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Na okraji Paříže, daleko od rušného centra se rozprostírá zámecké romantické sídlo 

z jedenáctého století.  Z vikýřového okna severní věže sleduje čtyřicetiletá 

zachmuřená žena vzkvétající jarní přírodu, nasává svěží vzduch, a poslouchá zpěv 

ptáků. Zavřené oči jí ovívá jemný vánek, proudící do místnosti otevřeným oknem a 

kaštanové vlasy jí rozfoukává lehký průvan. 

 Nic z toho však doopravdy nevnímá. Zachumlaná do kárované bavlněné 

deky sedí v proutěném houpacím křesle, a s nepřítomným výrazem se toulá v 

myšlenkách minulostí. Vzpomíná na dlouhou etapu svého života. Jediná láska ji stála 

příliš mnoho, avšak ona nikdy nezalitovala žádného svého rozhodnutí. Zachránila 

dvě osoby ve všech směrech, ve kterých člověka lze zachránit. Uběhlo již tolik let, a 

ona pořád ví, že ji sleduje, že k ní v noci přichází, že ji hlídá. Pořád jsou spolu, ale 

cítí, že dlouho tomu tak nebude. Po všem co prožili, jí život vezme banalita. Jejich 

cesty ukončí ta, které stále unikali. Ta, které se po celý život vysmívali. 

S její smrtí zemře i on.  Věděla, že se musí rozloučit.   

 O nemocnou ženu se stará její opatrovatelka. Po pokoji pobíhá mladinká 

dívka, s černými vlasy sčesanými do drdolu, v prostých béžových šatech s límcem až 

ke krku, jež slouží jako pracovní úbor. Sbírá veškeré ženiny osobní věci a oblečení, a 

postupně vše ukládá na svá místa. Neustále se ženy něco vyptává, ale ta na její 

výzvy nereaguje. Po několika neúspěšných pokusech to dívka vzdává, a raději mlčí. 

Nepřekvapovalo ji to. Taková „konverzace“ byla u těch dvou žen normální. Její 

klientka nepromluvila třeba celé dny, a když už, tak prohodila jen pár slov. Dívce 

vždy připadala trochu zvláštní, tajemná. Cítila, že skrývá tajemství, která si chce 

nechat pro sebe. Kdyby se s nimi svěřila, ztratila by sama sebe.  

 A tak i nadále v tichosti pokračuje v uklízení. Když však vytahuje z 

mahagonové truhly ženiny osobní věci, několik z nich se sesype na zem. Mezi stohy 

dopisů, a jiných cetek dívku zaujme krásně zdobený zlatý medailon. Zvedne ho a 

zvídavě se otočí na svěřenkyni sedící na balkóně. Nedívá se. Dívka se ostýchavě 

kousne do rtu. Váhá, zdali jej má otevřít. Její zvědavost je ovšem silnější než pud 

sebezáchovy. Medailon s nepatrným cvaknutím otevře. Uvnitř spatří po obou 

stranách fotografie pohledného muže a krásné ženy. Nejistě se ohlédne zpět na 

ženu a přemýšlí, zdali se ji má na medailónek zeptat. Vzápětí svůj nápad zapudí. 

Nejspíš by se mi stejně nesvěřila, usoudí. Ta, k dívčinu překvapení, promluví.  



        „To jsou mí rodiče, Petty.“ 

Dívka sebou trhne. Provinile těká pohledem po místnosti, netušíc, co říct na svou 

obhajobu. 

         „Co...prosím?“ optá se chvějícím hlasem. 

         „Ty postavy v medailonu jsou mí rodiče,“ připomene.   

        „Já...já se velice omlouvám, slečno Monessiová, nechtěla jsem,“ špitne. 

        „Pojď,“ vyzve žena opatrovatelku, „sedni si ke mně.“ 

Petty nervózně uchopí dřevěnou stoličku a přisedne si k ženě. 

         „Tak dlouho se o mě obětavě staráš, a nic o mně nevíš,“ pousměje se hořce 

slečna Monessiová. Dívka úsměv nejistě opětuje. 

         „Nikdy jsem ti o sobě nic neřekla. Nikomu jsem o sobě nic neřekla, neboť má 

minulost je,“ utichne, a zasněně se zahledí do slunečního svitu. Opatrovatelka plna 

očekávání zadržuje dech. „Je děsivá, smutná, krutá,“ svraští obočí. Oči se jí zalévají 

slzami, avšak hrdost jí nedovolí plakat. „Já byla krutá. Ublížila jsem mu, Petty,“ 

pohlédne zoufale na dívku. 

        „Slečno Monessiová,“ uchopí ženu za studené ruce a pevně je stiskne, „co to 

povídáte?“ 

       „Ublížila jsem mu tím, že jsem s ním zůstala,“ vyhrkne třesouc.  

       „O kom to mluvíte, slečno?“ vyzvídá napjatě. 

 

červen 1870 

 

         „Marianno, je to zlatíčko,“ pochvaloval si dceru pan Chaverry, který stál u své 

ženy, a nakláněl se nad ročním dítětem.  Paní Marianna seděla v hracím salonku, 

jenž se nacházel v zadní části honosného sídla, a v náručí držela jejich okatou 

dcerku. Spokojeně pohlédla manželovi do očí a šťastně se usmívala. Byl víkend, a 

celá rodina Chaverryových se připravovala na odpolední procházku. Manželé bydleli 

v přepychovém domě, v centru Paříže. 

         „Josi, odneste prosím ten podnos,“ přikázal pan Philip pětačtyřicetileté ženě, 

v jejímž obličeji se i přes její věk zračily viditelné vrásky. „Vezmu rodinu do parku, 

když je dnes tak krásně.“ Posluhovačka ochotně kývla a odnesla tác se sklenicemi, v 

nichž byl před chvíli černý čaj, zpět do kuchyně. Zatímco paní Chaverryová oblékala 

dítě do krajkových šatiček, takže vypadala jako panenka, z domu na verandu 

přicházel jejich sedmnáctiletý syn. Na svůj věk velmi vyzrálý. Chytrý, inteligentní a 



neskutečně pohledný. Všechny mladé dámy v okolí na něm mohly oči nechat. Také n

a něj byli oba rodiče náležitě pyšní. 

         „Matko, obleču ji,“ nabídl s úsměvem. „Vy se běžte upravit.“ 

         „Jsi zlatý,“ pohladila hnědovlasého mladíka po tváři a odešla do svého pokoje 

za doprovodu posluhovačky Josephine. 

         „Camillko, ty jsi ale krásná, půjdeme spolu ven, co říkáš?“ rozprávěl s malou 

holčičkou. „Nikdo ti neublíží, budu se o tebe starat. Budu tvůj velký bráška a ty moje 

malá sestřička, viď?“ 

Dítě na jeho slova něco roztomile zažvatlalo. Malým ručkama mu šmátralo po jemně 

zarostlém obličeji. Mladík se pobaveně zasmál. Čokoládovýma očima hleděl do jejich 

veselých, rozverných kukadel. Přiklonil tvář k malé princezně. Tak ji totiž všichni 

v okolí nazývali. Vzájemně se dotýkali špičkami nosu. Malá se radostně culila.  

Jakmile se objevila i paní Marianna, dokonale připravená, oděná v modrých 

saténových šatech s bílou krajkou, červeným živůtkem, a brokátovém klobouku s 

pavím pérem, mohlo se vyrazit. Philip Chaverry jí nabídl rámě, jehož se paní ochotně 

chopila. Do druhé ruky vzala paraple a společně vyšli z domu. Mladík držící dítě stále 

v náručí, je následoval.  

 

         „To muselo být krásné,“ vydechne opatrovatelka zasněně.  

         „Nejspíš bylo. Nepamatuji si to, nic z toho si nepamatuji,“ odsekne stroze. 

         „Proč to říkáte s takovou ironií?“ podiví se a nepatrně nakloní hlavu. 

        „Proč?“ zamračí se pohoršeně žena. „Protože ten den se všechno změnilo. V 

ten den mi všechno vzali. Měla jsem všechno, a on mi to vzal,“ vztekle bouchne pěstí 

do dřevěného stolku, až sebou dívka polekaně trhne. 

         „Co se stalo, slečno?“ odváží se zvídavě optat Petty. 

 

Zdánlivě poklidnou noc narušil černý kouř, oslepující světlo a zoufalý křik. Zvědaví 

lidé ospale vyhlíželi z oken, ti zvědavější vycházeli ze svých domovů a mířili k místu, 

odkud se oslnivá záře nesla. Netrvalo dlouho a celé předměstí zachvátila panika. 

Dav se shlukoval kolem hořícího domu a s oněmělým úžasem zíral na dílo zkázy. 

Pekelné, děsivé plameny šlehaly do neuvěřitelné výšky. Bez milosti pohlcovaly vše, 

co se jim postavilo do cesty, a nezastavily se před ničím. Noční zvědavci lomili 

rukama, zděšeně spínali dlaně k nebi a modlili se, aby v domě nikdo nepřebýval. Ti 

odvážnější neváhali a co nejrychleji sháněli kýble s vodou. Sami chtěli oheň uhasit. 



Požární vůz tažený koňským povozem z dálky pomalu přijížděl. I již přítomné 

požárníky šokovala taková pohroma. Oheň se rychle šířil. Přes jejich urputnou snahu 

se jim nedařilo ho zdolat. Hustý, neprostupný kouř oslepoval oči všech přítomných, 

kteří se stále snažili společně s požárníky dostat požár pod kontrolu.Jiní křičí a chtějí 

zjistit, zdali je někdo uvnitř. Muži v uniformách se pokoušeli držet 

panikařící dav v klidu. 

    „Bože, co ty děti?!“ křikl muž z davu na požárníky, kteří mu marně zabraňovali 

dostat se blíže k domu. „Jsou tam děti. Zachraňte alespoň ty děti, co tu tak stojíte?!“ 

spílal jim. 

       „Tam se nikdo neodváží. Nikdo z nás by to nepřežil. Jestli tam někdo byl, je už 

pozdě!“ Vmetl muž v uniformě rozčílenému odvážlivci do obličeje. Ten se zamračil 

a neochotně mlčel.  

Náhle kdosi z davu ukázal na ženu, která klopýtavě vyběhla z domu. Obličej měla 

ušpiněný od sazí. Vysílením padla na zem. Dva požárníci se jí rychle ujali a odvedli 

do bezpečí, ale žena se, celá špinavá a vyděšená, ohlédla a hystericky zakřičela.  

          „Paní Marianna, pan Philip, proboha oni jsou uvnitř! Zachraňte je, dostaňte je 

odtamtud. Je tam dítě, je tam, zachraňte ji,“ sípala z plna hrdla, co jí kouřem 

zamořené hlasivky dovolily. Žena pevně svírala mužovy ruce. 

          „Nemůžeme jim pomoct, je pozdě!“ odvětil zhrzeně jeden z mužů. 

          „Ne, to ne! Nemůžou tam umřít, zachraňte je, prosím!“ naléhala, přestože 

v hloubi duše tušila, že má pravdu. Pokoušela se vymanit z jeho sevření. Divoce 

sebou škubala. Hysterická žena využila chvilky nepozornosti a náhle prudce odstrčila 

svého zachránce. Nedbala na jeho starostlivý křik. Rozčílení, zpocení muži se za ní 

rozběhli, když v tom se ozvala strašlivá ohlušující rána. První patro se propadlo do 

přízemí.  Hlouček přihlížejících zděšeně vykřikl, někteří hrůzou odvrátili zrak. Z 

majestátné vily zbyly jen hořící trosky. Zachráněná zoufale zůstala sedět na 

chladných dlaždicích a očima plných slz sledovala hrůzný obraz.  

Jedna z přihlížejících k ní došla. Objala ji kolem ramen a pomohla jí na nohy. 

            „Pojďte. Tady se už nedá nic dělat,“ špitla soucitně.   

Přeživší se s obtížemi zvedla, nepřestávajíc se dívat na doutnající trosky. 

Nepřítomně hlesla. 

            „Zemřeli tam. Všichni tam zemřeli. On…ona, ona…byla tak maličká, zlatíčko, 

oni,…uhořeli…,“ koktala nesrozumitelně a chvějícíma rukama nesmyslně 

gestikulovala. Uplakané, červené oči zabořila do špinavých dlaní, když se náhle 



sesypala k zemi a v bezvědomí zůstala ležet v náručí neznámé ženy.  

 

            „Pane Bože, to je hrozné, to je strašlivé,“ vyhrkne zděšeně Petty, a zakryje si 

dlaněmi ústa. Žena jí na to nic neodpoví. Zasmušilým výrazem pozoruje rozpínající 

se krajinu, plnou zelených plání. Deku si přitáhne ještě víc k tělu ve snaze v ní najít 

ochranu. Olízne si rty a zhluboka se nadechne. 

          „Ano, Petty, muselo to být hrůzné, nepředstavitelné. Paříž byla tou zprávou 

šokována. Tiskem se neslo: „Celá rodina Chaverryů včetně jejich dvou dětí zemřela 

v plamenech.“,“ naznačí slečna nepřehlédnutelné nápisy. „Všichni Pařížané byli 

zděšení, smutní ale našly se i výjimky.“ Zakření se. 

           „Co tím myslíte? Copak by někdo mohl mít radost z tak kruté smrti?“ Nechápe. 

           „Lidé jsou krutí, Petty,“ usadí naivní dívenku její svěřenkyně. 

           „Proč to říkáte? Cítím z vás lhostejnost, krutost, tohle přeci nemůžete myslet 

vážně?“ 

           „Ale můžu, protože vím, co říkám,“ zvýší hlas na důkaz své pravdy a zvážní. 

„Život mi všechno vzal.“ Rozkřikne se. Rozhořčeně se postaví a odstoupí od sedící 

dívky. Rychle oddechuje. Smutný výraz v jejích očích se změní na děsivě 

nenávistný. Prudce se  otočí, a přikloní se blíže k dívce. Tu takové chování zaskočí. 

           „Chtěl mi ho vzít, ale já…,“ zařehtá se děsivým posměškem, „já jsem mu v 

tom zabránila. Nikomu jsem nedovolila mi ho vzít. Možná jsem byla šílená, jak o mně 

tvrdili, ale on mne svým způsobem miloval a já jeho. Přestože na nás pohlíželi jako  

na…,“ zarazí se a uhne pohledem. Váhá. Šokovaná dívka odtažitě hledí na šílenou 

ženu. Takovou slečnu Monessiovou nikdy nezažila. Dosud klidná žena se změnila 

v běsnícího tvora. Tušila, že její minulost nebude šťastná a nyní si v duchu přála,  

nikdy ten medailon nenajít.  

          „Jako na co?“ špitne odvážlivě. 

         „Jako na zrůdy,“ procedí mezi zuby poklidným tónem. Usadí se zpět vedle 

zaražené opatrovatelky. 

         „Kdo vlastně byli Chaverryovi? A proč jste o nich začala mluvit, slečno 

Monessiová?“ Vyzvídá i přes vzrůstající nedůvěru. 

         „Monessiová, hm,“ uchechtne se opovržlivě, „protože Chaverryovi byli má 

rodina, protože já nejsem Monessiová,“přiznává hrdě a pyšně zvedne bradu. Zpříma 

pohlédne na překvapenou dívku. „Jsem Chaverryová, Camilla Chaverryová.“ 

 



 


