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Teď už byl Gauhar vzhůru – ještě před chvílí se mu zdá-
lo, že se topí. Zvedl se na lokti a rozhlédl se kolem očima 
plnýma nejistoty, stále ještě otupělý spánkem. Byl již pro-
buzen, ale skutečnost se zdála tak blízká jeho snu, že na 
chvíli znejistěl, zřetelně si vědom toho, že mu hrozí jakési 
nebezpečí. „Při Alláhovi, velká voda,“ pomyslel si, „voda, 
která vše odnese.“ Ani v nejmenším se však nepokusil hro-
zící katastrofě uniknout. Zachytil se spánku jako plujícího 
vraku a znovu zavřel víčka. 
 Nějakou dobu trvalo, než se opět vzpamatoval. Chtěl si 
promnout oči, ale včas se zarazil. Ruce měl mokré a lepka-
vé. Spal oblečený přímo na zemi, na tenké vrstvě rozlože-
ných starých novin. Voda zatopila vše, pokrývala již téměř 
celou dlážděnou podlahu pokoje a s tíživou nevyhnutelnos-
tí blížící se noční můry tichounce stékala směrem k němu. 
Měl pocit, že je na ostrově obklopeném proudící vodou, 
a netroufal si učinit jediný pohyb. Záhadná přítomnost 
vody jej pohroužila do hlubokého údivu. Počáteční děs však 

I.



12

postupně opadl, když Gauhar opět začal přicházet k vědo-
mí. Pochopil, že vidina rozbouřené řeky ničící vše, co jí 
přijde do cesty, byla pouhým poblouzněním mysli. Přesto 
se snažil zjistit, odkud se ona tajemná voda vzala, a brzy 
její původ odhalil  – pronikala sem zpod dveří sousedního 
bytu.
 Náhle se prudce otřásl, jako by se stalo něco hrozného. 
Byla mu zima. Chtěl se zvednout, ale spánek stále v něm 
přítomný mu ochromoval končetiny a svazoval jej pevným 
poutem. Připadal si bezradný a slabý. Ruce si utřel do saka, 
do míst, kde byla látka ještě suchá. Teď si může promnout 
oči. S rozvahou tak učinil, pohlédl na dveře sousedního 
bytu a pomyslel si: „Asi zrovna myjí podlahu. Tak či tak, 
mohli mě utopit!“ Nenadálá čistotnost jeho sousedů zdála 
se mu podivně groteskní a pohoršlivá. Nikdy dříve k niče-
mu podobnému nedošlo. Ve staré čtvrti, v téhle chátrající, 
ponuré budově, kde živořili vyhladovělí chudáci, se podla-
ha nikdy nemyla. Ti lidé museli být noví nájemníci, kteří 
se ve čtvrti chtěli blýsknout.
 Gauhar zůstával duchem nepřítomný a jakoby omráče-
ný tváří v tvář té náhlé, nesmyslné touze po čistotě. Měl 
dojem, že by se s šířící se záplavou mělo něco dělat. Ale co? 
Nejlepší bude počkat, určitě se stane nějaký zázrak. Ta ab-
surdní situace si žádala řešení nadpřirozených sil. Gauhar 
se již předem cítil bezmocný. Pár minut počkal, ale nic 
se nestalo, žádná vyšší moc nezasáhla. Konečně se zvedl 
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a zůstal bez pohnutí stát, podoben blouznícímu člověku 
přeživšímu ztroskotání. S nesmírnou opatrností udělal pár 
kroků po zmáčené podlaze a posadil se na židli, která byla 
jediným kusem nábytku v místnosti. Krom židle se zde na-
cházela už jen převrácená dřevěná bedna, na níž kraloval 
lihový vařič, konvice na kávu a nádoba s pitnou vodou. 
Gauhar žil z těch nejskromnějších hmotných prostředků. 
Představu i toho nejprostšího pohodlí z hlavy vypudil už 
dávno. Obklopovat se předměty mu bylo proti mysli; věci 
v sobě podle něj skrývaly utajené zárodky bídy, té nejhor-
ší ze všech – bezduché bídy, která svou bezvýchodností 
nutně ústí v melancholii. K projevům bídy nebyl nikterak 
citlivý – nepřiznával jí žádný hmotný rozměr, zůstávala pro 
něj čistou abstrakcí. Jen se chtěl ušetřit podívané na onu 
skličující promiskuitu. Ubohost pokoje v něm vzbuzovala 
pocit prchavé a nezachytitelné krásy, ovzduší bylo prosy-
ceno volností a optimismem. Většina nábytku a běžných 
předmětů urážela jeho vkus, ani v nejmenším nebyla s to 
podněcovat lidskou představivost. Gauharovu zvědavost 
mohly probudit pouze živé bytosti s jejich nesčetnými po-
šetilostmi.
 Na okamžik se zamyslel, dívaje se na zničenou vrstvu 
novin na podlaze – byly k nepoužití. Staré noviny, které 
mu sloužily jako matrace, byly zcela zaplaveny a voda je 
začínala zvolna nadnášet. Obraz zkázy jej zaujal svou pri-
mitivní jednoduchostí. Kde nic není, tam ani smrt nebere. 
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Gauharova nedotknutelnost spočívala v jeho naprosté ubo-
hosti, destrukci nemohl nabídnout sebemenší oběť. Znovu 
si vzpomněl na své výstřední sousedy a snažil se přijít na 
příčinu jejich nezvyklé touhy po čistotě. Na koho tím chtějí 
udělat dojem? Dům podobnému počínání dlouho vzdoro-
vat nedokáže, je prohnilý do posledního koutu a čeká jen 
na znamení, aby se mohl zhroutit. Zahynou všichni do jed-
noho, to je jasné.
 Usilovně se snažil pochopit úmysly oněch proklatých 
nájemníků, když náhle z vedlejšího bytu zaburácel mocný 
řev, vleklý jako zlý sen a deroucí se hned z několika hrdel. 
Zdi starého domu se pod prudkostí toho otřesu zachvěly, 
řev dosáhl svého vrcholu a zase ustoupil. Nastalo tíživé ti-
cho, které vzápětí prolomilo pochmurné vytí. Gauharovi 
chvíli trvalo, než pochopil, co tohle děsivé delirium zna-
mená. Najednou se mu rozsvítilo. Nebylo pochyb, že se 
jedná o plačky. Vmžiku si uvědomil situaci v celé její hrů-
ze – ve vedlejším bytě je mrtvý a ona bílá, mýdlová voda, 
jež k němu vnikla, když spal, byla voda, kterou omyli mrt-
volu. 
 Zděšení vystřídalo znechucení, Gauhar seděl na židli 
jako přibitý a sotva dýchal. Zasmušilým pohledem zkou-
mal své stále vlhké, třesoucí se ruce a oblečení zmáčené 
smrtí. Náhle se otřepal, jako by se chtěl zbavit chorob-
ných zárodků smrti, a rozběhl se k nádobě s vodou. Byla 
prázdná. Vylekaně očima přelétl celou místnost, doufaje, 
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že snad ve své úzkosti objeví neexistující kohoutek. Jak si 
má teď umýt ruce? Držel je co nejdál od těla a uvažoval 
nad tím, na jakou nemoc asi soused zemřel. Možná to bylo 
něco nakažlivého. „Bakterie!“ znepokojil se. Vzápětí mu 
však strach z bakterií začal připadat směšný. „Kdybychom 
měli umřít na bakterie, bylo by už dávno po nás,“ říkal si. 
Tenhle svět byl tak absurdní, že v něm i bakterie přestá-
valy být nakažlivé. Vrátil se na židli a dlouhou dobu setr-
vával v úvahách nad tím, že celá tahle historka je ve své 
podstatě legrační. Znovu našel klid. Všechno bylo jasně 
pochopitelné a zároveň zvláštně ošemetné. Gauhara žád-
ná taková pohroma zasmušit nemohla, s jeho optimismem 
by se byl vysmál i horším katastrofám. Zcela nezúčastněně 
si ještě jednou změřil pohledem zatopenou podlahu, roz-
házené noviny a až neskutečně prázdnou místnost a jeho 
jemnou, asketickou tvář na okamžik rozzářil zvláštní  
úsměv. 
 Plačky ve vedlejším bytě se povzbuzovaly v projevech 
neštěstí, jejich nemilosrdné vytí vytvářelo morbidní at-
mosféru krvavého dramatu. Lidská vůle již nebyla s to je 
v tak přemrštěném úsilí zastavit. Gauhar kouzlu ponu-
rých vzlyků podlehl. Byl posedlý touhou objevit v naříkání 
něco, co by jej vnitřně potěšilo. Ten strojený křik vycháze-
jící z uplacených hrdel však zněl spíše jako volání vzdále-
ného světa, nepoznával v něm jedinou známku lidského 
citu a solidarity. Tenhle svět,  projevující se předstíranou 
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a uvřískanou bolestí, mu naplnil hlavu jedovatým hukotem, 
jenž způsoboval závrať.
 Probudily ho náhle, a navíc v neobvyklou hodinu, chtělo 
se mu ještě spát. Jak má však znovu usnout v tom prokla-
tém křiku, co se ozývá zpoza zdi? Neměly slitování. Gau-
har se třásl zimou. Narovnal se, nechal uběhnout pár chvil 
a pak se zvedl ze židle. Byl rozhodnutý vyjít ven. 
Sebral fez, který se válel v nezatopeném rohu pokoje, na-
sadil si jej na hlavu, popadl hůl a vyšel na práh. Sousední 
dveře byly dokořán, Gauhar nějakou dobu vyděšeně stál 
a váhal. Něco mu říkalo, že má být opatrný. Tyhle klepny 
jsou jako utržené ze řetězu a člověk se u nich může obávat 
nejhoršího. Byly by schopny se před zraky muže z pouhé 
koketérie nechat strhnout ještě více. Při  tom pomyšlení 
se otřásl a bez dalšího přemýšlení se pustil po rozvrzaném 
schodišti dolů, odnášeje si s sebou letmou představu hordy 
obtloustlých ženštin v černých milájích, jak dřepí na zemi 
v kruhu, tváře a ruce nabarvené šmolkou. Bily se dlaněmi 
do hrudi a vyrážely ze sebe výkřiky jako ďáblem posed-
lé. Gauharovi se zatočila hlava, jako by se o něj pokouše-
ly mdloby; měl pocit, že se pod ním schodiště propadá. 
Ani nevěděl, jak se nakonec ocitl venku.
 Bylo téměř poledne. V pestrém a bezstarostném davu 
rozlévajícím se širokou ulicí  al-Azhar Gauhar konečně cí-
til, že je ve svém živlu. Tohle byl svět, který důvěrně znal. 
Uprostřed  masy pohybující se po chodnících i po vozovce, 
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zcela lhostejné k hustému provozu aut, drožek, povozů ta-
žených osly a tramvají řítících se vpřed jako o závod, se cí-
til jako doma. Celé to neproniknutelné hemžení zalévalo 
svým blahodárným teplem přívětivé zimní slunce. Vyso-
ko na obloze se vznášeli luňáci, střídavě se vrhali mezi lidi 
a zase vzlétali s kouskem zkaženého masa v zobáku, nikdo 
však jejich obratným manévrům nevěnoval pozornost. 
Skupinky žen postávaly před obchody s látkami a dlouhé 
hodiny zaujatě probíraly koupi pár potištěných kapesníč-
ků. Děti se bavily rozčilováním řidičů, když se jim schválně 
stavěly do cesty. Šoféři je proklínali a častovali nadávkami 
nejen je, ale i jejich nepřítomné matky, a vše končilo tím, 
že jich pár srazili. Ze všech kaváren, které lemovaly ulici, 
se z rádia ozýval týž ukňouraný hlas notoricky známého 
zpěváka. Zpěv doprovázela truchlivá hudba; slova té písně 
dlouze líčila neštěstí a žal jakési zmařené lásky. Gauhar si 
vzpomněl na mrtvého souseda a pronikavé naříkání plaček 
a zrychlil krok. Před  žalostným hlasem však nebylo úniku, 
byl všude a vévodil pouličnímu shonu. 
 Náhle se zastavil, jako by vytušil určitou sféru přívěti-
vosti, příslib slasti skrývající se uprostřed neuspořádaného 
okolního ruchu. Před prázdným obchodem zahlédl postar-
šího, pečlivě oblečeného muže, jak důstojně sedí na židli 
a s takřka královskou pózou pozoruje okolní dav. V držení 
těla toho muže bylo něco nezvykle vznešeného. „Člověk 
podle mého gusta,“ pomyslel si Gauhar.  Tenhle prázdný 
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obchod a muž, který nic neprodává, byl pro něj neocenitel-
ným objevem. Gauhar tušil, že obchod je pouhou kulisou, 
sloužící muži k tomu, aby měl kde pohostit přátele šálkem 
kávy. Vrchol štědrosti a blahobytu. Gauhar jej pozdravil 
jako starého známého a muž se na pozdrav jen zlehounka 
pousmál, vědom si toho, že je předmětem obdivu. 
 – Projev mi tu čest a dej si šálek kávy, řekl muž.
 – Děkuji, příště. Omluv mne.
 Chvíli se na sebe dívali s viditelným zalíbením, téměř 
s něhou, a pak se Gauhar znovu vydal na cestu davem. Cí-
til se dokonale šťastný. Obdiv k absurdní jednoduchosti 
života jej neopouštěl. Vše bylo směšné a prosté. Stačilo 
se rozhlédnout a člověk se mohl přesvědčit na vlastní oči. 
Na okolní, pulzující bídě nebylo nic tragického. Zdálo se, 
že v sobě ukrývá něco cenného, nějaký poklad neslýcha-
né a nečekané hodnoty. Vypadalo to, že se dav nechává 
vést zázračnou bezstarostností, a veškerá nízkost, která se 
v něm objevuje, bere na sebe hábit čistoty a nevinnosti. 
Gauhara naplnil bratrský soucit. Nicotnost vší té bídy jevila 
se mu na každém kroku a on se jí nechával unášet.  
 Napříč ulicí projela s pekelným rámusem žlutá tram-
vaj – aniž by zastavila, s řinčením si razila cestu davem, 
který blokoval koleje. Gauhar prošel těsně kolem stánku 
s vařenými fazolemi, ze závanu jídla se mu udělalo nevolno, 
zastavil se a opřel o hůl. Hladem to nebylo, ten na něj nijak 
nepůsobil, klidně vydržel několik dnů jen o patce chleba. 
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Příčinou nevolnosti bylo něco jiného. Po pár krocích si uvě-
domil, co ji způsobilo, a vyděsil se. Droga! Zapomněl na 
drogu. Smrt toho přihlouplého souseda dramaticky naruši-
la jeho zvyky. Obvykle se budil až za soumraku, teď bylo na 
shánění drogy ještě příliš brzy. Jeho jediným dodavatelem 
byl Jéghen, a s tím se mohl setkat až večer. Teď by ho ne-
našel, Jéghen neměl žádné stálé bydliště, nebydlel nikde.
 Jak vydržet až do večera bez drogy? Ta představa jej 
lehce rozrušila. Věděl, že bude trpět, a pokojně se na to 
připravoval. Vytáhl z kapsy zmačkaný sáček, vylovil z něj 
mátovou pastilku a zvolna a pečlivě ji začal cucat. Tato 
náhražka sice postrádala štiplavou chuť kuličky hašiše, 
ale stačila k tomu, aby se uklidnil.
        Pokračoval v cestě a pousmál se, když jako už tolikrát 
spatřil žebráka dřepět na svém obvyklém místě. Rituál, kte-
rý se mezi nimi odehrál, byl vždy stejný. Gauhar byl pokaž-
dé, když procházel okolo, bez peněz, žebrákovi se však 
omluvil a následoval příjemný, vzrušující rozhovor. Znali se 
léta a Gauhar si jeho společnosti cenil. Byl to žebrák zvlášt-
ního druhu, nikdy si na nic nestěžoval a neměl ani žádnou 
tělesnou vadu. Naopak, vyzařovalo z něj zdraví a džalábíja, 
kterou nosil, div nezářila čistotou. Jeho pronikavý pohled 
prozrazoval, že je ve své branži zkušený, vmžiku dokázal 
odhalit totožnost klienta. Gauhar na něm obdivoval, že se 
ani v nejmenším nesnaží někoho oklamat. Ve všeobecném 
zmatku jeho překypujícímu zdraví nikdo nevěnoval pozor-
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nost. Mezi všemi těmi skutečnými absurditami se zdálo, 
že žebrání je práce jako každá jiná, ne-li snad jediná práce 
mající nějaký smysl. Žebrák zaujímal vždy stejné místo 
s touž hrdostí, s jakou úředníci usedají do svých pracoven. 
Kolemjdoucí mu házeli obolus. Občas se na dárce obořil, 
to když mu hodili minci falešnou. To pak začalo dlouhé 
dohadování, urážky nebraly konce, vyhrožoval, že zavolá 
četníky, a nakonec vše končilo v jeho prospěch. 
 Gauhar se zastavil, aby ho pozdravil. 
 – Buď zdráv, řekl žebrák. Viděl jsem tě už zdálky. Oče-
kával jsem tě.
 – Omluv mne, odvětil Gauhar. Nemám peníze, dám ti 
příště.
 – Kdo ti řekl, že chci peníze?
 – Proč bys nechtěl? Mohl bych si myslet, že si mne ne-
vážíš.
 – To by mne ani nenapadlo, protestoval žebrák. Už to, 
že tě mohu spatřit, mi stačí ke štěstí. Rád s tebou rozmlou-
vám. Veškeré bohatství světa se nevyrovná tvé přítomnosti.
 – Lichotíš mi, poznamenal Gauhar. Obchody jdou dob-
ře?
 – Díky bohu, odvětil žebrák. Ale co je mi po nich. Život 
nabízí tolik radosti sám o sobě. Slyšel jsi tu historku s vol-
bami?
 – Ne, noviny nikdy nečtu.
 – Tohle v novinách nebylo. Nechal jsem si to vyprávět.
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 – Poslouchám tě.
 – Nuže, odehrálo se to před nějakou dobou, když v jed-
né malé vesnici v Dolním Egyptě volili starostu. Vládní za-
městnanci otevřeli urny a spatřili, že na všech volebních 
lístcích je jméno Barghút. Takové jméno neznali, nebylo 
na kandidátce žádné ze stran. Nervózně zahájili pátrání 
a s ohromením zjistili, že Barghút je jméno osla, kterého si 
celá vesnice cení pro jeho moudrost. Volili jej skoro všichni 
místní. Co si o tom myslíš?
 Gauhar s úžasem vydechl; byl uchvácen. „Takoví ne-
vzdělaní hlupáci,“ pomyslel si, „a dopustí se té nejchytřej-
ší věci, co svět poznal od doby, kdy existují volby.“ Příběh 
obyvatel jedné zapomenuté vesnice byl povzbuzujícím svě-
dectvím, bez jakých by život nebyl možný. Gauhar oněměl 
úžasem. Povaha jeho radosti byla tak pronikavá, že zůstal 
na žebráka jen tiše zírat. Jeden luňák se snesl na cestu pár 
kroků od nich. Slídil kolem ve snaze najít nějakou shniloti-
nu, nic však nenašel a znovu vzlétl. 
 – Obdivuhodné, zvolal Gauhar. A jak ten příběh končí?
 – Pochopitelně jej nezvolili. Jen si to představ, čtyřnohý 
osel! Ti nahoře chtěli osla se dvěma nohama.
 – Za tak krásnou historku si něco zasloužíš. Zahřál jsi 
mne u srdce. Co pro tebe můžu udělat?
 – Tvé přátelství mi úplně stačí, odpověděl žebrák. Bylo 
mi jasné, že se ti to bude líbit.
 – Jsem poctěn, řekl Gauhar. Brzy na viděnou, doufám.
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 Gauhar zabočil doleva a temnou, poměrně tichou ulič-
kou se vydal směrem ke kavárně U Zrcadel. Věděl, že tam 
v tuhle denní dobu na nikoho nenatrefí, ale rád přiživoval 
zázraky.
 Kavárna U Zrcadel se nacházela na křižovatce 
dvou ulic; zabírala většinu udusané hliněné vozovky, 
kam nemohla těžká vozidla a kam se odvážily jen po-
jízdné stánky trhovců. Nad šišatou zahrádkou kavárny 
byly nataženy obrovské plachty jako na tržnici. Všude, 
i na stěnách sousedících chatrčí, visel úctyhodný počet 
zrcadel ve vyřezávaných, zlacených rámech. Podnik byl  
široko daleko vyhlášený svým zeleným čajem a rozmani-
tou klientelou. Chodili sem intelektuálové, vozkové i turisti 
prahnoucí po místním koloritu. Teď tu bylo poloprázdno. 
Gauhar se prosmýkl mezi stoly zahrádky a rozhlížel se po 
někom známém. Pár důležitě vypadajících postaviček v po-
klidu pokuřovalo vodní dýmku, další hráli triktrak a usrká-
vali u toho ze skleniček čaj. Pár osamělých členů kmene 
sběračů vajglů si přivstalo a s dobrodušnou bezstarostnos-
tí se oddávali své práci, aniž by se museli obávat konku- 
rence. 
 – Buď zdráv, mistře!
 Gauhar se otočil. Al-Kurdí se zvedal ze židle a napřaho-
val k němu ruku. 
 – Ale, odpověděl Gauhar. Jak to, že dnes nejsi na mini-
sterstvu?
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 – Byl jsem tam, ale po chvíli jsem odešel. Nebyl jsem 
schopen pracovat. Mistře, jsem hrozně nešťastný.
 – Co se zase děje, synu?
 – Jdu odtamtud, řekl al-Kurdí tajemně. Jde to s ní s kop-
ce. Nechal jsem ji spát. Když si všiml, že Gauhar zůstává 
stát, dodal:
 – Posaď se, mistře.
 Gauhar si sedl a al-Kurdí zavolal číšníka. 
 – Co si dáš?
 – Čaj, odvětil Gauhar.
 – Já taky.
 Číšník si na odchodu přejemnělým hláskem opakoval 
objednávku. Gauhar pohlédl na al-Kurdího a v očích mu 
zlomyslně zajiskřilo. Al-Kurdí vypadal velmi nešťastně, 
lépe řečeno se o to usilovně snažil. Byl to dobře vypadající, 
pečlivě oblečený mladík, na hlavě vybraný fez, mandlově 
protáhlé oči a hořký úsměv na smyslných rtech. Funkce 
zapisovatele na kterémsi ministerstvu jitřila jeho roman-
tickou duši. Člověk si u něj rychle všiml jisté posedlosti 
spravedlností. 
 – Nemůžu ji takhle nechat, řekl po chvíli. Musím něco 
udělat. Poraď mi, jinak se zabiju.
 Gauhar neodpověděl hned. Stále měl v ústech mátovou 
pastilku a pochutnával si na ní, protože mu pomáhala ne-
myslet na drogu. 
 – Proč by ses zabíjel?
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 – Nerozumíš tomu. Musím ji dostat z toho bordelu. Ne-
dopustím, aby se nemocná takhle prodávala. A kuplířka 
madam Amína je hanebnost sama. Představ si, že ji ani ne-
nechá, aby si odpočinula. Když si představím, kolik peněz 
jí vynáší. Vždyť je to hanba! Zabiju se, to ti říkám.
 Gauhara al-Kurdího vyznání nijak nezasáhlo. Al-Kurdí-
ho trable působily vždy stejně tísnivě a naléhavě. Vypadal, 
jako by v sobě nosil všechen smutek světa. Ale byl to spíše 
stav, kterým se čas od času ujišťoval o vlastní důležitosti. 
Neboť Al-Kurdí měl za to, že hrdost je pouze výsadou ne-
šťastníků a zoufalců. Takto mu pokřivila úsudek četba zá-
padních autorů.
 Původcem nejnovějšího al-Kurdího trápení byla smutná 
tvář mladé prostitutky, která v nedalekém bordelu umírala 
na souchotiny. Byl to chudý podnik, hosté pocházeli přede-
vším z řad nižších úředníků a místních flamendrů. Mladík 
prvním dvěma či třem běžným návštěvám u ní nevěnoval 
zvláštní pozornost. Al-Kurdí, věčně posedlý hledáním ne-
spravedlnosti a sociálního  útlaku, lásce k ní propadl zkrát-
ka až ve chvíli, kdy se dozvěděl, že je nemocná. Vzal si do 
hlavy, že ji odtamtud dostane a zachrání před hanebnou 
smrtí. K takovému činu mu však scházely peníze. Nepře-
stával proto vymýšlet různá ušlechtilá řešení svých milost-
ných trablů. Teď to byla sebevražda, nicméně zdálo se, 
že ani tento plán není definitivní, protože se vzápětí zeptal:
 – Co mám dělat?
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 Gauhar mlčel, vypadalo to, že se zvláštním způsobem 
baví. Tvář měl neproniknutelnou, pouze jeho oči prozrazo-
valy vnitřní radost. Po chvíli řekl:
 – Poslouchej, povím ti krásný příběh.
 – Jaký? zeptal se al-Kurdí a Gauhar mu odvyprávěl 
příběh osla Barghúta, jak jej moudří obyvatelé oné dolno-
egyptské vesnice zvolili na místo starosty. 
 Al-Kurdí se pousmál, ale po chvíli se zarazil. Na smích 
nebyla vhodná doba. Snažil se naopak využít příležitosti, 
aby Gauharovi dokázal, že život není jenom legrace. V oka-
mžiku se tím nechal strhnout.
 – To je ubohé, takoví barbaři! zvolal.
 – Tobě přijde, že jsou to barbaři?
 – Jistě, a vláda jejich hlouposti jen využívá.
 – Vždyť té tvojí vládě právě naopak dali pořádnou lekci.
 – Zaprvé, mistře, to není žádná moje vláda, obořil se na 
něj zprudka al-Kurdí. A zadruhé si myslím, že by se proti 
útlaku mělo bojovat jinak. Musíš přece připustit, že na svě-
tě jsou i věci, které je třeba brát vážně.
 – Kde vidíš něco, co by snad mělo být bráno vážně, 
synu?
 Al-Kurdí se instinktivně rozhlédl ve snaze objevit něja-
ký projev askeze či vznešenosti. Jediné, co jej zaujalo, byl 
malý sběrač cigaretových špačků, špinavý a navlečený do 
starých hadrů. Nějakou dobu se už potloukal kolem jejich 
stolu a naslouchal rozhovoru. Pečlivě dokončoval své dílo, 
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jako by se jednalo o nějaký slavnostní obřad, při sbírání ne-
vynechal ani ta nejodlehlejší místa. Al-Kurdího tahle podí-
vaná pobuřovala, zvedl se a posunul židli, aby mohl sběrač 
lépe prozkoumat podlahu. Dítě však hned neodešlo; zjevně 
se od nich nechtělo hnout. Al-Kurdí znovu usedl, podíval se 
na něj a ironicky pronesl:
 – Tak co, milý hochu, dáš si s námi šálek kávy?
 – Děkuji, ale zrovna jsem jednu dopil v kavárně Bospor, 
odpovědělo dítě.
 Bospor byla drahá, měšťácká kavárna, do které al-Kurdí 
nikdy nevkročil.
 – Ty jeden malý čubčí synu, rozčilil se. Zmiz mi z očí, 
jinak uvidíš!
 Dítě s opovržením protáhlo obličej a dalo se na odchod. 
Když bylo kousek dál, al-Kurdí se rozesmál.
 – Slyšel jsi to, mistře? Taková odpověď! Tohle dítě je 
ohromné.
 Gauhar se usmál a vrhl na mladíka pohled plný laska-
vé ironie. Tahle úzkoprsost se mu na něm líbila ze všeho 
nejvíc. Al-Kurdí byl revolucionář hlásající myšlenky o bu-
doucnosti lidu a svobodě národů, svou malicherností však 
k tomuto směšnému světu zcela náležel. Al-Kurdí mohl 
protestovat proti útlaku, považovat lid i sám sebe za proná-
sledované, ale jakmile se ocitl tváří v tvář své přirozenosti, 
stal se z něj povrchní člověk a liboval si v nejlehkovážněj-
ších činech.
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 Al-Kurdího zahořklost byla ta tam, příhoda se sběračem 
nedopalků v něm vzbudila dětinskou radost a osvobodila jej 
od všech strastí. Pociťoval nesmírné uspokojení, že může 
být s Gauharem; s ním bylo vše tak prosté. S Gauharem se 
veškeré životní nesnáze stávaly pouhou iluzí a nejhorší ka-
tastrofy braly na sebe podobu potrhlé směšnosti. Al-Kurdí 
měl pocit, že se vrací do dětství. 
 – A co ta cesta, mistře?
 – Myslím na ni, synu.
 – Měl by ses na ni vydat, udělalo by ti to dobře, podotkl 
laskavě al-Kurdí.
 Když se mu o cestě někdo zmínil, Gauhar přivíral 
oči, jako by stesk po vzdálených krajinách vyžadoval 
veškerou jeho pozornost. Sednout na vlak a odjet do Sý-
rie. To byl jeho dlouho hýčkaný sen, jediný, kterému se 
nebránil, protože se tak bezprostředně týkal jeho bla-
ha. V Sýrii se na drogu nevztahoval žádný zákaz. Hašiš 
tam rostl na polích jako plevel a člověk si ho mohl sám 
pěstovat. Gauhar se o téhle neobyčejné skutečnosti  
doslechl náhodou, a od té doby se snu o Sýrii nemohl 
zbavit. Tahle malá sousední země pro něj představo-
vala ráj na zemi. Bylo nespravedlivé, že musel žít tady, 
když ani ne pár hodin odsud se nacházela země, kde se 
k droze mohl dostat každý. Gauhar nesl tuhle nesprave-
dlnost dost těžce a nemohl odpustit osudu, že se narodil 
na téhle straně hranic. Byl z hloubi duše přesvědčen, 
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že se do Sýrie nikdy nedostane, v myšlenkách tam však 
žil už dávno. Sýrie se v jeho představách soustředila do 
obrazu zelenající se krajiny, v níž nejsou kvetoucí rost-
liny ničím jiným než drogou v její surové formě, ve sta-
diu zrodu. Pouhá tato představa mu v těžkých chvílích 
dlouhotrvajícího nedostatku dokázala přinést pocit  
opojení. 
 – Živě si umím představit, jak obděláváš obrovské pole 
hašiše, prohlásil al-Kurdí.
 – Nejdříve bych se tam musel dostat, opáčil Gauhar. 
A to není jen tak.
 – Vím, chce to peníze. Poslyš, mistře, rád bych tě požá-
dal o radu.
 – Jsem ti k službám.
 Al-Kurdí se na něj spiklenecky podíval:
 – Zkrátka, musím zachránit tu ubohou dívku, i kdybych 
měl kvůli tomu krást. Rozumíš? I kdybych měl někoho 
okrást. Co si o tom myslíš?
 Gauhar uvažoval. Proti krádeži jako takové nic neměl, 
kradou všichni. Ale není krádež jako krádež a al-Kurdí ne-
měl cit pro nuance. Měl mladíka rád a za mřížemi by jej 
vidět nechtěl. Chyběl by mu. Al-Kurdí by navíc nebyl scho-
pen ocenit bezpečí věznice, trápil by se a hýčkal si falešné 
představy o svobodě. Přesto připadalo Gauharovi marné 
tyhle věci al-Kurdímu vysvětlovat.
 – Vzorný úředník jako ty? Překvapuješ mne.
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 – Onomu vzornému úředníkovi, jak říkáš, sebrali pero. 
Tos věděl, že mi nadřízený sebral psací potřeby? ,Ubohé 
vládní pero ve tvých rukou rezaví, drahý efendi  al-Kurdí. 
Myslím, že jiní jej dokážou využít lépe‘, tohle mi řekl. Takže 
jak vidíš, jako písař jsem odepsaný.
 – Tím lépe pro tebe, řekl Gauhar. Blahopřeji.
 U sousedního stolu dva staří šejkové postižení slepotou 
diskutovali o uměleckých skvostech jedné slavné mešity. 
Skončilo to tak, že jeden druhému vyčítal, že slepotu jen 
předstírá. Tahle zjevná urážka rozhovor rázem ukončila. 
Vstali od stolu a šli si každý po svém, mumlajíce přitom na-
dávky vysokých literárních kvalit. Vypadalo to, že al-Kurdí 
zapomněl na plán stát se zlodějem stejně lehce, jako zapo-
mněl na sebevraždu. Byly už dvě a on nevěděl, jak strávit 
odpoledne. 
 – Naobědváš se se mnou, mistře?
 – Ne, v tuto hodinu nejím, odpověděl Gauhar. Ostatně 
ani nemám hlad.
 Potřeba drogy byla stále naléhavější, musí ji sehnat. 
Uvědomil si, že celou dobu vlastně čekal na Jéghena.
 – Jéghena jsi dnes neviděl?
 – Ano, viděl jsem ho u madam Amíny, když jsem šel za 
Najlou. Spal na kanapi v přijímacím salónku. Nechtěl jsem 
ho budit. Myslím, že tam strávil celou noc.
 Gauhara zachvátila panika. Představa, že Jéghen je ně-
kde nedaleko a čeká na něj, jej zvedla ze židle.



30

 – Musím jít, drahý al-Kurdí. Uvidíme se večer.
 – To mě necháš napospas mému žalu? reagoval al-Kurdí 
a nasadil ten nejzoufalejší výraz, jakého byl schopen. 
 – Odpusť mi, ale je to naléhavé. Buď zdráv!
 Gauhar prošel s horečným spěchem kavárnou. Někteří 
hosté jej zvali, aby si k nim přisedl, Gauhar zdvořile odmí-
tal. Po chvíli vyplivnul mátovou pastilku, z níž se mu začí-
nalo dělat nevolno. Myšlenka na hašiš, který byl na dosah, 
mu dodala energii a on vplul do labyrintu uliček lemova-
ných vratkými chatrčemi odsouzenými k rozpadu. 



Přílohy





„Máte přátele mezi spisovateli?“
„Ano. Všichni jsou buď ve Francouzské akademii, mrtví, 
nebo šťastně ženatí. Vyjde to nastejno.“

„Přátelil jste se s Albertem Camusem. Mluvili jste spolu 
o literatuře?“
„Já jsem o literatuře nikdy nemluvil.“

„O čem jste tedy obvykle hovořili? O přátelství? O ženách?“
„Mluvili jsme jako prostí lidé, kteří žijí pro radost. To je 
vše. I on se narodil v orientu. Sdíleli jsme lásku k životu 
i k pěkným holkám.“

Rozhovor s Albertem Cosserym
Éditions Joëlle Losfeld, 1995

„Možná to nevíte, ale před třemi lety jsem kvůli hloupé 
nehodě přišel o hlas, což mi umožňuje neodpovídat na pi-
tomé dotazy. Pokud však dáte před žvanícím imbecilem 
přednost společnosti němého muže, můžeme se setkat.“

Dopis čtenářce
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Vzpomene si dnes někdo na chlápka, co se jmenoval  
Albert Cossery?

Úryvek z deníku Alberta Cosseryho
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ŘEKLI O ALBERTU COSSERY M

„Cosseryho zásluhy jsou mnohé. Ta největší spočívá po-
dle mne v tom, že odolal pokušení pitoresknosti a ušetřil 
nás tak oněch nevyhnutelných folklórních výjevů, s nimiž 
nás spisovatelé zabývající se orientem berou jako svou po-
vinnost seznámit. […] Žádný folklór neodkryje tajemství 
lidské bytosti. K tomu je třeba člověka zachytit v jeho po-
svátných momentech – při orgasmu či ve chvíli vzpoury!“ 

Georges Henein
egyptská revue Calligramme, 1956

„Četla jsem Nervalovy Ženy z Káhiry (Les Femmes du 
Caire), Bowlesovy povídky, Mrabeta, Alberta Cosseryho 
a Isabelle Eberhardtovou. Atmosféra jejich příběhů byla 
tak prosáknutá hašišem, že jsem taky dostala chuť se mu 
oddat.“

Patti Smith
Just Kids, 2010

„Nevybavuji si jediného žijícího autora, který by drásavěj-
ším a nemilosrdnějším způsobem popsal existenci zbída-
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čených lidských mas. Zoufalství, ponížení a rezignace u něj 
sahají ještě hlouběji než u Gorkého a Dostojevského.“

Henry Miller
The Books in My Life, 1952

„Stejně jako Joyce, který odešel z Dublinu a zapřísáhl se, 
že se tam už nevrátí, a nepřestal přitom o Irsku psát; Co-
ssery, Egypťan žijící ve Francii, psal francouzsky a neustále 
vzpomínal na Egypt. Vrátil se tam po celých čtyřiceti letech 
a téměř z donucení, ale přesto šťasten […], že může porov-
nat obraz Egypta, jak jej sám podával, s realitou, která se 
navzdory modernizaci a vzrůstajícímu fanatismu změnila 
jen málo. Mohl být jakkoli vzdálen, Egypt pro něj zůstal 
nejživějším zdrojem fantazie.“

Michel Déon
Lire, 1995

„Shodně s tím, co říká o jedné ze svých postav, Cossery si 
svou revoluci udělal sám. Jeho hrdinové se mu podobají, 
jsou prodchnuti touž nezlomnou aristokratičností. A mají-
-li toho tolik společného, je to zkrátka tím, že jsou jedna 
rodina. Nenucený dandysmus je všechny vábí do arab-
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ských kaváren, kde se odvíjí život bez povinností – s tro-
chou hašiše, zatímco v přesýpacích hodinách se tiše sype  
písek.“ 

Michel Mitrani
Rozhovor s Albertem Cosserym

Éditions Joëlle Losfeld, 1995
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COSSERY, POSLEDNÍ SIESTA

To tak náhodou potkal jednu ze svých bývalých, a že jich 
měl požehnaně, na bulváru Saint-Germain. Odvykládala 
mu svých posledních čtyřicet let: „Tři děti, dva rozvody, 
čtyři stěhování. A ty?“ „U mě  se nic nezměnilo,“ odpověděl 
jí Albert Cossery. „Pořád si chodím po obědě odpočinout 
do té postele, ve které jsem ležel, když jsi mě opustila.“ 
Teď už panu Cosserymu nikdo odpočinek nenaruší – žen-
ské, novináři, vydavatelé ani jiní otravové. Včera ráno jej 
našli mrtvého v posteli v hotelu Louisiane na Rue de Seine. 
Bylo mu 94 let.
 Kamarádi mu odešli již dávno – Camus, Vian, Giacome-
tti, Mouloudji, Mastroianni, Mitrani. Z téhle éry zůstala jen 
Gréco. A z pověstného Saint-Germain-des-Prés byl Cosse-
ry poslední. Hotový aristokrat. Denně vycházel, aby se na-
obědval. Oblek, vesele barevná kravata, kapesníček v ná-
prsní kapse, bezvadně obut, navoněn a učesán – poslední 
švihák. Zašel do Brasserie Lipp nebo do restaurace Empo-
rio Armani, která se nastěhovala do bývalého Drug store, 
a pak se usadil v Café de Flore, aby koukal po holkách. 
A ty mu to oplácely. O víkendu se šel ukrýt do Chais de  
l'Abbaye, aby se vyhnul turistům a imbecilům.
 Vedl život sestávající čistě jen ze zábavy a tvůrčí zahál-
ky, v tom byl lepší než Cioran. Především měl v sobě více 
radosti a méně beznaděje. 
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 Otec byl rentiér, matka negramotná. Vzdělání se Cosse-
rymu dostalo u bratrů v křesťanských školách. Do káhir-
ských frankofonních literárních kruhů vstoupil první sbír-
kou povídek Bohem zapomenutí lidé (Les hommes oubliés 
de Dieu, 1940). Je v ní až překvapivě přítomna sociální 
tématika, už tady jí však prostupuje směšnost. To neunik-
lo Henrymu Millerovi. Paříž je centrem dění, a Cossery se 
tam usadí roku 1945. Rovnou v hotelu Louisiane. Pěkné 
holky, laciný hotel a večírek pořád v plném proudu. Zkrát-
ka a dobře už tam zůstal.
 Nikdy neměl v úmyslu dělat kariéru a jeho jedinou 
ambicí bylo zůstat věrný tomu, co sám od sebe očeká-
val – udržet si úroveň a nadhled. Pochopil, že vlastnictví je 
nejen krádež, ale především nesvoboda a zotročení toho, 
kdo něco vlastní. Žil svobodně díky velkorysosti přátel 
a pár autorským právům.
 Cossery vydal během padesáti let jeden povídkový sou-
bor a sedm románů, tak líný tedy koneckonců nebyl. Každá 
věta je propracovaná a kultivovaná, nechal je zrát, jak jen 
bylo třeba, dokud s nimi nebyl spokojen. Jeho základní sna-
hou bylo nechat zaznít ve francouzštině egyptskou arab-
štinu. Podivný spisovatel – přemýšlel v arabštině, ale psal 
francouzsky. 
 Egypt jej koneckonců nikdy neopustil. Jeho blouz-
nivci, mystici, pasáci a nuzáci, jež měl čas pozorovat bě-
hem let strávených ve Fishawi – v kavárně „U Zrcadel“ 
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ve staré Káhiře, útočišti egyptských spisovatelů, Mahfúze  
a dalších.
 Cosseryho vrcholným dílem zůstávají Hrdí žebráci 
(Mendiants et orgueilleux, 1955), román, jehož titul Egyp-
ťany přesně vystihuje. Stejně tak jako Násilí a výsměch 
(La Violence et la Dérision, 1964) představuje ten nejlepší 
návod na politickou rebelii. Cossery krom snění a vyhýbá-
ní se hřmotu světa nedělal téměř nic, a tak na něj dolehly 
zvláštní předtuchy. Generace osmašedesátého by si se zá-
jmem přečetla Násilí a výsměch, a kdyby Saddám Husajn 
byť jen zběžně přelétl očima Ctižádost v poušti (Une am-
bition dans le désert, 1984), která div nepředznamenává 
válku v Perském zálivu, možná by mu to v lecčems pomoh-
lo. Jen kdyby tak sdíleli jeho smysl pro humor. 
 Cosseryho díla byla na počátku osmdesátých let téměř 
neznámá. Do té doby, než přišla mladá novinářka Joëlle 
Losfeld a udělala se spisovatelem rozhovor pro týdeník 
Jeune Afrique. V roce 1986 zdědila po otci nakladatelství 
Le Terrain vague, které vzápětí pojmenovala po sobě. Co-
ssery tehdy znovu získal práva na dva své romány a ona 
je vydala. Postupně získala práva na všechny jeho knihy, 
ale ne vždy to šlo hladce. Některá velká nakladatelství ne-
chávala díla raději hnít ve skladu, než aby jí práva přene-
chala.
 Roku 2005 mohla konečně ve dvou svazcích vydat jeho 
souborné dílo a znovu publikovat Rozhovor s Albertem 



Cosserym (Conversation avec Albert Cossery) Michela 
Mitraniho, který zůstává nejlepším úvodem ke Cosseryho 
životu a dílu. Práce Joëlle Losfeld vrátila Cosserymu čest. 
Dostalo se mu ocenění Francouzské akademie, společnosti 
literátů Société des gens de lettres a byla mu udělena cena 
Méditerranée. 
 Před deseti lety přišel v důledku operace hrtanu o hlas. 
Zas tak mu to nevadilo. Když jeho sykotu nešlo rozumět, 
popadl pero a naškrábal úsečnou a břitkou odpověď. 
 Ale za ironií se skrývala něha, jíž častoval své příleži-
tostné známé a děti. „Život je krásný,“ říkával chraplavě. 
Ti, kteří Cosseryho znali, zapomněli, že by mohl zemřít. 
Ti ostatní zase neměli to štěstí, aby zjistili, že je stále naži-
vu. 

Christophe Ayad
Libération, 28. června 2008
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