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SILÁK BRAND                           Otakar BATLIČKA 
THE STRONG MAN BRAND 
EL FORZUDO BRAND 
 
Překlad povídky Otakara Batličky „Silák Brand“ do angličtiny a španělštiny – 2. část 
(přeložil Luboš Hluchý) 
 
(STRUČNÝ OBSAH PRVNÍ ČÁSTI.- Na počátku povídky je uvedena zásada , že nikdy není 
rozumné podceňovat druhého člověka a autor pak začíná vypravovat to, co se mu jednou stalo 
v přístavu na Havaji v roce l913. Ucházel se o místo lodního topiče na parníku, který měl 
plout do Evropy, po které se mu už stýskalo. Náhoda jej v pracovní agentuře svedla s jedním 
Japoncem, maličkým mužíčkem, který stejně jako on chtěl cestovat do Evropy a stejně jako 
on se chtěl dát najmout na loď a dopravit se tak na vzdálený kontinent. Při přijímacím 
pohovoru s námořním důstojníkem měl však malý Japonec potíže, protože důstojník nevěřil 
že uzdvihne lopatu plnou uhlí a tím pádem se domníval, že žádný topič s ním nebude chtít 
pracovat v jedné partě, protože by musel pracovat za něj. Autor příběhu se však Japonce 
zastal a důstojníkovi slíbil, že mu s prací pomůže. Jak autor příběhu tak Japonec byli tedy na 
loď jako lodní topiči přijati.) 
 
ČEŠTINA: Stává se často, že nováček je na lodi podroben jakési přijímací zkoušce. 
ANGLIČTINA: It happens often that a newcomer is obliged to undergo a kind of “admission 
exam” on the ship. 
ŠPANĚLŠTINA: Sucede a menudo que un principiante esta obligado de hacer une especie de 
“examen de admisión” en el barco. 
Nás to potkalo hned po večeři, když jsme přešli do námořnické nocležny Forony. 
We had to face this situation immediately after the supper, when we came into Forona’s 
sailors bedroom. Nosotros tuvimos de hacer frente a esta situación inmediatamente después 
de la cena al llegar al dormitorio de marineros de “Forona” 
Hlavní slovo v našem oddělení měl chlapík jménem Brand. The most important person in 
our department seemed to be the guy called Brand. La persona más importante en nuestro 
departamento parecía ser el hombre llamado Brand.  
Nevím, co byl zač, asi Američan. I don´t know what his nationality was, maybe he was 
American.  No sé de donde era, tal vez norteamericano. 
Při pohledu na jeho ruce mě napadlo, že ten člověk snad nepotřebuje k nabírání uhlí ani 
lopatu. When I was looking at his hands, it occurred to me that that the man might not even 
need a shovel to load coal. Al mirar sus manos se me occurió que el hombre ni siquiera 
necesitaba una pala para trasladar el carbón.  
Brand začal: „Hej, ty dlouháne! Podej mi sirky, leží na mé posteli.“ Brand started:”You, 
the tall guy! Fetch me my matches, they are lying on my bed.” Brand empezó: “Oye, tu, el 
alto! Traeme mis fosforos, yacen sobre mi cama.” 
Pochopil jsem, že tento rozkaz znamená podrobit se vůli siláka Branda, a to po celou 
dobu pobytu na Foroně. I understood that to obey to this order meant to submit oneself to 
the strong guy’s Brand will, and namely during the whole stay on Forona’s board. Entendí 
que obedecer este orden quería decir conformarase con voluntad del forzudo Brand, más 
precisamente durante toda la estancia en Forona. 
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Rychle jsem uvažoval. I thought quickly.  Reflexioné de prisa.  
Podám-li Brandovi zápalky, budu nucen mu posluhovat stále. If I fetch Brand’s matches, I 
will be obliged to become his servant. 
Si traigo los fosforos a Brand, estaré obligado de convertirme en su servidor. 
Odmítnu-li, bude z toho rvačka. If I refuse, there will be a fight. 
Si rechazo, habrá una pelea. 
Přihodilo se však něco docela jiného! But something completely different happened. 
Pero sucedió algo completamente diferente. 
Malý Japoneček se ochotně zdvihl z lavice, popadl zápalky a podával je Brandovi. The 
little Japanese got up willingly from the bank, took the matches and passed them to Brand. El 
pequeño Japonés se levantó de una manera complaciente del banco, tomó los fosforos y los 
pasó a Brand. 
„Tobě jsem o ně, ty žlutý kašpare, neříkal!“ “I didn’t ask you for the matches, you yellow 
clown!” “No dije de traer los fosforos a ti, payaso amarillo!” 
„Dej zápalky zpět, odkud jsi je vzal!“, zavrčel mu Brand do tváře. ”Put the matches back 
where you took them!”, snarled Brand into his face. 
“Pone los fosforos atrás donde los has tomado“, gruñó Brand a la cara del japoné. 
„Pane, slušně a ochotně jsem vám vyhověl já, protože můj přítel by musel obcházet celý 
stůl.“ “Mister, I’ve met your wish, because my friend would have to go around the whole 
table.”  “Señor, he satisfecho yo mismo de una manera decente y complaciente su deseo, 
porque mi amigo tendría que rodear toda la mesa.” 
„Tady máte, co jste chtěl, a jestli se vám moje ochota nezdá dost dobrá, jste 
nevychovanec, který se snaží vyvolat rvačku.“ “Here is what you wanted and if you don’t 
find my willingness good enough, you are a rude person who is trying to provoke a fight.” 
“Aquí está lo que usted quería y si mi amabilidad no le parece ser bastante buena, usted es una 
persona mal educada, que está tratando de provocar una pelea.” 
„I v tom případě jsem ochoten vám vyhovět, jen řekněte laskavě, kam s vámi mám 
praštit.“ “I am ready to meet your wish also in this case, only, please, be so kind and tell me 
where I am supposed to throw you.” “También en este caso yo estoy dispuesto a satisfacer su 
deseo, diga solamente, por favor, adonde Le debo echar.” 
V kajutě zavládlo ticho. In the cabin everybody started to be silent. 
En la cabina se hizo silencio. 
Nikdo nedovedl pochopit smělost malého Japončíka. Nobody was able to understand the 
courage of the little Japanese. Nadia fue capaz de entender el coraje del pequeño japonés. 
Pak kdosi propukl v smích a hned se chechtali všichni. 
Than somebody started to laugh and immediately all the men were laughing. 
Después alguién empezó a reír y enseguida rieron todos. 
Jen silák Brand ne. Dobře vycítil, že smích platí jemu. 
Only the strong guy Brand was not. He felt well that men were laughing at him. 
Solo el forzudo Brand no rió. Sentía bien que los hombres reían de él. 
Chvíli se díval udiveně na žlutého mužíka, pak napřáhl ruku, podobnou ramenu lodního 
jeřábu, a chystal se Japonce uchopit. For a moment he was looking with surprise at the 
yellow little man, than he stretched his hand similar to a ship crane’s arm and was going to 
catch the Japanese. Durante algunos ratos miró con sorpresa al hombrecito amarillo, después 
estiró el brazo similar al brazo de una grúa de barco y estuvo a punto de agarrar al japonés. 
Co se událo potom, bylo záležitostí několika vteřin. What happened next was a question of 
several seconds. Lo que sucedió después era cuestion de algunos secundos. 
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Japonec se proměnil v kouzelníka, který mávnutím ruky vymrštil siláka otevřenými 
dveřmi kabiny až na palubu. The Japanese became a magician who with one move of his 
arm threw the strong guy out through the cabin’s door so that he fell on the board. 
El japonés se convirtió en un mago quién con un movimiento del brazo echó al forzudo a 
través de la puberta abierta de la cabina afuera hasta el bordo. 
Brand byl z místnosti přímo vystřelen! Brand as if were shot out of the room! 
Como si Brand fuera disparado de la cabina. ¨ 
Skokem kočky jej Japončík následoval, a dříve než se kdo nadál, přitiskl Branda 
k podlaze takovým způsobem, že silák Brand křičel bolestí. The Japanese followed him 
jumping like a cat and before anybody realised what was happening, he pressed Brand to the 
floor in such a way that the strong guy yelled with pain. El japonés le siguió saltando como un 
gato y antes que alguien se dio cuenta de eso, apretó a Brand contra el suelo de tal manera que 
el forzudo gritó de dolor. 
„Tak už mě pusť, žluťásku, vždyť mi praskají kosti“. 
“Come on, don’t hold me any more, little yellow buddy, you are breaking my bones.”  
“Oye, no me tengas más, pequeño amigo amarillo, ves que estás rompiendo mis huesos.” 
„Copak nerozumíš ani trochu legraci?“ “Don’t you have a sense of humour?” 
“No tienes el sentido de humor?” 
„Chtěl jsem vědět, jací jste vy dva parťáci. Vidím, že dobří!“ 
“I wanted to find out what kind of teammates you two are. I see that the good ones!” 
“Quería comprobar que sorta de gente son ustedes. Veo que – buena!” 
Silák Brand se těžce zdvihal s podlahy a narovnával si pokroucenou ruku. The strong guy 
Brand was getting up with difficulties from the floor and repositioned his torsioned arm. 
El forzudo Brand se levantó con dificultades del suelo y destorció su brazo distorsionado.  
„To jste mne do něčeho navlékli.“ “I was foolish to follow your suggestion.”   
“Me sugerieron ustedes de verdad una cosa muy buena.” 
„Brande, vyzkoušejte ty nové mládence, co jsou zač – a já , starý dobrák, to udělám a 
ten žlutý gentleman na mně zkouší jiu-jitsu.“ “Brand, test the new guys so that we know 
what kind of people they are – and I, old fool, do it and that yellow gentleman has tested his 
jiu-jitsu on me”.  “Brand, prueba los hombres nuevos para que sepamos que sorta de gente 
sean – y yo viejo ingenuo lo hago y el caballero amarillo testa en mi su jiu-jitsu“. 
„Ale teď hybaj, dlouháne, a podej mi ty zatrolené zápalky!“ 
“But now, come on, the tall guy, fetch me the goddamned matches!” 
“Pero ahora, date prisa, el alto y traemé los malditos fosforos”. 
S úsměvem jsem podal Brandovi krabičku. I passed the box to Brand with a smile. 
Sonriendo pasé la cajita a Brand. 
„A to jsi nemohl udělat hned?“ “And you couldn’t do it before?” 
“Y no lo pudiste hacer antes?” 
„Poprvé to bylo něco jiného, Brande.“ “Before it was different, Brand”. 
“Antes fue algo diferente, Brand“. 
„To jste byl cizí člověk, ale teď jste – kamarád.“ “You were a stranger before, but now you 
are a friend”. “Usted era une persona ajena, pero ahora es – amigo.” 
 
Teprve po této příhodě jsme byli mezi posádku doopravdy přijati. 
Only after this event we became the real crew members. 
Sólo después de este acontecimiento nos convertimos en los miembros verdaderos de la 
tripulación. 
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HUMOR A PŘEKLADY 
Překládat anekdoty není vůbec snadné, o tom byla už trochu řeč minule. Naštěstí je ale čeština 
dost košatá, a tak si lze vypomoci tím, že se nepřekládá slovo od slova, ale raději se nějaké 
slůvko přidá, aby smysl byl jasnější. Také pomůže znalost českých poměrů – legrace se lépe 
tropí třeba z policajta, než jen tak z kdekoho. Pár příkladů za všechny: 
 
How could you help a starving cannibal? 
Give him a hand. 
 
Jak můžete pomoci lidojedovi, který strádá hladem? 
Nabídněte mu svou pomocnou ruku. 
 
 * * * 
 
Why did the tired man put his bed in the fireplace? 
He wanted to sleep like a log. 
 
Proč si dal unavený policajt postel do krbu? 
Protože chtěl spát jako dřevo. 
 
 * * * 
 
When are traffic police strong? 
When they hold up cars with one hand. 
 
Kdy si dopravní policajt může myslet, že je silák? 
Když zvedne jedinou ruku a drží celou řadu aut. 
 
 * * * 
 
Some girls think I’m handsome and some girls think I’m horrible. 
What do you think, Mary? 
A bit of both, pretty ugly. 
 
Některé dívky si myslí, že jsem hezký a jiné, že jsem strašný. 
Co myslíš ty, Maruško? 
Od obojího trochu, jsi pěkně hnusnej. 

Čtenáře zdraví 
Jan Bázler 

* * * * * 
 
Citát na závěr, tentokráte vlastně také v překladu: 
 

Život je tragédií pro toho, kdo cítí, 
a komedií pro toho, kdo myslí 

Moliére 
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