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Ten malý ptáček vzlétl a neúnavně mává svými křídly,  

zahleděn do nekonečných dálek. 
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Úvod 
 
 
Božstvo, které dělá neplechu, tedy bůh lásky, jenž se baví 
tím, že dostává druhé do potíží, uvrhl kdysi do trablů ne-
obyčejného druhu i sám sebe – spolehneme-li se na bás-
níky, kteří to zaznamenali. Když uviděl příležitost, jak si 
myslel, pokusil se rozvášnit samotného Mahéšvaru1 
vzplanutím vroucnosti k panenské dceři sněhu, jež před 
ním právě tak stydlivě postávala jako vtělení neodolatel-
ného svádění, umocněné nejvyšší silou v rozporu mezi je-
jím obhroublým odřeným oděvem a dokonalými křivkami 

                                                            
1 Mahéšvara – dosl. „Velký Bůh“, tradiční jméno indického boha Šivy. 
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postavy, jimiž byla vybavena. A tak se stalo, že jeho srdce 
bylo po letech milostných úspěchů rozlomeno a jeho 
láska se zčistajasna rozpadla v prach za jeho troufalost, 
když ze svého třetího oka rozzuřeně vystřelil na boha 
lásky a tímto pohledem ho kvůli jeho drzosti spálil na po-
pel. Ty oči on na okamžik otevřel pro nešťastně zamilo-
vané rozpaky jako dveře při výbuchu pece za vletu noční 
můry. Mladý bledý měsíc se na to všechno díval z vlasů 
rozčileného boha2; tento vybledlý mladý měsíc, který 
zrovna nebyl v úplňku a který dal název našemu příběhu, 
v něm byl popisován jako bezvýhradně milounký, jako by 
snad byl schopen umožnit pravému bohu lásky povstat 
z jeho vlastního popela.  
Je třeba připomenout, že popel boha lásky není jen tak 
ledajaký: má v sobě něco z fénixe a je vždy připraven se 
znovuoživit. Přenádherný žalozpěv Ratí3 (manželka boha 
lásky) nad spálenými zbytky jejího manžela, zaslechnutý 
velkým básníkem Kálidásou, byl vskutku, kdyby to jen tu-
šila, přehnaný. On věděl, že se znovu narodí. Nebo řečeno 
jinak a hezky česky, velká vášeň je nesmrtelná a ani její 
popel není nikdy absolutně zatracen. Dá se rozdmýchat, 
a jak řekl jeden z britských básníků, možná i plamen z nich 
vyšlehne. To je právoplatný důvod, proč staří hindští 
mudrci označovali lásku i vzpomínky jedním a tím samým 
slovem. Paměť, památka, zármutek, lítost, žal – všechna 
tato slova jsou jasně blízká a příbuzná lásce a vztahují se 

                                                            
2 Srpek měsíce je epitetem boha Mahéšvary/Šivy a nachází se ikono-

graficky v jeho vlasech. 
3 Dosl. „rozkoš, sexuální touha, vášeň“; jméno manželky boha lásky. 
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k ní. Co je nám lhostejné, brzy zapomeneme; pamatu-
jeme však, co milujeme, a je to tím déle, čím více to máme 
rádi. Přichází to tak samo, že ty nejstrašnější překážky 
k tomu, abychom se stali moudrými a byla nám prokazo-
vána čest – jestli to tak můžeme nazvat – ve zřeknutí se 
světa, jsou vzpomínky na něj a paměť na minulost.  
Cílem moudrosti je vzhledem k starému hindskému učení 
stát se naprostým znalcem sebe samého (džitátmá), uči-
nit sebe sama mnohem lepšího nebo stavět se indife-
rentně k tomu, co s sebou přináší obvyklý světský život. 
Obyčejný smrtelník je vlastně zajatec, spoutaný a svázaný 
v otroctví, tedy spoutaný (sakta) předmětům bludů či 
smyslového vnímání. Ten, kdo usiluje o vymanění, musí 
nejprve dlouhým a namáhavým cvičením v pokání a odří-
kání odseknout tyto světské záležitosti, a až i když mezi 
nimi bude stále setrvávat, smyjí se z něj, jako když voda 
stéká z promaštěných peří kachny, a on bude pokračovat 
v žití podle klasických vzorců, jako kolo, které se stále točí, 
i když jeho původní impuls k pohybu již ustal, nebo jako 
větev, jež se kymácí po odletu ptáka. Je pak bdělý oproti 
těm, kteří pořád zůstávají zaslepení iluzí; je volný tak, jak 
nezávislost kontrastuje ke svazku; jeho duše je nedotčená 
a nezadaná. Nyní však je tu jedna věc, která může tohle 
všechno pěkně zpochybnit, jakkoli je někdo moudrý bez 
ohledu na jeho povýšení a jeho úplnou svobodu – je to 
žal. Nejsilnější duch disponuje také nejsilnějším rozpomí-
náním, a pokud zasáhne šílenství, aby poškodilo závity vy-
mazáním paměti, pak jsou tu věci, na něž se zapomenout 
nedá. Tam, kde fungují vzpomínky, je jisté, že jejich obsah 
proběhnul, avšak známkou lítosti pro takovou paměť je 
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láska. A co je pak ze všeho nejvíce nezvyklým předmětem 
lítosti, jíž se člověk směje s veškerým úsilím, aby její 
účinky zmírnil, abychom na ni zapomenuli a vymýtili ji, 
a kterou odmítneme, aby byla vpuštěna do žaláře jakékoli 
duše?  Netřeba zdůrazňovat, že se jedná o ženu. Proto je 
to tak, že je považována v orientální mystice nad všechny 
ostatní věci za nepřítele emancipace, za nadpozemskou 
záležitost a poutače duší, věčně litovanou, obdivovanou, 
nezapomínanou a nezapomenutelnou; je totiž nespalitel-
nými zbytky a neuhasitelnými jiskrami mezi popelem mi-
nulosti. Nebyl to Swift, mezi jehož zápisky byl po jeho 
smrti nalezen soubor, označený jeho vlastní rukou jako 
„Pouhý vlas ženy“? A neshledal snad Coriolanus v této 
věci překážku, která mu zmařila svržení Říma a jež stála 
mezi ním a jeho odhodlaností? Nemusíme ale chodit pro 
příklady do historie nebo fikce, abychom odsouhlasili fakt 
o zkušenosti téměř každého muže s ženami již od nepa-
měti. Každý ví, co bylo jednou řečeno, že mládí je přehmat 
či hrubý omyl, dospělost je boj a stáří rozmrzelost nebo 
hořkost. A smrti předchází povzdech. Zemřel snad někdy 
vůbec někdo, aniž by naprosto ničeho nelitoval? Zármu-
tek v jazyce starých Hindů nevyjadřuje nic jiného než 
ostatky mrtvé lásky, avšak ne zcela vyhaslé, a to proto, že 
všechna láska je více nebo méně nadpozemská, stejně 
jako božský popel.  
Na západě Anglie na samém břehu moře vím o jednom 
kopci, který by byl v pohanské Indii už dávno zasvěcený 
dceři sněhu a působí tak přesně, jako kdyby obří rozmach 
hebkých zelených trsů trávy vytvářel kontury kolosálního 
ženského poprsí. Tam jsem za slunného večera ležel 
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a přemítal. Pomyslel jsem si ve svém nitru: to určitě není 
zlatá záře předvečera, jak jej znám z Indie, na to je trochu 
chladno; a přesto je tamto kopec, který by mohl být toliko 
oblíbeným místem samotné Párvatí4. Pouze zdejší květy 
by jí připadaly divné; rozhodně by nepoznala tyto 
petrklíče a blatouchy, tento hlodáš. Ale i tak by ji některé 
věci mohly zmást, poněvadž by mohla ostrov Lundy pova-
žovat za nejzazší západní horu, za níž se v tuhle dobu po-
noří slunce do noci.   
Když jsem přemýšlel o ní a jejím manželi, náhle jsem zvo-
lal: „Ó, nositeli měsíční čelenky, který sám jsi minulostí, 
přítomností i budoucností, snil jsi kdy pro všechny své vě-
domosti o tajemstvích času, že jednoho dne by všichni tví 
věřící upadli do tenat tohoto malého mlhavého ostrova 
v tak vzdáleném severním moři? Nebyla to ironie Stvoři-
tele, kdo tvoří a ničí všechny ty světy z pouhé zábavy, že 
si nepodrobil milióny tvých snících pro západní typ člo-
věka větší měrou než ostatní lidi na této planetě? Opustili 
ji indičtí bohové, jak už to jednou udělal Jidáš, nebo jsi byl 
pohřben za tisíc let jógy, kdy Mughalové a Maráthové5, 
přívrženci Clivea6 a Dupleixe7 bojovali za těžkou korunu 
ověšenou barbarskými perlami a zlatem? Navíc jak se 
mám ptát, když ty jsi bezpochyby dalek mezi vločkami 
svého vlastního, ještě neobjeveného himalájského 
sněhu…?“  

                                                            
4 Párvatí („Paní hor“) je jiné jméno Gaurí, Šivovy manželky. 
5 Hinduistické etnické skupiny. 
6 Britský kolonizátor Indie. 
7 Francouzský kolonizátor Indie. 
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Jak jsem tak hovořil, podíval jsem se a no ne! Přede mnou 
se skvěl takřka nevnímatelný srpek měsíce, který visel 
nízko ve večerní obloze přímo nad ostrovem Lundy a přes 
moře. V mžiku jsem vykřikl: „Aha! Mahéšvaro, mýlil jsem 
se a zcela jsem zapomněl na tvou vlastnost všudypří-
tomné vesmírné přítomnosti. Jsem si jist, že tam, kde je 
ten srp, ani ty nejsi příliš daleko. Řekni mi tedy, zdali to 
bylo tvé přání potrestat své poddané, anebo to bylo způ-
sobeno jen tvou nedbalostí, že upadli? A jak to všechno 
skončí?“  
Jak jsem pozoroval ten měsíc, zaslechl jsem smích bohů 
v burácení vln. Současně mi odpověděl: „Hlupáku se zá-
padními myšlenkami, je zde ještě mnohem víc věcí, 
na něž jsi zapomněl, stejně jako na mou všudypřítom-
nost. Ty si nepamatuješ, co řekl jeden z vašich starově-
kých filozofů? Theos anaitios, aitia elomenou?8 Nebo už 
jsi zkrátka zapomněl na vědění všech mých starých hind-
ských mudrců, když bys chtěl předat odpovědnost za do-
zrávání plodů lidských činů na mě? Co si mí lidé nadrobili, 
to si také musí sníst; sbírají však jen ovoce ze stromu jejich 
vlastního špatného jednání z minulých životů. Zločiny 
předchozí existence jsou jim v patách jako smrt a leží 
na nich jako stín. Jen oni sami se mohou obviňovat a vy-
koupit, nyní jim v tom zde není jiné pomoci – je to jen 
na nich. Musí se vypracovat pro své vlastní vymanění, ni-
koli však nevrlostí nebo násilím, ale pokáním a tvrdou mo-
rálkou.“  
Naslouchal jsem v tichosti bohu, a když skončil, podíval 
jsem se nahoru. Načež jsem si po chvíli řekl: „Jistě je to 

                                                            
8 Platón: „Věčný bože, příčino krutosti?“ 
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tak, že ten křišťálový měsíc tvoří božskou čelenku a hlas 
boha je šepotem z moře.“ 

Vánoce, 1910 
 

Hora zásluh 

 
Tam, kde padá sníh na ledovou stěnu, 

jsou zanechány všechny vysoké vrchy holé – 
slyšel jsem, že po obloze tu cestu 

vyvolávají neurvale horští duchové. 
ČAITJA 

 

Invokace 

 
 

Potápějíce se v hlubinách času, ty lebkou zdobený ničiteli 
Dakši9, my lpíme na uctívání krásy tvé měsíční čelenky, je-
jíž stříbrný lesk se krade ustrašeně jako žena z dobré ro-
diny přes stíny lesa tvých vlasů, aby nakonec spadla jako 
popelavě modré požehnání do horských hřbetů tří velkých 
světů, ležící tváří k zemi ve zbožňování sáštánga10 tvých 
nohou. 
 

                                                            
9 Dakša byl mocným bohem a nepřítelem Mahéšvary – Mahéšvara ho 

však přemohl. 
10 Tj. dotýkat se země všemi osmi částmi těla najednou. 
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I 

 
Daleko směrem na sever, způli skryté v zarostlých hima-
lájských svazích, leží posvátné místo ke koupání a upřed-
nostňovaný, často navštěvovaný brloh Hary11, tam, kde 
Ganga teče dolů přes skalní propasti pána kopců a vytéká 
přímo na planinu; je tak čistá, jako by se samou pěnou us-
mívala při pomyšlení na brzké spojení s Jamunou a mo-
řem. Tam se také jednou večer stalo, a je tomu již dávno, 
že dva bráhmani byli zaujatí do sporu na břehu tohoto 
velmi svatého toku, a hádali se o to, kdo je lepší.   
Dlouho se přeli naprázdno; každý vyžadoval pozornost 
a převahu nad tím druhým, což zase ten první nechtěl při-
pustit. Konečně jeden z nich pravil: „Dost už těchhle ab-
surdností! Kdo tady kromě slepého tvrdí, že v poledne 
slunce nesvítí? A jak se může tvá rodina měřit s tou mou, 
která je v Agastjově12 gótře13?“ Nato ten druhý řekl opo-
vržlivě: „Jsi důkazem svého vlastního tvrzení, a jak se do-
mnívám, skuteční Balákhiljové14 museli mít za původní 
prapředky takové trpaslíky, jako jsi ty.“ Jeho oponent re-
agoval rozzuřeně takto: „Lepší mít trpasličí tělo Agastje 

                                                            
11 Hara je dalším jménem Šivy. 
12 Starodávný mudrc. Byl malého vzrůstu. 
13 Přináležitost k určitému velmi ceněnému kněžskému rodinnému 

klanu. 
14 Legendární trpaslíci. 
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než trpasličí duši sevřenou v bezcenné hordě masa tako-
vého pašu15, jako máš ty sám.“ Hned potom se jeho od-
půrce rozběhl proti němu a kopl do něj. Pak zařval: „Pche! 
Ty jsi mě nazval pašu? Vychutnej si můj kopanec! Jenže co 
se týká tvého Agastje, pohrdám jím! Co má pro mě zna-
menat, když jsem tu jen proto, abych se vykoupil nesčet-
ným a hotovým utrpením, které by si mohlo vysloužit 
úctu od samotného Pašupatiho16?“ 
Tak jak ti ťulpasové byli v sobě, stalo se nařízením osudu, 
že sám pán tvorstva živého i neživého se zrovna procházel 
ve vzduchu přímo nad nimi, když bloudil směrem ke Kai-
lásu17 s Gaurí18 v jeho rukou na své cestě zpět po ná-
vštěvě Udždžajiní, což je jeden z jeho raných domovů, je-
hož paláce jako by se svou výškou vysmívaly obloze. Jak 
naslouchal tomu rozbroji, najednou propukl v hurónský 
záchvat smíchu. Okamžitě tito dva pošetilí diskutéři vzali 
do zaječích a zmizeli pryč plnou rychlostí, každý opačným 
směrem, považujíce jeho výsměch za úder blesku. Viděla 
je prchat také dcera hory, proto se zeptala svého pána: 
„Nechápu, jak se můžeš nechat vyburcovat tak krajně za-
vrženíhodným chováním této dvojice pitomých 
bráhmanů ve výbuch smíchu.“ Mahéšvara však odpově-
děl: „No ale proto jsem nevybuchl. Můj smích zapříčinilo 
něco jiného. Tito směšní smrtelníci se běžně přou právě 
tímto způsobem; navzájem se urážejí, nafoukají se a snad 

                                                            
15 Zvíře, hovado, bestie. Synonymum pro označení bytosti 

postrádající veškerou kulturu a inteligenci.  
16 Pán zvířat, rovněž tradiční jméno Šivy, největší asketa. 
17 Hora v Himálajích, kde Šiva obvykle přebývá a medituje. 
18 „Bělostná“, Šivova manželka. 
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i bijí, místo aby uvažovali, protože jsou zaslepení ješit-
ností, arogancí a emocemi. Kdybych se byl smál pokaždé, 
kdy by se něco takového přihodilo, nenastalo by dne ani 
noci, kdy bych se nepobavil. Pro tyhle důvody toho není 
nikdy konce.“ Párvatí se zeptala: „Proč ses tedy tak smál?“ 
Bůh se srpem měsíce ve vlasech řekl rozvážně: „Smál jsem 
se, jelikož jsem si byl vědom nezměrné neúcty toho 
bráhmana k sobě samému, jinak plného velké sebe-
chvály. Je to ten případ muže, jehož jedna z forem inkar-
nace nehorázně selhala v přesně takovém úsilí o asketič-
nost, jak popsal sám sebe, že protrpěl, a přesto na to 
úplně zapomněl a nikdy ani nesnil o tom, že putuje velmi 
rychle nikoli vstříc vymanění, ale přímo proti němu. 
Ve všech jeho činech v nedávných zrozeních není nic, co 
by nekráčelo sestupným směrem do propasti žebříčku re-
inkarnace, z níž pro něj nebude vůbec jednoduché vystou-
pit znovu nahoru. Když je duše na cestě dolů, nic na světě 
není tak obtížné, jako pozměnit její směr na vzestup nebo 
dokonce její pohyb zastavit úplně. Je zde možné pozoro-
vat, že každá nová chyba přidává na tíze její váhy i podnět 
k její rychlosti. Jestliže by to věděl, jako cestovatel smě-
rem dolů by se naprosto zděsil ve výhledu nespočetných 
myriád let, které se před ním budou táhnout jako nikdy 
nekončící poušť bezvodého písku a kterými si bude muset 
projít v nových a nových životech, z nichž každý předpo-
kládá smrt, předtím než uspěje v proměně svého jednání 
vedoucího zatím do temnoty. Výsledky jeho práce jsou 
však jen v jeho moci a mohou připomínat kámen, který se 
potápí níž a níž v bezedné a vlhké bažině zla, již si vytvořil 
sám.“  
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Párvatí na to řekla: „A jaké tedy potom bylo ono počá-
teční úsilí nebo skutečná vzpomínka, která v kontrastu 
s jeho chvástáním spustila tvůj smích?“ Bůh odvětil: „Je to 
dlouhá historie, a když ji s cestováním tímto tempem za-
čnu vyprávět, mohli bychom do Kailás přijet ještě před-
tím, než příběh skončí. Jak se ovšem zdá, budu ti o tom 
muset říci úplně všechno, proto tomu přizpůsobím rych-
lost našeho postupu, abychom neztratili krok s děním vy-
právění, a věci tomu uzpůsobíme tak, že do Kailás dora-
zíme přesně v ten okamžik, co dokončím povídání. Navíc 
by byla škoda to uspíšit. Rád sleduji svit a lesk mého mě-
síce, jak se tiše krade jako zloděj do stinných roklí obrov-
ských údolí tvého otce a jak se z jeho stran odkrajuje po-
vrch jasných barev, které mu přičte zapadající slunce, aby 
se na něm rozbujely místo jeho vlastní studené a smutné 
bledosti, což vyvolává dojem mrtvolného kafru.“ 

 

II 

 
Má sněhová krásko, poslyš, že kdysi dávno byl tento chlu-
bil v jednom ze svých minulých životů bráhmanem se 
jménem Tršódadhi19 a zdědil funkci královského ministra. 
Ten král se jmenoval Ruru a bylo to tak, že byl velmi roz-
mazleným dítětem. Tím, že byl zrazen svou královnou 
v jeho mládí, upadl do silné nenávisti vůči ženám. Je to 

                                                            
19 Znamená „žíznivý oceán“. Tato žízeň (tršá) je identickým termínem 

pro to, co Schopenhauer nazývá „vůlí žít“ (lat. vitai sempre hiantes). 
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divné vůbec vyslovit, ale považoval a vystavoval pouze 
sám sebe za vtělení lásky. A protože si přál vylít zlost a po-
mstít se celému ženskému pohlaví za zločin každé z nich, 
začal jako divoká včela zuřivě polétávat z květu na květ, 
přičemž se miloval s každou ženou na světě, která ho za-
ujala, a aby si je získal, postupoval všemi možnými lstmi, 
načež poté, co si získal jejich přízeň a jakmile byly jeho, se 
jim vysmál. Následně navíc jako šířením smrtící epidemie 
postupně podplatil všechny ženy v jeho království, které 
ho v jeho v blízkosti shledaly neodolatelným, a to nikoli 
jen proto, že byl král, ale především jelikož byl neobyčejně 
pohledný, což by se jednoduše mohlo proměnit v opod-
statněné zlo způsobené nevěrou jeho manželce. Manželé 
a otcové v jeho království se ho proto velmi obávali a na-
devše jeho ministr Tršódadhi. On sám totiž měl mnohem 
mladší manželku, s níž se právě oženil a která se jmeno-
vala Vatsatarí20. Byla pojmenována příznačně podle toho, 
že svým mládím a spanilostí jako by připomínala srp mě-
síce v novu. Vznášela se tak mezi šarmem ženy a dítěte 
jako měsíc mezi dvěma nesrovnatelnými fázemi jeho za-
tmění a kulatou dokonalostí úplňku. Nadto na rozdíl 
od měsíce byla stále nespatřitelná všem až na jejího man-
žela. Jeho přirozená žárlivost, jež byla extrémní, byla zdů-
razněna její mimořádnou krásou a rovněž jeho věkem. 
Měl strach ze všech mužů na světě a ze všeho nejvíc 
z krále, tudíž vedl svůj život v obavě, že by na ní spočinuly 
Ruruovy oči, a proto ji držel velmi svědomitě stranou jako 

                                                            
20 Vatsa je označením pro projev něžnosti, ekvivalent našeho 

„miláčka“. Jinak celé slovo znamená „jalovice“.  
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neocenitelnou perlu od zraku všech vyjma svého. Přes-
tože jí věřil a byl do ní slepě zamilovaný, musel proti své 
vůli vykonávat takové povinnosti, že ji nechával stále více 
samotnou, a to pro samou zátěž státu, která byla svalena 
na jeho bedra samotným králem, jenžto naprosto zane-
dbával všechny záležitosti, když ho nezajímalo nic jiného 
než milostné pletky. A poněvadž byl Tršódadhi tak zane-
prázdněný, měl jen malé okamžiky volného času vyhra-
zené pro jeho ženu. Celou tu dobu nebyl ani blízko ní, ale 
byl věčně trýzněn svou žárlivostí a strachem, které jako by 
zaneprázdnění malíři vtělili svým kreslířským umem 
do nekonečné řady obrazů jeho manželky, na nichž vedle 
ní v jeho nepřítomnosti stojí nespočet nápadníků. Ne-
mělo to pražádný důvod, ale vyvstalo mu to v jeho hlavě, 
a dokonce to byly samé kopie načrtnutého krále, jako by 
to byl sám přemožitel Kamsy21, který byl obdařen nadpři-
rozenou silou násobit se v tolika nesčetných tělech, kolika 
se mu zachtělo. A ačkoli byla Vatsatarí ve skutečnosti 
čistší než slzy, byl pronásledován hojným podezřením, 
které jako včely věčně bzučelo v uších jeho neklidné duše, 
a přivádělo jej to téměř k šílenství, zatímco on se snažil 
jako zahradník zachránit jeho do medu naložený lotos 
od výpadů jeho dotěrných a chamtivých trubců. Jak se 
moc snažil, aby ji dostal pokud možno mimo dosah jaké-

                                                            
21 Kamsa byl velmi mocným králem města Mathury a nepřítelem 

boha Kršny. Kršna ho však v urputném boji přemohl a zabil.  Kršna 

vyřešil Platonovu odvěkou otázku „jednoho a mnohých“ tím, že se 

zdržoval najednou ve společnosti všech těch, kdo bažili po jeho lásce. 
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hokoliv nebezpečí, držel ji v sídle, jež připomínalo pev-
nost, a zavřel ji v zahradě, obklopené vysokou zdí. Nikdy 
se na ni nepřišel podívat bez zachvění úzkosti a beze stra-
chu, že by ji měl po příchodu objevit při něčem, čeho se 
vždycky obával a co by jako mělo přijít. Tak se jednou roz-
hodl přijít dříve. Tedy jednoho dne, kdy se vracel od svých 
povinností a dlouho předtím, než bylo ve zvyku (jako by 
osud měl ukojit jeho obavy), jakmile vstoupil do zahrady, 
kde se měla jeho manželka oddávat svým kratochvílím, tu 
se podíval a uzřel, jak se nachází v objetí krále.  
Takže když to uviděl, Tršódadhi tak po chvíli mlčky stál 
a zíral na tuto dvojici očima, které byly zničehonic napl-
něné až po okraj; nejprve užasle, pak úzkostně, a nakonec 
s hněvem, ba i chladně. Načež se otočil nazpět a pozvolna 
si k sobě řekl: „Ubožáci, či mi za vás stojí hněv nebo lítost 
nad sebou, anebo dokonce snad abych se na vás hněval? 
Nejste to vy, kdo je na vině, poslouchajíce jen vaše nena-
pravitelné instinkty svého pohlaví a vaši zkaženost, odmě-
ňujíce jeden druhého tím, že oba nalákal na výhody jisté 
temnoty nevděku. Jsem to spíše já sám, kdo je vinen, ať 
již vyznávám jakoukoli víru; je to pomíjivé jako zub času 
v tomto zrádném a nepodstatném světě, plném až 
po okraj milovníky a jejich ženami, hady a tygry, zrádci 
a zrazenými. Je to něco, čemu dám navěky sbohem a oto-
čím se k tomu zády – ostatně jsem nebyl na rozdíl od vás 
zcela zaslepený vášní a klamem. Měl jsem to udělat už 
dávno předtím.“ A jak řekl, tak i učinil. Potom totiž odešel 
rovnou cestou ven, tam i onam, aby se již nevrátil. Opustil 
svou ženu, úřad i svůj domov, a považoval to všechno 
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za zbytečné. Zahodil svůj povlak jako had, stal se poutní-
kem a následován svými kroky bez ztráty jediného oka-
mžiku zamířil k divokým kopcům Vindhja. 
Když odcházel, tento politováníhodný bráhman řekl 
zlostně se slzami v očích: „Ha! Co to je za Stvořitele, že při 
vytváření vymyslel svět jako tento, kde mají výhody jen 
špatně konající a ctnost přichází vniveč, kde věrnost, po-
slušnost a oddanost nevedou k zásluhám, ale jen k hnus-
nému nevděku a hořkému zklamání? Jistě to byla hrubá 
chyba – jenže proč pak vládci nad světem dovolují, aby to 
tak pokračovalo? Všechny najednou popadla bláznivá vá-
šeň a spěchala do jejich duší oproti velkým pravdám 
světa22,“ jako by spíš toto bylo původcem oné mizérie, 
než on sám. A pak vykřikl v deziluzi neštěstí a smutku: 
„Cha! Nebyl to Višvámitra, kdo jakmile shledal tento svět 
neladící jeho chuti, vytvořil si jiný a svůj vlastní? K čemu 
mu to bylo, že získal moc, která mu umožnila plnit mimo-
řádné skutky pro stvoření světa a jiné zázraky, avšak jen 
pokáním a askezí? Neprokázal svým vlastním příkladem, 
že nic nestojí před úplným odříkáním? Nemohou také jiní 
dělat to, co způsobil on, a to týmiž prostředky uskutečně-
nými jen za předpokladu, že jejich řešení bude důkladné 
a kompletní? Nyní tedy i já s ním budu soupeřit a překo-
nám ho, a pomocí síly mého absolutního odříkání naklo-
ním bohy, aby jednali po mé vůli, a přiměji je, aby mě po-
slouchali, čímž změním zavedená světová pravidla, ať již 
oni chtít budou nebo ne. Ano, mé rozhodnutí je pevné, 

                                                            
22 Sthiti, zavedený světový řád, je jedním ze tří označení pro vesmír. 

Oproti tomu je sarga, jeho vznik, a pralaja, jeho zničení a konec. 
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neústupné a neměnné. Začnu právě teď a navrším horu 
zásluh, až se její vysoko tyčící hmota bude muset převážit 
a porušit spojené svazky sil obyvatel nebe.“   
Tak se tedy rozhodl ve svých hořkých mukách zklamání. 
A jako někdo, kdo se dívá dolů do lesní tůně vytvořené 
sprškou deště a kdo byl zaměniv její mělkost za nekoneč-
nou hloubku oklamán napodobeninou nikde nekončící 
propasti nebes v zrcadle jejího odrazu, i on zahodil svůj 
vlastní hněv ve světě vzešlého ze zranění způsobeného 
chováním jeho ženy a dokázal svým vlastním násilím zmír-
nit intenzitu jeho náklonnosti k objektům vnímání, které 
se domáhaly přetvářek a pohrdání. To vše se událo na zá-
kladě skutečného odříkání, založeného na bezchybném 
vědění a používaném neuváženě jako napodobení onoho 
býka mezi askety, mezi nimiž si Višvámitra před sebe kladl 
úkoly nad hranice jeho možností, a neporozuměl, že je-
nom ti jsou hodni strašné zátěže pravého asketismu a že 
jejich duše je zcela čistá a neposkvrněná žádným pota-
hem sobectví a jež připomíná studnu křišťálového pra-
mene dokonalého zvládnutí sebe sama. Přesto na tom, 
čemu se tak sebevědomě uvázal, začal pracovat. Předem 
počítal s úspěchem a hořel ohněm z předběžného zapá-
lení pro věc. Dal stranou i fakt existence přítomnosti 
v jeho duši, která byla do budoucna odsouzená k narušení 
jeho výpočtů, což jej nakonec přivede k naprosté de-
strukci až na samý pokraj jeho posledních úspěchů. Když 
zacházel do nejzazších hlubin lesa, objevil v jeho srdci 
vzdálené a osamělé spáleniště mrtvol23 na okraji dlouho 

                                                            
23 Smašána. Často se mu říká také pitrgrha – „domov otců“. 



17 
 

opuštěného a zapomenutého města. Vstoupil do něj, ob-
jevil vhodné místo, zůstal tam a přebýval tam nehybně 
jako strom. Nasbíral ze spálených pohřebních pozůstatků 
množství holých a prázdných lebek, zbavených jejich 
masa ohněm, časem a nočními tlupami nájezdníků – tedy 
bestiemi pojídajícími mršiny, jinými volně žijícími divo-
kými zrůdami a také rákšasy a vétály24, jimiž především 
byl ten ponurý hřbitov zamořený, a udělal z nich růženec 
pro sebe, jako je ten můj25, načež začal mumlat zaříká-
vačky. Tak pokračoval den za dnem, rok za rokem 
a brumlal neustále. Celou tu dobu žil jako had na souši 
bez ničeho, jen s vlastním neoblomným rozhodnutím, do-
kud nevypršelo století.  
Nakonec jak jsem byl spokojen s jeho vytrvalostí (sku-
tečně tomu tak bylo), zjevil jsem se mu jednoho dne 
v převlečení za digambaru26 a udělil mu požehnání. Hned 
nato tento nezdolný Tršódadhi reagoval: „Ach Šankaro27, 
nežádám si absolutně ničeho, chtěl bych jen pouhé svo-
lení k tomu, abych mohl pokračovat v mých pobožnos-
tech. Jestliže si chtě nechtě musím vybrat požehnání, dej 
mi tolik času, kolik vyžaduji, abych mohl pokračovat v za-
říkávání, dokud neslevím na snaživosti ze svého vlastního 
popudu.“ Proto jsem ho pilně remcajícího jako předtím 
opustil, ačkoli jsem předvídal konec a věděl, že si toho 

                                                            
24 Skřítci a vampýři. Je zajímavé, že rákšasové jsou v hindské mytologii 

stejně jako zlobři na západě vždy představováni jako hlupáci a pi-

tomci. 
25 Promlouvající Mahéšvara nosí girlandu z lebek.  
26 Džinistický nahý asketický mnich. 
27 „Naděj přinášející“ – další ze jmen Šivy. 
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na sebe naložil spoustu a on sám netušil, že v sobě jímá 
zrnko své vlastní zkázy, které až dozraje, rozhodne o tom, 
aby podstoupil trest, který čeká na všechny, kdo se vrhají 
bez řádného zvážení do konání nad jejich síly28. Přínos 
v podobě požehnání, které jsem mu nabídnul, byl zby-
tečný a s tím i uplavala poslední šance záchrany. Kdyby si 
jen toho všeho byl vědom, mohl se především zachránit 
tím, že mu zajistím zapomenutí na minulost. Pro něho to-
tiž byla jeho paměť zničující tak, jak dále ukáže příběh, má 
drahá dcero sněhu.  
On však namísto toho bez ustání breptal a nebyl soustře-
děný na nic jiného, dokud objem jeho nakupených zásluh 
nezačal soupeřit svými rozměry s nedalekým kopcem, je-
hož vršku se nyní dotýká večerní slunce v rozrušených 
barvách a které ho neochotně opouští pohlcením do tmy.   

 

III 

 
Potom nakonec jednoho dne, kdy Mátali29 zavítal do ne-
bes Indrova paláce poté, co navštívil zemi, se stalo, že 
hned jak vstoupil, zakřičel na Indru toto: „Ó přemožiteli 
Páky30, o co ti vlastně vůbec jde? Usnul jsi nebo jsi zrovna 
odložil veškerou péči o své vlastní výsadní postavení nebo 

                                                            
28 Nemo potest supra seipsum, říká scholastika – toto hluboké pozo-

rování je přesně v souladu se starými hindskými myšlenkami o síle 

mysli. 
29 Mátali je Indrův posel, hindský Merkur.  
30 Páka byl zloduchem, kterého bůh Indra zabil v boji. 
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ustavený řád světa? Tam nízko na zemi je starý bráhman 
na opuštěném hřbitově v lese kopců Vindhja, který pro 
své nekonečné zaříkávání pokračoval po staletí a nashro-
máždil tak obří hromadu zásluh, že hrozí zničení našim 
třem světům. Nyní pokud neuděláš něco velmi rychle 
proto, abys ho zastavil a zmírnil tak dosah jeho nakupe-
ných díků31, bezesporu dojde k tomu, že zničí rovnováhu 
vesmíru a poruší zavedený řád světů, což vás požene z va-
šich trůnů.“  
Jak ho Indra slyšel, zareagoval: „V tomto zde nevidím po-
tíž. Půjdu tam sám a uplatím ho, abych zastavil jeho počí-
nání.“ Načež sestoupil v odpovídající formě na zem, aby 
prozkoumal a vyšetřil případ toho bráhmana a aby zjistil, 
co se dá dělat. Po chvilce zvažování a obdivu jeho mimo-
řádné paličatosti se pustil do práce a pokusil se ho přimět 
nabízením nejrůznějších úplatků, aby od toho upustil. Na-
bídl mu tudíž hory zlata, oceány šperků i věčné mládí 
nebo také mnoho podob kouzelné moci. Docela si s tím 
natrápil mozek, aby našel něco nebo cokoli jiného, co by 
pohnulo s nepoddajným Tršódadhim a zmařilo jeho zatvr-
zelý slib. Avšak marně. Tršódadhi totiž nevěnoval jeho na-
bídkám ani jemu pražádnou pozornost; věnoval mu ji asi 
tak, jak ji věnuje měsíc úpěnlivě vyjícímu psu. Pokračoval 
proto v remcání a celou dobu nechal na sebe mluvit tak, 
jako by tam vůbec nebyl. 

                                                            
31 Tato zvláštní myšlenka, přešlá do Evropy a známá nyní i zde v po-

době modliteb s tradičními tibetskými modlitebními mlýnky, není na 

západě zcela bez paralely. Jediný rozdíl je, že Hindové jsou velmi lo-

gičtí lidé a přenášejí absurdnosti do extrému. 
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Poté, co shledal všechny své snahy zbytečné, vrátil se In-
dra jakožto bezradný milovník Ahalje32 do nebe. Přivolal 
bohy, předložil před ně záležitost této nevyřešitelné situ-
ace a dožadoval se jejich rad. Po poradě se všichni roz-
hodli svést mnicha tím, že sešlou dolů nebeské nymfy, 
a pravili: „Nebyly to snad Ménaká, Tilóttamá a další jim 
podobné, kdo tak silně pohnuly asketismem i obávaných 
mudrců, jejichž zásluhy pak roztály jako kusy sněhu v pla-
menu jejich touhy a jejichž sebekontrola pak vyprchala 
a zvrhla se jako strniště v lesní požár? Ne, dokonce ani 
Brahmá nepřijal jeho jméno33 a stal se mužem čtyř tváří, 
aby ukojil svou neuhasitelnou žízeň po zření krásy Tilót-
tamy předvádějící pradakšinu34 kolem něj a nemohl od-
vrátit zrak. Proto není třeba pochybovat o tom, že 
i v tomto případě neodolatelná ženská přitažlivost dokáže 
svou moc a vyplemení tento neduh jakýmkoli způsobem, 
seč by bráhman sebevíc odporoval, a jako vlákno praskne 
jeho odhodlání, jež ho nutí jen k zaříkání, tak brzy, jak se 
mu ta žena zjeví.  
A proto před nimi podle dohody začal v řadě tančit sbor 
Indrových nebeských tanečnic. Za svou zástupkyni si 
ze všech vybrali Apsaru, která se zdála být ta poslední, 
které by někdo odolal, především pro její oblé paže a roz-
košné kotníky. Vyslali ji pak dolů na zem s přesnými in-
strukcemi, aby toho bráhmana svedla a vyvedla jej z jeho 

                                                            
32 Manželka mudrce Gautamy, s kterou měl Indra vícekrát poměr a 

což ho přivedlo do ostudy. 
33 Čaturmukha – mající čtyři tváře. 
34 Rituální obcházení kolem svatého místa nebo svatého člověka ve 

směru hodinových ručiček. 
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breptání tak rychle, jak jen bude moci. Ona však po svém 
sestupu na zem k překvapení zjistila, že není vůbec jedno-
duché přimět ho k tomu, aby o ni aspoň na chvilku 
ze strany zavadil pohledem. Tudíž ho po nějaké době zase 
opustila a vyletěla zpět se zkaženou náladou do nebe. Po-
slali proto místo ní jinou, která se však vzápětí rovněž vrá-
tila, jakmile zjistila, že je stejně neúčinná jako ta první. Tak 
to zkoušeli znovu a znovu, posílali jednu za druhou a další, 
v podstatě celý Indrův sbor, zasypávajíce toho starého as-
ketu s kamenným srdcem vydatnou sprškou nebeských 
květin. Všechno však mělo účinek opačného konce, než 
bylo jejich cílem. Neboť jak nikdy nepřestával zaříkávat 
ani na moment, všechna jejich snaha ho uplatit a zmírnit 
jeho zásobu zásluh jen přivolávala na kupu zásluhy další, 
takže jejich hornaté rozměry byly mnohem hrozivější než 
předtím.  
Nakonec Indra v zoufalství vykřikl: „Přecenili jsme tímto 
avatárem tvrdohlavost v podobě askety, na jehož skálu 
narážejí vlny tohoto bouřlivého moře krásy jen nadarmo. 
Teď pro nás není žádné spásy, snad jen u posvátných no-
hou ničitele35 boha lásky. Je silnější než láska, jejíž moc se 
zdá, že nás všechny umí sevřít do svých pout, ale ten roz-
drážděný zaříkávač z ní se svým vzdorným přístupem udě-
lal jen malichernou věc. A jestliže ani tento bůh nedokáže 
vymyslet žádný lék na tuto nemoc, pak je to nevyléči-
telné. Až nás tento starý neuplatitelný fanatik bude mít 

                                                            
35 Je to Mahéšvara, který boha lásky spálil ohněm dštícím z jeho 

třetího oka. 
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všechny na milost a nemilost36 a přivede nebe k jeho 
pádu, bude-li se mu to hodit, klidně obrátí všechny tři 
světy vzhůru nohama.“ 
Načež pod vedením Indry přišli všichni najednou ke mně; 
a jak přede mne předložili tuto potíž, čekali netrpělivě, co 
jim na to řeknu. Podíval jsem se pozorně do budoucnosti 
a viděl v jejím temném zrcadle jako obrázek trosky tohoto 
starého ctižádostivého bráhmana a také prostředky, jimiž 
byl předurčen k dokonání. Potom jsem po chvíli rozvážně 
řekl: „Všechny nemoci nemohou být vyléčeny těmi sa-
mými léky a bez ohledu na všemohoucnost ženské přitaž-
livosti se zde jedná o případ, kdy jsou nebeské nymfy ne-
mohoucí a naprosto bez využití. Všechny tyto nebeské 
nymfy nedělají nic než jen že tancují, zpívají, pózují, dělají 
oči a představují si, že stejně jako Ménaká, Tilóttamá, 
Rambhá a zbylé mají naráz ukázat vše, co je v nich, a že 
dosáhnou kýženého cíle, věříce pouze ve své tělo či svou 
krásu, přičemž tato povrchní koketérie a rafinovanost jen 
podlamují jejich břitký efekt stejně jako vítr, který pro-
větrává jejich oblečení nebo voda, která způsobuje, že se 
drží na obrysech jejich končetin a odhalí jakoby náhodou 

                                                            
36 Max Müller, jemuž svět dluží za zpřístupnění Rgvédy, se nicméně 

podstatně spletl v tom, když vyslovil, že slovo véda znamená „vě-

dění“. Neznamená to však vědění v našem vědeckém pojetí světa, 

tedy baconovském či aristotelovském, a byla to zcela cizí myšlenka 

pro kněze (hótr) té doby. Védou mínili magické schopnosti a kouzla, 

která zpíváním či zaříkáváním nabíraly na síle donutit božstvo k urči-

tému konání. Takový bráhman, který disponoval „věděním“, (v 

bráhmanské nauce se to vyjadřuje frází jah évam véda – ten tomu 

rozumí správně), byl mocnářem světa. 
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věc, která předstírá, že je určena k zakrytí, a další takové 
věci… Avšak tento Tršódadhi je ryba, kterou, jak jsem si 
všiml, nebude snadné chytit na návnadu pouhé ošemetné 
krásy. V jeho případě musí být skrytý háček ve vábení do-
cela jiného druhu. Máme tu však daitju, zloducha, se jmé-
nem Aparapakša37, jenž žije na samém dně moře a má 
stovky dcer. Tím, že krása by v této situaci měla zapůsobit 
nutně jako zbraň, každá z nich by mohla posloužit k neče-
kanému obratu a ku prospěchu vzhledem k tomu, že 
všechny z nich mají těla stvořená jakoby z pěny oceánu, 
s korálovými rty, očima jako jezera, vlasy delšími než ony 
a hlasy jako ozvěny vln.  V poslední době jsem je slyšel zpí-
vat všechny dohromady, jak jsem byl na cestě kolem po-
břeží ostrova, a byl jsem sám očarován tak, že jsem nevě-
domky zastavil. Visel jsem ve vzduchu, abych přepadlý na-
slouchal jejich magickému a kouzelnému posmutnělému 
zvuku, a zcela jsem zapomněl na svou cestu pro tak 
zvláštní refrén. Ale teď vzhledem k tomu, že je to víc než 
nezbytně nutné, je třeba upustit od všech ostatních 
a odebrat se k té nejmladší z nich, která je příznačně po-
jmenovaná Kalánidhí38, jelikož je nejošklivější a zároveň 
nejchytřejší na všech třech světech a neboť je samým 
oceánem lstivosti, záludnosti a triků. Svou povahou je 
velmi darebná i plná klamu a náladovosti jako živel, 
v němž žije. Jestli ji získáte na svou stranu, aby vám po-
mohla, nebudu vůbec pochybovat, že se vám vše vydaří. 

                                                            
37 Temná půle lunárního měsíce 
38 Její jméno je taková slovní hříčka, která odkazuje na měsíc, resp. 

jeho fáze (tedy jeho dorůstání nebo odrůstání), ale znamená také 

„oceán lestí“… 
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Možná, že pokud jí řeknete, že jde o choulostivou záleži-
tost, v níž selhaly všechny nebeské nymfy, pomůže vám 
schválně a z trucu; je totiž na ně všechny velmi žárlivá, 
a to je nádherná příležitost pro ni, jak se předvést, že 
dokáže dosáhnout věcí, jakým zabránily v pohybu ducha-
plnost a krása kohokoli jiného.  Je tu ale jistě něco, co ani 
ona nebude umět, moci nebo chtít, aby překonala tuto 
překážku. Myslím, že dokonce i pán překážek se sloní hla-
vou39 by zde selhal. Ačkoli je totiž krása silnější moc než 
jakákoli jiná, i tak může být občas úspěšně zdolávána. 
Jenže ženský důvtip je mnohem hrozivější protivník, 
jemuž žádný člověk nikdy zatím úspěšně nečelil od po-
čátku světa, a to proto, že je z poloviny chráněn svými 
vlastními nesčetnými skrupulemi v jeho prospěch, jsa 
zcela prost jiných zábran, než jsou ty jeho. Mohla by vám 
tudíž být Kalánidhí užitečná a posloužit vám. Avšak jest-
liže selže, už se nebude dát dělat nic jiného. Pod tíhou 
bráhmanovy hory je nakupeno tolik zásluh, že se budete 
muset potopit na samé dno oceánu, abyste je přemohli.“  

 

IV 

 
Nato se pod vedením milence Ahalje všichni bohové spus-
tili na dno oceánu, aby našli Kalánidhí, a to v takovém 
spěchu, že mi úplně zapomněli poděkovat. Našli sídlo je-
jího otce, avšak nezastihli ho, jelikož nebyl zrovna doma. 

                                                            
39 Ganéša. 
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Cestováním tam i onam mezi stovkou jeho dcer všichni 
najednou dorazili ke Kalánidhí, ježto zrovna zasněná le-
žela stočená v posteli tvořené jejími vlastními vlasy v ob-
rovské ústřici. Velmi příznačně se zdálo, že mušle je záro-
veň její kolébkou, a její prsa se podobala nezměrně velké 
dvojici zcela živých perel, jež se houpaly pomalu v rytmu 
ozvěny moře. Její tělo, které připomínalo zpěněné vlny, 
bylo všude ověšeno drahokamy, vyzvednutými jakoby na-
mátkou z mořského dna, a její rty se podobaly větvičkám, 
které spadly z korálového stromu, a ty se rozšiřovaly nad 
její hlavou v zelené vodě i nad ní, jež dávala do pohybu její 
zaplevelené kadeře tiše sem a tam. Jakmile otevřela oči 
a podívala se směrem k nim, Indra si pověděl: „Ma-
héšvara měl pravdu, je až odporná pro svou úchvatnou 
krásu; její oči jsou jako mořské jeskyně, z nichž další oči 
jako od hroznýše adžagary působí, že vás zmrazí jejich 
chladem, a úsměv na jejích tenkých rtech připomíná zlo-
věstný a tichý smích lebky.“ 
Jak k ní přistoupili, Kalánidhí na ně ospale i v úžasu hle-
děla a pak si tiše zašeptala pro sebe: „Co na celém světě 
mohou tito bohové chtít a co je zle, že je to všechny do-
hromady přivádí sem? Tohle určitě musí být bohové, pro-
tože nemrkají. Něco se v nebesích muselo poplést a bez-
pochyby to musí být nějaká bolest, jež je sem dovedla, 
a místo aby vyslali Indrova vozataje Mátaliho, přišli sem 
sami. Naštěstí je můj otec pryč. Velmi nerad se totiž za-
plétá do pořízení s božstvem či kýmkoli jiným a jistě by 
této příležitosti nevyužil.“   
Pak velmi zdvořile vstala a mlčky naslouchala, zatímco jí 
Indra řekl celý příběh. Když s vyprávěním skončil, ona 
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na něj nějakou dobu ironicky pohlížela a pak řekla: „Po 
staletí jsme tady žili, tedy můj otec, mé sestry a já, 
a přesto nás ani jeden z bohů nikdy předtím nenavštívil. 
Jaká čest pro dceru nižších polobohů! K čemu bych vám 
však byla užitečná, když selhávají dokonce i nebeské 
panny? Navíc nemám ráda hřbitovy a jsem si vědomá 
toho, že každý takový hřbitov je domovem ztrouchnivě-
lých a zlem páchnoucích kostí, lebek a mršiny pojídajícími 
rákšasy, vétály a duchy. Ale poněvadž stejně jako jste sem 
přišli nikoli jako přátelé či hosté, avšak jako obchodníci 
snažící se zapojit mě do podniku pro svůj vlastní pro-
spěch, jedná se především o pouhou záležitost výměn-
ného charakteru. Jaká bude cena za mou pomoc a jestliže 
budu úspěšná, jaká bude má odpovídající odměna?“ 
Poté Maghavan40 řekl: "Dám ti spoustu slonů černých jako 
inkoust se zlatými kly. Nebo jestli chceš, dám ti roucho 
tkané z paprsků vycházejícího a zapadajícího slunce, nebo 
třeba křišťálové sudy kafru přetvořeného ze svitu půlnoč-
ního měsíce, anebo nekonečné řetězy se šperky, prostě 
cokoli chceš.“ Kalánidhí na to odvětila: „K čemu mi budou 
sloni, i když černí jako inkoust a se zlatými kly, na samém 
dni moře? To samé platí pro šperky, jejichž domovem je 
mořské dno a jež najdu všude rozházené kolem mých no-
hou. A co se týče oblečení, co můžu chtít kromě svých 
vlastních vlasů?“ Indra pak řekl: „Vyber si tedy sama, co 
by sis přála a co bych ti měl dát.“ Kalánidhí se usmála 

                                                            
40 Indra. 
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a pověděla: „Co kdybych od tebe požadovala polštář pl-
něný peřím, co roste na prsou Brahmovy labutě41, nebo 
vějíř vyrobený z pavích per od jeho manželky, bohyně Sa-
rasvatí, který by mě chladil?“ Indra odpověděl: „Obojí 
může být tvoje. Jsme dohodnutí.“ Ale Kalánidhí ho zasta-
vila: „Ne, zde není kam spěchat. Co kdybych si místo toho 
řekla o velké množství křišťálových sklenic naplněných až 
po samý okraj amrtou42, kterou jsem nikdy neochutnala 
a ráda bych?“ Indra hbitě zareagoval: „I to může být tvé. 
Jsme domluvení.“ Kalánidhí však opět neotálela: „Ne ne 
ne, pořád mi ještě něco chybí. Co kdybych zatoužila po je-
diném květu z Višnuova stromu páridžáta43? Když budu 
na hřbitově, jak bych tam měla sama setrvat jen na jediný 
okamžik bez jeho vůně jako protijedu na puch spálených 
těl a zápach hořících hranic?“ Indra se nenechal zmást ani 
tentokrát a kývl: „I s tímto mohu souhlasit a obchod je 
tedy uzavřen.“ Kalánidhí však opět odporovala: „Ne, ne-
buďte ukvapený v tak důležité věci jako je tato. Když 
o tom tak teď přemýšlím, ten bráhman musí být velmi 
starý, škaredý a mimořádně odporný z důvodu jeho dlou-
hého odříkání. Co kdybych se od tebe dožadovala lampy, 
kterou bych ho z dálky prozkoušela? Měla by být vyro-
bená z jediné třísky odštípnuté z Višnuova drahokamu 
kaustubhy a neměla by být plněná olejem, ale kalem z Ši-
vova měsíce, vymačkaným z měsíčních kamenů visících 
na mřížoví v nebeském městě Alace, již bych si ráda v na-

                                                            
41 Stvořitel Brahmá je ikonograficky doprovázen labutí. 
42 Nektar nesmrtelnosti. 
43 Erythrina Indica. 
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podobení Mahéšvary nasadila na hlavu jako on jeho če-
lenku. Mohla bych tak být vybavena na setkání s bráhma-
nem v tom ponurém domově duchů.“ Indra se nenechal 
odradit: „Zaručuji se a zajistím to. Vše je dohodnuto.“  
Pak se Kalánidhí lstivě podívala na nedočkavého boha sa-
mým koutkem jejího oka. A zničehonic se začala hlasitě 
smát a vykřikla: „Cha! Milovníku Ahalje, tvá potřeba musí 
být jistě akutní, když se tak na tebe dívám a zdáš se být 
připravený odhalit dokonce utajené vlastnosti samot-
ného božstva, abys mě nalákal k takové směně. Nyní si 
však uvědom, že jsem si s tebou a tvou rozpačitostí jen 
hrála, abych zjistila, kam a do jaké krajnosti jsi až schopen 
dojít. Nepotřebuji ani jednu věc z toho, co jsem zmínila, 
z toho všeho zhola nic. Pro tento zásah a jeho úspěch ne-
budou důležité úplatky, ale mé vlastní potěšení a záliba. 
Bude to tak, že se tam odeberu a ozkouším své doved-
nosti proti tomuto starému škodlivému zaříkávači jen 
proto, že jsem se tak rozhodla bez nároku na jakoukoli od-
měnu, a abych ukázala, že také dokážu být užitečná tam, 
kde jsou všechny nebeské nymfy zbytečnější než stéblo 
trávy. Jenže mimoto je zde nutné ještě něco jiného a bez 
čehož si nebudu moct troufat ani říct, zda je tu třeba vů-
bec něco mou rukou vykonat. Řekni mi proto znovu celý 
příběh toho bráhmana od jeho prvního narození a nevy-
nechej nejmenší podrobnost. Teprve pak budu v prvé 
řadě schopna zjistit, jaká je síla či slabost tohoto nepřítele, 
proti němuž mě najímáš a jehož bych měla porazit.“ 
Indra jí tedy pověděl vše od samého počátku a nevyne-
chal nic, co by mohlo pomoci. Jakmile s vyprávěním skon-
čil, Kalánidhí jen tak chvíli nehybně setrvala v pohroužení 
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do meditace, pak se náhle zasmála a pravila: „Ach Magha-
vane, ty nymfy byly jistě velmi hloupé a představovaly jen 
překrásná těla postrádající duši. Je vážně možné, že vyba-
vené pouze takovými zbraněmi nemohly zmoci nic víc než 
jen uvrhnout stín na dojmy toho bráhmana. Nyní pojď, za-
jdeme tam spolu, protože budu potřebovat tvou pomoc, 
abychom svrhli toho zaklínače spolu s horou jeho zásluh 
za přízně božstva se sloní hlavou. Domnívám se, že bude 
velice těžké odvést jeho pozornost od jeho pokání. Na-
štvu ho nemálo takovým malým experimentem, který ti 
ukážu a který by mi mohl pomoci v tom, že se rychle ob-
rátí a změní názor. Když uspěju, nebudu na oplátku žádat 
naprosto nic, jen budeš muset zapříčinit, abych byla všemi 
nebeskými nymfami uctívána, a ony pak budou za od-
měnu kolem mě předvádět pradakšinu.“  
Indra si uvnitř řekl: „Dobře řekl ten bůh se srpem měsíce 
na hlavě, že pouze žárlivost ji přiměje, aby vyhověla.“ Na-
čež nahlas vykřikl v oblažení radosti: „Ó, dcero Apa-
rapakšy, věřím, že uspěješ v přemožení toho askety, a pří-
sahám ti, že já sám kolem tebe budu vykonávat pra-
dakšinu v popředí veškerých mých nymf!“  
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Spoutaná duše 
 

Chtivé oči na oblohu upnul jsem, 
aby mě na ní zase hledaly, 

pak jsem je našel, ale ztratily se, 
do jiných očí dolů zíraly. 

To, co tam však našly, bylo nebe nebo peklo? 
Pane měsíční čelenky, těžko by se řeklo. 

RUDRA 

 

I 

 
Zatím po tu dobu Tršódadhi setrvával na hřbitově v od-
dané pozici. Jako nedozírné ťukání dešťových kapek, kdy 
kapka po kapce naplňuje jezero, jeho věčné brebentění 
přispívalo zrnko po zrnku ku objemu hoře zásluh. Do-
konce i posvátná hora Méru se hleděním na ni začala 
chvět obavou o své čelné místo. Pracoval na tom pilně 
a občas se zastavil, jen když ho nutnost donutila opravit 
jeho růženec44 z lebek, který se čas od času opotřeboval 
nebo rozpadl na kousky, anebo se srazil s někým, kdo ho 
pro změnu vyrušil z jeho nepřerušovaného zaníceného 
výkonu pobožností, až konečně seděl celý obklopený vel-
kým kopcem kostí, které se zdály být jeho vlastními naku-

                                                            
44 Džapamálá – růženec často o 108 kuličkách určený k modlitbě, 

podobně jako křesťanský růženec na západě.  
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penými zásluhami v jiné formě. Když se na ně občas podí-
val, zamumlal si pro sebe: „Teď, jak se zdá, blíží se zdárné 
završení mého pokání a začátek se chýlí ke svému konci. 
Velmi brzy bude nashromážděna dostatečná zásoba díků, 
která mi dovolí započít proces proti nebeské citadele, jejíž 
obyvatelé jsou u samého vzniku všeho. Nikoli bez příčiny 
se budou muset obávat mého postupu, protože se budu 
podílet na utváření jejich vlastních názorů. Nejenže sem 
přišel Indra sám osobně a neúspěšně se mě pokoušel ob-
rátit proti mým úmyslům nabídkou nejrůznějších druhů 
úplatků, avšak tuhle jsem si všiml i nebeských děv, které 
jedna za druhou přicházely jako proud hvězd padajících 
z nebe do tohoto ponurého pozemského spáleniště, sna-
žíce se mě svést svým šarmem. Nechť sem přijdou klidně 
všechny dohromady, ale jen shledají jako důkaz mé pevné 
odhodlání a celé věci přidají proti své vůli na ctnosti, již se 
tak snaží podkopat. Je to tak, mé vznešené rozhodnutí je 
jako skála, proti níž se moře ženských intrik vrhá jen zou-
fale.“ 
Jak tak hovořil, udeřil zničehonic prudce do jedné z lebek 
proti druhé a zlomil ji. Ta se vyvlékla z řetězu a odkutálela 
se pryč z jeho ruky. Pozvedl svou hlavu a rozhlédl se ko-
lem sebe, aby objevil nějaký předmět, kterým by ji nahra-
dil. Když se mu to povedlo, vzrušil se a sám k sobě vzkřikl: 
„Pche! Přesně jak jsem předpokládal, je tu něco, co zase 
připomíná nějakou nástrahu v podobě žen, které sem při-
cházejí, aby mě nalákaly do návnad své lascivní krásy, 
a které doufají mnohem troufaleji než jejich sestry, že od-
kutálí mé odhodlání jako kolo mimo jeho stanovené a hlu-
boce vyježděné brázdy. Jenže teď se na ni ani nepodívám. 
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A velmi brzy se unaví jako její předchůdkyně snahou beze 
smyslu zlákat mé varování a rozčeřit mé soustředění, vzdá 
to ze svého vlastního popudu a vrátí se zpět znechuceně 
k těm, kdo ji tím pověřili.“ Sehnul se tedy blízko nad svůj 
vyzdobený růženec a něco zabrblal s hlavou skloněnou 
k zemi, s očima upřenýma na zlomenou lebku v jeho ruce, 
čekaje na nápravu křivdy, dokud nezmizí.  
Jenže teprve v tu chvíli Kalánidhí přivítala na hřbitov, pro-
zkoumala jej a objevila Tršódadhiho v jeho náboženském 
uctívání. Když si jí všiml, ona se postavila zblízka přímo ve-
dle něho a začala ho pozorně zkoumat jako generál, který 
měří nějakou pevnost s cílem určit správný způsob útoku. 
Po nějaké době si jemně poznamenala: „Ha! Vskutku 
velmi chatrná je kostra tohoto starého bráhmana, který 
jak brumlá, připomíná přesně ten počet kostí, jimiž je ob-
klopen a jež se tak či onak spojily dohromady. Ocitl se 
v držbě své vlastní kolemjdoucí odtržené duše. Málo si 
pochutnám na věci, kterou tu s ním mám co do činění, 
když se tak na něj dívám. Ale pokud to nyní nechám jen 
tak a zmizím, stanu se terčem posměchu, a oni si budou 
muset myslet, že jsem zjistila, kterak jsem neschopná 
dokázat to, co jsem již slíbila. Selžu podobně jako ty ne-
beské nymfy, když nedodržím slovo. Nadto záslužnost 
v duši nikdy ani nesní o tom opustit nějaký počin, zvlášť 
když už s ním jednou započala, dokud ho nekorunuje 
úspěchem. Teď tedy velmi brzy uvidíme, kdo z nás dvou, 
jestli tento odporný starý asketa, nebo já sama, bude 
muset přiznat porážku a vzdát se svého nedosaženého 
úsilí, jako když most nemůže překlenout velkou řeku a ni-
kdy nedosáhne na protější břeh.“ Načež skončila s jeho 
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zkouškou a znovu trpělivě řekla: „Není pochyb o tom, že 
přes jeho neustálé remcání si byl již dlouho předtím vě-
dom mé přítomnosti, a jak dokazuje jeho postoj, je sám 
nervózní z tohoto protiúderu, zoufale odporuje a oče-
kává, že vpadnu ze zálohy stejně jako všechny ty ostatní 
pitomé nymfy a že budu pózovat, navádět ho k pohledům 
na mou krásu a vůbec že budu před ním používat všechny 
ty koketní triky jako ty přede mnou. Není zde ani pochyb 
o tom, že již pochlebuje předem sám sobě kvůli své síle 
sebekontroly a už slaví vítězství ve vyhlídce mé potupné 
porážky. Avšak velice záhy zjistí, že se zcela mýlil, a pokud 
sama sebe neklamu, spadne přímo do pasti, jíž jsem mu 
uchystala. Neměla jsem nikdy menší podezření, že to 
bude past nad pasti, především proto, že je nastražena 
tam, kde to nebude očekávat. A tak se i stane a přesvěd-
číme se, že se nachytá na svou vlastní zvědavost. Já se to-
tiž dobře postarám o to, abych ho podráždila a rozrušila 
tím, že budu dělat všechno za jeho zády tak, že nebude 
schopný vidět a dělat zhola nic vyjma svého zběsilého otá-
čení své hlavy. Tak si představuji, že to bude dělat 
po dlouhou dobu. Bude na něj spáchán útok, ale ne ta-
kový, jaký bude předpokládat, nýbrž ten, jehož průběh 
bude očekávat nejméně a jehož nebezpečí se projeví 
na nejslabší a nejméně střežené cestě a také, jehož nej-
snazším a nejpřímějším způsobem bude ten, jaký osloví 
jeho duši a pronikne do ní – jeho ušima. Na pohled mů-
žeme napadnout jen tím, co existuje; jenže uši jsou prů-
chodem, jímž se budu moci vkrást jako had do minulosti 
a probodnu jeho srdce.“  
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II 

 
Poté jak tento podezřelý, ale nenápadný starý bráhman 
seděl čekaje s jeho tváří obrácenou na východ a očeká-
vaje každou chvíli zásah nějakého pokušení v podobě ná-
hlého ztělesnění opojné ženské krásy, čas plynul minutu 
po minutě a hodina dostihla další hodinu, nespatřil však 
naprosto nic. Den se poznenáhlu chýlil ke svému konci 
a slunce vystoupilo nad jeho hlavu, dokud se za jeho zády 
nezačal plížit jeho stín a nestával se postupně před jeho 
očima čím dál delší. Jakmile zašlo slunce, vyšel měsíc, 
a hřbitov se najednou stal, jak bývá zvykem, bojištěm, 
do něhož se vlilo stříbrné i zlaté světlo, přičemž každé 
z nich tiše bojovalo za svou nadvládu; zatímco noc jakožto 
společný nepřítel jako obvykle využila jakési výhody jejich 
sváru, aby s sebou přinesla spoustu šera, jim oběma po-
hrozila zánikem. V té tichosti toho zjevení soumraku 
mnich poslouchal a nezaslechl absolutně nic vyjma tlu-
kotu svého srdce. Po chvilce si zabručel: „Celý les je nyní 
v klidu a jak se právě domnívám, tato poslední a neú-
spěšná svůdnice vzlétla zpět do nebes, přičemž sama zjis-
tila, jak marná je její snaha mě obalamutit, stejně jako 
zbytek ostatních před ní.“ 
Jenže v ten moment zaslechl opodál mezi lesními stromy 
praskání, lámání větví a padání listů a větviček. Zaposlou-
chal se znovu a řekl: „Jak se zdá, nějaké velké zvíře se 
brodí hustým lesem a přibíhá stále blíže.“ Chvíli jen tak 
vyčkával a znenadání vběhl do hřbitova ze stromořadí vy-
soký slon královské majestátnosti s velkými žlutými kly, 
které téměř visely až na zem. Ale šel vlastně pomalu 
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a unaveně, protože vypadal velmi staře, jeho kůže visela 
v záhybech kolem něj a jeho tělo bylo samé bahno a po-
kryté slizem nabraným z lesních tůní, v nichž se vyvaloval, 
a jenž na něm od slunce vysychal. Přibližoval se směrem 
k Tršódadhimu a kolem něho i prošel, aniž by mu věnoval 
jediný pohled, a pak putoval sem a tam v měsíčním svitu, 
jak by hledal na hřbitově něco, co nemohl najít. Potom se 
znenadání zastavil blízko vedle stromu osvícení45 a začal 
mluvit nahlas lidským hlasem zabarveným v nízkých tó-
nech: „Strome osvícení, jsi to opravdu konečně ty, jehož 
hledám, nebo jsi jen obyčejný strom?“  
Jakmile ho Tršódadhi uslyšel, ovládla jej strnulost a užasle 
si pověděl pro sebe: „Che! Co je to za zázrak, že by mohl 
slon hovořit srozumitelnou řečí a že bych mu mohl rozu-
mět?“ Pak náhle vykřikl ve slastném opojení: „Ha! Už 
chápu. Umím porozumět jazyku zvířat. To se bezesporu 
jedná o plod ze stromu vyrostlého z mého asketismu, je-
hož projevem dovršení je právě příčina, že chápu jejich 
řeč.“   
A jeho srdce nabylo ješitnosti i pocitu vítězství při pomyš-
lení na své nadcházející zdokonalení. Jak naslouchal dych-
tivě více a pozorněji, jen stěží to připisoval vlastním uším, 
jenžto byly jako nastražené čím dál tím víc s narůstající 
měrou jejich zvědavosti, když v tom najednou promluvil 
i strom osvícení, jenž pověděl měkce, jako by povzdechl: 
„Ó králi, jsi to konečně ty, kdo se se mnou přišel setkat?“  

                                                            
45 Svatý fík (v orig. pippala), Ficus religiosa. U nás znám jako bódhi 

nebo strom osvícení či probuzení, buddhistický posvátný strom. 
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Slon okamžitě ze samé radosti zatroubil. A zvolal: „Ach 
strome, dlouho jsem se těšil na setkání s tebou a samým 
štěstím bych mohl tancovat jako páv při pohledu na tebe! 
Je to vůbec možné, že jsem tě našel? Potom tedy poslou-
chej bez toho, abychom zbytečně ztráceli čas. Řeknu ti 
svůj příběh, a když skončím, osvoboď mě prosím konečně 
z prokletí tohoto nenáviděného těla slona, do něhož jsem 
byl uvězněn na období dlouhého věku, jugy.“  
Rostlina osvícení pak odpověděla: „Slone, mluvíš velmi 
hlasitě. Nevidíš toho starého asketu, sedícího zabraného 
do meditace a obklopeného hromadou kostí, jehož duše 
je nepochybně ztracená někde daleko v jakémsi nebes-
kém poslání? Víš, já ho mám ráda, neboť rok za rokem 
jsem ho sledovala, jak sedí u mě mezitím, co jsem rostla, 
a celou tu dobu byl téměř nehybný jako já sama – proto 
jeho duši nechci znepokojovat. Navíc pokud ho tvá hlasi-
tost rozruší, pravděpodobně se vzbudí ve hněvu a uvrhne 
na tebe další kletbu. Obejdi mě proto na druhou stranu, 
ať tě můj kmen skryje a mé listy zacloní tvůj drsný hlas. 
Přesto mluv velmi tiše.“ Slon poslechl a učinil tak, jak mu 
fíkovník řekl. Avšak Tršódadhi, jakmile to uslyšel, skoro 
opustil své tělo z věčného trýznění a utrousil si pro sebe: 
„Pryč s touhle rostlinou a jejím zaujetím pro mne! Teď už 
je zcela jistě neuslyším.“ Napjal proto uši, aby pokud 
možno jejich rozhovor a jeho jádro zaznamenal, přičemž 
naprosto zapomněl na čas na své zaříkávání.  
Slon nato prohlásil: „Ó, svatý strome, pohled na tebe pů-
sobí jako voda na umírajícího v poušti. Dlouho předtím, 
než jsem se proměnil do této podoby z důvodu zatracení, 
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vysloveného na mě za jistý hřích, bylo setkání s tebou sta-
noveno jako konec kletby. Bloudil jsem úplně všude, věřil 
jsem v posvátný řád věcí, v kalpu, a ptal jsem se každého 
svatého fíkovníku, který jsem uzřel, na otázku, na níž jsem 
doteď nikdy nedostal odpověď. Tudíž když jsem tě nyní 
uslyšel, takřka jsem samou radostí vyskočil ze svého těla. 
Ale teď poslouchej a vymaň mě konečně z toho vězení 
sloní kůže, abych se znovu mohl stát člověkem tak brzy, 
jak ti jen povím o svém přečinu, který tvoří podmínku pro 
naplnění i odvrácení kletby.46“  
Pak si rostlina znovu povzdechla: „Drahý slone, opravdu 
hovoř tišeji, jinak konec jednoho zakletí bude jen počát-
kem dalšího, třebaže snad v menší míře než to tvé.“ Když 
tak Tršódadhi poslouchal, otřásal se ve vzteku a byl po-
drážděný. Pak slon pověděl: „Ach, strome osvícení, budu 
se co nejvíc snažit. Ale můj hlas je takto přirozený a je pro 
můj druh typický. Nadto si nemyslím, že bych zrovna toho 
mudrce rušil. Ačkoli je jeho tělo velmi blízko k nám, vůbec 
se nehýbe a vypadá to, že jeho duše je velmi daleko a vě-
nuje se pouze svým záležitostem. Jak by nás potom jeho 
prázdné tělo mohlo zaslechnout, když v něm není pří-
tomná jeho duše?“ 

 

                                                            
46 Toto zřejmě zní velmi zvláštně západním moderním uším, ale je to 
velmi blízké světu starých Indů. Všechny tyto „kletby“ a jejich „odvrá-
cení“ jsou vymezeny přesně tak a poplatné tomu, co je psáno v textu 
(ávadhi), a vymanění z nich či osvobození od nich je podmíněno vy-
právění v příběhu.  



38 
 

III 

 
Svatý fíkovník pobízel: „Mluv dál.“ Slon pak přidal: „Ach 
rostlino, věř, že kdysi dávno jsem byl ve svém předcháze-
jícím životě králem se jménem Ruru. Měl jsem za svého 
ministra jistého bráhmana, který se nazýval Tršódadhi. 
Měl nesrovnatelně krásnou ženu jménem Vatsatarí, která 
byla ideálem spanilosti i oddanosti svému manželi47. Tak 
se stalo, že její ctnost byla příčinou mého vtělení do těla 
slona z důvodu prokletí.“ 
Jak tak hovořil, poslouchající Tršódadhi nevycházel 
z údivu a jeho srdce samým překvapením málem vysko-
čilo z jeho těla. Zamumlal si pro sebe: „Ne! To není 
možné! Sním či bdím? Je možné, že tohle je můj starý pán, 
král Ruru, v podobě slona?“ Zčistajasna se ten starý vet-
chý život, na který nadlouho úplně zapomněl a opustil ho, 
zjevil znovu a stál přímo před ním jako snový obraz. Jako 
zásahem blesku zavítal zpět do minulosti, vše se najednou 
v jeho srdci zachvělo, bodalo ho tam a soužilo, a bylo to 
řezavé a pronikavé jako dávno předtím v tom okamžiku 
nesnesitelných muk, kdy se zadíval a uzřel svou ženu, jak 
je v objetí krále, jako by to bylo nedávno. Najednou se 
z jeho duše vynořila žízeň a jako oheň mu sevřela krk. La-
pal po dechu nevěda, co způsobil, a v tom mžiku se zázrak 
proměnil do silné horečky divoké zvědavosti, načež si 

                                                            
47 Obzvláštním označením typu hindské manželky je patidévatá nebo 
pativratá, tedy taková, pro niž je manžel bůh. Tento přívlastek je 
znám i v podobě viktoriánského kříže nebo modré pásky indické 
vdané ženy. 
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opět pro sebe zabrebentil: „Ha! Cože? Jak podivné! Ne-
byla to po tom všem nakonec její vina, ale jak říká ctnost? 
Cha! A máme to! Potom ale musím jistojistě objevit celou 
pravdu a dozvědět se něco, co jsem nikdy nevěděl. Byla 
to bezesporu příhoda jejího selhání, pakliže skutečně se-
lhala, a to, co se stalo poté, kdy jsem odešel pryč, nebylo 
nikdy víc než jen její pobídka k rozchodu.“ Když na ni 
znovu pomyslel, vniklo to do jeho duše jako meč; jako pla-
men, co náhle vybuchne znovu v popelu vyhaslého ohně, 
tak rychle a společně vyrazily zármutek a krutá lítost 
s vášnivou touhou pro ženu, která si s ním falešně zahrá-
vala, a bojovaly v temném zapomnění jeho oceánu rozpo-
mínání tak, že se vsedě zapotácel a sklátil se. Snažil se 
na vše zapomenout a nechal svůj růženec jen tak vypad-
nout ze své ruky. Poté se zprudka otočil, aby uviděl dobře 
i to, co slyšel. Jakmile se ale podíval, uzřel jen slona, stojí-
cího stále se svěšenýma ušima a opřeného oproti kmenu 
stromu osvícení. Potom, sotva se opět otočil, vykřikl 
k sobě: „He! Teď jsem znovu přišel tak trochu na to, jak 
bych jim to všem pokazil, a proto jim prozradím, že jsem 
účasten jejich rozhovoru a navíc jako přihlížející nikoli 
lhostejný, ale naopak že se mě to velmi týká.“ V hbitosti 
se otočil nazpět, nabyl svého starého známého postoje 
a zůstal stát tiše stejně jako strom, který málem umíral 
v obavách z prozrazení, aniž by si nechal ujít jediné slovo 
z jejich promluvy. 
A jak tak seděl, rostlina zničehonic pravila: „Králi slonů, 
proč ses po zahájení svého vyprávění tak náhle zastavil 
ještě dříve, než by k něčemu mělo dojít?“ Slon si hluboce 



40 
 

povzdechl a odvětil: „Svatý strome, přestal jsem, poně-
vadž to bylo proti mé vůli při myšlence na její nevinnost. 
Vedlo mě mé vlastní zlo a touha po strašlivé odplatě, 
které mě přenesly do podoby sloní kůže, jež není nic ji-
ného než následek mých vlastních činů v té nejošklivější 
formě. Po pravdě mudrci tvrdili: ,Co je příčinou utrpení 
duše, jestliže ne tělesná schránka? A odkud ta tělesná 
schránka pochází, když ne z našich činů? Z čeho pak pra-
mení naše jednání, pakliže ne z vášně nebo hrdosti a pý-
chy či jako ovoce ze stromu chtění po nerovném zachá-
zení a z černé nevědomosti či otupělosti?‘ Běda! Zatímco 
jsem se považoval za vládce, byl jsem jen bezvýznamnou 
částečkou odhozenou vstříc vlnám času. Byl jsem jen bub-
linou, čeřící se ze strany na stranu jako kapka dešťové 
vody na lístku modrého lotosu, pomíjivější než blesky, jež 
si zahrávají s oblohou. Byl jsem nepodstatný, přelétavý 
a nestálý jako stín pošetilé můry, mihotající se kolem pla-
mene doutnající pochodně vzrušené vzdychajícími poryvy 
větru.“   
Strom osvícení na to řekl: „Slone, slone, máš naprostou 
pravdu. Nicméně tvé úvahy jen zpožďují vývoj příběhu 
a osvobozují tě od důležité věci, jakou jsi zde rozvinul. 
Tímto tempem se slunce vrátí na oblohu mnohem dříve, 
než budeš s tvým vyprávěním teprve v půlce.“ Slon však 
pravil: „Fíkovníku, už to napravím. Poslouchej tedy po-
zorně, jak se přihodil můj zločin, a možná mě upomínka 
na něj opustí spolu s touto kůží lesního zvířete tak brzy, 
jak to dopovím. Ani tělo takového tvora totiž není dosta-
tečný trest za špatné konání člověka jako spíš výčitky, 
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které ho nikdy neopustí při stále se vracejících vzpomín-
kách na onen hřích.“ 

 

IV 

 
„Je to již dávno, co jsem byl, jak jsem ti už říkal, králem se 
jménem Ruru. V mládí jsem se oženil s královnou. Byla 
překrásná. Její spanilost připomínala krásu pantera, jak 
byla divoká, vychytralá, zrádná a já jí bláhově věřil. Byl 
jsem její kořist, a jelikož jsem byl velmi mladý, neznal jsem 
žádnou jinou ženu a domov mimo ni. Byl jsem své man-
želce dost oddán a bezvýhradně jsem jí věřil. Nikdy jsem 
ji ani ve snu nepodezíral, že by mi někdy mohla být ne-
věrná. Jednoho večera za soumraku jsem se však unáh-
leně vrátil o něco dříve do svého paláce, pořádně jsem se 
rozkoukal a co jsem neviděl! Mazlila se s jiným mužem, 
jistým rádžpútem, jehož si dovedla do paláce skrze okno 
po žebříku, když ho předtím spatřila na ulici a ihned se 
do něj zamilovala.  
Poté, co jsem ji takto uviděl, rozplakal jsem se a zůstal 
stát. Jenže oni se, jak mě spatřili, bleskově rozdělili 
a utekli – on zpět do ulice, ona do svého vlastního pokoje. 
Kam zmizel nebo co ona pak dělala, to nevím. Když se po-
tom rozednívalo, viděl jsem, jak přicházela ke mně nazpět 
kradmým krokem. Jak se však octla takto zpátky, podívala 
se na mě a viděla mě stát na úplně tom stejném místě 
jako předtím. Vůbec jsem se nepohnul po celou dlouhou 
noc. Okamžitě a střelhbitě zastavila a hleděla na mne 
očima, které byly plné překvapení a které se změnily, jak 
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jsem ji sledoval, do výrazu krajního strachu. A zase jsem 
propukl v strašlivý nářek. Ona ihned klesla na zem jako 
zbavená rozumu. Jenže já jsem se od ní odvrátil a běžel 
jsem pryč na ulici. 
Vypravil jsem se na nejrůznější místa v temnotě, jíž se 
právě stalo denní světlo, se zápalem na duši, a nevěděl, 
kde jsem přesně byl a co jsem dělal. Náhle jsem však na-
razil na nebohého chudáka v otrhaných šatech a pověděl 
jsem mu: ,Svlékni si rychle oděv a obleč si místo toho ten 
můj.‘ Ten člověk, jak na mě nevěřícně zíral, kupodivu 
velmi rychle souhlasil, a tak jsme si vyměnili své šaty. Dal 
jsem mu všechny své šperky a navlekl se do jeho nechut-
ných hadrů. Pak odešel pryč. Řekl jsem si: ,Nyní chci opus-
tit svůj palác a mé království a stát se sannjásinem, aske-
tou. K světu se obrátím zády.‘ A tu mezitím, co jsem 
k sobě hovořil, se přede mnou rychle vynořil jiný muž, ve-
lice malý, starý, s šedivými vlasy, které crčely z jeho 
šátku48, a s horlivýma očima lasičky. Ten mi pravil: ,Podí-
vejme se, noční poustevník! Kdo jsi?‘ Já jsem se zasmál 
a odhadoval jsem ho na zloděje, proto jsem odpověděl: 
,Mahárádži49, jsem lupič jako ty.‘ Stařec pak řekl: ,Já jsem 
nadřízený všem zlodějům v tomhle městě, ale tebe ještě 
neznám.‘ A já mu zase odvětil: ,Jak bys mě taky mohl znát, 
když jsem právě dorazil do města, abych uprchl před tra-
blemi ve svém vlastním rajónu?‘ A on se otázal: ,Půjdeš 
a přidáš se k nám?‘ Já odvětil: ,Jasně! S tebou nebo jinými 

                                                            
48 Tj. rúmal nebo paggri, nosívané na hlavě – jeden ze dvou hlavních 

kusů oděvu Hindů, používaný Thagy jako utahující se smyčka. 
49 Tento termín úzce se vztahující ke králi, je ve výrazu zdvořilosti či 
ironie používán také ve významu „pan“.  
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rošťáky! Co na tom záleží?‘ A hořce jsem se zasmál a ne-
staral se o to, jestli bych třeba umřel. Pak ten starý muž 
přišel blíž ke mně, zahleděl se na mě chvíli přísně a nato 
prohlásil: ,Jsi velmi mladý a pohledný, a jak si myslím, ne-
budeš asi vůbec žádný zloděj. Jaké asi na mladíky přichá-
zejí jiné trable než ženské?‘ Já odpověděl: ,Králi všech lu-
pičů, odhadl jsi správně, jsi velmi bystrý. Jsem totiž 
vskutku obětí ženy a můj život je v koncích.‘ 
Pak mě najednou ten starý pán udeřil svou rozevřenou ru-
kou do ramena tak silně, až mě to zabolelo. Zvolal: 
,Blázne! Ty skutečně truchlíš nad ztrátou ženy? Co!? 
Cožpak nevíš, že kdo ztratí jednu, může si rychle a bez po-
tíží najít dalších sto žen, stejně tak dobrých nebo i lepších, 
než byla ona?‘ Jak tak mluvil, znenadání jsem se začal 
smát, a jak jsem se smál, tak jsem i plakal. Pak jsem vy-
křikl: ,Ha! Starý zloději, jsem ti zavázán. Jako dobrý lékař 
jsi vyléčil mou nemoc a zacelil mé rány pomocí slov, jež 
jsou ostřejší než nůž. Ale dej si pozor! Jestliže tě ještě ně-
kdy potkám, nechám tě udusat slonem a odhodit stra-
nou.‘ 
Poté jsem se k němu obrátil zády, odešel pryč a nechal ho 
tak. Jak jsem odcházel, pověděl jsem si: ,Má pravdu. 
Půjdu tedy nazpět do mého paláce a nechám si od všech 
ostatních žen ze všech tří světů zaplatit za zradu své ženy. 
Cha! Opravdu jsem byl pošetilý, když jsem si myslel, že se 
stanu sannjásinem pro takovou bezvýznamnou věc, jakou 
je ona. Ten starý šejdíř mě vzkřísil, jako bych byl mezi mrt-
vými, a nahradil tak dandu50 v mých rukou.‘ 

                                                            
50 Tj. palice pro vykonávání trestů, jeden ze základních 

charakteristických znaků krále. 
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Načež jsem, strome osvícení, učinil tak, jak jsem pravil. 
Svěřil jsem zátěž mého úřadování na bedra svého minis-
tra Tršódadhiho, běhal jsem zběsile mezi ženami mého 
království a stal se objektem hrůzy před každým takovým, 
kdo měl aspoň dceru, sestru nebo manželku.“  
Tršódadhi celou tu dobu pozorně naslouchal a pak pro 
sebe utrousil: „Tak! Královský loupežník, tak to bylo, po-
dívejme se! Máš jen malé povědomí o tom, jak blízko tebe 
je nyní živoucí svědek a jen stvrzuje pravdu tvých slov!“ 
A zcela zapomenuv na své mumlání a zaříkávání, dychtivě 
naslouchal i dále zbytku povídání.  

 

V 

 
Slon pak řekl: „Svatý strome, jak se stalo, měl jsem pro 
svého vítu51 jistou slabost. Byl ztělesněním škodolibosti, 
zlomyslnosti i obratné řemeslnosti a uvalil jsem na něj po-
vinnost objevovat a informovat mě o každé ženě v mém 
království i jinde, jejichž krása by stála za mé povšimnutí. 
Tento víta52, mezitímco přinášel mé pozornosti každo-
denní poklady ostatních, mi sám o tom svém vlastním ni-
kdy nepodal ani zmínku, jen mě ze zásady držel stranou 
a v nevědomosti. Avšak jednoho dne přišel jeden z jeho 
dohazovačů, kterým způsobil nějakou křivdu či něco ji-
ného, a řekl: ,Ach mahárádži, tvůj víta ti nabízí jen slupku 

                                                            
51 Fuknce víty na starých hindských dvorech je podobná jako v knížce 

„Peveril of the Peak“ od Sira Waltera Scotta.  
52 Expr. „pasák“ (zde v této konotaci – významů je více). 



45 
 

a pro sebe si nechává jádro, jelikož má dceru mnohem 
krásnější než měsíc.‘ Jakmile jsem to uslyšel, rozhněval 
jsem se. Poslal jsem tedy pro onoho vítu a přiměl jsem ho 
pod pohrůžkou smrti, aby mi vydal svou dceru. Pak jsem 
ji držel od něho stranou bez ohledu na všechny jeho mod-
litby. Tak konečně shledav všechny své prosby zbytečné, 
se najednou víta vzdal a podvolil se hanbě jako zkrocený 
slon. Pche! Hned jak jsem se to dozvěděl, měl jsem ho od-
soudit k smrti! Rovnou! Jen pořád čekal, než nastane jeho 
příležitost. Důsledky mého jednání v záležitosti víty a jeho 
dcery tiše vyčkávaly, dokud nepřišel ten správný čas a vše 
se náhle nevzedmulo proti mně jako kobra, která mě 
kousla do nohy.   
Ale do té doby, neopatrný před vítou a jeho pomstou, 
jsem žil vyloženě jako divoká včela. Nesoustředil jsem se 
na nic jiného než na ničení lotosů, jež jsem zbavoval jejich 
pylu a mezi nimiž a s každým z nich jsem setrvával jen tak 
dlouho, dokud jej nebylo nutné zlikvidovat po napojení 
sladkým výtažkem. Mé království postupně začalo nabý-
vat podoby zahrady, v níž každý strom smutnil a oplakával 
osud svých nejkrásnějších květů, které nyní leží na zemi 
jako pošlapané a zatlačené do bahna. Dost už! Proč bych 
tě měl zdržovat a odkládat tak vlastní osvobození z těla 
slona výčtem detailů, které nejsou k věci? Věz, že pak při-
šel den, kdy jsem jako obvykle přenechal břemeno povin-
ností svého království svému ministrovi a jel jsem pryč 
do lesa na lov. Tam jsem po nějaké době, co jsem se 
z honu unavil, propustil své společníky, zase šel pomalu 
zpět domů a následoval je pěšky. Docela jsem otálel 
a vlekl jsem se, naslouchaje šumu rákosů a hvízdání větru. 
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Ano! Dobře si pamatuji hudbu, kterou vytvářely, jako by 
předvídaly svou znamenitou a liknavou melodií výjimeč-
nost setkání, které mělo každou chvílí zkřížit mé kroky, 
aby ponořilo mou duši mrknutím oka do tenat sudu, a jež 
měnila své ladění nejprve do červené a poté do hluboké 
nezaměnitelné modré barvy53.  
Jak jsem se tak pozvolna toulal, stalo se nařízením osudu, 
že spona náhrdelníku z velkých perel, který jsem vždy no-
sil kolem krku, se rozevřela, šperk vyklouzl a spadnul 
na zem. V tom okamžiku se na něj vrhnula straka a odle-
těla s ním pryč. Snad ji přitahoval jeho lesk či kdoví? Já si 
ale myslím, že to zapříčinil samotný bůh lásky, kdo si jej 
odnesl a kdo se možná zjevil v podobě ptáka, aby u něj 
skončil. Běžel jsem za ní s křikem, jako by mě probudila 
z mého dumání, a straka se poté, co uletěla nějaký ten 
metr, začala bát nebo byla možná udivena třpytivou ba-
revností klenotu, takže ze svých drápů náhrdelník upus-
tila a zmizela pryč. Viděl jsem ho padat, a proto jsem se 
k němu rozběhl, jenže najednou jsem zjistil, že má cesta 
je zatarasená velmi vysokou stěnou zrovna na té straně, 
kam spadl řetěz. Snažil jsem se tedy na tu hradbu vylézt 
a zaposlouchal jsem se, načež jsem zaslechl zvuk kroků. 
Ihned jsem nahlas zakřičel: ,Hej, ty tam za tou zdí, ať jsi 
kdokoli, pamatuj si, že ten šperk je můj!‘ Když jsem neu-
slyšel žádnou odpověď, rozhlédl jsem se kolem a spatřil 
poblíž strom. Vyhoupl jsem se nahoru prostřednictvím 

                                                            
53 Červená je barva citového zaujetí a vášně, zatímco modrá repre-

zentuje nejvyšší moc a zbožňující sílu, která je nesmrtelná a nesma-

zatelná. 
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jeho větví na zeď, abych se přes ni mohl podívat. Až se 
stalo, no hle! Tam pode mnou v zahradě stála mladá žena 
a dívala se ke mně nahoru. Na zemi ležel náhrdelník těsně 
vedle jejích nohou… 
Hned jak jsem se na ni podíval, ach svatý strome, rázem 
ten šperk, samá to příčina mého konání, z mé mysli zcela 
vymizel a ihned byl zapomenut pro obdiv k jejím očím. 
A přece to nebyla toliko jejich krása, co mě ohromila. 
Přestože na mě její zornice hleděly jako studny modrého 
polodrahokamu lapis lazuli a k jejich pohledu mě přivedl 
ten kradoucí pták, já jako bych se spíš utápěl samou zá-
vratí z jejich hloubky. Jak zvláštní! Byly tak upnuté a namí-
řené přímo ke mně coby jedinému bodu jejich zorného 
úhlu a nikdy ani jednou nezaváhaly. Byl jsem jejich upře-
ným pohledem naprosto rozčarovaný a bezradný. Nebylo 
v nich vůbec žádné zvědavosti, ani stopy bojácnosti nebo 
strachu, a už vůbec nebyly vyzývavé, nahněvané nebo 
rozrušené, ani vyplašené emocí. Byly spíše oceánem s at-
mosférou ticha či přízračné mírumilovnosti a také průzo-
rem do duše nevýslovně klidné a důvěřivé, stejně jako 
třeba neporušený vodní tok, spoutaný kouzlem tajemství 
a ležící ukrytý někde uprostřed lesa, na jehož temném po-
vlaku leží mrtvé listí, které se nehýbe ani díky zvířatům, 
jež se napájejí, ani kvůli poryvům větru, jež vanou. Přitom 
tak málo jsem se zdál být cílem těchto nehybných a ne-
proniknutelných očí, že jsem musel otočit hlavu, abych 
objevil, co jiného než mě by mohla sledovat. Každopádně 
jsem z nich absolutně nemohl odvrátit ty své. A ona jen 
tak stála se svou jemně nahnutou hlavou jako někdo, kdo 
spíš poslouchá, než se dívá, a pak s ní trošičku pohodila 
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ke svým ramenům, takže vše neznámé jejímu kulatému 
vyčnělému záňadří a úchvatným prsům se natáhlo až 
ke mně samou touhou po umření z vyjádření té zvěda-
vosti a vzrušení, jakým se zachtívalo v jejích očích, za-
tímco její štíhlá postava jako stonek setrvávala na tom sa-
mém místě a zdála se pohupovat jako při nějakém znepo-
kojení, nedočkavosti či snad ze strachu, že by se její váha 
neměla vychýlit z těžiště. 
Jak jsem tak seděl zíraje a ztracen v moři rozpaků a ob-
divů, znenadání promluvila a řekla tichým hlasem, který 
připomínal pohlazení slyšitelné uchu: ,Kdo jen jsi? Jak há-
dám, vylezl jsi na zeď. A dál? Jaký je tvůj záměr?‘ 
Odvětil jsem zmatený a překvapený: ,Ano, skutečně jsem 
na tu stěnu vylezl. Milá slečno přenádherných očí, přišel 
jsem, abych znovu získal tamten náhrdelník, co ti leží 
u nohou.‘ Ona na to pak položila otázku: ,Opravdu ho vi-
díš ležet?‘ A já: ,Samozřejmě, vidím ho zcela jasně, tak 
jako ho vidíš i ty.‘ Ona zase pravila: ,Seskoč potom dolů, 
vezmi si jej a zmiz. Já to pro tebe nemůžu udělat, poně-
vadž sis nevšimnul, že jsem slepá.‘“  
Tršódadhi to celé poslouchal a sám v sobě zasténal. Pak 
zabručel: „Ajajaj! Máme to! Ten zlosyn! Byla to tedy ona 
a jednalo se vskutku o její oči. Nyní znám celou pravdu 
a je mi jasné, že slon se nemýlí.“ Naprosto nedbal svého 
zaříkání a naslouchal dále vyprávění.  
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VI 
 

Slon dále pravil: „Strome osvícení, jakmile jsem ji uslyšel, 
málem jsem z té zdi upadl, jak jsem byl šokován soucitem 
a zároveň údivem v jejích slovech. Tak jsem zvolal: 
,Slepá… Jsi tak překrásná, a přesto tě nepotkalo štěstí! Ale 
ty určitě žertuješ. Copak mohou takové oči jako tvé, pře-
nádhernější než tůně, v nichž se těší lotosy, nebo jaké při-
vádějí k ostudě samotné nebe o půlnoci ve srovnání 
s hvězdami – cožpak takové oči mohou být slepé?‘ ,Je to 
tak, jak říkám,‘ odvětila klidně. Já z těch výčitek svědomí 
a z toho zoufalství udeřil proti sobě obě zaťaté ruce, na-
hlas zaskřípal zuby a téměř jsem se dal do breku. Pak jsem 
vykřikl: ,Pryč, pryč s tím Stvořitelem, který se může do-
pustit takového zločinu a je vinen tím, že zpacká takovou 
chybu, abys měla tak neobvykle krásné oči, a nedá jim 
zrak, a přitom aby byl tak opatrný, že jej ostatním obyčej-
ným očím naopak dopřeje.‘ Dívka na to laskavě reagovala: 
,Nikoli, to vůbec není chyba Stvořitele. Je to spíše má vina, 
jelikož ta slepota je bezesporu jen mým trestem, který si 
zasluhuji, a to za mnou spáchané hříchy v nějakém zapo-
menutém minulém životě54, a pojídám ho jako ovoce 
ze stromu, jejž jsem zasadila já a nikdo jiný. Nebo to do-
konce není ničí vina, ani tvá, poněvadž tvé zájmy s mýma 
očima nikterak nesouvisí, a ani má, ale spíše tvého náhr-
delníku. Proto jak jsem řekla, pojď sem, rychle si jej seber 
a zase odkráčej.‘  
                                                            
54 Princip reinkarnace je v textu zmiňován častěji a je pro hindské 

texty typický.  
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Na chvíli jsem se na ni se zaujetím podíval a prohlásil jsem 
důrazně: ,Ty si ten náhrdelník vezmi. Už dále není můj, 
protože spadl k nohám pravého majitele. Moudrý byl 
pták, který mi ho odcizil, aby ležel tam, kde nyní je. Jen 
toho lituju, bože! Že ho nemůžeš vidět, jak je hodný krásy 
podobné té tvé a jak se k tobě hodí!‘ Usmála se a podívala 
se na mě těma svýma očima, které ani na chvilku nezavá-
haly, a pak řekla: ,Cizinče, co bych si měla počít s tebou 
nebo s tvým šperkem? Nyní konečně pojď, přestaň říkat 
nesmysly ze zdi, které by někdo mohl uslyšet, místo toho 
si ho už vezmi a rychle odsud pryč!‘ 
Svatý strome, nevím, zda mi porozumíš, když ti řeknu, co 
se vlastně přihodilo. Ale pochop, že od toho momentu, 
kdy jsem vylezl na tu hradbu, se ve mně něco proměnilo. 
Její hlas harmonicky doplnil to, co začaly její oči, a její 
úsměv zasáhl mé srdce a začal s ním otřásat jako s lístky 
osiky v extázi vytržení a jakési úzkosti, načež se mnou zmí-
tal úplně a tak prudce a neklidně, že jsem se jen stěží 
mohl udržet na svém místě na hradbě. Zjistil jsem totiž, že 
nikdy jsem se nedíval na ženu tak nepolapitelně hezkou, 
jakou jsem nikdy předtím nepotkal. Zahodil jsem tím veš-
kerou svou minulost mrknutím oka. Řekl jsem si proto 
krajně rozechvělý potěšením a horečkou z odhodlání: 
,Tak jak se zdá, osud čekal do této doby, aby mi ukázal do-
konalost v podobě ženy mých snů. A co? Ty jedinečná, ne-
srovnatelná a nakažující kráso, teď když jsem tě našel, po-
bízíš mě k tomu, abych šel pryč a zanechal tě tak brzy, jak 
jen jsem tě objevil? Ne, ne, pro ty tři velké světy a se vším, 
co obsahují, už jen proto se budu vždy chtít podílet 
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na tom, abych tě znovu spatřil. Měla by ses stát mou že-
nou či královnou, ať již s tím budeš souhlasit nebo ne.‘ 
Myslím, že v té chvíli samotný bůh lásky vnuknul tuto 
myšlenku do mého srdce. Díval jsem se na ni se zarputilou 
náklonností, jak tak stála dole klidně a čekala, a nato jsem 
si pro sebe znovu tiše pověděl: ,Zůstanu zde, nepřekona-
telná nádhero, navzdory tobě a vší síle zemské i nebeské 
dohromady.‘ Nahlas jsem jí pak pravil: ,Dovol, aby sis 
nejdříve vzala ten klenot. Dokud tak neučiníš, neustoupím 
a nezmizím.‘ Vyskočil jsem ze stěny směrem k ní s nemo-
torným vnějším zdáním, kdy jsem chtěl předstírat zranění, 
a s tak pevnou vůlí, že jak se stalo, došlo přesně k té věci, 
kterou jsem měl v úmyslu. Dopadl jsem těžce, takže jsem 
si doopravdy pohmoždil nohu, která dopadla na zem ve-
dle ní, proto se ta žena v pozoru stáhla zpět. Vyrazil ze mě 
sten, který ovšem nebyl nic jiného než přehnaný. Ona 
hned vykřikla se soucitem v jejím hlase: ,Ach ne! Bojím se, 
že můj nezájem se stal příčinou tvé újmy. Bolí tě to, jsi po-
raněn?‘ Odpověděl jsem: ,Ne, to nic není. Ale nech mě 
na chvilku vydechnout. Odpočinu si a pak zmizím.‘ Ona 
však váhala a nerozhodně pravila: ,To je ale smůla a potíž 
zároveň. Aniž bych tě totiž znala, jsem z tebe nejistá. Ne-
troufám si tu vedle tebe stát, jestliže nevím, kdo vlastně 
jsi. Ale pokud tvůj hlas svědčí o tom, jaký jsi, nemusím se 
domnívat, že je třeba z tebe mít strach.‘ Ve spěchu jsem 
zareagoval: ,Neboj se zhola ničeho. Řeknu ti své jméno 
a prozradím svůj původ, a ty mi na oplátku řekneš něco 
o sobě. Je nasnadě se domnívat, že nejsi manželkou jen 
tak někoho obyčejného.‘ ,Jmenuji se Vatsatarí a můj muž 
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je královým ministrem. Bezpochyby jsi již o něm55 slyšel, 
protože ho zná každý nejen v tomhle městě, ale takřka 
kdekoli,‘ pravila klidně ministrova žena.  
Opět jsem se popudil a polekaně se zeptal: ,Cože? Man-
želka Tršódadhiho?‘ Ona jakoby lhostejně odvětila: ,Vidíš, 
že ho znáš.‘ Znovu jsem se optal bez zastírání úžasu: ,Jak? 
Je to vůbec možné? Tršódadhi?‘ Když jsem se tak vyptá-
val, civěl jsem na ni v totálním zděšení. Pak jsem si pro 
sebe zamumlal: ,Ach ne! Běda! Kéž by tak byla na celých 
třech světech manželkou kohokoli jiného, jen ne jeho!‘“ 
Tršódadhi, jak to uslyšel, zase pro sebe utrousil: „Á, ano, 
a je to! Máš naprostou pravdu. Kdyby byla ženou někoho 
jiného, všechno by bylo v pořádku.“ A stále opomenuv 
na své zaříkání, se zaujetím dál naslouchal příběhu. 

 

VII 

 
Slon dále pravil: „Svatý strome, jak jsem se tak na ni 
upřeně díval zasažený bleskem vyjevení až zděšení, mé 
srdce se poranilo. Zcela neúmyslně jsem se totiž ocitl 
v roli zrádce ministra, a jak se stane, na což už jsem byl 
připraven, budu také ctitelem jeho manželky. Dobře jsem 
věděl, že láska by měla prokázat větší moc než vděčnost 
a že je silnější než přátelství, neřkuli že ministrův osud byl 
již zpečetěn. Sám k sobě jsem si pověděl: ,Cha! Nyní se 

                                                            
55 Hindská žena nikdy nezmiňuje manželovo jméno. Odkazuje na něj 

slovíčky, která odpovídají latinskému iste, ille (on, ten, onen). 
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osud a božstvo lásky spikli dohromady, aby mě uvrhli, 
přestože to bylo proti mé vůli, do společnosti člověka, je-
hož jsem se rozhodl vystříhat, a ženou mě k tomu zranit 
druhého, kterého bych si raději přál uctívat a vážit. Nyní 
je však již dost pozdě na to něco napravovat a dobře vím, 
že se stane, co se stát má, a ona, já i její manžel nejsme 
nic jiného než loutky, hrající na žádost a pro potěšení vět-
ších hybatelů než jsme my sami.‘ Ještě jednou jsem si však 
pošeptal: ,Vatsatarí a Tršódadhi – tak to přeci být ne-
může!‘ Pak promluvila ona. ,Kdo vlastně jsi, že jsi tak 
dobře obeznámen, jak se zdá, o mně a mém muži Tršóda-
dhim, a jaké příčiny tě vedou k tomu, že jsi tak překvapen 
a udiven?‘  
Když jsem se na ni díval, celý jsem se třásl a uvnitř jsem si 
říkal: ,Tak snad je to teď dobře, že nevidí. A ani se neod-
vážím říct, kdo jsem, neboť by to posloužilo k naprosté 
zkáze; navíc jí beztak již vše o mně napověděla má po-
věst.‘ Načež jsem se na chvíli zamyslel a najednou se začal 
smát hlasitě na celé kolo. Vypravil jsem ze sebe: ,Minis-
trova ženo, pokud by tě někdo pověřil říkaje – dojdi v mrt-
volné noci do samého středu moře a tam chyť v jeho ne-
změrnosti malou rybku mína, jež polkla jakýsi prsten – 
a ty bys dle příkazu slepě chytala v jeho vodách, abys tu 
rybu dostala k rukám, řekni: nepřekvapilo by tě rovněž, 
kdybys našla ono štěstí uchopením oné věci, kterou žádný 
důvtip nikdy předtím nevynalezl, do svých spárů?‘ Ona 
pak s úsměvem řekla: ,Kdo je pak ta ryba – jsem to já nebo 
jsi to ty?‘ Já jsem odvětil: ,Je to tvůj přenádherný krk, kdo 
je tou rybou. A tamten náhrdelník byl pověřen tím, aby jej 
obepínal. Teď mi však dovol o sobě něco říct, ačkoli vidím, 
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jak jsi ke mně nedůvěřivá a máš bezpochyby strach 
z hněvu tvého manžela, že by tě snad mohl objevit v mé 
společnosti a jen stěží by se ti omlouval za to, že by mě 
poslal pryč. To ti jistě i brzy vytkne tak rychle, jak se jen 
vrátí. Abys tedy věděla, jsem rádžpút, důvěrný to vyslanec 
ze sousedního království. Tvůj manžel mému králi po-
slední dobou prokazoval svými politickými tahy neoceni-
telné služby. A vzhledem k tomu, že odmítl jakoukoli od-
měnu, můj královský pán mi řekl: >Vděk je stejně jako 
řeka přehrazena v jednom směru a najde řečiště v jiném 
odtoku. Jelikož nemůžu nic udělat pro Tršódadhiho, udě-
lám něco aspoň pro jeho ženu. Jak jsem slyšel, je nesrov-
natelně krásná. Vezmi proto tento náhrdelník a ruč 
za jeho bezpečnost svou hlavou. Cestuj dnem i nocí, pro-
jdi hlavním městem krále Rurua, vyhledej jeho ministra 
a ptej se po jeho manželce Vatsatarí. Až bude stát před 
tebou, pověs svýma vlastníma rukama na její krk ten 
šperk a řekni: »Král Čandradatta ti tímto způsobem dává 
na vědomí, že je ti a tvému manželi zavázán a že když se 
vyskytne nějaká obtíž, je zcela v jeho kompetenci ti po-
moci a v nouzi mu proto řetěz pošli, aby ti přispěchal pro-
blémy vyřešit.«< Teď se tedy těším tomu, že jsem tě ko-
nečně našel. Od té doby, co jsem vyrazil, jsem nemohl ani 
oka zamhouřit ze strachu, že náhrdelník ztratím a usek-
nou mi hlavu. Ta straka, která si jej přivlastnila a pak ho 
upustila, aby mě dovedla k tobě, byla jistě nějakým bo-
hem v přestrojení. Jak jinak potom mohl pouhý pták vě-
dět, pro koho byl určen? Vezmi si proto tento klenot, 
a jakmile ho tvůj manžel uvidí, přivolej mě, já mu to též 
vysvětlím a pak odejdu.‘  
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Pozorně poslouchala a zpříma na mě pohlédla, jako by 
bylo zcela jasné, že jsem lhal, takže jsem se třásl a k tomu 
jsem se radoval stále ještě nemoha uvěřit, že je slepá a že 
mě tedy nemůže vidět. Když jsem skončil, stála v pohrou-
žení, mezitímco jsem se na ni nevěřícně a s pocitem bez-
trestnosti díval ve víře a v zápalu ze stvoření chytré lži, 
díky níž jsem zase doufal v prodloužení naší konverzace. 
Přitom jsem byl velmi neopatrný na to, co by mohlo přijít 
na konec. Ona se po nějakém čase zeptala: ,Kde je tedy 
ten šperk?‘ Nato jsem jí jej položil do rozevřené dlaně, 
kterou ke mně nastavila, přičemž jsem si neodpustil krá-
dež několika hříšných a nezpozorovaných pohledů na její 
štíhlé rameno. Vzala si ho a snažila se prozkoumat každou 
jeho perlu, aby jej plně pocítila, úplně přesně jako ten 
starý asketa, který vážil každou modlitbu, když jsem ko-
lem něho procházel. Prozatím, co jsem od ní nemohl od-
trhnout pohled, jsem byl jen ztěžka schopen znovu nabrat 
dech. Po chvíli se otázala: ,Opravdu jsou ty perly tak 
velké?‘ Odpověděl jsem: ,Nikde neexistují žádné, co by se 
jim vyrovnaly, dokonce ani v moři.‘ Malinko si povzdechla 
a s politováním řekla: ,Taková krása ale náleží jiným očím 
než těm mým.‘ Horlivě jsem ji pozoroval a pověděl jsem 
si: ,Ha! Je to možné, že tato rozkošná kráska připomíná 
všechny její vzdálené a méněcenné sestry a je v pokušení 
s perlami, jež nemůže vidět?‘ Strome osvícení, řeknu ti 
tedy, že přestože mi to velmi prospělo, bylo skutečné trá-
pení považovat ji, jak jsem si myslel, za stejnou jako 
ostatní ženy. Křivdil jsem jí, protože jsem ji neznal, ale 
měla v sobě doopravdy něco, čemu jsem nebyl schopen 
uvěřit.  
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A zcela znenadání, napůl, jak jsem se domníval, s posměš-
kem, a z druhé půli možná nalákána temným přáním vy-
zkoušet si jej na krku, vzala šperk na obou koncích 
do svých rukou. Pověsila si ho kolem svého hrdla a zane-
chala tak ty šťastné perly setrvat na jediný okamžik na-
blízko svých dmoucích ňader. Já jsem se pak naprosto 
zmatený ihned zapomněl sebeovládat. Takže jsem vykro-
čil kupředu a řekl ve chvatu: ,Neznáš ještě tajemství jeho 
spony.‘ A ještě předtím, než by mi v čemkoli mohla zabrá-
nit a protože byla nevidomá a nemohla vědět, co jsem 
měl v úmyslu, přikázal jsem oběma svým pažím, které se 
třásly z toho opojení a v obavách i s obdivem k jejich 
vlastní drzosti, aby okamžitě obklopily její krk, vzaly náhr-
delník za oba konce do svých dlaní a aby se jí obě dotkly 
připínáním sponky kolem ramen. Jenže právě v tu chvíli 
jsem se kolem sebe podíval a ne! Tam v dálce na zahradě 
stál její muž Tršódadhi a upínal na mě zrak očima, jež se 
podobaly jeskyním naplněným černou svítící vodou jako 
odrazem jeho nevýslovného zoufalství.“  
Jak to Tršódadhi poslouchal, zazněl v něm sten a svíjel se 
v něm, jako by si ten okamžik právě znovu prožil. Naráželo 
to do něj a do jeho srdce jako salva zapálených střel. 
A stále nevzpomenuv na své zaříkavé remcání naslouchal 
i dál ani nedutaje zbytku vyprávění.  
 

VIII 

 
Slon pak pokračoval: „Strome osvícení, když se mé oči se-
tkaly s těmi jeho, stál jsem pln nevěřícnosti a bez pohnutí 
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jako pták ohromený bodavým pohledem hada a zcela 
jsem zapomněl, co že jsem to udělal a proč jsem ji vlastně 
držel v náručí. On se pak najednou obrátil a šel pryč, aniž 
by se kolem sebe rozhlížel. V další moment mě Vatsatarí 
naprosto nevědomá jeho přítomnosti a příčiny mého cho-
vání rázně odstrčila takovou silou, aby mě pokud možno 
svalila na zem. Zíral jsem na ni jako náměsíčný a mým zá-
měrem nebylo nic jiného než zastavit jejího muže. Uzřel 
jsem v její tváři, jak se jako při rozbřesku zarděla, a stála 
tam jako královna, která si s rozhněvaným obočím připra-
vovala svůj luk. Poté vykřikla hlasem, který se chvěl roz-
hořčením: ,Ty bastarde, ty se opovažuješ využít tak zba-
běle mé nevýhody? Běž pryč a přistup ke mně, jestli vů-
bec, jen na pokyn mého manžela!‘ Chytla ten stále roze-
pnutý náhrdelník, strhla si ho z krku a odhodila jej s ver-
vou od sebe bez toho, aby se starala, kam vlastně spad-
nul. Já jsem ji ve svém rozrušení zastrašen její prudkostí 
a zjevením jejího manžela okamžitě uposlechl a stáhl 
jsem se. Nahlas jsem pak pověděl: ,Ach ministrova ženo, 
nejednáš správně a spravedlivě, ale tvé přání je mi rozka-
zem.‘ A vylezl jsem zpátky na stěnu, přičemž osud toho 
náhrdelníku mě už příliš nezajímal. Spěchal jsem domů 
a říkal jsem si: ,Panebože, ten ji teď jistě zabije…‘ Pokud 
se tak stane, já sám bídně zahynu, protože bez ní nebudu 
moct přestát svůj život. Co je tedy třeba udělat? Velmi 
záhy a spěšně jsem poslal, ihned jak jsem se vrátil do pa-
láce, pro Tršódadhiho a velmi jsem rozmýšlel, co bych mu 
řekl, až ke mně přijde. Jenže velmi brzy se mí poslové vrá-
tili a tvrdili: ,Mahárádži, nikde ho nemůžeme najít.‘ Vyslal 
jsem je proto znovu s rozkazem přivést ho co nejdříve, jak 
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jen to bude možné. Celou následující bezesnou noc jsem 
nervózně čekal pronásledován podobou Vatsatarí a obá-
val jsem se o její život. Další ráno dorazili poslové zpět 
a pravili: ,Mahárádži, Tršódadhi někam zmizel. Nikdo nám 
o něm není schopen nic říct a neví ani, kam se vypařil.‘ 
Když jsem to slyšel, pravil jsem si: ,A teď není pochyb 
o tom, že se někam skryl a bojí se o svůj život.‘ Poslal jsem 
ho hledat úplně všude. Mezitím jsem se ještě jednou tajně 
vrátil do té zahrady, a když jsem vylezl na zeď a pak z ní 
seskočil, shledal jsem ji prázdnou, jelikož i Vatsatarí ně-
kam zmizela. Po chvíli jsem se zase nemocný ze zklamání 
vracel domů, jen abych opětovně ze zpráv zjistil, že ani 
Tršódadhi není stále nikde k nalezení. Tak to pokračovalo 
po spoustu dní: každé ráno jsem se do zahrady chodil dí-
vat, jestli tam Vatsatarí není, a jen jsem se tak marně 
a čím dál více usvědčoval v tom, že Tršódadhi i s ženou si 
zřejmě společně naplánovali odjet někam daleko a neza-
nechali za sebou jedinou stopu. Alespoň tak se to jevilo. 
Po nějaké době jsme na základě vyšetřování zjistili, že 
i samotná Vatsatarí pátrá po svém manželovi přesně jako 
já, proto jsem jí poslal zprávu ode mne jako krále, která 
zněla: ,Tvůj manžel se zcela ztratil a mám velký strach, že 
ho s sebou musel odvést nějaký nepřítel, aby zanechal zá-
ležitosti mého království ve zmatku, a který musel bažit 
po jeho ostrovtipu, jenž všichni tak postrádali. Abys však 
věděla, nechám obrátit vzhůru nohama celou zemi i ne-
besa, abych ho našel, pročež se neznepokojuj. Možné je 
také to, že ho zde není pro sledování nějakého cíle v zá-
jmu jeho vládních úkolů a třeba je to i z jeho vlastní vůle.‘   
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A pak nakonec vyprahlý nesnesitelnou žízní a nemohoucí 
déle vydržet odloučení od ní jako zlé příčiny, jsem jed-
noho dne šel jako obvykle do zahrady, vylezl opět na zeď 
a rozhlížel se. A tu ona! Nemohl jsem tomu uvěřit, ale byla 
tam znovu a zase vzhlížela směrem ke mně, stojícímu 
na zdi, a pozorně naslouchala jako dávno předtím. Při po-
hledu na ni mé srdce poskočilo radostí a málem se 
z mého těla vymanilo. Aniž bych čekal na svolení, ihned 
jsem ze stěny vyskočil a šel přímo k ní. Když se tak stalo, 
něco se pohnulo pod mou nohou. Zajímalo mě, co to bylo, 
tak jsem se podíval, a byl to opět onen náhrdelník, který 
tam ležel od té doby, co jej tenkrát odhodila. Nechal jsem 
ho dále ležet a pravil jsem krásce: ,Ach, ministrova ženo, 
jak se zdá, nakonec jsem tě stejně zase našel. Teď poslou-
chej a neztrácejme čas – je to tak špatné, že se bojím, aby 
nás nezaslechli špióni.‘ Ona jen klidně odvětila: ,O co se 
má jednat?‘ Já na to: ,Víš dobře, že tvůj manžel je pohře-
šován od chvíle, co jsme se viděli prvně.‘ ,Já vím,‘ zarea-
govala. A já jsem se pak zeptal: ,Nevíš náhodou, kam ode-
šel?‘ ,Ne,‘ odpověděla. Poté jsem znovu řekl: ,Jsem tu, 
abych ti pověděl, že nedlouho potom, co jsem tě opustil, 
jsem navštívil i jeho. Našel jsem ho, jak se právě připra-
vuje na cestu, a řekl jsem mu o našem setkání v zahradě. 
On si to vyslechl, a když jsem skončil, rychle pravil: >Není 
vhodná doba na rozdávání náhrdelníků a perel. Víš, 
zrovna jsem přišel na to a dostaly se ke mně jisté infor-
mace, že Ruru si nějakým způsobem ve svých očích oblíbil 
mou ženu a rozhodl se ji ulovit. Tak vášnivě se do ní zami-
loval, že dokonce nemůže ani usnout. Ale já moc dobře 
vím, co s ní udělá. Již měl totiž spoustu příležitostí vyjevit 
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příklady neobvyklosti svého chování v případě jiných žen 
a dělal to tak až příliš často. Proto zatímco je ještě čas, utí-
kám před ním, dokud mě nechytí. Pokud by se tak stalo, 
ví dobře, a i já to vím, že polapí stejně tak i Vatsatarí. Tam, 
kde budu, bude přítomná i má žena sledujíc přikázání, že 
dobrá manželka jako je ona nikdy nesmí svého muže 
opustit, dokonce ani ve snu. Jestliže se však vzdálím, jak 
to mám v úmyslu, z jeho dosahu, bude i ona v bezpečí. On 
totiž nebude s to odvléci ji tak otevřeně ani na malou 
chvíli a v tom mezičase si ji tajně s sebou odstěhuji já. 
Nyní tě ke mně na poslední chvíli seslalo samo božstvo 
a svěřím ji proto do tvých rukou, které mají mnohem větší 
hodnotu než celý náhrdelník. Jdi k ní proto rychle a tak, ať 
na tebe nikdo nebude mít nejmenší podezření, a přiveď ji. 
Nikomu na světě nic neříkej, poněvadž nikomu z mých 
příručích nemůžu v ničem věřit – bojí se krále a možná 
jsou jím i podplacení. Mohl bys mi tak pomoct podvést ho 
s jeho zamýšlenou kořistí.< Poté mi řekl o místě, kde se 
schovává, a šel jsem pryč. Od té doby jsem se tě snažil 
v této zahradě den co den nalézt bez toho, abych nechá-
val někoho z jeho domácích o sobě znát.  Mám tě tedy teď 
před sebou, avšak bohužel nám nezbývá moc času, aby-
chom se přesněji dohodli, kdy a jak bych se k tobě měl vy-
pravit a odvézt tě s sebou pryč. Proto nyní neotálejme, 
aby na tobě nespočinulo královské oko, jelikož každou ná-
sledující hodinu by už mohlo být pozdě. A tento náhrdel-
ník budiž příslib mé věrnosti a oddanosti… Leží přesně 
tam, kde předtím upadl z tvých rukou, ačkoli jsem ho 
mohl jen pozvednout, odnést jej s sebou a přivlastnit si 
ho.‘“  
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Jak tak Tršódadhi poslouchal, zaskřípal zuby a sám k sobě 
vzkřikl: „Ach ne! Křivopřísežný král a korunovaný lhář! Za-
sloužíš si jen pohrdání a neměl jsi v křivce reinkarnace 
upadnout jen do životní podoby slona, ale něčeho 
mnohem nižšího!“ 

 

IX 
 

Slon dále pokračoval: „Svatý strome, když jsem s tím 
skončil, znenadání se mi ta dívka neochvějných očí vy-
smála do obličeje. Prozatím, co jsem stál zahanben 
a ohromen jejím smíchem, který z ní prýštil jako proud, se 
neočekávaně zarazila a řekla: ,Králi Ruru, gratuluji ti z ce-
lého srdce k tvému výjimečnému talentu mě ošálit. Vy-
čkávala jsem, jen abych slyšela, jakou další rafinovanost si 
na mě vymyslíš s úmyslem mě podvést. Skutečně obdivuji 
tvou darebnost, a jak si myslím, dokonce i král Bhartr-
hari56 byl jen novicem ve srovnání s tebou jakožto mis-
trem postranních záměrů a veškerého umu pro zrazení 
a omámení mého chtíče. Ale teď se přestaň válet jako 
prase v bahně ze lži a klamu a řekni mi, co jsi udělal 
s mým manželem. Nenašel jsi mě dnes tady, abych se s te-
bou mohla setkat, ale jen z mého rozhodnutí zeptat se tě 

                                                            
56 Aforismy tohoto krále, jenž podle tradice zkombinoval obvykle ne-

srovnatelné královské činnosti, tedy básníka, gramatika, prostopáš-

ného svůdníka a mudrce, jako slova v Indii zcela zdomácněla. 
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na tuto důležitou otázku. Zavraždil jsi ho, nechal jsi ho od-
vést nebo jak je to?‘ 
Jak mluvila, potácel jsem se jako někdo, kdo zrovna dostal 
obrovskou ránu. Vyhrknul jsem: ,Ach paní, ty snad sníš 
nebo co je to za přelud?‘ Pak svou malou nožkou dupla 
do země. Načež prohlásila přísně, ale posměšně: ,Králi, 
ani tvá vlastní zkušenost tě dosud nepoučila, že pro krále 
je ukrývat se těžší než pro samotné slunce nad polednem? 
A tvé špatné jednání s takovým zástupem žen ti ještě ne-
poradilo, že dokonce sám král, zběhlý v podvodech 
a kdejakém diplomatickém umění, by si měl brát hodiny 
intrik od kterékoli ženy, ba i od takového nedokonalého 
a neúplného druhu žen, jako představuji já? Připustil sis, 
že bys mohl být přelstěn pouhou slepotou?‘ A zase se ro-
zesmála a já jen na ni mlčky civěl udivený jejím zanícením, 
které se ve své milosti jako ta její spustilo jako hrom z čis-
tého nebe, a můj bezmocný vztek byl jako bezvýznamné 
sousto spolknut obdivem k jejímu půvabu a prohnanosti 
zároveň. Hned nato promluvila znovu: ,Copak? Rázem jsi 
zpitoměl a tvá pohotová výřečnost tě opustila, když se 
pravda ukázala být pravdivější než lež? Věz, že jsem tě po-
dezřívala od prvního okamžiku, neboť tě zradil tvůj vlastní 
hlas, který s sebou nesl příměs jakéhosi příkazu. Z tohoto 
důvodu jsem také ten šperk ohmatala, abych se ujistila, 
že jsi o jeho hodnotě a okázalém zevnějšku hovořil 
pravdu. Když jsem jej uchopila, řekla jsem si: >To je jistě 
ozdoba, kterou nenosí nikdo jiný než náš král.< Tak samo 
jsem si vyložila i tvou historku se strakou, jež ho tu údajně 
upustila, a dobře jsem pochopila, že to byla jen pohádka 
jako to s tou tvou rybou a že ten klenot nebyl nic jiného 
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než lest, prostřednictvím něhož jsi doufal v mé uplacení, 
jak jsi byl mazaný ve znalostech něžného pohlaví a prahl 
jsi po mém tělu. Po tom všem, co ti bylo zatím neznámé, 
jsem si zajistila, aby mě odvedli v nosítkách před pár dny 
tam, kde jsem mohla poslouchat králův hlas, a přesvěd-
čila se, že se jednalo skutečně o tebe. Sundej proto svou 
masku, jelikož je až moc průhledná a i slepý ji lehce pro-
zře. A řekni mi konečně, co jsi způsobil mému muži? Zabil 
jsi ho tedy, aby sis vytvořil odrazový můstek do náručí 
jeho manželky?‘  
Honem jsem odpověděl: ,Obdivuhodná dámo, já ti přísa-
hám, že jsem tak nevinný, pokud jde zmizení tvého chotě, 
jako ty sama. Ne, já se ho naopak snažil objevit – ovšem 
bezúspěšně – a jeho odchod je záhada, již nelze pocho-
pit.‘ Ona na to řekla: ,Ty se jen vykrucuješ a jestliže neznáš 
důvod jeho nepřítomnosti, pak nevím. Tak jako že jsem 
z masa a kostí, je tu i něco, co nějak souvisí s tvým čině-
ním a plány vůči mně, a co se shoduje s datem této udá-
losti, čemu já úplně nerozumím.‘ 
Svatý fíkovníku, jak mluvila, nevycházel jsem z údivu nad 
její prohnaností a bystrým rozumem, neboť jak byla slepá 
a tudíž ho neviděla jako já, když tenkrát přišel do zahrady 
a přistihl nás, šla na to dobře a pomalu se přibližovala 
k pravdě. A proto jsem k ní promluvil takto: ,Vatsatarí, 
ještě jednou ti přísahám, že tvůj manžel ze sebe udělal ne-
viditelného zcela ze svého vlastního popudu a já jsem 
v jakékoli praktice proti němu neoprávněně nařčen 
a zcela nevinen, protože i mé vlastní království trpí jeho 
ztrátou.‘ Ona pak pověděla: ,Částečně ti věřím, i když se 
nemůžu spoléhat jen na tvé vlastní zapřísahání. Pozbyl jsi 
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veškerého nároku na to, abych ti vůbec v něčem uvěřila, 
ať by to bylo cokoli. Pokud tedy nemáš podíl na jeho od-
stranění, musel jsi přesto udělat něco, co ho přimělo ode-
jít. Mimo tyto pochybnosti musel nějak proniknout mezi 
tvé záměry či úmysly a být s nimi nějak v rozporu. Proto 
ze svého vlastního uvážení odešel – je to zřejmě tak a asi 
je to všechno. Nehledě na to, jak trpce si vyčítám, že 
v momentu mé zvědavosti jsi mu možná zavdal důvod 
k jeho podezření, a přestože zde podle všeho nebyl při 
činu, když jsi položil své paže na má ramena kolem mého 
krku se záminkou zapnutí toho náhrdelníku a zbaběle jsi 
využil své výhody a mé bezmocnosti, že jsem slepá, cítila 
jsem se jako zločinec! Až se vrátí, přiznám mu to a budu 
prosit o odpuštění za mou chybu, do níž jsem upadla díky 
své vlastní nevidomosti a tvé ohavné zradě.‘“ 
Tršódadhi pečlivě naslouchal a pak k sobě vzkřikl: „Che! 
Velmi obdivuhodné je tušení ženy s čistou duší, vždyť při-
šla sama na celou pravdu! Ach! Proč jsem o ní musel po-
chybovat, když by ani ve snu nezradila?“ Nedbal o své 
mumlání a poslouchal i nadále příběh se zatajeným de-
chem.  

 

X 

 
Slon pak pravil: „Svatý strome, zíral jsem na ni mlčky, na-
prosto neschopen cokoli říci. Bohužel pro ni, ale jak jsem 
byl odsouzen vším, co říkala, nepřidávala k celé věci nic 
jiného než sílící intenzitu mé vášně jako někdo, kdo přilí-
val olej do hořícího ohně. Její hněv, smutek a její pokání 
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spolu s neobyčejnou jemností z ní dělaly stvoření jen krás-
nější než kdy jindy a mé vlastní zlé jednání se podobalo 
záři lampy, jež byla držena zpátky, a má převtělená osoba 
zářila z údivu nad opálem její čistoty ve spršce nesrovna-
telných barev. A pak se zničehonic posadila na zem. Na-
čež řekla: ,Stůj zde přede mnou a poslouchej. Třebaže můj 
manžel odešel nehledě na to kdovíkam, jak a proč, jaké 
jsou nyní tvé úmysly? Jsem tvá kořist a zcela bezbranná; 
a není tu zhola ničeho, co by ti mohlo zabránit v dokon-
čení tvého plánu. Řekni mi proto, co zamýšlíš udělat.‘ 
Směle tedy vyčkávala na reakci, zatímco já jsem jí na to 
nebyl schopen nic odpovědět, dívaje se na ni jako zasa-
žený nějakou omamnou látkou a skrývaje se jako pod 
ochranou její slepoty. Po chvilce se však zeptala znovu: 
,Proč jsi tak zticha? Jsi zabrán do přemýšlení, abys vynašel 
způsob, jak si mě přivlastnit? Zachraň sám sebe před zká-
zou, jak ti z vlastní vůle radím. Nejsi snad král s vyslanci 
kolem sebe, kteří ti mohou pomoci uskutečnit v základech 
tvé záměry? Pošli je tedy sem v utajení za noci a ukradni 
mě. Pak bude tvůj podnik úspěšný.‘ A znovu se rozesmála 
a pak dodala: ,Ty sis myslel, že stejně jako ostatním mi za-
lichotíš ješitností mít v králi milence a bez nátlaku tě upo-
slechnu?  Proč ses pak snažil schovávat přede mnou svou 
hodnost? Určitě jsi byl opuštěn svým vlastním přičiněním. 
Ty si nejsi vědom toho, že ženy se zpravidla chvějí kolem 
krále jako hloupé můry kolem pochodně a jsou připra-
vené po něm loudit nejen svými věhlasnými křídly, ale 
rovněž jejich samou duší ve formě oslavování jejich man-
želů, takže se na okamžik mohou rochnit v jejím svitu 
těsně před vyhasnutím jejího plamene? Nebo jsi dokonce 
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věřil ve svou vlastní přízeň, díky níž údajně nebylo 
ve tvém království možno tě s kýmkoli srovnat, a protože 
jsem koneckonců slepá a tedy neschopná tě ani vychvalo-
vat, ani zavrhnout, tudíž jsi skrze své ohavnosti dělal ta-
kové skutky, abys mě vyděsil? No a vpravdě se domní-
vám, že pokud tvůj zevnějšek odpovídá tomu, jaký jsi uv-
nitř, jsi jistě velmi ošklivý; a raduji se poprvé ve svém ži-
votě, že nic nevidím.‘ Nato se znovu zasmála jako někdo 
v horečce zoufalství, mezitímco já jsem celou tu dobu 
před ní v tichosti stál rozhněvaný na ni i sám na sebe, 
a přesto jsem byl stále spíše očarovaný než odrazený 
vším, co zatím řekla. Zničehonic pak pověděla: ,Mahárá-
dži, řekni, jaký byl původní důvod mého pronásledování? 
Pojď a pověz mi zcela upřímně – nebyla to má láska, kte-
rou jsi zprvu chtěl?‘ Odvětil jsem nahlas: ,Ano! Jedná se 
vskutku o tvou lásku a přál bych si jí naplnit mé království 
do samého dna.‘ Ona dále pravila: ,Podívej, prozatím jsi 
každým svým krokem jednal jako blázen. Jak můžeš při-
mět ženu a získat její lásku zavražděním jejího muže? Pak 
by taková žena, kterou jsi připraven zbožňovat, musela 
být obludou!‘ A já na to řekl spěšně: ,Nejsem vrahem 
tvého chotě, jak už jsem ti tvrdil. Navíc, ty naštvaná 
krásko, ne každá žena miluje svého manžela; a ten tvůj je 
pro tebe příliš starý a nechal tě mimoto samotnou a opuš-
těnou.‘ Okamžitě si přiložila obě ruce k uším, aby zastavila 
příjem těchto nelibých slov, a vzkřikla: ,Neřekneš proti 
mému muži ani slovo, jinak se stanu kromě slepé i hlu-
chou! Proč se raději nesnažíš přesvědčit mě, že mě opus-
til, aby ti prokázal laskavost? Považuješ mě za ženu, kte-
rou si chceš vzít, ale nic lepšího pro to neděláš. Nebo proč 
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ses nepokusil mě od něj odkoupit? Jsi přeci bohatý… Bylo 
to tak, že jsi moc dobře věděl, že by to neudělal a nepro-
dal mě, ba ani za cenu opravdové hory čistého zlata? Co 
pak jsi jiného než zloděj, usilující se ho pokoutně okrást 
o věc, již nechce nechat zpeněžit?‘“ 
Naslouchající Tršódadhi pro sebe zamumlal: „Aha! Dobře 
řečeno, opravdu! Nezvratitelná manželko, může tak před 
tebou mlčky stát, být nesvůj a stejně s tím nic nenadělá.“ 
Stále se nevracel k svému zaříkavému brumlání a i dále 
naslouchal vypravování.  

 

XI 

 
A potom řekl slon: „Strome osvícení, málo si toho byla vě-
doma, avšak vystupovala sama proti sobě a ztrativši svou 
vlastní pohnutku, přestože to vyhrála, dělala ze sebe stále 
větší a větší vládkyni nad mou duší. Celou tu dobu mě roz-
mělňovala na poprašek popela ohněm jejího opovržení, 
jak zvláštní! To množství popela se ale pořád zvyšovalo 
mnohem pronikavějším a jiným ohněm, než byl ten její, 
a to zcela tím přenádherným tělem a duší, jež mnou po-
hrdala. Poté náhle, jakoby v zoufalství s vědomím její 
vlastní ztracené pozice, se od smíchu rozplakala. A vsedě 
brečela, kymácejíc se přede mnou tam a zpět, prozatím 
co jsem ji sledoval s takřka zlomeným srdcem a v bezna-
ději, že jsem ji musel rmoutit, a přesto zuřivě odhodlán ji 
pro sebe pokud možno získat. Cha! Dost strašná je krutost 
lásky, co bodá mramorové srdce pro samou náklonnost 
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ostrými meči… A zcela mimořádné je chování zamilova-
ného, jenž s ní zachází jako se záští a nelítostně se mučí, 
s věcí, za níž touží obětovat svůj život.  Dal bych za ni celé 
království, jen abych ji mohl vzít do svých paží a kolébat ji! 
Stejně tak bylo mé srdce skálopevné před jejími výčitkami 
a nemělo za úkol nic jiného, než nalomit její odhodlání 
a naklonit ji, aby mi byla po vůli. Tak jsem tam stál a čekal, 
než se zmírní bouře jejího žalu a umožní jí s sebou přinést 
změnu okolností, s nimiž jsem se sám nebyl schopen vy-
pořádat. Konečně pozvedla svou hlavu a pověděla: ,Ach 
králi, vidíš, že jsem vydána úplně napospas tvému slito-
vání. Nemáš se mnou tedy žádnou útrpnost ani soucit? Je 
to stále má láska, kterou sis usmyslel vyzískat? K čemu ti 
potom bude využít sílu na něco, co má smysl a hodnotu, 
jen když je to dáno svorností? Nebo jaká může být cena 
těla, mrtvého a bez duše? Budeš milovat mrtvolu či bude 
mrtvola milovat tebe? Nazýváš láskou to, co je spojením 
s neživým? Říkám ti, že taková láska by se během dne ob-
rátila v nenávist!‘  
Vykřikl jsem: ,Och, Vatsatarí! Řekni tedy, že ne, že mě ne-
můžeš milovat, a nemluv o sobě jako o mrtvé! Jsi můj ži-
vot a rovněž sama duše a má podstata, mé vlastní já. Ne, 
je to spíš tak, že já jsem z tebe úplně mrtev, bez tebe… 
Ano! Všechna ta léta jsem byl vlastně mrtev a teprve teď 
mám něco, kvůli čemu bych mohl začít žít, a to od té 
doby, kdy jsem prvně vylezl na tu zeď a spatřil jsem pod 
ní konečně svůj život. Ach běda! Vatsatarí, děláš zde řeči 
o útrpnosti či soucitu, jichž zrno obou z nich je ve tvém 
srdci, jak si myslím, tvrdší než kámen? Nebo proto, že jsi 
slepá, představuješ si též všechny ostatní jako slepé? Já 
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sám jsem byl zatím nevidomý a nemohl jsem se na tebe 
dívat. Tvůj pohled je totiž jed jedovatější než jakákoli ká-
lakúta57, která alespoň byla pitná, jenže tvá neslušná, ne-
místná a oslepující matoucí krása zasáhne i na dálku a po-
odhaluje poutníkovi výsměšný obrázek v poušti, kdy jen 
povzbuzuje jeho žízeň a nedovoluje mu se jí napojit ani 
hlt. Mám to! Ty jsi jistě ztělesnění iluze trpčí než oceán 
s jeho slanou mořskou vodou! Jsi slaná nejen na chuť, ale 
hlavně na pohled. Proč jsi mě pak vábila na tajemství 
a hloubku svých neproniknutelných a bezedných očí nebo 
konejšila mé smysly a čeřila můj rozum z jeho pevnosti, 
neochvějné jako skála, přívalem vlny, jež pulzuje v po-
hybu tvých lákajících prsou, aby mě jen od tebe odvedly 
s výhružkami smrti? Svázal tě snad Stvořitel do této ne-
srovnatelné podoby nebo tě uložil každým pohybem 
tvého těla do tak delikátních a typicky ženských vnad, jen 
aby mě poté znemožnil? Naplnil mě vášnivou touhou pro 
přesně takový dokonalý vzor jemné a svůdné líbezné ženy 
jako ty, aby mi jen s výsměchem vyjevil pravou skutečnost 
a dal mi najevo, že jak brzo jsem ji našel, mám ji i zapome-
nout, jít pryč a přenechat ji jinému? Nikoli, pryč nepůjdu 
a řeknu ti, že ses mě o sebe pokoušela připravit zbytečně. 
To si tě spíš k sobě uvážu, aby ses stala mou součástí, tak 
jako Mahéšvara Gaurí. Měla by ses stát mým doplňkem či 
mou druhou půlkou a schoulit mě do svého srdce a tvé 
do mého.‘  

                                                            
57 Jed, který Šiva vypil, aby zachránil svět, byl nechutný. V této pasáži 

je to propracovaná variace na krásu a sůl, které se označují stejným 

slovem. 
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Ona však pravila: ,Ale to není možné, jelikož je mezi námi 
můj muž. A nejsi to ty, ale on, kdo je mým idolem a oby-
vatelem mé svatyně.‘“ 
Jak Tršódadhi poslouchal, řekl si: „Pryč, pryč s takovým 
manželem, který mohl o ní pochybovat, třeba i jen 
ve snu!“ Se zaujetím i nadále stražil uši pro vyslechnutí 
zbytku příběhu a pořád ho ani nenapadalo vracet se k za-
říkání.  

 

XII 

 
Slon pokračoval: „Strome osvícení, když mluvila, musel 
jsem propuknout v pláč. Nahlas jsem přidal: ,Ha! Manžel! 
Ó žel! Úplně jsem na něj zapomněl!‘ Ona však klidně pro-
hlásila: ,Já ale ne.‘ Pak jsem brečel a dodal jsem: ,Ne, 
bože, ach ne! Pryč s tím chlapem, který se narodil jen 
k mé pohromě a pro mou beznaděj. Teď tu stojí jako 
smolný černý mrak mezi mou duší a srpem měsíce, který 
miluji. Ajaj! Avšak pro něho můžu viset třeba jako měsíční 
kámen, koupající se v kafrovém nektaru jeho paprsků! 
Pročpak osud tak trpí, že ho mezi nás přivedl? Proč jsem 
tě nepotkal dříve, než tě spatřil on? Cha! Co by stálo Stvo-
řitele, kdyby vymazal jednoho prostého manžela a od-
stranil ho z kupy bytostí, udělal by z něho neznamenající 
nic či věc, která by nikdy nebyla nedůležitější než paměť 
zapomenutého snu? Kéž by! Jsem tímto manželem 
a Stvořitelem podváděn a přišel jsem příliš pozdě. Jsem 
tak okraden o pravé ovoce tohoto nevhodného narození 
v tomto životě. Přes to všechno, kdo je onen ženatý muž? 
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Není to někdo, kdo si v klidu odjede někam daleko a za-
nechá tě tu jako kvítko nedbale upuštěné na silnici? Ne-
našel jsem tě snad já a patříš snad někomu, když tu není? 
Nevyzvedl jsem tě nahoru, abych tě mohl nosit ve svých 
vlasech? Může být vůbec tvým vlastníkem, jakmile není 
ani jisté, jestli je vlastně naživu? Ano! Je totiž bezpo-
chybné, že je mrtev a ty už nejsi jeho záminkou, aby mi 
na tebe upíral nárok!‘ Bezodkladně na to pravila: ,Potom, 
když je tedy skutečně mrtvý, je mou povinností následo-
vat ho skrze oheň, který bych hned poté, co se přesvěd-
čím o jeho smrti, měla bez meškání založit.‘ Vykřikl jsem 
však: ,Ne, nikoli, netroufej si ani snít o nějaké hranici! Ja-
kou máš jistotu, že je tomu tak? Je téměř jisté, že se jen 
schovává a že nezemřel. Snila bys o takové trestuhodné 
bezbožnosti, že bys to vzala na sebe, abys ho předcházela 
na onen svět? Říkám ti, že je povinnost na něj vyčkat.‘ Do-
dala: ,Potom pokud tedy není mrtvý, nejsem vdovou, ale 
pořád jeho manželkou.‘  
Načež jsem zvolal se slzami v očích: ,To snad ne! Mrtvý 
nebo naživu, blokuje mi cestu a já jsem ztracen! Co by se 
však stalo potom, kdyby se už nikdy nevrátil? Co když 
půjde rok za rokem a on bude stále dávat přednost tomu 
být z dohledu? Potom lotos tvé krásy bude prozatím 
po celou tu dobu uvadat? Až se ti nepřejícné vrásky vlekle 
jedna po druhé vplíží na tvou hebkou jemnou pleť jako 
přiživující se červi a za koutkem tvého malého ucha se bu-
dou usazovat jako nezvaní hosté, již promění tvé tmavé 
kadeře za bílé jako ze strachu nad stínem blížícího se stáří 
a smrti? Nečinně jako divák musím stát a přihlížet toku 
mého štěstí, který přese mě bude přetékat v podobě 
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tvého chátrajícího kouzla?‘ Slabým hlasem pak odpově-
děla: ,Budu ho očekávat každým dnem a nocí a až zavítá, 
ať už to má být, kdy chce, nenajde mě nikdy nepřiprave-
nou, ale jako oddaně trpělivou a smutnou s ohledem 
na jeho nepřítomnost, přitom veselou jako město s vý-
věsními štíty, které očekává svého pána v moment jeho 
návratu.‘ 
Díval jsem se na ni tak trochu, jako by to bylo nerozhodně 
mezi zaujetím a zoufalstvím. Jak hovořila, na její líce vy-
stoupila sytá barva a její rty se zachvěly. Dále se její 
upřené oči zdály být jako zírající někam do dálky a neměly 
namířeno na mě, ale na toho chybějícího manžela. Věděl 
jsem, že jak to pojmenovala, měla to i v úmyslu udělat. 
Zalomil jsem rukama a brečel ze smutku. Nato jsem 
vzkřikl: „Ale ne! To je tak nespravedlivé, ale jsem jen hříč-
kou osudu, který jsem k sobě připoutal za hříchy spá-
chané v předchozím životě v převtělení toho temného 
stínu tvého muže, který je zde přítomen, i když tu není, 
a jehož pohltil čas i prostor, jako když oceán spolkne malý 
kamínek, uvolněný z peří proplouvající labutě do samého 
středu moře.‘ A svatý strome, věz, že to bylo přesně tak, 
jak jsem pravil. Její manžel zmizel a nikdy víc se nevrátil, 
ani jsem ho již poté já ani nikdo jiný nikdy nespatřil nebo 
se nedozvěděl, kam vlastně šel.“  
Tršódadhi jak to poslouchal, promluvil k sobě: „Ha! Jen 
kdyby si aspoň trochu tento slon dokázal představit, kdo 
teď vedle něj sedí a poslouchá ho.“ 
Stále nemoha vzpomenout si na své zaříkávání, se tento 
mnich nemohl dočkat, až si vyslechne další část příběhu.  
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XIII 

 
Slon pak řekl: „Svatý fíkovníku, když jsem tak před ní stál 
jako ztělesnění boje mezi zbožnou úctou a zděšením zá-
roveň, ona zase promluvila: ,Králi Ruru, aspoň vidíš, jak je 
to zbytečné. Ukonči proto své prosby a přesvědčování 
a běž pryč. Všechno, s čím naléháš, je plýtvání dechem, 
a ty jsi jako někdo, kdo se snaží opakovaně upevnit 
ve vzduchu kámen nehledě na to, že se neustále vrací 
a padá znovu přes tvůj vzdor na zem – tak jako mé srdce 
na památku mého jediného pána.‘  
Reagoval jsem: ,Ha! Teď aspoň vidím, jak jsem urazil boha 
lásky a že pán překážek se zlobí. Jeden se ke mně obrátil 
zády a druhý přede mne postavil horu jako zátarasu v po-
době tvého manžela. Ten na mě dokonce už z dálky na něj 
vrhá tvým vzpomínáním špatný stín, díky němuž jsem za-
hrabaný v černotě a odloučen od tvého srdce. Kéž by mě 
tvé oči mohly spatřit a bylo to tak, že skrze ně bych si 
do něj mohl zajistit vstup! Avšak ne! Dveře k tobě jsou za-
vřené. Nebo kdybych byl alespoň slepý jako ty a ty bys tak 
nikdy nemohla vstoupit do mého! Cože? Jak ďábelské! Je 
to vůbec správné, že obsazuješ mé srdce, a přesto mi za-
braňuješ vstoupit do toho tvého?‘ Ona rozhořčeně odvě-
tila: ,Mé srdce je naplněné a zároveň chudé, úzké a příliš 
malé pro to tvé. Má v sobě jen jednu komoru a ta je pouze 
pro jednoho. Není jako to tvé, královské a zámecké, jež 
pojme do svých komor nespočet hostí.‘  
Zasažený emocí jsem na to řekl: ,Ach Vatsatarí, tvá slova 
jsou velmi ostrá a bodají do mých prsou jako dýky. Pocho-
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pil jsem, že každý člověk se potrestá sám, jelikož ho pro-
následuje věčnost jeho vlastních činů jako černí zákeřní 
psi, před nimiž se snaží uniknout jen marně. Ach ano, máš 
pravdu, vedl jsem povahu svého srdce jako karavanní za-
staveníčko, a ve kterém jsem vítal veškeré bezcenné 
hosty. Nyní ti však přísahám, že jen tvůj pohled ho vyčistil 
jako průhledná řeka, jež vytlačila vše a nezanechala tam 
nic než křišťálovou průzračnost.‘ Ona pak pravila: ,Králi, 
mluví o tobě na trhu, že jsi byl původně jako pravá zlatá 
cihla, která se změnila ve falšovanou, a to kvůli nečest-
nému chování tvé vlastní ženy. Je to pravda?‘ Dychtivě 
jsem odpověděl: ,Ano! To ona mě přivedla, jak tvrdíš, 
na scestí, do džungle zkaženosti.‘ Okamžitě pověděla 
klidně: ,Cože?! A ty se nestydíš? Proč se pak snažíš ze mě 
udělat novou královnu, která ti podle tebe původně ublí-
žila a stala se příčinou tvého neštěstí? Jsi sám sobě soud-
cem. Kdybych tě měla poslechnout, měl bys mi napřed 
sdělit, že bych v tvých očích musela být ponejprv bezvý-
znamná a stát se hanbou pro sebe, pro mého manžela 
i mé pohlaví. Tři světy by se otřásaly v základech při po-
hledu na ženu, jež je zrádcem svého pána. Proto velmi 
rychle odejdi a zapomeň na mou tvář i na to, že jsme se 
kdy vůbec viděli.‘“ 
A Tršódadhi, jak naslouchal, pro sebe zvolal v extázi: „Ha! 
Dobrá a věrná manželka má něžný argument! Teď ho pro-
píchla, jak sám chtěl, jeho vlastním mečem.“ 
Zcela si nevšímal a nedbal svého brebentění, ale raději 
i nadále horlivě poslouchal, jak bude pokračovat vyprá-
vění.  
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XIV 

 
Slon dále zmínil: „Osvícený strome, jak jsem na ni hleděl, 
téměř jsem se před jejíma poklidnýma očima scvrknul, 
a napůl jsem i věřil, že by mě snad mohla uvidět, přičemž 
mě naprosto rozdrtila slovy, na něž se nedalo odpovědět. 
A mohl jsem na ně reagovat tím méně, čím silnější se stal 
můj obdiv k ní i má neochota poslechnout ji, jít pryč a ne-
chat ji tak. Jako by nestačila její krása, ještě ji utužovala 
její opravdová ctnost a činila její půvab stokrát působi-
vější než kdy jindy. Drahý strome, co je to za tajemno 
lásky a kdo je v něm, že tak působí? Kdo by ho mohl pro-
zkoumat? Co jen jsem to dělal, že jsem se ji snažil pořád 
přesvědčovat a namlouvat si ji? Když jsem ji naváděl, měl 
jsem se vlastně za své úspěchy trápit, a naopak se radovat 
z jejího odmítnutí, a tím lépe ji milovat, čím méně by se 
chtěla nechat přesvědčit, aby mě milovala. Vykřikl jsem 
pak navzdory zoufalství: ,Nevadí a nezáleží na tom, ty ne-
srovnatelná krásko, kým jsem byl, poněvadž jsem se díky 
tobě změnil pouhým mrknutím oka. A copak sejde 
na tom, co o mně říkají na trhu, jestliže svět je ve srovnání 
s tebou jen stéblem trávy? Podívej, já bez tebe nemůžu 
žít, unesu tě do největší vzdálenosti od tohoto marného 
světa a budu ti nekonečně víc než tisíc takových manželů 
jako je ten tvůj! On tě totiž zanedbal a nechal napospas 
tvému osudu, aniž by si vážil a ocenil svůj klenot. Ale já 
budu tvé druhé já. Viz, že jsi slepá, já však budu plnit 
funkci tvých očí a mým prostřednictvím zcela jistě a brzy 
úplně zapomeneš a přestaneš toužit vidět. Budeš-li chtít, 
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vezmu tě nadobro pryč a otočím se zády k celému králov-
ství i ke světu jako ten náhrdelník, který jsem kvůli tobě 
upustil a nechal ležet nedbale na trávě, přičemž jsem 
za něj nežádal po tobě na oplátku nic jiného než tebe. Což 
nevíš, jaký osud tě zde čeká? Nemůžeš vydržet žít tak, 
když tě opustil tvůj manžel, který buď zemřel anebo zmi-
zel, jako předmět opovržení, výsměchu a těžkého snášení 
světa, samý to cíl šípů pohrdání58! Co jiného pak budeš 
připomínat než modrý rozkošný lotos, ušlapaný v bahně 
městských ulic každým z kolemjdoucích? Lotos, jehož 
vhodné umístění je jak v tůni někde v tichosti lesa, tak 
i na královské hlavě? Ó, lotose, jen se mnou pojď a získáš 
jedním tahem obojí – jak les, tak i krále. Před sebou máš 
krále a hned vedle je les, rozpínající se jako oceán k jihu 
a jehož protější břeh žádný lovec nikdy neuzří. V dálce uv-
nitř něj ti vystavím mramorový palác, který se vysměje 
dokonce i Alace a bude se tam skvět jako perla uprostřed 
smaragdové zahrady, plné vodních nádrží se zlatými lo-
tosy, jejichž kořeny budou okusovány množstvím stříbr-
ných labutí. Tam budeš během dne pod mým vedením 
bloudit nebo ležet a snít, ovívaná větříkem zatíženým pra-
vou santalovou vůní z Malaje, odpočívat na mramorových 
deskách chlazených popraškem vykašlávaným z křišťálo-
vých nádrží vodopádu, jejichž hudba do tvých uší nalije 

                                                            
58 Postavení hindské vdovy bylo velmi odlišné než v jiných kulturách: 

její neštěstí jí bylo přičítáno jako zločin a její život jako zdlouhavé a 

vleklé mučednictví, z něhož by mohla být vykoupena možná jen upá-

lením. 
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spánek a zanechá tě bdělou i o půlnoci, aby ses zaposlou-
chala a třásla, jak tě povedu podél hořejšího paláce skrze 
volání divoké zvěře, vandrující opodál v lese, dokud ko-
nečně nepodlehneš snění v mém náručí, ukonejšená po-
malým a zesmutnělým pláčem kapajícího blátoví z měsíč-
ních kamenů, pohupujících se vlekle tam a sem v měsíč-
ním svitu, coby dodržujících rytmus tichého tance jejich 
vlastních podlouhlých stínů na zemi. Co pak tobě nebo 
mně bude záležet na tom, co se říká na trhu, když budeme 
žít pospolu jako dokonalí jóginští siddhové na měsíci, jimž 
tyto bláboly všeteček a rýpalů ve městech této prokleté 
a opovrženíhodné země zní jako rozpomínání na šumění 
vzdáleného oceánu ve snu polozapomenutého zrození? 
Celou tu dobu ti budu sloužit a nahradím tvoje oči. Můj 
hlas ti bude malovat obrázky o světě, který tě bude obklo-
povat, a budu ti jediným tlumočníkem, až se nakonec na-
učíš tomu jazyku a porozumíš mu tak, že tvá duše zapo-
mene na to, že jsi byla kdy slepá. Zcela zahladím tvou 
vzpomínku na onoho muže, který není manželem v ničem 
jiném než v názvu slova a opustil tě, abys zůstala sama 
a soužila se. Místo něj se tvým mužem stanu já a zároveň 
budu tvou druhou půlkou, pomocníkem, utěšitelem, mi-
lovníkem a rovněž tvýma očima a duší.‘“ 
Poslouchající Tršódadhi řekl úzkostlivě sám sobě: „Ha! 
Tenhle královský lhář je nyní velmi mazaný a nade vši po-
chybnost by mnoho žen shledalo náročným odporovat 
a odolat lichocení jeho jazyka.“ Pořád se neměl k návratu 
ke své zaříkavé činnosti a i dále naslouchal netrpělivě, jak 
dopadne příběh.  
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XV 

 
Pak pravil slon: „Svatý fíkovníku, když jsem s tím skončil, 
vykročil jsem vpřed a vzal ji velmi jemně za ruku. A po-
tom, no ne! V tu samou chvíli, kdy jsem se jí dotknul, se 
polekala. Uskočila zpátky jako někdo, kdo ucukne svou ru-
kou nechtíc položenou do ohně, a zakřičela. Jak jsem se 
na ni díval, stála na malý moment jako člověk hledající 
svou rovnováhu, velmi podobajíc se stvoření během lé-
tání, při lapání dechu nebo pádu na zem. Kymácela se tak 
na své malé nožce a její tělo se celé chvělo jako strom, je-
hož listy rozvířil náhlý vítr. A její velké poprsí bojovalo 
v násilném vzrušení, jako by se snažilo vyskočit ze svého 
živůtku ve vyloženém úděsu. Pak se hbitě v malém oka-
mžiku změnila a pojednou se stala nehybnou jako obraz 
vytesaný do kamene na zdi chrámu. Pouze její ňadra se 
vzdouvala jako rozbouřené moře, jako by snad nemohla 
dýchat. Po nějaké době velmi klidně a zvolna řekla: ,Má 
slepota mi vše značně znepříjemňuje a těžce s ní bojuji, 
pročež nemůžu vidět příchozího nepřítele, ani před ním 
uniknout, když se mě zmocní a napadne mě. Teď již velmi 
dobře pociťuji strašlivé důsledky hříchů spáchaných 
v předchozím životě, protože si uvědomuji, jak jsem nyní 
bezbranná a bez východiska, a podobám se někomu, kdo 
se prochází v inkoustové tmě, v níž každý nesprávný krok 
může zabořit hrot meče do jeho srdce. A je to právě ta 
slepota, jež mě uvrhá do tvé moci a obsahuje v sobě záro-
veň zbraň, která tě porazí. Jsem totiž před tebou zavřená 
jako nedobytná pevnost, kolem níž bloudíš jen nadarmo. 
Stvořitel nezanechal ani nevidomé bez jejich vlastního 
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útočiště a nadělil jim vnitřní zrak, aby dal do rovnováhy 
to, co nebylo dostatečně dáno tomu vnějšímu. Tyto 
vnitřní oči zbavené od slabostí celého toho světa, který 
ostatní mohou vidět, působí naopak na bedra niterného 
světa, složeného z paměti, meditace, trpělivosti, citů, věr-
nosti a naděje. Když naslouchám tvým slovům, do mých 
uší doráží to neviditelné, co nezřím, a pokouší mě to do-
žadováním mé pozornosti, jako by to mělo obměkčit mé 
odhodlání jakýmsi ohnivým deštěm. Dívám se dovnitř své 
duše a v dáli vidím v její temnotě osamělou hvězdu v po-
době mého manžela, jež mi posílá jako paprsek svou pod-
poru a útěchu, aby mě držela dál od klesání do vln v oce-
ánu zoufalství. Teď ti řeknu, že všechna tvá medová slova 
jsou bezcenná a jako šípy padají zpět otupené a roztříš-
těné o skálu, o níž se opírám, ve vtělení památky na něj, 
a narážejí do mé hlavy jako vločky sněhu, které nedělají 
nic jiného, než že hromadí množství mého chladného od-
poru, jež si klade za cíl odstranit je na základě jejich vlast-
ního neúčinného burácení. A třebaže zrovna nevím, kde 
je, a ani to, zda se vrátí, až se tak stane, najde svou důstoj-
nost neporušenou a má duše v sobě uchová jako chrám 
ve své svatyni svíčku, jíž zapálil a jejíž neochvějný plamen 
žádný vichr lichotek či pokušení vanoucí od tebe či z úst 
kohokoli jiného nikdy neuhasne a dokonce nezpůsobí ani 
na okamžik jeho pochybující mihotání, a to ani ve snu. 
Stejně jako bohyně a královské dcery Draupadí, Damajan-
tí nebo Sítá či Sávítrí se se svým manžel setkám, ať už 
v tomto nebo jiném životě, a to tak, že ani on, ani já se 
nebudeme muset za nic stydět. Ačkoliv dobře vím, že tě-
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lesně podléhám tvému slitování a jsem ve tvé moci, i kdy-
bys to chtěl udělat sám nebo sis na to nechal poslat jiné, 
nemůžeš mě násilím odtáhnout pryč. Alespoň se domní-
vám, že ti to nebude nic platné. Tělo, které znásilníš, jak 
jsem ti už řekla, bude mrtvé a jeho duše bude pryč. Má 
povinnost však je mé tělo neopustit, přestože mě tu můj 
manžel zanechal, jak se stalo, a střežit ho pro něj jako zá-
ruku v mé vlastní moci. Nebudu se namáhat, že bych ho 
před tebou skrývala jako zbabělec – je zde pro tebe, abys 
ho ukradnul. Chceš-li, vezmi si věc, která ti nebude nabí-
zet odpor, ale nezískáš pro sebe nic než jen zneuctění. Bu-
deš milovat něco, co nebude milovat tebe, obejmeš to, co 
neobejme tebe, a budeš odsouzen k tomu zůstat navždy 
mimo, zklamán pokladem, uvnitř něhož je srdce, jako zlo-
děj s nedobytnou pokladnicí, od níž nemáš klíč a která se 
bude vzpírat proti veškerému úsilí, aby byla otevřena, 
a nebudeš odkázán na žádnou jinou odměnu, než byl jen 
tvůj zločin. Ach ano! Zkus to a zjistíš, že srdce ženy, co se 
neumí bránit ničím jiným než pouhou pamětí, je silnější 
než celá moc krále. Tedy ano! Vezmi si s sebou na pomoc, 
chceš-li, oceán, vítr i noční tmu, ale stejně zjistíš, že malý 
jazyk toho plamene, jenž je přiváděn k otopu rozpomí-
nání, naprosto odmítne být všemi těmi živly uhašen.‘“  
Jak tak Tršódadhi stále poslouchal, zašeptal si tiše sám 
k sobě: „Ach, důvtipná a překrásná žena, opravdu! Vatsa-
tarí, ty jsi zcela zneškodnila toho lupičského krále!“ Stále 
se nemoha vrátit k zaříkávání, i nadále s ohněm v srdci 
naslouchal zbytku povídání.  
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XVI 

 
Slon dále pravil: „Cha, svatý strome, jakmile skončila, stál 
jsem zahanben jako obraz na stěně, civěl jsem na ni a za-
pomněl jsem na všechno kromě ní, opilý úžasem a zbož-
ným obdivem. Když mluvila, zdálo se, že roste, tudíž se 
stala větší než předtím a její slova se lila jako proud hoř-
lavé kapaliny vyvěrající z vodotrysku její duše, ale má 
vlastní duše jako by se zmenšovala a stávala se před ní 
stále menší, snad jako nějaká věc scvrknutá v rozpáleném 
ohništi. Její prazvláštní klidné oči zářily, až jsem se za-
chvěl, když jsem je zahlédl, a cítil jsem se jako démon, je-
hož se Gaurí chystala navždy sprovodit ze světa. Mohl 
bych upadnout a v opojení ji uctívat, a přesto jsem se 
kvůli své hanbě neodvážil ani pohnout. Stál jsem tam tedy 
chvilku jako omámený a pak se chtěl velmi tiše odplížit 
pryč. Vylezl jsem proto na zeď, abych se na zapřenou vrá-
til do svého paláce jako potupený zloděj. Tam jsem se 
odebral na své lůžko a potichu se natáhl neznalý toho, jak 
plyne čas, a zíral do tmy, přičemž jsem neviděl před sebou 
nic jiného než vyobrazení Vatsatarí, která přede mnou po-
řád stála a upřeně na mě hleděla očima, před nimiž jsem 
se snažil ukrýt jen zbytečně.  
Poté jsem se zničehonic uprostřed noci zneklidnil, vysko-
čil a vykřičel: ,Vatsatarí! Vatsatarí!‘ Běsnil jsem se slovy 
postrádajícími smysl a necítil nic jiného než vášnivou 
touhu po ní a její kráse, a zároveň jsem proklínal jejího 
manžela a čišel nenávistí k sobě. Pak jsem zase nahlas za-
volal: ,S tímhle ženatým chlapíkem jsem opravdu možná 
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dosáhl na ovoce mého života, které se však zase vytratilo 
jako sen.‘ 
Jak se stalo, zaslechl mě můj víta a ten, zpravidla mě nikdy 
neopouštěje, seděl vedle mě jako posel špatného zna-
mení, přičemž mě hltal jediným okem, neboť druhé ztratil 
úderem v „dobré společnosti“ v opilecké rvačce. Znena-
dání poté pravil: ,Mahárádži, není pochyb o tom, že se 
trápíš v duši pro nějaký důvod pocházející z milostné 
aférky. Teď se však zármutek sdílený s přítelem může 
zmenšit víc než na půlku jeho tíže. Nadto je více než 
možné, že bych ti mohl pomoci, poněvadž v každém tako-
vém případě je nezúčastněný divák lepší než soudce.‘ Tak 
jsem mu ve své nesnázi neschopen zdržet se komentáře 
povyprávěl celý příběh, a když jsem pak vypravování zavr-
šil, víta mi pověděl: ,Kdyby sis to nechal pro sebe, nemohl 
bych ti dobře poradit, jak ti následně dokážu. Podle tebe 
je ten ženatý muž tvým problémem a potíž je v tomto.‘ Já 
jsem na to řekl: ,Ano! On je mimo vši pochybnost celou 
překážkou, kterou je naprosto nemožné odstranit.‘ Víta 
pak pravil: ,Mahárádži, úplně ses popletl. Ten manžel 
v tomhle případě není vůbec žádnou překážkou, protože 
se vytratil, a přesto jako by tě schválně svazoval a nene-
chal ti otevřenou cestu. To, co ti však stojí v cestě, jak 
přesně řekla už ona, není nic jiného než vzpomínka59 
na něj. Kdyby na něj mohla zapomenout, neměla by proti 
tobě absolutně nic.‘ Vykřikl jsem: ,Ano, opravdu! Kdyby 
tak na něj mohla zapomenout…‘ Načež pravil ten vychyt-
ralý víta: ,Neřekl jsem, že bys mohl využít mou pomoc? 

                                                            
59 Čtenář by měl mít na paměti, že vzpomínka či rozpomínání zde mají 

často stejný význam jako láska, pozn. redakce. 
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Není v tom totiž vůbec žádná potíž. Mám kamaráda, který 
přišel na samou podstatu učení ájurvédy60 a disponuje 
dovednostmi postačujícími, aby probudil k životu do-
konce i mrtvé. Zanedlouho se s ním sejdu, dohodnu se 
a řeknu mu, jak moc je nutné vyřešit tuto záležitost, 
a vezmu si od něj drogu, která umí otupit paměť. Co může 
být jednodušší i pro samotného Pána bylin61, aby způsobil 
zapomnění, než použít právě narkotikum? Pokud by 
mohla být přiměna, aby nějak či onak ztratila celou vzpo-
mínku na svého manžela a v hlavě se jí bude jevit všechno 
ostatní stejně, tvého objektu lásky bude dosaženo a vkra-
deš se do její duše tak, že bys ji mohl velmi snadno naplnit 
svou podobou, pro niž se uvolní prostor místo něj.‘ 
Ihned jsem se pustil samou radostí do pláče. Padal jsem 
na svého vítu a objímaje ho jsem zvolal: ,Ne! Ty jsi nejob-
divuhodnější ze všech vítů! Jestliže opravdu uděláš to, co 
jsi mi řekl, vyvážím tě za odměnu zlatem. A jako tvůj 
vlastní lékař mě vzkřísíš z mrtvých. Začněme tedy a dejme 
se do práce, neztrácejme čas.‘ Pro samé vzrušení jsem jen 
stěží mohl vydržet čekat na nový den. Následující ráno, 
a to velmi brzy, šel víta k tomu medicinmanovi a vrátil se 
drže v rukou malou lahvičku. Pak řekl: ,Mahárádži, v této 
skleničce mám lék na každou vzpomínku.‘ Když mi ji po-
dával, dodal k tomu: ,Kdokoli, kdo to spolkne, usne, aby 
ztratil po znovuprobuzení jakékoli pozůstatky rozpomí-
nání na to, co se předtím v jeho životě stalo. Nyní tedy 
není třeba udělat nic jiného než přinutit ji to vypít. A aby 

                                                            
60 Lékařské učení. 
61 Běžný přídomek měsíce. 
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to vypila, musí být tady. Budeš-li chtít, budu ti nápomo-
cen, odejdu, přivedu ji a svěřím do tvých rukou. A pokud 
ta kráska nebude chtít jít, co na tom sejde? Malé násilí jí 
neuškodí i vzhledem k tomu, že až se probudí, bude vše 
zapomenuto...‘ Potom na mě upřel své jediné oko a ja-
koby ironicky, až jsem se zachvěl, když jsem to uviděl, mi 
řekl velmi důležitě: ,Ty a já...‘ S hrůzou jsem se na něj po-
díval a řekl jsem si: ,Co? Cože? Mám se o ni podělit 
s tímhle vítou a má snad být její lotosové tělo poskvrněno 
jeho dotýkáním i v tom nejstrašnějším snu?‘ Nato jsem 
na něj skočil a svalil ho na zem. Zuřivě jsem pak vykřikl: 
,Ty pasácký pse, ty si troufáš na takovou věc, že bys na ni 
vztáhnul ruku a chtěl ji pošpinit svýma prackama nebo že 
by snad měla být zprzněna v sevření takového netvora, 
jako jsi ty?‘“ 
Pozorný Tršódadhi pro sebe v hněvu zašeptal: „Cha! Ty 
jiné nazýváš příšerami a sám jsi z nich tou největší?! Ja-
kého poskvrnění by se dočkala od necudného víty, kdyby 
nebylo zdvojnásobeno tvým vlastním zneuctěním?“ Ne-
mohl si pořád vzpomenout na původní účel svého po-
slání, pročež i dál nervózně naslouchal závěru napínavého 
vyprávění. 

 

XVII 

 
Potom slon pověděl: „Osvícený strome, jakmile víta vstal, 
řekl jsem mu rozhněvaně: ,Jenom já si pro ni můžu dojít 
a žádný jiný prst se jí nedotkne kromě mého. Co se týká 
tebe, zatím zde zůstaň a počkej mě zde s lahvičkou, dokud 
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se nevrátím.‘ Víta na to děl: ,Jak si mahárádža přeje.‘ Na-
čež se přede mnou uklonil jako otrok a setrval v tichu, za-
tímco jsem se připravoval na cestu, a víc už jsem o něm 
nepřemýšlel. Zcela jsem také zapomněl na zranění, která 
jsem mu svýma rukama způsobil; jestli jsem však na něj 
pozapomněl já, on vůbec. Ha! Obdivuhodná je slepota 
králů a milovníků, kteří opilí toužebnou vášní svěřují 
s otevřenýma očima zbraně do rukou rozzuřených nepřá-
tel, kteří jen čekají na příležitost, aby je bodnuli do srdce! 
A potom, ach svatý strome, stalo se to večer, co jsem 
osedlal svého koně a odjel s vybranou tlupou důvěrných 
služebníků spolu s nosítky tajně do zahrady. Jel jsem 
velmi pomalu a přemýšlel, jak bych ji mohl přesvědčit 
k tomu, aby jela se mnou, aniž bych použil sílu. Rozvážně 
jsem si k sobě pravil: ,Jestliže však nebude chtít, jak se 
dost oprávněně obávám, co pak? Nesmím ji odvléct nási-
lím a pomoct si? Neměl nakonec můj víta pravdu? Co se 
stane, když budu trochu prudký a ona to pak zapomene 
ihned, jak se znovu probudí? Navíc když je slepá, jak bude 
moci prozradit, kdo se jí chopil, když nezná nic jiného než 
můj hlas?‘ Nemohl jsem přijít na myšlenku, že bych ji od-
vedl násilím, a snažil jsem se přijít na jiný způsob, přičemž 
jsem si pověděl: ,Mohl bych ale objevit něco, na základě 
čeho bych ji přiměl k tomu, že by se mnou šla a souhlasila 
by s tím.‘ 
Pak jsem najednou všechny zastavil. Nahlas jsem vykřikl: 
,Ano, mám to! To ji jistě přiměje a tím je již vše vyřešeno.‘  
Nasadil jsem na svého koně ostruhy a následován mým 
průvodem jsem rychle dorazil na zahradu, kde jsem je 
před ní nechal čekat. Vylezl jsem na zeď sám, podíval se 
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a hle! Tam ona znovu stála s napjatýma ušima a dívala se 
skoro jakoby směrem ke mně a přesně jako napoprvé.  
Načež – jak podivné! Ve chvíli, kdy jsem ji spatřil, mě to 
nenechalo klidným. Zkoprněl jsem a díval jsem se na ni 
dolů z hradby, a pak pojednou jakýsi smutek mísící se 
s extází mé oddanosti mi vstoupil do očí v podobě slz, 
když jsem ji tak pozoroval… Řekl jsem si: ,Jen se na ni 
dobře podívej, aspoň na malý okamžik, protože je to 
možná úplně poslední moment, kdy ji můžeš uzřít z této 
zdi.‘ Ach, svatý strome, jak jsem na ni hleděl, trochu jsem 
se zasnil, jako bych ji nemohl již nikdy více spatřit, jak stojí, 
ani ze zdi, ani z jakéhokoli jiného místa na světě. Když se 
otočila ke stěně, její šaty se vyděsily zvukem mého přibli-
žování a vinuly se kolem ní rázem v citovém pohnutí jako 
liány těsně kolem jejích kotníků. Omotávaly se kolem je-
jích nohou, jako by jim bránily v pohybu, a připoutávaly ji 
k zemi, přičemž připomínaly podstavec, mimo nějž se ona 
a její přenádherné zvlněné tělo dmuly do výšin jako žen-
ské vtělení plně rozkvetlé a divoké květiny, čekající pouze 
na vánek, který ji jemně rozhoupe na jejím štíhlém 
stonku. A ještě jednou jsem se třásl, když jsem zíral 
na mrtvou a klidnou barvu jejích nehybných nezastraše-
ných očí, které jako by mi říkaly: zbabělče, mohl jsi sebrat 
odvahu, abys vztáhl své neomalené ruce po tak překrás-
ném lotosu, jako jsem já, jenž roste v tůni, která není tvá?  
Náhle jsem se však spustil do zahrady a namířil jsem si to 
spěšně směrem k ní. Pak jsem nahlas pověděl: ,Vatsatarí, 
tvůj manžel se vrátil, neboť jsem ho našel. Mám ho nyní 
ve svém paláci a jeho život je v mých rukou stejně jako 
tvůj. Proto jsem přišel s doprovodem, abych tě k němu 
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odnesl. Ve tvé přítomnosti s ním pak mohu o tobě vyjed-
návat a odkoupit tě za jakoukoli cenu, kterou určí. Ne-
řekla jsi, že jsem byl zloděj, když jsem se snažil ukrást věc, 
kterou bych nemohl odkoupit? Teď tedy uvidíme, zda tě 
prodá, a já ti slibuji, že si tě nekoupím lacino, jelikož jsem 
připraven dát mu na revanš za tebe i svůj holý život.‘ 
Jak poslouchala, lekala se, ale jakmile jsem skončil, jen ml-
čela. Když jsem se na ni zadíval, trošinku se třásla a nabyla 
bledosti. Současně k tomu pozvolna pravila: ,Dovedl jsi 
mě vskutku do krajnosti. Moje zmatenost je velmi citlivá 
a prudce mě rmoutí, abych opravdu věděla, co bych měla 
udělat. Ale co když odmítnu jít?‘ Velmi slabým hlasem 
jsem odvětil: ,Pak to s tvým manželem půjde bez tvé pří-
tomnosti jen těžko.‘ Ach, fíkovníku, litoval jsem ji za to, co 
za slova jsem ze sebe soukal. Avšak upsal jsem se proti 
soucitu a sám k sobě si řekl: ,Nezáleží na tom, jestli teď 
bude trochu trpět, jelikož velmi záhy to dám dohromady 
tisícinásobně a snad i víckrát.‘  
Po nějaké době si povzdechla a zeptala se znovu: ,Jak ti 
mám uvěřit, když jsi mi tolikrát lhal a když jsou mi tvé zá-
měry až příliš dobře známy? Jak mám odolávat někomu, 
kdo velmi snadno může zapojit násilí a dosáhnout zamýš-
leného konce, i když odmítnu? Nadto mám o svého man-
žela velký strach, nýbrž to, co říkáš, může být koneckonců 
pravda. Budeš mi přísahat, že mě skutečně vezmeš 
k mému choti?‘ Pověděl jsem si: ,Chytila se na vějičku. 
Kdo jiný se stane jejím manželem než já?‘ Vykřikl jsem: 
,Vatsatarí, pokud ti lžu, ať se propadnu do nižší formy ži-
vota!‘ Ha, osvícený strome, jak se domnívám, božstvo mě 
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zrovna zřejmě poslouchalo a uvrhlo mě do podoby to-
hoto sloního těla. Mělo na paměti má slova a má vlastní 
kletba se naplnila.“ 
Naslouchající Tršódadhi si pro sebe zabrebentil: „Che, ko-
runovaný lháři, myslel sis, že můžeš zvítězit nad její ctností 
jen tím, že mě využiješ proti mně a dostaneš její srdce 
do léčky. Ale tak to není!“ Byl horlivě i dál zaposlouchán 
do završení příběhu a stále se nevracel ke svému zaříkání. 

 

XVIII 

 
Slon dále pravil: „Svatý strome, nakonec se poddala. A po-
věděla tiše: ,Nechť mi můj manžel odpustí, i kdyby byl můj 
nejlepší úsudek jen chybou s vyhlídkou mého vlastního 
nebezpečí pro jeho dobro. Bude mě však nutné odtáh-
nout, protože jak si myslím, mé tělo se nehne ze svého 
vlastního popudu.‘ Pak se zničehonic zapotácela a možná 
by i spadla. Omdlela u mých nohou, ale já jsem přiskočil 
vpřed a zachytil ji, jak se vrhala k zemi. Nato jsem ji velmi 
opatrně pozvedl do náručí, přičemž byla zbavená smyslů, 
a já ve svém opojení neschopen nic neudělat, jsem ji ležící 
a bezvědomou drže ji v mých pažích políbil. Byla chladná 
jako led. Zavolal jsem na své pomocníky a dostal ji s jejich 
pomocí přes tu zeď, která připomínala poslední překážku 
na cestě k mé slasti. Umístili ji do nosítek a pak ji vezli 
velmi rychle odtud pryč do mého paláce, mezitímco já 
jsem vedle ní jel na koni s duší, která jakoby tančila ra-
dostí a vzrušením. Ona zatím celou tu dobu ležela, jako 
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kdyby vlastní duch opustil její tělo, jež zůstalo za ní na za-
hradě a odmítalo být zrádcem jeho důvěry. Hned jak jsme 
přijeli, ještě jednou jsem ji vzal do svého náručí a v něm ji 
přenesl na pohovku... Vítovi, který na mě čekal, jsem po-
věděl: ,Dones nyní velmi rychle vějíř, sníh, santalové 
dřevo, kafr a jiné vůně a pomozme ji tím, aby k sobě 
znovu přišla.‘ Takže jak jsem ji pak ovíval a kropil chladi-
vými parfémovanými výpary, pojednou se pohnula. Dala 
ruku na stranu, aby tápáním pocítila, kdo je vedle ní, a po-
šeptávala: ,Vodu, vodu!‘, a to tak tiše, že to bylo jen sotva 
slyšet.  
A právě v tu chvíli jsem se podíval a viděl vítu, jak na mě 
hleděl tím svým jediným okem. Zašuškal: ,Mahárádži, 
mám jí to dát?‘ Odpověděl jsem: ,Dej mi to, podám jí to 
sám.‘ Vzal jsem si z jeho rukou sklenici s vodou a vyprázd-
nil do ní ampuli. Poté jsem jí tuto směs přiložil k ústům 
a ona ji velmi hltavě polknula. Ach! Já bídný, dal jsem jí to 
a ona to vypila! Cha! Zázračné je toto hrůzné tajemství 
s důsledky díla, do něhož je zavlečen neústupný řetězec 
událostí, ve kterém se zmítáme, a hrubý omyl, při němž 
nevíme zhola nic o tom, kam kráčíme, a nevíme ani, co 
děláme, přinášejíce s otevřenýma očima věci k jejich zcela 
opačnému konci, než jsme původně zamýšleli. Ach! Já, 
který bych se nezřekl jednoho, ale nekonečné spousty lidí, 
jen abych ji uchránil od pouhého škrábnutí, abych zacho-
val jediný padající vlas z její hlavy, já, s těmato rukama, 
jsem jí předal tuhle vodu a ona ji zhltala, kdežto víta zatím 
po celou dobu stál přihlížeje jako nějaký osud v lidské po-
době, vtělený do schrány postrádající jakékoli srdce.“  
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Tršódadhi, jak to poslouchal, si k sobě zamumlal: „Ha! 
Bylo by lepší nemít vůbec žádné srdce než takové, jaké 
máš ty!“ Zaposlouchal se i do zbytku vyprávění, aniž by se 
vrátil ke svému remcání.   

 

XIX 

 
Slon dále pravil: „Svatý fíkovníku, vypila to a okamžitě za-
padla zpátky na lehátko. Ležela na něm a byla bledší než 
srpek měsíce ve dne a nehybnější než obraz malovaný 
na stěně. Jásavě jsem řekl s vítězným rykem k sobě: ,Nyní 
ji nech tak a dej lektvaru čas, aby zapracoval. V mezidobí 
ji budu sledovat, dokud se neprobudí. Teď je všechno její 
utrpení a trýzeň pryč a bude mít opravdu jen malou pří-
činu si stěžovat, že zamění toho starce za mou osobu.‘ Po-
věděl jsem svému vítovi: ,Teď odejdi a nech mě s ní o sa-
motě. Zítra se ti odměním.‘ Jak odcházel, zašuškal mi víta 
do ucha: ,Mahárádži, práce je u konce. Velmi záhy nato 
zcela zapomene na všechno i na tvůj záměr zahrát si 
na předstíranou hru, že přijel její manžel.‘ A hleděl na mě 
pochvíli s jízlivým úsměvem naznačujícím nějaké zlé zna-
mení a já jsem se tím soužil, jak jsem to viděl, protože 
jeho oko připomínalo supa sedícího na hřbitovní zdi. 
Běda! Dokonce ani později jsem tomu neporozuměl. Zmi-
zel tedy pryč a vypařil se jako Tršódadhi ve světovém oce-
ánu. Cha! Byl velmi rozumný, že odešel, poněvadž velmi 
dobře věděl, že jeho zamířený pohled na mě by pro něj 
mohl být nazítřek znamením jeho smrti.  



91 
 

Takže konečně když už byl pryč, zůstal jsem v té komůrce 
s Vatsatarí úplně sám, abych se kochal pohledem na ni, 
dokud se nevzbudí. Bloumal jsem po místnosti sem a tam 
skoro po špičkách a se vzrušenými kroky, mezitímco noc 
se pomalu plížila dál k ránu hodinu po hodině. Každým 
okamžikem jsem se zastavoval a díval se na ni, jak ležela 
na pohovce, a jako divoká zvěř v kleci jsem chodil tam 
a zpátky, neschopen zůstat v klidu, a zmítal jsem se tak 
i onak rozruchem v mé duši, v níž mě očekávání a netrpě-
livost, touha po vítězství a potěšení, ale i pochybnosti 
a obavy doháněly jedno za druhým jako mořské vlny. Při-
tom jsem byl v tom neklidu probuzený větrem vášně a na-
víc prosycený nevýslovnou touhou sebejistě narůstat 
a mít bez ustání na dohled ten překrásný srp měsíce, 
který jako by měl být v mžiku přemožen a rozptýlen 
ve své bouři, když se probudí ze spánku. Mezitím světlo 
skutečného měsíce postupně sílilo a kradlo se do míst-
nosti, jako by se dožadovalo sjednocení s tou spící krás-
kou, která připomínala jeho součást62. Když jsem to zpo-
zoroval, řekl jsem si: ,Měsíc tak jedná po právu a může si 
teď vyplnit své přání. Nejsem žárlivý na sdílení své lásky 
k ní s milencem, jako je on.‘ Zhasnul jsem všechny lampy, 
rozevřel všechny okenice a usedl jsem na pohovku trošku 
stranou, abych mohl sledovat její spanilost a zbožně hle-
dět, jak leží, koupaná v jemném stříbrném světle toho no-
sitele nebeského nektaru. A stíny řetězců z měsíčních ka-

                                                            
62 Vlastní měsíc je prezentován jako muž, zatímco všechny jeho srpy 

jsou brány jako ženského rodu. 
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menů visících v řadách podél oken přes ni padaly v prouž-
cích, jež připomínaly tyče klece a které jako by si přály za-
držovat vězně oproti jeho vůli. Takže když jsem ji v extázi 
pozoroval, zvuk kafrové esence dopadající velmi zvolna tu 
a tam na mramorovou podlahu níže mi v mých uších zněl 
jako hudba či melodie spánku, hraná na počest únavy 
a pohnutí mé duše, načež jsem nakonec a zcela neočeká-
vaně v nestřeženém okamžiku usnul.  
Až jsem se znovu probudil, vyskočil jsem a podíval se ko-
lem sebe. No ne! Měsíční svit vymizel. A v té tmě osvícené 
stíny posledních zbývajících paprsků, co na ni padaly, 
jsem ji uzřel ležící a zcela nehybnou, přesně tak jako ležela 
předtím. Jak jsem ji tak zpozoroval, znenadání jsem se za-
čal třást jako ovívané listí. A v tom tichu jsem slyšel tlukot 
mého vlastního srdce, které jako by si přálo ji probudit 
a jež tepalo jako zvuk bubnu. Všechny mé vlasy se rázem 
zježily a na mé čelo vystoupil pot. Zase jsem si k sobě řekl: 
,Ha! Je teď naprosto klidná a leží v úplně stejné poloze 
jako před mým usnutím. Snad se tedy ani nepohnula.‘ 
Stál jsem zíraje na ni v jakési netečnosti a naslouchal jsem 
vlastnímu srdci, které bilo odrazem v mých uších jako 
mořský příval. Potom jsem šel velmi zvolna a tiše po špič-
kách k tomu lehátku, na němž byla natažená. Sklonil jsem 
se nad ni, poslouchal a mimovolně se jí dotknul svou ru-
kou. Cha! Svatý strome, byla studenější než ta mramorová 
podlaha. A ona se jen pousmála v tom skomírajícím mě-
síčním světle a pravila: ,Mahárádži, měla jsem nade-
všechno pravdu. Jak jsem ti řekla, ukradnul jsi mé tělo, 
proto ho najdeš jen opuštěné a bez duše.‘“ 
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Vlny času 
 
 

Mnozí si omývaly své duše ve vlnách, 
mořské slzy jsou dechu druh; 

a smrt zase druhem je vzdaného života 
jako tento život je smrt. 

 
DANDA  

 
 

A pak, jak stále naslouchal, se najednou ten starý 
bráhman Tršódadhi postavil na nohy. Když tak učinil, po-
díval se směrem ke slonovi, a co nespatřil! Jako zasažením 
blesku náhle to sloní tělo zmizelo. Na jeho místě pak neu-
viděl zvíře, ale krále Rurua, poklidně stojícího přesně, jako 
by znovu ožil z minulého života. Ne dříve, nežli si ho mnich 
všiml, pak král samou radostí vykřikl: „Cha! Sotva jsem 
můj příběh zakončil, kletba ihned vypršela, takže jsem se 
vymanil z toho hrozného sloního těla, abych znovu získal 
svou, mně vlastní podobu člověka.“ 
A když se tak Tršódadhi díval směrem k němu, téměř sa-
mým údivem z věci uzřené dále opustil své tělo, z jeho 
hlavy překvapením skoro vyskočily i oči a na jeho těle se 
vztyčil každý chlup. Blízko vedle stromu totiž zničehonic 
stála i sama Vatsatarí v přesně takové podobě, v jaké ji 
Ruru popsal – se svou typickou, trochu nahnutou hlavou 
jako někdo, kdo je zabrán do poslechu, a její obrovské oči 
se otáčely jako za starých časů přímo zcela za Tršódad-
him. A právě v ten moment král Ruru zakřičel v úžasu 
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a jako omámený: „Vatsatarí! Co? Vatsatarí! Cože? Získal 
jsem znovu snad i tebe navíc k mému životu?“  
Jenže jakmile to starý bráhman zaslechl, nenadále v jeho 
těle jeho srdce poskočilo jako vysoká zvěř a každičký po-
zůstatek jeho záměrů v zaříkání se z jeho duše vypařil jako 
sen. Rozběhl se k nim s nohama, co připomínaly křídla, 
a nahlas vykřikl z utrpení, v zoufalství a nevěda, co 
vlastně řekl: „Ach! Je má! Ty královský lupiči, není tvoje, 
je má!“ Doběhl k nim a chvíli mezi nimi poletoval, pak se 
vrhnul na Vatsatarí, sevřel ji do náruče a políbil ji, plakaje 
v opojení ze žalu, pokání i potěšení, volaje ještě toto: 
„Ach! Jsi dražší než můj život, Vatsatarí! Ctnostná a pře-
krásná ženo, odpusť mi za to, co jsem nevěděl!“ 
Načež pak, jak zvláštní! Když se mu vrhla kolem krku 
jemně lnoucími se rameny a opětovala jeho polibky svými 
vlastními, z jejích úst se uvolnil záchvat smíchu, který mu 
hřměl přímo do tváře. Jak se udiven zpět stáhl, podíval se 
znovu, a co neuviděl! V jeho pažích už nevisela Vatsatarí, 
ale jiná žena, jemu zcela neznámá, a jež na něj zírala 
upřeně s potupným výsměchem v jejích očích. Vzkřiknula: 
„Cha, Tršódadhi, já nejsem vůbec slepá, jak si myslíš, na-
opak tě vidím velmi dobře. A není to teď ani vůbec jedno-
duché rozhodnout, kdo je lepším a oddanějším milovní-
kem – zda tvá žena nebo ty. Zdá se totiž, že ona nebyla 
tolik oddaná jako ty, poněvadž potřebovala nějaký ten lék 
zapomnění, aby ti umožnila sehrát part askety, ve srov-
nání s nímž jsou ženy se svým odříkáním a pokáním jen 
holé nic. Jistojistě byla tvá láska k Vatsatarí obdivuhodná, 
neboť jsi pro ni zcela zapomněl zaříkat a směnil jsi celou 
horu svých zásluh za pouhý polibek. Ještě ti musím říct, 
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abych tě utěšila, že to není žádná nebeská nymfa, komu 
jsi podlehl.“  
Načež pak se smíchem zmizela. A jak Tršódadhi stál, za-
sáhl ho blesk ohromení, podíval se kolem sebe a no ne! 
Ruru se také ztratil a místo něj před ním pojednou stál In-
dra v přestrojení za zbožného člověka. Pokoutně se 
na něho díval chladnýma očima a velmi pozvolna děl: 
„Och, Tršódadhi, moudrý usiluje o moudrost a získá ale-
spoň pokoru. Jenže tvé zbožňování bylo falešné a ne-
mohlo obstát. Jak právě ta žena řekla, hora tvých zásluh 
je zcela zničená a byla pohlcena během jediného oka-
mžiku nečisté touhy jako stéblo suché trávy při lesním po-
žáru. Jak experiment prokázal, lítost pro věci týkající se 
smyslového vnímání neuhasla ani v tobě, a jiskry domýš-
livosti a egoismu či klamu v podobě žen dřímaly a číhaly 
v popelu tvé duše, přičemž potřebovaly jen lehký závan 
vzpomenutí, který by je rozdmýchal v planoucí oheň. Nyní 
jsi dovolil zármutku pro ztrátu starých a dávných svět-
ských vazeb, aby dobyl touhu po uznání či osvobození 
a nalomil napadrť tvou zaslíbenou oddanost. Bylo ti záro-
veň dáno za vinu, že máš zlověstné plány proti nebesům, 
neprýštící z osiva pravdy a prostosrdečné odevzdanosti 
osudu, avšak ze sobecké a uražené ješitnosti a zloby. 
Upadni tedy proto okamžitě za trest do těla psa bez 
ocasu. Potom by ses měl stát opicí a hned nato červem, 
následně hladovým, mršiny požírajícím rákšasou a dále 
šakalem a příslušníkem nízké kasty dombou, poté koželu-
hem a ihned zástupcem jiné nízké kasty čandálou, dále 
ženou a spoustou jiných vtělení utrápených duší… Jako 
kapka vody bys měl běžet vstříc nikdy nekončícímu sledu 
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mizerných narození a za nic nestojících životů. Jeho konce 
nikdy nedohlédneš, ani nepostřehneš. Kvůli tvému jed-
nání v tobě umřela tvá duše a obarvila se tak nesmazatel-
nou poskvrnou, že i oceán by mohl mnohem snáze pozbýt 
svého odstínu i slanosti, než tvá duše znovu nabude svou 
křišťálovou průzračnost vypráním její podstaty od takové 
inkoustové skvrny. Nato jako záblesk hromu ten obžalo-
vaný bráhman vymizel do ztracena.  
 
Takže pak, když bůh se srpem měsíce na hlavě příběh do-
končil, ihned se ho dcera sněžné hory zeptala: „Ó, nositeli 
měsíce, byla tedy ta historka vyprávěná Indrou jako slo-
nem té vychytralé Kalánidhí, přestrojené zase za strom, 
pravdivá, nebo to byl navržený výmysl mezi nimi, aby ho 
oklamali?“ Mahéšvara odpověděl: „Sněhobílá Párvatí, 
byla to naprostá pravda v každém slově a jednotlivém de-
tailu. Jakmile přišel Indra ke mně, řekl jsem mu o tom vše 
a vyjevil jsem mu to přesně tak, jak se to stalo v zrcadle 
minulosti. Dokonce samotný závěr tě může ubezpečit 
o tom, že příběh byl pravdivý. Kdo naslouchá vypravování 
z minulosti, jíž byl sám součást, připomíná labuť, obratně 
oddělující mléko reality od vody vynalézavosti nebo 
fikce63, a sebemenší odchylka ze strany vypravěče vyvo-
lává podezření a neladí uchu jako falešná nota v melo-
dické harmonii, přičemž by iluze praskla jako nějaká bub-
lina. Proto neexistuje žádná silnější forma v přesvědčo-
vání či oklamání než prostá pravda. 

                                                            
63 O labutích se říká, že ze směsi vody a mléka umí oddělit jedno od 

druhého a vypít jen mléko.   
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Dcera sněžné hory pak znovu promluvila: „Potom je mi 
tedy toho starého chudáka bráhmana velice líto, že s ním 
nebyl nikdo soucitný.“  
Načež pán měsíční čelenky reagoval takto: „Ne, ne, dcero 
sněhu, mýlíš se. Nemrhej svou útrpností na někom, kdo si 
ji vůbec nezaslouží. Kdyby opravdu miloval svou ženu Vat-
satarí, jak si to jistě zasluhovala, nikdy by neodešel pryč 
a neopustil ji, čímž ji neodvolatelně a nevyslechnutou od-
soudil a neopřel se o nic jiného než o velmi klamné svě-
dectví jeho očí.  Není zde žádného stupně důkazů, zdali se 
oči, uši nebo jiný smysl, jimž by opravdová láska nikdy ne-
měla zcela odmítat důvěřovat anebo si něco nechat při-
pouštět oproti tomuto přesvědčení zplozenému láskou, 
spoléhají pouze na její objekt a chápou, že ona je zcela 
zbavena jakéhokoli stínu podezírání a přilíná ke své víře 
navzdory všemu a všem. Avšak žárlivost náleží jen ne-
pravé a předstírané lásce, jež je jako taková opravdu jen 
marnost a zamaskované sobectví, a nikdy si proto není 
jistá, nýbrž je věčně znepokojená jako Tršódadhi. Jak byla 
jeho láska založena na zištnosti a ješitnosti, byla to také 
ctižádost, co ji nahradila, a všechno to ostudně selhalo, 
když byl cit podroben zkoušce. A jelikož nebyl ani schopen 
uvěřit své manželce nebo na ni zapomenout, nezasluho-
val si nic jiného než opovržení, a došel jen k bídnému 
konci, jaký osud připravil pro všechny, kdo zneucťují vzne-
šené a posvátné podvodnou a chabou nápodobou nebo 
předstíráním. Čistá láska se podobá vzdálené skále, která 
odmítá být otřásána jakýmkoli poryvem větru, a čisté 
odevzdání se zase připomíná poletujícího ptáka, který se 
vznáší v nepřístupné vyrovnanosti nebes vysoko nad 
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námi, a ne pro parádu či na odiv, ale jednoduše proto, že 
je pro něj zcela přirozené kroužit nahoře ve výšinách.  
A nyní, jak jsem pravil dříve, jsme dorazili do Kailás, a jsme 
tedy s vyprávěním u konce.   
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