
Šest černých mnichů stoupá po schodech z přístavu na Champagné, už jsou uprostřed 

kruhu chýší. Muži z Champagné mají také hlad, všichni se vrátili, vytáhli sítě a vrše, na 

velkých ohních se pečou ryby. Vysvětlování, nábor a Spása se odkládají na později: šest 

černých mnichů se zamísilo mezi sedící rybáře, mluví o jeseterech, o štikách, o jaru a létu. 

Smějí se, kouřící misky se plní. Eble nemluví s nikým, sedí sám, je unaven, popuzen sám 

proti sobě, rád by věděl, co ho to včera popadlo, míchat se do plynutí vody, jaká pýcha, jaké 

ďáblovo šálení. Dostává misku, zvedá oči. Stojí nad ním velice mladá a krásná žena, velice 

vážná, dává otevřenou dlaní. Má silný nos a ústa, oči doširoka otevřené. Je vysoká, bílé pleti. 

Bosé nohy jsou z mramoru. V tom okamžiku Eble vzplane. 

Eble je vskutku bratrem Slaměného víchu, nadešel čas to říci. I on plane. Je pravda, že jeho 

oheň se nepodobá cválající blyštivé mase, drátěné košili, zbroji a železu na konci s kopím; 

jeho oheň je rafinovanější, ne tak hřmotný – spíš jeho dva ohně. Protože dvě vášně 

pocházející z ohně, které ve svatomichalské  chýši neúnavně doutnají pod černou kápí, jako 

doutnaly uprostřed kouře kadidel pod zlatou mitrou ve Svatém Martialovi v Limoges, své dvě 

zápalné lodě, si ponechal: totiž slávu a tělo. Slávu, jež dokáže šířit oheň v paměti lidí, a tělo, 

jež dokáže strávit člověka prudkým plamenem, bleskem. A ta vysoká žena, která před ním 

stojí, která už se na svých mramorových nohou vzdaluje, to je bezuzdná vertikála blesku. 

Nastává večer, oblačný soumrak je rudý. Po Champagné šest černých mnichů nahodilo 

návnadu dobytka a Spásy i na ostrovech Chaillé, Elle, Le Dune a Le Gué a lov se vydařil. 

Pluje za nimi víc než třicet lodic naložených množstvím paží, muži, ženy, děti, i několik 

šedých krav. V jedné z lodic je žena z Champagné a její manžel rybář. Eble se na ni dívá a 

vidí, že se na ni dívá i Hugo. Žena se dívá na vodu. 


