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Má nejsladší Isabel 

 
Má nejsladší Isabel,  
 
chtěl bych ti toho tolik říct,  
na malou chvíli zavřít oči  
a alespoň s tebou chvíli být,  
věř, že o tom každý večer sním.  
V hloubi srdce vím, že na mě stále čekáš,  
i když jsi naštvaná, ale věz, že nebylo zbytí,  
já musel odejít.  
Znám tvé argumenty,  
že bez jednoho vojáka, se válka jistě obejde.  
Možná ano, ale pověz,  
jak bych mohl mezi lidmi chodit vzpřímeně,  
když bych se vyhnul svaté povinnosti,  
chránit naší zemi!  
 
Pověz, jak by ses mi mohla podívat do očí,  
když bych se zachoval jako zbabělec?  
Kéž by tato válka nikdy nebyla  
a my mohli vést život, o kterém jsme snili. 
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Vzpomínáš? Pozemek oplocený, uprostřed dům  
a v něm ty, já, kupa dětí a hodně zvířat okolo. 
Krásně jsme si malovali životní idylu,  
nikdo nevrátí čas zpět. Budeme moci doufat,  
že se nám to v příštím životě povede.  
Nemám už moc času, tak ti chci poslední věc říct.  
Odpusť mi lásko, že jsem svůj slib nesplnil.  

                                    Miluji tě, má nejsladší Isabel. 

Poslední slova vojína Johna Waltera, 
zapsal reverend Francis C. Wick. 
V polní nemocnici, léta páně 6. 10. 1814 
 

Nechť bůh odpustí všem, co peklem prošli  
a ulehčí trápení těm, co tu zůstali.  
Vím, že na Světě není slov,  
jenž by dokázaly utišit trápení  
nad ztrátou milující osoby.  
Budu se za vás modlit mé dítě,  
ať naleznete klidu v dobách smutných,  
v dobách zlých.  

                                          Reverend Francis C. Wick 
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Šepot v mlze 

 

Ticho a tma je všude kolem mě,  
mám zvláštní pocit, jakoby do těla  
pronikal chlad. To poslední, co cítím,  
je šílený tlak, tvrdý náraz,  
točím se, motám se,  
jakoby mé tělo bylo hadrové.  
Snažím se zaostřit zrak, je příliš zkalený.  
Mlha a šmouhy, něco si šeptají.  
Zahlédnu přítele jak utíká pryč,  
křičím, volám a on, jakoby nic.  
 
Otoč se, zachraň mě,  
pomoz kamarádu vstát.  
Neslyší, nevidí, stále utíká pryč.  
Ponechaje mě tady v údolí stínů,  
nehybně ležíc, já nemohu vstát,  
zem se otřásá, jen šepot se kolem rozléhá.  
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Otřesy sílí, jsou čím dál blíž,  
ta bezmoc v srdci tkví,  
že jen tady ležím a nehnutě přihlížím.  
 
Chci je varovat,  
sáhnout po zbrani a vystřelit,  
ale jsem jako ochrnutý,  
nemohu je zastavit.  
Po hodinách třesu,  
dunění a chaosu,  
je náhle klid,  
válečné tóny prozatím utichly.  
 
Mlha se pomalu zvedá,  
tma je bílá jako mléko,  
jako stěna a já náhle prozřel,  
už jsem pochopil, že po dobu,  
co jsem tady ležel,  
již dávno sem mrtev byl.  
Konečně opouštím zničenou schránku  
a se svými vojáky, s andělem smrti,  
v posledním záblesku mlhy odcházím. 
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