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Už je to čtyři týdny, 
co odjel můj milovaný 

jonathan… a od té doby 
o něm nemám žádné zprávy.

drahá přítelkyně lUcy 
mě pozvala do Whitby, 
kde přes léto pobývá 
s matkoU. Whitby je 
půvabné městečko 

U moře.

ráda se procházím po hřbitově 
vysoko nad městem. to místo je velice 
zvláštní a je odsUd překrásný výhled 
na přístav ležící dole U paty útesU. 

máte tU dokonaloU vyhlídkU na celý 
záliv až tam, kde do moře ční 

mys kettleness.
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je tam nespočet 
náhrobních kamenů, kam 

oko dohlédne. jako kdyby 
všechny mrtvé v anglii 
pohřbívali ve Whitby!
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navzdory tomU, 
co si kdo možná myslí, 
na tom místě není nic 

děsivého ani smUtného… 
právě naopak.

ostatně místní 
se často chodí procházet 
po pěšinkách mezi hroby, 

nechávají se ovívat 
svěžím vánkem a kochají se 

krásnoU vyhlídkoU.
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na konci útesU se půda sesUla 
a některé hroby byly zničeny.

o něco dál se tyčí zřícenina Whitbyského opatství, 
které kdysi zpUstošili dánové…
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svěží odpolední vánek ke mně donesl útržky 
hovorU tří starců, jistě bývalých námořníků, 

kteří odpočívali nedaleko mojí lavičky.
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podle všeho mlUvili o nějakém přízraku, 
o „dámě v bílém“, který se někdy zjevUje 

za okny opatství.
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také se zmínili o místní legendě, 
podle níž za krajně špatného počasí, 

když je nějaká loď v nebezpečí 
a hrozí jí ztroskotání, se šíleně 
a zběsile rozezní zvon Upevněný 

na bóji poblíž břehU.
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vyptala jsem se na to
jednoho z těch tří, 

toho nejhovornějšího, 
když procházel kolem… 

očividně si rád zavyprávěl.

já bych takovejm 
věcem až tak nevěřil, 

slečinko. samý 
vobehraný písničky!

Určitě vás taky zajímaj 
povídačky vo strašidlech 
a přízrakách a podobný 

nesmysly!

tím se bavěj jen lUfťáci 
a vejletníci, víme? nic pro 

fajnovoU slečinkU jako vy. 
lidi toho napovídaj!

a… nevyprávěl byste mi tedy, jak se 
za starých dob lovily velryby?

      jo tohle!… historek mám fůry, 
                      byl jsem U grónský 
                      rybářský flotily eště 
                    v době bitvy U Waterloo! 
                      to je let!

ale to by 
znamenalo… 

že je vám skoro 
sto let!

si pište, 
slečinko! 

je mi skoro 
sto let a… 

ale… slyšíte? 
zrovna odbíjej 

šestoU!
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mUsím se honem 
vrátit domů, 

slečinko. vnUčka 
na mě moc nerada 

čeká s čajem.

vynadala by mi. 
dovyprávím vám to 

příště!

o dva dny později…

stále žádné zprávy od jonathana… 
čas Ubíhá… je mi těžko, srdce mám 

zmožené žalem a úzkostí…

odpoledne jsem znovU vyšla nahorU na útes, 
tentokrát ale ve společnosti lUcy. nalezly 
jsme tam onU trojici starých námořníků 
a zdálo se, že má drahá přítelkyně si je 
svoU krásoU a miloU povahoU získala.

podařilo se mi 
před staříkem 

znovU nadhodit 
téma místních bájí.

samý nesmysly!

na moU dUši, slečinko, 
nesmysly a nic jinýho. 

povídá se vo přízrakách 
a ďáblech a strašidlech 

tady na hřbitově…

ale já vám 
něco řeknU! 
všecko je 

to vymyšlený 
vod farářů, 
ty historky 
vo voživlejch 

mrtvejch 
a vůbec! 

jen se chvilkU 
zamyslete, 

jakej z toho 
maj kšeft!

až se mi 
z toho 
vzteky 

pění krev! 
a nestačí jim 

lhát v novinách 
a tak, eště ty 
lži dávaj tesat 

do kamene, 
tady na ty 
náhrobky, 
mizerové!
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koUkněte, co je 
na hrobech psaný: „zde 

vodpočívá ten nebo ten“, 
nebo „svatý památce“…

a přeci 
přes půlkU těch hrobů 

je prázdnejch!

samý vejmysle a lži! 
hroby jsoU prázdný 
jako moje tabatěrka 

v pátek večer!

?!!

ale… přece snad 
všechny ty náhrobní 

nápisy nelžoU!

to se nasmějete, slečinko… 
no koUkněte se třeba tady 

na ten náhrobek.

pěkně 
mi prosím 

nahlas 
přečtěte, 
co tam 
stojí.

„edWard sperncelagh, kapitán obchodní lodi, 
zavražděn piráty ve věkU 30 let U pobřeží 

svatého ondřeje v dUbnU 1854.“

a já se ptám: 
kdo se s ním tahal až sem 

a pohřbíval ho tady?

kdepak, zatraceně by mě 
Udivilo, kdyby tam vespod 

leželo jeho tělo!
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