemsk% správce se smyslem pro spra-
vedlnost si snáze podrobí v&li otrok& deptan%ch celé m!síce 
více ne( krut%m, nelítostn%m  útiskem.
 Tím správcem jsem byl já: mu(em zákona, soudcem, a 
tyto p#ednosti, a' nepat#ily ve skute'nosti hrdinovi, nep#i-
pou"t!ly skr%vání 'i popírání své 'istoty a vzne"enosti. Byl 
jsem mu(em nebojácn%m, vyvolen%m a odhodlan%m tvrd! 
skoncovat p#inejmen"ím se zlo'inem. Tvrd! a beze strachu.
 „Pov!d!l jsem mu, kdo byl Zama.“  Oslnivé sv!tlo mého 
jiného (ivota, je( nedokázalo prosvítit polo"ero, v kterém 
jsem tehdy (il.
 Zama opravdu byl a nemohl zm!nit to, 'ím byl. N!kdo 
by si mohl myslet, (e mne ur'ovala minulost, je( se do(aduje 
zá#iv!j"í budoucnosti. Tohle dít!, Indaleci&v syn, p#i"el, aby 
si ji s obdivn%m nad"ením na mn! vynutil.
 Já jsem v"ak vid!l minulost jako n!co hluboko ulo(eného, 
beztvarého a sou'asn! zdokonalitelného. P#i v"ech u"lech-
til%ch prvcích se v ní dalo rozpoznat cosi z v!t"í 'ásti mazla-
vého, nep#íjemného a nesnadno uchopitelného, jako by to 
byly vnit#nosti práv! vyvr(eného zví#ete. Nepopíral jsem to; 
byla to 'ást mne samotného, dokonce nezbytná, i kdy( jsem 
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se na jejím vzniku nepodílel. Spí"e jsem o'ekával, (e v bu-
doucnosti budu sám sebou prost#ednictvím toho, 'ím bych 
se v té budoucnosti mohl stát.
 Snad jsem si myslel, (e u( jsem sám sebou a (e m&j (ivot 
ur'uje obraz mého budoucího já. Mo(ná (e Zama, kter% se 
cht!l podobat p#í"tímu Zamovi, lp!l na Zamovi, kter% tu ji( 
byl, a napodoboval jej, jako by se bál, (e n!co p#eru"í.

Nad zpola vypitou lahví pálenky jsem se dov!d!l, (e Indale-
cio byl v Buenos Aires u mého "vagra, kter% se p#imlouval  
u místokrále za mé p#elo(ení, p#esn! jak jsem to pot#eboval 
a jak jsem o to usiloval.
 Slíbené postrádalo 'asovou ur'itost, ale p&sobilo nad!j-
n!.
 V%m!nou za sd!lení, jemu( jsem d&v!#oval – by* ne zcela, 
proto(e mi n!'ím p#ipomínalo opakované nezdary – jsem 
se kapitánovi sv!#il se sv%mi zám!ry: netou(il jsem tolik po 
pov%"ení jako po tom, abych byl p#elo(en do Buenos Aires 
nebo do Santiaga de Chile. Má kariéra se zarazila na míst!, 
kde jsem m!l – jak bylo nazna'eno v mém jmenování – jen 
letmo setrvat na p#echodnou dobu. A co více, od mé (eny 
mne d!lila polovina délky dvou zemí a celá "í#ka zem! druhé.
 Snad kv&li tomu, (e byla p#ítomna d!tská bytost, jsem si 
ponechal hlavní 'ást zpov!di pro sebe: o tom, jaké utrpení 
pro mne znamenala ta vzdálenost vzhledem k p#ísn! dodr-
(ované v!rnosti Mart!, a'koli bych vlastnímu sv!domí nedo-
kázal jasn! vysv!tlit, pro' jsem jí byl tak v!rn%.
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Pove'e#eli jsme v hostinci.
 Pozd! cestou zp!t jsem mohl obdivovat osam!lou vzne"e-
nost m!síce a podnícen alkoholem pro(íval jsem své nutkání 
vyrovnat se mu v ka(dé zkou"ce. Opu"t!né ulice lemované 
velk%mi domy a stinn%mi prázdn%mi pozemky, zvln!n% terén 
sestupující k #ece byly scenérií vhodnou pro p#ekvapení, na 
která by m&j rapír zajisté um!l bez váhání odpov!d!t.
 Cítil jsem se té noci state'n% a bezmezn! p#ístupn% lásce.
 Jako v p#edur'ení se mi naskytla p#íle(itost s krásnou, 
líbeznou (enou.
 Proto(e byla u( pozdní hodina, vstoupil jsem do domu 
ze zadní strany, vyu(iv tajn%ch vrátek do zahrady, je"t! za 
dvorem pro slu(ebnictvo. Myslím, (e moje p#ítomnost, na 
tomto míst! a tak pozd! ne'ekaná, vyvolala pon!kud roz-
ruch. Po'ítal bych, (e n!kdo mohl utéci nebo se tam skr%t 
ji( o hodn! d#ív, ne( jsem ve"el.
 Ale z&stal tam n!kdo dal"í, komu se úpln! schovat ne-
poda#ilo a se zpo(d!ním cht!l uniknout ve stínu zahradní 
zdi. Rozeznal jsem (enskou postavu, ale nev!d!l, komu pat#í. 
Deseti dlouh%mi, takticky zvolen%mi kroky jsem se ocitl na 
míst!, kde jsem jí mohl zk#í(it cestu; proto(e zjistila, (e je 
zasko'ena a nemá se kde skr%t, nezastavila se.
 B!(ela p#ímo ke mn! a ty okam(iky ve st#ehu mne po-
znamenaly asi víc ne( ji, proto(e jsem m!l dost optimismu a 
kurá(e na to, abych si rázem d!lal nad!ji.
 Byla to Rita, mlad"í z dcer dona Dominga, mého domácí-
ho. Poznal jsem ji, kdy( nás d!lily je"t! 'ty#i metry, p#esto(e 
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mantila 'e#ila m!sí'ní svit na její tvá#i. M!sí'ní (ena, #ekl 
jsem si, abych dodal kouzlo té chvíli nap!tí; jiné vzru"ení 
v"ak #ídilo mé smysly.
 Ani ne po dvou krocích zakopla a upadla. P#ib!hl jsem jí 
na pomoc, t#eba(e se u( zvedala a pomoc zjevn! nepot#ebo-
vala. Ale já, nep#í'etn% touhou, jen abych toho vyu(il, jsem 
ji objal zezadu a moje ruce (ádostiv! sev#ely její +adra. Byla 
ochablá, jakoby u( mnohokrát dot%kaná.
 Cht!l jsem si vybrat odm!nu, (e budu ml'et o její no'-
ní eskapád!. Sv&j zám!r jsem vyjevil bez nejmen"í zábrany. 
Nep#ijala jej. Narovnala se, jemn! se vymanila z mého objetí 
a s rozhodn%m pohledem do o'í mi vyslovila klidné pod!ko-
vání, jako bych jí u'inil velkou laskavost. S pozornou d&stoj-
ností odkrá'ela ke svému p#íbytku.
 Nemohla mi vy'ítat obt!(ování, nato( násilí. To pochopila 
okam(it!. Ze své strany mi dala na srozum!nou, (e se m! 
nebojí.
 Z&stal jsem v zahrad! a chvíli je"t! zíral sm!rem, kter%m 
zmizela. Myslím, (e jsem tam p#ihlouple zkamen!l, jako by 
mne opustily smysly.
 Pak jsem p#i"el k sob! a ulo(il se na míste'ko vonící 
bylinami. Pot#eboval jsem se je"t! chvíli pokochat venku 
uprost#ed noci p&vabem dobrodru(ství. To proto, (e se mi 
naskytla p#íle(itost pod vlastní st#echou: bílá a -pan!lka, 
mla,ounká. Mé dlan! u( v!d!ly, (e není nedot'ená.



29

Spole'enská zábava v dom! dona Godofreda Alija, adminis-
trátora ú#adu královského pokladu.
 Jeho cho* ohlásila, (e bude na anglick% zp&sob a po-
zvala nás na pátou hodinu odpolední. Dala rozná"et kou-
#ící kakao se sklenkou sladkého likéru. V"ichni #íkali, (e 
je to „opravdu po anglicku“, a já si ponechal mín!ní pro 
sebe, nebo* na tichomo#ském pob#e(í jsem vypozoroval, 
(e Angli'ané, kte#í je takto obvykle podávali jako jídlo, 
byli námo#níci. Host&m – hlavn! mu(&m mezi nimi – by 
celkem nevadilo, (e to byl nápoj námo#ník&, proto(e mra-
vy jsou zde pon!kud hrub"ího rázu, ale rozhodn! by neby-
li nad"eni tím, (e jde o jídlo, a nikoli o lah&dku. Nakonec 
nabídla paní domu – pro zm!nu, nechtíc zanedbat zdej"í 
zvyky – rovn!( maté, které pak v"em zachutnalo víc ne(  
kakao.
 P#ed podáváním ve'e#e se objevil je"t! n!kdo, kdo si do-
volil pohrdnout „anglickou recepcí“. Rozeznal jsem ji, sotva 
p#ekro'ila práh, a od té chvíle se spole'enské setkání pro 
mne zm!nilo v jemnou hru plnou o'ekávání.

VI.
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 Byla to man(elka onoho slune'ního balvanu. Lucia-
na, cho* Honoria Piñarese de Luenga, kolegy Godofreda 
Alija, op!t jednou nep#ítomného, ani( si toho kdo v"iml, 
nebo* do spole'nosti v(dy chodila jeho man(elka, a ni-
koli on, a mal% oficiální sv!t se spokojil s tím, (e tomu tak  
bylo.
 Pochopiteln! mi nebyla Luciana neznámá, u( p#edtím 
jsme spolu dokonce n!kolikrát rozmlouvali. Ode dne, kdy 
mi její cho* pohrozil soubojem, jsem v!d!l, (e ona byla tou 
(enou, která se koupala v byst#in!, a p#íle(itostn! se oddával 
p#edstavám o jejím t!le, obda#eném víc, ne( dával tu"it její 
"at. Musel jsem nicmén! p#ipustit, (e "lo o n!co zapov!zené-
ho a nemo(ného.
 I kdy( Piñares nep#icházel, její p#ítomnost na d%chánku 
mne mátla, ochromovala mé pohyby tím víc, (e mi nev!no-
vala jedin% pohled a neposkytla jedinou mo(nost, abych se 
odhodlal k osobnímu pozdravu, kter% bych ani nev!d!l, jak 
jí slo(it.

Zlo#e'il jsem si, (e jsem nep#edvídal to setkání, naprosto 
logické vzhledem k tomu, (e Alijo a Piñares p&sobili ve stej-
ném ú#adu. Ale ve dnech, je( prob!hly od pozvání, byla má 
pozornost up#ena v%hradn! na Ritu.
 Z&stával jsem doma 'ast!ji ne( kdykoli p#edtím. $íhal 
jsem na její kroky, sledoval její odchody na m"i, o'ekávaje n!-
jakou známku povolnosti jako odm!nu za své ml'ení. Av"ak 
hrd! mne p#ehlí(ela.



31

 Upadl jsem do hore'natého stavu, jako by mi hore'ka 
sestupovala do t!la z hlavy zanícené pro Ritu a plány, které 
jsem pro ni a pro sebe sp#ádal.
 Ve'írek se mi nabídl jako mo(nost voln! vydechnout.
 T#i hodiny posezení mezi kakaem a ve'e#í musely posílit 
d&v!rnost, k ní( beztak podn!covalo u( to, (e jsme se st%kali 
v u("ím kruhu v ka(dodenním (ivot!, stále stejném po m!sí-
ce a roky.
 Mohli jsme si vzájemn! dovolit hodn!, jedni v&'i dru-
h%m, a'koli po pravd! #e'eno, já si nechával líbit více, ne( 
jsem z vrozené zdr(enlivosti v&'i druh%m p#ipou"t!l sám  
sob!.
 N!kdo z pánské spole'nosti navrhl, (e bychom mohli 
po spole'né ve'e#i, kdy( dámy u( budou doma, uspo#ádat 
sch&zku se svobodn%mi mulatkami v jistém dom! na kra-
ji m!sta. Jeliko( se zjevn! lascivním úsm!"kem souhlasila 
v!t"ina z nás, otázal se jeden znal% podnikavec jednoho po 
druhém, kdo tedy p&jde, aby mohl uvá(it celkov% po'et a 
p#ichystat v"echno pro okam(it% odchod.
 Svedl jsem tuh% boj s vlastní nerozhodností, pak p#i"la 
#ada na mne a já se omluvil.
 Poté se mne jeden z t!ch, co u( znali mé zp&soby, beze-
lstn! zeptal: „M&(e to b%t jen b!lo"ka?“
 „A -pan!lka!“ odsekl jsem nafoukan!.
 D&raznost mé odpov!di u*ala jakoukoli dal"í mo(nost vy-
sv!tlování.
 Organizátor pokra'oval ve s'ítání t!ch, kte#í se zú'astní.
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 Jenom ten, co se mne zeptal, neustoupil a zv!dav!, s ohle-
dem a jemnou naléhavostí mne odvedl stranou, aby mi #ekl, 
(e je p#ekvapen mou v%lu'nou preferencí. Po(ádal mne o tu 
'est, abych mu sd!lil, jestli jsem k takovému postoji nucen 
z nábo(ensk%ch d&vod&.
 Odpov!d!l jsem mu po pravd!:
 „Obávám se nákazy francouzskou nemocí. Mám strach o 
sv&j nos, (e mi jej ta nemoc roze(ere.“
 Nechal mne na pokoji.
 Nep#iznal jsem v"echny d&vody, pouze ten nejd&le(it!j-
"í. Dosud jsem nikdy netu"il, (e vyjevím osob! tak vzdálené 
mému soukromí své úzkosti a pohnutky svého jednání.

Byl to v"ak prav% kavalír a nedal ani v nejmen"ím najevo po-
sm!ch, kter% by si mohl snadno dovolit, kdy( se v hovoru 
se sousedy u stolu, dámy nevyjímaje, vyjád#il s uznáním o 
po'estn%ch mu(ích a zauva(oval, kter% z ú'astník& zábavy 
by to mohl b%t.
 Byl jsem v dosahu jeho slov; stejn! tak i Luciana, je( se 
nezdála p#íli" naslouchat rozprav! o morálce. Nicmén! kdy( 
#e'ník dal najevo, kdo z nás p#ítomn%ch nese bíl%, posv!cují-
cí symbol utrpení a 'istoty, Luciana uplatnila p&vab sv%ch o'í 
a p#ejela mne krátce pronikav%m pohledem. Jako by se bez 
odporu poddávala vábení n!'eho nového a lehce zvlá"tního.
 Cítil jsem náhle, jak jihnu a zaplavuje mne p#íjem-
n% pocit. Snadno jsem se mohl vymanit z lichotivé moci 
ti"e oce+ujících pohled& ostatních a ulp!t na letmém po-
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hledu (eny s nádhern%m t!lem, jeho( nahotu jsem si vy-
volával u( bez smyslného zaujetí, nehled! na to, (e toho 
ve'era mi nep#ipadalo, (e mezi ostatními vyniká v!t"í  
krásou.
 B!hem jídla se u( dál mou osobou nezab%vala. Její nezá-
jem mne o to víc p#itahoval, a dokonce mne p#ivedl k nad-
m!rnému po'tu vypit%ch sklenic, nebo* jsem cht!l získat 
kurá( a vypadat skv!le, co( – jak jsem si ov!#il – na Lucianu 
nezap&sobilo.
 Svou dychtivost jsem zadr(el a zakryl ji rozvá(n%m ml'e-
ním.

Nevím, nakolik jsem zradil sám sebe. Zjistil jsem to nikoli 
bez hn!vu, kdy( jsem odsouval (idli, abych opustil st&l, jak 
to d!lali v"ichni, a kdy( se vrchní oficiál Bermúdez naklonil 
k mému uchu a p#edvád!je ostatním, (e mi p#átelsky sv!#uje 
n!co d&v!rného, mi s úsm!vem #ekl:
 „Kdosi v mé blízkosti m!l nápad, kter% nás velmi poba-
vil. Ukázal na Lucianu Piñaresovou a zvolal, (e to je (enská 
s p!kn!j"ím t!lem, ne( si Zama v&bec p#edstavoval.“
 Ve mn! jako by se vzedmula b!snící bou#e. Ale stalo se, 
(e ten, kdo si p#edstavoval nádherná t!la, zachytil v té chvil-
ce, ani o vte#inu pozd!ji, dal"í pohled (eny s je"t! p!kn!j"ím 
t!lem, ne( si v&bec p#edstavoval. Pohled, jen( zazpíval posel-
ství: „Ké( bych vás více znala...“
 Kdybych cestou dom& potkal na ulici Jeho Veli'enstvo 
s návrhem na jazyku: „Zamo, vzal bys pov!#ení v Buenos  
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Aires, lépe placené a vá(en!j"í, pokud bude" souhlasit s tím, 
(e odjede" zítra?“, odpov!d!l bych mu: „Je"t! ne.“
 .ádn% mu( – #íkal jsem si – nepohrdne mo(ností nepo-
volené lásky. Je to hra, hra o nebezpe'í a ukojení (ádosti. 
Vyhraje"-li, zvít!zilo p#edstírání nad oklaman%m t#etím a 
spole'ností, nevy(ádanou st#e(itelkou mrav&.
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