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Ačkoliv se tak může zdát, tato kniha není obžalobou psychiatrie ani 
pokusem podat nějaký objektivní obraz její praxe v dané době. 
Prostředí léčebny, která neodpovídá žádné konkrétní instituci, tu bylo 
použito především jako zrcadlo, ve kterém se o něco kontrastněji zračí 
zápas různých pojetí některých základních hodnot lidské existence. 

 
            J. K. 
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 I 
 

Nic v životě nelze vzít zpátky, ani sebemenší maličkost. Všechno hned neodvratně 
pozře minulost: tu cesta roztřeseným autobusem na samý kraj města, při které hluk zahlušil 
každou myšlenku, i chůzi pěšky v náhlém tichu po silnici do kopce s kmitáním podzimního 
slunce mezi křovinami na úbočích. A také první zjevení se zámku, chmurně pompézní, po 
několika krocích bránu, nádvoří, vchod do budovy, chodbu, nejistý vstup do dveří s nápisem 
Příjem, odevzdání zalepené obálky, pak nekonečné čekání, narušené jen dětinskými testy: to 
všechno je už v téhle chvíli minulost, do níž se nedá znovu vstoupit. A přitom jako by se 
všechno udávalo příliš rychle a člověk to prožil vlastně až ve vzpomínce. Teprve teď, když se 
to nehodí, protože ticho v ordinaci houstne, jako by doopravdy vyvstal zámek na kopci, napůl 
ukrytý korunami stromů, zblízka tak trochu bizardní divokou směsí historických stylů, na něž 
si stavitelé zřejmě vzpomínali postupně, zřetelně zanedbaný a trochu posupný v své 
oprýskané šedi. A také brána ve vysoké zdi, nezvykle masivní, jako by měla čelit útokům či 
obléhání, teď ale otevřená dokořán a přímo zvoucí. Okázalý vchod do zámku s omšelou tabulí 
se jménem léčebny, pak chodba se zašedlou klenbou. Všechno takové zvláštně dvojznačné – 
na jedné straně mračně nepřístupné, na druhé téměř bezbranné svou zanedbanou nádherou, 
popíranou přístavbami z laciného dřeva. A všude ticho, napjaté nějakou nevyřčenou otázkou. 

A potom čekárna, v které se nekonečně vleče čas, ačkoliv současně ubíhá také příliš 
rychle, jak člověk váhá, zda by přece jenom neměl odejít. Psychiatrie. Ne blázinec, ba ani 
klinika, jenom takové zařízení s celodenním provozem pro lehké poruchy, jak ujistila lékařka. 
Nicméně úzkost, kterou samo slovo psychiatrie někde až v hloubce vyvolává, a zároveň – 
pořád ta podivná dvojlomnost – jakási zvědavost, kterou čekání rychle udolává. 

Úleva z otevřených dveří ordinace je teď také nenávratně pryč, vytlačena napřed 
údivem, pak rozhořčením. Rozhovor s hlavním psychiatrem – podle tabulky na dveřích má 
divné jméno MUDr. Komorous – se nějak nevyvíjí dobře. Zdá se, jako by v této místnosti, jen 
spoře osvětlené z malých oken, slova měnila význam, jakmile se vysloví. 

„Vy jste sem přišel zcela dobrovolně. To si doufám uvědomujete.“ 
Oči za brýlemi v lehce pihovaté tváři působí ironicky, ale taky trochu útočně. 
„Ano, ale to neznamená...“ 
„Že se opravdu chcete léčit. Přirozeně, to je docela obvyklé.“ 
„Tak jsem to nemyslel. Ale jsou meze...“ 
„Které si stanovíte vy? Pak je to tak, jak říkám. Nechcete se léčit.“ 
Úzká, inteligentní tvář s výbojným, poněkud samolibým výrazem kolem spíš tenkých 

úst. A oči. Jejich zorničky jsou nehybné, jak by chtěly přibít každý odpor k zemi. 
„Ne, já se léčit chci, i když si nejsem jistý, jestli tady...“  
„Myslíte, že to dovedete posoudit?“ 
Zase ten ironický, lehce nadřazený výraz. Zdá se, že právě odněkud přišel nebo někam 

odchází, bílý plášť má jen tak přehozený přes občanské oblečení. Kostnaté prsty pravé ruky 
lehce bubnují na stole plném lejster, spíše hravě, nežli nervózně. Přes jeho rameno je vidět 
police prosklené skříně, plné léků. Pestré nálepky lahviček jsou nápadné svou barevností. 
Jinak je všechno bílé, nebo spíše našedlé. Stěny už dávno potřebují nový nátěr. 

„Mám úporné bolesti v pravém boku, víc než rok. Nesnáším řadu jídel, je mi po nich 
špatně. Také mě často pálí žáha. Tohle mi zrovna nepřipadá...“ 

„Příznaky. Jak tady píše paní doktorka, není žádný objektivní nález, že je něco 
somaticky v nepořádku.“ 

Nedbalým pohybem nadzdvihne přípis, jako na doklad, ale hned jej zase nechá klesnout 
zpět na desku stolu. 
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„Nikdy mě vlastně nikdo doopravdy nevyšetřil.“ 
„Rentgeny žaludku, žlučníku, ledvin. Co byste ještě chtěl?“  
To nekonečné čekání v čekárnách polikliniky s hrdlem a nitrem vyprahlým vnuceným 

půstem, pak pozření něčeho odporného a minutu či dvě přitisknut k desce rentgenu, který 
působí muzeálně. Lékaři, šedí únavou či nezájmem, kteří ani nevzhlédnou od přístroje. Bez 
nálezu, další. Ano, co by člověk ještě chtěl? Jakési ideální lékaře, o nichž se píše v románech, 
kteří by vůbec vyslechli, jaké má člověk potíže? 

„Když jsou orgány zjevně v pořádku, musí být chyba v mysli. A od toho jsme tady my.“  
„Je tady přece ještě jejich funkce...“ 
„No právě, funkce, jak jste řekl. Funkční poruchy. Ale ty pocházejí z mozku, víte? A 

tedy z psyché, jak říkali staří. Tedy z mysli, ať už vědomé či ne. Jste tady správně, milý pane. 
Jde jenom o to, abyste to už bez odporu uznal a začal spolupracovat.“ 

Lékař čeká s lehkým ironickým úsměvem, pero připravené k psaní. Zrak bezděčně 
uklouzne k oknu, do něhož teď téměř omluvně vklouzl šikmý paprsek zlatého podzimního 
slunce a přetíná kus podlahy, pokryté starým linoleem, také desku stolu. Na prstech lékaře na 
chvíli zasvítí drobné rezavé chloupky. 

„Když já se s vámi nějak nedokážu domluvit.“  
„To je běžné, zpočátku. Pacient si prostě nerozumí.“ 
„Ale já mám pocit, že to vy mi nerozumíte. Nezlobte se, že to říkám, ale chytáte mě za 

slovo a dáváte mu význam, který nemám na mysli. Především strašně zjednodušujete...“ 
Není to příliš upřímné? Zdá se, že ho to nevyvedlo z klidu. Jenom se mírně usměje a 

s trochu teatrální komikou rozhodí ruce. 
„Ale my musíme zjednodušovat, to jinak nejde, milý pane. Když se vám podebere 

palec, tak vám budu operovat palec a nebudu se starat o to, že jsou ve hře třeba taky 
lymfatické žlázy.“ 

„Copak se duše může místně podebrat? Já sice vím, co psychoanalýza myslí 
komplexem...“ 

Úsměv teď rychle mizí, vystřídán odmítavým výrazem. 
„To ponechte laskavě mně. Pro vás bude určitě lépe, když zapomenete povrchní 

znalosti, které jste zřejmě někde posbíral.“  
„Proč povrchní?“ 
„I kdybyste přečetl celého Freuda...“ 
„Četl jsem taky jiné... Junga, nebo třeba Horneyovou, Alexandra, Kretchmera.“ 
„Prosím vás. Ti tady nikdy nevyšli.“ 
„Mají je v Universitní knihovně. Půjčují je sice jenom do studovny...“ 
Na chvíli je tu ticho, rozhodně ne vlídné.  
„Podívejme se. Takový zájem právě o psychologii? Není to přece vaše profese.“ 
Má cenu vykládat, jaké to je, když člověk ztratí svoji práci, které až dosud věnoval 

skoro každou minutu svého času, a náhle je tu prázdno, v kterém se vynořují stovky možností 
a krátce slibují nějaký nový smysl?  

„Když člověk o sobě po celá léta přemýšlí...“ 
„Tedy obírá se sebou, chcete říct. Slovo myšlení by mělo být rezervováno pro myšlení 

kritické. A toho vy o sobě přece nejste schopen. Proto jste taky tady.“ 
Výsměch? Rozhodně výraz převahy, téměř opovržení. Zuby jsou mírně vyceněny, což 

nějak zdůrazňuje pihy na úzkém výbojném nose. Dva páry rukou svírají okraje stolu. Prostor 
se zazmítá psychickou srážkou. 

„Jak si můžete být tak jist, že nejsem schopen kritického myšlení?“ 
„O sobě, pane, o sobě. To vyplývá z celého postoje. Vy si sem přijdete, abychom vás 

vyléčili z funkční poruchy...“ 
„Poslala mě sem závodní lékařka.“ 
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„A vy jste přišel, že. To už je jistá informace. Ten, kdo sem přijde, někde v hloubi tuší, 
že nás potřebuje. Jenomže právě to, co ho sem přivedlo, mu brání, aby si to přiznal.“  

Znovu ten obraz silnice, která se od stanice autobusu zdvíhá ostrým obloukem mezi 
svahy, porostlými hustým mlázím. Za ním o něco výš temné koruny stromů a mezi nimi obrys 
omšelého zámku, jehož vzhled působí pochmurně. Znovu bolestné pochyby, nutkání rozlepit 
tu obálku a přečíst si, co tam lékařka napsala. Chuť otočit se na místě, seběhnout ke stanici a 
jet tím autobusem zase zpátky. A přitom zvědavost, jaké to je – to, o čem člověk jenom četl. 

„Podívejte, vám moje slova nebudou moc příjemná, ale to už patří k věci, víte? Když 
vás mám vyléčit, tak vám nezbytně musím něco vzít. Něco, na čem vy nejvíc lpíte. Neobejde 
se to ... bez katastrof. Víte? Vy se ovšem budete strašně bránit.“  

„Já se nebráním rozumnému léčení. Ale myslím, že k tomu mě musíte aspoň zkusit 
pochopit. Tedy především vůbec poslouchat, co říkám.“ 

Zvrátí se v křesle dozadu a jenom krátce, nedbale mávne rukou. 
„Slova. Pohodlná zevšeobecnění. Na to my tady nedáme, víte? Co kdybychom přešli 

k faktům. Vy, člověk s  nadprůměrnou inteligencí... kolik nám to ukázalo?“  
„Já nevím, nedíval jsem se.“ 
Nedůvěřivě se ušklíbne, pak chvíli hledá v papírech. Když najde svazek testů, chvíli 

v nich listuje, pak dlouho zkoumá závěrečný list. 
„IQ sto šedesát pět? Není to chyba?“  
Chvíli tiše pohybuje rty, potom listuje testem tam a zpátky. Nakonec odloží papíry na 

stůl. Člověk by řekl, že se tváří uraženě. 
„Skutečně, IQ sto šedesát pět. No vida, to jsme tady ještě neměli. Tedy člověk s vysoce 

nadprůměrným intelektem pracuje ... v gumárně. Jak to přijde?“ 
„Vždyť jsem to říkal. Vyhodili mě z ústavu.“  
„Copak jste provedl?“ 
„Nic. Bylo to z těch tak zvaných politických důvodů.“ 
Je to jen dojem, že to zase neslyší? Snad kdyby se to řeklo vícekrát, stále silnějším 

hlasem, až by člověk řval jako nějaký tlampač na nároží... V té chvíli se rozlétnou dveře do 
chodby a vsune se nějaká tvář. Ten muž je také v bílém, ale asi není lékař, podle primitivních 
rysů odulého obličeje. 

„Máme ho!“ 
Zní to trochu udýchaně. Ve tváři Komorouse kmitne napřed podráždění, vzápětí 

dychtivost. Vyskočí a jde ke dveřím. 
„Kde byl?“ 
„Schovával se za skleníkem.“ 
Lékař se krátce zasměje, zní to trochu jako skřek dravého ptáka. Pak vyjde na chodbu. 

Tlumené hlasy, mezi nimi něco jako tiché vytí nebo nářek. Zvuk nohou, který naznačuje 
zápas. Bouchnutí dveří, potom křik, který zní o to děsivěji, že je ztlumen několika stěnami. 
Pak ticho. Po chvíli chvatné kroky, dveře se zas otevřou a vchází Komorous, poněkud 
zadýchaný, ale zjevně spokojený. 

„Vidíte, příklad toho, co jsem říkal. Demonstrativní útěk. Brána dokořán otevřená, pět 
minut na autobus, ale ten člověk prchá do parku, kde ho zřízenec samozřejmě chytí. Proč? On 
nechce utíkat, bojí se toho světa venku.“ 

„Proč tedy vůbec utíkal?“ 
Komorous vzhlédne, jak by překvapený, že tu není sám.  
„Cože? Aha, proč utíká. Manifestace odporu, který se zdál být zvládnutý. Nu, s tím si 

poradíme... Vraťme se k vám, ve vás je taky hodně odporu. Jak vidím, původně jste tedy 
fyzik. Obor?“ 

„Dělal jsem na neobvyklých stavech molekul.“ 
„Aha. A teď... fyzik v gumárně. Proč s tím nic neděláte?“ 
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„Zkoušel jsem to.“ 
Zas se tak podívá, jako by vůbec netušil, jak to tam venku, za zdmi zámku, chodí.  
„Skutečně?“ 
„Nikde jinde mě nevezmou. Je to jako Kainovo znamení.“ 
„Nepovídejte!“ 
Záblesk v očích a obrýlená tvář letí dozadu, jak se lékař zvrací v křesle. Výsměšný 

smích tluče o stěny a zrudlé, rozpálené tváře. 
„Kainovo znamení! To myslíte vážně?“ 
„Řekl jsem to obrazně, ale je to, jako bych měl skutečně na čele vypálené znamení. 

Vyhozeného nikde nepřijmou, pokud ovšem nemá mocné známé.“ 
„A to vy nemáte.“ 
„Ne, to já nemám.“ 
„Pro to Kainovo znamení.“ 
„Ale to je přece známý fakt, že...“ 
Mávne rukou, jako by zaháněl obtížnou mouchu. 
„No dobře, dobře. Něco bychom pro začátek měli. Podívejte, já vám tady něco dám, to 

vás alespoň trochu uklidní a uvolní to ... napětí ve vás.“ 
Štíhlá ruka, porostlá rezavými chloupky, bloudí chvíli mezi barevnými krabičkami, pak 

náhle dopadne jako dravec a unáší jednu z nich. Žluté kuličky vybíhají na stůl. Jedna, dvě, tři. 
„Dvě hned a jednu večer. Jděte se projít, do večeře máte spoustu času. Nijak vás 

neomezuji, ale s ohledem na další pacienty... prostě je zbytečné, abyste opouštěl ústav. Máme 
tady dost velký park.“ 

Úlek, který jde celým tělem. Hrdlo se sevře tak, že slova vycházejí téměř neslyšně. 
„Znamená to, že jsem internován?“ 
„Ale prosím vás, co je to za výraz. Zavedli jsme tu jenom trochu intenzivnější péči, 

vede přece jen rychleji a spolehlivě k cíli. Zůstanete tu pět šest týdnů a budete překvapený, co 
to s vámi udělá. No tak. Zítra si vás trochu vyšetříme, tady s tímhle lístečkem hned po snídani, 
ano? Doktorka Beranová, číslo dveří máte tady napsáno. Pak uvidíme, co s vámi dál.“ 

Úsměv najednou bodrý, ruka protektorsky na rameni. Pocit porážky. Pak dveře. 
„Ještě okamžik. Sestra potřebuje váš občanský průkaz. To víte, máme to tu jako hotel. 

Pak vás přidělí na pokoj. Seznamte se tam s ostatními, rozhodně na to nezapomeňte, ano? Ale 
pak se jděte projít. Sestro, založte tady panu doktoru Kadlecovi velkou kartu.“ 

Velkou kartu? Seznamte se na pokoji, neopouštějte zatím ústav, mizící rudý obdélníček 
občanského průkazu. Velké desky zaklapnou. Past! Ale ne, v zásadě je vždycky možné odejít. 
V zásadě? Panika se postupně rozpouští pod sestřiným sametovým hlasem. Měkká ústa 
v tvarohovité tváři, velké hnědé, soucitem těžké oči. To uvolní napětí ve vás ... 

 
* * * 

 
Soumračnost chodby, pak hráz dveří. Pokoj, otlučené skříně, čtyři lůžka. Žádné židle, 

ani stůl. Lůžka? No ovšem, někde přece lidé spí. Tři postavy, jako pohozené na nich. Jedna 
hranatá obrýlená tvář, napjatá dychtivým zájmem. 

„Tak tady máte nového kamaráda. Buďte mi na něj hodní.“ 
Ústa pod brýlemi se rozevřou k úsměvu, který je trošku příliš široký a křečovitý.  
„Ale to víte, sestři. Tak pojď dál, jen pojď, žádný strachy. Jako doma.“ 
Napřaženou ruku je třeba stisknout. Je horká a zpocená. Lehký třes. 
„Já jsem Kadlec.“ 
„Oskar. My tady máme jenom křestní jména, víš. A tykáme si. To víš, nemáme před 

sebou tajnosti. Doktorů se to samozřejmě netýká, ale my, co se tu léčíme, jsme na tom všichni 
stejně. Chápeš? Takže tu neděláme žádný rozdíly.“ 
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Překypující srdečnost a naléhavý pohled lesklých očí. Až trochu násilí? Možná jen 
prostoduchost. Ruku stále drží, je to trochu nepříjemné. 

„Já jsem Jiří.“ 
„Tak vidíš, Jirko. Ten schlíplej u okna je Honza. Komorous ho dneska rozebral, tak si 

teď líže rány. Ale pomohlo mu to, to si piš. Však uvidíš. Tamhle je Václav, s tím moc řečí 
není. Pořád si něco čmárá, nikdo neví co.“  

Křivky po papíře, krátký pohled malých očí v široké, ploché tváři. Mlčenlivý chlad. 
„Kdepak máš věci, Jirko. Skříň máš támhle, postel tady.“ 
„Věci?“ 
No ovšem, věci. Zůstanete pět šest týdnů... Více než měsíc beze všeho, nač je člověk 

zvyklý, bez svých knih, především bez Aleny. Úplně sám... Vlastně ne sám, to by snad bylo 
lepší, ale s třemi dalšími, z nichž jeden vnucuje svou pozornost a další dva člověka ignorují. 
Úplný nedostatek soukromí a k tomu cosi, čemu tu říkají léčení...  

„Vy tady nemáte ústavní oblečení?“ 
„My? Co tě napadá! Copak jsme blázni? No jen to řekni, připadám ti jako blázen?“ 
„Já přece netvrdím...“ 
„My víme, že nám něco je. Blázen to neví, chápeš?“ 
„No...“ 
„Budeš tu potřebovat pyžamo a aspoň jedno převlečení. A všechno podepsat, jinak se to 

v prádelně ztratí. Návštěvy tady Komorous moc netrpí, s tím radši nepočítej.“  
„Cože? Proboha, proč...“ 
„Lidi zvenčí nás jenom ruší. Jsou venku, tak nic nechápou...“ 
Mávnutí ruky, kterým horečný výklad náhle skončí. Oskar se sveze na svou postel, 

najednou zřejmě vyčerpaný. U okna Jan najednou zdvihne hlavu a hledí mlčky sem. 
Nečekaně krásná, skoro dívčí tvář. A na druhé posteli Václav črtá tužkou dál své nekonečné 
křivky... 

 
* * * 

 
Zpocená ruka klouže po sluchátku a tepe rychlými údery srdce. Dlouhý, lehce kolísavý 

tón. Daleko v prostoru, teď náhle neskutečném, telefon úpěnlivě vyzvání. 
„Aleno. To jsem já.“ 
„Bože, kde jsi. Já jsem už celá vyděšená.“ 
„Oni si mě tu nechali.“ 
„Ježíši...“ 
„Alenko. Budu tady pět šest týdnů.“ 
„Tak dlouho? Co si tady sama počnu?“ 
Co na to říct? Stěna nad telefonem, poznamenaná napůl setřenými, nečitelnými čísly a 

nápisy, nedává žádnou inspiraci. 
„Budeš to muset nějak vydržet.“ 
„Proč jsi tam vůbec chodil? Vždyť ti tam ublíží. Prosím tě, ty přece nejsi blázen.“  
„Tohle prý není blázinec.“ 
„Stejně. Prosím tě, nenech se tam zavřít.“ 
„Já teďka odsud nemůžu. Vzali mi občanku.“  
„Jak, vzali. Proč jsi jim ji dával?“ 
„Nějak jsem nedokázal odmítnout. Ten doktor říkal, že když se chci vyléčit...“ 
„Jirko, ty ses snad zbláznil. Prosím tě, uteč a přijď domů. Přece mě tu samu nenecháš.“ 
„Vždyť ti to říkám, teďka odsud nemůžu.“ 
„Ty se mi mstíš, že je to tak? Chceš mě tím potrestat.“  
„Prosím tě, co to říkáš...“ 
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„Já vím, že jsem odporně vyváděla. Ale teď už budu hodná.“ 
„Alenko...“ 
Potřeba sáhnout prostorem a dotknout se. 
„Já se na tebe nezlobím. Ale potřebuju, abys mi přivezla prádlo, knihy...“  
„Cože? Prosím tě, tohle na mně nechtěj. Víš, že nesnáším nemocnice, natož...“ 
Dlouhé, vyčerpávající dohadování. Nakonec slíbí, zavěsí. Řeklo se vůbec, kde to 

vlastně je, jak se sem jede? Náhle se zdá, jako by nebyla žádná normální cesta sem a hlavně 
odsud... 

 
* * * 

  
Strach. Ten dosud nepřiznaný vlastní, potom Alenin, ten schoulený u okna a onen 

prosakující bodrou srdečností, všechny zhuštěné do jediného živlu, ženoucího se v temných 
mračnech korunami stromů. Potřeba prchat, ani ne zoufalým úprkem nohou na cestě, ale 
soumračnými prostorami sebe sama, stále hlouběji, do jediné chvějivé tečky. Úprk před 
sebou, sám k sobě... 

Zastavit se a především se uklidnit. Každá situace má svůj vzorec, třeba složitý a 
unikavý, ale určitý. Vyznat se v něm, najít jeho těžiště a hlavní silokřivky. Pak hledat řešení. 
Jsou ovšem rovnice, které se řešit nedají.  

Terasa, z které se schází do parku po křivých, napůl udrolených schodech, leží ve 
stínu zámku v pozadí. Budova má jenom dvě patra, když se nepočítá přízemí, a strmou 
střechu, z které vybíhají vikýře. Přesto se tyčí do výše s pochmurnou, trochu směšnou 
majestátností, jako by přehlížející svou oprýskanou omítku a jiné známky úpadku. Zámek. 
Jako by usiloval o něco, co mu už dávno nenáleží. Sídlo nějaké pozdní, podezřelé šlechty 
nebo boháčů, kteří si na ni hráli? Už je to stejně dávno, čas je odplavil i s jejich ctižádostí. 
Teď je tu tedy psychiatrie, jako výsměch historie. Přesto zámek působí podivně naléhavým 
dojmem, dokonce i když je k němu člověk zády. Jako by stále pozoroval svými okny a 
mlčenlivě chystal odvetu všem, kteří zpochybnili jeho důstojnost. 

Podivné nápady. Člověk má přece rozum, logiku. Zámek je jenom budova, ne nějaká 
mýtická bytost. Žijí v něm pacienti, lehcí, jak byl člověk víckrát ujištěn, a potom ovšem 
lékaři. Jak se zdá, není s nimi lehká domluva, ale to se časem jistě spraví. Je třeba překonat 
ten podrážděný strach, to napětí. Dvě pilulky hned, jednu večer. Nu, proč ne? A potom 
procházku. Kdypak se člověk naposledy jen tak procházel... 

Park je veliký, překrásný a zvláštně prázdný. Postavy starých stromů rozkládají koruny 
v chvilkově rozprostřeném odpoledním slunci. Listí už zežloutlo a teď se místy třpytí jako 
zlaté plíšky. Jaké to asi je, být stromem, cítit všechen ten projasněný vzduch kolem sebe a 
v sobě? Rozevřít se jasu. Trvat v pokojném růstu, který po několika staletích jen zvolna 
přestává...  

Klid, který dal ten pohled na stromy, moc dlouho netrvá. Když dlaň přilne na chladný 
kmen, kůra je zvrásněná a tvrdá. V nepatrných skulinách a proláklinách se uhýbavě pachtí 
miniaturní život. Uzavřený, naprosto lhostejný, snad slepý. Prst sklouzne do vlhké úžlabiny a 
vyvolá tam krátkou paniku. Vyleze nepatrný černý brouk, jiní se asi překotně zavrtávají 
hlouběji do kůry. Neexistuje nějaké spojenectví života, jediné zbývající spojení je strach. Dva 
kroky odtud, v houští opodál se svíjejí větve nad temným světem vzájemného požírání. Hrůza 
z vědomí toho všeho, ze samoty, z vlastní štítivě chladné zvědavosti. Pryč odsud, zpět na 
prosvětlenou cestu. Odtud je příroda zas krásná. 

Blázen. Ne šílenec, to je už příliš patetické, téměř úctu vzbuzující. Staré národy uctívali 
jurodivé, také je ovšem často mučili a krutě hubili. Náš je věk rozumu, duševní úchylka je 
nemoc jako každá jiná. Ale jen na povrchu. Pod tím, ve vrstvách, ve kterých člověk 
doopravdy cítí, se chvěje odpor, výsměch, strach. Blázen. Něco horšího, než mrzák. Nejhlubší 
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ponížení v tom, čeho si člověk nejvíc váží. Kalich sotva načatý a dávno nedopitý. A možná 
taky nová, mnohem drastičtější cesta do hlubin skrytého nitra. Neznámá, trýznivá zvědavost. 
Já, svíjející se jako bílý červík po odklopení posledního krunýře. 

Nebe se zase zatáhlo. Parkem běží těžké, tísnivé stíny. 
 
 
II 
 
„Tak pane Kadleci, pročpak jste vlastně u nás.“ 
Malá kulatá psycholožka s maskou neměnného úsměvu na zdánlivě dětinské tváři. Oči 

neprozrazují nic, ale rty, které tak dovedně kouzlí úsměv, jsou mírně pokřiveny. Vynechala 
titul záměrně? Ne, že by na tom záleželo, ale je to možná příznačné. 

„Poslala mě sem má závodní lékařka. Trpím už rok bolestí v pravém boku, tak úpornou, 
že mi to někdy brání v usnutí a taky v soustředění na cokoliv jiného. Údajně nemám žádný 
objektivní nález, takže...“ 

„Ano?“ 
„Zřejmě se domnívá, že si tu bolest jenom namlouvám. Nebo snad nenamlouvám, ale 

stejně si ji vyvolávám psychicky.“ 
„Vy tomu nevěříte, že.“ 
Je v tom snad náznak ironie? Způsob, kterým se žena usmívá, je úplně, patrně úmyslně 

prázdný. Přesně dle příruček: být bezvýrazný, aby klient musel vyplnit tu prázdnotu. 
„Připadá mi to moc snadné. Tu bolest mám od doby, kdy jsem prodělal nějakou nemoc 

s vysokými horečkami. Týdny po ní jsem sotva pozřel sousto, všechno jsem zvrátil. Pak se to 
trochu upravilo, ale bolest zůstala.“ 

Zřejmě to na ni žádný dojem nedělá. Nepíše ani žádné poznámky, sedí tu víceméně 
nehybně, s úsměvem jako Budha.  

„Co vás napadá, když na tu bolest pomyslíte.“ 
„Já se pokouším na ni nemyslet.“ 
„Což se vám ovšem nedaří.“ 
„Je těžké vytěsnit to... Bolest je prostě bolest, nemá žádný jiný obsah. Zpočátku jsem se 

snažil nějak přijít na to, co to vlastně bolí, tak jako doktoři jsem uvažoval o žlučníku...“ 
„To nemyslím. Co vám ta bolest připomíná.“ 
„Když je to doopravdy silné, je to, jako by mi někdo vrazil kopí do boku.“ 
Zdá se, že poprvé jí v očích kmitne zájem. 
„Skutečně, kopí?“ 
„Mohl bych říct i nůž. Prostě něco ostrého.“ 
„Řekl jste ale kopí. Jste věřící?“ 
„Cože? Ne v běžném smyslu.“ 
„Ale znáte Nový Zákon. Historku o tom, jak ten římský voják vrazil Ježíšovi kopí do 

boku. Cítíte se jako zrazený Spasitel?“ 
„To mě v životě nenapadlo.“ 
„Něco jste jistě obětoval. Rozhodně vám někdo ublížil, to z vás přímo čiší.“ 
Snad pro ten úsměv to zní trochu posměšně, rozhodně provokativně. Vyvolá to náznak 

hněvu, který se  jako vždy rychle změní v únavu. 
„Já se necítím ublížený... Rozhodně ne, že bych se litoval. Je fakt, že bývám rozladěný, 

někdy trochu zoufalý. To je snad pochopitelné, když mi tak nesmyslně vzali práci, která mi 
dávala smysl života...“ 

„Nehodnoťte. Řekněte mi, co vás ještě tíží.“ 
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Říct to? Nezdá se, že by psycholožka něco chápala, ale na druhé straně také není zjevně 
nepřátelská. Konečně, co se může stát? 

„Mám takovou lehkou fobii ...“ 
„Nesnažte se mluvit odborně. Řekněte konkrétně, co cítíte a čím myslíte, že by to 

mohlo být způsobeno.“ 
Jak tyhle pocity vyjádřit slovy? Ta její pozornost, s níž viditelně registruje každý malý 

pohyb nebo změnu výrazu, poněkud ruší.  
„Dobře. To, co cítím nejčastěji, je asi strach o vlastní vědomí.“ 
„Bojíte se, že omdlíte?“ 
„Ne, to je něco jiného. Trochu jsem to znal už kdysi, v době vědecké práce. Někdy, 

když jsem se snažil usnout, mě najednou přepadla panika, že když usnu, vědomí už nebude. 
Víte, v určitém smyslu tedy ani já. Taková malá smrt. Vždycky se mi rozbušilo srdce a dlouho 
jsem potom nemohl usnout. Ty stavy jsem přičítal, asi právem, únavě.“ 

Teďka si něco píše. Co to asi je? Jak překládá do svého jazyka, co bylo právě řečeno? 
Ten zápis není dlouhý, vzápětí zase pozvedne své úmyslně bezvýrazné oči. 

„Vy jste se zřejmě značně přemáhal. Z ctižádosti?“ 
„Těžko byste našla úspěšného vědce, který by neměl přirozenou ctižádost.“ 
„Ctižádost není nikdy přirozená. Potřeba převahy, to ano. Ale žádost cti? Jaké byly vaše 

ctižádostivé sny.“ 
Žádost cti? Takový zvláštní posun. Zase jako by rozhovor uklouzl do jiného, divného 

směru. Jak se ticho prodlužuje, nabývá tíhy.  
„Každý asi sní o tom, že objeví něco významného. Ani ne tolik kvůli slávě, opravdu... 

Spíš... snad aby nějak ukonejšil nárok, který v sobě cítí.“ 
„Čí nárok?“ 
„Čert ví. Od člověka, který má nadání, se pořád něco očekává. Rodiče, učitelé, někdy 

okolí. Asi ten nárok přejde do vás. Ale u mne to hlavní byla touha... prostě pochopit.“ 
Zdá se, že za jejím neměnným úsměvem narůstá nespokojenost. Je to snad proto, že i 

pro ni rozhovor postupně nabral jiný směr, než chtěla? Nebo snad bylo něco řečeno, co se jí 
nějak dotklo? 

„Co vlastně jste nechápal.“ 
„Nic. Chci říct všechno.“  
„Měl byste se vyjadřovat jasněji.“ 
„V mém oboru je běžné začít prostě tím, k čemu ti velcí došli přede vámi. Já jsem se 

pokoušel všechno promýšlet od začátku, abych to mohl doopravdy přijmout. To je ovšem 
trochu šílený úkol. Dneska fyzika...“ 

Udělá pohyb, který řeč uprostřed věty zarazí. Fyzika ji zřejmě nezajímá. Proč by taky 
měla? Konečně, je to vyšetření a ne společenská konverzace. 

„Vy myslím nerad uznáváte autority, že.“ 
„Umím si vážit toho, co vydrží mou kritiku. Když jsem musel opustit ústav...“ 
„To byl také takový spor s autoritou, že?“ 
„No ale to je trochu jiný případ, nemyslíte? Tady nešlo o samostatné pochopení nějaké 

teorie. Já jsem se bránil proti drzé lži, která se lidem vnucovala. S podporou tanků, aby byla 
přesvědčivější.“ 

V její kulaté tváři se při tomhle výbuchu nepohne ani sval. Když ale promluví, je její 
okázalá lhostejnost o stupeň chladnější. 

„Společné to má neochotu přijmout dané.“ 
„A to snad považujete za abnormální?“ 
„Já zatím nehodnotím. Pokračujte.“ 
Jak se dá pokračovat, když se viditelně uzavírá jako škeble. Ten její úsměv Budhy 

vymizel, teď její obličej je jako maska, zcela bez výrazu. 
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„Říkal jste, že jste se obával o své vědomí.“ 
„Ten děs byl jenom občas, z jeho ztráty... jak to říct? Radikální. Ze spánku a přirozeně 

také ze smrti.“ 
„Obával jste se o své zdraví?“ 
„Ne. Ale vědomí, že jednou zemřu, mě občas děsilo. To, že mé vědomí, mé já už 

nebude. Pokud nebude...“ 
Zdvihne poněkud obočí, takže teď vypadá jako nějaká kresba, vytvořená jen ze samých 

kroužků a obloučků. 
„Pokud?“ 
„Co o tom vlastně vím? Rozum mi ovšem říká, že je tady svět, v něm moje tělo a na 

něm závislé mé vědomí. Jenomže bezprostřední zkušenost mám jenom o svém vědomí...“  
Něco si zase píše, potom zdvihne oči. 
„A teď se taky pořád bojíte o to své vědomí?“ 
„O jeho určitost nebo snad úroveň... Svět útočí na vědomí, že se až rozplývá...“ 
„Můžete podrobněji popsat, jak se vám vědomí rozplývá?“ 
„Ale vy mi zase nerozumíte. Vždyť to přece jistě znáte sama...“ 
„Mluvte o sobě, ano? Vy se tu máte léčit, ne já.“ 
Drcení. Zástupy lidí, kteří mluví a mluví. Ještě hůř zástupy, které se valí a řvou. Ústa, 

která neustále vypouštějí nic neříkající zvuky, navyklé fráze bez jakéhokoliv skutečného 
obsahu. Záplavy papíru, zběsilé vyvrhování tištěných slov, která jen předstírají význam: která 
jen neobratně zakrývají možnost existence skutečných novin, časopisů, knih. Glorifikace 
omezené pitomosti, ochotně davem sdílená. Narůstající, všudypřítomný hluk. Tlampače, 
vyhrávající bezduché, stále stejné melodie, které jsou jen zhuštěným, nervózně rozmazleným 
libidem. Hřmící tramvaje, anonymní auta, úporně se deroucí odnikud nikam. Kola, která se 
neustále stejně beze smyslu otáčejí, černá kola, která drtí... 

„Nápadně často zdůrazňujete ta kola. Má to nějaký význam?“ 
„Je to symbol. Ale také zkušenost. Jediná práce, kterou jsem směl po tom vyhazovu 

dělat, byla a je v gumárně. Na vulkanizaci pneumatik. Je to ubíjející, stále stejná práce. 
Vezmete pneumatiku, vložíte ji do stroje, zaklapnete, stisknete páku. Necháte trochu 
vychladnout, vyjmete a zase znovu.“ 

„Ponižuje vás to?“ 
„Taková práce by ponižovala i šimpanze.“ 
Zdá se, že zapisuje vždycky, když to člověk nejmíň čeká. Co asi zapsala? Že se pacient 

cítí jako šimpanz? 
„Ale je to práce prospěšná.“ 
„To je otázka. Daleko prospěšnější je na příklad čistit kanály. Přesto byste si to jistě 

nevybrala. Prospěšnost je sotva hlavní mírou hodnoty.“ 
„Už zase filosofujete.“ 
„Jen odpovídám. Ty pneumatiky navíc smrdí. Odporně nasládlý, takový jako tupý 

zápach. Brzy jsem je začal nenávidět. Ale pak jsem dostal nápad nějak je překonat, proniknout 
je a zrušit zevnitř...“  

Jak vypočítat dráhy částic, když člověk nemá počítač? Jsou jisté triky, třeba symetrické 
projekce...Taková pneumatika je v podstatě toroid, důvěrně známý každému, kdo jenom čichl 
k topologii... Těžká, lepkavá hmota, která mizí, zevnitř prostoupena myšlenkou. Závrať 
ducha, který se bolestně osvobozuje z mátožné únavy a pak už lehce skáče po nehmotných 
vršcích problémů s elegancí matematických funkcí... 

„Tak, jak to popisujete, je to prostě únik z konkrétního světa.“ 
„To byste mohla říct o každém abstraktním myšlení. Jenomže ono se mi to moc 

nedařilo, víte.“  
„Proč bylo pro vás důležité, provádět právě výpočty?“ 
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„Byl to způsob, jak nepodlehnout duševnímu otupění z toho prostředí a z jednotvárné 
dřiny. Podívejte, aby se myšlení udrželo na určité výši...“ 

Psycholožka vzhlédne, jako by ji píchnul špendlíkem. 
„Proč zdůrazňujete tu výšku.“ 
„Mohl bych stejně dobře říct i hloubka.“ 
„Řekl jste výška. Bylo pro vás důležité, být nad svým okolím?“ 
Trvá dost dlouhou chvíli, než úplně dojde, nač se ptá. Proboha, copak neposlouchá? Být 

nad okolím v gumárně, kde je jen hluk a smrad, nikdo se o druhého nestará a myslí jenom na 
to, kdy už skončí směna... 

„Ale o mne vlastně tak moc nešlo. Když myslíte abstraktně, tak přece je to taky za 
všechny ty ostatní. Člověk pak řekne třeba – předpokládáme a vidíme...“ 

„Takhle mluvili králové.“ 
„Mluví se tak běžně ve vědě. Chce se tím říct, že každý, kdo se na věc podívá, musí 

uvidět totéž. Je v tom spíš skromnost, řekl bych.“ 
Úsměv se zase vrátí, tentokrát má v sobě zřejmou ironii. 
„Vy ale sám sebe stavíte určitě vysoko.“ 
„Já jsem se s nikým nepoměřoval.“  
„Při takovém IQ?“ 
„To číslo jsem tu slyšel poprvé. Vy myslíte, že se dá intelekt opravdu měřit?“ 
Úsměv zas klesne, vypadá to trochu jako gymnastika lícních svalů. Jenomže tentokrát 

je výraz v její tváři otevřeně nepřátelský.   
„To nechte psychologům. Že se s nikým nepoměřujete, jak tvrdíte, může znamenat 

jenom, že nevidíte nikoho, kdo by se s vámi mohl měřit. Nepřipadáte mi moc skromný, podle 
všeho, co tu říkáte.“ 

„Nehraju komedii. Člověk přece zná své schopnosti. Ale ví taky, že jsou jiní, před 
kterými se musí jen sklonit.“ 

„Kdo třeba.“ 
„Já nevím... třeba Einstein, Heisenberg...“ 
„Ach tak. No dobře, to by zatím stačilo. Teď si s vámi ještě udělám nějaké testy.“ 
 

* * * 
 
Z Oskarovy tváře víceméně vyprchala všechna srdečnost. Nahradila ji číhavá opatrnost, 

přerušovaná výbuchy sebevědomí. Bůhví, co se to vlastně stalo za tak krátkou dobu. Řeklo se 
něco, co se nemělo, nebo se něco neřeklo, co Oskar očekával? Těžko říct. 

Přesto je to právě Oskar, který promluví. 
„Měl´s tady návštěvu. Paní ti přinesla věci, dal jsem je na postel.“ 
Bodnutí v duši, za nímž následuje silná bolest. Jako kopí do boku... 
„Kde je? Copak na mne nepočkala?“ 
„Říkala, že spěchá. To víš, odsud každej pospíchá. Jenom my ne, že jo.“ 
„Nám bohužel nic jiného nezbývá.“ 
„Ale jsme tu dobrovolně. To je rozdíl, rozumíš?“ 
 Hromádka věcí na posteli, mnohem menší, než by měla být. 
„Promiň, Oskare. Co jsi říkal?“ 
„Že jsme tu dobrovolně. Protože víme, že to potřebujeme.“  
„No, upřímně řečeno...“ 
„Dokud víš, že je s tebou něco v nepořádku, tak to je dobrý, chápeš?“  
Rozčileně si co chvíli posunuje brýle na nose a přitom zdá se číhá na odpověď.  
„Ty si to nemyslíš?“ 
„Já nevím, Oskare.“ 
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„Blázni nevědí, že jsou blázni, ne? Ale my to víme, takže blázni nejsme. Chápeš?“ 
„Není to trochu zvláštní logika?“ 
„Jen si to promysli. Blázen nikdy neví, že je blázen.“ 
Říká to naléhavě, téměř útočně. Pak se najednou otočí a vyrazí ze dveří. Jako by utíkal. 

Podivný člověk... Hromádka na posteli: prádlo, pyžamo, dvě knihy, jenom dvě. Na všem jako 
by ulpěl ještě dotek Aleny, ten její věčný spěch, ale také její teplo. Kousek vlastního světa 
v tomhle neosobním pokoji. 

Z kouta se zdvíhá Václavova tvář. 
„Jakpak se vám líbila Beranová?“ 
„Myslel jsem, že si tady tykáme.“ 
Opovržlivě se zatváří, potom odvrátí pohled.  
„Tohle já neuznávám. Možná na skupině, ale v soukromí... Tak co jste jí říkal?“ 
„Té psycholožce? Já opravdu nevím.“ 
Usměje se, takovým způsobem, jako by předem všechno věděl. To taky není příliš 

příjemné. Pak se nakloní trochu blíž. 
„To nezní dvakrát nadšeně.“  
„Když já se s nimi nějak nedokážu domluvit. Mám dojem, že se vždycky chytnou 

nějakého slova... S tím psychiatrem, Komorous nebo jak se jmenuje, to bylo stejné. Jako by 
neuměli pochopit, co říkám.“ 

Pomalý úsměv a slabý, sotva postřehnutelný záblesk v malých očích. Široká plochá tvář 
má náhle výraz. Potom zavrtí hlavou. 

„Ne neuměli. Nechtěli.“ 
„Upřímně řečeno, taky se mi to tak zdálo. Zřejmě z hlediska léčení...“ 
„Ale ne. Tady nejde o léčení.“ 
„Jak to? A o co tedy jde?“ 
„Uvidíte.“ 
Široká záda se zase skloní nad blokem a záhadnými křivkami. Ruka se rychle rozběhne, 

ale pak zaváhá, jako by náhle nevěděla, jak teď dál.  
„Dejte si na ně pozor.“ 
Řekne to tiše, ale zřetelně. Pak už nic nedodá. Klouzavý bzukot tuhy podtrhuje ticho. 
 

* * * 
 
Dveře se pootevřou a dovnitř vsune Jan svou krásnou tvář. 
„Oběd!“ 
Zní to tak omluvně, jako by říkal něco nemravného. Oběd? No, aspoň rozptýlení z nudy 

pokoje, kde ani číst se nějak nedá. Sedět na posteli je nepohodlné, člověka brzy bolí celé tělo, 
ať zkouší jakoukoliv polohu. A vleže zas se brzo zavírají oči. Divné, v noci se téměř nedá spát 
a ve dne zase obtěžuje dřímota. Prostě nezvyk, to se jistě poddá. 

Janova úzká záda mizí za zákrutem chodby. Taky podivný člověk – chvílemi vrhá 
dlouhé pohledy svých laních očí, jako by škemral o pomoc. Když se na něho ale promluví, 
odpoví sotva slyšitelně a pak se rychle vytratí. Jako by chtěl i nechtěl navázat nějaký kontakt. 
Možná je prostě plachý, jako mladý srnec, kterého tak trochu připomíná. 

Rozměrný sál je zase plný lidí, většinou v běžném oblečení, ačkoliv často se tu 
vyskytují tepláky. Člověk by málem myslel, že je na nějakém sportovním soustředění, kdyby 
nebylo několika sester a taky ošetřovatelů v bělostném úboru. Lékaři nikde vidět nejsou. 
Patrně obědvají odděleně, tak jako důstojníci na vojně. Názorná segregace: kdo není vidět při 
běžných tělesných úkonech, je něco jemnějšího, vznešeného. Co ale ti francouzští králové, 
kteří při ranním vstávání a snídani vyřizovali státní záležitosti? No, každá zásada má výjimky. 
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Tlustá kuchařka s červenou a jako rozzlobenou tváří nabere porci jídla z várnice a 
klepne ji na nastavený talíř. Zřejmě tu není kuchyně, ačkoliv zámek je dost velký. Dovoz 
odjinud jídlo vždycky ještě zhorší. Ale co dělat, je to konečně jen na pár týdnů.  

Jan má u stolu proti sobě volné místo, kolem jsou samí lidé neznámí. Snaží se uniknout 
ze společnosti, kterou má chtě nechtě na pokoji? Nezdá se to, pokývne celkem přátelsky. 

„Chutná ti tohle jídlo?“ 
Hrouda slepených, napůl rozvařených brambor s louží hnědé omáčky a kouskem 

jakéhosi masa nevypadá příliš vábně. 
„Já jsem to ještě neochutnal... No, žádná sláva. Ale já jsem na to zvyklý. Závodka, kde 

já pracuji, je asi stejná.“ 
Poslouchá pozorně, jako by to bylo bůhvíjak hluboké sdělení. 
„Ale když přijdeš domů, tak ti žena přece uvaří?“ 
„Žena? Ta nevaří, to musím já. Ve všední den jsem ale večer unavený, tak leda v sobotu 

a v neděli.“ 
Tváří se zděšeně, jako by právě slyšel o nějakých krutých zvycích divochů. 
„Žena ti nevaří? Co tedy dělá?“ 
„Je přece taky zaměstnaná. No, občas trošku uklidí a něco vypere, když má tu správnou 

náladu. Ale moc to u nás nejde, máme malý byt, vlastně jen jednu místnost s přístěnkem. 
Lezeme po sobě jak krokodýli.“ 

Poslouchá to všechno udiveně, dokonce přestal jíst.  Napůl otevřená ústa dodávají jeho 
tváři mírně hloupý výraz. Zvláštní – ta jeho krása jako by tím trochu opadla. Pak upře oči na 
svou porci. Zřejmě ho nenapadne nic, co na to říct. 

„Co ty? Jsi ženatý?“ 
Vzhlédne jako by s úlekem, pak se zamračí a sklopí zase oči k jídlu. 
„Já? Ne. Co tě to napadá.“ 
„Jen se tak ptám. Dneska se lidi žení mladí.“ 
Nic na to neřekne a soustředěně dojí oběd. Potom se zvedne, s očima odvrácenýma. 
„Nezlob se, musím jít. Mám ve dvě Beranovou.“ 
„To máš ještě spoustu času.“ 
„Musím se na to připravit.“ 
Protáhne se mezi stoly, odevzdá nádobí a vyjde spěšně z jídelny. Připravit? Jak se asi 

člověk připravuje na sezení s Beranovou? Učí se něco nazpaměť, nebo snad hloubá ve své 
duši? Nebo tu dávají domácí úkoly? Popište svůj poslední sen a rozeberte jeho význam. 
Zhodnoťte dosavadní život svůj a dalších kolem sebe. To asi ne, nikdo tu zřetelně nic nepíše.   

Na prázdné místo nikdo nedosedl. Jídelna je poloprázdná, lidé většinou dojedli. Ti, kteří 
ještě zbyli, vypadají zcela normálně. Ačkoliv pozornější pohled odhalí tu příliš ostrý smích, 
který úplně cloumá mladou ženou o pár stolů dál, tam zase mračnou zarytost, s níž starší muž 
poněkud příliš důrazně a soustředěně porcuje svůj kousek masa. Ale takové výjevy by člověk 
asi viděl všude venku. Nic nápadného tady není, aspoň prozatím. 

 
* * * 

 
Stromy. V pohledu ze země je větvoví až skoro nedozírné, ostrůvky listů jako by se 

rozpouštěly v světélkujícím vzduchu. Závrať podzimní, tentokrát sytě modré oblohy. 
Nesmírná, nedosažitelná jednoduchost trvání... Dejte si na ně pozor. Jak a proč? Co by 
člověku mohli udělat? Mají přece jen slova a pak ovšem pilulky. Ty ale zřejmě příliš 
neúčinkují...  

Odsud je zámek ještě pořád vidět. S tou příkrou střechou, vikýři a věžičkami vypadá tak 
trochu komicky a přitom nachmuřeně, jako nějaká poněkud podroušená tvář, která se usilovně 
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snaží udržet si důstojnost. Tvář? Nesmysl, je to přece jenom stavba, prostě dům, snad zvláštní, 
ale jenom dům... 

Tahle cesta je ještě neznámá. Vede zřejmě někam hlouběji do parku, dál do hlubiny 
ticha. Skřípání písku na cestě. Kroky jak by ani nebyly vlastní. Hluboké mlčení. Ani ptáci tu 
nejsou. Lidé už vůbec ne. Přece jen! Tamhle na tom kameni... nějaká žena? Kolem hlavy jako 
by zářivá mlha. Vlasy, svítící ve slunci. Nebo kouř. Přítomnost jiné osoby je citelná jako 
silové pole. Jako by v prostoru byla jakási nenápadná hranice, kterou lze přestoupit jen 
s povolením. Naštěstí tady cesta odbočuje. 

Smích? 
„Ta cesta nikam nevede.“ 
„Opravdu?“ 
„Musíte tudy. Tam byste šel jenom ke skleníku.“ 
„Tak přece někam vede.“ 
„Není tam nic. Skleník je prázdný. Říkala jsem si, že určitě odbočíte.“ 
„Ale já jsem nevěděl...“ 
„Viděl jste mě, neříkejte. Vy jste tu nový, ne?“ 
„Ano, přišel jsem včera.“ 
Nezbývá, než dojít těch několik kroků. Drobná, docela hezká liščí tvář. Nazrzlé zářivé 

vlasy a cigareta mezi rudými nehty. Modravý dým ji obtáčí jako lenivý had. 
„Vy se trochu bojíte lidí, že je to tak.“ 
„To zrovna ne, ale teď jsem chtěl být sám.“ 
„Tady moc samoty neužijete. Už jste byl u Komorouse?“ 
„Byl, včera.“ 
„To je divoch, co?“ 
Zase smích, tentokrát vědoucí, skoro hrdý. Lidé tak vykládají, jak u nich dovede řádit 

počasí, nebo jaký ras je jejich ředitel. Zelené oči se přivírají. Je v nich koketnost a zároveň 
cosi jako přezírání. 

„Hodně vám dal do těla?“ 
„Tak bych to zrovna neřekl. Ale útočný byl, to ano. Dělá si dost rychle závěry.“ 
„To bych řekla. Jako blesk.“ 
„Ale možná se někdy unáhlí. Člověk je přece jen dost složitý.“ 
„Jen si nemyslete. Komorous se na vás jenom podívá a už vám vidí bůhví kam.“ 
Zrovna jí to klokotá v hrdle. Snad má z té představy smyslnou rozkoš. 
„Má rentgenové oči?“ 
„Něco takového... Vy to tady nebudete mít lehké.“ 
Řekne to s jistotou někoho, kdo ví, o čem mluví. Ten tón tak trochu připomíná Václava. 
„Proč myslíte?“ 
„To se hned vidí. Budete chodit na skupinu?“ 
„Ještě nevím. Zatím mě vyšetřují.“ 
„To napřed každého. Ale stejně každý skončí na skupině. Až na ty speciální případy.“ 
Řekne poslední slova tiše, jako by mluvila o něčem tajemném a hrozném. Příjemný 

prostor parku náhle ustrne jakousi hrozbou. 
„Co jsou ty speciální případy?“ 
„O těch radši nechtějte vědět.“ 
„Proč? Co je na nich tak hrozného?“ 
„Lepší je o nich prostě nemluvit... Pokud budete chodit na skupinu, budeme se vídat.“ 
Vstává. Je vhodné nabídnout jí společnost? Zdá se, že to očekává. 
„Jdete taky dál do parku?“ 
Náhlý chlad, téměř mrazivé opovržení. Pokřivené rty a trhnutí hubenými rameny. 
„Já? Ne. Co bych tam dělala.“ 
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Odchází. Div, že si neodplivla. Podivné... 
 

* * * 
 
Náhle je nějak příliš času. Nezvyklý pocit, zvláštně tísnivý. V době práce ještě na 

ústavu ho bylo vždycky málo, den uběhl úplně nepozorovaně. Pak dlouhá cesta tramvají a 
večer doma s Alenou, kdy se čas dělil mezi chvíle něhy, nějakou knížku a pak ještě kradmé 
myšlenky, co bude třeba zítra dělat v laboratoři. Po vyhazovu a těch frenetických týdnech 
marných pokusů sehnat nějakou práci – napřed slušnou, potom jakoukoliv – to bylo na 
několik dní jako pád do prázdna. Jistě, byly tu parky, galerie, spousta věcí, na které až dosud 
nebyl čas, ale to všechno bylo jako pouhé skořápky, ze kterých jako by někdo vydlabal jádro 
významu. A také hodiny, po které člověk seděl nad papírem v úporné snaze pokračovat ve své 
práci, jako by byly prázdné: doba, kdy Einstein v osamění někde na patentovém úřadě 
převracel celou fyziku, už dávno minula, nebo spíš člověk neměl toho génia, aby to znovu 
dokázal. Co ještě před měsícem bylo důležité, tak velice, že pro to člověk často nespal, byl 
najednou docela malý, skoro směšný detail. Proč se zabývat jím a ne raději něčím jiným? A 
čím? Minuty tenkrát krvácely do prázdna, sledovány s úzkostí, ale ani tehdy nebylo času příliš 
– jen nějak bolel, asi tak, jako později ono místo v boku. Když se nakonec našla práce 
v gumárně, kde brali každého, i propuštěné kriminálníky, bylo to nakrátko jakési osvobození 
od oné otázky, kterou jako by němě kladl čas. Pak přišlo ohlušení, únava, čas se při směně 
vlekl, ale zas ho nebylo zřetelně moc, protože člověk sotva stačil všechny úkony, jakkoliv 
primitivní...  

Až teď. Náhle je času moc. Není co dělat. Člověk prošel parkem, s odporem snědl 
bídnou večeři, vrátil se na pokoj a zkusil na posteli číst. Nějak to nejde, i když ti ostatní mlčí – 
jako by čekali, že člověk promluví, a zároveň to předem odmítali. Oskar si neustále 
přerovnává věci, nosí je ze zásuvky stolku do skříně a zase zpátky s jakousi horečnatou 
přičinlivostí. Něco si přitom mumlá, je to ale jenom pro sebe. Václav si pořád mechanicky 
kreslí do bloku, jsou to pořád ty stejné křivky, zřejmě nesmyslné, tak je hloupé se ho zeptat, 
zda pro něho něco znamenají. A Jan zas prostě sedí na posteli a zírá do prázdna. Promluvit na 
něho? Zdá se být obklopen krunýřem nevyslovitelného žalu, který ho zřejmě přepadá vždy po 
sezení s psychiatrem nebo psychologem. Proč je tak zdrcený? Ve chvíli, kdy ho člověk málem 
osloví, najednou vstane a jde k oknu, jako by to vytušil a chtěl dát najevo, že musí být se 
svým trápením sám. 

Za chvíli se to nedá vydržet. Tak tedy zase chodba, terasa a park. Ten ale neláká, 
mezitím se nebe zatáhlo, začalo krápat a vlhká tma je nějak bezútěšná. S chodbou, která je 
jenom slabě osvětlená, to není o moc lepší. Má kromě toho zákruty a odbočky, které tak divně 
matou, že by tu snad člověk mohl zabloudit. Co dělat? Zavolat Aleně? Něco se uvnitř vzpříčí. 
Nepočkala. Odbyla, co měla přinést. Ani za trochu přemýšlení člověk nestojí? Najednou je tu 
pocit, že tak bylo vždycky: blízkost a závislost až animální a přitom, na rubu, téměř úplný 
opak – jakási málem sveřepost, s níž se ve chvíli sebemenší krize stáhne zase do sebe, cizí a 
svébytná. Ta zvláštní dvojakost vztahu se dala snášet, když se člověk cítil silný – stačila 
chvíle vlídnosti, jako by člověk odcizení nepozoroval, a byla zase zpátky, dychtivá a dětsky 
závislá. Ano, když je člověk sebejistý, může ho taková dvojakost třeba i vzrušovat. Teď ale je 
to jinak. Tohle není doba sebejistoty. 

 
III 
 
„Tak copak s vámi dělaly ty pilulky.“ 
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Oči za brýlemi jsou téměř vlídné. Konečky krátkých, nazrzlých, mírně prošedivělých 
vlasů se občas zatřpytí ve slunci, které se bílým dopoledním jasem položilo do okna. 

„Zpočátku jsem byl takový jako rozměklý a lítostivý. Pak přišel klid.“ 
„Nu, to by bylo dobré. A jestlipak vám taky pomohly, abyste si trochu všímal druhých?“ 
„Těch druhých? Ale jistě.“ 
„Takže už tolik nemyslíte jenom na sebe.“ 
„Já jsem myslím nikdy netrpěl přehnaným egocentrismem.“ 
„Nepochybně. Trpět, tedy vědomě trpět jste jím určitě nemohl. Vždyť je to právě vaše 

obrana proti možnému utrpení. Ale že nejste příliš soustředěný na sebe, to prosím vás 
neříkejte. To byste tady totiž nebyl.“ 

Znovu ten dravý, násilnický rys kolem úst. Za koho se vlastně považuje... Nával krve 
v hlavě, srdce se rozbušilo. Ovládnout se. Dejte si na ně pozor... 

„Já...připouštím, že mě okolnosti v poslední době zahnaly do jisté...uzavřenosti. Ale 
předtím jsem vždycky měl zájem o lidi. A cítil jsem se za ně odpovědný.“ 

„To je ovšem právě projev egocentrismu. Přehnaný pocit převahy, víte? Ti ostatní to 
někdy špatně snášejí. Mimochodem, kdopak vás to tehdy dostal pryč z toho vašeho ústavu? 
Kdo si to s vámi vyřídil své účty?“ 

„Pokud vím, nikdo.“ 
„Nikdo?“ 
„Já vím, že to tak často bývá. Ale vím bezpečně, že jsem byl potrestán na vyšší zásah.“ 
Chvíli se dívá, jako by se pokoušel něco si vybavit. Potom se ironicky usměje. 
„Aha, já už si vzpomínám. Kainovo znamení jste říkal.“ 
„Podívejte se, já jsem se předtím hodně angažoval. Veřejně jsem vystupoval. Znalo mě 

dost lidí, nejen na ústavu.“ 
Nadzdvihne obočí a potom potutelně mrkne, jako by právě vyšla najevo nějaká mírně 

trapná neřest. 
„Tak vy jste taky jeden z těch spasitelů amatérů? Tedy mesiášský komplex?“ 
„Předtím jste mi nabízel roli Kaina.“ 
„Ale ono to do sebe krásně zapadá, víte? Mesiáš nebo Kain – v každém případě 

vyvolený.“ 
Mnoho povolaných, málo vyvolených... Jiří, ty patříš mezi vyvolené. Tvé nadání... Ty 

přece nemůžeš... Od tebe se očekává... Je na tom něco? Oči za brýlemi číhají. Chtějí lapit či 
pomoci? 

„Pochopte, tady přece nejde o nějaké vyvolení. Někdy člověk prostě nemůže mlčet, i 
když se mu do nějaké spasitelské role nechce. Vy jako psychiatr přece víte, že když se veřejně 
vnucuje lež a oslavuje bezcharakternost a neschopnost, když díky neupřímným žvástům 
pojmy ztrácejí svůj smysl, když nejenom nějaká vyšší pravda, ale prosté sdělování faktů je 
soustavně znemožňováno...“ 

„No, copak?“ 
„Taková situace dříve či později musí vést k něčemu jako kolektivní šílenství.“ 
Jenom se ušklíbne, jako nad nějakou hloupou naivitou. 
„Ale to by se svět už dávno musel změnit v jeden velký blázinec.“ 
„K tomu myslím nemáme daleko. Ale v takové míře to tady ještě nebylo. Diktatury dřív 

od lidí žádaly jen poslušnostPravdy každodenního života, to, co opravdu znali, jim nikdo 
nebral.“ 

Ten jeho ironický úsměv se jen prohloubí. Vezme ze stolu ozdobný nůž na papír a začne 
si s ním pohrávat. Chvíli jej různě prohlíží, pak položí zas zpátky mezi spisy. Když znovu 
vzhlédne, už se téměř neusmívá. 

„A dneska je to jinak? Copak normální, zdůrazňuji normální lidi opravdu zajímá kromě 
jídla, sexu, zajištěného domova s nějakou tou ozdobou a pak zábavy, aby jim nebyla dlouhá 
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chvíle mezitím – no nedívejte se tak uraženě: myslím běžně, ne v těch potřeštěných chvílích, 
kdy je vyvolenci jako vy poblázní abstraktními myšlenkami, kterým pořádně ani nerozumí. 
Podívejte, abychom nerozvíjeli neplodné debaty, na které já tu nemám čas. Řekněte upřímně, 
jakpak reagovali na vaše propuštění, vaše potrestání, jak vy říkáte, vaši ctihodní kolegové?“ 

„Někteří mi projevovali nějakou dobu sympatie.“  
„A pak?“ 
„Celkem brzy jsem zůstal sám.“ 
Pokývne, jako by to čekal. 
„Vida. A oni – to prosím nejsou nějaké široké vrstvy – bez ohledu na vás pokračovali 

v tom... řekněme boji za pravdu?“ 
„Ne. Nechali se zastrašit, jako ostatně skoro každý v téhle zemi. Podívejte, to ale přece 

nic nedokazuje. Takovému vědci záleží především na jeho práci. Ztráta povolání pro něho 
není jenom nějaká existenční potíž, je to životní katastrofa.“ 

Předvede pantomimu údivu, který svou přehnaností ani neskrývá, že je jen hraný. 
„Pro vás ne? Vám na práci nezáleželo?“ 
„Ode mne se nechtělo jen, abych zmlknul. Nutili mě veřejně odvolat.“ 
„Vy jste byl jediný, na kom se tohle chtělo?“ 
„Ne, bylo nás víc, ale situace většinou nebyla tak vyhrocená.“ 
„Ale přesto odvolali, že.“ 
„No... ano.“ 
„A vy jste nemohl.“ 
Řekne to tak, jako by právě slyšel něco absurdního, dětinsky směšného. 
„Podívejte, spousta lidí mi předtím dala důvěru. Kdybych i já zklamal...“ 
„Jak byste pak před nimi vypadal.“ 
Zase ten pocit, že se smysl slov mění dřív, než dolehnou k jeho uším. A dojem, že se 

jenom vysmívá, jako by všechna ta upřímná sdělení byly jen plané žvásty.  
„Tady nešlo o ztrátu tváře, aspoň ne především. Spíš něco jako povinnost. Podívejte, 

jsou přece lidé silnější a slabší, to se přece netýká jen zdatnosti či intelektu, ale i... jak to říct? 
Morální síly třeba. Ti silnější...“ 

„Řekněme vyvolení?“ 
Teď už se zjevně vysmívá. Má smysl pokračovat? Ale jaksi se nedaří už udržet to, co se 

dere ven. 
„Měl jsem možná říct víc uvědomělí. Ti, kteří jasně vidí důsledky, ke kterým situace 

vede. Ti mají povinnost být.. snad výztužemi společnosti. I když se jiní v tom případě poddali, 
zůstala jim aspoň vzpomínka na někoho, kdo to neudělal, kdo alespoň trochu vzdoroval.“ 

Pokývá hlavou, jako by snad souhlasil, ale pak se ušklíbne. 
„A před kým pak mají takové apartní špatné svědomí, že.“  
Náhle se předkloní a jeho tvář ovládne tvrdý, útočný výraz. 
„A co když je to naopak? Co když ten morální atlet z motivů, o nichž neměli ani tušení, 

strhnul do patetické komedie podle vlastní režie? A když pak za ni přišly účty, neměl se nikdo 
k placení.“ 

„Někteří přece zaplatili. Já určitě.“ 
Zdá se, že se Komorous zase dobře baví. Zvrací se v křesle dozadu, ústa s úzkými rty 

roztažená v pohrdlivém úsměvu.  
„Ale kdepak, milý pane. Vy jste si přitom přišel na své, ani o tom zřejmě nevíte. Sehrál 

jste jim sólo představení napřed hrdiny a potom mučedníka, což byla role, která ukojila vaše 
podvědomé potřeby.“ 

Najednou jeho úsměv zmizí, zatváří se zase útočně. 
„A oni tenhle výstup shlédli s požitkem. Člověče, vy jste jim svým chováním morálně 

uškodil a ne je povznesl, jak si snad představujete.“ 
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To určitě je jenom provokace, snaha šokovat. Je naivní přistoupit na takovou hru, ale 
potřeba bránit se je příliš silná. 

„Čili kdybych se byl veřejně pozvracel, jak se to na mně chtělo, byl bych se naopak 
zachoval morálně?“ 

„Jaképak pozvracel. Přiznal omyl. To ovšem zatraceně bolí, že.“ 
„Ale tady přece nešlo o nějaký omyl. Říkal jsem to, co věděl každý.“ 
„Pak to bylo zbytečné říkat.“ 
„Ne pokud se pravda veřejně potlačuje nebo překrucuje.“ 
Na chvíli se zdá, že neví, co by na to řekl. Nebo že je mu nepříjemné, kam rozhovor 

došel. Chvíli si prohlíží své nehty na rukou. Když zase zdvihne oči, je zřejmé, že se nevzdal 
ani v nejmenším. 

„A proč jste to musel být právě vy, kdo hlásal pravdu, jak vy tomu pateticky říkáte?“ 
V té chvíli zvoní telefon. Lékař ho zvedne, ohlásí se úsečně, pak dlouho naslouchá a 

přitom pořád hledí upřeně, jako by chtěl svou otázku doslova přibít do prostoru. Bylo by 
dobré promyslet si, co mu odpovědět, ale ten pohled ruší, stejně jako cizí hlas, který sem slabě 
doléhá, aniž by bylo rozumět, co říká. Co to ten člověk v telefonu nekonečně vykládá? 
Komorous občas jenom krátce přisvědčí, jednou spokojeně, jindy trochu tázavě, ani na chvíli 
přitom nesklopí své oči. Nakonec telefon skoro beze slova položí a kývne, že chce slyšet 
odpověď. 

„Já... jsem se předtím nechal vtáhnout do určité pasivní spoluviny na tom stavu věcí.“ 
Zdvihne jen obočí a čeká. 
„Chci říct, že jsem byl ve Straně, dokonce jsem měl různé funkce. Celkem nic jsem 

z toho neměl, ale člověk si ani tím není jistý. Nejspíš jsem měl nějaké drobné výhody, určitě 
jiní si to mysleli.“  

„Aha. Tak špatné svědomí?“ 
„Snad špatný pocit. Dal jsem se kdysi vlákat do Strany v naivní představě, že napomůžu 

její obrodě.“ 
Usměje se, jako by to čekal. 
„Tak přece Mesiáš. Vždyť jsem to říkal.“ 
„Ne, chtěl jsem jenom pomoct dalším. Těm, kteří, jak jsem tehdy myslel, chtěli změny 

prosadit. Byl jsem student, jistě naivní, ale v té době se všelicos zdálo možné. Brzo jsem 
pochopil, že jsem se mýlil.“  

„Nikdo patrně nebyl příliš zvědavý na vaše představy.“ 
„Nejenom to. Většině z lidí kolem mne šlo jen o jejich vlastní zájmy. Nic víc ostatně 

členství neposkytovalo. Rozhodně žádný vliv na věci veřejné.“  
„Tak jste se podle toho zařídil.“ 
„Ne, mně to vadilo. Měl jsem takový... ušpiněný pocit. Ale neměl jsem hned sílu 

k tomu, abych z toho vyvodil jediné možné důsledky. Když jsem konečně vystoupil, bylo to 
jako osvobození, zúčtování s touhle vnitřní špínou. Ustoupit znovu před nátlakem, hrát zas tu 
hru... to by znamenalo ztratit sebeúctu. A říkám otevřeně, tahle... ano, čistota, kterou jsem 
znovu našel, byla pro mne ještě důležitější, než to mé povolání.“ 

Už chvíli kývá hlavou během téhle promluvy, která se zřejmě dávno rodila. Snad byla 
trochu příliš upřímná, ale teď konečně to bylo řečeno – a je to dobře, kvůli sobě.  

„V tom s vámi souhlasím. Ztráta povolání není problém, kvůli němuž tady jste.“ 
„To je ovšem zase značný posun.“ 
„Vůbec ne. Podívejte se, nikdo nepopírá, že jste nadán značnými mohutnostmi na... 

řekněme na poli intelektu, alespoň tom specializovaném. Ale jak už to bývá, co vám bylo na 
jedné straně štědře naděleno, jinde vám bylo bohužel upřeno.“ 

Bezděčně hrkne někde v prsou. 
„Já samozřejmě vím, že tělesně...“ 
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„Ale o tělo tady nejde. O tom se budeme bavit později. Jde o city, víte? Vy jste citově 
zcela nevyspělý. V některých směrech to jde tak daleko, že se dá mluvit téměř o bludu.“ 

Šok, zděšení. Rána ze strany, kterou člověk nečekal. Ale i boxer v ringu, který právě 
dostal omračující úder, se chvíli brání, i když chabě, v provazech. 

„Citově nevyspělý? Tak kvalifikujete snahu o samostatnost, o celistvost osobnosti?“ 
„Já samozřejmě nečekám, že se vám moje slova budou líbit. Vy byste rád sám ze sebe 

udělal pomník pro své vlastní uctívání. A na mně je, abych mu podtrhnul podstavec. Spolu se 
pak budeme dívat, jak se ten sádrový panák roztříští.“ 

„Takhle mi tedy chcete pomoci? Že ve mně rozbijete právě to, oč usiluji?“ 
Zdá se, že se popásá na účinku, který svými slovy vyvolal. Teď se zas usmívá, jako by 

právě řekl něco veselého. 
„Říkal jsem vám přece, že vás čekají katastrofy. Podívejte, já vám řeknu, co my s vámi 

zatím uděláme. Máme tady takovou skupinu, víte? To je forma léčby celkem málo drastická, 
ale může být i účinná. Jak, to závisí hodně na vůli, tedy na dobré vůli pacienta. Rozumíte?“ 

„Co se tam ode mne očekává?“ 
„To všechno poznáte. Nejsou žádná pevná pravidla, kromě povinnosti tam chodit a 

sdělovat tam otevřeně svoje pocity. Lidi vám tam budou připadat pitomí, ale to je jenom 
dobře. Přispěje to k účinnosti výcviku.“ 

Lékař teď cosi píše do svých papírů, ale napětí v místnosti ještě vibruje. Citová 
nedospělost. Myslí to opravdu vážně? 

„Promiňte, ale o té citové nedospělosti. To vyplynulo z mého včerejšího vyšetření?“ 
„Taky, ale ne jenom. Podívejte, vy budete potřebovat ještě další pilulky. Já vám dám 

rovnou dávku na týden, berte ráno dvě a odpoledne jednu. Víc nemá smysl, jenom byste usnul 
a bylo by vám trochu špatně. Otrávit se tím prakticky nemůžete. Tak. Zítra v devět na skupině, 
ostatní vám ukážou, kde to je.“ 

Vstává, teď kroky ke dveřím. Pak úsměv. 
„A dobrou vůli, nezapomeňte.“ 
Tichá hrozba? Snad se prostě neumí usmát srdečně.  
 

* * * 
 
Citová nevyspělost. Slova jako balvany, které se kutálejí stále dokola a mění přitom tvar 

i váhu. Nevyspělost citů? Tedy snad nevyzrálost nebo doopravdy nedospělost, infantilita, 
dětinské prociťování? Pocity, počitky, rozhodně žádné city, jenom citečky, nezralé emoce, 
sentimenty, malé, zakrnělé, mizící... 

Skřípění písku pod botami na té vždycky opuštěné cestě. A šumění proměnlivého větru 
ve zkroucených větvích stromů. Zvuky a obrazy, které jako by náhle postrádaly význam. 

Vždyť je to nesmysl, takový deficit, o tom by člověk přece věděl. Ale musel by? Co 
když je celé nazírání pokřivené tak aby jej zakrylo? Je třeba zaujmout alespoň trochu 
objektivní postoj, zkusit to všechno vidět z více stran. Jak ale pozorovat nezaujatě své vlastní 
city? Cit, to je přece něco vlastního, co koření až někde v hloubce. V určitém smyslu je to 
člověk sám nebo to nejvlastnější, co v životě vůbec má. Jenomže lze si tím být jistý? Vždyť 
city se tak mění, přicházejí a zas mizí, některé pomalu tak jako roční doby, jiné náhle a 
překotně jako změny počasí... 

Tam vzadu u skleníku se snad něco hýbe, ano, lidská postava. Je to ta žena, zřejmě tam 
zas kouří. Ne obrátila se a míří sem. Vyhnout se jí? Nejde to, je tu jenom jedna cesta, člověk 
by musel jít po trávě, schovávat se někde za stromem. 

„Zdá se mi, že mě pronásledujete.“ 
Zní to koketně, nebo naopak podrážděně? 
„Ale kdepak, jenom jsem se tu chtěl projít.“ 
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„Chcete tím říct, že by vás ani ve snu nenapadlo jít sem kvůli mně?“ 
Úsměv, který jí pocukává kolem širokých a tenkých rtů, může znamenat cokoliv. 
„Prostě jsem si chtěl jen něco v klidu promyslet. Netušil jsem, že vás tu potkám.“ 
„Aha. No, vypadáte nějak zkroušeně. To Komorous?“ 
„Řekl mi něco, co mě překvapilo.“ 
Krátký smích, trochu chraptivý, možná taky škodolibý. 
„To dělá rád. A vy se teďka kvůli tomu trápíte?“  
„Přemýšlím o tom.“ 
„Nesmíte to brát zas tak vážně.“ 
„Já myslel, že jste říkala...“ 
„Nesnáším, když mi lidi předhazují, co jsem říkala.“ 
„Já vám nic nepředhazuji. Jenom jsem myslel, že ho obdivujete. Jako psychiatra.“ 
Pohled velkých zelených očí, který může znamenat cokoliv. Pak krátké zaškubnutí 

ramenem a rychlé kroky směrem k zámku. A potom zase samota, která se rychle uzavírá jako 
voda jenom na okamžik rozčeřená něčím pohybem. 

 
* * * 

 
Na park se snáší lehká namodralá mlha. Stromy z ní vystupují trochu tajemně, jako 

nějaké bájné postavy, lehce nachýlené věkem. Zámek se odsud téměř ztrácí mezi korunami. 
Kdykoliv mezi nimi vyhlédne, vypadá vždycky trochu jinak. Jako by jeho tvář měnila výraz 
podle nálady. 

Bolest v boku se zase ozvala. Nejlépe na ni nemyslet, počkat, až zase sama povolí. 
Nezralost citů... proč to jenom řekl? Snad pro tu pózu hrdiny a Mesiáše, kterou tak vnucoval. 
Je něco pravdy na tom, že se člověk takhle cítil? Paměť dává dost jiné vzpomínky. Byly 
takové chvíle tehdy na jaře a v časném létě, kdy se snad člověk trochu jako vznesl do výše – 
najednou zbaven toho ódia, že patří k těm, od nichž se lidé opatrně odtahují... Byl to úlevný 
pocit, když šel člověk třeba po chodbě a skoro každý, koho potkal, zdravil s úsměvem, 
s výrazem veselého spiklenectví. Ne ovšem všichni. Bylo pár kolegů, většinou lehce 
odpudivých lidí, kteří to vymknutí se z kruhu souručenství privilegovaných a přitom tiše 
vyloučených mlčenlivou většinou chápali jako zradu na sobě. Ti jenom s námahou skrývali 
popuzený strach z té atmosféry karnevalu, v níž se cítili ohroženi už jen tím, že lidé volně 
mluvili a hlasitě se smáli vtipům, které ještě včera vykládali jenom šeptem. Ti tedy mlčeli a 
kysele se usmívali, aby snad nebyli moc nápadní, ale někde v hloubi asi kuli pomstu... A 
potom byli ovšem ještě jiní, pro které žádná změna nebyla dost radikální, žádný protest dost 
rozhodný. Pro ně byl člověk nejspíš chytrák, který se obratně nechal vynést vlnou nadšení a 
sbíral nové výhody, které jim zůstávaly odepřeny. Třeba ten Jarolím, takový nevýrazný, divně 
zapšklý typ, který se léta předtím tiše angažoval v odborech. Nikdy moc nevynikal v žádném 
směru a zřejmě za to vinil poměry.  

„Po celý život po mně bolševici šlapali...“ 
Kdy to jen řekl? Jistě to bylo někdy v soukromí a v době, kdy už věděl, že se člověka 

bát nemusí. Nejspíš až někdy po srpnu, kdy naděje pod pásy tanků rozbředla do marasmu, ale 
ještě nenastala doba účtování. Člověk už tehdy nezářil, byl prostě mlčky odepsaný. Tedy se 
tehdy bránil trochu chabě. 

„Jistě ne všichni. Každý přece nebyl stejný.“ 
„Myslíte si, že vy jste byli lepší, vy tak zvaní reformní? Vy jste se chtěli lidem zalíbit, 

jen abyste si udrželi výsady. Ale tou komedií jste jen podráždili medvěda a strhli jste národ do 
katastrofy. Teď za to máme platit zase všichni. Ale já nebudu, rozumíte, já už toho mám 
konečně dost.“ 
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A tedy v době, kdy našinec vystoupil z té obávané Strany, za kterou se styděl stále víc, 
a byl pak místo toho vyloučen se všemi důsledky, Jarolím do ní vstoupil a skoro okamžitě 
získal postavení, ve kterém potom s gustem šlapal zase po jiných... 

To ale vešlo ve známost až trošku později. Vlastně to teďka není zajímavé. Morální 
slabost nějakého Jarolíma nesmaže pocit, že člověk sám nebyl zas tak velký hrdina... Co 
vyvstane v paměti náhle zcela jasně, je ta scéna u Houdka. Byl tehdy ředitelem místo 
Profesora? Nejspíš jen prozatím, brzy ho vystřídali jiní... Už když volala jeho sekretářka, bylo 
na jejím studeném hlasu znát, že jde o nepříjemnou věc. A také Houdek, jindy vždycky bodře 
srdečný, byl zachmuřeně stísněný. Jeho ostře řezaná tvář herce, která ve všech budila iluzi 
charakteru, jako by najednou zestárla o několik let. 

Nevstal, nepodal ruku jako vždycky dříve. Skoro nezdvihl oči pod těžkými víčky. Jen 
mlčky ukázal k židli na druhé straně stolu a když po delší chvíli promluvil, byl jeho hlas 
nezvykle neosobní. 

„Mám tady dopis z Obvodního výboru. Žádají vyjádření k rezolucím, které odsud na 
jaře a v létě odešly. Je k tomu seznam lidí, co je podepsali. Nejčastěji jste to vy.“ 

„To jistě, byl jsem přece předseda. Ale nechápu, jaké teď vyjádření...“ 
„Přece si vzpomínáte, v jaké náladě se tyhle rezoluce rodily. Když je člověk dnes 

zpětně čte, nachází spoustu unáhlených formulací.“ 
„Byla v nich ale pravda, ne?“ 
„Snad jak se tenkrát jevila, při našich informacích, že. Jsme fyzici, ne političtí 

odborníci... Obvodní výbor zajímá, zda na těch rezolucích ještě trváme. Pokoušel jsem se jim 
vysvětlit, že dnes je ovšem jiná doba, ale oni chtějí jasné vyjádření.“  

„Já pořád nechápu...“ 
„Žádají, aby každý, kdo nějakou rezoluci podepsal, ji taky jednoznačně odvolal.“ 
„Ale to je absurdní! Připadá mi to jako na koncilu v Kostnici.“ 
„Nepřehánějte. Nikdo se nechystá vás upálit... Je ovšem pravda, že bude dost těžké 

hájit vaše setrvání v ústavu, pokud odmítnete. Ale to rozumný člověk sotva udělá.“ 
Chvíli se hrabal ve spisech, které měl před sebou, pak vyndal z jedněch desek malý 

svazek listů. Vzal z nich a krátce ukázal nějaký text, napsaný zřetelně nejistou rukou. 
„Podívejte, mám tu prohlášení Solaře a... tady Vondry, Horáka a... Nedomy, tedy lidí, 

kterých si určitě oba vážíme. Solař na příklad připouští, že neznal všechna objektivní fakta a 
že se tedy mohl mýlit. A Vondra dodává, že vědec každou hypotézu musí ověřit...“ 

„Co je to za žvásty? Vždyť nešlo o nějakou novou fyzikální teorii, ale o prostinké věci, 
které chápaly i uklízečky.“  

Chmurně papíry složil zase do desek a krátce zdvihl ironický pohled. 
„Pokud se vám ty formulace nelíbí, můžete si vymyslet své vlastní.“ 
„Ale jak mám odvolávat kolektivní názor? Ty rezoluce schválil každý, kdo byl tehdy 

v posluchárně. Tedy většina ústavu.“ 
„Těžko někomu dokážete, že tehdy a tehdy zvedl ruku. Ale kdo svou vlastní rukou 

něco podepsal... Pohleďte, vaši kolegové byli rozumní. Tím víc jsou oči teď upřeny na vás.“  
„Vy doopravdy čekáte, že se snížím k téhle podlosti jen proto, že se vám už podařilo 

zastrašit a zlomit jiné?“ 
Cuklo mu v tváři, jako by ho někdo udeřil. Pak se zatvářil ublíženě. 
„Copak vy nechápete, že tu nesleduji žádný vlastní zájem? Mně jde o zachování 

ústavu, protože zrušit ho jde dneska jenom škrtem pera, víte? A taky se už o tom mluvilo...“  
„Já tomu nevěřím. Už fakt, že právě vás tu udělali ředitelem...“ 
„Já jsem na téhle židli jenom prozatím, to přece jistě chápete. Dokud nenajdou 

někoho, kdo má ve vědě jméno. Na příklad vás. Vy kdybyste byl rozumný...“ 
Udělal dlouhou pauza, v které člověk slyšel bušit vlastní srdce. 
„Co mi to chcete naznačit?“ 
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„Vy jste člověk, za kterým lidi jdou. Pokud budete rozvážný a všechno odvoláte, 
můžete se zase vrátit zpátky do Strany. To znamená zachránit nejen sebe, ale taky ústav. A 
nejen to. Vy přece víte, že postoje Profesora ústavu jen škodily. Pod vaším vedením může 
dosáhnout úrovně, o níž se nám až dosud ani nesnilo.“ 

Je možné být si jist, že člověk ani na chviličku nezaváhal? Že se hádci pokušení ani na 
okamžik nezmocnili jeho soudnosti? Slova, která staženým hrdlem vypravil, si člověk dneska 
může vykládat tak či onak. 

„To jistě nemyslíte vážně.“ 
„Mám zmocnění vám tuhle možnost nabídnout.“ 
Ticho, které se tenkrát rozhostilo, je ještě ve vzpomínce tísnivé. Jen tak se vzdát 

lákavé možnosti, i když je zřejmě nereálná a navíc morálně tak pochybná... i když jí člověk 
nevěřil, přece jen slabý hlásek někde v hloubi naléhal. A jiný, rozumnější, varoval, že je to 
jistě jenom lest, přesto přece jen podávaná ruka. Dalo se předpokládat, jak to všechno 
dopadne, pokud člověk tu ruku odmítne.   

„Vy mlčíte? Copak několik uspěchaných rezolucí, po kterých dneska nikdo ani 
nevzdechne, fakticky jen pár dnes už prázdných slov, má pro vás tak závratnou hodnotu, 
abyste pro ně zahodil takovou příležitost?“  

„Já... I kdybych byl tak naivní a uvěřil, že tuhle nabídku myslíte vážně... nebo že ji 
vážně myslí oni... jak bych mohl jenom tak přistoupit na tenhle koňský handl? To bych byl 
pěkný ředitel. Nikdo v ústavu by si mě pak nevážil.“ 

Pokýval hlavou, potom těžce povzdychl. 
„Víte, vy jste ještě poměrně mladý. Až budete mít moje zkušenosti, tak jistě poznáte, 

že tyhle věci lidi celkem brzo zapomenou. Co lidi doopravdy hodnotí, je moc a vliv. Když se 
tu sejdeme za nějakých pár let, z té naší jarní hysterie nezůstane ani vzpomínka.“ 

„Nevím, jak lidé... já osobně nevěřím, že morálka tak snadno zastará.“ 
„No, morálka... Tohle je politika, tu je nejlépe brát věcně. Ale abychom tu nevedli 

nějaké dlouhé diskuse. Věc je docela prostá, víte. Pokud budete trvat na svém a odmítnete 
odvolat, není v mé moci vás tu udržet. Obvodní výbor v téhle věci nenechává žádnou 
pochybnost. Takže si vyberte.“ 

Bylo by dneska příjemné si myslet, že to člověk prostě rázně odmítnul. Jenomže tak to 
nebylo. Váhal naopak dlouhou minutu, probíral přitom všechny možnosti, včetně té hrozné 
perspektivy, že už nikdy nebude moct dělat práci, pro kterou se cítil zrozený. Až se to mlčení 
už nedalo dál snést. 

„Mám možnost si to rozmyslet?“ 
„Ne, musíte se rozhodnout. Tady a teď.“ 
„V tom případě jděte laskavě do háje.“ 
Znělo to asi drsněji, ale na tom nezáleží. To důležité bylo, že v té chvíli nepromluvil 

rozum, ale emoce. Něco se z hloubi vzedmulo, nějaký prazákladní vztek, který v té chvíli 
rozhodnul. Bylo to rozumné? To asi ne. Ale bylo to tak osvobozující. 

Jenomže pocit osvobození tak rychle zmizel, nahrazen vědomím, že si člověk  
neodčinitelně zničil život... Později, když bylo dost času o tom přemýšlet, narůstal pocit, že ta 
osudová chyba nastala už mnohem dřív, patrně v okamžiku, kdy před lety – lehce, bez 
nějakých velkých úvah –  přijal nabídku na členství ve Straně. 

„Proč jsi tam proboha vůbec vstupoval?“ 
Málem to zazní nahlas v prázdném parku. Je to však jenom vzpomínka, podivně živá. 

Člověk ještě teď slyší tetu křičet hlasem plným zděšení, jako by se právě přiznal k nějakému 
zločinu. Její reakci člověk přijal s úžasem: jaksi až dosud tiše předpokládal, že při zaměstnání 
v zahraničním obchodě strýc i ona ve Straně docela jistě jsou... 

Co člověk tehdy odpověděl? Rozvinul dlouhou úvahu o tom, že myšlenky socialismu 
jsou původně v pořádku, jenom se jich zmocnili ti nepraví, kteří se z hlouposti či z nevůle 
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vydali špatným směrem – tedy je třeba nových lidí k napravení jejich přehmatů? Nic takového 
hrdlem, staženým šokem z její hněvivé reakce, určitě neprošlo. Náhle se scéna, stará dobrých 
třináct let, vybaví v paměti tak živě, jako by se děla v této chvíli.  

„Chci něco dělat pro to, aby se tu věci zlepšily...“ 
„A proto lezeš ke komoušům?“ 
Křičí to kamsi do stěny nad usmoleným sporákem, na kterém kuchtí jedno ze svých 

hrozných jídel, která navzdory snaze, podpořené hojnou četbou kuchařek, bývala téměř 
nepoživatelná. Kvůli nedělnímu obědu k nim člověk jistě nechodil, bylo to pro ty klidné, 
vlídné rozhovory potom, ve kterých člověk mohl skoro všechno říct...   

Strýc, který sedí u stolu a stříhá cigarety napůl, aby alespoň trochu vyhověl svým 
lékařům, ji nějak chlácholí. Ale tím jenom přilije trochu oleje do ohně. 

„Jak se ho můžeš zastávat! K čemu to potřebuje? Prospěch přece má, na aspiranturu 
ho vzali předem, s otevřenou náručí... Je snad tak udýchaný, rychle dělat kariéru?“ 

„Vždyť právě říkal, že tam vstoupil z čistých důvodů.“ 
Strýc to říká s jemným úsměvem, jako by mluvil o dojemné naivitě dítěte, a shrnuje 

hromádku půlek do krabice. 
„Čistých, panebože! Copak to jsou nějací skauti? Vždyť je to banda samých grázlů, 

kariéristů a zlodějů! Neznám nikoho jenom trochu slušného, kdo by tam byl.“ 
„To trochu přeháníš.“ 
„Řekni mi jediného! Někoho, kdo je slušný, spolehlivý, s kým si můžeš otevřeně 

promluvit, beze strachu, že tě udá nebo jinak podrazí! Někoho, kdo se nešplhá po zádech 
druhých... Řekni mi aspoň jednoho!“ 

Strýc se nerozhodně zadívá na trochu tabáku, který se vytrousil při mrzačení cigaret, a 
pak jej shrne také do krabice.  

„No, člověk neví... třeba takoví přece jen jsou.“ 
„Kde? V románech?“ 
Chvíli hledí na její záda, potom otevře krabici, kterou právě zavřel, vyndá jednoho 

„půlčíka“ a s jedním okem přivřeným si opatrně zapálí.  
„Přinejmenším teďka známe jednoho. Tady Jirka je přece slušný člověk...“ 
Teta jen frkne. Nemůže odpovědět, právě z vroucí vody loví knedlíky. Více než jindy 

vypadají jako nějaké beztvaré mořské potvory, které se snaží uniknout zpět z její děrované 
lžíce. Na chvíli toho nechá a zase promluví do stěny před sebou. 

„Byl. Buď ho předělají nebo zničí. Zlomí mu hřbet nebo ho naučí ty jejich triky. Za 
rok se budeme bát před ním promluvit.“ 

Člověk to poslouchal s jakýmsi nevěřícím úlekem. Ti předtím vždycky milí lidé, které 
si zvykl brát, jako by byli skoro jeho druzí rodiče, tu o něm hovořili, jako by tu nebyl... Oběd, 
který pak následoval, bylo těžké pozřít – nejenom proto, že byl ještě horší, než kdy jindy, ale 
především pro hrdlo, stažené tím dusným mlčením. A také křivdou, jak se tehdy zdálo. 
Odsoudili ho ještě dřív, než cokoliv udělal...  

Výmluvu, že se člověk musí ještě učit a musí tedy zpátky na kolej, vyslechli tehdy 
mlčky, bez protestů. Nikdo ho nezdržoval. Na cestě od nich postupně narůstal hněv, jakmile 
odezněl ten první šok. Jak je to nespravedlivé, odsoudit šmahem člověka jen proto, že nějakou 
výzvu neodmítl...  

To letmé rozhodnutí, o němž člověk skoro nepřemýšlel, se ukázalo jako nečekaně 
závažné. V příštích letech to napřed vypadalo, že se teta prostě hrubě mýlila: člověk potkával 
ve Straně spíš slušné lidi, až na pár výjimek. Časem se dojem začal trochu měnit, napřed 
jenom v náznacích, pak stále víc. Taky ty představy o pomoci nápravě věcí veřejných se 
ukázaly jako beznadějně naivní – až do Pražského jara s jeho novou atmosférou, plnou 
nadějí... Snad v tom, jak člověk radikálně vystupoval, jak se sám přesvědčil a přesvědčoval 
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taky druhé o možnosti uskutečnit doopravdy lidský řád, o kterém lidi snili celá staletí, byla i 
pozdní odpověď strýci a hlavně tetě, kterou od onoho oběda už nikdy neviděl... 

Pokud byla jakási neúprosná logika, která od toho lehkomyslného vstupu a následné 
ledové sprchy u strýce vedla až k radikálním vystoupením na tribunách, pak stejně tvrdě 
logický byl pád, zvláště po scéně s Houdkem, v níž člověk musel vlastně znovu volit v téže 
věci, jenom tentokrát ne už lehce, skoro bezděčně. Osvědčil přitom člověk znovu nezralost 
svých citů? Pokud je život jenom obchod, pak byl člověk zas naivní a tedy nezralý. Ale to 
přece nelze přijmout! Jsou jisté principy, nejenom ve fyzice...  

Jakousi hříčkou přírody se mlha náhle rozplynula. Podzimní slunce plaše ozařuje park 
a teď dokonce mezi stromy vyhlíží vzdálený zámek. Vypadá odsud malebně a jaksi 
bezbranně. Je to ale jenom chvíle. Vzápětí slunce zmizí za mraky, nebe se rychle zatáhne a 
dokonce do písku před botami dopadají první drobné kapky. 

 
* * * 

 
Celé hodiny teď venku drobně mží. Je to skoro jenom hustší mlha, ale vlhko proniká až 

pod šaty. Park se tím stává nehostinným. Co dělat, když je do večera ještě aspoň hodina? 
Vrátit se na pokoj, ve kterém pořád visí zvláštní napětí? Je tu prý společenská místnost 
s televizí a také možností hrát různé hry. To ale taky neláká. Nu, je tu chodba, dosud 
neprozkoumaná. Daleko se v ní jistě člověk nedostane, zámek je sice rozměrný, ale přece 
jenom konečný. Dá se v ní ale chvíli procházet, snad zatím venku ten déšť přestane... 

Citová nevyspělost. Může na tom něco být? Ta souvislost, v které to psychiatr řekl, je 
sice chybná, ale potom přece připustil, že to snad také vyplynulo z předchozího vyšetření. 
Tedy z onoho pohovoru s Beranovou? Nebo z těch testů potom? Byly to samé projekce, 
takové mnohoznačné obrázky, o kterých člověk musí vyprávět nějaký příběh. No, když je 
člověk fyzik, nemá velkou fantazii, aspoň v tomhle ohledu. Připadaly dětinské ty vymyšlené 
příběhy té kulaťoučké psycholožce? Vypadala neškodně a trochu legračně, jak se snažila 
udržet profesionální masku. Jakpak dlouho může být po škole, nějakých pět šest let? 
Rozhodně nemá mnoho zkušeností...  

Co bylo ještě v testech? Ovšem Rorschach, o kterém člověk leccos četl, ale nikdy ty 
obrázky neviděl. Vlastně ne obrázky, jen symetrické inkoustové skvrny, vzniklé obtiskem. 
Když v nich člověk nic nevidí, je to prý špatné. Když vidí příliš, taky. V každém případě to, 
co v mnohoznačných skvrnách vidí, má vypovídat o tom, co se děje v jeho psychice. 
Všechno, co člověk o tom ví, však ustoupilo úleku, když psycholožka ukázala první obrázek. 
Rorschach se přece dává psychotikům! Znamená to, že je tady podezření? Navíc hned druhá 
skvrna byla černá, jaksi podivně děsivá, člověk by řekl netopýr, snad anděl smrti, přitom 
uprostřed obrysy tváře, divoké a zlé, až nějak ďábelské. Bylo to vůbec vyřčeno, objevilo se to 
v zápiscích, které tak přičinlivě psala? Zvyk hledat obraz tváře v jakýchkoliv skvrnách je tady 
od dětství. Oprýskaná stěna domu, viditelná z kuchyně, byla jako úplný biograf – tvář klauna, 
vedle profil staré ženy s kapkou u nosu, nad tím se šklebil plešatec, který měl velký hrb... 
stačilo ale oči jenom trošku jinak nastavit a na stěně vyvstaly jiné výjevy, divoké prase, nad 
tím orel a vedle nějaké neznámé zvíře, možná dinosaurus... Snaha to psycholožce vysvětlit 
narazila na lhostejnost. Nicméně pak si něco zase psala. Byly to právě ty vzpomínky z dětství, 
které vedly k tomu závěru? 

Citová nevyspělost. Co tím vlastně myslí?  
„Jiří, prosím tě, nebuď dětinský!“ 
Vždycky, když matka řekla „Jiří“, znamenalo to nějaký nárok nebo výtku. Její tvář, 

jinak příjemná a milá, při tom vždy měla samé pravoúhlé úsečky: rovné obočí nad přímým 
nosem, ústa jedna linie a pod tím tvrdá brada. Později svislé vrásky kolem úst. Co to jen 
tenkrát bylo, když to řekla? No ano, soutěž, kterou člověk vyhrál a pak nevyhrál, jelikož bylo 
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„objektivně“ nutné, aby vítězem byl syn místního muže číslo jedna, ředitele továrny. To 
bolelo. Štípání, kterým zvlhly oči, ale přece nebyl pláč, to ve třinácti člověk přece nepřipustí. 

„Musíš to přijmout jako muž a ne mi tady brečet. Tak slyšíš, Jiří? Úsměv!“ 
Ve skutečnosti ji to štvalo stejně, ne-li víc, byla tak ctižádostivá. Tu soutěž přece 

vyvolala ona, měla tak mnoho nápadů, jak svému nadanému synu vnutit příležitost zazářit. 
Vždycky to ale dopadalo stejně – nějak se našly „objektivní důvody“, jakési skryté body, 
které nasbíraly děti hodnostářů. Matka, nezkrotně aktivní ve Svazu žen, ale neochotná 
vstoupit do Strany, proti nim neměla nejmenší šanci. Často se pro to tiše vztekala, nikdy to ale 
nepřiznala a vždycky obvinila manžela a syna, že se neumějí smířit s porážkou. Otec jen krčil 
rameny. A syn si oddechl, když tohle přestalo... Ano, matka umřela, to byla hrozná rána.     

Je neochota soutěžit příznakem nevyspělosti? Člověk by řekl opak. Jenomže v životě 
jsou často věci jinak, než by člověk řekl. Tak třeba tahle chodba, která přece nemůže být delší 
než je celý zámek a přesto po ní člověk bloudí skoro hodinu. Je zrádná svými odbočkami. Teď 
na příklad tu náhle končí. Jsou tu nějaké bílé dveře, na kterých je něco napsáno, co ale v šeru 
nelze přečíst. Náhle se otevřou. Stojí v nich vysoká hubená žena, celá v bílém. Proti světlu, 
které proniká za jejími zády, vypadá až nehmotně a přízračně. 

„Jdete k nám?“ 
Její hluboký alt působí zvláštně, trochu děsivě. 
„Já... asi jsem tu zabloudil.“ 
„Kam jste to tedy šel?“ 
„Nikam. Jenom tak bloumám po chodbách.“ 
„To byste neměl. Vy jste tady nový?“ 
„Přišel jsem přede dvěma dny.“ 
„Aha. Tak se zas vraťte tam, kam patříte.“ 
Dveře se zavřou, šero ještě zhoustne. V tom přítmí jako by se stěny chodby nějak mírně 

vlnily. Nejbližší odbočka zas také nikam nevede. Podivný labyrint. Vrátit se tam, kam člověk 
patří. Kdyby tak věděl, kde to je... 

  
IV 
 
„Jiří nám sdělil problém, s kterým přichází. Vaše dojmy.“ 
Tento psycholog je trochu mladší, než je Komorous, ale starší, než je Beranová. Má 

trošku delší vlasy a umělecký plnovous. Ústa není dobře vidět, ale jejich častý úsměv je tak 
trochu příliš souměrný. Něčím, snad svou slavnostně zdůrazněnou dikcí, připomíná kněze. 
Oči za brýlemi jsou nevýrazné.  

Ticho. Mlčení jako forma násilí? Ne, jenom věnec tváří, bezvýrazných bezradností. 
Celkem osm, vlastně devět lidí. 

„Neřekl nám nic o svém soukromém životě.“ 
„Ano. Jiří nám neřekl nic o svém soukromém životě. Kdo dál.“ 
Tmavovlasá mladá žena s tváří nadurděné holčičky, snad Olga, se teď spokojeně 

usmívá. Školačka správně odpověděla. Ostatní zaraženě mlčí. 
„Vidí jen práci. Lidi jako by pro něho nebyli.“ 
Oskar se úsilím až zpotil. Posouvá brýle rozčileně na nose a vzápětí si utírá ruce do 

kapesníku. Zdá se, že chtěl říct ještě něco, ale nenachází zatím odvahu. 
„Ano. Tedy soukromí nic, osobní, lidské problémy taky nic, zato práce a společenské 

konflikty. To už tu známe, viďte.“ 
„Václav!“ 
Zazní to z více stran a dojem školní třídy je teď ještě silnější. 
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„Jako by zájem o to soukromé byl zastřen, nebo možná úmyslně zakryt, viďte. A 
výpověď o tom, co údajně nejvíce bolí, je pronášena suše. Větami, které prostý člověk těžko 
sleduje. Jiří, mám pocit, že skupina vašemu sdělení nerozumí.“ 

„Mluví nesrozumitelně.“ 
„Schválně to zamotává!“ 
„Říkal to všechno povýšeně!“ 
Výkřiky šlehají teď ze všech stran. Třída, podnícená učitelem, se promění ve smečku. 
„Vidíte, Jiří. Skupina vám nerozumí a podezírá vás z povýšenosti.“ 
„Ale já přece nemám žádnou zkušenost, jak je tu zvykem vypovídat. Bylo mi řečeno, že 

mám promluvit o svém problému. Bolí mě v pravém boku, s tím mi ale tady sotva někdo 
pomůže. Jinak jediný problém, který mám, je ztráta povolání...“ 

„To už jste říkal. Teď poslouchejte. Zatím jste do skupiny nezapadl, spíše jste se z ní 
hned na začátku vydělil. Později uvidíme, zda to není pro vás vůbec typické. To až nám 
řeknete svůj životopis. Teď vám ještě skupina řekne první dojmy z vašeho chování vůbec. Tak 
prosím.“ 

Starší žena s potměšile zatrpklým výrazem se způsobně hlásí. 
„Bez hlášení, každý mluví, jakmile se dostane ke slovu. Tak prosím, Libuše.“ 
„Před skupinou se s nikým nebavil. Seděl sám v rohu a četl si nějakou knihu. V cizím 

jazyce.“ 
Řekne to jako udání. Je tady zakázáno číst, zvlášť v cizích jazycích? Nejsou prý žádná 

přesná pravidla... Je to jen něco jako léčka? 
„Na pokoji si taky pořád čte. Když vůbec promluví, je to, jako by poučoval. Nebo se 

vysmíval.“ 
„Ale Oskare, prosím tě, vždyť jsme spolu mluvili jenom včera večer. A to jsem ti chtěl 

projevit svou sympatii, když ses vrátil tak zdrcený od doktora Komorouse....“ 
„Na sympatie se ti každej vykašle. Sympatie! Kdo myslíš, že jsi? My jsme tady na tom 

všichni stejně a nikdo se nemá proč povyšovat.“ 
Zděšení, které přejde v pocit absurdity. Myslí to vážně? Nebo tady patří k pravidlům, 

která údajně neexistují, říct něco útočného?  
„Já mám pocit, že se Jiří trochu bojí lidí. Proto se povyšuje.“  
„Vida, to je docela zajímavé pozorování. Zkuste to trochu rozvést, Magdo.“ 
„Když to se těžko říká... Jako by se od každého odtahoval. Taky nevěří doktorům. 

Mluvili jsme o tom v parku.“ 
„To mu jenom ztíží léčbu, viďte. Ostatně Magdo, když mluvíte o parku, pročpak jste 

včera nebyla na skupině.“ 
Pozornost se odsunula jinam, je možno popadnout dech, otřít si nenápadně pot. Tak 

tohle byla Magda. Liščí tvář tím jménem nabývá na výraznosti. Potvora... 
 

* * * 
 
Ticho v pokoji vibruje dozníváním střetů na skupině. Jan hledí bezútěšně z okna, 

Václav si něco čmárá ve svém bloku a Oskar s nepokojnou činorodostí, která připomíná 
nějakého hlodavce, přenáší drobné věci ze skříňky na noční stolek a zas zpátky. 

„Oskare, prosím tě...“ 
„Teďka mě neruš, mám moc práce.“  
„Jen jsem chtěl říct, že mezi námi asi došlo k nějakému nedorozumění.“ 
Zdá se, že to zas nebylo to správné slovo. Oskar se nastraží a rozčileně postrčí své 

usmolené brýle na nose. 
„Podívej, Jirko, to se na mne nesmíš zlobit. Tady se na skupině mluví otevřeně, víš.“ 
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„Ale říkej si tam, co chceš. Mně jde jenom o to, že jsem se tě zřejmě nějak dotknul a to 
je zrovna opak toho, co jsem chtěl.“ 

„Ty si myslíš, že jsem nějaká chudinka, aby ses mě bál dotknout? Hochu, já jsem si užil 
jiný věci. Už jako desetiletej jsem se musel ubránit frajerovi s nožem. Slyšíš, s nožem! A těch 
šutrů, co jsem dostal do hlavy.“ 

„Podívej, to je těžká domluva. Napřed mě napadneš, že se ti posmívám...“ 
„Napadneš! Jakýpak napadneš. Na skupině má každej mluvit, co si myslí.“ 
„No dobře, tak tedy říkáš, že se ti posmívám a poučuju tě. Ale já si prostě nedokážu 

uvědomit, že bych tě nějak poučoval, natož se ti posmíval.“ 
„Heleď Jirko. Ty mluvíš tak nějak divně, víš. Vždyť jsi to na skupině slyšel. Člověk ti 

kloudně nerozumí. Já nevím, jak se vůbec takhle domluvíš v tý garáži.“ 
„V gumárně. Tam toho domlouvání moc není. Je tam randál, že neslyšíš vlastní slova.“ 
„A co po směně? Jistě si zaskočíš s klukama na pivo, ne?“ 
„Já hledím, abych byl co nejdřív pryč. Chodím rovnou domů.“ 
„To tě tam asi zbožňujou.“ 
Zdá se, že snaha překonat to nepřátelství všechno jenom zhoršuje. Pohled, který se 

domáhá podpory dalších dvou, nic nepřinese: Václav zas sklopil hlavu k bloku se svým 
neproniknutelným poloúsměvem a Jan, ten sice hledí sem, má ale krásnou tvář zkřivenou 
jakýmsi nepochopitelným strachem. V té chvíli se rozlétnou dveře a dovnitř strčí hlavu sestra.  

„Pánové, oběd!“ 
„Vždyť je půl dvanácté.“ 
„Přivezli ho dnes dřív. Pokud to chcete aspoň vlažné, tak si pospěšte.“ 
Dveře za ní zas zapadnou. Čtyři strávníci neochotně vstávají a loudají se směrem 

k jídelně. Už odsud zápach dává znát, že dnešní oběd není lepší, než ten včerejší. 
 

* * * 
 
Na konci chodby, blízko Komorousovy ordinace, je telefon. Veřejný? Nikdo neřekl, že 

se nesmí používat. Nejsou žádná přesná pravidla. Nebo jsou, ale člověk si na ně musí přijít 
sám, jako v nějaké hře. Nebo jako myš v bludišti. 

Číselník nepříjemně chřestí. Přijde někdo? Nekonečný vyzváněcí tón. 
„Aleno. Prosím tě, proč za mnou nepřijdeš. Já pořád čekám...“ 
„Jirko, prosím tě nezlob se, že jsem na tebe nepočkala. Musela jsem zpátky do práce.“ 
„A co včera? Třeba odpoledne.“ 
„Jirko, já...“ 
„Ty se sem bojíš?“ 
„Ale ten doktor říkal...“ 
„Co, tys mluvila s doktorem? S kterým?“ 
„Korous nebo...“ 
„Komorous. Prosím tě, o čem jsi s ním mluvila.“ 
„Podívej, Jirko, já mu nechtěla nic říct. Ale on povídal, že je to s tebou vážné...“ 
„Proboha Aleno! Co jsi mu říkala?“ 
„Prosím tě, Jirko, nerozčiluj se.“ 
„Tady nejde o mé rozčilování. Já potřebuju nutně vědět, cos mu řekla.“ 
„Ty už na mě zas křičíš.“ 
„Alenko, prosím tě, já nekřičím. Jsem úplně klidný. Ale strašně, rozumíš, strašně nutně 

potřebuju vědět, co jsi tomu doktorovi řekla. Protože mám pocit, že vůbec nechápe, jak to se 
mnou skutečně je. Rozumíš.“  

„No...“ 
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„Jestli jsi mu něco neuváženě napovídala, tak by to mohlo mít pro mne velice vážné 
následky. Ale mohl bych se bránit, kdybych věděl, o co jde. Rozumíš?“ 

„Jirko, oni ti tam chtějí pomoct.“ 
„Předtím jsi říkala, že mi tu ublíží. Co jsi mu říkala?“ 
„Já jsem nechtěla, abys tam chodil. Ale když už tam jsi, tak je to asi dobře, protože ty 

skutečně nejsi normální.“ 
„Aleno, proboha, co jsi mu řekla!“ 
„Jenom pravdu. Že na mě pořád křičíš a že nenávidíš celý svět...“ 
„Prosím tě, jak jsi mohla něco takového říct. Jak to, že pořád křičím.“ 
„Teď zas! Už zase křičíš.“ 
„Nekřičím.“ 
„Já za to nemůžu, on se tak šikovně ptal, že to pak vypadalo jako...“ 
„Co jsi mu ještě řekla.“ 
„Jirko, prosím tě, nemuč mě. Já nevím, na to přece nemůžou brát ohled, co já řeknu.“ 
„Ty si opravdu myslíš, že nenávidím celý svět? Kdy jsem řekl něco takového...“ 
„Prosím tě, já nevím. Já už jsem unavená.“ 
„Počkej! Snaž se přece vzpomenout, co jsi mu ještě řekla. Pochop, že to může mít velký 

význam. Skutečně! Oni mě můžou...“ 
„Já nevím. Někdo zvoní u dveří. Já to položím, nezlob se.“ 
„Aleno!“ 
Pichlavý obsazený tón. 
Dveře ordinace se otevírají, vychází Komorous. Krátký střet očí, ironický úsměv. Ani 

slovo. Dvoje nohy jdou chodbou opačným směrem. Ale v tom bodě blízko telefonu jako by se 
do sebe zaklesla dvě opačná silová pole. Je to už boj? 

 
* * * 

 
Potřeba prchat. Ale kam? Ve chvíli, kdy ji člověk nejvíc potřebuje, Alena zradila a zase 

přeběhla na stranu silnějšího. Prostě nemá v sobě sílu přijmout boj... Ale je to doopravdy boj? 
Třeba je to jenom nedorozumění, obludné ve svém rozsahu, ale možné, když se člověk liší. A 
nebo je to jejich metoda, vystavit člověka frustraci z toho, že ho nikdo zdánlivě nechápe. 
Nebo... Jen samé dohady.  

Venku se stmívá, ale není vysloveně zakázáno procházet se třeba v noci. Nejsou žádná 
pevná pravidla, člověk si může třeba prchnout za skleník a čekat, až ho najde zřízenec. Pak 
ovšem... Na cestě, jenom sotva viditelné v šeru, někdo je. Zas Magda? Ne, tahle postava je 
kulatější, slabé světlo od zámku po několika krocích odhalí okrouhlou, skoro dětskou tvář. 

„Olgo?“ 
„Ježíši... Vy jste mě vyděsil.“ 
Vida, tak ani ona netyká. Zdá se, že jenom Oskar tohle dodržuje mimo skupinu. Vlastně 

ne, taky Jan. 
„Právě to jsem nechtěl. Omlouvám se.“ 
„Ale ne. To já jsem hloupá, pořád se něčeho bojím. Však mi to na skupině říkali.“ 
„Skupina! Tam se toho napovídá...“ 
„Vám se to nelíbí?“ 
„Řekl bych, že jsou to většinou hlouposti. Tak třeba o mně... Taky si myslíte, že já se 

nějak povyšuji?“ 
Okamžik ticha, který se zdá být delší, než asi je doopravdy. 
„Nemusíte odpovídat, jestli nechcete.“ 
„Ne já... Já si to nemyslím. Doktor Balabán ale říká, že skupina má vždy pravdu.“ 
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„Ale co to je, ta skupina? Je nás tam asi devět. Já si to nemyslím, teď slyším, že vy taky 
ne. I kdyby tomu všichni další věřili, je to jen sedm proti dvěma. Mají pravdu jenom proto, že 
jsou většina?“ 

Zdá se, že ji to překvapilo. Nejspíš není zvyklá pochybovat o věcech, které si vynucují 
autoritu. Byla asi chyba o tom začínat. 

„Já nevím. Doktor Balabán říká někdy věci, kterým nerozumím. Třeba, že skupina je 
něco jako matka. Nechápu, jak to myslí. Nebo že v ní promlouvá hlas našeho podvědomí a že 
mu máme naslouchat. To přece nejde dohromady, matka a podvědomí. Ale on je doktor, tak 
má jistě pravdu a jenom já jsem pitomá, že to neumím pochopit.“ 

„Třeba tu není moc co chápat.“ 
Trhne sebou a v slabém světle od zámku se zdá, že se jí trochu rozšířily oči. 
„Myslíte tím, že říká nesmysly?“ 
„Tak daleko bych zase nešel. Ale třeba mluví obrazně a nemyslí to obecně.“ 
Skloní hlavu a pokud stíny v šeru nelžou, tvář se jí zatáhne jakýmsi nadurděným 

zármutkem. 
„Já nevím, co tím myslíte. Děsí mě, když lidi říkají věci, kterým nerozumím.“ 
„Promiňte. Chtěl jsem jen říct, že to asi nemyslí doslova.“ 
„Nemyslí doslova? A jak?“  
„Nevím. Třeba chtěl říct, že se můžete na skupinu spolehnout tak jako kdysi v dětství 

na svou matku.“ 
Zase takové zaváhání. Když promluví, je v jejím hlase cosi jako žaloba. 
„Já jsem se na matku nikdy spolehnout nemohla. Nebyla doma, když mi něco bylo. 

Nikdy mě neuklidnila, když jsem se bála. Vždycky se naštvala, když jsem se rozplakala.“ 
„To je mi líto.“ 
Zdvihne zas hlavu a podívá se přímo do očí. 
„Proč tohle říkáte? Vždyť to určitě nemyslíte vážně.“ 
„Ale ano, v jistém smyslu.“ 
„Co tohle zase znamená? Co je ten jistý smysl?“ 
„Promiňte, chtěl jsem jenom říct, že s vámi cítím. Má matka taky neměla moc času pro 

mé slabosti. U nás byl plný pochopení spíš můj táta.“ 
„Toho jsem nikdy neměla.“ 
Zazní to žalobně a dutě. Dřív, než je možné něco na to říct, ze tmy se náhle vynoří 

nějaká jiná ženská postava.  
„Olgo, ty ještě nejdeš dovnitř?“ 
„Cože? Aha, už jdu... Jste hodný, že jste mi to řekl, o té matce myslím. Ale teď musím... 

Ještě, že to byla jenom Libuše, která mě s vámi viděla.“ 
„Copak tu lidi spolu nesmí hovořit?“ 
„Nikdo to nezakázal, ale ženy s muži... Vídáme se skoro jenom na skupině. A nebo 

v společenské místnosti. Tak dobrou noc.“ 
Náhlý stisk její ruky, pak rychlé kroky ke vchodu. Směrem, kterým se vzdaluje, je asi 

ženské křídlo zámku. Pak zase samota, podbarvená špatným svědomím z výroku o matce. 
Byla přece vždy vlídná, usměvavá... její zářivý úsměv vlastně přežil její podobu, která se za ta 
dlouhá léta téměř vytratila. Byl tady skoro vždycky, ať po něm člověk toužil nebo ne, dokonce 
i když šla do nemocnice, z které se už nikdy nevrátila... Úsměv jak prapor, když si rtěnkou 
nalíčila rty jako by v manifestaci bojovné ženskosti, tak nevítané v dětství. A taky jako zbraň, 
proti nepřízni osudu a slabosti, kterou nikdy netolerovala u svého syna. Jiří, úsměv! Jak tahle 
slova člověk nenáviděl a jak se potom styděl za tu nenávist... Ten chladný třpyt bělostných 
zubů byl jak hradba, za kterou se skrývaly přívaly citů. Nebylo přece pravda, že by svého 
syna nemilovala, bylo to právě naopak, jenomže její láska asi nebyla nějaká vždycky 
přichystaná náruč, do níž se člověk stulil se svou bolístkou. Táta měl vždycky pochopení, ale 
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matka? Chtěla mít syna hrdinu. Člověk to věděl, ale přesto jaksi tvrdohlavě bojoval o to, co 
nejspíš instinkt napovídal, že má hledat u matky. A někde v hloubi tenhle hlad po snadné, 
vždycky přichystané něze přetrval, i když jej člověk nepřiznává ani sobě. 

Je tohle nedospělost citů? Asi je. Ale kdo může říct, že v sobě někde nějakou puklinu 
nemá? Jistě má slabé místo i ten Komorous...  

Teď už je doopravdy tma, jen na západě ještě mírně září obloha a proti ní se tyčí temná 
silueta zámku s potrhlými věžičkami a sem tam osvětleným oknem, které jako by pomrkávalo 
s nějakým nesmyslným sdělením, kterému nelze rozumět. A bolest v boku, která tu byla po 
celou dobu, je najednou zase nějak silnější.  

 
* * * 

 
Ve tmě se vlní dech tří spáčů. Žádný z nich není klidný. Oskar co chvíli něco 

nesrozumitelně mumlá, Václav jako by zapomínal dýchat a pak to zas překotně doháněl. Jan 
v svém rohu tiše sténá, pak najednou tlumeně zavyje a posadí se. Na šepot nereaguje, za chvíli 
se zas položí a sténá dál. 

Za neklid možná může měsíc, který tuto noc je v úplňku. Ačkoliv okna nejsou velká, 
měsíc za nimi stojí aspoň hodinu – nejprve jako veliká, měděná koule nad obzorem, postupně 
ale jako sice menší, ale o to jasněji zářící disk. Je divné, co na jeho chladné záři tolik 
zneklidňuje. Je to přece jen odražené světlo Slunce. Že by ta polarizace? A nebo ostrý kontrast 
zářícího disku proti černi oblohy? Ty úvahy moc nepomáhají, podivné znepokojení se chvěje 
někde u žaludku. Možná má člověk v sobě uschované úzkosti svých předků, proti nimž ani 
znalost fyziky nic nezmůže. 

Ať je to jakkoliv, nedá se spát. Dá trochu práce posadit se tiše, najít pod postelí pantofle 
a vyjít tiše z pokoje. Na chodbu měsíc nesvítí, ale okny je vidět přes terasu do parku, který 
jako by strnul pod ledovou sprchou stříbřitého světla. Koruny stromů, tráva, písek cesty, 
všechno vypadá teď jako z jako z kovu, zcela jinak, nezvykle a tajemně. Člověk jako by spíše 
očima než sluchem cítil vysoko vypjatý tón, kterým jasná noc vibruje. 

Pak koutek oka zachytí nějakou postavu, která se objevila za zákrutem chodby. Blíží se 
neslyšně, jaksi nejasně příšerná ve slabém světle nejbližšího okna. Mrazení pudového strachu 
vyvolá zježení chlupů na kůži. Nevíra v přízraky najednou kapituluje před vlnou primitivních 
představ. Postava se stále blíží, je teď už jenom na dva kroky, nutí to k bezhlavému útěku, ale 
nohy děsem zmrtvěly a neposlouchají. To jediné, co tělo opuštěné rozumem teď dokáže, je 
přitisknout se ke zdi chodby. Postava tiše míjí, vysoký, hubený muž, kterému holou lebku 
obepíná jenom kůže jako starý pergamen. Mrtvolná bledost jeho tváře a temné oční důlky, 
které vypadají prázdné, ještě prohloubí bezdeché zděšení. Pak ale světlo z okna odhalí, že 
muž má na sobě docela obyčejné pyžamo a pod ním tenké nohy v pantoflích, tak jako tady 
každý. Prostě nějaký pacient, kterému měsíc také ruší spánek. Možná náměsíčník, ale živý... 
ne přízrak, který přece neexistuje. 

Přes tohle poznání trvá nějakou chvíli, než jsou nohy zase ochotné poslouchat. Pak ještě 
dlouho na posteli buší srdce a celým tělem třese zimnice. Zahřát se, především nohy, které 
jsou jak kusy ledu. Tenká přikrývka nehřeje, je jako z papíru. Stulit se do malého balíčku, 
utěsnit všechny skuliny. Boj o teplo rychle vytlačí všechny myšlenky a nakonec se snese 
dřímota. 

 
 
V 
 
„Honza je dnes nějak skleslý a skupina marně čeká na vysvětlení.“ 

 30



„Pane doktore... já bych o tom radši nemluvil.“ 
„Honza říká – já bych o tom radši nemluvil. Co myslí ostatní, je to dobře?“ 
„Já myslím, Honzo, že neděláš dobře. Jsme tady přece od toho, abychom všechno 

říkali. Já na příklad jsem napřed taky nemluvila, ale pak jsem přišla na to, že to je právě můj 
problém, že nikdy nemluvím. Třeba s manželem, když přijde domů podnapilý a hned se do 
mne pustí, tak já jsem taková, jak bych to řekla...“ 

„Dobře, Olgo. To probereme za chvíli.“ 
„Tohle Olga dělá ráda. Pořád by chtěla pozornost jen pro sebe.“ 
„A co vy, Oskare. Co řeknete Honzovi.“ 
„Ale jasně, že by to měl říct. Mlčení mu jenom škodí.“ 
„Tedy nedělá dobře, mlčení mu jenom škodí. A Honza mlčí.“ 
Dlouhé ticho, které samovolným tlakem stále narůstá. Jan několikrát pootevře krásná 

ústa, pak si to zase rozmyslí. Nakonec to zřejmě nevydrží. 
„Já...mě se strašně dotklo, jak se Oskar s Jiřím včera pohádali.“ 
„Jiří s Oskarem se pohádali? A jsou tu jeden, dva, tři, čtyři z toho pokoje a skupina 

pořád ještě nic neví?“ 
Zase ticho. Jan pohlédne napřed na Oskara, potom sem, jako by odhadoval, odkud čekat 

ránu. Pak sklopí oči. Když zas promluví, není to skoro slyšet. 
„Jiří Oskarovi vyčítal, že ho na skupině napadl a potom říkal něco, že tak divně mluví a 

že se vůbec neslyší, a Oskar potom říkal něco o noži. Mne to příšerně rozrušilo, celou noc 
jsem skoro nespal, já ty konflikty nesnáším...“ 

Je to možné? Jan opravdu pláče. Hlasité vzlyky nějak nepřirozeně otřásají mužským 
tělem. Zase ten pocit vymknutosti všeho, co se tady děje. A potřeba to přivést zpátky k 
rozumu. 

„Prosím tě Honzo, vždyť jsi to úplně překroutil. Oskar o tom noži mluvil předtím a...“ 
„Hele, mě vynech. Když se mi někdo posmívá, tak to se neznám. To se pak může 

mluvit třeba o noži.“ 
„Ale já jsem se ti přece neposmíval, Oskare. A ty´s mi přece nijak nevyhrožoval. Říkal 

jsi, že ses už od dětství musel umět bránit.“ 
„Já vím dobře, co jsem říkal.“ 
Doktor Balabán, který do té chvíle jen se zájmem poslouchal, najednou vstává a gestem 

si vyžádá ticho.  
„Tak tedy takhle nebudeme pokračovat, že? To by nemělo smysl. Pokud Oskar mluvil o 

noži, byl to v každém případě symbol. Co myslí skupina, jaký symbol?“ 
„Útoku!“ 
„Obrany.“ 
„Sexu!“ 
Krátký, napjatý smích. 
„I to je možné. Ale v tomto případě zřejmě obrany. Protože Jiří Oskara napadl.“ 
„Ale vždyť to bylo právě naopak! Já jsem se mu skoro omlouval. Měl jsem pocit, že 

jsem se ho předtím asi nechtě dotkl a tak jsem to chtěl odčinit.“ 
„A výsledek byl ten, že se Oskar cítil napaden. Čím myslí skupina, že by to mohlo být.“ 
„Já myslím, že Oskar Jiřímu závidí.“ 
Nesouhlasné mručení se valí přes Magdina nečekaná slova. 
„Ne, opravdu. Oskar mu závidí, protože Jiří je výjimečný člověk. Hodně v životě 

dokázal, je sebejistý, tady na skupině s ním nic nepohne. Na všechno se dívá s výšky. Má 
všechno to, co Oskar právě nemá. Oskar by chtěl být, jako on, ale je sotva průměrný. A proto 
má na Jiřího vztek.“ 

Klidné věty, provázené tichým úsměvem, zakončí slovo jako šlehnutí bičem. Účinek je 
okamžitý. 
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„Ať je výjimečnej, jak chce, já bych nechtěl bejt na jeho místě. Lidi jako on vždycky 
nakonec spadnou na hubu. Protože všichni jejich nafoukanost cítí...Výjimečnej!“ 

„Uklidněte se, Oskare. Výjimečný člověk na tom není právě dobře, tomu není co 
závidět. Je vždycky sám, zvlášť ten, kdo chce být za každou cenu výjimečný. Viďte, Jiří.“ 

Zní to tak sametově, účastně. A přitom jako by zas úmyslně nechápal.   
„Ale já o žádnou výjimečnost neusiluju. A vůbec ne o nějakou převahu. Srovnávání lidí 

se mi vždycky protivilo.“ 
„Možná, že vás Magda vystihla lépe, než jste sám schopen.“ 
„Já myslím, že Magda volila slova přesně tak, aby Oskara vyprovokovala a ještě víc ho 

proti mně popudila.“ 
„Jak něco takového můžeš říct!“ 
„Ona ti chce pomoct a ty...“ 
Skupina tone v nesourodém hluku. Každý mluví a nikdo nikoho neposlouchá... 
 

* * * 
 
Není asi dobře pořád utíkat. Bylo by lepší nějak se pokusit domluvit, najít alespoň 

jednoho, dva spojence. Jenomže koho? Václav po svém varování se hned stáhl a zdá se, že 
nemá nejmenší chuť navázat bližší kontakt. Jan všechno poplete, Oskar je nepřátelský. Olga 
je sice jednoduchá, ale dobrosrdečná, dá se s ní mluvit upřímně. Jenomže bojí se být s někým 
o samotě, zvláště s mužem. Škoda. Bylo s ní na okamžik trochu tepleji. 

Člověk je sám, ještě o mnoho osamělejší, než předtím venku. Tam byla aspoň Alena. 
Jenomže ta... Silná bolest se zas zaryje do boku. Nemyslet na to, ono to zas poleví... 

Ještě, že je tu park. Vlastně z té osamělosti člověk zas objevuje mnohotvárnost přírody. 
Stačí jen trochu jiné světlo, závan větru, rychlejší či pomalejší krok a park je jiný. Ale jsou to 
jenom rozmanité obrazy: monumentální sochy stromů, struktury větví, barevné přelévání 
listoví. Člověk zůstává venku, neschopen skutečného kontaktu. Tohle je ještě větší, už nikdy 
neodčinitelná osamělost. Ať člověk jenom zvenčí obdivuje přírodu, nebo ji zkoumá, odhaluje 
různá její tajemství a postupně ji stále více ovládá, jen se jí stále více vzdaluje do samoty své 
existence... Copak to doopravdy nejde překonat? Tráva pod dlaní mírně studí, natrpkle voní 
při vdechnutí, očím nabízí odstíny zelení a okrů. A přece...nedá se do ní proniknout, ani kdyby 
se v ní člověk válel jako štěně nebo ji v prstech rozdrtil do nejjemnějších přadének. 

Po cestě někdo přichází. Václav? Toho by tady člověk nečekal. 
„Obdivujete přírodu?“ 
Říká to s pomalým, sotva patrným úsměvem a trochu posměšným pohledem svých 

malých očí. 
„Spíš se k ní snažím najít cestu, ale marně, jak se zdá.“  
„Jak to? Copak vy nejste fyzik?“ 
„No byl jsem, původně.“  
„A fyzika není přírodní věda?“ 
Jak mu krátce říct, že co fyzika zkoumá, není vlastně příroda, ale její schematický 

obraz, vytvořený z abstraktních principů? Že v způsobu, jakým se na přírodu dívá, ta určitost 
a přehlednost, je jistě něco uhrančivě čistého a taky závratného, protože zřejmě není nic, co 
by tomu pohledu odolalo. Čím hlouběji se noří do hmoty, tím více uchopuje celý vesmír. Už 
je tu fyzikální model organismů, celé živé přírody a taky společnosti, dokonce samotného 
člověka a jeho myšlení. Ono to všechno jaksi jde, i když zatím jsou to jenom primitivní 
pokusy...  

Pokyvuje hlavou, jako by to schvaloval. Přitom se v jeho ploché tváři nezračí nějaké 
zvláštní porozumění. Co je to vlastně za nápad, říkat to právě jemu? Nejspíš se člověk jenom 
potřebuje vymluvit a je mu jedno před kým.. Najednou jeho obličejem proběhne živější výraz. 
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„Tohle bych chápal. Co jste říkal předtím, ale znělo jinak.“ 
„Já to hned řeknu. Když mi vzali moji práci, tedy hlavně prostředky, abych ji mohl dělat 

na úrovni, hodně jsem přemýšlel, co teď...“  
Zavrtá špičkou boty v písku na cestě, potom se shýbne, sebere hrst drobných kamínků a 

začne je úplně nesmyslně házet na keř nedaleko. V těch pohybech je něco nutkavého, jako 
v čárách, které na pokoji črtá do bloku. 

„Tak jste fyziku vzdal?“ 
„Ne, kdepak, nevzdal. Ale začal jsem se trochu rozhlížet. A přitom mě najednou 

napadlo, že při tom myšlenkovém rozkládání přírody na částice a síly mezi nimi a čisté, 
chladné principy se člověk světa sice jaksi zmocňuje, ale přitom taky něco ztrácí.“  

„No, samozřejmě pověry a pohádky, které si lidi předtím vykládali.“ 
„Nejenom to. Těžko říct, co to je, jakási celistvost a svěžest... Možná neopakovatelnost. 

A hlavně sounáležitost. Tak se teď občas pokouším zase to nalézt, nějak se přiblížit původní 
přírodě, tak jak jsem ji snad viděl v dětství. Ale nějak mi to nejde. Člověk se asi napřed musí 
smířit s přírodou, kterou má v sobě. Ve svém těle myslím.“ 

„Ale to je nesmysl.“ 
Řekne to s nečekanou prudkostí, kterou by člověk při jeho obvyklé pasivitě nečekal. 
„Myslíte, že to není možné?“ 
„Není to žádoucí. Mně osobně se všechno živočišné hnusí.“ 
Zní to tak nepravděpodobně a přitom upřímně. V široké tváři, která stavbou naznačuje 

opak, se skutečně objeví výraz odporu, tak přehnaného, že až působí poněkud směšně. 
„Ale člověk přece není anděl. Je živočich. Musí dýchat, pít a jíst...“ 
„Ušetřete mě. Musí, tak musí. Ale je to pořád boj. Tělo je nepřítel.“ 
„Snad vás tak trochu chápu, ale není v tom nějaká chyba? Vůbec to rozlišování – na 

jedné straně duch, na druhé straně tělo. Připadá mi to jak z šestnáctého století. I když ti 
psychiatři tady na to zřejmě věří, aspoň způli. Když potíž není v orgánech, musí být v duchu. 
A pak dají člověku pilulku, která ovšem ovlivní tělo.“ 

Václav se tváří pasivně, jen v koutcích úst se chvěje ironický úsměv. Nabere si další 
hrst kamínků a háže je se stejnou mechanickou pravidelností, s jakou na pokoji črtá ty své 
křivky. 

„Vy snad na to dělení věříte?“ 
„Samozřejmě. Já to cítím denně.“ 
Náhle jde silně na nervy – ty kamínky, stejně ta pasivita, pod níž skrývá namyšlenou 

jistotu. Impuls bez odpovědi prostě vykročit a jít dál do parku se už nedaří potlačit. Kupodivu 
se bez odporu přidá. Chvíli je ticho, jenom boty skřípou v písku. A postupně se vrací touha 
přiblížit se tomu člověku, přes jeho podivnost a odmítavý chlad, který se kolem něho často 
rozprostírá. Konečně, člověk tady přece potřebuje spojence.  

„Já vlastně nevím, co vy děláte. V normálním životě, když nejste tady.“  
„Studuji astronomii.“ 
„Vy ještě studujete? Zdálo se mi...“ 
Pohlédne úkosem jedním z těch malých očí a na okamžik se už zdá, že neodpoví. 
„No, několikrát jsem už přerušil. Nedobrovolně... měl jsem nařízené léčení.“ 
„Aha. Ale astronomie vás zřejmě baví, ne? Řekněte mi o ní něco.“ 
Okamžik nedůvěry, jako by se rozmýšlel, zda není riskantní někomu svěřit něco 

důvěrného. Když promluví, zmizí ta krusta pasivity z jeho tváře – jako by se tu náhle z kukly 
vyloupl úplně jiný člověk.  

„Já často bývám na hvězdárně, víte. No často... Občas tam pustí studenty, když jde o  
dlouhé sledování nějakého objektu. To jsou úžasné chvíle, víte? Sedíte úplně sám ve tmě a 
před vámi se otevírají obrovské, fantastické prostory. Pořád dál a dál...Asi jsem ještě naivní, ti 
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zkušení astronomové mluví o světelných letech jako o centimetrech. Ale mne z toho mrazí. 
Nevěřil byste, ale ještě pořád mě z toho popadá strach.“ 

„Věřil. Já k tomu ani nemusím mít dalekohled. Stačí si to představit.“ 
„Ale je to úžasný, nádherný strach, víte? Takové krásné mrazení. Protože... prostě 

neexistuje prostor, není žádná drtivá síla nebo strašný úsek času, aby ho  duch, jak říkáte, 
neuměl obsáhnout. Rozumíte, člověku ta obrovitost třeba připadá úplně nepochopitelná, ale 
přitom, koneckonců, tuhle nekonečnost přece myslíte, je ve vás. Jste proti vesmíru tak 
nepatrně maličký a přitom, když ho myslíte, je to, jako byste se vznášel.  A pak vás najednou 
třeba zabolí břicho, musíte na záchod, a vy z těch výšek sletíte do... Do žmolku rosolu, který 
člověk nazývá tělem. Je to vlastně směšně ubohé.“ 

Dá se mu věřit tahle exaltace? Ale proč ne, člověk má někdy zvláštní stavy. Pokud to 
ovšem říká zdejším psychiatrům...  

„S tím vesmírem, to chápu, občas mívám taky takové podobné myšlenky. Ale to naše 
tělo vůbec není ubohé, v tom s vámi nesouhlasím. Když se vydáte opačným směrem, myslím 
směrem k tomu malému...“ 

„Ale vy mě vůbec nechápete, tady nejde o představu... Pochopitelně, někde v hloubce 
hmoty se člověk zas osvobodí, to je přece totéž naruby, i když pro mne by to asi nebylo. Já 
mám na mysli tohle moje tělo, které pořád otravuje s nějakými potřebami. Ne nějaké 
fantastické molekulární struktury, ale tělo! Pitomé a potměšilé zvíře, které se vás pořád snaží 
nějak zaskočit a ovládnout.“ 

Zatím co mluví, náhle vyrazí a tedy nelze, než přidat do kroku s ním. Snad je to lepší 
takto, se zrakem upřeným na písek cesty. Mluvit se dá jen v úryvcích, které se rodí a zas 
zanikají v prostoru. 

„Vy jste tady kvůli tomuhle sporu?“ 
„Kvůli tomu. Tedy nepřímo.“ 
„Jestli o tom nechcete mluvit...“  
„Ale proč bych vám to neřekl, tady to ví každý. Co nejdřív mě s tím zas budou týrat na 

skupině, takže tomu stejně neuniknete... Spáchal jsem, nebo spíš stal se mi... říká se tomu 
sexuální delikt.“ 

„Aha.“ 
„Šokuje vás to?“  
„Těžko říct, když nevím, co to bylo.“ 
„Nebylo to znásilnění nebo něco takového.“  
„Říkal jste sexuální...“ 
„Obnažil jsem se na veřejnosti.“ 
„Vy?“ 
„Já. Sám to nechápu.“  
Potom se zastaví a začne mluvit jiným, monotónním hlasem, jako by odříkával naučený 

text. 
„Bylo to v noci ve vlaku, vracel jsem se odněkud... no, na tom nezáleží. Řekněme, že 

jsem právě utrpěl nějaké zklamání či selhání... prostě to nemůžu vykládat celé, víte? Seděla se 
mnou v kupé jenom jedna holka, takový ten ordinérní typ, co myslí jenom na to... vždyť to 
znáte...“  

Na chvíli se odmlčí, jako by nemohl popadnout dech. 
„Pořád po mně pokukovala, ale když jsem se podíval já, sklopila oči. Prostě si tak hrála, 

jak to holky dělají...“ 
S jeho obvykle bezvýraznou tváří se děje neuvěřitelná, téměř děsivá proměna: kolem 

úst se utvoří hluboké rýhy, rty jsou bolestně rozevřeny, oči se lesknou potlačeným hněvem. 
„Zřejmě čekala na to, že si něco začnu. Neměl jsem vůbec náladu, jel jsem od jiné ženy, 

na které mi záleželo. Taková zvláštní žena, tam ve vesnici, odkud jsem. Byla o něco starší, 
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žila sama. Povídalo se... no na tom nezáleží. Dlouho jsem o ni usiloval, pořád marně. Já jsem 
ji... miloval, ona to nechápala. Myslela si... já vlastně nevím, co si myslela.“ 

Zas vykročí a na chvíli se zdá, že už nic neřekne. Když zase promluví, má zvláštně 
přiškrcený hlas. 

„Když jsem za ní byl tehdy naposled, zase mě odháněla. A potom se najednou rozhodla, 
možná si myslela, že když se... se mnou vyspí, dám jí pokoj. Jenom ten způsob, jak to udělala, 
jak se mi po tom odmítání nabídla... byl hrozně vulgární a věcný, asi úmyslně. A já jsem 
nemohl... prostě jsem selhal. Umíte si to představit?“ 

„Tohle se asi někdy stane skoro každému.“ 
Chvíli se dívá, jako by pořádně neviděl, potom zavrtí hlavou. 
„Představte si, že po něčem tak dlouho toužíte a pak to najednou už skoro máte, 

jenomže se to na vás zašklebí, takže se toho leknete... Vysmála se mi, hodně drsně, já od ní 
odešel jako zpráskaný pes a ještě ten večer jsem odjel. Když jsem pak v Zábřehu nasednul do 
nočního vlaku na Prahu, našel jsem prázdné kupé, abych byl sám.“ 

Zas dlouhá přestávka, jako by nabíral sílu k tomu, co teď už musel říct.  
„Jenomže prázdné nebylo, za chvíli přišla tamta holka. Byla předtím v jídelním voze 

nebo... No, na tom nezáleží. Já neměl na společnost náladu, nejméně na nějakou holku. Bylo 
to jen pár hodin po tom, co jsem selhal, chápete? To mě v té chvíli asi nejvíc pálilo. Říkal 
jsem si, že něco se mnou není v pořádku...“    

Zastaví se u kamene, na němž často sedí Magda. Zvláštní, proč tu vlastně nejsou žádné 
lavičky. Václav na okamžik zaváhá a pak se sveze na kámen, jako by ho to vyprávění 
vyčerpalo. 

„Kde jsem to přestal?“ 
„O té holce...“  
„Aha. Byla mi protivná a přitom mě tak divně přitahovala. Chápete to? Pár hodin po 

tom, co se mi zhroutila láska a ještě k tomu takovým příšerně trapným způsobem, a mě 
najednou přitahuje ordinérní holka, právě tím, co předtím... Chtěl jsem odejít, ale jako by mne 
někdo přilepil k sedadlu. Rostlo ve mně takové divné, dusné napětí. Říkal jsem si v duchu 
věty, takové ty nejapné průpovídky, s jakými se vždycky takové známosti začínají. A vždycky 
mi připadaly moc pitomé a kromě toho zbytečné, protože o tohle přece nejde, že...“  

Na chvíli to vypadá, že už nic neřekne, ale pak náhle zrudne a na širokém čele mu 
naběhne viditelná žíla. 

„Už jsem myslel, že prostě odejdu z kupé – a taky jsem vstal, ale pak, já vůbec nevím 
proč, jsem spustil kalhoty a spodky. Prostě jsem se před ní obnažil. Začala křičet, přiběhli lidé 
a na příští stanici mě táhli na policii. Já pořád kloudně nechápal, co se to vlastně stalo. Byl 
jsem pořád nedooblečený, lidi na mne ukazovali, někdo mě bil, všichni křičeli... Pořádně jsem 
si to uvědomil až u soudu. Dostal jsem dva roky podmíněně.“ 

„Prosím vás! Za tohle?“ 
„Ta holka vypověděla, že jsem ji chtěl znásilnit. Soudce to přímo neuznal, ale stejně ho 

to ovlivnilo. Prý se tyhle případy množí a tak se musí přísně trestat. Součást té podmínky 
bylo, že se musím léčit. Jenomže léčení... Jste jako vyléčený, když to psychiatr napíše. Tohle 
je už třetí zařízení. Už chápete, proč se mi tělo hnusí?“ 

„Snažím se. Ale nestane se taková věc právě pro ten hnus? Třeba je to vzpoura těla...“ 
„Tiše, ať to neslyší!“ 
Po cestě někdo přichází. Bílá postava. Plnovous, povznesený výraz. Chladný pozdrav, 

pohled, jako by byl plný podezření... 
 

* * * 
 
Telefon nikdo nebere. Je to už počtvrté. Stalo se něco? 
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* * * 

 
Po obědě – jako vždy nechutném – je „léčba prací“, jak to Balabán ohlásil na skupině. 

Ta léčba ale je jenom hrabání listí, jak se ukáže. V létě prý místo toho bývá senoseč, jak 
potom někdo říkal, přesně řečeno jeho část: převracení a sklízení sena, které předtím někdo 
z personálu posekal. Nikdo tu sice není agresivní –  snad až na Oskara, ale ten jen mluví o své 
minulosti, údajně plné násilí. Přesto by kosu ani srp patrně pacientům nesvěřili. Dřevěné 
hrábě sice také mohou sloužit jako zbraň, nemají ale ostří. Těžko říct, jak vážně jsou míněny 
ty řeči o léčbě. Spíš si vedení zámku řeší problém s parkem. Je skutečně dost velký, plný 
stromů, které právě teď shazují listí, takže jsou trávníky a cesty pokryté zlatým a purpurovým 
kobercem, který při každém kroku tajemně šustí kolem bot. 

Ačkoliv z pacientů až do hloubi parku skoro nikdo nechodí, jako by se báli, že by se 
v něm mohli ztratit, organizovanou výpravu uvítali s veselým vzrušením. Snad je to také tím, 
že je park náhle plný lidí – zřejmě byl dán nějaký povel a k společnému útoku na uschlé listí 
se připojily další skupiny. Balabán, zřejmě pověřený organizací, poněkud směšně ve svém 
bílém plášti rázuje sem tam po trávnících a rozděluje lidi do rojnic po čtyřech nebo po pěti. 

„Tak, tady bude hrabat Jiří, Oskar, Jan a Václav. Dobře se znáte z pokoje, takže vám 
půjde spolupráce. Je důležité listí shrabat na hromadu, rozumíte, aby se pak snadno naložila 
na vůz. Tu hromadu vytvořte...“ 

Rozhlédne se pohledem vojevůdce, potom ukáže. 
„Asi tady. Ne příliš daleko a zase ne moc blízko k další. Teď ještě musím určit někoho, 

kdo bude za skupinu odpovědný.“  
Trochu se odmlčí a zatváří se velmi vážně. 
„To je z hlediska terapie důležité, chápete? Umět přijmout odpovědnost v jednom 

případě a podřídit se v druhém. Kdopak se vedení ujme? Vaše návrhy.“ 
Nikdo nereaguje. Václav se potutelně usmívá, Jan hledí do země, zřejmě se bojí, aby 

nevybrali jeho. Oskar se viditelně třese na tu čest, ale nemá zřejmě odvahu to říct. 
„Žádné? No tak to bude Oskar, ten je asi tady nejvíc praktický. Tak do práce!“ 
Jakmile odejde, začne Oskar organizovat. 
„Napřed se rozdělíme, tady bude Jirka, vedle něho Honza a na křídle Vašek.“ 
Václav se ušklíbne, je vidět, že mu Oskarovo velení moc nevoní. 
„A kde budeš ty?“ 
„Já to mám přece na povel.“  
„To znamená, že nebudeš nic dělat?“ 
„Musím dávat pozor, abyste hrabali, kam máte.“ 
„Neměl bys mít nějaké výložky a čepici, aby se poznalo, kdo tady velí?“ 
„Heleď se, Vašku, nech toho. Slyšel jsi, co nám doktor říkal.“ 
Václav se stáhne a za chvíli začne hrabání. Oskar pobíhá od jednoho k druhému a 

kontroluje, zda je všechno v pořádku. 
„Ty Vašku, hrabej pořádně. Zůstávají za tebou listy.“ 
„Oskare, neblbni. Koukni se nahoru, na stromě je jich ještě spousta. Tak občas padají.“ 
„Teďka nic nepadá, já jsem se koukal. Tak se vrať zpátky a udělej to pořádně.“ 
„A když ne?“ 
„Řeknu to doktorovi.“ 
Václav se usměje, jako by dosáhl toho, co chtěl. Pak se loudavě vrátí o pár kroků 

zpátky a s přehnanou pečlivostí shrabává list po listu. Za malou chvíli vypukne zas další krize.  
„Vašku, kam to zase hrabeš? Lezeš Jirkovi do cesty.“ 
„Máme to shrnout do jednoho bodu. Takže se naše cesty musí sbíhat, víš? Docela 

jednoduchá geometrická úvaha.“ 
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„S tímhle se na mě nevytahuj. Já mám učební obor s maturitou.“ 
Václavova jinak bezvýrazná tvář se teď úplně změní škodolibostí – ještě se trochu 

rozšíří a malé oči se v ní ztrácejí. 
„Tak to jsi na tu práci kos. Neměl bys nějak vyznačit směr, kterým máme hrabat?“ 
Oskar se zmateně rozhlédne. 
„A čím, můžeš mi říct? Přece nezačnu lámat větve.“ 
„Listy. Podívej, některé jsou červené, ty se docela snadno odliší.“ 
„Děláš si srandu? Přece nezačnu hledat červený listy!“ 
„Jak se ale pak máme orientovat? Budeme každý hrabat jiným směrem.“ 
Za chvíli Oskara skutečně zblbne natolik, že běhá sem a tam a vytváří červené linie, 

které mají určit strategické směry hrabání. Když je s tím hotov, Václav jenom vrtí hlavou. 
„Prosím tě, kam ty čáry vedou?“ 
„No kam, co se tak blbě ptáš? Přece tam, kde máme udělat hromadu.“ 
„To ale není místo, které doktor ukázal.“ 
„Jak to, že ne. Bylo to přece tady u cesty.“ 
„Ty sis to neoznačil, viď.“  
„Už zase začínáš? Bylo to tady.“ 
„Já myslím, že to bylo dál.“ 
„Dál? Kde, můžeš mi říct?“ 
„Tady... no, možná tady... nebo tam?“ 
Oskar zmateně sleduje, kam ukazuje. V jeho tváři se střídá úzkost, zuřivost, pak téměř 

slzy. Nakonec prosí téměř pokorně. 
„Vašku, prosím tě, neblbni. Řekni, kde to bylo.“ 
„Já si to nepamatuju.“ 
To už je moc. Obratnost, s kterou si hrál s Oskarem jako s loutkou, byla snad chvíli 

zábavná, teď je už ale nějak odporná. 
„Myslím, že toho bylo dost. Na metru přece nezáleží.“ 
Oskar hned vzplane, jako když se škrtne zápalkou. 
„Ty se do toho Jirko nepleť, velím tady já!“ 
Hra tedy pokračuje další půlhodinu, za kterou Václav Oskara vydráždí do bezmocného 

vzteku, s kterým se za ním chvíli honí, samozřejmě naváděný Václavem do kupek shrabaného 
listí. V jednom z těch úprků, které jsou taky jen hravé, protože je zjevně silnější, Václav 
upustí hrábě. S neuvěřitelnou fatalitou Oskar na ně šlápne a praští se do nosu. Už zcela 
nepříčetný rozmazává kapky krve s potem po tváři, rozkopává hromádku, kterou nahrabal 
Václav, a řve, že mu ty listy nacpe do krku. 

V té chvíli přijde Balabán. S údivem hledí na tu scénu a na malé kupky listí, které 
Oskar ještě nerozkopal. Když ten ho spatří, náhle ztuhne jako opařený. 

„Vidím, Oskare, že se vám tu práce příliš nedařila. Mít odpovědnost není vždycky 
snadné, že? Nu nevadí, příště to zkusím s někým jiným. Teď odneste své hrábě do skleníku, 
pro dnešek práce skončila.“ 

Blahovolně pokývne a jde. Oskar chvíli stojí, pak mu vhrknou slzy za brýlemi do očí. 
„Ty hnusnej hajzle!“ 
Vrhne se na Václava. Ten ho docela snadno odstrčí jediným pohybem své silné paže, 

s opovržlivým výrazem zdvihne své hrábě a jde mlčky ke skleníku. Oskar na chvíli zkoprní. 
Potom si sundá brýle a otírá je cípem košile. 

„Nechtěl jsem mu ublížit. Tak jsem se držel zpátky.“ 
„To víš, Oskare. Nestojí to za řeč.“ 
„Co ty se zas do toho mícháš. Už zase začínáš?“  
„Jenom chci říct, že na tom, co se stalo, vůbec nezáleží.“ 
„Zas mě chceš utěšovat? O to ti nikdo nestojí!“  
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Udělá vzteklé gesto, pak se otočí a odchází zlomeně k zámku. Zbyl tu jen Jan. Ten 
chvíli zírá, pak si náhle přikryje tvář dlaněmi a vzlykne. 

„Prosím tě, Honzo, co ti je?“ 
„Všechno je hrozný. Lidi jsou tak zlí...“ 
Otřásá se vzlyky a taky odklopýtá k zámku. Nezbývá, než posbírat všechny ty troje 

hrábě a odnést je ke skleníku.  
Za chvíli u večeře je náhodou volné místo vedle Václava. 
„To nebylo moc hezké, co jste dneska dělal Oskarovi.“ 
„Proč myslíte?“ 
„Hrál jste si s ním. Využil jste převahu.“ 
„No a? Co myslíte, že lidi jako Oskar udělají, když nad námi budou mít moc? Ti nemají 

nejmenší skrupule.“ 
„Nejspíš jim jenom chybí schopnost pochopit to, co je správné.“  
„A to je omluva? No tak to nechápou. Co s nimi chcete dělat?“ 
„Je třeba jim to trpělivě vysvětlovat. Zlo je většinou jenom hloupost nebo nevědomost. 

Už si nevzpomínám, kdo to říkal, ale je to tak.“ 
„Jestli si tohle myslíte, tak by vás tu měli zavřít nadlouho. Copak vy nechápete, že jak 

se moci ujmou Oskaři, což se už mimochodem z větší míry stalo, nezbývá lidem jako my nic 
jiného, než jít se utopit? Život je boj a v boji člověk užívá takové zbraně, které má.“  

Nepočká na odpověď, prostě vstane a odnese si podnos s jídlem jinam. Diskuse skončí 
skoro dřív, než začala. Zůstane po ní divná pachuť, která se mísí s připálenou chutí omáčky. 

 
VI 
 
Je možné, že se sestra spletla? Ale ne, prošla tady několikrát a vždycky kývla, že je 

třeba počkat. Konečně, člověk nikam nespěchá, skupina začíná až za hodinu. Ale to čekání, 
když člověk nemá ani knížku, je odporné. Trýznivá nuda, přitom zbytečná. Minuty odkapávají 
do prázdna, život pomalu uniká, jako tenounký pramínek. Je škoda života, který se jen tak 
bezúčelně stravuje... 

Náhle se dveře otevřou a sestra ukazuje, že je třeba rychle vstoupit. Po dlouhém čekání 
najednou spěch. Komorous, aniž by vzhlédl, ukazuje na židli. Pak dlouho něco píše, skládá 
napsané, odnáší to dopředu k sestře. Potom odchází z místnosti na delší chvíli. Když se zas 
objeví, jde ke stolu a zase něco dlouho píše, pak vzhlédne, zjevně překvapený, že tu někdo je. 
To všechno působí, jako by mělo vyjádřit, jak je člověk úplně nedůležitý.  

„Vida, náš fyzik. Copak se tak tváříte?“ 
„Dlouho jsem čekal, myslím zbytečně. Nemám rád čekání.“ 
Lehounký úsměv v koutcích úst, který může být vědoucí, ale taky škodolibý. 
„To naši frekventanti většinou. Pro nás je to dost důležitý ukazatel diagnózy, víte? 

Tolerance nudy při čekání ukazuje míru úzkosti. Váš výraz, s kterým jste sem vešel, mě 
přesvědčuje o tom, že vám musím změnit medikaci.“ 

„Já ovšem nejsem psychiatr, ale...“ 
„Víte to zase lépe, že.“ 
Úsměv je v téhle chvíli pobavený. Zdá se, že psychiatr je dnes nezvykle mírný. 
„Chci jenom říct, že není nijak podivné, když člověk nemá rád vnucenou nečinnost, 

zvlášť když je zbytečná. Když člověk jenom čeká, stravuje bezúčelně čas, to jediné, co 
doopravdy vlastní. Řekl to myslím Seneca, já si to taky myslím.“  

„Někdy to ale jinak nejde, že. Většinu života na něco čekáme. Vyrovnaný typ to klidně 
snáší, ale vy se bouříte. Čtu vám to z očí.“ 
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„Kdybych byl dobře vycvičený pes, tak bych to snesl bez protestu. Asi bych usnul a 
jenom zdvíhal uši, kdyby prošel někdo okolo.“ 

„To je pro vás ovšem hrozně ponižující představa.“ 
„Jsem přece člověk.“ 
„A to ne ledajaký, že. Člověk, který se bije za pravdu. Morální sloup společnosti. Tak 

nějak jste to říkal, nebo jsem to spletl?“ 
Snad byla mírnost jenom léčka, teď se mu do tváře zas vrací útočnost. 
„Říkáte to, jako by to bylo jen takové blábolení.“  
„Vy na tom pořád ještě trváte? Že vy ty své pilulky neberete.“ 
Zní to zas mírně, skoro škádlivě. Vypadá to, že má dnes rozmarnou náladu.  
„Copak je to nějaký chorobný příznak? Pravda je přece klíčová pro zdravý život 

společnosti. A v delším čase nakonec pro její přežití.“ 
„Opravdu rozhodující je adaptace, víte? V tom se lidi příliš neliší od jiných forem 

života, třeba od mravenců či bakterií. Prostě přizpůsobení se podmínkám. Lidi ovšem k tomu 
navíc mají všelijaké představy a mínění, které tak rádi nazývají pravdou a pro které si pak 
řežou krky.“ 

Sedí si přitom pohodlně v křesle, na rtech pořád ten rozmarný, poněkud ironický úsměv. 
Sestra sem už nejméně dvakrát vstoupila a položila mu na stůl nějaké papíry. Vždycky na ně 
jen tak letmo pohlédne a potom je odsune stranou, jako by se nechtěl nechat rušit v zábavě. 

„Podsouváte mi fanatismus. Já jenom říkám, že je pravda něco víc, než pouhé mínění. 
Kdyby tomu tak nebylo, neměli bychom žádnou vědu. A věda pro moderní společnost...“ 

„Věda a Pravda s velkým P? Věda se přece neustále sama popírá, jedna teorie stíhá 
druhou. Co bylo pravda včera, je dnes jenom zastaralá veteš. Copak to tak není?“ 

„Doslova tak určitě ne. Většina opravdových poznatků naopak pořád platí, jenom se 
nově vymezuje oblast jejich platnosti. Ale i kdyby – tenhle vývoj přece žene snaha poznat 
pravdu, ne? Tak je to od samého začátku. Už kdysi Galileo, když stál na tom, že Země obíhá 
kolem Slunce a ne naopak...“ 

Po tváři se mu rozlije jakýsi vítězný a trochu potměšilý úsměv. 
„Měl jste si vybrat jiný příklad. Galileo přece odvolal, zatím co vy...“ 
„Odvolal pod brutálním nátlakem. Ty jeho nálezy to ale nezměnilo, lidé je přece přijali 

už v příštím století. Dnes sice víme, že je pohyb relativní...“ 
Pokývne a jeho úsměv náhle zhasne. Je tu zas útočný a tvrdý výraz. 
„Sám jste to řekl, relativní. A tak je to v podstatě se vším, že. Každé tvrzení se nakonec 

ukáže být relativní. Jenom člověk citově nezralý, jako na příklad vy, vyvádí s tím, co se mu 
zdá, že uzřel jako pravdu.“ 

„Když je to tak, pak vaše mínění o tom, co se mnou není v pořádku, je stejně relativní, 
jako moje přesvědčení, že se mýlíte.“ 

Zarazí se jen na okamžik. Pak jeho výraz ještě více ztvrdne. 
„Je tady jeden důležitý rozdíl, víte? Já jsem tu psychiatr a vy pacient, tedy mé mínění tu 

rozhoduje. A na vás je, abyste se na tu situaci adaptoval. Zatím se vyžíváte v odporu, což u 
vašeho typu nepřekvapuje. Čím dříve překonáte tuhle nezralost a dokážete přijmout realitu, 
tím lépe pro vás, chápete?“ 

„O to tu jde, abych se prostě poddal?“ 
Zavrtí hlavou, náhle zas rozvážný a klidný. 
„Adaptoval, milý pane. Přijal princip reality místo slasti, s níž se v sobě zhlížíte.“  
„Vždyť já se v sobě nezhlížím! To vy se mi to pokoušíte vnutit.“ 
„Připustit to je první krok. Já ovšem vím, že to nebude snadné. Proto vám trochu 

pomůžeme medikací. Tahle pilulka dokáže zázraky, pokud se bere pravidelně. Abyste na ni 
nezapomněl, sestra na to každé ráno dohlédne. Teď jděte, máte zanedlouho skupinu a to je 
také důležitý trénink v adaptaci. Tak jděte. Ale přemýšlejte o té realitě.“ 
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Nelze, než vstát a jít. To celé počínaje čekáním přes mírný rozhovor až po ten úder 
nakonec zřejmě byla jen hra, rafinované vylákání z úkrytu a pak zahnání do pasti. Zas další 
pilulka, která má zlomit odpor... 

 
* * * 

 
Hlas sestry na chodbě. 
„Pane Kadleci, kam to jdete?“ 
„Já jsem se zamyslel a spletl jsem si cestu.“ 
„Ale co vás to napadlo, jít po schodech, když všechno máte v přízemí?“ 
„Já nevím, přemýšlel jsem o ústavu, kde jsem kdysi pracoval... Co je nahoře v patře, 

tam se nesmí?“ 
„To se vás netýká, alespoň zatím.“  
„No dobře, ale co tam je? Také to patří tady k tomu zařízení?“ 
„Tam prostě nechoďte. A tady máte pilulku, kterou pan doktor předepsal.“ 
Barevný oválek, který na jazyku nemá žádnou určitou chuť. A stejně neutrální voda 

z pohárku. Zdánlivé nic. Ale za chvíli v útrobách, jen co se želatina rozpustí, začnou působit 
maličcí agenti Komorouse... 

 
* * * 

 
 „Jiří je tak zabrán do hovoru s Olgou, že ani nezjistil, že už je začátek. Skupina by se 

ráda dozvěděla, co asi může Jiřího tak zaujmout.“ 
Kroužek lidí najednou ztichne a všichni čekají na odpověď. 
„Mluvili jsme o vykopávkách.“ 
„Ale. Takové apartní téma, že. Dost abstraktní a pěkně na úrovni, bezpečně vzdálené od 

života. Není to tak?“ 
Na chvíli se zdá, jako by ústy Balabána mluvil Komorous: podobná ironie, na povrchu 

hravá, pod tím výhružná a nepřátelská. Až dosud Balabán působil mírněji. Proč tahle změna 
postoje? Dostal snad instrukce?  

„Není. Vyprávěl jsem jenom zážitek z ulice.“ 
Rozkopaná dlažba je na Starém Městě něco běžného, člověk prkenná hrazení už skoro 

ani vnímá. Stále někde praská zpuchřelý vodovod, plynové potrubí nebo kanalizace, ruší se 
nebo obnovují telefonní linky: víc než jinde se tu pokrok projevuje destruktivně. Když se 
kolem jednoho výkopu shromáždí dav lidí, vyvolá to překvapení. Tváře, trochu omládlé 
rozpačitým úsměvem, oči jiskřící zvědavostí. Ve výkopu, v studené hnědi blátivé hlíny, leží 
dvě kostry – nestejně velké, zřejmě pozůstatky muže a ženy. Podle polohy údů zřejmě padli 
při útěku před nějakou katastrofou a už tak zůstali navěky ležet. 

„Víte, já jsem – jako asi každý – v muzeu nebo jinde viděl lidské kostry. Ale ve vitríně 
je to něco jiného, člověk si skoro nepřipustí, že se dívá na ostatky konkrétního člověka. Tady 
v té hlíně ale bylo příliš mnoho z toho bývalého života.“ 

„Jiří nám tu konečně dává nahlédnout do svého citového prožívání, i když – všimněte si 
– je to zase nepřímo, prostřednictvím něčeho, co je od jeho života bezpečně vzdáleno. Dobře, 
vezměme aspoň to. Co jste přitom cítil, Jiří?“ 

„Ty kostry mi připadaly bezbranné... a tak zoufale samy pod těmi chladně zvědavými 
pohledy. Nikdo z těch čumilů se zřejmě nezajímal o tragiku těch dvou dole. Připadalo mi, 
jako by ani nevěděli, že jsou taky smrtelní.“ 

„To je docela zajímavý zážitek. Tedy vy jste měl před sebou řekněme dvě bytosti, sám 
přece říkáte, že to nebyly prostě jen kostry. Bytosti z jiné doby, tedy v mnoha směrech 
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výjimečné. A vám byly nepříjemné ty zvědavé pohledy, jak říkáte. Nemyslíte, že jste tu 
studenou a možná škodolibou zvědavost cítil trochu obrácenou taky na sebe?“ 

Tohle je nezvyklé, Balabán většinou nechává mluvit lidi ze skupiny a jenom občas 
krátce zasáhne. Tenhle rozhovor před napjatými zraky ostatních připomíná trochu divadlo. Co 
se tu asi předvádí a jak to skončí?  

„Leda snad nepřímo, tím, že jsem se do nich vcítil a tedy s nimi trochu ztotožnil.“ 
„Myslíte, že takové ztotožnění bývá náhodné?“ 
„Připadá mi, že je plně normální, když někdo s někým cítí.“ 
„Jenomže vy jste se tam neztotožnil s některým z těch obyčejných – jak říkáte – čumilů, 

ale s velmi odlišnými lidmi, kteří – abych tak řekl –  přišli odjinud. To asi není náhoda, co 
myslíte?“ 

Připomíná to zážitek u tabule, tak před dvaceti lety. Profesor matematiky, který neměl 
v lásce příliš bystré žáky, snad proto, že se cítil trochu nejistý, také hledal záminky, jak najít 
skulinku v tom, co člověk říkal. V matematice pro to neměl mnoho šancí, takže si stále 
vymýšlel nějaké aféry z nicotných příčin. Třída se tehdy bavila, asi tak, jako tahle skupina. 

„Vždyť jsem to říkal, oni na tom místě padli. Prchali zřejmě před něčím, ale neunikli.“   
„Aniž si to uvědomujete, řekl jste nám toho mnoho o sobě. Vy se, jak vám skupina 

sdělila, stále snažíte udržet svou výjimečnost. Ale zároveň se podvědomě bojíte nutných 
důsledků téhle snahy. Podívejte, vy kráčíte po provaze, můžu to tak říci. A ostatní stojí dole a 
koukají.“  

„V tom výjevu, o kterém jsem mluvil, byly kostry dole a ti čumilové nahoře. Doslova i 
přeneseně.“ 

Usměje se povzneseně, jako by právě uslyšel nějakou milou dětinskost. 
„Ale vy přece při svém intelektu víte, jak je výška s hloubkou záměnná, alespoň v 

metafoře. A projekce, kterou jste právě předvedl, je ovšem metafora. Řekněme, že je někdo 
nahoře, kráčí po tenkém laně. Co myslíte, na co čekají ti ostatní dole?“ 

„Kdybych přistoupil na váš obraz, tedy někteří jistě čekají na to, kdy ten nahoře spadne 
a natluče si, přirozeně. Jenomže ne všichni vůbec hledí nahoru a ne všichni...“ 

Balabán se předkloní a upírá najednou mnohem výraznější oči. Vypadá napjatě, asi tak 
jako lovec, který konečně uviděl kořist, kterou stopoval.  

„Neodbočujte. To vy jste přece na ten provaz vylezl. Otázka je, zda dobrovolně.“ 
„Když dovolíte, na žádný provaz jsem nelezl. Trpím závratí.“ 
„Závrať je jen psychosomatická metafora strachu z pádu. Víte, hlavně z pádu 

v přeneseném smyslu. Vy nám, Jiří, nechcete rozumět. To, po čem kráčíte, je něco mnohem 
vratšího, než napjaté lano. A také pád je ovšem mnohem nevyhnutelnější.“ 

„Vždyť už jednou sletěl. A rovnou na hubu.“ 
Ten jiný hlas, který najednou přeruší tu konfrontaci, způsobí skoro šok. 
„Oskar říká, už jednou sletěl na hubu. Jaký máte přitom pocit.“ 
„Pocit? Pokud má Oskar radost z toho, že mě vyhodili z ústavu a tím donutili 

k manuální práci...“ 
„Třeba ho podceňujete. Možná chce říct, že jste se z příčin, o nichž ani nevíte, snažil 

poněkud příliš povznést nad normální život a uniknout tím jeho nárokům. A když jste o tu 
možnost přišel, začaly tím vaše obtíže.“ 

„Vy si snad myslíte, že je věda nějaká elegantní zábava pro lepší lidi. Je to především 
spousta práce, vyčerpávající dřiny, i když z toho nejsou mozoly.“ 

„Únik z běžného světa jistě není snadný, to vám ochotně věříme.“ 
„Kdybych měl brát takové řeči vážně, tak bych každého, kdo o něco usiluje, musel 

považovat za neurotika. Vědecké ústavy, ateliery, koncertní síně by pak byly něco jako 
speciální blázince.“ 

„Jste si jist, že v jistém smyslu to tak není?“ 
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„Ale to je hodně primitivní názor, pane doktore.“ 
Ta slova vyletí dřív, než je možné si je promyslet. Na krátkou chvíli je tu ohromené 

ticho. Balabán, zřejmě dobře cvičený, se rychle vzpamatuje.  
„Co myslí ostatní, jak Jiří teď reaguje?“ 
„Agresivně!“ 
„A my jsme se tady už naučili, že agresi vyvolává?“ 
„Strach!“ 
„Takže když Jiří lezl na ten špagát výjimečnosti, co ho tam hnalo?“ 
„Strach!“ 
„A na vás, Jiří, je, abyste přišel na to, čeho jste se vlastně bál.“ 
Ticho, v kterém zase sílí dojem z toho, že se člověk chytil do pasti. Je vůbec možné, že 

to ten psycholog myslí vážně? Vždyť to, co říká, musí platit také na něho. Jenomže on je 
psycholog, je vyňat z každé úvahy. Jemně a nenápadně tady představuje moc. Je možné prostě 
akceptovat přesilu, adaptovat se, jak řekl ráno Komorous? Jaký by potom měl smysl veškerý 
dřívější odpor, zničení kariéry, ztráta povolání, rozvrat manželství? 

Skupina pokračuje, zaměřená zase na někoho jiného. Libuše vykládá něco o sobě, její 
hlas přechází do naříkání a nakonec, jak se zdá nevyhnutelně, do hlasitých vzlyků. Co říká, 
ale jaksi uniká. Jako by něco rozostřilo pozornost. Myslí, postupně ale také celým tělem se 
rozlévá jakási chabá lhostejnost. Komorousova pilulka... 

 
* * * 

 
Telefon pořád nikdo nebere. Je vůbec to číslo správně? 
 

* * * 
 
„Vy se mi, Jiří, vyhýbáte?“ 
Štíhlá liščí tvář, zvlněná v nejistém či neupřímném úsměvu. 
„Ne, to mě ani nenapadlo. I když Olga říkala, že se tady nevidí rádo, když muži mluví o 

samotě s ženami.“ 
„Aha, tak vy se teď bavíte s Olgou.“ 
„Ale kdepak, mluvil jsem s ní jenom jednou krátce a to ještě náhodou.“ 
„Olga je dětinská a taky ustrašená. Žádné omezení tady není, aspoň když jste ještě 

v přízemí.“ 
„Co tím myslíte, v přízemí?“ 
„To je taková přípravka, než postoupíte výš. Tedy pokud postoupíte.“ 
Směje se, ale ten smích je nějak přiostřený, je v něm stopa úzkosti. 
„Co je v těch vyšších patrech?“ 
„Vy nevíte?“ 
„Nikdo nic neřekl. Jenom sestra, ta co je u Komorouse, mě okřikla, abych tam nechodil, 

když jsem se v zamyšlení vydal po schodech.“ 
Magda se otočí a zdá se, že chce odejít. 
„Jsou tam uzavřená oddělení.“ 
Zní to tiše, téměř neslyšně. 
„Cože? Já myslel, že tady je jen denní stacionář, pro lidi, jako my.“ 
„Pro koho myslíte, že Komorous ta oddělení má? Zkusí to s vámi na skupině a když to 

nepomůže, jdete šupem nahoru. Co se tam potom s vámi děje, to ani nechtějte vědět.“ 
Strach projede na chvíli celým tělem. Pak jej vystřídá nedůvěra. Magda, ačkoliv 

pacientka, se zdá být s nimi nějak spolčená. Je to jen pocit, ale neodbytný. Už to, jak předtím 
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žalovala, teď se vnutila... Třeba přes ni buď Komorous či Balabán posílá hrozbu jako další 
nástroj terapie? Pořádně vystrašit, to jistě napomůže „adaptaci“... 

„Myslím, že žádnou radikální léčbu nesmí vnutit proti mojí vůli. Na to jsou zákony.“ 
„Vy myslíte, že máte vlastní vůli, tady? Vzali vám občanku. Jste v neschopnosti od 

chvíle, kdy jste sem vstoupil – a budete, dokud vás odsud nepustí. O tom, jestli jste schopen 
usuzovat nebo prostě jenom žít a pracovat, už nerozhodujete vy... Zákony! Tady je zákon 
Komorous.“ 

„To mi připadá přehnané.“ 
„Jak vám to připadá, je vaše věc. Jenom, abyste potom nelitoval.“ 
„Tohle mi po vás někdo vzkazuje?“ 
„Vy jste opravdu divný.“ 
Náhle se otočí a rychle odchází. Byla to chyba, projevit tak otevřeně nedůvěru? 

V každém případě se tím uzavřela jedna možnost případného vyjednávání... 
 

* * * 
 
Z věčného procházení parkem bolí nohy. A kromě toho neklid z toho, co říkala Magda, 

se někde uvnitř uhnízdil a projeví se, jakmile je člověk sám. Náhle to táhne mezi lidi. Je tady 
společenská místnost, vlastně dva docela veliké sálky. V tom jednom vládne televize, dokonce 
barevná. Kolem je věnec židlí, které se zaplní hned po večeři, protože místnost zřejmě slouží i 
pro jiné skupiny. Televize chytá jen dva kanály, ale i tak je zdrojem stálých sporů: ženy by 
chtěly seriál, muži zas fotbal. Obojí je skoro pořád na programu. Občas zvítězí jedno nebo 
druhé hlasováním, jindy hrubou silou. Je těžko říct, čemu dát přednost – asi ničemu. 

Ve druhé místnosti jsou hry. Kolem několika stolů je tu vždycky taky rušno. Šachy tu 
sice mají, ale šachovnici někdo v minulosti polil něčím hnědým a řada figurek se poztrácela. 
Ostatně není o ně zájem, nikdo šachy tady zřejmě neumí – snad jenom Václav, ale s tím 
klíčící přátelství uvízlo v jakémsi tichém napětí po tom hrabání listí. Zeptat se ho, to se teď 
nějak nehodí. Tak pokud člověk nechce koukat v televizi na fotbal, nezbývá mu, než připojit 
se k tomu, co se tady hraje. Právě teď od jednoho stolu mává Olga. 

„Jiří, pojďte si s námi zahrát. Jsme jenom dvě, to není žádná legrace.“ 
Je jako vždycky s Libuší, která s ní sedí za stolem a tváří se jako vždy nějak zakysle. 

Bůhví, co téhle ženě je. Na skupině skoro nepromluví a pokud, je to něco nepříjemně 
hloupého. Zdá se, že se jí ti ostatní, vesměs o dost mladší, trochu bojí – nikdo se do ní 
nestrefuje a taky Balabán jako by její šedý zjev docela úmyslně pomíjel, když se rozhlíží, 
koho vyvolat. 

„Copak to hrajete?“ 
„Člověče nezlob se.“ 
„To je snad pro děti.“ 
Olga se začervená a zasměje se s dojemnými rozpaky. 
„Když já jsem strašně hloupá, všechno složitější pletu.“ 
„Moc si to neberte, já taky nemám pro hry buňky.“ 
„Určitě víc, než já. Na tohle stačím. Je to asi hloupé, ale je to legrace.“ 
Tak tedy začne hra. Každý má svoji kostku a figurku v téže barvě. Hází se po řadě a 

podle počtu teček, které padnou, hráč se posouvá o daný počet políček. Je to jako takový 
dostih, v němž se stále střídá vedení. Po několika hodech je to skoro nuda, ale zaujetí Olgy, 
která chvíli jásá, pak se zase zlobí, brzo všechny nakazí. Najednou spráskne ruce jako dítě. 

„Tak Jiří, teď musíte zpátky na začátek.“ 
„Jak to? Vždyť jsem teď hodil čtyřku.“ 
„No právě. Čtyři políčka jsou právě sem a to je meta, vidíte, odkud se člověk musí 

vrátit na začátek.“ 
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„Co je to za nápad?“ 
„No, je to jako v životě. Člověk si myslí, že konečně nějak vyřešil své problémy, a 

potom zjistí, že je zase tam, odkud se hrabal.“ 
„Tak jako Sisyfos.“ 
Mlčky vzhlédne, zjevně zaražená. 
„O tom je stará řecká báje. Měl přikázáno valit balvan do kopce a vždycky, když se 

dostal na vrchol, svalil se mu zas dolů.“ 
Přikývne a celá zesmutní. Tváře se jí přitom viditelně svěsí, jako dva pytlíky. Patří 

k těm typům žen, které jsou půvabné nebo alespoň přitažlivé, když jsou kladně vzrušené, a 
téměř ošklivé, když propadnou smutku. 

„Tak házíme. Rád bych vás dohonil.“ 
S úsilím se usměje a dlouho třepe malou rukou, než z ní pustí kostku. 
„Vidíte, šestka. Mě už nedohoníte.“ 
„Tak to se uvidí.“ 
Za chvíli je zase u stolu veselo tak jako předtím. Alespoň do chvíle, než vznikne 

problém. 
„Libuše, spletla jste se. Hodila jste dvojku, to je sem a to znamená taky na začátek.“ 
„Kdepak dvojku. Špatně jste se díval.“ 
Olga se podívá tak výmluvně, že člověk znejistí. Nu, třeba opravdu... Hází se znovu, 

padla jednička. Jak se ubránit rozmrzení, když je člověk pořád těsně u startu? 
„No tak se, Jiří, nezlobte. O tom tahle hra právě přece je.“ 
Olga to myslí dobře, ale její nabádání nějak ještě více podráždí. No tak se nemrač, Jiří. 

Ukaž úsměv. Tím matka vždycky něco zablokovala, usmát se nebylo pak možno. Dokonce 
jednou... Ne, ta vzpomínka už jednou byla navždy vyloučena. Teď hází Olga, po ní Libuše. 

„Vidíte, šestka. Teďka už to půjde rychle.“ 
Opravdu, šestka? Sebrala tu kostku dřív, než se ji dalo zahlédnout. Příště jí to ale 

neprojde. Další hod. Jako by výsměchem, padne zas jednička. 
„Prosím vás, Jiří, jak to děláte? Vy jste holt rytíř, chcete nechat dámy vyhrát.“ 
Daří se vymáčknout jakýsi úsměv, přitom to ale uvnitř vaří nerozumným vztekem. 

Vždyť je to nesmysl, prostě jen počet pravděpodobnosti. Když člověku zrovna nepřeje štěstí, 
není pro to ještě o nic horší... Zas hází Olga, po ní Libuše. 

„Vidíte, zase šestka.“ 
„Nechte to ležet, Libuše.“ 
„Co tím proboha chcete říct? Že já snad...“ 
 Olga se dívá zas tak výmluvně. Je možné, že o jejím podvádění ví a že je snáší kvůli 

klidu? To může ona, jestli chce. 
„Říkám jen, abyste to nechala ležet. Vidíte, žádná šestka.“ 
„Tak jsem ji asi převrátila.“ 
„Takhle to není, vy to dobře víte.“ 
„Chcete snad říct, že podvádím?“ 
Vyjekne to vysokým, řezavým hlasem, takže se lidé od vedlejších stolů ohlédnou. Pak 

vyskočí, smete prudkým pohybem figurky a odejde strnulým krokem, s hlavou hrdě 
vztyčenou. Olga zůstane sedět se sklopenýma očima. 

„Olgo, mně je to líto. Snad jsem neměl...“ 
„Vy za nic nemůžete. Ona tohle dělá pořád. Já jsem na chvíli doufala, že aspoň s vámi 

toho nechá. Ale asi si prostě pomoct nemůže.“ 
„Vždyť je to dospělá, dokonce starší žena!“ 
 Zvedne oči a zas se tak výmluvně podívá. 
„U ní to je prý choroba. Nutkavě podvádí a taky lže. Má to jméno, už si nevzpomínám, 

jaké. Proto je taky tady.“ 
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„Kdyby se všichni lháři měli léčit...“ 
„Já vím. Jenomže lidi třeba někdy zalžou, jindy řeknou pravdu. Mohou se rozhodnout. 

Libuše nemůže, nutí ji to pořád lhát. Ona se ani nejmenuje Libuše, ale Anna.“ 
„Proboha. Víte co, posbíráme figurky a kostky, než nám je někdo sebere. Nutkavě nebo 

úmyslně.“ 
Olga se zasměje a ponoří se taky pod stůl. Když se pak dávají figurky zpátky do 

krabice, dotknou se dvakrát třikrát prsty a nakonec zůstanou chvíli v doteku. Je to podivně 
vzrušující. Olga svou ruku neodtáhne, jenom se zas tak zvláštně podívá a tvář jí ještě více 
zrůžoví. Potom se rychle rozloučí a vyjde na chodbu dřív, než je možno něco říct.  

Později před usnutím se ta scéna vrátí. Znovu z ní zavibruje zvláštní vzrušení, které 
však zase brzo pohasne. Co s tím? Olga je svým prostým způsobem docela milá žena, tím to 
končí... Ne, tím to nekončí. Něco se stalo. Sice nepatrně, ale stalo. Ten dotek něco znamenal. 
Jenomže je to jako rovnice, pro kterou není žádné řešení, alespoň v těchto podmínkách.   

Myšlenky přeskočí na Libuši. Tohle je vlastně zajímavý problém. Když někdo ze 
zásady pořád lže, může se poznat pravda prostě tak, že se prostě překlopí to, co říká? To asi 
ne, lež má víc možností, než pravda – ta je přece jen jedna, ať si Komorous říká, co chce... Co 
když ta Libuše, která je vlastně Anna, sama od sebe někdy připustí, že lže? Když řekne o 
sobě, že lže, tak řekne pravdu, protože zásadně lže... ale tím vlastně lže, protože tvrzení, že 
lže, je pravdivé... Podivný zmatek. Kdyby se tak člověk dokázal soustředit... Ty prsty Olgy 
byly studené, ačkoliv tvář jí žhnula. To člověk vlastně neví, když se tváře nedotkl... Libuše 
prý si nedokáže pomoct, je to u ní nemoc... co ale není choroba? Snad by se věznice měly 
proměnit v ústavy, kde by se zločinci léčili z nutkání ke krádežím nebo k vraždám. Jak se to 
pozná, kdy se člověk může bránit špatným sklonům v sobě a kdy ne? Proč se zloději nebo 
vrazi nehájí, že si nemohli pomoct? Možná mít vlastní vůli je i pro ně hodnota, které se 
dobrovolně nevzdají. I trest je asi lepší, než být považován za blázna... 

 
VII 
 
Po snídani na pokoj vtrhne sestra, celá rozzlobená. 
„Pane Kadleci! Jak to, že jste si nepřišel pro pilulku?“ 
„Nikdo neříkal, že mám přijít.“ 
„Copak se vám musí všechno říkat? Takový inteligent a je jak malé dítě. Každé ráno 

v půl deváté před ordinací. Tam se postavíte do řady. Je vás takových víc.“ 
„Tak dobře, zítra přijdu.“ 
„Počkejte, tím to neskončilo. Dám vám tu pilulku.“ 
Odvrátí se od natažené ruky s gestem, že ji chce dát rovnou do pusy. 
„Vždyť nejsem dítě, sestro.“ 
„Mám svoje předpisy. Tak nezdržujte.“ 
Zaváhání, jestli to má člověk přijmout. Potom zvítězí trapnost před ostatními, kteří se 

zájmem přihlížejí. Do úst člověka dávno nikdo nekrmil... 
„Tak, ještě zapít. Vidíte, tak je to správně.“ 
Rozhlédne se po ostatních, pak odspěchá z pokoje. Pilulka klouže do útrob. Zatím se 

nezdá, že by tyhle prášky měly velký účinek. Ačkoliv možná tahle mátožnost, která se dneska 
objevila... Ne, patrně to bude jenom lehké nachlazení. Člověk se tomu nesmí poddávat. 

 
* * * 
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Pokus sednout si vedle Olgy na skupině vedl jenom k rozladění. Každý si sedá na „své“ 
místo, které mu patrně nikdo neurčil, a reaguje podrážděně, když se někdo pokouší to změnit. 
Jako by oprýskaná židle byla něco jako jeho domov, jeho hrad. 

Odsud je na ni vlastně vidět lépe. Původně ale nešlo o pohled, ale o pocit blízkosti, 
jakési spřízněnosti, spojenectví. Ona ten pokus zaznamenala, vzhlédla krátce se zvláštním, 
poněkud vylekaným výrazem. Potom sklopila oči, už se nedívá. Jen jednou, když Balabán 
vyzve Libuši, vrhne takový rychlý pohled a lehce se usměje. 

„Libuše slíbila, že poví něco o svém dětství. Že je to tak Libuše?“ 
„Ale vždyť jsem to tu víckrát říkala.“ 
Balabán se jen povzneseně usměje. 
„To byly jenom cosi jako koncepty k románu o někom, kým byste asi chtěla být. Když 

dovolíte, připomenu vám... Tady to mám. V jedné verzi byli vaši rodiče diplomaté. Byli prý 
neustále na cestách. Vy jste je skoro neznala, jen z krátkých zastavení, kdy vám přiváželi 
dárky z Paříže či z Londýna. Neměli na vás čas, takže vás vychovala stará služebná.“ 

„To jsem určitě neříkala, to byl někdo jiný.“ 
„Je to tu zapsáno. Podle jiné verze jste měla vynikající matku. Ale taky na vás neměla 

čas, jelikož byla ředitelkou závodu. Kde to bylo, teď nemohu hned přečíst... aha, někde 
v Kazachstánu. Otce jste ztratila ve válce, byl to generál Rudé armády nebo snad českého 
sboru. Hrdinně padl u Dukly, vám tehdy bylo pět. To by vám dneska mělo být přibližně... 
třicet, že?“ 

„Myslíte snad, že na to nevypadám?“ 
„Libuše, tuhle hru s vámi hrát nebudeme. Ty vaše fantazie byly celkem zábavné, ale teď 

nás čeká opravdová práce. Skupina očekává, že jí konečně řeknete pravdu o sobě. Co myslí 
ostatní, není to tak?“ 

Rozhlédne se s trochu teatrálním výrazem. 
„Jasně, tak to Libuše řekni. Jenom nás tím zdržuješ.“ 
„Oskar říká, tak to řekni, jen nás zdržuješ. Kdo další.“ 
„Třeba Libuše skutečnou pravdu nezná, proto si tak vymýšlí.“ 
Balabán se jen usměje a udělá jakési dvorné gesto směrem k Olze. 
„Olga je jako vždycky laskavá, tentokrát o to víc, že Libuše je její kamarádka, že. 

Jenomže laskavost nám tady nepomůže, víte, Olgo. My musíme na sebe být třeba i zlí, když 
jde o dobro toho druhého.“ 

„Ale co, když pravdu doopravdy nezná? Třeba si na dětství už nevzpomíná.“ 
„To by bylo příliš pohodlné řešení. V dětství je skoro vždycky kořen dalších obtíží. 

Libuše o něm někde v hloubi pravdu zná a s naší pomocí ji musí odhalit.“ 
„Já myslím, že Libuše pravdu tají.“ 
Balabán sebou trošku trhne, když se ozve Magdin ostrý hlas. 
„Ano, Magdo? Můžete trošku rozvést, jak to myslíte?“ 
„Má asi hrozné tajemství. Něco, co provedla buď sama nebo někdo v její rodině. Proto 

si vymýšlí. Kdyby řekla jen kousek pravdy, tak už by se sypala a nakonec by řekla to, co 
nechce prozradit.“ 

Balabán si přejede dlaní po tváři, snad aby setřel úsměv, který se mu do ní dere. Potom 
si něco zapíše a vzhlédne. 

„To je docela dobrodružná představa. Ale hrozná tajemství bývají trochu jiná, než se líčí 
v detektivkách. Hrozné je skoro vždycky to, co dítě nedokáže pochopit. Napadá někoho, co 
by to třeba mohlo být? Co třeba Václav, to je přece přemýšlivý typ.“ 

Václav se ošije, zřejmě nepříjemně překvapený, že si na něho psycholog vzpomněl. 
„To je těžké, když si Libuše pořád jen vymýšlí. Čeho se člověk může chytit, když vůbec 

nic neprozradí...“ 
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Balabán chvíli počká, zda přece jen něco neřekne. Má přitom hlavu trochu zakloněnou 
a vypadá, jako by naslouchal tichu. Potom se zase usměje. 

„Libuše nám přece jenom něco prozradila, že. Ať si jakkoliv vymýšlí, nemůže než říkat 
přitom pravdu, totiž mezi řádky, jak se říká. Všimněte si, že ve všech verzích, bylo jich tu 
přece víc, její rodiče byli vždy nějak významní lidé. Nějací diplomaté, generál a ředitelka, 
jindy geniální malíř, slavná zpěvačka a tak dále. Co tohle znamená, co byste řekl, Jiří?“ 

To náhlé vyvolání je jak lehký šok, protože myšlenky se zatím rozbíhaly jiným směrem 
– jak se tady psycholog pídí po pravdě a jindy, když ji snadno dostane, bude ji různě převracet 
a kroutit, prohlašovat za relativní... 

„Já nevím, zřejmě své pravé rodiče popírá.“ 
„Ale proč? Prosím vás, soustřeďte se, Jiří. Řekli jsme, že ti fantazijní rodiče byli vždy 

nějak významní, řekněme výjimeční. Co když si vysnila svůj výjimečný původ, aby tím 
popřela svou obyčejnost. Uměl byste se do něčeho takového vžít?“ 

Vida ho, chytráka. Nestačí mu, že si neví rady s jednou pacientkou, současně chystá 
léčky na jiného. 

„Říkává taky, že na ni neměli čas. Třeba je tohle stopa. Když byla malá, tak rodiče 
nikdy nebyli, já nevím, jestli doslova, nebo se o ni prostě nestarali... nemohla to pochopit, tak 
si pro to vysnila aspoň trochu snesitelný důvod.“ 

Balabán se zdá trošku zaskočen, ale hned se vzpamatuje. 
„To je docela zajímavá možnost. Co na to řekne Libuše?“ 
„Není to pravda. Je to... hnusná pomluva!“ 
„A co je tedy pravda, Libuše?“ 
Jako vždy, když je zatlačena do kouta, Libuše se usedavě rozpláče. Na pokusy přimět ji, 

aby alespoň něco řekla, odpovídají jen její stále hlasitější vzlyky. Balabán na ni chvíli hledí, 
potom si něco poznamená a za chvíli pro změnu vyvolá Oskara. Řeč se zase dává jiným 
směrem... Je to však jaksi lhostejné. Všechno jako by nenápadně pokryl lehounký šedavý 
povlak. Vlastně to už trvá delší chvíli, jenom to přišlo tak nějak postupně, takže si toho člověk 
nevšiml. Že by ta pilulka? Vždyť včera neměla žádný zřetelný účinek. Snad je to jenom nuda 
z těchhle nekonečných, pořád stejných řečí... 

 
* * * 

 
K pocitu šedi se přidala lehká deprese. Kolik už dní tu člověk tráví takhle zbůhdarma, 

střídavě zkoumán, urážen či aspoň okřikován – a konec toho zřejmě není v dohlednu. Pět 
nebo šest týdnů, bože, to se snad ani nedá vydržet... Ne, to si člověk nesmí připouštět. Ten 
pocit osamění, jako by byl člověk vystrčen až na samý kraj světa, za ten si přece člověk může 
taky sám, už tím, že se o nikoho nezajímá. Snad jenom Olga, ale ta se zase stáhla... Václav se 
uzavřel, Oskar je otevřeně nepřátelský. Zbývá jen Jan, podivně tichý, jako nepřítomný. Je ale 
třeba překonat jakýsi zvláštní ostych, který vyvolává krása toho chlapce. Jako by v ní bylo 
něco až nepatřičného. Ten dojem ještě prohlubuje jeho zvláštní chování, které jako by občas 
vysílalo úpěnlivé signály, které se ale zase popírají plachostí, s níž uniká, když se mu člověk 
snaží přiblížit. Trvá to řadu dní. 

Jan se teď zjevně propadá do stále hlubší melancholie. Většinu času prosedí na kraji 
postele, s očima bezútěšně upřenýma z okna. Oskara ani Václava to zřejmě nijak neruší, 
chovají se, jako by tam prostě nebyl. A Jan se stále více hroutí do sebe, půvabnou hlavu 
skloněnou nad složenýma rukama. Zdá se to škoda,  takový úpadek krásného člověka. Není to 
asi spravedlivé, člověk obyčejný nebo vysloveně ošklivý by přece neměl menší cenu. 
Vnímání ale tuhle spravedlnost neuznává. Po prvním zaváhání člověk prostě nedokáže 
ignorovat zvláštní nárok oněch velkých laních očí a harmonie dokonale vykroužených obočí, 
štíhlého nosu, jemně vykrojených plných rtů, zarámované kaštanově hnědými, žensky 
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bohatými vlasy. A jako by té krásy ve tváři nebylo dost, příroda stejně ušlechtilý půvab udělila 
jeho údům, jeho pohybům, které svou oblou libostí podivně kontrastují s trhanými gesty 
takového Oskara nebo objemnou nehybností Václava... 

„Copak, že Honzo nejdeš nikdy ven, vždyť je tam celkem pěkně.“ 
Trhne sebou, jako by byl právě probuzen ze snění. 
„Komorous mi nařídil, abych o sobě přemýšlel.“ 
„Přemýšlet se přece dá i v chůzi v parku.“ 
Ty jeho velké tmavé oči, které jako by úpěnlivě žalovaly a současně i zvaly do jakýchsi 

hlubin mimo vědomí, zmateně zamrkají, pak se cudně sklopí. 
„Tobě se to mluví, ty jsi výjimečný.“ 
„Co to všichni máte s tou pitomou výjimečností. Každý je přece nějak zvláštní.“ 
„Ale ne každý stejně. Já třeba ani nevím, jak mám přemýšlet.“ 
„Copak Komorous neříkal, o čem máš hloubat?“ 
„Neřekl, jak... Jak ty to děláš, když o něčem přemýšlíš?“ 
„To je divná otázka... No, nejspíš si něco představím, nebo o tom sám se sebou jako by 

mluvím. Ale to vlastně není ještě myšlení. To většinou jde nějak samo.“ 
„No vidíš, u mně ne. Sedím tu a říkám si, že bych měl přemýšlet. A nic se neděje.“  
„Víš co, pojď se na chvíli projít do parku, budeme o tom mluvit v chůzi.“ 
Poslechne samozřejmě, téměř automaticky, jako by neměl vlastní vůli. Na terase před 

vchodem do parku je hlouček dalších pacientů, kteří se tu ve dvojicích nebo sami procházejí 
sem a tam, jako by v ostychu před velikou rozlohou parku pod sebou. Bojí se snad, že by se 
ztratili a nenašli už cestu zpátky? Nebo je další nevyřčené pravidlo, že se člověk radši 
nevzdaluje od zámku, pokud nechce na sebe upozornit? V každém případě zaraženě zmlkli a 
provázejí zvláště Jana podivnými pohledy. 

Těch schodů z terasy je jenom pár a místy se už drolí, nikdo je zřejmě neopravuje. Pak 
se písečná cesta mírně svažuje a zatáčí do mělké mísy nevelkého údolí, na jehož konci, odsud 
nějakými keři napůl zakrytý, je skleník. Za ním je zděná hradba, sice dost vysoká, ale na 
několika místech narušená dešti nebo sněhem, takže by asi nebylo úplně nemožné ji přelézt, 
kdyby člověk chtěl. Proč by to ale dělal, když je brána zámku stále otevřená? Kdoví, třeba ta 
brána je taky jen léčka: člověk jí může vstoupit dovnitř, ale vyjít ven? Třeba by se před ním 
zavřela... 

„Tak o čem bys měl podle Komorouse přemýšlet?“ 
„O sobě... o tom, jaký jsem nemožný a méněcenný.“ 
Spisovné tvary, kterými to odříkává, působí téměř parodicky. 
„Takhle to jistě neřekl.“ 
„Říkal mi, že se v sobě zhlížím jako Narcis. Nevíš, kdo to je?“ 
„Byl. Krásný mladík v jednom řeckém mýtu, tedy v takové staré pohádce. Zamiloval se 

do svého obrazu, který spatřil v hladině tůně. Tak se nakláněl k němu pořád blíž, až spadl do 
vody a utopil se.“ 

„Myslíš, že já se taky utopím?“ 
Zní to skutečně úzkostně, jako by příběh, který slyšel, přijal prostě jako skutečnost. 
„Ne, pokud umíš plavat. Dělám si samozřejmě legraci. Není tu žádná tůň, alespoň 

pokud vím. Komorous to myslel nejspíš obrazně. Chtěl asi říct, že jsi moc zaujatý sebou. To 
říká taky mně, ale v tvém případě má zřejmě na mysli tvůj vzhled.“ 

„Můj vzhled? Co je s ním v nepořádku?“ 
Zní to docela vyděšeně. Krásné tmavé oči se ještě zvětšily a rty se oddálily v úžase. 

Kdyby byl člověk žena, asi by pocítil nutkání je políbit. 
„Nic, samozřejmě... Díváš se často do zrcadla?“ 
„Proč se mě na to ptáš?“ 
Zdá se, že jeho zděšení se ještě trochu prohloubilo. 
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„Protože o tom asi mluvil Komorous.“ 
„Ten o zrcadle mluví často, to je fakt. Divně se přitom usmívá.“ 
„Ty jsi mi ale neodpověděl.“ 
Jan chvíli mlčí, oči upřené na písek cesty.  
„Nechce se mi o tom mluvit. 
„A proč?“ 
„Víš, já se zrcadel tak trochu bojím. Když se do některého podívám, mám divný pocit... 

je  tam proti mně jiný svět, úplně stejný, jako kolem mne, a přitom jiný. A v něm jsem zase já, 
nebo někdo, kdo jako já vypadá. Není to divné?“ 

Vyskočí vzpomínka na dětství, na toaletní stolek, který měla matka v ložnici. Trojdílné 
zrcadlo, jehož křídla se dala natáčet tak, že v jisté poloze se člověk díval na sebe, jak se na 
sebe dívá a tak pořád dál, v podivné závrati. A potom příběh o Alence v říši divů, který se 
v druhém dílu odehrává za zrcadlem. A odtud myšlenka na Alenu a ostrá bolest v boku, která 
najednou zesílí, jako by tam někdo vrazil kopí... 

„Jsou fyzikální teorie, podle kterých existuje zrcadlový svět, složený z antihmoty. A 
jiné, podle kterých je takových světů nesčetně. Ale to, o čem mluvíš, je přece docela obyčejný 
klam. Světelné paprsky se odrážejí od skleněné plochy, oči je vnímají a mozek promítá ten 
obraz zpátky. Takže se můžeš vidět, jako bys byl za tím zrcadlem. Samozřejmě tam nic není, 
jenom odrazová vrstva, za ní zeď.“ 

Napjatě poslouchá, jako by to slyšel poprvé. Potom zavrtí hlavou. 
„Jenomže někoho tam vidím.“  
„Svůj obraz, samozřejmě.“ 
„Já vím... ale jako bych to nebyl doopravdy já... on se mi vždycky dívá do očí a já jako 

bych přitom padal do nějaké strašné hloubky. Jde na mě z toho závrať, hrůza... Ale to není 
ještě nejhorší...“  

Na chvíli zmlkne a ty jeho velké oči zvlhnou. Je těžké ubránit se nutkání nějak ho 
dotykem či pohlazením uklidnit. Ale mezi muži je něco takového nemožné. 

„Nejhorší je, že on se začne měnit. Ne vlastně podobou, jsem to jako by pořád já, ale 
něčím, já ti nevím... asi výrazem, prostě je pořád nějak hnusnější... a hlavně zlejší. Věříš na 
ďábla?“ 

„Ne, to mě nikdy ani nenapadlo.“ 
„Já nevím... Pokud ďábel existuje, asi takhle vypadá. Drží můj pohled jako v kleštích a 

mučí mě jako by zlobným výsměchem. Chtěl bych se z toho nějak vymanit, ale nemůžu se 
odtrhnout...“ 

Tak, jak to vykládá, má skutečně takové ztuhlé, vytřeštěné oči. A výraz ne snad zlý, spíš 
nějak sotva snesitelně hloupý. Pohled na něho teď už nepřináší radost, ale rozpaky. 

„O tom je možná příběh o tom Narcisovi, tedy původně. To, že se sám do sebe 
zamiloval, si asi lidi dodatečně přimysleli.“ 

Na chvíli zírá, potom sklopí oči. 
„Co tím chceš říct? Nějak ti nerozumím.“ 
„Já vlastně nevím. Prostě mě to jen tak napadlo. Třeba je nějak těžké nebo nebezpečné, 

pohlédnout sám sobě doopravdy do očí.“  
Ta slova vyletí, aniž by člověk o tom přemýšlel. Jana to zřejmě nějak vyděsí, je třeba 

něco říct, něco klidně rozumného. 
„Třeba to prostě souvisí s tím, jak náš mozek funguje. Víš, něco jako zpětná vazba, 

když ti začne pískat mikrofon.“  
„Myslíš?“ 
„Jenom tak hádám, o tomhle nic nevím. Psycholog asi řekne, že ta závrať nebo zděšení 

je z toho, co v každém z nás v hloubi je... Ta lidská bestie, kterou jsme zatlačili do tmy 
nevědomí... Co ti o tobě ještě říkal Komorous?“ 
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Napřed se zdá, jako by neslyšel. Kráčí po cestě trochu vratce, jako člověk v husté mlze. 
Občas se přitom rozhlíží, jako by pátral po nějakém nebezpečí. Pak náhle zkřiví krásnou tvář, 
jako by v ústech cítil něco odporného. 

„Že nemám dostatečný intelekt. Víš, já mu prozradil, že bych chtěl vystudovat vysokou 
a potom psát, až získám lepší vzdělání. On se dal do smíchu a pak mi vynadal, že jenom pořád 
sním. Že mám být spokojený s tím, co dělám, protože na víc stejně nestačím. Víš, já mám 
jenom průmyslovku, moc dobře jsem se neučil.“ 

„A z čeho usoudil, že na víc nemáš?“ 
„Měl jsem příšerný IQ test. Já jsem byl hrozně rozrušený, když mě sem přijímal, a 

nějak jsem pořádně nechápal, co ty obrázky vlastně znamenají. On mi pak povídal, že podle 
testu jsem úplný imbecil a že to bývá, když člověk vypadá jako já. Myslíš, že skutečně 
vypadám jako imbecil?“ 

Absurdita té otázky donutí podívat se na něho a hned zas jinam. Najednou je z té 
spousty slov, které tu – v zámku i v zámeckém parku – poletují sem a tam, jako by marně 
hledala svůj smysl, trochu mdlo. Vlastně je ten pocit jenom bolest, která z boku postoupila 
k žaludku. 

„Takhle to jistě nemyslel. On má takovou představu, že když má člověk hodně jednoho, 
musí mít málo zase jiného. U tebe je to vzhled...“ 

„Zas jsi to řekl. Co je s tím mým vzhledem?“ 
„Ty se mě vážně ptáš? Máš přece půvab, krásu, jak už to mám nazvat. Mezi muži se o 

tom těžko mluví, ale je to nápadné. Neříkej, že to slyšíš poprvé, že o tom ani nevíš.“ 
Vzhlédne se slabým ruměncem na krásné tváři, s výrazem pokorným a přitom jaksi 

svůdným, že je to skoro nepříjemné. Krása má na člověka zvláštní nárok, jako by lákala a 
přitom unikala. To divné na tom je, že působí až nějak eroticky, i když je člověk normální... 

„Já na to nechci myslet. Připadá mi to jako prokletí.“  
„To trochu přeháníš. Hezcí lidi přece mají obvykle výhodu, každý s nimi už předem 

jinak zachází...“ 
„Myslíš? Ty nevíš, co to je... Někdy se lidi chovají, jako bych byl nějak odporný, snad 

nějak postižený. Všimni si Oskara a Vaška. Skoro vůbec se mnou nemluví a když, tak 
vždycky uhýbají očima.“ 

V té chvíli zpoza keře vyjde ženská postava. Nu ovšem, zase Magda. Je to jen náhoda 
nebo tu špehovala? To se zdá absurdní, jenomže v tomhle zámku... 

„Náš vědátor a krásný panic, sami spolu v parku. Co asi mají za lubem?“ 
„Asi to samé, jako vy. Procházíme se.“ 
„Jen aby!“ 
„Máte nějaký nápad, co by se tu dalo dělat jiného?“ 
„Mne se na to neptejte, já jsem tu sama.“ 
Rozesměje se a odtančí po cestě směrem k zámku. Co neřekla, ale snad myslela, teď 

tady trčí v prostoru a otravuje vzduch. Jan je zřetelně zděšený. 
„Měli bychom se už taky vrátit.“ 
„Jenom proto, že jsme potkali tu husu?“ 
„Já nevím, mám takový pocit. Pojď, už půjdeme.“ 
Nezbývá, než obrátit se a jít zase zpátky k zámku, který jako by náhle nabyl trochu jiné, 

hrozivější podoby. Jan přitom stále zrychluje. Po celou cestu zpět nepadne ani slovo. 
 

* * * 
 
Někdo konečně zvedne telefon. 
„Aleno! Jsi to ty?“ 
Maličké zaváhání. 
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„Jirko! Pročpak mi voláš?“ 
„Proč? Jsem tu deset nebo dvanáct dní, já ani nevím. Volám ti denně, kdykoliv mám 

možnost, ale nikdy to tam nikdo nebere. Kde pořád jsi?“ 
Zase ta nepatrná mezera, jako by přemýšlela, co má říct. 
„Když já jsem tady hrozně opuštěná. Byt je tak prázdný...“ 
„Stýská se ti? Proč za mnou tedy nikdy nepřijdeš?“ 
„Ten doktor říkal, že je lepší nechodit. Že prý to jenom ruší intenzivní léčbu.“ 
„A tys ho poslechla... Co pořád děláš?“ 
Ty pomlky už trošku dráždí. Copak je těžké odpovědět na takovou otázku? 
„No, chodím do práce a odpoledne do kina, jenže skoro nic nedávají. A taky někdy 

koukám na televizi, ale tam je taky nuda. Byla jsem na výstavě v Roudnici, to bylo...“ 
„V Roudnici? To jsi tam jela vlakem?“ 
Zas mlčení. V sluchátku je slyšet slabý kolísavý tón, jako by v tom pomyslném prostoru 

poletoval komár. 
„Někdo mě vzal autem.“  
„Proč říkáš někdo. Copak nemá jméno?“ 
„No byl to Jirka Kalous...“ 
„Proboha, ty se stýkáš s Kalousem?“ 
„Vždyť je to přítel. A taky nadřízený.“  
„Kalous a přítel? Kdo je tedy nepřítel?“ 
To bylo příliš nahlas, někdo by mohl přijít. Chodba je ale zatím prázdná, naštěstí. 
„Vždyť ses s ním stýkal taky, aspoň tehdy do srpna. Pak sis najednou usmyslel...“ 
„Říkal jsem výslovně...“ 
„Jestli chceš zase křičet, tak to položím.“ 
„Já nekřičím. Řekni mi jenom, jak se můžeš stýkat s takovými lidmi. Když nechceš 

pochopit, jak hnusně zradili, vezmi alespoň v úvahu, jak mně osobně ublížili.“ 
„Jirka Kalous ti osobně nic neudělal. Naopak ti chtěl pomoct.“ 
Dneska jako by bolest v boku dorážela stále víc. Teď zachvátila nejen žaludek, ale i 

jícen. Do úst se nahrne jakási odporná, velice hořká chuť. 
„O jeho pomoc nestojím.“ 
„No jistě, ty nikoho nepotřebuješ. Proto tak vypadáš.“ 
V hlavě to zabuší. Tak vida, už se přidala i ona k nim? Ne, tak to nelze brát. Je jenom 

zmatená a teďka sama, vystavená špatným vlivům. 
„Copak ty nechápeš, že tihle lidi nikdy nedělají nic, pokud z toho nemají zisk? Vždyť je 

to spodina, která teď vyplavala na povrch, když všichni slušní lidi...“ 
„Jakápak spodina. Odkdy ty takhle lidmi opovrhuješ? A s Jirkou Kalousem jsme se 

znali už dřív, dokonce přátelili.“ 
„Mluv za sebe. Já jsem Kalouse snášel jenom kvůli tobě. Teď vím, že je to estébák.“ 
„U tebe je estébák každý. Tohle jsou prostě lidi, kteří mají vliv. Mluvila jsem včera 

s Němcem, Jirka Kalous mě s ním seznámil...“ 
Němec, kdopak to asi je? Zní to tak nepříjemně povědomě... Najednou poznání působí 

jako těžký úder. 
„Proboha, snad nemyslíš toho krajského tajemníka?“ 
„Říkal, že by se v té tvé věci dalo leccos dělat, jen kdybys byl rozumný.“ 
„Prosím tě, Aleno, kdybych byl rozumný tak, jak to myslí, mohl jsem být dneska na 

ústavu možná ředitelem a ne dělat v gumárně.“ 
„To mi nemusíš povídat. Sama jsem ti to přece tenkrát říkala.“ 
Kolik těch rozhovorů bylo, střídavě zuřivých a zoufalých... A potom zas bouřlivých 

usmíření, kdy každý odvolával tvrdá slova, že je tak zle nemyslel, ačkoliv hned při další 
hádce tady byla zase, o to snadněji, že se už jednou vyslovila. 
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„Já vím. Ty jsi mě nepodpořila, když jsem to nejvíc potřeboval.“ 
„Nebudu tě přece podporovat v tomhle šílenství. Ty sis bůhvíproč usmyslel, že se musíš 

obětovat. Jenom nechápu, za koho. Lidi si žijou spokojeně, starají se o chalupy nebo o auta, 
jenom ty takhle vyvádíš.“ 

Zase ten pocit prázdna, které se otevírá pod nohama. A samoty, která je obzvlášť tíživá, 
když člověka opouštějí právě ti nejbližší. 

„To není pravda, nejsou všichni stejní.“  
„Většina je. A já se prostě nechci nechat zatáhnout do téhle černé díry. Už jsem si to 

užila v dětství dost. Táta byl taky charakter a umřel ve vězení. My s mámou jsme pak málem 
zašly hlady. Já jsem si tehdy slíbila, že až se z toho vyhrabu, tohle už nikdy znovu 
nedopustím. A ty mě vlečeš zas do stejné mizérie.“ 

„Copak ty hladovíš?“ 
„To ne. Ale s tebou se už skoro nedá žít. Buď se rozčiluješ, nebo mlčíš a jsi zahrabaný 

v té své černotě. S nikým se nestýkáš a když někoho přivedu, je to podle tebe kolaborant nebo 
estébák. Já už takhle nemůžu.“ 

Rostoucí vztek, chuť praštit sluchátkem a přitom neschopnost to udělat.  
„No tak se rozveď, co ti brání?“ 
„Jak tohle můžeš říct? Vždyť tě mám ráda.“ 
Kdyby to bylo doma, asi po tomhle by přišel dotek, objetí, možná i slzy, nahromaděná 

trpkost by se rozpustila v němém teple blízkosti dvou těl. To tady ale možné není. Je jenom 
tvrdé sluchátko, které už klouže ze zpocené dlaně. A trpkost z osamění, která svírá hrdlo a nutí 
člověka být zlý. 

„Jak se to pozná? Ani se nenamáháš, abys mě tu navštívila. Taháš se s lidmi, s kterými 
já nechci mít nic společného. Nejspíš ten slizký Kalous u nás přespává. Tohle nazýváš 
láskou?“ 

„Jirko, ty jsi tak odporný.“ 
„Bývá tam Kalous nebo ne?“ 
„Co tě to popadlo?“ 
„Proč nikdy neodpovíš na otázku?“ 
„Protože říkáš nesmysly. Prosím tě, vzpamatuj se. A chovej se tam tak, aby tě pustili. 

Protože já to tady sama dlouho nevydržím.“ 
„Ty pláčeš?“ 
„Nepláču...“ 
Je jasně slyšet její vzlyky. A z toho odporný pocit sám ze sebe, který ještě převýší tu 

hlodavou bolest v boku. 
„Prosím tě, slib mi, že se s těmi lidmi víckrát neuvidíš.“ 
„To mám být sama na světě?“ 
„Vždyť jsou tisíce jiných lidí, čestných, normálních...“ 
„Říkal jsi, že je to jen banda zbabělců a podrazníků.“ 
„To jsem snad říkal ve vzteku. Jsou pořád nekonečně lepší, než nějaký Kalous nebo 

Němec. Prosím tě, slib mi, že se s nimi stýkat nebudeš... Slyšíš? Prosím tě, slib mi to.“ 
Telefon náhle ohluchne. Po novém vytočení čísla odpoví pichlavý obsazený tón. 
 

* * * 
 
Neklid proniká tou šedou mázdrou, kterou mozek obestírají ty zatracené pilulky. A 

k tomu bolest v boku, která teď zas zesílila. Je možné, že je tahle bolest symbolická, že 
v tomhle boji značí úder do boku, jak naznačila Beranová? Ale je to tady boj? S kým a hlavně 
o co člověk bojuje? Chvílemi se zdá, že jsou nepřátelé Komorous či Balabán, pak se jistota 
zase rozplyne. Je možné, že to myslí dobře, jenom nevědí, jak na to jít... Válka? Spíš jakési 
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absurdní divadlo, v kterém se lidé, napůl oblbnutí prášky, pokoušejí hrát role, které nechápou 
a pro něž ani není žádný text. Proč tady člověk setrvává, když to k ničemu nevede a zatím se 
mu hroutí domov, rodina? Alena... Bože, jak jenom může právě s těmi nejhoršími... Dělá to 
schválně? Je to jen nová fáze toho zápolení vůlí, které už tady zárodečně bylo krátce po 
svatbě, ještě v té době vzájemného okouzlení? Ne, to snad ne, Alena je sice nespolehlivá a 
nepevná, ale je upřímná. Ta to nedělá schválně. Jenom není schopná nést tu tíhu, kterou cítí 
každý, kdo se vzepře...  

Jak se to zdálo na počátku snadné, prostě se osvobodit, očistit, konečně mít jistotu, že 
člověk jedná morálně, bez ohledu na všechny následky! Nádherný pocit čistoty ovšem moc 
dlouho nevydržel. Brzo se rozplynul v té mizérii marného shánění práce, napřed po ústavech a 
na školách, pak pořád blíže tomu, čím se živí většina, nakonec ještě níž... Pak těžká, 
ohlupující dřina v té gumárně a po večerech marný zápas s ospalostí, když člověk chtěl oživit 
ve svém mozku aspoň střípek vědění, které pro něho jediné má smysl... 

„Jiří, copak tu děláte. Vy přece nemáte dnes individuální terapii, alespoň pokud vím.“ 
Odkud se tu vzal Balabán? Pohybuje se tak neslyšně, že člověk ani neuslyší kroky. 
„Jen jsem se tu na chvíli zamyslel. Právě jsem volal ženě domů...“ 
„Vy často telefonujete, že?“ 
„Často se o to pokouším, žena to ale předtím nebrala. Je to snad zakázáno?“ 
Vykouzlí pomalý, nic neříkající úsměv. Je to ten nejčastější prostocvik, který tady 

doktoři předvádějí. Má něco znamenat, nebo jím jenom procvičují lícní svaly? 
„Doslova zakázáno jistě ne. Nevidíme ale rádi, když se pacienti rozptylují.“ 
„Mě rozptyluje mnohem víc, když nevím, co se doma děje.“ 
Natočí hlavu, podívá se pozorně. 
„Máte snad důvod myslet si, že se tam bez vás děje něco špatného?“ 
„Tak bych to neřekl.“ 
Zase ten úsměv, stejně neveselý, ale s trochu jiným odstínem. 
„Tak vidíte. Vaší ženě je asi lépe bez vás, myslím přechodně. Aspoň si od vás odpočine, 

to byste jí měl přece dopřát.“  
„Já si nemyslím, že bych ji unavoval.“ 
„Když někdo nevydrží bez druhého, může to být zátěž, nemyslíte? V určité fázi léčby je 

obtížné snášet samotu, to tady známe. Od toho je tu skupina, s kterou jste ale zatím nesrostl. 
Místo toho vytváříte malé aliance, že?“ 

Co vypadalo jako náhodná výměna slov, najednou začíná mít nepříjemnou váhu. 
Balabán se už neusmívá, tváří se vážně, nabádavě, možná trochu hrozivě.  

„Nechápu, o čem mluvíte.“ 
„Já myslím, že mi, Jiří rozumíte. Tak třeba výpravy s přítelem do parku.“ 
„To taky není sice zakázáno, ale ani rádo viděno?“ 
Zřejmě nemá velký smysl pro ironii. Udělá pomlku, která má asi zdůraznit, co přijde. 
„Jan je teď v těžké fázi přerodu. Měl by se soustředit.“ 
„A já ho rozptyluji, nebo mu dokonce škodím? Myslel jsem, že je zdejší léčba hlavně 

svépomocná, že si my pacienti pomáháme navzájem.“ 
„To může jenom skupina.“ 
„Dva nejsou skupina?“ 
Zamračí se hrozivě a udělá netrpělivé gesto. 
„Pohleďte, Jiří, nedělejte hloupého, to se nehodí k roli, kterou hrajete. Skupina, to je 

kolektiv, v kterém se různé vlivy sčítají a zase ruší. A pod tím vyplouvá, co je všem společné, 
jakési kolektivní vědomí, někdy i nevědomí. Je to jakýsi malý model společnosti, jenom 
v jistém smyslu lepší tím, že je tu nucen k intenzivní komunikaci.“ 

„A také se dá dobře manipulovat.“ 
Teď se už zřejmě zlobí. Ten jeho povznesený klid ustoupí docela ostrému tónu. 
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„Ovšem. Nejsme tu přece nějaký zábavní klub, ale léčebna. Lidé tu tráví čas a státní 
prostředky, aby se uzdravili nebo aspoň zlepšili, i když někteří na to rádi zapomínají, jako 
třeba vy. Skupina léčí, to je dobře ověřená zkušenost. A není vhodné, když ji rozbíjejí drobné 
aliance, zvlášť když jsou založeny na pomýlených sklonech.“ 

„Co mi tu chcete naznačit?“ 
„Jenom, co bije do očí. Jan je zajisté krásný mladík a vy jste ve věku, kdy někdy 

tendence, až do té doby vytěsněné, mají sklon vyplout na povrch.“ 
Je to jako nečekaná rána přímo do tváře, něčím odporným a slizkým. Vztek, 

naměstnaný z toho zoufalého rozhovoru s Alenou, prostě už nejde ovládnout. 
„Co jste si to zas na mne vymysleli? Jen proto, že jsem strávil s Honzou chvíli v parku, 

docela otevřeně a všem na očích, chcete ze mne dělat buzeranta? Copak jste se tu všichni 
zbláznili? Máte nás léčit a ne nám sugerovat pubertální fantazie.“ 

„Dejte si pozor na jazyk. Jsou jisté meze.“ 
„S tím souhlasím a omlouvám se. Ty meze by snad ale měly platit symetricky, ne?“ 
„Co vás to napadá? Tady nemůže platit žádná symetrie. Vy se tu léčíte, ne my.“ 
Otočí se a odchází. Chuť za ním zakřičet něco pořádně sprostého. Ale ovšem, on je 

doktor, on má vždycky pravdu... Zase se snáší závoj šedé únavy, který jen na okamžik natrhlo 
to hloupé rozčilení. A bolest v boku zase narůstá. To, kvůli čemu sem byl člověk poslán, se 
ani trochu nezlepšilo. Zato přibyly nové obtíže. 

 
* * * 

 
Proč člověk vlastně neemigroval? Bylo to přece zcela snadné, režim nápadně nechal po 

celé měsíce otevřené hranice, zřejmě aby se zbavil všech, které by bylo těžké zkrotit. A 
z ústavu mizeli každý týden lidé, často ti nejlepší. Našli tam venku celkem rychle uplatnění, 
alespoň ti, kteří nezaváhali a dokázali využít té krátké vlny sympatie k nešťastnému národu... 

Jenomže člověk jaksi nemohl. Dokonce nezdvořile ignoroval těch několik dopisů, ve 
kterých kolegové z několika zemí nezastřeně nabízeli útočiště. Jistě, Alena nechtěla, i když ji 
tady nedrželi žádní blízcí lidé – vždyť její matka zemřela, ještě když studovala, a další 
příbuzní se od nich odtáhli už v době, kdy styk s nimi se zdál nebezpečný. Přesto Alena 
myšlenku na emigraci rozhořčeně odmítla. Trochu se asi bála neznáma a držela se jako klíště 
prostředí, kde sice celé dětství trpěla, ve kterém ale potom – aspoň ve svých očích – zvítězila 
nad nepřízní osudu. Její otec byl očištěn hned v první vlně  rehabilitací, rodina dokonce 
dostala jakési odškodnění, ale to nezměnilo skoro nic na podezření, s kterým dcera zápasila 
doslova na každém kroku. Dostat se na školu, dokonce na vysokou, to byl v té situaci skoro 
zázrak. Jak se to Aleně nakonec podařilo, kolik mocných si k tomu musela naklonit, jak se 
k nim vůbec dostala, o tom nikdy nechtěla mluvit. 

„Prostě jsem to dokázala. Teď tady můžu žít jako normální člověk.“ 
„To můžeš v Americe taky. Ještě mnohem lépe.“ 
„Já tomu nevěřím. Budu zas někdo druhé kategorie, koho jen mezi sebou trpí.“ 
Ty hádky o to byly ale zbytečné, protože člověk sám se k emigraci nedokázal odhodlat. 

Pravdu měl Jarolím, jakkoliv divný to byl člověk. 
„Vy jste národ strhli do katastrofy. A platit za to budeme zas my.“ 
I když to „vy“ nebylo zrovna nespravedlivé, protože lidé dole měli nepatrný vliv na jak 

chod státu, člověk se nějak nedokázal vymluvit z pocitu odpovědnosti. Hnutí, k němuž byl 
díky svým postojům přiřazen, bylo skutečně schopno jenom usměvavých námluv s národem, 
ale žádného rozhodného postoje. Ty slovní tance mezi vejci a neschopnost nějakých rázných 
činů byly známkou slabosti... Co přišlo, asi přijít muselo. Člověk s tím nemohl nic dělat, ale 
přesto nějak patřil k těm, kdo národ přivedli do katastrofy. Teď prostě utéct a nechat ty ostatní, 
aby za to nesli následky, to jaksi nešlo. 
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Tak člověk zůstal, zprvu připraven na nejhorší. Jenomže to se nekonalo – nebylo 
zatýkání ani vězení, dokonce zprvu ani vyhození z ústavu. Ten pád přišel až po roce a byl 
zprvu tak povlovný, že člověk o něm málem nevěděl, alespoň dokud nedopadl... Byla to oběť, 
kterou člověk přinesl? Spíš něco, čemu se nebylo možno vyhnout, co vyžadoval pocit 
sounáležitosti s nešťastným národem. Jenomže, jak se ukázalo, národ vůbec nebyl obzvlášť 
nešťastný – jako vždy v minulosti, nějak se v nových podmínkách zařídil. Prostě se přestal 
zajímat o to, co ještě včera vzrušovalo skoro každého. Měl by jej proto člověk zavrhnout? To 
by mohl udělat jenom hlupák. Není konečně žádný národ, jsou jen lidé, z kterých každý žije 
tak, jak dovede... Ano, postoje obyčejných lidí člověk celkem uměl pochopit. Méně už sebe, 
proč si vlastně takhle zničil život... 

Teď je už skoro tma a siluety stromů v parku vypadají skoro hrozivě. Táhne to zpátky 
ke světlu s jeho iluzí bezpečí. Jediné světlo tady ale poskytuje zámek. 

 
* * * 

 
Každé probuzení je nyní do šera, jako by ulepeného nezvyklou malátností. Park, ještě 

nedávno zářivě prozlacený listím, jediný noční vichr oholil. Nachýleně a zkřehle kostry 
stromů čekají na další údery... Člověk se snaží vzchopit, zápasit o zbytky smyslu, ale někde na 
pozadí mysli tiše vrní hlas, který člověka nabádá, aby se prostě poddal. Ty zatracené pilulky? 
Co na tom záleží. Nic nemá smysl, všechno je jen hloupá komedie, na příklad tahle další 
skupina: zase zasednout do kroužku, nechat se delší dobu obhlížet bradatým Balabánem a 
čekat, zda člověka vyvolá. Pak něco říkat, je lhostejné, co... skoro jistě to nikdo nepochopí 
anebo schválně pokroutí. Jan, Václav, Oskar, vedle Libuše a Olga, Magda trochu stranou, jako 
vždy. Pak ještě jedna žena, Lucie, ta je tu nová, ještě nemluvila. A ještě mladý muž, který sedí 
vždy vedle Balabána a nic neříká, nebývá taky osloven. Není to asi pacient, ale možná ani 
doktor. Má na sobě nazelenalou košili, takový zvláštní odstín... 

„Kdo myslíte, že by měl dneska mluvit?“ 
Hluboké mlčení. Nikdo na tenhle Balabánův trik už neskočí, každý ví, že si průběh 

skupiny obratně režíruje, jak se mu to hodí. 
„Skupina mlčí... To však jistě neznamená, že to neví, že. Několik sdělení je přece dávno 

na spadnutí. Copak si o tom myslí třeba... Honza.“ 
„Já...“ 
„Vy máte dojem, že byste to měl být vy? No, pokud to tak cítíte, tak začněte.“ 
„Já jsem chtěl jenom říct, že...“ 
„Že jste už dlouho nemluvil, já vím. Zatím, co se tu odehrávala úplná dramata, vy jste 

se choulil v pozadí a mlčel. Trochu jste připomínal kuklu, ve které se chystá nové zrození. Jen 
proto jsme vás nechali. Teď už by ale motýl měl být hotov, že. A měl by rozložit svá krásná 
křídla. Tak šup, přece nás nenapínejte. Podívejte, skupina je dychtivá vás slyšet.“ 

„Já ale nevím, o čem mluvit.“ 
Řekne to stísněně a tiše, že ho téměř není slyšet. Balabán předvede obřadnou 

pantomimu údivu. 
„Vy nevíte? Vaše téma je přece zrcadlo. Ne, Jiří, teďka počkejte. Na komentáře bude 

spousta času později. Teď mluví Honza... Honza a zrcadlo. Copak nám o tom poví.“ 
Jan se úplně schoulí, takže vypadá o dost menší. Když po dlouhém mlčení promluví, je 

z jeho hlasu znát, jak má stažené hrdlo. 
„Já bych o zrcadlech radši nemluvil.“ 
„Honza říká – já bych o zrcadlech radši nemluvil. Přitom je zrcadlo a zhlížení se právě 

téma, které je pro něho důležité, viďte. A my už víme, že vyhýbat se důležitým tématům 
znamená jenom upevňovat svoje potíže. Tak spusťte, Honzo, ale žádné neurčité řeči, pěkně 
konkrétně.“ 
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Ticho. Jan hledí vyděšeně před sebe, ostatní klopí oči, stísnění tím napětím. Jen Oskar, 
rozčileně posouvající své brýle po zpoceném nose, se šklebí jaksi dychtivě. 

„Včera jsem se v koupelně podíval do zrcadla...“ 
„No konečně. A co jste viděl?“ 
„Že mám pravé rameno trochu větší, než to levé. Je to divné, nikdy dřív...“ 
Balabán se trochu teatrálně zasměje. 
„Tohle vám máme věřit? To přece jistě nebyla ramena, na co jste se tak dychtivě díval. 

Co myslí skupina, kam se náš Honza díval v koupelně?“ 
„Na svoje koule!“ 
Oskar to vykřikne a dychtivostí poposedne. Sotva to vyřkne, následuje výbuch smíchu. 

Pak je zas ticho, jenom méně stísněné. Balabán se pousměje, ale ihned zase úsměv stáhne. 
„Vidím, že Jiří nesouhlasí. Možná má důvěrnější zprávy, přímo od pramene.“ 
„Chci jenom říct, že v zrcadle v koupelně se člověk vidí jenom po prsa, ať se postaví 

jakkoliv. Břicho a níž si nevidí.“ 
„Vy jste to zkoušel, Jiří? To je docela zajímavé. Co jste chtěl vidět?“ 
„Jen jsem to zaznamenal při holení. Je to prostě fakt.“ 
„Jenomže to, co nazýváte fakty, je jen holý povrch toho, co se uvnitř děje, když se 

díváme. Tohle skupina dávno ví a vy byste to také měl vzít na vědomí. Když si Honza 
prohlížel své vlastní tělo, to rameno, jak se nám tu snažil namluvit, myslel tím jistě tělo vůbec 
a tím také na něm bod, v kterém se soustřeďuje podvědomý zájem a ovšem také problémy. 
Bod nebo místo, které si žárlivě střeží. Honza je totiž ještě panic, to vám neřekl?“ 

„Proč by mi to měl říkat, nejsme přece kluci v pubertě. Ostatně, vždyť je ještě mladý, 
tak se snad zas tolik neděje. Já myslel, že jste říkal, že je jeho problém zrcadlo.“ 

Balabán chvíli zírá pohledem, který patrně má být pronikavý, ale je ztlumený tlustými 
brýlemi. Potom se zase usměje pohybem rtů, který má trochu příliš dobře nacvičený. 

„Ono to souvisí. Honza se v sobě zhlíží, to jsme tady dříve zjistili. A jelikož je tak 
zaujat sebou, nemá zájem o nikoho jiného. On by i třeba rád, myslím vědomě, ale něco v něm 
to nedovolí. Takže i když se mu nějaká dívka nabídne, Honza nemá zájem.“ 

„Ale já jsem zájem měl!“ 
„Vy jste si to jen myslel, Honzo. Chtěl jste mít zájem, že. Ale vaše tělo prozradilo, jak 

to doopravdy je.“ 
„Vždyť já jsem cítil vzrušení. Jenom to nešlo...“ 
Zní to úplně zoufale, ale Balabán to zřejmě nepozoruje. 
„Musíme být přesní, Honzo. Není přece žádné neurčité „to“. Vy chcete říct, že 

nefungoval orgán. Ale ten není někde odděleně v prostoru, ten přece taky patří k vám. Nebo 
snad ne? Co si o tom myslí ostatní?“ 

Rozhlédne se a samozřejmě získá Oskara. 
„Jasně, že k němu patří, dokud mu ho někdo neutrhne. To bych někdy rád udělal.“ 
Zaburácí smích, dokonce Olga s Libuší se uculují. Balabán se spokojeně rozhlédne, 

režisér zábavního pořadu. Jak je to všechno ubohé! Náhle, přes pasivitu, která těžce leží na 
prsou a ramenou, vyrazí chuť zpražit to hloupé veselí. 

„Tohle vám nepřipadá jako hodně agresivní výrok, pane doktore?“  
„Jistě, Jiří. Byl trochu drsný, že. Oskar ho ale jistě myslel jenom symbolicky. Časem se 

k němu vrátíme a trochu si jej probereme. Teď ale mluvíme o Honzovi. My tady všichni 
myslíme, že to, čím Honza trpí, je přílišná zaujatost sebou. Znáte přece ten příběh o 
Narcisovi. Honza je tak zabrán do svého obrazu...“ 

„Narcismus přece znamená, že člověk přeceňuje sama sebe a víceméně ignoruje okolí. 
Takový mi Honza nepřipadá.“ 

Balabán upře pohled způsobem, jako by chtěl člověka pokárat za nevychovanost. Když 
zase promluví, je jeho hlas uměle ovládaný. 
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„Vy zřejmě citujete z nějaké populární knížky, kterou jste si přečetl. Klinický obraz ale 
může být dost odlišný, než jak se popisuje v knihách, víte. Tohle je praxe, ne nějaká teorie. 
Honza má problém, to je důležité. Diskuse o definicích mu sotva pomohou.“ 

„Ale proč to musí být právě zahleděnost do sebe? Může být přece taky jiná příčina.“ 
Bylo snad něco nevhodného řečeno? Skupina včetně Balabána strne, jenom ten mladý 

muž v zelené košili se skoro neznatelně usmívá. První se vzpamatuje Balabán.  
„Vida, tak Jiří se nám zapojil. To skupina velice vítá, že. Tím spíš, že zatím se držel tak 

trochu stranou, jako v obraně. Co si o tom myslí ostatní?“ 
„Jiřímu na Honzovi záleží. Vždyť chodí spolu sami ve dvou do parku.“ 
No ovšem, Magda, zřejmě vždycky spolehlivá podraznice. Jenomže přišla pozdě, 

Balabán to přece dávno ví. Přesto se jí to nesmí darovat, té mrše. 
„My jsme v tom parku s Honzou byli včera poprvé, asi na dvacet minut. To Magda jistě 

dobře ví, když pořád špehuje ty druhé.“ 
Balabán prudce vzhlédne, pak zavrtí nesouhlasně hlavou. 
„To bylo velmi nevlídné. Všímat si druhých není ještě špehování, že. Naopak, o to se tu 

snažíme, přenést od sebe trochu pozornosti k jiným. Snad by vám, Jiří, trocha téhle pozornosti 
taky neškodila, co myslíte.“   

„Vždyť jsem ji právě projevil. Říkal jsem předtím, že může být jiná příčina, u Honzy 
myslím. Já sice nejsem sexuolog a psychologii znám jen z četby, jak jste právě konstatoval...“ 

„Přesto máte jiný názor. Dobrá, tak ho řekněte.“ 
„Já nevím, třeba je to prostě strach, když je to poprvé.“ 
„Vida, tohle je zajímavá myšlenka. Strach, to je slovo, které tady občas padne, že. Zdá 

se, že nějak přítomný je skoro ve všem, co tu probíráme. Můžete to trochu rozvést, Jiří, čeho 
by se mohl týkat v tomhle případě?“ 

Ta vstřícnost překvapuje tak, že člověk málem ztratí řeč. Není to zas nějaká léčka? Ale 
co na tom záleží, všechno je stejně jen taková komedie... 

„Třeba měl přísnou výchovu a tyhle věci byly doma tabu. Nebo se bojí, že nebude dost 
dobrý, pokud slyšel nějaké fantastické řeči mezi kamarády. Nebo jde o fixaci na matku, nebo 
se bojí zvnitřnělého otce, co já vím...“ 

„To je úplný katalog. Řekl byste, že se z toho něco vztahuje i na vás, Jiří?“ 
„Mluvil jsem o Honzovi, ne o sobě.“ 
„Ale do všeho, co člověk posuzuje, se vždycky promítá i jeho vlastní zkušenost. Tohle 

skupina ví a bude dobře, když to taky pochopíte. Přemýšlejte o tom, ano? Teď se vrátíme 
k Honzovi. Zatím nám toho mnoho neřekl. Tak se teď trochu snažte, Honzo. Jak je to s vámi a 
s tím zrcadlem?“ 

Honza po chvíli cosi koktá, ostatní nato pod taktovkou Balabána něco říkají. Všechno 
se vrací do obvyklých kolejí. Najednou všechno jako šedá mázdra zaplavuje únava a 
lhostejnost, v níž slova ostatních bez zjevné souvislosti vyskakují a zase zanikají, aniž 
zanechávají nějakou stopu. Skupina běží ještě hodinu či dvě... Čas tady ztrácí význam. Není 
už vlastním majetkem, tím jediným, kterým člověk skutečně vládne, ale něčím, co se 
bezmyšlenkovitě prostě užívá. Veřejný statek, jako všechno v téhle zemi, patří všem a 
nikomu, proto se také rychle opotřebovává a ztrácí význam...  

Skoro překvapivě skupina náhle končí. Honza je celý schoulený, ve velkých tmavých 
očích stopy slz. Je zhroucený či zahleděný do sebe? Třeba je velký žal jen formou zhlížení se 
v sobě. Co na tom vlastně záleží... 

 
VIII 
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Trik přilepit pilulku na patro, předstírat polknutí a pak, když sestra spokojeně vezme 
dalšího, vydržet to pár kroků, vyplivnout to svinstvo nenápadně do dlaně a později je nechat 
zmizet v záchodě, je nejspíš stejně starý jako tahle zařízení. Každý si na něj ale musí přijít 
sám. Nikdo o téhle věci nemluví, bojí se asi, že ho někdo v hloupé horlivosti prozradí. Brát 
pravidelně léky je základní povinnost, jejíž porušení se zřejmě trestá. Nikdo to nikdy neřekl, 
ale je to nějak ve vzduchu... Zdá se, že nikdo nepřihlížel. Jan zase bezútěšně hledí z okna, 
Václav má hlavu skloněnou ke svému bloku a Oskar, nejnebezpečnější z těch tří, zas 
přičinlivě přenáší své věci ze stolku zpátky do skříňky. Nikdo nic neviděl... Co asi nastane, 
pokud je člověk dopaden? Nebo když jenom vznikne podezření? Možná to uzavřené oddělení 
někde v patře... Zamrazí z představ, co tam asi probíhá. Dejte si na ně pozor... Přílišné riziko! 
Na chvíli úzkostí až zmrtví údy. Pak se zas vzedme vzdor.  Hájit své vědomí je jako bojovat o 
vlastní život. 

První den bez pilulek je bezmála stejný, jako předešlé. Patrně jed, rozleptávající někde 
v neuronech samotné kořínky myšlení, koluje ještě v žilách. Ale už probuzení druhý den je 
méně mátožné a přes den jako by někdo postupně roztahoval šedou záclonu a vpouštěl dovnitř 
světlo. Na to, co přitom vyvstává, není moc pěkný pohled: ruiny nehotových myšlenek, 
pohazované neklidem a úzkostí. Je vlastně zvláštní, tenhle odstup – člověk přece obvykle 
bývá ponořený ve své myšlence, pohybuje se s ní, cítí s ní její obtíže, případně úrazy. Ta pustá 
pláň s pahýly myšlenek, po níž se vnitřní pohled rozhlíží, jako by byla cizí. Co ale člověku 
docela jistě patří, je úzkost, kterou v něm to prázdno vzbuzuje... 

Postupně se to ale lepší, když člověk začne zvládat příboj úzkosti. Zvláštní – ten strach 
tu přece předtím nebyl. Nebo byl potlačený spolu s ostatními city těmi pilulkami? Ale co ještě 
předtím, dřív, než Komorous začal mysl otravovat svými lektvary? Byla tu úzkost, ale člověk 
o ní skoro nevěděl, protože žít jako svobodný člověk nutně značí umět překonávat strach? I 
vzpomínky na to, jaké to bylo venku, se zdají velmi vzdálené. Jak je to vlastně dlouho – 
necelé dva týdny, nebo dlouhé měsíce? Obojí je stejně možné. Čas, vnitřní rozměr existence, 
jako by se tady rozpadl... 

 
* * * 

 
Park teď už tolik neláká, působí šedivě a opuštěně. Navíc je vlhké chladno, které zalézá 

do oděvu a rozechvívá i tak zneklidněnou duši. Ale kde jinde se dá být alespoň na chvíli sám a 
přemýšlet? Ne jenom těkat pozorností sem a tam, ale doopravdy přemýšlet, prodrat se až k té 
sféře, povznesené nad veškerou úzkostí a neklidem, ke světu suverénních idejí, který je 
přehledný a chladně čistý. Balabán není hloupý, mluvil o záměnnosti výšiny a hloubky. Svět 
principů je nade vším a přitom v hloubce všeho. Vrátit se k němu může být snad záchrana 
z tohohle úpadku. Kde ale začít, když tok myšlenek za dobu duševního tlení skoro vyschl? 
Opakovat si poučky, které znavená paměť neochotně vydává, k ničemu není. Je třeba myslet 
aktivně, utkat se s nějakým závažným problémem. Jenomže s jakým? Tak hodně by se chtělo 
vzhůru, ale výšiny teorie jsou vzdálené jako chladné, mlčenlivé útesy, napůl zakryté oblaky. 
Pozornost brzy klouže po úbočí dolů... Pak přece něco: ten nedávný hovor s Honzou. Co jen 
to bylo? Ano, zrcadlo. Souměrnost mezi pozorovatelem a jeho obrazem. Symetrie! A za tím 
princip zachování, centrální v myšlení. Když se člověk myšlenkou natahuje do prázdna, jistí 
se přitom lanem identity. Pochopit skutečnost je jako najít stálý čep, kolem něhož víří změny: 
způsob, jímž jádro světa opanuje lidské Já... Jsou nejrůznější druhy uplatnění symetrie, 
sdružené do cyklických grup, ovládaných zas jinou symetrií. A mezi nimi další symetrické 
vztahy. Vznešená elegance matematiky, v jejímž zrcadle se však zračí drsné rysy fyziky... 
Duch se konečně odpoutává a skáče stále lehčeji po možných problémech. Vezměme případ, 
kdy je zachování porušeno... 

„Jiří, vy jdete kole mne, jako bych tady ani nebyla.“ 
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To vyrušení bolí skoro fyzicky. Nejradši otočit se a jít někam jinam... Ale konstrukce 
myšlenek se stejně kácí jako špatně postavené lešení. 

„Olgo! Promiňte, na něco jsem myslel.“ 
Stojí tu skoro ztraceně, zardělá na buclatých tvářích chladem. Vypadá zdravě, až se 

člověk maně ptá, co v tomhle zámku vlastně pohledává. No ano, ruměnec, kterým tak trochu 
připomíná ředkvičku, je asi jenom zdání... Vzpomínka, jak se její prsty přimkly po té hloupé 
hře, najednou trochu vzruší pocitem blízkosti. Ale krok blíže k ní ona hned zruší tím, že 
ustoupí. Jako by se něčeho bála. 

„A co to bylo, že jste ani nevnímal?“ 
Vyhrkne to, jako by i krátké ticho bylo nějak nebezpečné. 
„Nějaký problém.“  
„Asi moc soukromý, než abyste ho řekl. Promiňte, že jsem vám do toho vpadla.“ 
Zazní to zaraženě, trochu smutně. Člověk by místo slov ji vzal tak nejraději za ruku 

nebo ji k sobě přivinul. Jde z ní takové ženské teplo, právě tady velice potřebné. Jenomže ona 
to snad cítí a tak zas o krůček poodstoupí. 

„Kdepak, bylo to něco z fyziky. Víte... ne, že by to nebylo možné vysvětlit, trvalo by to 
ale dlouho a vás by to nejspíš moc nezajímalo.“ 

„Asi bych tomu hlavně nerozuměla. Proč přemýšlíte o takových věcech tady?“ 
Mluví tak trochu překotně a slova jako by tvořila hradbu proti možné důvěrnosti. 
„Tady či jinde. Je to přece moje povolání, tedy původně.“ 
„Já vím, ale jsou důležitější věci, nemyslíte? Promiňte, už jsem se zas rozjela. Copak já 

vím, co je opravdu důležité...“ 
Zase se zarazí, buclaté tváře přitom svěšené jako dva pytlíky. Vypadá trochu směšně a 

přitom dojemně, možná tím rozporem mezi zdravým mládím a depresí, do které upadá tak 
snadno. Je trochu nesmyslné, pokračovat v rozhovoru, jediné dorozumění by mohly přinést 
doteky. Ale mluvící osoby už uchvátily scénu. Ty pravé, přirozené, čekají. 

„Víte, pro mne to důležité je. Vždycky jsem toužil přijít na to, jak skutečnost funguje. 
Už jako kluk jsem o tom snil, jak jednou budu všechno vědět. Tehdy jsem ovšem netušil, jak 
je to všechno složité. Teprve, když jsem začal s vědou...“ 

„O tom mi radši nevykládejte. Já jsem jenom taková jednoduchá ženská.“ 
„Tohle je typické. Jak člověk jenom řekne věda, každý přestává poslouchat. Myslíte, že 

se vás to netýká? Víte vy vůbec, jak věda změnila svět jenom za poslední půlstoletí? Telefon, 
ledničky, auta, rádio, televize, letadla...“ 

„Taky atomové pumy a ty další strašné věci...“ 
Řekne to tiše a hned jako by se lekla, že si dovolila něco namítnout. 
„Ty taky, přiznávám. Ale taky reaktory na výrobu elektřiny. To víte, vždycky je nějaké 

riziko. Vědět a poznávat je nebezpečné.“ 
Okamžik poslouchá, pak zavrtí smutně hlavou. Asi také cítí dřevěnost tohoto 

rozhovoru, který vlastně jen pokračuje setrvačností. 
„Já nejsem dobrá na takové debaty. A taky jsem to takhle nemyslela... Chtěla jsem říct, 

že přemýšlíte o práci. Je pro vás asi důležitá, ale je to jenom práce. Nejste to přece vy, osobně 
myslím.“ 

„Kdybyste řekla, že je jenom práce to, co dělám v gumárně, s tím bych ochotně 
souhlasil. Ale myslet o základních věcech, jak je fyzika dovede vyhmátnout... víte, to pro mne 
je docela blízké, vlastně osobní... Ale my tu pořád stojíme a mě už trochu zebe. Nechcete 
udělat pár kroků do parku?“ 

Na chvíli zaváhá, potom poslušně vykročí. Ohlíží se přitom k zámku, jako by čekala, že 
se odtud ozve nějaký příkaz nebo napomenutí.  

„Copak vy nejste ženatý, nemáte děti?“ 
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Jako by touhle otázkou chtěla jen vsunout další zábranu, která by ji chránila před 
skutečným sblížením. Daří se to, náhle je vzdálenost k ní mnohem citelnější. 

„Ženu mám, to jsem přece na skupině říkal. Děti zatím ne.“ 
„Vy jste je nechtěl?“ 
„Já snad ano, i když v téhle době... Ale to je přece vždycky na ženě.“ 
„A na svou ženu nemyslíte?“ 
Zase ta bolest v boku, jako by tam někdo vrazil kopí... Alena. Mluvit o ní se ani nechce. 
„Jistě, že myslím... jenom je to jiný způsob myšlení. O ni se teďka bojím. O fyziku 

nemusím, ta se postará sama o sebe.“ 
„Žena se neumí o sebe postarat?“ 
Podivná otázka. Vlastně logická, ale zneklidňující. 
„Tak jsem to nemyslel.“ 
„Jako, když nejste doma, tak by mohla... Chcete říct, že by vám mohla být nevěrná?“ 
„To nevím... Jde spíš o to, že se stýká se špatnými lidmi.“ 
Zastaví se a zírá kulatýma očima, s ústy přikrytými rukou. Je směšná, skutečně, ale i 

celkem milá. Jde z ní nějaké prazákladní teplo. Snad žít s takovou jednoduchou ženou, věčně 
se nepřít, nebojovat... 

„Snad nemyslíte zločince?“ 
„No, něco podobného... Tu bandu, co je teďka u moci.“ 
Usměje se nejistě, pak se tak napůl odvrátí. Skutečně, vypadá tak trochu jako holčička, 

na chvíli oblečená do dospělých šatů. 
„Vy máte ale vtipy... Ještě, že nás nikdo neslyšel.“ 
„Pokud tady někde neslídí Magda.“ 
„Vy myslíte... Ale nechte toho, Magda určitě nic špatného nemyslí. Ona se jen chce 

zavděčit, aby ji doktor Komorous odsud konečně pustil. Už je tady přes šest měsíců.“ 
Srdce se rozbuší, panika na chvíli zacloumá myšlením.  
„Šest měsíců! Když mě Komorous přijímal, mluvil nejvýš o šesti týdnech.“ 
„To říká každému. Jenomže každý se tu napřed zhorší, to prý patří k léčení, aspoň to 

tvrdí doktor Komorous. To, s čím sem přijdete, prý není ta skutečná potíž, ale jenom příznak, 
někdy matoucí... To jsem si zapamatovala, ale nějak tomu nerozumím.“ 

„Jestli je čemu rozumět.“ 
„Jak to myslíte? Vy doopravdy nevěříte doktorům, jak Magda říkala?“ 
Řekne to vyděšeně. A s úzkostně rozšířenými zraky čeká na odpověď. Je možné, být 

k ní upřímný? Ale pokud ne s ní, tak s kým tady? Snad jenom s Václavem, ale ten se pořád 
drží stranou, většinou vůbec nemluví. 

„Podle toho, co jsem tady viděl... Mám pocit, že si něco vezmou do hlavy a to člověku 
pořád vnucují. Jako by byli nějak slepí.“ 

„Prosím vás, to mi ani neříkejte. Kdybych si myslela, že ani oni nevědí...“ 
„Tak co?“ 
„Co by mi potom zůstalo? Sama si neumím se sebou poradit. Mívám dny... ani mluvit o 

tom nemůžu. A manžel jenom pije. Víte, jaké to je, když přijde opilý? Není s ním vůbec řeč, 
pak celý večer vyvádí a přitom pije dál... Já jsem nakonec ráda, když se zpije, až se svalí, celý 
nečistý a jako zmrtvělý...“ 

Říká to monotónně, jako by to četla z písku cesty, na který se upřeně dívá. Pak zdvihne 
oči, zastřené hlubokým smutkem. 

„Víte, jaká je to potom samota? Horší by nebylo, kdybych byla opravdu sama.“ 
„Tak proč se nerozvedete?“ 
„Tohle mi na skupině pořád říkají... Copak je to jen tak, opustit člověka? My k tomu 

ještě máme dcerku. A ta nás oba potřebuje, i když je teďka skoro pořád u babičky.“  
„Myslíte, že takový otec...“ 
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Povzdechne a když pak zase promluví, je to, jako by se sama přesvědčovala. 
„Je to pořád táta, aspoň pokud zrovna není namol.“  
„Není ta dcera trošku výmluva?“ 
Trhne sebou a zamračeně vzhlédne. 
„To říkáte, protože sám děti nemáte... Ale to víte, taky bych mu chtěla pomoct. Když se 

s ním rozejdu, určitě zpustne úplně a upije se k smrti.“ 
„Takže se obětujete pro člověka, který vám za to ani není vděčný.“  
„On když je střízlivý, tak není zlý, je to naopak milý člověk, zábavný a soucitný... A 

pak, on tvrdí, že prý pije kvůli mně, že prý ho ničí moje deprese.“ 
Jak mluví, všechen půvab z její tváře vyprchá. Tváře se svěsí, že až připomínají nějaké 

lícní torby, oči jsou jako dvě loužičky bezedného smutku. 
„To mi připadá jako začarovaný kruh. Vás deprimuje jeho pití a on zas pije kvůli vašim 

depresím...“ 
„No právě. Nevím kudy kam...“  
„Měla jste deprese, než jste ho poznala?“ 
Zdá se, že o tom chvíli přemýšlí. Pak zase vzdychne. 
„Někdy. Ale tak často ne. A ne tak hrozné.“ 
„Z toho mi vychází jediný závěr.“ 
„Tak jednoduché to zas není. Vy přece taky svou manželku nepustíte k vodě, i když se 

stýká s lidmi, kteří se vám nelíbí... Půjdeme zpátky, jestli vám to nevadí, už se po nás určitě 
shánějí.“ 

Najednou začne spěchat, skoro se jí nedá stačit. Není to daleko, po několika minutách je 
mezi keři zase vidět zámek. Vypadá omšele a zase nějak jinak zlověstně. 

 
* * * 

 
Byla to asi bláhovost, hledat spojenectví u Olgy. Nebo dokonce o něco víc... Pobyt tady 

asi člověku nějak porušuje soudnost. Tam venku by člověka ani nenapadlo, aby u jednoduché 
ženy jako Olga hledal útěchu. Ačkoliv, kdo to může vědět... Možná, že právě jednoduchost, 
prostá oddanost, je právě to, co chybí. Jenomže tady oddanost? Každý je tu přece za sebe, 
bojuje ten svůj osamělý zápas. Ale o co vlastně? To vyléčení, o které údajně jde, zřejmě 
nebere nikdo vážně... 

Bloudění po chodbách tu taky asi není rádo viděno, ale nikdo to nezakázal. Není tu o 
moc tepleji než v parku, nikoho zřejmě ani nenapadne, aby v říjnu zatopil. Nebo tu ani nejsou 
žádné radiátory. Jenom tajemně kroucené chodby, špatně osvětlené z malých oken, která 
zřejmě nikdo dávno nečistil. Slabě tu páchne vlhká zatuchlost. Sem tam jsou v šedé stěně 
oprýskané dveře, které asi nikdo už dlouho neotevřel. Na dvou nebo třech místech vede 
vzhůru schodiště. Na jeho patě leží temný stín, ale odněkud nahoře za zákrutem, takže tam 
člověk nevidí, padá na stupně bílé světlo, které působí tajemně a nehmotně. Láká to vydat se 
tam za ním, je to ale riskantní. Vzestup tu zřejmě vede k pádu, zas ta záměna. Lidi to ale přece 
táhne vzhůru, do světla. Balancování na laně, jak říkal Balabán? Jistě, dole je bezpečněji, v  
sytém teple každodenních radostí. Trochu to dýchlo z Olgy, dokud nezačala mluvit o svém 
trápení. Pak kouzlo pominulo. Dole je taky bolest, utrpení... Co ale lidi vede vzhůru ke světlu, 
není snad jenom útěk z animální bídy. Je to jakýsi tichý hlas, který se někde v hloubi táže... 

Zas jeden zákrut chodby, která je tu ještě temnější, jak okna stíní druhé křídlo zámku. 
Podivné ticho, jako by sem dávno nikdo nevstoupil. A potom zase schodiště, s tím bílým 
světlem shora. Jsou to zase tytéž schody? Leda by člověk bloudil v kruhu. Co je tam nahoře, 
že odtud padá tohle zvláštní bílé světlo? Několik kroků vzhůru po schodech snad neznamená 
žádné nebezpečí. Stupně jsou žulové a hladké, jako by opotřebované nesčetnými kroky někdy 
v minulosti. A postupně se stáčejí, takže už na odpočívadle člověk na chodbu dole dobře 
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nevidí. Proti jasu, který je tu silnější, se zdá být dole tma. Dalších několik kroků vzhůru 
ukáže, že světlo padá dovnitř z okna, většího než ta dole. Je vidět střechu zámku a hlavně 
oblohu, na níž se střídá sytá modř s útržky ocelově šedých mraků. Ústí schodiště do patra je 
přepaženo stěnou zřejmě ze dřeva, které je bíle natřeno. Jsou v něm nevelké dveře, jen aby 
prošel jeden, nejvýš dva. Místo kliky je na nich terč z šedivého kovu. Dá se jím pootočit, ale 
dveře kupodivu také nejsou dovřené. Chodba, která je za nimi, je osvětlena velikými okny, 
v kterých je ale mřížoví. Několik kroků od dveří stojí nehybná postava, celá oděná v bílém. 
Tvář má ve stínu, ale skoro není pochyb, kdo to je. Pomalu stočí oči ke dveřím a zdá se, že se 
úzké rty roztáhnou v ironickém vítajícím úsměvu.  

Zabouchnout zase dveře a seběhnout po schodech! Trvá to vteřinu či dvě. Dole, 
v bezpečí temné chodby, srdce buší jak zblázněné a na čele a v podpaží vyráží čůrek potu. Byl 
to opravdu Komorous nebo jen někdo jemu podobný? Nezdál se překvapený, spíše jako by 
tam čekal s jistotou, že člověk přijde... Nebo to bylo vidění vyvolané stálou úzkostí, která 
snad nějak souvisí s tím vysazením prášků? Komorous, který čeká nahoře...  

Děsivá myšlenka. Zapudit ji, myslet na něco jiného. Co bylo nedávno? Ten fyzikální 
problém, potom Olga. Proč přemýšlíte o takových věcech tady... podivná otázka, jako by 
místo, na kterém se člověk zrovna nachází, mělo nějakou důležitost. Na vlastní ženu 
nemyslíte... Alena jako by se rychle vzdalovala v prostoru, v kterém je marné po ní natahovat 
ruku. Bojí se člověk o ni nebo o sebe? V určitém smyslu je to totéž... Náhle se neurčitá tíseň 
změní v naléhavé obavy. Jak to, že pořád mlčí, že se nepokusí o nějaký kontakt? Je nemocná, 
nebo se něco stalo? Nebo je v pořádku a přešla zcela do tábora nepřítele... Je odpoledne, 
mohla by být doma. Kde je ten zatracený telefon? 

Napřed se zdá, že z téhle části zámku žádná cesta zpátky nevede, pak za dvěma či třemi 
odbočkami je zase ta známá chodba s černou skvrnkou telefonu na stěně. Tři kroky od něho 
jsou dveře, za kterými sídlí Komorous. Nemá časté volání rád. Pokud je ale opravdu tam 
nahoře, nemůže to slyšet... Napřed je třeba počkat, až se rozbušené srdce trochu uklidní a 
dech se vrátí k normálu. Ruka bezděčně sklouzne k boku, kde ostrá bolest zas hlodá. Pak je jí 
zapotřebí k vytáčení čísla... 

„Alenko, jsi to ty?“ 
„Jirko, prosím tě, co je s tebou? Pár dní jsi nevolal.“ 
„Oni to tady rádi nevidí. A taky jsem byl nějak unavený. Víš, dávali mi nějaké tlumící 

léky, po nich jsem byl úplně zblblý.“ 
„Už nedávají? Tak co s tebou tedy dělají?“ 
„To je na dlouhé povídání. Většinou se tu jenom vykládá, buď ve skupině nebo s 

psychiatrem... Já o tom teďka nechci mluvit. Řekni mi radši něco o sobě. Co teďka zrovna 
děláš?“ 

Ticho v telefonu, nějaké zvuky v pozadí. 
„Aleno! Jsi tam ještě?“ 
„Cože? Na co jsi se mě ptal?“ 
„Co děláš zrovna teď. Taková primitivní otázka...“ 
„Já... no to víš, já... jako pořád...“ 
Zas ticho s nějakými zdušenými zvuky. 
„Aleno! Ty tam někoho máš?“ 
„Proč se mě na to ptáš?“ 
„Protože mám ten dojem. Proč mi prostě neodpovíš?“ 
„Není to tak, jak si určitě myslíš.“ 
Zní to tak provinile, že srdce zabuší podezřením. 
„Co není tak? Máš nebo nemáš.“  
„A proč bych nesměla mít návštěvu, když jsem tu pořád sama.“ 
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Takže to podezření bylo správné. Vlastně proč podezření? Třeba je to zcela nevinné. 
Člověk tu doopravdy brzo začne bláznit. 

„Já ti nic nezakazuji. Jde mi jen o to, aby ses nezahazovala s jistými lidmi.“ 
„Už zase začínáš.“ 
„Nezačínám. Jenom říkám...“ 
„Já vím, co říkáš. Chceš mi vzít lidi, které znám a kteří by nám mohli pomoct.“ 
Zase ta těžká únava a k tomu bolest v boku. Chtělo by se tam sáhnout, dlaní zakrýt 

pomyslnou ránu, ale ruka drží sluchátko. 
„Nikdo nám nepomůže, copak nechápeš? Oni jen sledují své vlastní hnusné cíle.“ 
„Hnusné! Všechno je podle tebe hnusné. Proč teď tak mluvíš?“  
„Protože to tak je.“ 
„Ty prostě nenávidíš celý svět a hlavně ty, kteří v něm dokážou být úspěšní.“ 
„Aleno, prosím tě, řekni mi, že to není Kalous, kdo tam s tebou je.“ 
Zase ta pomlka, která je vlastně odpověď. Ale pokud to tak je, pokud si domů 

doopravdy vodí Kalouse, pak... 
„Proč právě do něho se pořád navážíš?“ 
„Vždyť jsem ti říkal, je to estébák.“ 
„Jak by mohl být to, co říkáš, když je docentem na škole? A brzo bude profesorem.“ 
„Je agent STB, každý to o něm ví.“ 
„Každý to neví, to jsou jenom tvoje fantazie.“ 
„Aleno, prosím tě... Jsi pořád moje žena a bydlíš v bytě, který patří taky mně. A já si 

nepřeju, rozumíš, nepřeju... Aleno, nepokládej to! Aleno!“ 
Chuť třísknout telefonem, který ohluchne a potom zase bodá obsazeným tónem. Tepání 

krve ve spáncích a náznak rudé mlhy před očima. Pak únava a bolest v boku, která se zase 
vrátila, vlastně tu pořád byla, ale teď ještě o něco zesílila... 

 
* * * 

 
 Sám? Copak člověk někdy nebyl sám? Snad někdy v dětství a potom v přátelství a 

hlavně v lásce, kdy rozdychtěná vzájemnost poskytla načas iluzi, že lze tu věčně otevřenou 
ránu existence zakrýt nebo snad dokonce zacelit blízkostí jiné bytosti. Ránu? Nu, v šťastných 
dobách člověk o ní ani neví a v jiných má třeba i kradmé potěšení z její bolesti. Ona tu ale 
pořád je, člověk ji jenom neustále konejší různými narkotiky, ctižádostí a zájmy, především 
ovšem láskou. Jenomže láska netiší, aspoň ne nadlouho: není to jenom štěstí, ale stejně často 
bolest, trýzeň z úponků, které vedou až někam do vlastního já, z té spoutanosti druhým... a 
přitom úzkost z možné ztráty toho pouta... Nikdo nemůže zranit víc, než právě ten, kterého 
člověk miluje. Zvlášť, když se zuřivě zpěčuje přijmout to teplé My, které by obalilo 
nejbolestivější hroty...  

Ne, tohle bolestínství nikam nevede. Je třeba pokusit se pochopit. Alena zřejmě 
zpanikařila, je to už na ni asi moc. Nestačí, že její muž s čestného, byť málo výnosného 
postavení vědce spadl do vrstvy těch věčně umouněných manuálních dělníků, navíc s tím 
nebezpečným označením nepřítele režimu, které proti ní třeba v práci vždycky může někdo 
využít. Teď ještě navíc má nálepku blázna... Alena prostě nechce přijmout osud vyděděnce, 
chce zpátky na světlo, mezi tu vrstvu relativně privilegovaných, kterým už jenom srovnání 
s tou mizérií jiných o stupínek níž dává jakousi jistotu o vlastním bytí. To by se dalo celkem 
pochopit, kdyby ta elita nebyla cháska, které jen její mravní otrlost poskytla příležitost využít 
národní tragédie a vyšplhat se na místo těch lepších, které s potěšením potopila. Proboha, 
Kalous, kdysi směšná nicka, kterou člověk dřív s opatrnou ironií snášel, navzdory pověstem o 
tom, jak horlivostí v politických funkcích nahrazuje nicotu svých schopností... Kalous je 
docentem a bude profesorem! Dostane za své slizké služby každý titul, který bude chtít. Ale 

 63



co na tom záleží? Tituly, ceny, pocty stejně jsou jen fraška, zoufalé zbytky rituálu, který 
možná kdysi něco znamenal, teď ale je už zcela prázdný, dobrý tak jenom k ukájení ješitnosti 
těch, kteří mohou za jeho úpadek. S těmi by člověk měl mít něco společného? Ta absurdita, 
obětovat vlastní povolání a potom žebrat o nějaký zlomek přízně právě téhle sebranky! Copak 
to Alena opravdu nechápe? Člověk by zuřivostí kopal kolem sebe, ale co mu zbude nakonec, 
je zoufalý smích nad sebou. 

Nenávist k Aleně? Ta bolest, která mokvá kolem ní, je jako dipól: láska-nenávist, 
nenávist-láska. Co je na kterém konci, je věc konvence... Ne vlastně nenávist, spíš trpkost 
z její zrady. Jenomže je to tak, že doopravdy zradila? Myslel člověk na ni, když vystupoval na 
tribunách, zatímco ona se držela zpátky a doma zdrženlivě mlčela s výrazem lehké úzkosti? 
Přišla mu vůbec na mysl, když toho Houdka posílal tam, kam se posílají lidé jeho druhu? Ano, 
člověk měl na mysli jen nadosobní hodnoty, ale je jisté, že ty osobní jsou nižší? Potřeba 
přežít, nejen doslova, ale někde dál od okraje společnosti... Co když má pravdu Komorous? 
Kdyby jenom ta bolest v boku... 

 
* * * 

 
Chodby a park, pak zase chodby, zase park. Několik hodin denně skupina, žvanění, 

které nudí nebo zraňuje, rozhodně nepomáhá. Potom tak zvaná léčba prací, hrabání listí 
v parku nebo jiné hlouposti. Tři jídla denně. Po večeři, která je skoro nejedlá, nastane doba 
celkem bezpečná. Nikdo se člověka nesnaží léčit ani příliš rozptylovat. Kdo chce, může 
sledovat televizi v společenské místnosti nebo hrát hry v tak zvaném klubu vedle. Oblíbené 
jsou jen ty dětinské, zvláště Člověče nezlob se, snad proto, že tak dobře vyjadřuje zdejší 
zkušenost: vždycky, když člověk zdánlivě dosáhne pokroku a přiblíží se vysvobození, zjistí 
najednou, že se vrací zpátky na výchozí postavení. Zahrát si s Olgou bylo jisté rozptýlení, 
dokud to nezkazila Libuše. Potom se na okamžik zdálo, že by Olga... Ale už je to pryč. Olga 
se asi lekla možnosti, byť v zdejších podmínkách jen teoretické, navázat vztah. Snad je to 
dobře, někdo by to brzo vyslídil, vznikly by tím jen komplikace...  

Číst se tu nedá, je tu příliš hluku. Tak člověk chvíli zírá na televizi, pak znechuceně 
odejde. Ztemnělý park nabízí samotu, která je vítaná a přitom děsná... V šeru na cestě postava. 
Václav? Ne, někdo vyšší. Neznámý, asi je tu nový – z těch, kteří už tu jsou, nikdo dál do 
parku nechodí. Stojí několik kroků od cesty, na trávě pokryté dosud neshrabanými listy a zírá 
skrze holé větve stromů někam k západu, kde právě slunce s oslepujícím jasem vyhlédlo pod 
hradbou ocelových mraků. 

„Tohle je šílenství!“ 
Řekl to zřejmě on, ale na chvíli z toho až zamrazí, jako by z hloubi parku zaznělo 

děsivé orákulum. 
„Prosím? To jste teď říkal mně?“ 
Neznámý se otočí a chvíli zírá. Potom zavrtí hlavou. 
„Vám? Mluvil jsem sám se sebou... A vlastně taky s každým. Slyšte, kdo máte uši 

k slyšení. Znáte ta slova...“  
„A co vám připadá tak šílené.“ 
Rozhodí ruce, potom udělá několik vratkých kroků zpátky na cestu. 
„Ještě snad včera byly všude barvy, ne? Třeštění, že to skoro nešlo snést... a teď 

najednou tyhle kostřičky.“  
Otočí se a prohlíží si strom, u něhož předtím stál. 
„Vidíte, tamta větev ještě sahá po světlu. Jako ruka utopence.“ 
„Děsivá představa.“ 
Zavrtí hlavou, otočí se, jako by chtěl pokračovat po cestě, pak se zas obrátí.  
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„To není nejhorší. Koukněte na ty menší větve. Rostou z nich pořád menší větvičky. 
Větví se to a větví, snad to nikde nekončí... Co s tím má člověk dělat?“ 

„Vždyť se s tím nic snad dělat nemusí. Já nevím, možná sadaři...“ 
Dívá se chvíli udiveně, pak rozzlobeně mávne rukou. 
„Sadaři! Já tady mluvím o umění, pane.“ 
Chvíli se zdá, že už nic neřekne. Když znovu promluví, je to, jako by vykřikoval někde 

v pustině.  
„Žádné spekulace, střemhlav do díla! Tak to pane platilo ještě nedávno. Jenže teď 

třískne člověk hlavou o beton. Doba je mrtvá...“ 
„Jistě je všechno těžší, ale... mrtvá, to bych neřekl.“ 
Popojde trochu blíž. 
„Správně. Nekapitulovat! Jenomže je to strašně těžké, víte? Všude je tolik prázdnoty a 

špíny... Zbývá jen příroda. Je taky umazaná, ale její špína nevadí. Jenomže, co si s ní má 
člověk počít?“  

Zase se podívá na strom a pak zavrtí hlavou. 
„Řekne se návrat! Jenom si vezměte tyhle větvičky... Dneska si každý stiskne spoušť a 

má to. Úlovek! Vy taky fotíte?“ 
„Ne... já nefotografuji. Nikdy mě to nebavilo.“ 
„Dobře děláte. Ulovit snímek jako střelit zajíce. Nejlidovější umění! Jenom se nedat 

zmást, pane! Jenom se nedat zmást! Co samo padne na obraz...“  
Udělá neurčité gesto, jako by to odmítal a zároveň i krčil rameny. 
„Přesnost, prosím. Ale je to mršina...“ 
Řekne to skoro neslyšně. Zas vzhlédne do větví, pak znechuceně mávne rukou. 
„Vy jste, jak tuším, malíř.“ 
„Cože?... No, býval jsem. Teď maluju jen černé díry.“  
„Řekl jste černé...“ 
„No, černé díry. Ten šílený vír prázdnoty, co všechno požírá.“  
„Myslíte v kosmu, třeba vprostřed galaxií?“ 
Okamžik zaváhá, jako by zvažoval ta slova. 
„V kosmu... No jistě, ale taky všude kolem. Copak vy necítíte prázdno za vším? 

Všechno jsme rozkutali, zběžně prohlédli... a potom se zívnutím odložili. Zbyl jenom povrch, 
chápete? Povrch a pod tím prázdno... Chybí smysl.“ 

„Možná ten smysl záleží jen na nás.“ 
„Pak jsme úplně ztracení.“ 
Řekne to s chmurností, pod níž se skoro prohne zem.  
„Třeba jen v téhle době bloudíme. Vždycky zůstává naděje.“ 
„Naděje? Prázdno, pane. Víte, jak daleko je prý k nejbližší hvězdě? A ta se ještě od nás 

vzdaluje! Chtěl jsem se toho zbavit, tak jsem tu prázdnotu začal malovat. Chápete? Malovat 
prázdno. Šílenství!“ 

„To se mi skutečně zdá trochu paradoxní.“ 
„Jenomže ono mě to vtahuje... Jednou tam spadnu a bude se mnou konec.“ 
„Vždyť je to jenom představa.“ 
„Všechno je přece představa!“ 
Náhle se otočí a odchází, poněkud vratká silueta proti záři slunce na západě. A nad ním, 

jak to přesně popsal, větev jak ruka utopence, který klesá pod hladinu tmy. 
 

* * * 
 
Do pokoje přidali pátou postel, jako by v zámku bylo málo místa. Na ní se ubytoval 

hřmotný malíř, jmenuje se Mikuláš. Oskar ho uvítal s horečnou dychtivostí. Asi doufal, že 
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konečně najde spojence. Když zjistil, že je nový člověk umělec a k tomu dosti nemluvný, zase 
se ostražitě stáhl. 

Teď všichni spí, zmámeni pilulkami. Jan trochu sténá ze spaní, Václav se stále 
převaluje a nezřetelně něco mumlá. Oskar chrápe, nějaké zvuky vydává i Mikuláš. Spánek 
všech ostatních zvyšuje trýzeň nespavosti, té kruté ceny, kterou je patrně nutné zaplatit za 
vzepření se tyranii léků. Tak, jak se prohlubuje noc, narůstá také osamění, jako by těsný pokoj 
nabýval na objemu a vzdaloval ostatní spáče. Trýznivé myšlenky na Alenu, na Kalouse, pak 
útěk k fyzice, k problému zachování, vzápětí bloudivé vzpomínky na ústav a na bývalé kolegy 
přilétají jak noční motýli, chvíli se zatřepotají a zase mizí kdesi v prostoru, zanechávajíce 
jenom jemné vibrace v hlubokém černém prázdnu. Časem se kmitají jen náznaky nějakých 
vnitřních obrazů, potom převládne nicota. Není to doslova úplné prázdno, spíš prostor, kterým 
přebíhají jemné vibrace. Ze tmy se jako jemný popel snáší úzkost z budoucnosti, nakonec ze 
samotného bytí. Člověk je sám sebou, o to tu přece zápasí. Ale to také znamená, čelit sám 
nicotě, být otevřenou rankou existence na stařeckém těle Země, ztracené jako nepatrné smítko 
v nezměrné kosmické prázdnotě...  

 
  IX 
 
Už třetí noc úporné nespavosti a potom ve dne, paradoxně, nutkavý sklon usínat. Při 

ranním mytí, oblékání, úklidu a snídani to ještě jde. Pozřít gumový rohlík s kouskem 
nažluklého másla a hrnkem nakyslého nápoje, který se tváří jako bílá káva, dá jisté 
přemáhání. Ale je nutné něco jíst. Při žvýkání se samy zavírají oči a cáry myšlenek, které se 
líně převalují v otupělé mysli, trhá co chvíli ostrý řinkot nádobí. Kdyby si tak člověk mohl 
teď lehnout, zavřít oči a konečně spát... 

Jenomže to je právě chvíle, kdy je třeba maximální bdělost: řádka vybraných pacientů 
nastoupí před ordinaci a sestra jako hostii při svatém přijímání psychiatrie vkládá na jejich 
jazyky různobarevné léky. Je třeba pilulku bleskově přisát k patru, nabrat do pusy trochu vody 
z pohárku a předvést pantomimu polykání. Je těžké říct, zda sestra něco tuší. Má ve své bledé 
tváři jako z tvarohu neměnný výraz, který možná kdysi vyjadřoval soucit, teď prozrazuje leda 
lhostejnost. Po polknutí je třeba vyjít z ordinace klidným krokem a zajít na záchod teprve, 
když se nikdo nedívá. Hodit pilulku do mísy je ovšem chyba, která se už nesmí opakovat: 
stává se, že neklesne, zůstane plavat a žádný proud vody ji nestrhne. Vznáší se pak 
s křiklavou barevností na hladině jako nepotlačitelný důkaz zločinu. Je možné, že má každý 
pacient odlišnou barvu léku a mohl by tak být docela jednoduše usvědčen? I kdyby to tak 
nebylo, pilulka v záchodě by podnítila bdělost personálu a to by dobré nebylo... Lovení 
pilulky je odporné a taky nebezpečné – kdykoliv může někdo přijít. Kabinu tu nelze 
zamknout, to patří k zdejším zvláštnostem. Nikde tu není sebemenší soukromí, snad kromě 
parku... Odloupnout pilulku z patra a bleskově ji strčit do kapsy. Šaty tu zatím neprohledávají, 
i když je těžké říct, co může ještě přijít. Bylo by dobře se té věci rychle zbavit, jenomže vyjít 
před skupinou ven by třeba vyvolalo podezření. Ostatně park alespoň ve dne zřejmě také stále 
pozorují... 

Začíná skupina. Zase ten stejný kroužek židlí, se stále stejným sledem pacientů. Každý 
si zase samozřejmě sedá na své místo, jako by mu bylo určeno. Většinu tváří tíží výraz 
chmurné nudy nebo slabé úzkosti. Balabán přijde, ale zatím nezačíná: cosi předvádí 
mladíkovi v zelenavé košili ve svazku spisů, které nosí pořád s sebou a občas do nich něco 
píše. Bylo by zajímavé vědět, co to je, člověk by se pak mohl účinněji bránit. Ta myšlenka se 
jenom dotkne pozornosti a zas odplyne, spláchnuta teplou vlnou dřímoty. Jakápak obrana, na 
skupině se jenom mluví. Nic se tu nikdy nestane...   

 „Vzpomínáte si, jak nám Jiří vyprávěl o těch kostrách?“  
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Ta slova náhle proniknou zdánlivě neprostupnou clonou zemdlenosti. Už zas? Copak 
ten člověk nikdy nedá pokoj? 

„Šlo o dvě kostry, že? Mužskou a ženskou. Co myslí skupina, že by to mohlo 
znamenat?“ 

„Ale to byl prostě fakt, že byly dvě. Fakt přece nezávisí na významu, který mu případně 
přikládám.“ 

Balabán střelí pohledem, potom se usměje, tím nacvičeným pohybem širokých rtů. 
„Objektivní fakta třeba ne. Ale máte přístup k objektivní skutečnosti? Nemyslím ve 

vědě, ale v tom běžném, každodenním prožívání? Tam je fakt to, čeho si všimnete. A co si 
zapamatujete. A my už jsme vám ukázali, že ten nepříjemný pocit ze zvědavých lidských očí 
byl odraz úzkosti, spojené s vaším úsilím o výjimečnost...“ 

Ach bože, zase tyhle řeči... Srdce se najednou rozbuší a hrdlem do hlavy se žene vztek. 
Ne, nepodlehnout podráždění! Mluvit pokud možná rozumně. 

„To byla vaše interpretace a já si pořád ještě myslím, že dost násilná. Pro mne byly ty 
kostry – jak to říct? Mementem přechodnosti a takové... snad bezbrannosti lidské existence.“ 

Psycholog se teď celý obrátí, aby svůj pohled mohl dobře zaměřit. 
„Bezbrannost? Tohle je nečekané slovo v Jiřího slovníku, že ano. Skupina si všímá toho 

posunu. Bezbrannost přece vyvolává...kdo to řekne za mne?“  
„Strach!“ 
Skoro to vykřikli hned dva či tři, poslušní žáčkové. 
„Řekněme úzkost. O tom by tady mnohý mohl vyprávět. Chcete nám, Jiří, říct něco o 

vašich úzkostech?“ 
„Tak jsem to nemyslel. Těm lidem se tam v minulosti něco stalo. Oni tam zřejmě 

zahynuli. A teď, po staletích, jako by z té chvíle jejich smrti někdo sundal víko a vystavil ji 
pohledu. Byla mi protivná frivolní zvědavost těch lidí kolem.“ 

Úsměv na tváři Balabána tuhne, vlastně to není úsměv, ale škleb. Nebo se to jen zdá? 
„Vidím, Jiří, že se pořád vyhýbáte pohledu, který vám skupina vlídně a přitom pevně 

nabízí. Zřejmě nechcete  připustit...“ 
 „Vy přece taky jednou zemřete! A jako každý budete v té chvíli sám, jak jenom člověk 

může být... A teď si představte, že vaše chroptění a křeče vyvolají jen studenou zvědavost.“ 
„Jirko, takhle se s doktorem nemluví!“ 
Někdo to vyhrkl s jakousi úzkostí, nějaká žena podle hlasu. Magda to nebyla, tak Olga 

nebo Libuše? Naděje na nějaké spojenectví zřejmě byly marné. To jenom povzbuzuje vztek. 
„Jak se s ním tedy mluví? Ta výjimečnost, kterou mi tu pořád otloukáte o nos, je u něho 

v pořádku? Mně bylo řečeno, že tu mám vyjadřovat upřímně své názory a pocity. Tak je tedy 
říkám místo toho, abych papouškoval, co doktor chce slyšet.“ 

Mrtvé ticho. Všichni hledí na zem a tváří se jako zpráskaní psi. Jenom Václav se tiše, 
ironicky usmívá. Po chvíli mlčení provede Balabán se svými svaly v obličeji nacvičenou 
gymnastiku a nasadí zas mírný úsměv. 

„To je v pořádku, Jiří. Říkáte své názory. Ale způsob, jak je říkáte, ledacos prozrazuje. 
Na příklad v tomhle případě jste drastickým tématem smrti obratně zakryl něco jemnějšího. 
V tom výjevu byly ostatky dvojice, jak jste sám říkal, muže a ženy, vystavené lidským očím.  
To nás upozorňuje na fakt, že jste nám ještě neřekl nic o svém sexuálním životě.“ 

„Co ten s tím má mít společného?“  
„V lidském podvědomí všechno se vším souvisí. Zvlášť sexualita a smrt, to skupina už 

taky ví. A obojí hlubokou vazbou se životem. Skupina čeká, Jiří. Copak jí řeknete o svém 
sexuálním životě.“ 

„Nemám žádný sexuální život.“ 
Balabán sebou lehce trhne, pak se s širokým úsměvem rozhlédne. 
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„Vidíte? Jiří nemá žádný sexuální život. A přitom je ženatý, alespoň tohle o něm víme. 
Tak tedy žádný sexuální život. Odtud asi pochází ten afekt, že?“ 

„Ne, odtud žádný afekt nepramení. Chtěl jsem tím říct, že nemám sexuální život jako 
takový. Ano, mám ženu, mám ji rád a žiju s ní tak... jako se ženou. Vztah k ženě pro mne 
samozřejmě má i stránku tělesnou. Ale ta má smysl jenom jako součást celku. Sama o sobě 
je...“ 

„No, copak? Jen to řekněte.“ 
„Já nevím. Neúplná. Někdy snad i ubohá.“ 
Copak skutečně nikdo nerozumí? Skoro všichni v kroužku koukají, jako by ta slova 

byla čínsky. Jenom ten záhadný mladý muž vedle Balabána – zas má tu podivně zelenou 
košili – se dívá zvědavě. Balabán sám však předvádí přehnanou pantomimu údivu. 

„Jiří, my vám nerozumíme. Znamená to, že soulož...“ 
„Já myslím, že mi rozumíte dobře. Vy jako psycholog musíte přece vědět, že patlání se 

v sexuálních detailech je znak nezralosti. Nebo úchylky.“ 
Zdá se, že ho to podráždilo. Úsměv na jeho tváři zcela vymizel, nahradil jej tvrdý výraz. 
„Stejně jako přehnaná idealizace, že? My v těchhle věcech tady nejsme tak docela 

nováčkové, víte? Skupina už má zkušenost s takovým prudkým odmítáním tělesnosti.“ 
„Já přece vůbec neodmítám tělesnost.“ 
„Ale odmítáte. A my vám to dokážeme. Jen se zeptejte skupiny, koho jim svým 

postojem připomínáte.“ 
„Václava!“ 
Zaznělo to ze všech stran, zase ten dojem třídy, která dychtivě odpovídá přísnému 

učiteli. Jako by se poněkud propadla podlaha. Ta osamělost je už sotva snesitelná. 
„Ano, vašeho přítele Václava. A když už jste si právě jeho vybral za přítele...“  
„Proč právě tohle zdůrazňujete? Bavím se přece také s jinými.“ 
„Protože tahle aliance je docela příznačná, zejména pro náš dnešní problém. Nebude 

možná na škodu, když právě on poslouží jako zrcadlo. Vidíte, zrcadlo, to téma jsme tu měli 
nedávno, že. Koho se týkalo?“ 

„Honzy!“ 
„Ano, Jana, neboli Honzy, jak tu říkáme. Ten také má s oblastí tělesnosti problémy, 

takže to bude zajímavé propojení. Teďka nás ale zajímají podobnosti s Václavem. Možná, že 
bychom mohli...“ 

Doktor se na chvíli zamýšlí, jako by hledal slova. Pak se mu kolem rtů zavlní docela 
jiný, skoro laškovný úsměv. 

„Ne počkejte, my jsme dávno nehráli divadlo. Psychodrama, jak se říká odborně. 
Oskare, prosím vás. Honzo, snad byste mohl...Ano, doprostřed, dvakrát dvě židle proti sobě. 
Tak, na tu jednu Václav, prosím. A na druhou naproti, dejme tomu... ale jistě, Magda. To 
bychom měli jako minule, že. Ale tentokrát přece jen uděláme změnu. Vedle Václava si sedne 
Jiří a bude se vciťovat do něho. Tak prosím.“ 

Václavova tvář jako by se rychle pokrývala blanou. Už je nehnutá, bezvýrazná, jako 
z betonu. Nikdo by netušil, že za tím tupým výrazem je inteligentní, trpící člověk. Je nutné 
zúčastnit se téhle šaškárny? Raději nedráždit, v místnosti je už bez toho hmatatelné napětí...  

„My všichni ostatní jsme vlak. Představte si to. Je noc, v kupé je skoro tma. Železná 
kola tlučou do kolejnic a lehké kolébání vagónu uspává. Ale copak tu usíná především? No 
ovšem, je to rozum, nebo aspoň to, co rozum ovládá. Ale ty přirozené, hlubší síly, tak dlouho 
zatlačené někam do tmy, se naopak probouzejí. Václav, aniž to ví, tu sedí v dvojí podobě. Ten 
jeden, horující pro abstrakce a bojící se těla, ten ztrácí kontrolu. Ten druhý je skutečný, 
přirozený Václav. Toho bude hrát Jiří, ano?“ 

„Ale co já vím o jeho přirozenosti?“ 
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„Zkuste to. Bude to zajímavé. Tak začínáme. Magda bude slovy vyjadřovat, jak se asi 
Václavovi jeví. Prosím, Magdo.“ 

Magda se usadí se zkříženýma nohama, viditelně potěšená rolí, která jí tu byla svěřena, 
nebo možná pozorností všech. Líně se protáhne, s jakousi přehrávanou svůdností. 

„Já k tomu prostě potřebuju cigaretu.“ 
„Máte ji výjimečně povolenu. Tak už spusťte.“ 
Přivřené zelené oči, zas ten lenivý pruh dýmu. Podivnou metamorfózou náhle jako by 

tu seděla ztělesněná smyslnost, nebo ještě spíše znásobená, ordinérní vilnost. 
„To je mi ale kousek chlapa. Vypadá, že neumí do pěti počítat, ale určitě má na mě 

chuť. Jakpak asi vypadá bez košile, bez kalhot? Snad má pořádný mužský nářadí, tak velký 
jako kůň... strhal by ze mne šaty, povalil mě na sedadlo nebo třeba na zem, vlezl by na mě 
nebo by si na mě skočil zezadu...“ 

„To je odporné.“ 
„Pletete si role, Jiří. To měl říct Václav. Co říkáte, Václave, je to odporné?“ 
„Zvedá se mi žaludek.“ 
„Ale vy přesto nevyskočíte a neodejdete. Něco vás tam drží, že. A něco vás železnou 

rukou donutí rozepnout kalhoty a... copak to je, Jiří?“ 
„Paskvil.“ 
„Prosím?“ 
„Celá tahle komedie je ubohý paskvil. A zřejmě pokus ponížit nás oba zároveň.“ 
„Jiří, právě tím, že tenhle pokus sabotujete...“ 
„Sabotuju? Vždyť není co. Vy přece víte stejně málo jako já, jaká síla se ho to tenkrát 

zmocnila, k tomu byste se musel napřed pokusit ho vůbec pochopit... a ne ho rovnou strčit do 
jednoho z těch předem označených šuplat. A jistě se to touhle fraškou nedozvíte. Ale co byste 
ho trochu nepotrápil, že.“ 

Na místnost padne mrtvé ticho, ve kterém slyšitelně buší vlastní srdce. Doznívající 
rozčilení se postupně mísí s úlekem nad vlastním výbuchem. Bylo by dobré, nějak z toho 
vycouvat, říct něco smířlivého. Ale vztek jako nějaká vnější síla tiskne hrdlo a brání rozumu, 
aby zas převzal vládu. 

„Poslyšte Jiří, jsou jisté meze.“ 
„Ano, o tom jsem hned na začátku mluvil s doktorem Komorousem, později také 

s vámi, že. Dohodli jsme se, že záleží na tom, kdo ty meze stanoví.“ 
Balabán jenom pokývá, ve tváři zarputilý, zdřevěnělý výraz. 
„Budete se s doktorem Komorousem muset dohodnout ještě na jiných věcech. Na 

příklad na tom, jak teď bude pokračovat vaše léčba.“ 
„Léčba? Nepozoroval jsem, že by mě tady někdo léčil.“ 
„Právě. Ve skupině to zřejmě nejde. Takže já předám vaši kartu zase zpátky. Uvidíme, 

jak se vám bude zamlouvat individuální terapie. Pokud by se někdo, třeba Václav, chtěl 
k Jiřímu přidat, stačí říct.“ 

Mrazivé, zděšené ticho. Co se to vlastně stalo? Nebyla to snad připravená past? 
Pak se skupina brzo rozchází. Všichni bůhvíproč klopí oči a odvracejí hlavy, jenom ten 

mladík v zelenavé košili se okamžik dívá upřeně. Zdá se, jako by chtěl něco sdělit nebo aspoň 
naznačit, jenomže nepromluví. Nakonec i on vstává a váhavě odchází. 

 
* * * 

 
 Mírná závrať a otupělost po katastrofě. Rozbouřené vědomí se uklidňuje a začíná 

tápavě ohledávat trosky. Co se vlastně stalo? Je to hodně zlé? Něco jako vyhnání z ráje. Nebo 
spíš ze světa Balabána a té jeho směšné skupiny, kde i nejprostší věc znamená vždy něco 
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jiného, zpátky do světa Komorouse, kde pravda nemá žádnou cenu proti adaptaci. Je v tom 
nějaký rozdíl? Asi je. 

V pokoji před obědem, na nějž v této chvíli není ani pomyšlení, je jen Václav. Oskar a 
Jan se někam ztratili, patrně v hrůze před nákazou někým, kdo vyvolal nelibost. Václav chce 
zřejmě něco říct, ale dvakrát si to rozmyslí. Pak přece jenom promluví. 

„Udělal jste chybu. To jste neměl dělat.“ 
„Nečekal bych, že právě vy mi tohle vytknete.“ 
Malé oči zatěkají po prázdném pokoji. I stěny tu snad mají uši. Potom pokrčí rameny. 
„Říkal jsem přece, abyste si na ně dal pozor.“ 
„Právě. Když se nebudu bránit, vymyslí si na mne cokoliv.“ 
Václav se jenom lehce usměje. 
„A takhle ne? Odpor je pro ně důkaz, to už přece víte.“ 
„Ale souhlas taky. Když mlčíte, považuje se za dané, co si terapeut zrovna vymyslí.“ 
Pokrčí rameny. Je v tom pohybu resignace, nashromážděná za dlouhé měsíce, snad léta. 
„Tomu se nevyhnete. Podívejte, vy jste sice starší a jistě chytřejší, tak vás nemám co 

poučovat. Ale já už s nimi mám dost dlouhou zkušenost. Tohle není moje první léčba.“ 
„Dám se rád poučit, pokud ještě není pozdě.“ 
„Podstatný fakt je, že oni tu nad vámi mají absolutní moc. To zjistíte, jakmile byste se 

jim chtěl vymknout. A protože mají moc, mají vždycky pravdu.“  
Zvedne ruku, když zaznamená náznak odporu. 
„Já přece neříkám, že mají pravdu skutečně. Ale mají to, co tady platí za pravdu. 

Nejhorší je, že oni si to zřejmě myslí. Balabán sice předvádí takovou hru, jako by byl 
přístupný nápadům, které občas uslyší od pacientů. Ve skutečnosti názory jen manipuluje, 
protože předem o nás všechno ví, tedy aspoň si to myslí.“ 

Je zvláštní slyšet z cizích úst, co člověka už víckrát napadlo.  
„Tenhle dojem to dělá, to je fakt. Ale párkrát to vypadalo...“ 
„To právě jen tak vypadá. Vaše názory tu nemají naprosto žádnou váhu, leda jako důkaz 

proti vám. Nezlobte se, ale jste naivní, když si myslíte, že je můžete přesvědčit nějakými 
argumenty. Oni vás prostě neslyší. Jak si nějaký dojem o vás udělají, drží se ho a jsou vás 
schopní třeba zničit, když se ho pokusíte vyvrátit.“ 

„Mluvíte o nich, jako by tu blázni byli oni.“ 
Zase pokrčí rameny. Ve tváři se mu vystřídá několik výrazů, ve všech se ale zračí únava 

a beznaděj. 
„Skoro bych řekl... Ne, podívejte, nechci tvrdit, že je každý psychiatr blázen, i když 

takový Komorous, to je určitě sadista.“  
„To myslíte doslova?“ 
„Duševní sadista, pokud existuje něco takového. Ono to vypadá, že vás šokuje jenom, 

aby s vámi pohnul... ale ve skutečnosti se mu líbí, když vás poníží. To zjistil každý, kdo byl u 
něho, i když to třeba nahlas neřekne.“ 

Převrátí se na břicho, s tváří zarytou do podušky. Když zase promluví, má hlas tak 
zdušený, že je mu stěží rozumět. 

„Já vám chci hlavně vysvětlit... Oni mají postavení, v kterém si tu svoji pravdu prosadí. 
Vždyť jste to říkal sám. Když s nimi souhlasíte, tak se tedy nemýlí. Když odporujete, tedy 
mají pravdu dvojnásob, protože váš odpor dokazuje, že si tu věc neumíte přiznat. Když 
mlčíte, tak je to jako souhlas, jak jste řekl. Když jejich slova chvíli zvažujete a pak zavrhnete, 
je to buď trik anebo trojnásobný důkaz... Chápete, to je systém!“ 

Náhle vyskočí z postele a jde, málem až běží k oknu. Je vidět, že se na rukou a v tváři 
jemně chvěje. Všechna ta pasivita, kterou předváděl, je zřejmě jenom maska, za kterou se 
schovává. 
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„A kromě toho, oni mají prostředky, aby vás donutili souhlasit. Když vás nějakou dobu 
mučí a vy pak souhlasíte, je to tedy pokrok v léčbě. A pokud vydržíte odporovat... pak vás 
dostanou do stavu, že vás můžou s klidným srdcem poslat do blázince a tam už se nad vámi 
zavře voda.“ 

„To je dost strašné, co tu říkáte.“ 
„Já vím, ale je to pravda. Přijdete na to sám, uvidíte.“ 
Řekne to s finalitou, která trochu dráždí. Chvíli se ještě dívá z okna na prostranství před 

zámkem, pak se už zase klidně odsune ke svému lůžku. Vezme svůj blok, otevře jej a chvíli 
do něj zírá. Bylo by zajímavé vědět, co si to tam črtá, zda mají křivky pro něho nějaký smysl, 
nebo jenom slouží k uklidnění. Na to teď ale není čas. 

„Přece jen... říkáte pořád oni. Copak jsou všichni stejní? Ten Komorous se mi osobně 
taky nelíbí, ale není tady přece jenom on?“ 

„On tu má hlavní slovo, ostatní se ho zřejmě bojí. Psychiatr je tu lékař, tedy něco víc. 
Psychologové jsou asi chytřejší, ale jsou vždycky v pozadí.“ 

Dveře se otevřou, dovnitř nahlédne Jan. Krásnýma očima, která přetékají smutkem, 
přejede po pokoji, potom se zatváří, jako by se chystal rozplakat, a zase zavře dveře. Po něm 
tu zůstane takový zvláštní pocit, že je chvíli těžké pokračovat. 

„Ten náš, ten na skupině?“ 
„Balabán? No to je psycholog. Bojí se Komorouse, nevím proč. A snaží se asi obstát. 

Nikdo zřejmě opravdu neví, jak ta skupina má fungovat... Já ho osobně nesnáším.“ 
„Jak jste viděl, já moc taky ne.“ 
„Je tady pro naši skupinu ještě jeden psycholog, Hradil se myslím jmenuje. Je ještě 

mladý a asi tady nemá žádné slovo. Bývá na skupině, musel jste ho vidět. Chodí v civilu, 
většinou nosí zelenou košili.“ 

Krátký film povrchně povědomých tváří. Zelená košile. Inteligentní tvář, zdrženlivé 
chování. Nic proti ani pro. 

„Myslel jsem, že je to snad taky pacient. Moc se neprojevuje.“ 
„Drží se zpátky. Nevím, možná je tu jenom na praxi. Měli jsme ho jednou, když 

Balabán musel někam odjet. S tím je možná domluva. Ti ostatní...“ 
Udělá gesto, v kterém je současně odpor, opovržení a beznaděj.  
„Je to absurdní, člověk sem přišel dobrovolně a teď aby se bál, co mu tu udělají.“ 
„Prosím vás, dobrovolně? Mne rozhodně přinutili. A ostatní...“ 
„Mne nikdo nenutil.“ 
„Přímo snad ne. Oni mají jemnější způsoby. Dostat vás do situace, v které vám začne 

strašit ve věži... Copak je normální, aby vzdělaný člověk dělal v gumárně? No vidíte, tohle 
byl první stupeň. Jen si to promyslete, v tom je systém.“ 

Dveře se rozlétnou a vchází Oskar. Pohlédne na jednoho, na druhého, pak si rozčileně 
posune brýle na nose a jde beze slova ke své posteli, kde začne přičinlivě přerovnávat věci na 
stolku. Je zřejmé, že s žádným z přítomných nechce mít nic společného. 

 
* * * 

 
Telefon zas mučivě dlouho vyzvání... Konečně. Mužský hlas? 
„Kdo to tam je? Chci mluvit s Alenou.“ 
„Kdo volá?“ 
„Manžel. Dejte mi moji ženu, prosím vás.“ 
„Já nevím jestli... Podívejte, vy byste jí radši neměl volat.“ 
„Jak to, neměl. Kdo vy vlastně jste?“ 
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„Prosím vás, nerozčilujte se. Alena je teď v špatném... duševně na tom není nejlépe, 
víte. Říkala, že ji rozhovory s vámi strašně rozrušují. Rozumíte, ona s vámi samozřejmě cítí, 
ale nemá na to, chápete. Snad by bylo lepší...“ 

„Co se do toho pletete? Řekněte mi laskavě, kdo vlastně jste a co děláte v mém bytě!“ 
„Podívejte, já to myslím dobře. Alena vám chtěla pomoct, to přece víte. Ale teď...“ 
„To je Kalous, že.“ 
„Já bych vám rozhodně radil, abyste teď Alenu nevolal. Dokud se trochu...“ 
„Poslyšte Kalousi, já vás už poznávám. A já vás ujišťuji, že pokud mi hned nedáte 

Alenu k telefonu a hned nato nezmizíte z mého bytu, tak...“ 
Telefon je hluchý. Podivné hučení a tlukot asi zvučí jenom v rozpálené hlavě, třeštící 

bezmocným vztekem. Ciferník klouže pod zpocenými prsty. Konečně je číslo celé. Jako 
škubavé bodání jehly výsměšně tiká vysoký tón. Obsazeno... 

 
* * * 

 
Odejít. Prostě se obléct a jít domů. Zabránit tomu, aby Kalous a ta další cháska Alenu 

úplně získali. A taky vymknout se z tohohle absurdního světa, který pod záminkou léčení 
postupně znásilňuje rozum. Co člověku vlastně brání? Jak říkal Komorous, brána je otevřená. 
Jenomže ne tak zcela, že. Mají občanský průkaz. Bez něj může být člověk kořistí prvního 
esenbáka, kterému se nebude zdát jeho obličej. Taky je tu pracovní neschopnost. Dá se 
nastoupit do práce, aniž by lékař dal svůj souhlas? A co když člověka najednou chytí a 
odvlečou do blázince na základě lékařova posudku? Brána je otevřená, ano, ale napříč vede 
pomyslná čára, jako v pohádce. Překročit ji nelze bez souhlasu čaroděje nebo bez kouzelné 
formulky... 

Možná to prostě chce jen trochu odvahy. Zaklepat, vejít, říct si o svůj průkaz, prostě 
jako by se nechumelilo. Jenomže to chce přípravu, člověk musí být klidný a ne roztřesený 
z toho telefonu, taky z toho předchozího konfliktu. Přípravu, tedy odklad. Ale co člověk ví, co 
se tu ještě přihodí? A jak tam Kalous zatím zpracovává Alenu? Je třeba jednat hned. 

Dveře ordinace jsou jenom dva tři kroky odtud. Proč prostě nevzít za kliku... Za dveřmi 
právě zesílily hlasy, ostrý Komorousův, rozvážnější Balabánův a ještě nějaký. Vběhnout tam, 
když jsou v převaze? Hlasy se blíží ke dveřím, rychle pryč odtud... 

 
* * * 

 
Zbabělec. Slaboch, který uteče nejen, když na něho dupnou, ale když uslyší byť jenom 

hlas... Zoufalství z toho, co z člověka tady za pár týdnů udělali. Co by se ale získalo tím, 
kdyby si člověk dovolil slzy. Ty stromy, tráva, oblaka by zůstaly úplně stejně povznesené nad 
nějaké malicherné lidské trápení. Je třeba vymyslet si plán, co dělat dál... 

„Vzýváte tady bohy psychiatrie?“ 
„Bože Václave, vy jste mě vylekal. Ne, nic nevzývám, pokouším se... to je jedno.“ 
Zvláštní, ten člověk se tolik dní držel zpátky, až to vypadalo, že z něho je taky nepřítel. 

A teď jako by vyhledával rozhovor. Po tom, co říkal předtím v pokoji, to není příliš přitažlivé. 
Má asi v lecčem pravdu a je rozhodně zkušenější pacient, ale teď jeho pozornost spíš ruší. 
Odbýt ho nějak, nevážně... 

„To už i psychiatrie má bohy?“ 
„Má psychiatry, ti se za bohy pokládají. Oni to samozřejmě neřeknou... Vždyť oni mají 

taky postavení bohů, chápete?“ 
„Poslyšte, nepřeháníte? Velký vliv na náš život, to snad ano, ale absolutní moc?“ 
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„Propustí vás teprve, až se jim zlíbí. Proti tomu není žádné odvolání. A pokud tady jste, 
tak mají prostředky vás přimět k takovému chování, jaké potřebují. Buď se jim poddáte, nebo 
vás zlomí. Prostě z vás udělají někoho jiného.“ 

Zlomí vás, udělají z vás někoho jiného. Zas naskočí ten instinktivní strach. A hned nato 
nedůvěra. Udělat z člověka někoho jiného? Cožpak to jde? 

„Vy o tom něco víte, o tom druhém stupni myslím?“ 
Václav se rozhlédne, pak ztiší hlas. 
„Šeptá se o tom. Komorous nejspíš nemá oprávnění dělat tyhle věci, tohle přece není 

klinika. Ale kdopak se mu tady vzepře? Má styky bůhvíkde, je politický... Říkám vám, je to 
nebezpečný člověk.“ 

Zase ten strach. Je nakažlivý, ale to je zřejmě taky součást systému. Venku se přece lidi 
taky bojí, i když jim nic bezprostředně nehrozí.   

„No dobře. Vy si tedy myslíte, že není způsob, jak se člověk může bránit.“ 
„Jsou snad dva způsoby. Jeden je riskantní, ten jste si zřejmě vybral vy, ale nedůsledně. 

Myslím tím – pořád, ve všem všudy odporovat. Může je to unavit, třeba vás radši vyhodí, 
abyste nenakazil ostatní. Ale jak říkám, je to riskantní. Nejspíš je podráždíte a nedají vám 
pokoj, dokud vás úplně nezlomí, případně nezahubí.“ 

„A ten druhý?“ 
„Zásadně se vším ústy a chováním souhlasit. Nebo alespoň neodporovat. A uvnitř si 

myslet své.“ 
„Tohle mi ale připadá jako tam venku.“ 
Jenom se nevesele usměje. Je to spíš ušklíbnutí spolu se zvláštním trhnutím rameny. 

Bůhví, jestli se ten člověk ještě umí smát. 
„Co jste si myslel? Že je tady oáza? Vždyť je to jeden z jejich nástrojů, právě těch, co to 

ovládají venku. Účinnější, než vězení.“ 
„No poslyšte, já sice vím, že v minulosti, třeba v Rusku....ale tady, teď? Tenhle režim je 

sice odporný, ale že by zneužíval psychiatrii...“ 
„Režim! Pročpak si myslíte, že se tak snadno zase upevnil?“ 
Ta jeho široká tvář s malýma ironickýma očima je teď až protivná. 
„Přijely tanky, copak si to nepamatujete?“ 
„No, vždyť já vím. Lidi si oddechli.“ 
„Prosím vás, co to říkáte? Pár skalních bolševiků snad, nebo ti, co se báli o svou moc... 

ale ti ostatní? To hrozné překvapení a pak hněv! S holýma rukama šli proti tankům!“ 
Odvrátí se s otráveným výrazem. 
„Pár studentů...“ 
„Ale kdepak, byl jsem tehdy na ulici celé dny. To byli často obyčejní lidé, kteří se ani 

neuměli dobře vyjádřit a ruských slovíček moc neuměli. Přesto se pokoušeli těm vojákům 
vysvětlit...“ 

„To byla hrstka lidí. Většina národa jen přihlížela. Chtějí prostě mít svůj klid a užívat si, 
co jim mocní hodí pod stůl. Jsou s vládci zajedno – nemají rádi ty, kteří dělají potíže.“   

„Myslím, že lidem trošku křivdíte.“ 
„Proto, že chvíli řečnili a zamávali fángličkami? Kolik to bylo měsíců?“ 
Sehne se pro jeden z těch žlutých listů, které pořád ještě šustí kolem bot. Chvíli jej 

soustředěně trhá, až mu v ruce zůstane jen jeho jemná kostřička. Pozorně si ji prohlíží, pak ji 
najednou zmačká v dlani a její žmolek hodí na zem. 

„Stačí se rozhlédnout, jak se chovají dneska.“ 
„Lidi se dali zastrašit...“  
„Nebo jsou rádi, že je nikdo neotravuje s nějakým hrdinstvím.“  
„Mluvíte jako Komorous.“ 
„A co? Tak říká výjimečně jednou pravdu... Mě politika stejně nezajímá.“ 
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Rozhlíží se po listech kolem svých nohou, pak jeden zdvihne, prohlédne ho a zas 
zahodí.  

„Já myslel, že podle vás zařízení jako tohle...“ 
„Je nástroj většiny proti těm, kteří jsou obtížní, protože vyrušují.“  
„Většiny? Možná těch, kteří ji ovládají.“  
„Vždyť je to jedno, stejně vládnou lidi průměrní. Většině vadí každý, kdo se nějak 

odliší. Kdo dělá potíže, třeba už tím, že se moc ptá. Nebo má divné myšlenky. Nebo je 
nešťastný, tak nápadně, že kazí náladu těm ostatním. Dřív tyhle lidi prostě někam zavřeli nebo 
je vyhnali anebo prostě zahubili. Teď na to mají psychiatry.“ 

Říká to klidně, nevzrušeně, jako by mluvil o nějakém přírodním úkazu. Přitom se vrtá 
špičkou boty v listí, až najde jeden zvláště barevný. Chvíli zřetelně váhá, zda se pro něho má 
sehnout, pak si to zřejmě rozmyslí. 

„Řeknete režim... Myslíte si, že kdyby byla demokracie, jak se tu o tom básnilo před 
těmi několika lety, že by to bylo o moc jiné? Svět ovládají průměrní, čím dál tím víc.“  

„Takže co z toho plyne, podle vás?“ 
„Nedělat vlnky, jak říkal ten nešťastník, co byl po bradu v žumpě. Tvářit se, že nemáte 

žádné podezřelé symptomy, protože nejde o nic jiného, než o zdání. Léčení!“  
Trpce se zasměje a rozdrtí list nohou. 
„Nikdo v nějaké vyléčení nevěří. Těm psychiatrům nejde o nic jiného, než aby donutili 

pacienty fungovat, jako by byli normální. To znamená být podobný většině. Jak se přitom cítí, 
to nikoho nezajímá...“   

„Co tedy radíte?“ 
„Tvářit se jako beránek a hledět, aby se člověku nedostali pod kůži. “ 
„Když to všechno máte tak promyšlené, jak to, že jste ještě tady?“ 
Rozpačité pokrčení rameny. 
„Nepřišel jsem na to hned. Zpočátku jsem je strašně rozdráždil a teď jsou nedůvěřiví.“ 
Jeho zájem rychle opadá, přes tvář jako by spadla opona. Po cestě z hloubi parku se 

dlouhými kroky přibližuje postava. Má bílý plášť a zanedlouho je už vidět také plnovous. 
Václav se obrátí a rychle spěchá k zámku.  

 
* * * 

 
Po večeři se všichni těší na televizi, má tam být fotbal. Nějaké mistrovství, „naši“ proti 

komusi, snad Brazílii. Oskar vibruje vzrušením, ožil i Jan a trochu také Václav. Mikuláš, který 
na pokoji skoro nemluví, kývnul, že prý se také koukne. Někdo říkal, že asi přijde taky 
Balabán, který má dneska službu, samozřejmě ošetřovatelé a zřízenci. Patrně také ženy ze 
skupiny, prostě každý. Ať je mezi lidmi jakékoliv napětí, ať mezi nimi doutná nepřátelství, 
podívaná na postavičky, běhající za míčem, je sjednotí. Jen aby „naši“ vyhráli...  

Ze židle v koutě sálku není obrazovku dobře vidět, i kdyby člověk hemžení na hřišti 
chtěl opravdu sledovat. V hlučící místnosti, jíž probíhají vlny třeštění vždycky, když se míč 
pohybuje směrem k bráně soupeře, je ještě osamělejší, než někde venku v parku. Nesdílené 
nadšení člověka přímo vypuzuje. Je celkem snadné zvednout se a odejít zadem přes Klub. 
Skoro nikdo si toho nevšimne, jenom pár lidí z jiné skupiny, kteří k své smůle přišli později a 
nyní natahují hlavy ze svých nevýhodných míst, na chvíli vzhlédne a pak otočí zase oči 
k televizi. Chodba venku je prázdnější než jindy a také v jistém smyslu tišší, i když přes dveře 
sem doléhá uměle vzrušený hlas reportéra, nesený na vlnách temného křiku publika. Ty zvuky 
ale slábnou, jak se člověk vzdaluje.  

Brzo je vidět telefon a za ním dveře ordinace, teď jistě zavřené. Zavolat znovu domů a 
přesvědčit se, zda tam Kalous ještě je? Ne, snaha ovlivňovat věci na dálku jen prohlubuje 
pocit bezmocnosti. Je třeba prostě odejít, vrátit se domů, konfrontovat Alenu a přinutit ji 
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k volbě... Ne, to je příliš radikální, je třeba o ni bojovat, obnovit vliv. Jenomže k tomu by tam 
člověk musel být. Prostě se obléct, posbírat pár knih a jiných věcí a vyjít ze zámku a branou 
na silnici směrem k městu. Proč ne? Jenže je tma a první hlídka SNB, které by se osamělý 
chodec zdál být podezřelý, by chtěla vidět občanku. Nemáte u sebe? A co děláte tady blízko 
léčebny? Nejste náhodou chovanec, uprchlý blázen? Ne, tak to nejde. Občanský průkaz 
člověk musí mít. I když to nezaručí žádná velká práva, aspoň to zajišťuje zacházení jako 
s jinými. 

Je to jen nápad, vniknout do ordinace, třeba ji vypáčit, otevřít registraturu a tam si 
průkaz prostě vzít. Srdce se rozbuší, nohy a ruce trochu ztuhnou. Odkud se vzal ten strach, 
před několika hodinami a teď znovu? Zatnout zuby a ovládnout ten chladný pot a třes. Vzít 
prostě za kliku, skoro určitě bude zamčeno a tím to celé skončí... Klika se ruce nečekaně 
poddává a dveře povolí. 

V sestřině předpokoji i ve vlastní ordinaci se naplno svítí. Někdo tam tedy je! Ne, 
opatrný pohled odhalí jen prázdný stůl, registraturu a vzadu několik prosklených skříní, kde 
má Komorous své léky. Nikdo tu není. Ale svítí se. Že by zapomněl zhasnout Balabán? Ale 
má vůbec přístup sem do Komorousovy svatyně? Co když je tady někde Komorous, v nějaké 
jiné části zámku, a najednou se vrátí? Není to další past? 

Nutkání prostě utéct... ne, to ponižuje. Neváhat, prostě jednat! Registratura je jenom na 
tři kroky ode dveří. Určitě bude zamčená... První zásuvka ale povolí. Veliká řada karet. Není 
hned vidět, komu patří, ale tady to je: v horní třetině karty Albrecht, další Antonová, v druhé 
půlce zase jména, začínající na B. Samozřejmě, podle abecedy. V další zásuvce Ceplová, 
Cimr, Coufal... Na chvíli potíž vzpomenout si na své vlastní jméno. Ne přece jenom Jiří, jak 
se tady pořád opakuje, ale Kadlec, ovšem, tedy K. Kde to tak může být? Jak je ta abeceda, D, 
E, F... Přibližně tady? Zásuvka nechce povolit, v té chvíli náhle kroky na chodbě a hlas. Dveře 
se rozlétnou a dovnitř vrazí Komorous. Čas jenom k tomu, přitisknout se ke stěně za 
registraturou. Komorous míjí na dva kroky odsud, přece jistě vidí... Hra kočky s myší? Ne, jen 
vchází do ordinace, něco tam bere ze skříně. 

„Já jsem to pořád čekal, ale člověk nikdy neví...“ 
Komu to říká? Teď se v obdélníku otevřených dveří zjeví postava. Jeden z těch lidí 

v bílém, které člověk vídá chodit do schodů a zase zpátky. Ošetřovatel? Stojí pasivně ve 
dveřích a bloudí očima. Teď, teď už musí vidět. V té chvíli doktor zavře skříň a jde zas rychle 
zpátky. 

„Vezměte tohle,“ podává tomu člověku něco. „Já jsem tam hned.“ 
Otočí se a chvíli hledí před sebe. Ten nahý pocit z toho, jak je člověk vystavený, jak 

v každém okamžiku bude jistě odhalen... Ale ne, Komorous se zas vrací, bere ještě další věci 
ze skříně a pak jde, skoro běží na chodbu. Dveře se zavřou. Zachráněn! V té chvíli neklamný 
zvuk klíče v zámku. Proboha! Dát se tady chytit jako zvíře v kleci! Přece jen past.  

Kroky se vzdalují, konečně je možno skočit ke dveřím. Ano, jsou zamčené. Komorous 
ale nezhasnul, zřejmě se brzo vrátí. Až přijde příště, jistě zjistí... Co teď? Překonat paniku. 
Dveřmi to nejde, jsou tu ale okna. Ordinace je v zvýšeném přízemí... To okno dlouho nikdo 
neotevíral, nakonec ale povolí. Náraz chladného vzduchu zvenčí. Nikdo tu není, jenom u 
brány, vzdálené zhruba sto kroků, tiše svítí lucerna. Není tu nikde žádná stráž? Zdá se, že ne. 
Z chodby sem zase znějí kroky. Rychle, vylézt na parapet a pak prostě skočit dolů. Dost tvrdý 
dopad, ruce dřou kamínky štěrku. Taky se trochu pochroumalo koleno, ale to musí počkat. 
Alespoň přivřít okno zvenčí... nejde to, je to moc vysoko. Pozor! Bleskový podřep, někdo se 
vyklání z okna. Nekonečná chvíle bez dechu... je možné, že nic nevidí? Pak zvuky, jak se 
okno zavírá. 

Konečně! První popud běžet k bráně a pak pořád dál, co nejdál od zámku. Jenomže je to 
jako v tom pitomém Člověče nezlob se. Občanský průkaz pořád není, na ten se v té panice 
zapomnělo. Kromě toho jsou uvnitř na pokoji vlastní věci, kabát, klíče, hlavně peníze. Bez 
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peněz žádný autobus. Jít pěšky na kraj města a pak ještě možná hodinu? Kolikrát v tuhle dobu 
by člověk po cestě potkal esenbáky! Ne, rozumné je vrátit se zas zpátky. Ke dveřím do zámku 
je to jenom pár kroků... cože, zamčené? Zas nová past, jenomže teď je člověk chycen venku... 

Jen žádnou paniku. Pokud jsou uzamčené tyhle hlavní dveře, pak zcela jistě nejsou 
zavřené ty do parku. Jenomže park je obklíčen vysokou zdí a odtud do něho nevede žádný 
průchod. Zeď ovšem je tam vzadu pobořená, to je poznatek z prvních dní. Takže je nutné vyjít 
branou ven... skutečně není zavřená, jen svah po obou jejích stranách se příkře svažuje 
k silnici a je porostlý hustým křovím. Napřed to klouže po trávě, pak jsou tu skoro 
neprostupné větve. Po metru nebo dvou se zdá, že to už nejde dál. Najednou dole od silnice 
zazní mužské hlasy. Ve slabém světly lucerny se vynoří kulaté čepice a červené nárameníky. 
Esenbáci! Jeden z nich se zastaví, druhý dojde k němu. 

„Nahoru už nemusíme, obchůzka tady končí.“ 
„Slyšel jsi to? Jako by bylo něco tamhle v křoví.“ 
„To bude zajíc. Nebo ježek.“ 
„Nemám se podívat? Co je tam nahoře?“ 
„Jenom nějaká cvokárna.“ 
„Co když jim některý z těch bláznů utekl?“ 
„Nic není hlášeno. Zatím to není naše starost.“ 
Druhý přesto rozsvítí baterku. Slabý kužel světla se láme ve větvích, když ale doputuje 

nahoru, cítí se člověk jako motýl připíchnutý špendlíkem. 
„Vidíš tam něco?“ 
„Nevím, zdá se mi...“ 
Vystoupí o několik kroků do svahu a znovu pátrá světlem v křoví. 
„Kdyby tam byl zajíc, nebylo by špatné dostat ho.“ 
„Pistolí trefíš leda zámek. A jak chceš zdůvodnit ty náboje?“ 
„Ušetřil jsem dva při ostrých střelbách.“ 
„Neblbni, radši nestřílej. Někdo to uslyší a bude ještě malér.“ 
„Řekneme, že jsem honil diverzanta. Ještě dostanu pochvalu.“ 
Už sahá k pasu, když mu baterka náhle zhasne. Strážník zdušeně zakleje, chvíli s ní 

třepe a pak se vydá zase zpátky k silnici. O něco níž, u další lucerny, se oba zastaví a zapalují  
cigarety. Pak pokračují dolů se svahu. Je slyšet jejich smích a kašel. Konečně se dá popadnout 
dech a pokračovat podél zdi. Jenomže tma je stále hustší a hradba větví neprostupnější. Je to 
jako zápas s nějakými příšerami: rány od ohnutých a zpětně vymrštěných větví prší ze všech 
stran a jiné, chladně vlhké doteky se sápou do tváře a na hrdlo. Zeď, sotva patrná proti jen 
trochu světlejšímu nebi, se tyčí do výše. Není ani pomyšlení, tudy na ni vylézt. To přece není 
možné, musí tu být někde pobořené místo... Další tápání po drsné studené zdi, slizce vlhkým, 
pružně proměnlivým mřížovím větví. Už skoro není naděje, pak se přece jen jedno místo 
ukáže. Buď lidskou rukou nebo erozí tu ve zdi vznikl vykotlaný zub. Kus hradby spadl ven, 
takže je možné na něj vystoupit a pak už se dá na vrchol zdi dosáhnout. Chytit se prsty za 
drolivé zdivo, nadechnout se, zabrat nohama a... něco náhle povolí, proboha prázdno pod 
nohama, prudký pád, drsná zeď dere kůži s tváře, z dlaní. Šok z dopadu, horší o to, že je tu 
všude tma, na chvíli přehluší pálení odřenin. Spíš vezme na nějakou chvíli odvahu pokus 
s lezením opakovat. Pak ale vůle zvítězí a tentokrát zuřivé vzepětí přinese úspěch. Krátké 
váhání na vrcholu zdi, pak seskok do tmy. Ostrá bolest v kotníku, na okamžik to vypadá, že 
noha váhu těla neunese. Vymknutý kotník? Ale ne, po krátké masáži to přece jenom jde...  

Cesta k zámku je skoro nekonečná. Konečně je tu terasa. Dveře jsou otevřené, hlouček 
lidí na terase před večerkou si užívá poslední cigaretu. Fotbal už zřejmě skončil. 

„Proboha, Jiří, jak to vypadáte? Co se vám stalo?“ 
No ovšem, někdo tady je. Proklouznout nepozorovaně se přece jenom nepodařilo. 

Olga? Díky bohu za to. 
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„Ve tmě jsem zakopl a upadl. Nic to není.“ 
„Ale máte odřeniny na tváři a na rukou. A šaty od zdi nebo čeho.“ 
„No je tam za skleníkem místo...“ 
„Co vás to napadlo, chodit tam ve tmě? Ukažte, já vás aspoň trošku očistím.“ 
Je třeba vydržet tu pozornost, pak poděkovat. Olga je hodná žena. Za to, že na skupině 

podléhá Balabánovu vlivu, ji člověk vinit nemůže. Konečně dokončila oprašování. 
„Nechcete ošetřit ty oděrky?“ 
„Ne, to je dobré. Nic to není.“ 
Snad teď už není neslušné, dát dobrou noc a dovléci se chodbou k pokoji. Svléct se a 

dojít do umývárny je už skoro za hranicí sil. Odřená tvář v zrcadle vypadá, jako by patřila 
někomu jinému. Ale je třeba umýt mýdlem špínu, i když se člověk přitom svíjí štiplavou 
bolestí, a pak konečně dopadnout v pokoji na lůžko. Snad aspoň tohle vyčerpání přinese 
konečně spánek. 

 
* * * 

 
Člověk nutně potřebuje spát a spánek přesto nepřichází. Oděrky na tváři a rukou pálí 

jako čert. Víc ale pálí vědomí, jak nesmyslně neúspěšná byla celá výprava. Takové riziko a 
z toho všeho prostě nula, nic. Zase se vnucuje ta hloupá hra Člověče nezlob se: už na krok od 
cíle a jedním hodem se člověk zas vrací na začátek. Tuhle hru vymyslel blbec nebo možná 
filosof. Sisyfův balvan... 

Chyba patrně byla, chtít ten průkaz ukrást a nějak nepozorovaně se vytratit. Vlastně už 
je to podlehnutí zdejší mentalitě, která upírá právo myslet a jednat podle svého rozumu. To 
musí skončit. Je třeba prostě žádat... Během těch myšlenek tiše přichází sen, ale jak vědomí 
jen zaznamená jeho dotek, hned od něj zase horečnatě uskočí. Ne, nemyslet na to, že člověk 
usíná, jen prostě vplývat do té temnoty. Je přece sladké, vzdát se trýzně vědomého bytí... 

 
 
X 
 
Ráno se dlouho nedaří rozlepit oči. Tak přece spánek, konečně. Jenomže po něm žádné 

osvěžení, spíš jiný odstín šedé únavy. Odkud se bere tohle vyčerpání, když člověk celý den 
jen někde sedí nebo se nanejvýš prochází? Je sotva síla provést v umývárně běžné úkony. Pak 
snídaně. Žaludek hrozí zvrátit sousto, byť je to jen rohlík, sice gumový a bez chuti, máslo 
dnes ale výjimečně není žluklé. Je prostě nezbytné přece jen něco sníst: pro krok, který je 
dneska nutné udělat, je třeba energie. Včera to byla chyba. Krást se jak zloděj pro svůj 
majetek, to přece dává možnost zacházet s člověkem právě jako se zlodějem. Když se ale 
přihlásí klidně o svá práva jako člověk normální... 

„Půjdeš dnes na skupinu?“ 
Jan se dívá úzkostlivě, jako by na tom záležela jeho budoucnost. 
„Vždyť mě z ní včera Balabán vykázal.“ 
„No, myslel jsem, že kdybys prostě přišel, jako by se nic nestalo... Nebo se omluvil, že 

jsi to tak zle nemyslel...“ 
„Proč bych se omlouval. Řekl jsem jenom to, co si už dlouho myslím.“ 
„Ty myslíš, že skupina nepomáhá?“ 
Zní to tak úzkostně, že skoro připadá jako nějaký zločin, vzít mu naivní naději. 
„Já nevím. Pro mne je určitě k ničemu.“ 
„Možná, kdyby ses trochu snažil...“ 
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Poslal ho Balabán? To asi ne. Myslí to dobře... nebo mu jde o své vlastní jistoty, které 
mu něčí vzpoura bere. Zas jeden z těch, kteří člověku podrážejí nohy a přitom to nemyslí zle. 

 
* * * 

 
Snad nepatrné znejistění, které Jan přece jen vyvolal, teď vede k tomu, že se člověk 

bezděčně dostaví k rannímu přijímání léků. Říct si hned o ten průkaz? Ne, teď se to nehodí. 
Sestra se třeba vymluví, že nemá čas. Taky ta řada pacientů, kteří tu pasivně čekají, není to 
správné prostředí. Hlavně nevzbudit velkou pozornost... 

To se však nepodařilo. Sestře se ještě zvětší už tak velké hnědé oči. 
„Proboha, co se vám to stalo? Vždyť jste celý odřený.“ 
„Upadl jsem ve tmě.“ 
„To jste tak prožíval ten fotbal?“ 
„Já ani nevím, jak to dopadlo. Ne, šel jsem do parku a...“ 
„Ukažte, trochu vám to ošetřím. Takhle se vám do toho může dostat infekce.“ 
Chvíli něco hledá ve skříňce, kterou má za zády, pak nečekaně hbitě při své tloušťce 

přiskočí s nějakým roztokem a kusem gázy. Vzápětí pálení, které se skoro nedá snést. Ruce se 
zvednou k obraně. 

„A tady na rukou! Co jste to vyváděl... To taky ošetříme. Hlavně potom chvíli na nic 
nesahejte, musí to pořádně zaschnout.“ 

Další pálení na dlaních a na prstech. 
„Teď ještě lék. Otevřete pusu.“ 
Ústa tentokrát málem instinktivně polknou. Navyklý pohyb jazyka pilulku ale bleskově 

přilepí k patru. Teď rychle pryč, ať se to svinstvo nedostane do krku! Hned, jak je chodba 
prázdná, rychle se rozhlédnout a potom vklouznout na záchod. Bezděčný pohled do zrcadla, 
zděšení. Zelené skvrny na čele a na tváři, člověk jako by měl nějakou strašnou nemoc. Nebo 
byl poznamenaný... Podobné fleky na prstech a na dlaních. Na nic teď nesahejte, říkala. Je 
možné prstem odlepit tu pilulku, která přilnula na patro? Jiná možnost tu zřejmě není, jazyk ji 
brzy rozmáčí. Divná chuť prstu a teď trocha zelené je také na rtech. Jako nějaká obluda. 

 
* * * 

 
Pilulka je už dávno v křoví a teď je třeba rozhodnout, kdy se tam k sestře vrátit. Ne 

příliš brzo, dokud budou chodit pacienti, ale ne zas příliš pozdě, kdy v ordinaci třeba bude 
Komorous. Snad brzo nepřijde, když tu byl včera do večera. 

Nakonec rychlým krokem k ordinaci. Přimět se zaklepat ne příliš silně ani slabě. Nikdo 
se uvnitř neozývá... stisknout kliku? Zamčeno! Kde jenom může být? Počkat tu, až se vrátí? 
Ale co, když sem zatím někdo přijde, třeba Komorous? V parku to bude bezpečnější... 

Po cestě někdo zvolna přichází, legračně kolébavým krokem jako medvěd. Otec míval 
takový krok. Tohle je ale Mikuláš. 

„Vy tedy vypadáte! To se tady nosí? Proč jste si vybral zrovna zelenou?“ 
„Na to se ptejte sestry, ta mě takhle zřídila. Copak, že nejste na skupině?“ 
„Nevím, co bych tam dělal. Takové žvanění mě nebaví... Víte, mám kamaráda, ten 

maluje panáky. Skvrnité jako mloky. Říká jim Poznamenaní. Vy byste se mu určitě líbil.“ 
„Mám jenom odřeniny. Lezl jsem přes hradbu a spadl dolů.“ 
Z tváře mu zmizí úsměv, podívá se se zájmem. 
„To jste se snažil odsud uprchnout?“ 
„Nebudete mi to věřit, ale já jsem se pokoušel dostat dovnitř.“ 
Zavrtí hlavou a ještě trochu víc připomene medvěda. 
„A potom, že svět nešílí... Poslyšte, na té skupině, to má být jako happening?“ 
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„Takhle to asi není míněno.“ 
Pokývá hlavou, jako by to čekal. 
„Moc nápadů rozhodně nemají. Myslíte, že ten vousáč bere svoje řeči vážně?“ 
„Rozhodně se tak tváří. Co si myslí skutečně, je těžko říct. Ale berou to tu jako hlavní 

formu léčby, kromě léků ovšem.“ 
Vzhlédne a zatváří se trochu polekaně. 
„Takže se čeká, že tam člověk bude chodit?“ 
„Copak vám to nikdo neřekl?“ 
Udělá rozpačité gesto.  
„Ten poděs v ordinaci, zrzoun s brejličkami...“ 
„Komorous.“ 
„No tak nějak. Říkal, že bych to mohl zkusit.“ 
„Tím vás tam posílal.“ 
Zdá se, že ho to mírně překvapilo. 
„Fakt? No tak, abych tedy šel... Zatím se mějte. A nelezte zas přes hradbu!“ 
„Jeden pokus mi stačil.“ 
Když se zas odkývá, je v parku pusto. Náhle se vrací úzkost z toho, co se teď nezbytně 

musí udělat.  
* * * 

 
 Když na čtvrtý pokus – tentokrát bez klepání – dveře konečně povolí, je to až šok. 

Sestra zdvihne úlekem velké oči. Otevře ústa, snad chce něco říct, ale pak si to patrně 
rozmyslí.  

„Sestro, já bych si rád vzal svůj občanský průkaz. Už ho jistě nepotřebujete.“ 
„Vy od nás odcházíte?“ 
„Nevím, možná. Ale ten průkaz bych si teď rád vzal.“ 
„Pan doktor s vámi určitě bude chtít mluvit. Já se ho zeptám. Počkejte.“ 
Po tom úmorném čekání věci najednou běží šíleně. Sestra je už za dveřmi. Kartotéka je 

tam vlevo, téměř na dosah. Dá se to stačit? Je to jenom krok...  
„Tak pojďte dál. Pan doktor má teď chvíli čas.“ 
Doktor sedí zvrácený ve svém křesle. Úsměv, ve světlých očích za brýlemi zjevně 

pouhá zvědavost. Široké, parodicky zdvořilé gesto k odřenému křeslu naproti. 
„Tak přece znamení? Kainovo, že, tak jste to říkal.“ 
„Pokud myslíte ty zelené skvrny v obličeji, ty mi udělala vaše sestra. Prostě jsem ve 

tmě upadl. Úplně bezvýznamný úraz.“ 
Úsměv se trošku rozšíří, nabude ale ještě ironie. 
„Úraz během léčby nikdy není bezvýznamný. Má vždycky symbolickou hodnotu. Měli 

jsme tady nejrůznější sebepoškozování, většinou se tím pacienti sami trestají. Nebo tím 
vyjadřují, co se s nimi vnitřně děje. Vy jste si tedy vybral pád. Pozoruhodné... Slyším, že se 
vám nezamlouvá skupinová léčba?“ 

„Tak bych to neřekl. Ale mám pocit, že pro mne nemá moc velký smysl.“ 
Pokývá hlavou, úsměv z jeho tváře rychle mizí. 
„Taky si myslím. Upřímně řečeno, já jsem to očekával. Ale to víte, člověk se neubrání... 

Co kdyby, že? No ale zázraky se přece jenom nedějí. Takže tahle cesta je uzavřena. Přemýšlel 
jste o tom, co teď dál?“ 

Srdce se okamžitě rozbuší. Nedat se zase vtáhnout do sporu, využít chvíle 
k osvobození. Třeba s ním přece jen může být řeč, když se zvolí ten správný tón. 

„Dál... Hlavní příznak, kvůli kterému jsem sem přišel, hodně zeslábl. Víceméně zmizel. 
Tak jsem myslel...“ 
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Řeč rychle vázne pod dojmem z doktorova výrazu, z kterého rychle mizí všechna 
vlídnost. Lékař se zachmuří, pak rozhodně zavrtí hlavou. 

„Ale to bych vůbec neřekl. Právě naopak. Hlášení, která jsem dostával od doktora 
Balabána, dokonce ukazují silné zhoršení. Ano, může to být překvapivé, že. Ale stává se to, 
když se ustálené obranné formace v pacientovi dají do pohybu. Je to vlastně příznak, že zabírá 
léčba, ovšem v prvním stádiu.“ 

Překvapení, skoro panika. Zhoršení? O čem to mluví? Zas nový fígl, jak upevnit past? 
Nedat se chytit! Mluvit klidně, rozumně. 

„Nevím o žádném zhoršení. Přišel jsem sem kvůli bolesti v boku. Ta se zmírnila. Také 
jsme trpěl představou černého obklíčení svého já... Ten příznak se úplně rozplynul. To přece 
musím vědět, když to byla moje představa. Takže vyléčení...“ 

Pozorně poslouchá, pak rozhodně zavrtí hlavou. 
„Nějaká představa, to je jen povrch, milý pane. Jedna zmizí, jiná vznikne. Vrazí se to 

jinam, lapidárně řečeno. Tady se o nějakém vyléčení vůbec nedá mluvit, v jistém smyslu 
naopak, jak jsem už řekl. Ostatně ruku na srdce, že vy jste ty pilulky přestal brát.“ 

„Vždyť mi je dávala do pusy sestra. Je to dost ponižující, ale aspoň není člověk 
v podezření...“ 

Jenom se zašklebí a mávne rukou. 
„Já nejsem dnešní, milý pane. Triků, které si pacienti vymyslí, aby se vyhnuli své léčbě, 

jsou desítky. Ta vynalézavost, jakkoliv zábavná, je ovšem patologická. Pacient se nechce 
vzdát svých příznaků, protože si je vytvořil jako obranu před něčím mnohem hlubším, s čím si 
neví rady...“ 

Sáhne nedbalým pohybem po spisu, který až dosud ležel na stole, a chvíli v něm mlčky 
listuje. Tu a tam pokývá, jako by přečtené jen potvrzovalo, co si už myslel. 

„Záznamy toho, jak jste se choval na skupině, o něčem takovém docela jasně svědčí.“  
„Podívejte, pane doktore, ta skupina... Já jsem možná nepochopil správně vaše 

dispozice. Byl jsem snad příliš otevřený...“ 
Doktor konečně vzhlédne od papírů, pak se ironicky usměje. 
„Skupina je takový malý model společnosti, víte. Je to nástroj nejenom léčení, ale i 

diagnózy. Venku vám přece taky nikdo nedává podrobné dispozice, jak se máte chovat. 
Musíte si najít způsob, jak se vyhnout konfliktům docela sám, bez dohledu psychologa.“ 

„Já si myslím, že normální život je dost jiný, než v té zdejší skupině. A že by mi teď 
nejspíš prospělo, kdybych se do něho zas vrátil.“ 

Zdá se, že je opravdu překvapený. Dokonce snad trochu pobouřený, pokud to jen 
nehraje. 

„Ale já vás přece v tomhle stavu pustit nemohu. Vždyť se jen podívejte do zrcadla, 
člověče. Mějte rozum, v rámci vašich možností.“  

„Že jsem se odřel a mám proto skvrny na tváři, to snad ještě není příznak poruchy.“ 
„Já myslím váš výraz. Jste krajně rozrušený, to si ani neuvědomujete?“ 
„Jak nemám být rozrušený? Chci, abyste mě pustil domů, protože pobyt tady nikam 

nevede, leda mi ubližuje. A vidím, že hledáte záminky, jak mě tu držet proti mojí vůli.“  
Zas chvíli hledí, jako by to zvažoval. Pak sklopí oči na stůl a zalistuje nějakými papíry. 
„Já jsem se spojil s vaší závodní lékařkou. Za poslední rok jste prostonal skoro dva 

měsíce a opakovaně vymáháte uklidňující prostředky. Kam myslíte, že tohle může vést?“ 
„Tohle je nestoudná... to vůbec není pravda. Já jsem prodělal pravou chřipku nebo něco 

podobného, šlo mi tenkrát o život. A po ní jsem trpěl různými poruchami. Protože na 
poliklinice prý nenašli žádné objektivní nálezy, začala lékařka tvrdit, že je to jen lehká 
neuróza a ta sedativa mi naopak vnucovala sama.“ 

„A co myslíte, ta smrtelná chřipka, jak říkáte, ta byla objektivní?“ 
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„Měl jsem přes čtyřicítku teploty a byl jsem víckrát bezvědomí. Obojí konstatoval lékař 
z pohotovosti, ne já. Nařídil odvoz do nemocnice, jenomže sanitka bůhvíproč nedorazila.“ 

„Ale milý pane, hysterici dovedou i jiné věci. Doslova potí krev, to jenom pro příklad.“ 
„Pak si ale musíte vybrat, pane doktore. Pokud jsem hysterik, sotva mi lze přisoudit 

paranoiu. A naopak.“ 
Pokývá hlavou, jako by to čekal, a pro sebe se usměje. 
„Vy jste tak strašně vzdělaný, to je ta potíž. Ale praxe je přece jen trochu jiná, než se 

píše v knihách, víte? Já už tu psychiatrii dělám požehnaných pětadvacet let a dosud vždycky 
byly funkční, takové ty záhadné poruchy neurotického původu. A jako takové jsem je pak 
taky vyléčil.“ 

V té chvíli se ozve hlasité zaklepání na dveře a dovnitř vsune hlavu jeden z těch 
záhadných mužů v bílém, kteří zřejmě přebývají někde nahoře. 

„Pane doktore, na dvojce máme krizi!“ 
„Cože? Aha, no to se čekalo. Já jsem tam hned.“ 
Vstane a hledá něco v zasklené skříni s léky. 
„Pane doktore...“ 
„Počkejte přece. Slyšíte, že máme krizi. Váš případ sice je taky dost vážný, ale přece 

jen ne do té míry akutní. Zatím tu přemýšlejte, to vám přece jde, když chcete. A hlavně nikam 
neodcházejte. Divoký útěk vždycky končí návratem, ovšem v daleko horším stavu. Tak mějte 
rozum.“ 

Vezme několik krabic s ampulemi, dá si je do kapsy a vyjde rychle z ordinace. Co teď? 
Prostě se zvednout a jít domů? V předpokoji je určitě pořád sestra, je slyšet, jak tam šustí 
nějakými papíry a těžce dýchá, asi jak se sklání nad svou kartotékou. Dělala by potíže? Asi 
ten průkaz dobrovolně nevydá. Použít případně násilí? Ta představa se příčí, ale někdy není 
zbytí... Asi by zburcovala celý zámek a Komorous by pak měl záminku udělat něco opravdu 
zlého. Ale je průkaz opravdu tak potřebný? Copak člověk bez průkazu neexistuje? Zřejmě pro 
úřady a pro policii... Nejde taky jen o něj: člověk musí dosáhnout propuštění, protože jinak se 
s ním může zacházet jako s uprchlým bláznem... 

Ta hrozná nerozhodnost. Vstát, nebo to tu vybojovat s doktorem? Vteřiny odkapávají 
jako maličké kapky vody do nesmírné nádrže... 

Pak zazvoní vedle u sestry telefon. Sestra jej vezme, chvíli poslouchá, pak těžce vstane 
a přijde do ordinace. 

„Pan doktor říká, že teď nemá čas. Máte jít zpátky na pokoj a čekat, prý si vás později 
zavolá.“ 

Jako by člověk potřeboval dohled i v těch nejběžnějších úkonech, přihlíží vstávání a 
pak jde kousek s sebou po chodbě. No prosím, na pokoj, proč ne. Je tam konečně postel a 
možnost natáhnout se. Rozhovor s Komorousem vždycky zvláštně vyčerpá...  

 
* * * 

 
Po několika nocích nespavosti náhle tahle nepřekonatelná spavost. Bylo by lépe 

připravit si plán, nějakou strategii, jak dál jednat s Komorousem. Co připustit, na čem naopak 
trvat. Jak toho muže přesvědčit, aby člověka pustil. Místo toho jen cáry myšlenek, které hned 
zapatlá jakási temná melasa už snových představ. Když sestra přijde na pokoj a třese 
ramenem, je to bolestné probuzení. Co chce, proč nedá pokoj... 

„Tak pojďte už, teď nemůžete spát. Pan doktor čeká.“ 
Spustit skoro bezvládné nohy s lůžka na zem, vnutit si poněkud vratkou vertikální 

polohu, pak jít. Sestra je sice tlustá a taky trochu dýchavičná, ale teď jde příliš rychle. Vyvolá 
to skoro nenávist. Oč vlastně jde, proč tolik spěchu? Doktor... náhle se všechno vrátí. Ano, 
docílit propuštění, o to tady přece jde. Dveře, potom několik kroků a za stolem je zase 
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Komorous, tentokrát bez úsměvu, zachmuřený, skoro zlý. Když vzhlédne, jeho brýle zlobně 
blýsknou. 

„Tak kdepak jsme to přestali.“  
„Říkal jsem, že nemá žádný smysl, abych tady dále zůstával.“ 
„Jinak řečeno, chcete prchnout z léčby, která ještě ani nezačala.“ 
„Dva týdny každodenní skupiny...“ 
„Kterou jste sabotoval, jak mi píše doktor Balabán.“ 
„To není pravda, snažil jsem se. Sám jste říkal, že se pro každého nehodí... Podívejte, 

proč byste mi nemohl dát zásobu prášků, pokud si myslíte, že je opravdu potřebuji, a poslat 
mě prostě domů? Nemáte jistě nedostatek práce a já nepatřím k vašim nejtěžším případům.“  

„To posuzuji já, ne vy.“ 
„Když jste mě přijímal, zdůrazňoval jste, že jsem tu dobrovolně a že tu nejsem 

internován.“ 
Chvíli se mlčky dívá, jako by to zvažoval. Je možné, že se přece jenom podaří se s ním 

rozumně domluvit? Ne, byla to zřejmě zas komedie. Teatrálně vzdychne, pak zavrtí hlavou. 
„Ale já vás teď opravdu pustit nemůžu. Čím více naléháte, tím víc mě o tom 

přesvědčujete. Podívejte, vaše žena si stěžuje na vaši nesmírnou agresivitu.“ 
„Takhle to jistě neřekla.“ 
Prohrábne papíry, které má zase před sebou, a pak vytáhne jeden z nich. 
„Obsah byl ten. Já vám to přečtu, ano? Pořád na mne křičí, nechce se s nikým stýkat, 

vyhrožuje mi, když jdu někam sama. Nenávidí celý svět a tak dále.“ 
„Tohle vůbec není pravda, ať už to v rozrušení řekla nebo ne. Já jsem jí nikdy nebránil... 

Jenom jsem nechtěl, aby se stýkala s jistými lidmi.“ 
Vzhlédne od papíru, náhle pozorně. 
„Jaké lidi jste jí to zakazoval?“ 
„Nezakazoval. Žádal jsem, nebo spíš prosil ji. Jsou to lidé mravně pochybní. Je přece 

absurdní, aby se důvěrně stýkala s lidmi, kteří mi osobně ublížili. To nemluvím o tom, co 
jinak dělají.“ 

„Já myslel, že jste byl postižen na zásah nějakých, jak vy jste říkal, vyšších míst. Nebo 
se špatně pamatuji?“ 

„To také jsou lidé, kteří teď jsou na vyšších místech.“ 
Jeho tváří najednou proběhne nějaký zvláštní výraz. Je těžké vyčíst, co si myslí, pocit 

z něho ale je nějak neblahý. 
„Vaše žena říkala, že vám chtějí pomoct.“ 
„Ti by nepomohli ani vlastnímu bratrovi, aspoň ne zadarmo. A žena to ve skutečnosti ví, 

přesto se s nimi stýká... Já vlastně nevím, jak je s nimi důvěrná. Ji okouzluje jejich postavení, 
moc...“ 

„A vy strašně žárlíte.“ 
„Na tyhle lidi? Ale kde. Kromě toho, já nejsem žárlivý.“ 
Náhle se vrátí jeho široký, přitom však neskrývaně ironický úsměv. 
„Prosím vás. Někdo vám bere ženu a vám je to jedno?“ 
„Jedno ne. Říkám jenom, že nejsem žárlivý. Žárlivost je přece strach ze srovnání, tak se 

to alespoň v knihách říká. A tedy vyplývá z pocitu méněcennosti.“ 
„A tím vy ovšem netrpíte.“ 
„Ne.“ 
„Jste si tím jist?“ 
Tváří se, že se dobře baví. Je to zase provokace? Nedat se vlákat do pasti! 
„Mohu mluvit jen o tom, o čem vím. Méněcennost má smysl jenom, pokud srovnáváte 

lidi podle jejich hodnoty. A to je přece nesmysl.“ 
Předvede pantomimu údivu. 
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„Právě jste přece říkal, že ti lidé, s kterými se vaše žena stýká, nemají žádnou hodnotu.“ 
„Říkal jsem, že jsou cyničtí a nemorální. To je věc postoje, ne hodnoty.“ 
„No dobře... Takže na ženě vám zase tak moc nezáleží.“ 
„Samozřejmě, že mi na ní záleží! Vždyť ji... no, je to přece moje žena. Ale to přece ještě 

neznamená, že bych ji chtěl vlastnit. Kdyby mohla být šťastná s někým jiným, asi bych jí 
nebránil. Jistě by mě to bolelo, ale to není žárlivost. Jenomže tihle lidé...“ 

Na malý okamžik se zdá, že souhlasí, že to dokonce oceňuje. Rozhodně přikyvuje, 
s hlavou mírně skloněnou. Když ji však zase pozdvihne, má zuby vyceněné, jako by chtěl 
kousnout. 

„Poslyšte, vy ale máte ten svůj svět dokonale vybudovaný, že?“ 
„Chcete říct, že vytváří celek? To snad není chyba.“ 
„Tehdy a jenom tehdy, jak se tuším říká ve vědách, které jsou vám blízké, když ta vaše 

subjektivní konstrukce alespoň trochu odpovídá světu skutečnému. Ale tak tomu u vás není, 
bohužel.“ 

„A v čem je podle vás ta odchylka?“ 
Rozhodí ruce, jako by chtěl naznačit nesmírnost toho, co se chystá říct. 
„Ale skoro ve všem podstatném. To jste si ještě nevšiml, že svůj svět s nikým nesdílíte? 

Ani to vás ta skupina nenaučila?“ 
„Už chápu. Vy nemyslíte skutečnost, ale systém představ, které sdílí většina.“ 
„Chcete říct, že to není totéž?“ 
Ve tváři se mu přitom objeví jakýsi úskočně škodolibý výraz učitele, když se chystá 

neoblíbeného žáka nachytat.  
„Samozřejmě není. Někdy může mít jeden člověk pravdu proti většině, třeba i proti 

všem. Jinak bychom neměli vědu, pokrok vůbec. Za Galilea si všichni mysleli, že se Slunce 
otáčí kolem Země, pár set let před ním bylo samozřejmou věcí, že je Země plochá deska. Byl 
by to dlouhý seznam nesmyslů, kterým lidé v různých dobách svorně věřili...“ 

Úsměv úplně zmizí, vystřídá jej chladný výraz. 
„Myslím, že jste dost inteligentní na to, abyste pochopil, že tohle nemám na mysli.“ 
„Patrně nejsem. Možná zas narážíte na to, že vyznávám jisté... hodnoty, které pan 

Novák odnaproti nechápe. A chcete mi vnutit svět pana Nováka.“ 
„To by vás jistě ponižovalo.“  
„Ne, ale je to jako léčit bolest hlavy tím, že mi ji uříznete.“ 
„Kdežto vy jste očekával, že vás budu podporovat v nereálných představách? V těch 

vašich bludech? Takhle se chcete vyléčit?“ 
Ta komedie besedy v zdvořilém duchu zřejmě skončila. Jeho hlas je teď ostrý, skoro 

štěkavý a má zas ostří jakéhosi opovržení. A jako na povel se srdce zase rozbuší a krev zatepá 
ve spáncích. 

„Vy zas mluvíte o bludech. Jelikož nejste kněz, ale psychiatr, je to dost závažné slovo. 
V čem podle vás spočívá ten můj blud?“ 

„Váš blud je nenápadný, ale o to nebezpečnější, protože je systematický. Zahrnuje celý 
svět. Podíváme se na to trochu, ano? Především v tom vašem světě je plno pěkně vyčištěných 
abstrakcí místo normálních prožitků. Pro jiného jde život od šťavnatého řízku a sklenice piva 
k pěkné ženské v posteli. Pro vás ne. Pro vás jsou místo toho ideje.“ 

„A pro vás?“ 
„Budeme teď mluvit o vás, ano? Normální lidi lžou, když je to nutné. Tedy nelibují si 

v tom, ale nedělají si hlavu z nějaké té lži, zvláště když mají proti sobě přesilu. Prostě skloní 
hlavu, smíří se s tím, co je dané. Nějak se v tom zařídí. Adaptují se, jak my tu říkáme. Pro vás 
místo reality je tu vyšší, všimněte si, vyšší princip. Vy jste hrdina, že ano, ale tak trochu 
operetní. Silný, pokud mu tleskají. Když přijdou ale následky těch velkých heroických scén, 
začne se hroutit.“ 
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Má vůbec smysl odpovídat? Zřejmě to ani nečeká. Vstane pomalu z křesla, potáhne si 
manžety z rukávů pláště a krátkými, trochu ztuhlými kroky dojde k oknu. Když zase 
promluví, je to, jako by to říkal někomu tam za sklem. 

„V tom vašem ideálním světě se nesrovnává, že. Přitom dokonce opice stráví většinu 
času tím, že pečují o svoje zařazení ve stádu. Jsou hodnotnější samci, kteří mají samice a 
všechno, co skupina sežene, a méně hodnotní, kteří živoří na okraji stáda.“ 

„Copak jsme opice? Ty tisíce let kultury...“ 
Obrátí se prudce od okna, jako by ho někdo píchnul. 
„No ovšem, kultura. Lidi jako vy se jí tak rádi ohánějí, že. A přitom nechápou, že pokud 

popírá přírodní instinkty, je vratká, jak se stále znovu ukazuje. Ne bůhvíjaké ideje, ale funkce, 
ta je důležitá, pochopte. Společnost je v podstatě jen větší stádo. Aby fungovalo, potřebuje 
organizaci. Tedy jistou hierarchii a k tomu je nezbytné srovnávání.“ 

„Já přece nepopírám srovnávání vůbec. Vlastnosti a schopnosti...“   
„Jistě máte zas nějaký trik, jak ochránit své představy před realitou. Říkal jste, že je 

nesmysl srovnávat hodnotu lidí. To ovšem znamená především, že vy sám nejste srovnáván, 
že ano. Jste nad vším srovnáváním, že? A nemůžete tím být ani pokořen.“  

„Vy jste to zase překroutil. Říkal jsem jenom...“ 
Udělá prudké gesto, že nechce být přerušován. 
„Vy také prý neznáte sexuální život jako takový, jak slyším od kolegy Balabána. Patrně 

je to pro vás něco příliš nízkého. A přirozeně necítíte ani běžnou chlapskou žárlivost. Víte, co 
všechno tohle znamená?“ 

Několika kroky je zas zpět. Usadí se za stolem, opře se rukama o jeho hranu a 
rozhlédne se, jako by se chtěl ujistit, že je všechno na svém místě. Pak zdvihne hlavu a 
zahledí se přímo, tvrdě do očí. 

„Já vám to povím. Vy v tom vašem světě nemůžete slyšet ani zažít nic skutečně 
nepříjemného. Myslím tím nic, co by se vám dostalo skutečně na kůži, natož pak pod ni. Proto 
jste si ho postupně vybudoval, víte? A taky si ho úzkostlivě chráníte. Je to jemná, ale naprosto 
uzavřená stavba, kterou balancujete co nejdál od skutečného světa.“  

Udělá dramatickou pauzu. 
„A já vám teď tenhle svět zničím!“ 
Tvář letí kupředu, zvětšené zorničky vybíhají dravě jako nebozezy. 
„Prostě ho rozdrtím! Co tomu říkáte?“ 
Ruka musí zůstat dole. Udeřit ho znamená asi rovnou blázinec. Raději klid, mrazivé 

pohrdání. 
„To abyste mě mohl pokořit? O to vám jde?“ 
Doktor se zarazí, potom se chytře usměje. 
„Abych vás sundal z toho mramorového podstavce, na který jste si vylezl. A donutil vás 

přijmout běžnou skutečnost tam dole pod ním.“ 
Ticho se prodlužuje. Má vůbec cenu něco říkat? Jak se do ordinace snáší šero, houstne i 

zvláštní únava. Člověk by se nejraději stulil někam do kouta, zavřel oči a spal... To ale nejde, 
je třeba se vzchopit k odpovědi. 

„Dejme tomu, že se vám to podaří... rozdrtit, jak říkáte, svět, který jsem si vybudoval. 
Mýlíte se, když myslíte, že je to jenom obal vaty proti reálnému světu. Ale to vám zřejmě 
nemá cenu vykládat. Říkáte, že mi ho zničíte. Co mi místo něho hodláte nabídnout?“ 

„Skutečnost. Reálné myšlení.“ 
„Chcete říct pragmatické. Prostě konformitu.“ 
„Bez konformity není možná žádná společnost, natož civilizace. Ale abychom začali. 

Především zjistíme, proč se cítíte méněcenný.“ 
Má to být provokace? Co si ještě vymyslí? 
„Méněcenný? Dosud jste mi dokazoval, že se povyšuji.“ 
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„Právě. Kdybyste se v hloubi necítil méněcenný, tak byste se nepovyšoval.“ 
„Jestliže A, pak B. Implikace sporná, premisa A nepravdivá. Vy ale s jistotou tvrdíte B. 

Elementární logická chyba, pane doktore.“ 
Vypadá jen chvilku překvapeně, pak se přezíravě usměje. 
„S logikou na mě nechoďte, ta se dá otáčet, jak se to hodí. Samozřejmě očekávám, že 

ten svůj úhledný svět hodláte bránit a že k tomu použijete všechny zbraně, které máte. Nějak 
mírně se k cíli nedostaneme, to je zřejmé. Podívejte, uděláme takový experiment. Je to trochu 
delší, necháme to na zítřek. Prozatím...“ 

„Já s žádnými pokusy nesouhlasím. Nejsem pokusný králík. A jsem si jist, že k žádným 
experimentům nemáte tady oprávnění...“ 

„Ale, ale, vidím, že se blíží krize!“ 
Pevný stisk suché ruky na paži. Je z toho krátký zápas. Kdo kým vlastně cloumá? 
„Pokoušíte se dokázat sám sobě, jak jsem neklidný? To je ubohý podvod.“ 
„Vy si už ani neuvědomujete své pohyby? Sestro... no, vždyť víte, šestku, velkou!“ 
Stisk ještě zesílí. Bránit se? Sestra, zas překvapivě hbitá, už je tu s injekcí. Lesk kovu a 

skla, malý vodotrysk kapaliny. Bodnutí jehly. Někde hluboko... se něco pohne. Hluboký, 
bezhlesý vzdech. 

„Tak. Budete dobře spát. V nové posteli, přestěhujeme vás. Žádné hlouposti, ano? Už 
brzo vám zas bude dobře...“ 

Vyskočit a utíkat, co nejdál odsud, od toho prokletého zámku. Ale není síla, není vůle 
v sobě sílu probudit... Lhostejnost z pohledu, jak doktor zvedá telefon, úsečným hlasem 
přivolává posily. Pak, za vteřinu nebo za hodinu, se dveře ordinace rozletí, spěšně vcházejí 
muži v bílém s nosítky. Neschopnost bránit se jejich pevnému stisku a pohybu, kterým tělo, 
které je jak z rosolu, pokládají na nosítka. Pak úprk stropu chodby nad ospalým zrakem, 
najednou schodiště a výstup do patra. Povznesení, které tu znamená pád... 

Hlubina bezvládnosti vsává jako pomalý, mohutný vír. Těžká únava z pohybů, 
z existence předmětů, z vlastního vědomí. Nechat se unášet línými vlnami olejnaté 
beztvárnosti... ne, bránit se! Vytrhnout se té lepkavé teplé tíze! Já... iluze, není žádné já, není 
vůbec nic, než nekonečné, bezvládné uplývání, pozvolný pád do hluboké, nehybné tmy. 

 
XI 
 
Přelévavá, olejnatě těžká hladina s občasným zábleskem matného světla. Je tohle 

vědomí? Jak se to pozná, jaký to má vůbec smysl se tak ptát...V nejasném vlnění nějaká tvář, 
povědomá...zelenavá košile... Hra.. Hrad.. Hradil? Něco říká, ale význam se vytrácí dřív, než 
hlas dolehne k uchu. Co chce, co teď ještě někdo vůbec může chtít... Pokus se vymanit z té 
lepkavé a teplé tíhy skončí zase sklouznutím do černého jezera lhostejnosti. Na ničem 
nezáleží, jenom se chce pořád spát. 

 
* * * 

 
Probuzení? Už je tu chvíli cosi jako vědomí, které se opatrně rozlévá a ohmatává okraje 

nezvyklých jevů. Neznámý pokoj, se sítí drobných prasklinek na stropě. Nemocniční lůžko, 
stolek, almara, všechno bíle natřené. Okno, v kterém jsou mříže jako ve věznici, za sklem jsou 
vidět bílá, potrhaná oblaka. Na rukou a na hrudi nějaká divná šedomodrá látka, která 
pokračuje i dále pod pokrývkou. Co to má být? Snad nemocniční oblečení?  

Prudký pokus se posadit vyvolá závrať, jako po nějaké těžké opilosti. Radši se ještě 
položit a pokusit se pochopit, co se to vlastně stalo. Přesouvat myšlenky jde ale ztuha, jako by 
to byly těžké, přitom kluzké balvany. Někde v té neurčité minulosti muselo k něčemu dojít, co 
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vedlo k této situaci. Co to jen bylo? Nejasná vzpomínka na ordinaci, potom něco jako hádka 
s doktorem, pak černo...  

Dveře vpravo se otevřou a vejde neznámý muž v bílém s podnosem. Je to zavalitý 
hromotluk, podnos v jeho tlapách vypadá poněkud směšně. Položí jej na stolek vedle lůžka a 
ukáže na něj svým krátkým tlustým prstem. 

„Snídaně.“ 
„Kde to teď jsem? A proč mě převlékli?“ 
Udělá prstem pomyslný kroužek v prostoru.  
„Tohle je trojka.“ 
Potom ukáže na oblečení. 
 „To se tady nosí.“ 
„Co je to trojka.“ 
„Oddělení. Jezte, přijdu pro vás za půl hodiny. Hygiena, potom doktor.“ 
„Komorous?“ 
Pokrčí rameny. Asi to znamená, kdo jiný.  
„Když budu potřebovat na záchod?“ 
„Zvonek nad postelí.“ 
„To jsem tu zavřený?“ 
Znovu pokrčí rameny. Není to člověk, který plýtvá slovy. 
„Nevíte, co se stalo s mými věcmi? Měl jsem tam na pokoji knihy, pero, poznámkový 

blok. A samozřejmě kabát, pyžamo a prádlo.“ 
„Zeptám se. Teď jezte.“ 
Dveře za ním suše zaklapnou. Odsud je zřejmé, že nemají kliku, jenom kovový terč, 

jaký už byl na dveřích oddělení nad schody. Tím ale bylo možné otočit... Několik vratkých 
kroků ke dveřím. Ne, s tímhle nelze pohnout. Chycený a zavřený, jako nějaký zločinec či 
zvíře v pasti. 

Z okna je vidět okraj terasy, dál bezlisté koruny stromů. Jak je to asi vysoko? Zbytečná 
úvaha: okno je zavřené a za ním mříže. Není odsud úniku. Ani zabít se zoufalým skokem dolů 
by tu člověk nemohl.  

 
* * * 

 
Komorous tentokrát vypadá trochu jinak. Je uvolněný, na první pohled vlídný. 
„Tak vidíte. Trochu jste se prospal a hned vypadáte jinak.“ 
„To nebyl spánek, spíš nějaká mdloba. Ještě pořád jsem jako omámený. Proč jste mě 

zavřeli? Přece si nemyslíte, že jsem doopravdy šílený?“ 
Doktor udělá gesto, které si lze vyložit tak i onak. 
„Na diagnózu je teď trochu brzo. Musíme se do vás napřed trošku podívat.“ 
„Podívat do mne? Co tím chcete říct?“ 
„To uvidíte. Nebude to bolet, nebojte se. No tak abychom začali. Vidíte tohle světélko? 

Dívejte se na ně upřeně.“ 
Zdvihne ruku s jakousi malou lampičkou a mírně s ní komíhá sem a tam. 
„To světélko vám neublíží, klidně se na ně zaměřte. Ten světlý bod vás přitahuje a 

pomalu vtahuje. Víčka vám těžknou, jako byste na nich měl malinká závaží. Jste pořád více 
uvolněný, ruce jsou teplé, zplihlé, jako z hadrů. Nohy vám těžknou, jsou úplně bezvládné. Je 
vám, jako by vás zvolna unášela teplá voda. Dech se zpomaluje, prohlubuje, oči se pomalu 
zavírají, už je nemůžete otevřít. Usínáte, teď už spíte.“ 

„Nespím, už jsem spal až dost.“ 
Doktor spustí ruku dolů s podrážděným výrazem. 
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„Poslyšte, vy se bráníte. Na hypnóze není nic nebezpečného, stačí se odevzdat do rukou 
lékaře a věc proběhne zcela hladce.“ 

„Já jsem si četl o hypnóze. Jsou lidi, na něž nezabírá.“ 
Projde se sem a tam, viditelně stále více znechucený. Potom se zastaví a zírá, jako by se 

rozmýšlel. Když promluví, zní to, jako by se s někým hádal. 
„To jsou ti, kteří se jí bojí. Slaboši, kteří se obávají vzdát se svého já.“ 
„Tohle myslím říkali nacisté: silný tím, že se vzdá sám sebe pro vůdce.“  
Trhne sebou, jako by slyšel sprosté slovo. 
„Co to zas blábolíte. Silný člověk se dovede podřídit. To jenom slaboši se hystericky 

brání, ze strachu, že je někdo ovládne.“ 
„Umím se podřídit, když vím, že jde o něco rozumného.“  
„Tak proč se bráníte?“ 
„Nesnáším, když mi někdo chce vládnout. Já žádného vůdce nepotřebuji.“ 
Mávne rukou a usměje se s viditelným opovržením.  
„Ale potřebujete, jenom to zatím nevíte. Až aspoň trochu pochopíte, jak jste se dostal 

daleko od reálného světa, pak taky poznáte, že k cestě zpátky nutně musíte mít pomoc.“  
„Pak bych si vybral někoho, komu bych mohl věřit.“ 
Skloní se tak, že má tvář blízko, málem na dotek. 
„Chcete říct, že mi nevěříte?“   
„Vy jste mě přece podvedl! Vlákal jste mě sem do léčebny s tvrzením, že jsem tu 

dobrovolně. Potom jste předstíral, že se začínám chovat násilně, abyste získal záminku dát mi 
tu hnusnou injekci, a v omámení jste mě nechal odnést na to vaše uzavřené oddělení. Vy 
dobře víte, že psychotik nejsem.“  

„Hranice mezi psychózou a pouhou neurózou jsou dost neurčité, jak dnes víme. Máme 
hraniční případy, klinicky asi nejobtížnější, ale přesto řešitelné.“ 

„A já k nim patřím? Tohle jste si na mne vymyslel?“  
„Jste trošku zvláštní případ.“ 
„Nevím, proč tohle předstíráte a co vlastně chcete...“ 
„Já vám chci pomoct, člověče!“ 
Ještě se přiblíží, takže je cítit slabý zápach z jeho úst a dopad drobných slin, když tahle 

slova téměř zakřičí. 
„Ne, vy mě chcete zkrotit, já to cítím. Donutit mě, abych se podřídil a vzdal se všeho, 

co má pro mne cenu. Nevím, zda je to úkol, který máte shora...“ 
„Už jste zas paranoidní. S tímhle budeme muset něco dělat.“ 
„Nebo jen nemůžete snést, že jste mě ještě nezlomil. Proč vám vlastně tak vadím? Že 

mám tak vysoké IQ? Že mám zájmy, o kterých vy nemáte ani ponětí? Pořád mi vytýkáte, že 
se povyšuji, a přitom cítím, že o co vám jde, je konečně být nade mnou.“ 

Narovná se a odstoupí. Pak s povzdechem zavrtí hlavou. 
„Vy nám tak strašně nerozumíte. A při vašem intelektu byste přece měl. Nevidím jiné 

vysvětlení, než psychickou poruchu. Nenápadnou, ale o to hlubší.“  
„A jakpak se jmenuje, ta porucha?“ 
Pokrčí rameny a zatváří se odmítavě. 
„Na jménu nezáleží. Je to složitý, velice provázaný systém bludných představ, jak jsem 

říkal. Ten je třeba rozlámat. Jeho demolice ovšem nepůjde tak snadno, něco občas zabolí.“ 
„Máte zřejmě rád ta slova... drcení a demolice. Chcete mě rozdrtit? Psychicky zničit? 

Copak nechápete, že to nemá smysl? Pokud se vám to podaří, pak to nebudu já, koho jste 
ovládl, ale troska, možná fyzicky mi trochu podobná.“ 

Zavrtí smutně hlavou jako někdo, koho pořád nechápou. 
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„Zničím jen to, co vám až dosud brání vidět svět takový, jaký je. Ale dost diskusí, 
takhle se nikam nedostaneme. Ten experiment, který jsem měl na mysli, budeme muset zase 
odsunout. Ale to nevadí, máme přece čas. Zatím vás na něj trochu připravíme.“ 

Jde ke stolu a vezme odtud připravenou injekční stříkačku. Trochu kapaliny zase 
odstříkne, takové malé ejaculatio praecox, a potom kývne na dva hromotluky, kteří pasivně 
sedí v rohu místnosti. Všichni tři se teď rychle blíží z různých stran. 

„Chcete mě zase otravovat svými jedy? Já tohle nedovolím, budu se bránit...“ 
Pokus se vymknout, vyskočit, je rychle zlikvidován zkušenými hmaty. Pobouření a 

vztek okamžik zazmítají tělem, pak je vystřídá zoufalství a hnus. Jeden z těch bílých pochopů 
odporně páchne česnekem, ten druhý potem. Nebo tak smrdí jed, který z jehly teď proudí do 
těla? Někde v ústech, až u kořene jazyka, se rozlévá jakási kovová, odporná chuť.  

„Tak a je to. Vy jste nás podváděl, když jsme vás chtěli léčit pilulkami. No ovšem, 
podváděl, to klinik snadno pozná, víte? Teďka to máme pod kontrolou. Nechám vás dneska 
trochu přemýšlet a zítra uvidíme, jak to půjde.“ 

„Mám celý den být o samotě? Chci svoje knihy, poznámkový blok a tužku.“ 
„To by vás v téhle fázi jenom rušilo. Teď se soustřeďte na léčbu.“ 
„Na jakou léčbu? Já o žádné nevím.“ 
„Však uvidíte. Přichází to postupně.“ 
Kývne na ty dva hromotluky, kteří zase zesílí svůj stisk, zdvihnou tělo jako hadrového 

panáka a táhnou je ke dveřím. 
„Proč mě tak vlečete? Vždyť umím chodit!“ 
Nereagují a metodicky vlečou dál. 
 

* * * 
 
Terasa, na kterou je z okna vidět, není zřejmě ta, na kterou vycházejí pacienti po 

skupině. Je zcela pustá, bez lidí, stejně jako úsek parku, který se dá odsud obhlédnout. Terasa, 
stejně jako všechno v zámku, má omšelý a zanedbaný vzhled. Dva sloupky zábradlí, které 
jsou odtud vidět, jsou oprýskané až na temnou červeň cihel. Ty rány času vypadají skoro 
groteskně, jak odhalují podvod levné nápodoby barokního kamene. Láká to oba sloupky 
porovnávat, nacházet odlišnost a zase podobu...  

Teď na terasu přece jenom někdo vyšel. Taková boubelatá ženská postava. Olga? 
Najednou je tu stesk po téhle ženě. Ne, jistě, nic se vlastně nestalo, nedošlo k žádné 
důvěrnosti. A přece, Olga znamená skutečně lidský prvek v tomhle blázinci. Ať má tu zdravou 
podobu, která tak připomíná ředkvičku, nebo je schlíplá, s tvářemi svěšenými jako pytlíky, 
pořád je upřímná a hodná žena... Mělo se jí to říct, podat jí ruku, po které tak zřejmě prahla. 
Teď, v této chvíli by ji člověk potřeboval. Ruka se zvedá, aby zaťukala na okno, jenomže ona 
by to stejně neslyšela – a pokud slyšela, asi by se polekaně odvrátila. Tohle je přece uzavřené 
oddělení, jehož se tam dole všichni tiše bojí. Mít cokoliv společného s těmi, kdo jsou tady 
nahoře, by žádný z nich určitě nechtěl... Ruka zas klesne, ani se nedotkla skla. Olga, jako by 
to přesto cítila, náhle odejde někam, kde ji odsud není vidět. Před očima je zase jenom 
bezútěšně prázdná terasa se sloupky, na nichž s nelítostnou pomalostí hlodá čas... 

Nakonec oko podrážděně odskočí. Dál k obzoru jsou bezlisté koruny stromů, nad nimiž 
se nedávno rozčiloval malíř Mikuláš. Neřekl příjmení, anebo řekl? Bylo by zajímavé vědět, 
zda byl někdy k vidění – jistě ne teď, obrazy černých děr či prázdna nikdo v téhle době 
nevystaví. Zvláštní nápad, chtít malovat prázdno. Jakými barvami se o to asi pokouší? Šeď, 
možná trochu dohněda, základní dojem z téhle doby. Anebo čerň? Mluvil o černých dírách. 
Singularity. V obecné teorii relativity... no přece Einstein, má ten soubor rovnic... proboha, co 
to je? Myšlení nezachytí ani jednu, ani cestu k ní. Je to jako pod tenkou blánou, nejasně se 
tam hýbají jakési náznaky, všechny tak unikavě neurčité, že je nelze zachytit.  
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Je třeba zvládnout paniku. Takové stavy už tu přece byly, v extrémním vyčerpání nebo 
v silné opilosti – ačkoliv jak už je to dávno, co byl člověk opilý? Rozhodně ne od vyhazovu 
z ústavu: alkohol nabízel až příliš snadný a tím nebezpečný způsob útlumu, chybného řešení, 
které by rychle vedlo k úpadku. 

Řešení... Nelze se přece smířit s tou duševní bezmocností! Vezměme něco směšně 
snadného, na příklad středoškolská fyzika, rovnice pohybu... a nic? Vůbec nic? Zoufalství, 
panika a potom vztek, člověk by nejraději tloukl touhle tupou hlavou o zeď. Současně, jako 
by v oddělené síni mysli, lhostejný pozorovatel, který té spoušti pasivně přihlíží. Je to ta 
droga, kterou vstříkl Komorous. Základní účinek všech těchhle svinstev je patrně rozostření 
vědomí, neschopnost soustředit se. Tím také podlomení odporu. 

Člověk se ale přece takhle snadno nevzdává. Tak jako v opilosti začne dbát na 
artikulaci, když cítí, že mu jazyk vázne, a vůlí sevře svoje pohyby, aby překonal vrávorání, 
tak taky v tomhle případě... O co teď šlo? Ano, o soustředění. Vezměme třeba tamtu větev na 
okraji parku a jděme po ní k nejbližšímu rozvětvení, pak zase k nejbližšímu... které bylo to 
původní a co s ním člověk chtěl? Oči v té chvíli rozbolí a zalijí se slzami. Současně náhlá 
únava. Snad se na chvíli natáhnout, trochu si zdřímnout... 

 
* * * 

 
Dřímotou pronikne zvuk dveří. Postava napřed jako bílý, rozmazaný stín, jak se na delší 

chvíli nedaří zaostřit vidění. Proboha, to už takhle zůstane? Ne, usilovnou vůlí se to lepší. 
Nějaký mladík, dosud neviděný. V červených rukou, které vypadají chlapecky, nese podnos 
s nádobím. 

„Nesu vám oběd.“ 
Zní to tak nějak nejistě, taky pohled je ostražitý, jako by čekal náhlý útok. 
„Kolik je hodin? Mně bůhvíproč odebrali hodinky.“ 
„Půl jedné.“ 
„Už? Asi jsem zas spal. Ani nemám na jídlo chuť.“ 
„Měl byste jíst. Do večeře je dlouho.“ 
Miska se slabě obarvenou vodou, ve které plave několik ubohých kousků něčeho, co 

kdysi bylo zeleninou. A vedle talíř s koláčem hrachové kaše, na kterém v louži zahnědlého 
tuku leží nevábná klobása. Jedno i druhé víceméně odporné už na pohled. Je ale třeba něco 
sníst k získání energie k novým zápasům. Jenom to slovo kmitne myslí a už je tu zase únava. 

„Vy jste tu dlouho? Myslím zaměstnaný, v téhle léčebně.“ 
„Moc dlouho ne. Tři měsíce.“ 
Je vidět, že by nejraději rychle odešel, ale nechce být nezdvořilý. 
„A líbí se vám tady?“ 
„No, je to práce... Bydlím tady kousek.“ 
„Ach tak. Poslyšte, kolik je tu pacientů, zavřených tak jako já?“ 
Protáhne rty a z tváře vymizí veškerý výraz. 
„Já budu muset jít. Přijdu si pro nádobí asi za půl hodiny.“ 
„Prosím vás, nechoďte. Nemusíte to říkat, jestli nesmíte. Ale ještě neodcházejte.“ 
„Já musím roznést obědy. Jinak to dalším vystydne.“ 
Jde rychle ke dveřím, klíčem si odemkne a pak za sebou tiše zavře. Slušný mladík, ale 

po rozhovoru s bláznem netouží. Jak ho má člověk přesvědčit, že není blázen, když to ani 
zkušený psychiatr nepozná? Prostě to říct, že člověk není, není, doopravdy není blázen? To 
jistě říká každý tady, stejně jako ve všech opravdových blázincích. Jak to říkal ten Oskar první 
den? Že ten, kdo ví, že je s ním něco v nepořádku, blázen není, zatím co ti všichni ostatní... 
Ach bože, je to jako pavučina, do které se člověk tím víc zamotává, čím se víc snaží vyprostit. 
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* * * 
 
„Vy jste skoro nic nesnědl. A teďka je to studené.“ 
„Cože? Aha, já jsem se zamyslel a nejspíš přitom usnul.“ 
Mladík přece jen přišel tak, jak slíbil a teď se nesouhlasně dívá na skoro netknutý oběd. 

Sníst něco, jenom aby viděl dobrou vůli? Ne, tuk už vystydl do polotuhé žluté hmoty a 
klobása se svraštila, poněkud připomíná...  

„Měl byste jíst. Kdo nejí, ten nic nevydrží.“ 
Vidlička pronikne přes odpor tuhé kůže klobásy a kolem kovového hrotu chabě 

vytryskne jakási podezřelá narudlá kapalina, jako krev nějaké už dlouho mrtvé oběti. Je to 
snad sugesce, ale z toho maličkého gejzíru se do místnosti rozšíří také mrtvolný pach. Nutí to 
ke zvracení. 

„Je toho hodně, co tu člověk musí vydržet?“ 
Ošetřovatel zaraženě vezme podávaný podnos s jídlem a přitom rychle vrtí hlavou. 
„Tak jsem to nemyslel. Ale pan doktor říká...“ 
„Komorous?“ 
„No, ten. Když někdo nejí, je to příznak krize.“ 
„Takže jídlem se dá taková krize odvrátit?“ 
„Asi. Já nevím, já jsem jenom ošetřovatel.“ 
„Ale něco přece vidíte... Řekněte, když se na mne díváte, připadám vám nějak divný?“ 
Mladík nerozhodně přešlápne, pohlédne na podnos, udělá pohyb, jako by jej chtěl 

položit na postel, pak si to rozmyslí. 
„No... máte ty zelené fleky.“ 
„To jak mě ošetřila sestra. Odřel jsem se, takový hloupý pád. Bylo to ve tmě, víte, jinak 

snadno nepadám... Já myslím výraz tváře, chování. Působím dojmem, že jsem nenormální?“ 
„Já tohle nepoznám. Jsem jenom...“ 
„Já vím, že nejste psychiatr. Právě proto se vás ptám.“  
Nenaléhat příliš. Už je přece vidět, jak se zase stahuje. 
„Nechci nějakou diagnózu, ale dojem. Kdybyste mě potkal na ulici a neměl bych ty 

zelené fleky a taky tohle hrozné oblečení, zdál bych se vám nějaký divný nebo nápadný?“ 
Mladík sklopí oči, zase přešlápne. Je zřejmé, že chce odejít, ale zdvořilost mu brání. Je 

výjimečně slušný mladík, ještě nezkažený rutinou. Zřejmě na něho působí i rozdíl věku, i 
když ten nemůže být ani celých dvacet let. 

„Když to je těžké říct. Proč se ptáte?“ 
„Protože myslím, že jsem normální. A že tak musím připadat každému normálnímu 

člověku, pokud si na mne nevymyslí... prostě pokud nemá předsudky.“ 
„Pan doktor říká, že kdo jednou přijde sem...“ 
„Mohl by přijít třeba omylem. Nebo ho někdo pošle, kdo to tady nezná.“ 
„Já nevím... Nezlobte se, já už musím jít.“ 
Rychle se otočí a s hlavou odvrácenou spěchá ke dveřím. Když za ním zámek zapadne, 

je tu zase ta samota a spolu s ní i náhlá pochybnost. Proč vlastně neodpověděl? Nechtěl jen 
říct, že jeho dojem právě vůbec není normální? Projevují se následky toho, co tu nazývají 
léčbou? Nebo je pravda to, co říká Komorous, že léčba právě odhalí hluboce skrytou poruchu, 
kterou je napřed třeba vyvléct na světlo a nechat rozvinout, aby ji pak bylo možno léčit? Co 
by to ale bylo? Systém bludů... copak je doopravdy blud, když člověk má nějaké ideály, ne 
jenom jako nedostupné, trochu směšné možnosti, ale jako zásady, jimiž se pokouší utvářet 
život? Copak celá ta kultura, vyvzdorovaná za cenu nepředstavitelných obětí, doslova vyrvaná 
blátivé tíze každodenní všednosti a lidské malosti, je jenom výron abnormality, jakýsi nádor 
na životě, jehož úkolem je jenom slepé přizpůsobení a množení? Tohle si přece jistě nemyslí 
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ani takový Komorous. Tak co je to, co jemu vlastně vadí? Kdyby tak bylo možné se s ním 
domluvit... 

 
* * * 

 
Propast osamělosti se stále více rozevírá... a náhle ji zaplaví stesk po Aleně. Má trpkou 

příchuť výčitky pro její zrady, skutečné nebo jen tušené, ale je to stejně stesk, který svírá tak, 
že to skoro nelze snést. Ta bolest, kterou působí, vyvolá hněv. Je hrozná, prostě hrozná! Nikdy 
sem nepřišla, nezajímá se, je jí patrně jedno, zda tu člověk třeba zahyne... Je možné takhle 
opustit blízkého člověka? Co se to stalo, že se takhle odcizila? 

Vlastně to začalo při vyhazovu z ústavu. 
„Tak odvolej, co na tom záleží!“ 
„Ale to nemůžu, copak to nechápeš?“ 
„Proč ne? Je to pár slov...“ 
„Slova přece něco znamenají. Zvlášť v takovémhle případě.“ 
„Stydíš se před nimi? Sám říkáš, že to je bezcharakterní cháska.“ 
„Styděl bych se sám před sebou.“ 
„Pro trošku studu se vzdáš povolání? To je ta tvoje pýcha. Klidně si obětuješ třeba mě.“ 
„Tebe? Vždyť tobě se nic neděje.“ 
„Ty zřejmě nevíš, jak ses v téhle době změnil. Skoro pořád se hádáme. A bude to horší.“ 
Nebylo, aspoň zpočátku, člověk si dal záležet na tom, aby frustraci z marné honby za 

prací překryl zdůrazněnou vlídností. Jenomže stejně přišla krize. 
„Do Sběrných surovin? Ty ses snad zbláznil.“ 
„Říkám ti, že mě nepřijali ani tam.“ 
„Že tě to vůbec napadlo... Najdu nějakou pomoc, to už takhle nejde dál.“ 
„Nikdo nám v téhle době nepomůže.“ 
„Uvidíme...“ 
Tehdy se poprvé – za týden nebo dva – mihlo zas Kalousovo jméno. Ten trapný skrček, 

v minulosti trpěný jen proto, že byl její spolužák a potom její velký šéf, jak o tom žertovali. 
Byla jeho jediná podřízená, tehdy před Srpnem. Pak ovšem hbitě otočil a začal se drát 
nahoru... 

„Kalous? S tím nechci mít nic společného.“ 
„Proboha, proč? Vždyť je to přítel.“ 
„Je to zrádce, kolaborant, možná ještě něco horšího. Byl v komisi, která mě vyhodila.“ 
„Jen formálně. Nikdy tam nešel.“ 
„No ovšem, je to chytrák. Dává si pozor, aby jednou nebyly důkazy...“ 
„Jednou? Kdy bude tohle jednou? Celý svět se na nás vykašlal.“ 
Tyhle neplodné rozhovory, kolikrát se vracely v nevelkých variacích... Zdálo se pak, že 

se smířila s tím, že Kalous už nemůže být přítel – ačkoliv pravděpodobnější bylo, že on sám 
nestál o známost s někým, kdo byl exemplárně potrestán. V každém případě pak jeho jméno 
doma dlouho nepadlo. Ostatně bylo také čím dál méně rozhovorů. Alena nechtěla mluvit o 
vážných věcech, zbaběle prchala už před náznaky problémů, nechtěla vědět nic o bídě, 
vyvrženosti, bezmocném utrpení. To by člověk docela chápal, měla toho za celé dětství dost. 
Ale tahle zrada... Jak vůbec mohla člověka tak opustit, nechat ho zcela napospas...  

A přece trvá stesk po ní, po jejím doteku, hlasu a těle, tom jejím hladkém, teplém těle, 
plném něžných úžlabin a výstupků... Především ale po ní, po Aleně – bytosti, člověk by skoro 
řekl principu, protože život s ní přeměnil všechno od základu. Stesk po chuti, kterou má její 
přítomnost, po způsobu, jakým se změní prostor, když je ona nablízku... Není to teď už pocit 
staršího a silnějšího, který se s něhou nebo s klidným pochopením sklání k ženě málem jako 
k dítěti. Ano, je tady rozdíl věku, i když třináct let je s každým rokem menší hodnota. Taky se 
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člověk cítil, snad se nutil cítit se, že je o tolik pevnější a znalejší. Byla to vlastně dohodnutá 
role, ona si přece taky o ni říkala. Chtěla mít někoho, k němuž by mohla vzhlížet, nebo se 
alespoň schovat v jeho stínu...  

„Vy toho tolik znáte. A já jsem jenom hloupá holka.“ 
„Hloupá, to jistě ne. Jen nesoustředěná.“  
„Ale nevím skoro nic. Zatím co vy...“ 
„Jsem prostě trochu déle na světě.“ 
„Ba ne, vy máte tolik znalostí a názor na všechno. A jistotu. Tu kdybych měla.“ 
Takhle nějak to začínalo. Konala tehdy praxi v ústavu, nepříliš úspěšnou, ale o to 

zábavnější. Když jednoho dne prostě oznámila, že už nepřijde, protože jí praxe končí, zdálo se 
náhle nepředstavitelné, že už v laboratoři nebude znít její hlas, výkřiky děsu, když zas něco 
zpackala, nebo její zvonivý smích nad žerty, kterými ty malé katastrofy člověk zahlazoval. 
Zrozená pro vědu docela jistě nebyla, ale bylo nějak hrozné pomyšlení, že se prostě zase ztratí 
ve světě. Bylo by možné se zas někde vidět? 

„O čem byste si se mnou povídal.“ 
„Můžeme třeba mlčet.“ 
„Ba ne, já bych se ráda od vás dozvěděla aspoň setinu z toho, co víte.“ 
Chtěla a nechtěla, tak to bylo pak po kavárnách, v parcích, nakonec v tom malém 

mládeneckém bytě, který se zakrátko stal bytem rodinným. Ta rychlost byla trochu navzdory 
určitým potížím posledních kroků intimity. Že bude ještě panna, to by člověk nečekal – a její 
zábrany, střídané s křečovitě odvážnými gesty, byly tak trochu tvrdý oříšek pro muže sice 
trochu zkušeného, v žádném případě však nějak sebejistého v tělesné oblasti. No, nějak se tou 
fází proklopýtalo, spíš vůlí, nežli s okouzlenou závratí. Naděje, že se všechno časem nějak 
poddá, se splnila... no, dílem, nikdy úplně. Důležitější byl v každém případě vztah, společný 
život. Jenomže ani ten nebyl úplně bez problémů, ani v oné době před pádem... 

Bylo to nezvyklé, mít neustále někoho nablízku po všech těch letech samoty, i když to 
byla milovaná žena. A také Alena to občas těžko snášela. Najednou, bez varování, se obula, 
brala si kabát. 

„Kam jdeš?“ 
„Já nevím, ven. Do parku, možná pak do kina.“ 
„Počkej, já jenom tohle dopočítám a potom můžeme jít spolu.“ 
„Chci být na chvíli sama.“ 
„Něco se stalo?“  
„Stalo? Proč?“ 
„Mezi námi, myslím.“ 
„Ne, jenom chci být chvíli sama. Copak to nechápeš?“ 
Jistě, všechno je možné pochopit. Konečně, stálá přítomnost někoho druhého, i kdyby 

byl sebemilejší a nerušil různými šramoty a řečmi právě, když se člověk potřebuje soustředit, 
nakonec dráždí každého. Občasné osamělé vycházky tu jednoho, tu druhého, se tedy staly 
nekomentovaným zvykem. 

Jenomže zanedlouho, nečekaně, přišel výbuch. 
„Ty se mnou mluvíš jako s blbečkem. Copak jsem tvoje dítě nebo co?“ 
„Tak se nechovej dětinsky.“ 
„Když se člověk neřídí podle tvých představ, je u tebe kretén.“ 
„Řekl jsem dětinsky. To znamená...“ 
„Já přece vím, co tohle slovo znamená. Snažíš se ze mě dělat blbečka. A přitom sám si 

nevidíš na špičku nosu.“ 
„No, mám ho trochu dlouhý...“ 
„Trochu? Ty máš poslední číslo nosu. Pak už jsou choboty.“ 
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Občas to ale nekončilo smíchem, ale křikem, nadávkami, třískáním dveřmi, útěky. 
Jednou na celou noc – kde vlastně byla, nikdy neřekla. Vždycky se ale zase vracela, jistá si 
tím, že ji v tom malém bytě čeká otevřená náruč, napůl milenecká, napůl otcovská. 

„Ty jsi můj velký, vážný, moudrý muž.“ 
„Možná ti připadám už trochu starý?“ 
„Mně se to líbí, jaký jsi. Dává to jistotu.“  
A tak to bylo většinou, přes krátké revoluce, ve kterých rozhořčeně hájila svou 

nezávislost. Tak trochu otec, i když taky kamarád a milenec. Byla to role, ano, občas trochu 
obtížná, ale ne nepřirozená. 

Ten stesk najednou všechno obrací, je to stesk po mateřsky ženské náruči, po teplé 
pohodě, s kterou se člověk stulí v něčím klíně a nechává se kolébat zpěvavým rytmem 
nesmyslných, něžných slov... Jak po tom člověk může toužit, copak tohle někdy měl? Možná 
naposled v dětství, někde za hranicemi paměti. Alena tohle nikdy neposkytla, snad nechtěla či 
nemohla, nebo snad ani netušila, že po tom ten její otcovský a silný muž třeba jen na okamžik 
může zatoužit. Jak by také mohla, když o tom sám doteď nevěděl. 

 
* * * 

 
Na zvonek u postele přijde za chvíli zase ten stejný mladík. Tváří se vyčítavě. 
„Běháte nějak často. Nemám to říct doktorům?“ 
„Jak myslíte. Třeba to je tím lékem, co mi píchli. Já stejně nechápu, proč jsem tu 

zavřený. Kdybyste nechal dveře pootevřené, nemusel bych vás pokaždé obtěžovat.“ 
„To já nemůžu rozhodnout. Tak pojďte rychle, mám tam vedle spoustu práce.“ 
Potřeba není zas tak silná, je tu spíš touha uniknout z tohoto prostoru, byť by to bylo 

jenom přes chodbu do těch nevábných prostor, které přes docela slušnou čistotu ostře páchnou 
čpavkem. A taky potřeba udělat něco z vlastní vůle, nebýt jen objektem, o kterém někdo jiný 
rozhoduje. To jsme to dopracovali, pokud jediný možný čin je výron trochy moče... 

Hladina v mušli pod dopadem kapek – víc to není – vytváří složité periodické obrazce. 
Vlastně stojaté vlnění, když uvážíme stěny, na které kmitání naráží. Jenomže kapky nejsou 
pravidelné, to vnáší prvek chaosu, takže základní rovnice by byla... Mysl se zachvěje, potom 
úlohu podrážděně odmítne. Jak je to možné, tohle rozštěpení? Dá se současně něco chtít i 
odmítat? Nad tím jako by rozum na okamžik strnul, potom také uhýbá. Na chvíli panika, pak 
ani na ni není síla... 

Několik vratkých kroků na chodbu. Mladík, který ve všech ostatních případech vždy 
trpělivě čekal u dveří, tentokrát zmizel, nejspíš někým odvolán. Zvědavý pohled špatně 
osvětlenou chodbou. Je tady klid, večer se zřejmě neléčí. Náhle to přímo zamrazí: na konci 
chodby, tam, kde skoro jistě ústí schodiště, jsou viditelně nezavřené dveře. Je to jen úzký 
proužek stínu, který prozrazuje, že je někdo nedovřel, ale není pochyb: dalo by se tudy projít. 
Uprchnout! Vodopád představ letí jasně před očima: Několik opatrných kroků po chodbě, pak 
protáhnout se dveřmi, úprk dolů po schodech, možná bez pantoflí, ve kterých by se člověk 
nejspíš zabil, pak skokem k východu, ven do parku, protože přední vchod tu přece zamykají, 
po cestě ke skleníku, najít pobořené místo na hradbě, přelézt, prodrat se křovím zpátky 
k silnici... a přímo do náruče esenbáků, kteří tam mají obchůzku? Ne, vzít to jiným směrem. 
Ale stejně – v pantoflích a tomhle úboru člověka někdo rychle chytí. Je třeba najít svoje 
oblečení. Ale kde? V pokoji není žádná skříň. Asi to dali někam do skladu. Změna plánu: 
seběhnout po schodech a připlížit se k ložnici, kde přece pacienti mají svoje věci. Ale co když 
ještě nespí? Snad by se dalo mluvit s Václavem, půjčil by třeba kabát. Co když se ale bude 
bát? A co když Oskar všechno okamžitě nahlásí, jenom aby se zavděčil? Ne, tam se nedá. 
Tedy kam? Co dělat? Na tom nezáleží, vždycky existuje řešení, jen rychle pryč, dokud jsou 
dveře otevřené... 

 93



To vše překotně letí hlavou, ale nohy se ani nepohnou, jako by přilepeny k podlaze. Pak 
najednou, před třeštícíma očima, se ve dveřích na konci chodby objeví nějaká bílá postava. 
Snad kontrastem ke stínu kolem sebe se zdá obrovská. Na chvíli, jako by tím chtěla něco 
vyjádřit, také se zastaví. Pak dveře zabouchne a zajde někam, kde už není vidět.   

 
XII 
 
„Tak jak se po tom denním odpočinku cítíte?“ 
Komorous je zase vlídný, téměř srdečný. Jeho dobrosrdečnost je ale nebezpečná, jak už 

ukázala zkušenost. 
„Otrávil jste mě tou svou injekcí. Úplně mě to zblblo.“ 
„Ba ne, prospělo vám to, máte úplně jiný výraz. A dneska uděláme další krok. Nic 

strašného, jenom se do vás trošku podíváme, jak už jsem sliboval. Takový psychický rentgen, 
víte? Má to takovou zkratku, LSD, znamená to prý diamid kyseliny lysergové. No, nejsme 
chemici, ale je to prý docela jednoduchá sloučenina. A přitom, neřekl byste, co ta mrška 
dovede.“ 

Jeho úsměv působí cynicky, ale jaksi není síla sebrat v sobě dostatečný hněv. Pak přece 
vznikne impuls překonat tu chabou lhostejnost. 

„Ty vaše drogy jenom ničí myšlení. O to vám zřejmě jde, zničit mi právě to, co je mi 
cenné. Tak proč mě rovnou úplně neotrávíte? Aspoň bych měl už od vás pokoj.“ 

„Ale, ale, to jsou mi nálady. Tohle je jiné, žádná injekce. Podívejte, obyčejná kostka 
cukru. Jako pro malého chlapce, ne? Vidíte, že jsme na vás hodní.“ 

„Cukr se dává koňům.“ 
Bránit se? Srdce buší, vrstvami otupělosti rychle proniká strach. A zároveň, nějakou 

jinou cestou, taková neosobní, chladná zvědavost. Jaké to bude? Prsty tápavě sahají po cukru, 
ale ne, lékař udělá netrpělivé gesto. Chce cukr vložit přímo do úst. Jako při svatém přijímání. 
Transsubstanciace....  

Sladkost, nepatrně nalomená stopou divné chuti. Složitý pohyb polykání. 
„V pořádku? No tak vidíte. Teď si tady vzadu sedněte, pěkně pohodlně. Necháme to 

trochu působit.“ 
Lékař odchází za stůl a noří se do svých papírů... Místnost je delší, než se původně 

zdála, prostor k vzdálené postavě s brýlemi se svažuje a ubíhá do nečekané dálky. Stěna 
s knihami nebo pořadači jaksi není pravoúhlá, skutečně, najednou se různě prohýbá a vlní... 
teď zvláštní proměnou vytváří složitý barevný vzor, svislé a podélné hrany knih postupně 
vynikají v zajímavém, pravidelném obrazci, světélkujícím v barvách duhy. Světlo propůjčuje 
všem předmětům magickou namodralou záři. Prostor kolem nich vlastně není pravoúhle 
trojrozměrný. Jako by knihovna s lehátkem, skříněmi a stolem vytvářela ornament, který se 
postupně stáčí do velkého kornoutu. Ne, je to stále zřetelnější barevný tunel, v jehož opačném 
ústí je postavička lékaře, groteskně změněná. Hrany předmětů, podřízené teď tomu 
všeobecnému zavíjení, tvoří pulzující obrazce, které se otáčejí stále rychleji. Namodralá 
polární záře, vycházející z tohoto stísněného prostoru, postupně mění barvu do odstínů, které 
nejspíš ani neexistují. 

„Jak se teď cítíte?“ 
„Mám něco s očima. Všude vidím barevné vzory... jako obrovský koberec, ale mnohem 

víc to září a taky... pulzuje.“ 
„To je normální. Počkáme ještě.“ 
Předměty jsou teď už úplně roztříštěny v složitých ornamentech, které strhuje závratný 

vír vesmírného tunelu. Tam, kde ještě zůstávají kusy židle, rámu okna, hrany stolu, vyrážejí 
žluté nebo oranžové blesky. Vlastní ruka rozkvétá do oranžového květu, není to vlastně dlaň, 
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ale neuvěřitelné sršení tajemné záře, které je vzápětí unášeno kolotáním barevných zášlehů. 
Všechno je energie, tepající a vybuchující zárodečná síla, vybíjející se v prvopočáteční 
geometrii, v miliardách proměnlivých forem, řítících se v nesmírných přílivech ze všech stran 
do ústí vířícího trychtýře... tam na okraji, kde ty planoucí koberce začínají, se vynořují pralesy 
patvarů, náznaky fantastických rostlin a ještě dál obrovská, nedohledná města, kypící 
hemživým mravenčením lidí. Tisíce, miliony postav, každá se zvláštní, naprosto zřetelnou 
tváří, viditelnou ze všech stran... 

„Co vidíte?“ 
„Města... obrovská, celé krystaly, svazky měst... je to úžasné, vidím do každého bytu, 

jsem ve všech současně... ne, já se vznáším, nemám tělo...“ 
„Budu teď počítat a při každém čísle vám bude tolik let, kolik já řeknu. Třicet, je vám 

třicet let...dvacet, je vám dvacet...je vám deset... osm... šest... čtyři... tři. Jsou ti tři roky. Teď 
jsi dítě, malý kluk...“ 

„Ano...jsem malý. Bože můj!“ 
Svět je obrovský, tajemné křoví se kupí všude kolem jako nedohledná houština. Tráva 

hned píchá, hned hedvábně hladí, před očima ubíhají vzhůru sloupy mužských nohou, 
porostlých velikými chlupy. Záře vodní hladiny, vůně běžící vody, dusivý, nasládlý pach bláta 
a tamtoho výkalu za křovím, o kterém nikdo nemluví. Zázračný třpyt škeble, hbitý hřbítek 
vlny, sáhnout po ní... náraz vody a pružně přilnavé, lehce páchnoucí sevření, let kamsi do 
zeleného prázdna, dýchat, voda v puse, nose, očích, unáší mě voda, topím se... Chraptivý řev, 
otec se řítí po břehu, obrovské tělo letí do vody a rozrazí ji nesmírným gejzírem, ruka ve 
vlasech, bolestivé táhnutí, světlo... a vzduch! Nehybnost hrůzy, ať se ten svět pohne, konečně 
první zalomcování vzlyku, pláč, křik, vřeštění... podivný, cizí kvílivý zvuk z vlastních úst. 
Otcova náruč... 

„Otec, co? Fotr. Copak ti udělal.“ 
„Zachránil mě...“ 
„A pak ti nařezal. Pořádně tě zmlátil.“ 
„Ne, táta je... hodný.“ 
„Musel někdy. Přece tě bil. Posmíval se ti. Bál ses ho přece.“ 
Bezpočet podob otce. Krajina jeho obrovského těla. Pralesy šedých chlupů na kopcích 

prsou a břicha. Velké, lekající bradavky. Pak krk a škrábavá brada. Ostrá, kořenná vůně 
mužského potu a slabý zápach z úst. Úsměv se zlatým zábleskem po straně, světlé oči, 
šedomodré jako vzduch nad vodou, s červenou žilkou jako železnice na mapě. Hluboký, 
podivně uklidňující hlas, drnčící v hloubi těla. 

„Kdypak tě zmáčknul, ten tvůj fotr. Bojíš se ho přece. Co ti udělal!“ 
Louže inkoustu na tátových posvátných deskách, na tom jediném zakázaném a tím 

magicky lákavém území. Obrovské černé moře, valící se z překocené lahvičky, prsty se topí 
v té požírající tmě a nepochopitelně ji rozmazávají. Bezdechá hrůza. Výkřik a strašný stisk za 
krkem, let vzduchem a Ježíši Karle, ty mu něco uděláš! Hejna výkřiků zmateně víří v prázdnu 
jako tlukot křídel, máminy ruce všude kolem, najednou zase let a měkký dopad na tělo, tátův 
pach, tísnivé sevření a škubavé otřesy, škrábavá tvář a vlhko. Táta pláče! Nepochopitelné, 
divné, děsivé. Hladím našedlé vlasy a...pláču já? 

„Však na to přijdeme. Pouštěl na tebe hrůzu. Plazil ses před ním...“ 
Tátova velká, měkká dlaň, v které se vlastní ruka téměř ztrácí, a hluboký, trochu 

chraptivý hlas, který něco vysvětluje nebo jenom vypráví. Teplý, uklidňující pocit důvěry... 
„Tak se ho konečně pusť, toho fotra! Sedí ti za krkem a utlačuje tě!“ 
Najednou je to jako v kresleném filmu. Pitvorná, k uřehtání směšná postavička doktora, 

brejličky na konci špičatého nosu, velká poskakující koule legračně zamračeného táty. Boxují 
spolu, rána a doktor letí jako míč. Ale jsou jako na gumě, scéna se úplně stejně opakuje. Po 
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stranách vyskakují rozšklebené tlamičky, kreslené barevnými tužkami. Je to k uchechtání, ale 
najednou už nesnesitelné jako nekonečná groteska. 

„Tak co ti udělal!“ 
„Nic. Vlez mi na záda, ty vejtaho.“ 
Kresbičky blednou, plihnou, je z nich nanic, pak jenom šeď a vyčerpané prázdno. 

Tohle... tohle je něco jiného. To snad je... protivný pokoj, ach ordinace, jako vyždímaná, bez 
života. Docela blízko doktorova bezbarvá tvář, která se rozmazává do odporných grimas. 

„Tak co mi povíš!“ 
„Dej mi pokoj... ani nedržíš pohromadě...“ 
Zbytečné, nekonečně prázdné ležení na pohovce, pak stisk na paži, nejasné bodnutí a 

dlouhé, bezúčelné ploužení chodbou. Tolik dveří! A potom zase ležet, je to všechno zbytečné, 
marné, prázdné. Život je k ničemu... všechno je... 

 
* * * 

 
Nedohledné, olejnatě líné černé přelévání... Řídne, řídne, proniká jím šedivé světlo. 

Tíha, ta sladká teplá malátnost těla i duše najednou nesmírně bolí. Z dálky tlumeně a přitom 
naléhavě hřímá hlas... země  je pustá a prázdná a hlas.. ne, duch vznáší se nad vodami... Ach 
bože, zas ta trýzeň vědomí. 

„Konečně! Už jsem chtěl volat lékaře.“ 
Zase ta povědomá tvář, zelená košile. 
„Hradil?“ 
„Ano tak se jmenuji. Doktor Hradil. Ale vy jste taky doktor, že. Doktor Kadlec.“ 
„Býval jsem.“ 
„Pořád jste. Jakpak se cítíte.“ 
„Jako kus hadru, pohozený v koutě.“ 
„To vypadá...vy jste měl LSD seanci?“ 
Seanci? Skutečně to připomínalo duchařské sezení, už tím, jak se v něm vyvolávali už 

dlouho mrtví rodiče, ale hlavně tím pocitem bezednosti šedé prázdnoty, která pak nastala. 
„LSD? Ano, tak nějak to Komorous jmenoval.“ 
„Pak to po nějaké době přejde. Nemáte doufám suicidální myšlenky.“ 
„Suici... Já nevím, co to znamená.“ 
„No, chuť udělat hloupost... tedy sebevraždu.“ 
„Asi bych měl, kdybych měl k tomu sílu. A taky prostředky. Pohleďte, okno je tu 

zamřížované, ani skočit dolů nejde.“ 
„To už vás napadlo?“ 
„Hned, jak mě tady zavřeli... Byla to ale jenom myšlenka. Od ní je ještě daleko ke 

skutečnému činu.“ 
Nějak dlouho se dívá, velmi pozorně, potom pokývá hlavou. 
„Hlídejte si tu vzdálenost. Čeká vás ještě asi ledacos, ale nakonec zas odsud vyjdete. Na 

to prosím vás nikdy nezapomeňte... Jak šla ta dnešní seance?“ 
Co na to říct? Paměť vybaví fantastické obrazce, ty trsy měst a kornout nebo tunel, do 

něhož se svíjel svět... a potom konec, bezmocná divokost, s níž psychiatr dorážel. 
„Já se pořádně nepamatuji... Myslím, že se Komorous přitom vztekal.“ 
„Hájil jste pravdu dokonce i v regresi?“ 
Smutně a přitom – zdá se – s pochopením se přitom usmívá. 
„V regresi?“ 
„LSD je jedna z látek, které dovedou, zvlášť při cílené sugesci, vrátit vědomí do raného 

věku, na který si člověk už víceméně nepamatuje. Doktor Komorous se zřejmě domnívá, že 
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kořen vašich potíží je někde v dětství. Tak to opravdu skoro vždycky bývá, i když 
bezprostřední příčina zdánlivě vznikla nedávno.“ 

„Jenomže on moje obtíže ignoruje a vymyslel si místo toho jiné. Prý blud, který se 
chystá rozdrtit. Připadá mi to šílené.“ 

„Víte... bylo by asi lepší, kdybyste mu neodporoval.“ 
Říká to s odvráceným pohledem a zřejmě nerad. Přesto ta jeho tichá slova způsobí 

odporný pocit zrady.  
„Aha, už rozumím. Mám se prostě poddat. On vás sem tedy poslal?“ 
„Ne, co vás napadá. Dokonce, kdyby věděl... Já docela chápu, že jste nedůvěřivý. 

Nemáte dobré zkušenosti, že. Víte, já myslím, že ve vašem případě jde prostě o hluboké 
nedorozumění.“ 

„Velice mírně řečeno...“ 
Pokývne, potom vstane z postele, na které dosud seděl. Dojde k oknu a zahledí se ven. 

Když zase promluví, jsou jeho slova tichá, ale naléhavá. 
„Vyhrotilo se to do nesmyslné konfrontace a teď to začíná být nebezpečné. Máte na tom 

svůj podíl, to si přiznejte.“  
„Svůj podíl? Vždyť neříkám nic, než pravdu.“ 
„Celou pravdu neříkáte, ale o to v téhle chvíli nejde. Podívejte, já jsem nebyl při vašich 

sezeních s doktorem Komorousem, ale byl jsem, jak si asi vzpomínáte, na těch skupinách. Co 
jste tam říkal, bylo strašně netaktické a nepřiměřené zdejšímu prostředí.“ 

„Říkal jsem prostě to, co jsem si myslel...“ 
„A oni vám nerozuměli. Podívejte se, většina zdejších pacientů má dost jiné problémy. 

Deprese z toho, že je manžel alkoholik. Nutkavá čistotnost. Strach jezdit tramvají či metrem 
nebo výtahem, nebo naopak vyjít na balkón, případně vůbec na ulici. Klaustrofobie, 
agarofobie. Konflikty s lidmi z malicherných příčin. A tak dále...“ 

„A ty může vyléčit skupina?“ 
„Skutečně ne. Příčina jejich potíží je nejspíš dvojí – jedna bývá v nějakém traumatu, 

které je bezprostředně spustilo. Druhá a hlavní leží někde v dětství. K té hlavní nemůžeme, na 
to by každý musel mít léta individuální péče a na to psychologů nebo psychiatrů prostě není 
dost, chápete?“ 

„Takže je nemůžete vyléčit? Tak proč to prostě nepřiznáte a nezavřete léčebny?“ 
Trhne sebou, jako by ho někdo lehce udeřil. Potom se zřejmě ovládne, otočí se od okna 

a jde zas zpátky k lůžku. 
„Protože některým přece jen trochu pomůžeme. Třeba je naučíme, jak s tím poškozením 

docela obstojně žít. Jak vyjít se svým prostředím, aniž by měli věčné konflikty. Prostě 
adaptovat se.“ 

„To slovo jsem už slyšel. Zdálo se mi, že jde o to, aby byli lidé lépe ovladatelní.“ 
„Ale kdepak, alespoň ne především. Víte, jaké to je, být třeba chycen v koupelně a 

nemoct ven, protože jak sáhnete na kliku, musíte si znovu umýt ruce? Nebo když ve své mysli 
nenajdete žádný důvod, proč ráno vstát z postele, přestože děti mají hlad a práce čeká? Tak 
bych mohl pokračovat, ale na to není čas. Důležité je, že vy jste se sem dostal omylem. Ne, že 
byste byl zcela v pořádku, ale my tu pro vás nemůžeme mnoho udělat.“ 

„Konečně jasná řeč. Tak co mám dělat?“ 
„Víte, nemám moc času, každou chvíli může někdo přijít. Musíme vás odsud dostat, co 

nejrychleji. Já tu nemám skoro žádný vliv, ale může zasáhnout vaše žena.“ 
„Ta se ke mně nehlásí. Asi mě odepsala. “ 
„Nejspíš je jenom zmatená a zastrašená. Řekněte mi vaše telefonní číslo, já se pokusím 

ji přesvědčit.“ 
„Číslo? Já si asi nevzpomenu.“ 
„Musíte. V paměti je máte, musíte je vydolovat. Jak to začíná?“ 
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Čtyřka. Musí to být čtyřka, ačkoliv ani to... A přece. 417? To trojčíslí chutná povědomě. 
Pak něco, co se kutálí samo po sobě, něco otáčivého, 69? Pak...je tam nějaký součet, není to 
413, ale trojkou to končí..523! Tak tedy 41769523? Snad, zní to povědomě, když to člověk 
říká nahlas. Ale jistota... 

„Ale, kolega Hradil. Zajímáte se o našeho pacienta?“ 
Komorous stojí v otevřených dveřích, výsměšný a přitom hrozivý. 
„Bylo mi divné, co tu dělá. Má být přece na trojce.“ 
„Už ne. Teď půjde na šestku.“ 
„Ale...“ 
„Tohle je jenom překladiště. Pan Závada se o to postará.“ 
„Chci říct, že šestka...“ 
„Je šestka. Ano. Tohle není vaše starost, pane kolego.“ 
„Snad bych přece jen mohl...“ 
„Čeká na vás klient, pane doktore. Potřebuje vyšetření, to je vaše kompetence. Tohle 

přenechejte mně.“ 
„Ano jistě.“ 
Hradil viditelně ještě chvíli bojuje sám se sebou, potom se otočí a jde pomalu ke 

dveřím. Ještě jeden výmluvný pohled při odchodu. Potom ho zakryje zas Komorous, který se 
chvíli mlčky dívá s neproniknutelným výrazem, pak vyjde také na chodbu a zavře dveře.  

 
* * * 

 
Vrátí se znovu zanedlouho v doprovodu obrovského muže v bílém.  
„Mám pro vás překvapení. Povýšíte o patro.“ 
„Vymyslel jste si zase pro mne nové mučení?“ 
„Ne, jenom intenzivní terapii. Ta dosavadní nikam nevede.“ 
„Já nikam nepůjdu.“ 
„Pan Závada vám pomůže, pokud se bojíte těch schodů.“ 
V jeho hlase je otevřená hrozba. Na jeho pokyn obrovitý člověk přistoupí až k posteli. 

Zblízka je vidět, že má obličej úplně tupý, bezvýrazný jako brambora. 
„Proč jste se rozhodl mě zničit? Co jsem vám vlastně udělal?“ 
Je ponižující, uslyšet ve svém vlastním hlasu zoufalství a náznak prosby. A taky hloupé, 

protože ten člověk je zřejmě ke všem prosbám hluchý, leda ho podněcují k další agresi. 
„Já vám chci pomoct, člověče. Copak to nechápete? Zatím jsme nebyli moc úspěšní, 

protože vy kladete odpor. A jak se bráníte, ukazujete nám stále nové důkazy, jak velmi pomoc 
potřebujete. Tak konec řečí, půjdeme. Pane Závado, prosím vás, pomozte tady pacientovi.“ 

Veliká ruka se jenom mihne a tlapa sevře paži hrozným stiskem. Vzápětí prudký zdvih a 
let, nohy se sotva dotknou podlahy a potom se smýkají po podlaze. 

„To mám jít bos?“ 
„Je to jenom pár schodů, to snad vydržíte.“ 
Dřív, než je možné vykřiknout, jsou tady dveře, chodba, potom východ na schodiště. 

Vrhnout se dolů, prostě všechno skončit? Stisk tlapy žádný vlastní pohyb nedovolí, jen 
klopýtání do schodů, které jsou ledové a drsné, takže odírají chodidla. Pak dveře, oprýskanější 
a nějak hrozivější. Pokus se zapřít vede jen k zadření třísky do dlaně – ten mocný tah, který 
jako by vyvozoval stroj, ruce prostě vtáhne po dřevěných hranách dovnitř. Zas chodba, 
podobná, jako ta dole, jen nějak ještě bezútěšnější. Pak zase dveře, osvětlený pokoj. Dvě 
postele, vlečení k jedné z nich a smýknutí, kterým už zcela vyčerpané tělo dopadne jako 
bezvládný pytel na žíněnku. 

„Tohle je otevřené násilí, na které určitě nemáte žádné právo! Jste hnusný sadista, měl 
byste se sám léčit!“ 
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Pokus se vymrštit a snad i udeřit do samolibé tváře Komorouse ihned zlikviduje jeho 
gorila. Stisk, kterým tlačí tělo k posteli, vyžene z hrudi zbytky dechu. 

„Vždyť já se dusím, pusťte mě!“ 
„Jen klid, už bude dobře.“ 
Každý odpor je zbytečný, Komorous snadno shrne rukáv s paže, pak známé bodnutí a 

ještě dřív, než jed může proniknout do krve, tělo už reaguje. Takový hluboký, mátožný 
vzdech, jako by nervy mohly samy mluvit. Pak hustá, olejnatá ospalost a potom tma.  

 
XIII 
 
Je to jako výstup šedou hladinou do prostoru, kde nezřetelně hlomozí nějaký hlas.  
„Konečně! Už jsem myslel, že budete spát až do Posledního soudu.“ 
Neznámá, jaksi zneklidňující, podivná tvář. Klenutý nos, široká měkká ústa. Velké 

žhnoucí oči, které jako by nebyly docela přítomné. 
„Tak zase na světě? Zrození, dalo by se skoro říct i stvoření. Nazí a slepí vstupujeme do 

tohoto slzavého údolí. Ale vy už máte hábit.“ 
Ruce a hruď jsou jako cizí. Zřejmě zas novým, divně pruhovaným šatem, který se na 

nich objevil. Vězení a blázince mají zálibu v šedých pruzích, jako by i na oděvu chtěly fixovat 
stín mříží. 

„To mě zas převlékli?“ 
„No ovšem. Teď už nejste novic. Vstoupil jste mezi adepty.“ 
„Zřejmě... Přijal jsem přece svátost.“ 
„Proč tohle říkáte?“ 
Hlas nepříjemně řeže, oči jsou najednou divně ztuhlé. Neznámý, podobně pruhovaný, 

se výhružně tyčí u lůžka. 
„Jen tak. Matně si vzpomínám, že jsem dostal něco na jazyk... Možná kus cukru 

s nějakým tím jejich svinstvem. Připadalo mi to jako hostie, i když já samozřejmě nevím...“ 
Napětí rychle mizí. Zabublá tichý, stále hlasitější smích, který jako by stále narůstal 

v hrdle a nemohl se zastavit. Podivně plíživým a trochu vratkým krokem odchází ke své 
posteli. 

„Vlastně je to přesné, příteli. Svátost! Vkládá se do úst, že... a do člověka vstupuje 
duch. Jenomže ten stav milosti je krátký, viďte. Pak následuje zavržení.“ 

Něčím nepostižitelným připomíná doktora Balabána ze skupiny. Měkká ústa? Možná 
ten zvučný, afektovaný hlas. 

„Nejste vy kněz?“ 
Neznámý se vymrští a řítí se k posteli. 
„Cože? Co jste to říkal?“ 
„Nezlobte se, jenom mě to napadlo. Já asi nevím, co teď říkám. “ 
Hrozivá energie zase zplihla. Záda se hrbí, oči bezútěšně matní. 
„Kdysi... jsem býval... ne snad knězem, ale něčím podobným.“ 
Vleče se k posteli a tam se zhroutí s povzdechem, který je skoro jako vzlyk. V místnosti 

houstne mlčení. 
„Jak vy jste se sem dostal?“ 
Chvíli to vypadá, že neodpoví. Když zase promluví, je mu jen stěží rozumět. 
„Odrodil jsem se. Onemocněl jsem pýchou. A za to, hlavně za to teďka strašně...“ 
Nedopoví, ale zoufalství z něho prýští, jako šedé cáry, které se rozlézají pokojem a 

dusí... Je třeba něco říci, snad cokoliv. 
„Jak to, že jsme tu dva? Předtím mě drželi celé dny v izolaci.“ 
„To patří k iniciaci.“ 
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Jenom to zamumlá, není mu skoro rozumět. 
„Vy... vy jste taky měl tu drogu?“ 
Trvá to chvíli, než zas ožije. 
„Myslíte LSD? Samozřejmě. Několikrát.“ 
„Jak jste to prožíval?“ 
„Bylo to vždycky nádherné... v té první fázi. Ty možnosti, ty neuvěřitelně jasné vize! 

Člověk pak za to ovšem platí, že.“ 
„Já vlastně nevím, mám jen matné vzpomínky a potom okno, jako by to někdo z času 

vystřihl... Řekněte mi, je doopravdy možné, že člověk pod drogou vidí sebe zvenčí? Nebo to 
byl sen?“ 

Nadzdvihne se na posteli. 
„Vy jste se viděl zvenčí? To jste tedy hodně pokročil.“ 
„Takže jsem si to nevymyslel?“ 
Jen mávne rukou, zvláštně vymknutým pohybem, jako by dobře neovládal svaly. 
„To není nic tak nového. K tomu ani není třeba drogy...“ 
„Jak to?“ 
Leží a hledí nad sebe, jako by zapomněl, že je tu někdo jiný. 
„Co jste chtěl říct?“ 
Mlčení. Pak zastřený, jako by neosobní hlas. 
„Ve staré Indii, třeba jogíni to znali běžně. A tady na Západě rytíři Růžového kříže. A 

vůbec... je to běžné při meditacích.“ 
„Ale člověk přece nemůže vidět sám sebe zvenčí. Ve skutečnosti, myslím.“ 
Jenom se krátce zasměje. 
„Chcete říct očima.“ 
Dveře se náhle rozletí a vejde ošetřovatel. Ne ta obrovská gorila, která se krátce kmitne 

ve vzpomínce, ale mladší muž, který působí jaksi trochu žensky. Nese dva podnosy, na nichž 
je něco jako jídlo. 

„Tak pan Kadlec se nám už probudil. Tady máte oběd, pěkně všechno sníst! Hlavně vy, 
pane Rohane.“ 

Oslovený se sotva ohlédne.  
„Zas přicházíte s karmickým pokušením? Kdyby to aspoň stálo za ten hřích.“ 
„Jaképak pokušení. Prostě jídlo. Musíte hodně jíst, aby vám bylo zase dobře. Vždyť jste 

už kost a kůže, pane Rohane!“ 
„Aspoň mám menší zátěž na cestu.“ 
„Takhle nám odcestujete tak leda do márnice. Když nebudete jíst, tak umřete.“ 
Se sklopenýma očima zas odkvapí. Na talíři jsou jakési beztvaré, nevábně zavánějící 

hromádky. Jíst tohle? To snad ani ne. 
„Co jste myslel tím... copak se dá vidět jinak, než normálně očima?“ 
„Ale příteli!“ 
Zní to až káravě, jako by tu zaznělo něco nemravného nebo přinejmenším beznadějně 

naivního. 
„Vždyť máte oči k vidění a uši k slyšení, že... A co když to je naopak?“ 
„Jak naopak?“ 
Mlčí a zírá. Je nejspíš blázen a ten rozhovor už unavuje. Kromě toho jídlo stydne, asi by 

bylo dobře něco sníst. Ten druhý – Rohan, zvláštní jméno – ale podnos s jídlem odsunul až na 
roh postele a teď vzrušeně přechází sem a tam po malé místnosti. 

„Co když máte oči k tomu, abyste skutečně neviděl?“ 
„To myslíte vážně?“ 
„Víte, co je to mikroskop?“  
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To nestojí za odpověď. Zkusit přece jen trochu toho jídla? Co to jen je? Patrně rizoto, 
vypadá ale synteticky a taky tak, jak se zdá, páchne. Představa, že by to měl člověk pozřít, 
sevře žaludek. 

„Ano, kdo by to dneska nevěděl. Vidíte mikroskopem něco maličkého, viďte. Úžasně 
ostře, to je pravda, ale je to směšná částečka, nějaký prášek nebo buňka, co já vím. A o tom, 
co je milimetr vedle, ani tušení...“  

Vyskočí zase z postele a jde tím svým trhavým krokem k oknu. Náhle se otočí a jde zas 
zpátky, až je skoro na krok od lůžka. 

„A teď si představte, že vám někdo ten mikroskop od narození přidělal k očím. Co 
byste asi věděl o světě, kdyby vám ten nástroj někdo nestrhnul?“ 

Zastaví se a hledí vítězně, jako by právě všechno vysvětlil.  
„Oči nám daly... co to říkám daly, vnutily!.. bytosti, jejichž jméno nemá být raději ani 

vysloveno. A proč? Aby nám zabránily doopravdy vidět.“  
„Mají je taky zvířata a hmyz. Vznikaly přece vývojem...“  
„A kdo řídí vývoj? Řeknete Bůh... ne, počkejte! Vy pro něj asi máte jiné jméno, na tom 

tu přece nezáleží. Třeba příroda... to je stejně jenom pseudonym.“  
„Příroda přece není bytost.“ 
„Víte to jistě? Ale na tom nezáleží... Gnostici pochopili, že skutečný Bůh, ten nejvyšší, 

by se s tak nečistou a nízkou věcí jako Stvoření rozhodně nešpinil. Byl to ten ctižádostivý, 
ješitný Demiurg. A ten, když viděl, jak to zbabral, prostě odešel. Takže se běhu světa 
zmocnily...“ 

Zarazí se, jako by vyděšený něčím, co uviděl někde za oknem. V houstnoucím šeru se 
dá vidět, že neslyšně pohybuje rty. Modlí se, nebo snad něco zaříkává? Z myšlenky, že je 
zřejmě šílený, naskočí husí kůže. Ale na blázna přece mluví příliš souvisle a místy logicky.  

„Já na žádné temné bytosti nevěřím... Komorous mě tou drogou prostě přiotrávil.“   
„Nechcete připustit, že by vám droga otevřela oči? Znaly to přece všechny staré národy. 

Co Delfská věštírna? Co Indové a Egypťané, nebo třeba Mayové, určitě Aztékové? A mnozí 
další? Ti všichni věděli, že je třeba mysl něčím vymknout, aby se vědomí rozlilo za ty své 
úzké, všední hranice.“ 

Přechází zase horečně, jako nervózní tygr v kleci. 
„Říkal to přece Platón, vidíme jen stíny na stěnách té jeskyně, v které jsme uvěznění. 

Anebo Budha, když tak krásně mluvil o závoji Máji, který nám kryje pravou skutečnost. 
Každý prostředek je dobrý, když ten závoj natrhne...“ 

Říká to všechno trhaně a horečnatě, jde z toho až strach. Snad by se neměl dráždit, ale 
řeč v tom napůl omámeném stavu nelze ovládat. 

„Ale jak pak můžu vědět, že to není prostě klam? Viděl jsem taky různé obrazce a 
barvy, které tam určitě nebyly.“ 

„Tam? Myslíte v běžné skutečnosti, na kterou jste zvyklý.“ 
„Jak vím, že si to omámený mozek jenom nějak nevykouzlí?“ 
„Vy musíte mít důkaz, viďte. Však počkejte...“ 
Ostrý, řezavý smích. 
Potom už nepromluví. Najednou zase schlípne, dovleče se k posteli a padne na ni jako 

podťatý. Vypadá zcela vyčerpaně a jeho stav se nějak šíří místností. Snáší se husté šero...  
 

* * * 
 
O něco později, snad za hodinu nebo celé dny, vejde zas ošetřovatel. Rozsvítí, zatváří se 

káravě nad nesnědeným jídlem, potom sebere oba podnosy. 
„Vy jste nic nesnědli. Takhle se doktor může snažit...“ 
Rohan se zdvihne na lůžku, najednou bdělý. 
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„Přineste něco podobného jídlu, pak se pokusíme.“ 
„Vy dobře víte, že na kvalitu jídla nemám vliv. Nosím to, co mi dají v kuchyni.“ 
„Tohle vypadá, jako by to před námi už někdo jednou jedl.“ 
„Fuj, že se nestydíte, pane Rohane.“ 
Rohan se jenom zasměje a sveze se zas zpátky na záda. Ošetřovatel odcupitá ke dveřím, 

na chvíli zaváhá a potom zhasne. Do místnost zas padne šero, které houstne jako nějaký lehce 
světélkující plyn. Oči se v něm zas klíží a než se zcela zavřou, zdá se, že strop klesá dolů, až 
jako by se dotýkal pelestí... 

 
   * * * 

 
Nekonečné, šedivé ležení. Rohan zas někam odešel, to znamená, že ho odvedli 

k nějakému trýznění. Čas v prázdné místnosti uplývá v stejnoměrných vlnách, jako voda na 
přepadu odtéká kamsi do prázdna. Nedávné vzpomínky na dětství naléhavě dorážejí na 
jakousi vnější blánu vědomí, ale hned uklouznou, když se je člověk snaží zachytit. Byly tak 
živé, bezprostřední... Jako by v dětství člověk nějak jinak žil, v důvěrném doteku se světem 
vůní, chutí, barev, úplně pohlcený kouzlem přítomnosti. Později, v dospělosti, nic tak silně 
nechutná a nevoní, nic nemá svěžest toho stále přítomného jitra, plného fantastických 
příslibů... V průběhu let to člověk nějak ztratí, zapomene. A přitom, jak se zdá, je tady způsob, 
jak to znovu vyvolat. Je možné, že někde tam dole, ve sklepeních paměti, je v plnosti uchován 
celý život? Ale co je to „dole“? Kde jsou tyhle vzpomínky, když jsou normálně nepřístupné? 

Dveře se otevřou, vsune se hlava doktora Hradila, pak vstoupí celý. 
„To číslo, které jste mi dal. Není asi správně.“ 
„Číslo?“ 
„Vaše telefonní číslo, člověče. Nepřemýšlejte a řekněte je rychle.“ 
„41796235.“ 
„To jste už říkal minule. Nikdo to tam nebere, tak jsem myslel, že jste ta čísla přeházel.“ 
„K čemu to potřebujete?“ 
„Pro vaši záchranu. Copak si nepamatujete?“ 
„Mne už nic nezachrání.“ 
„Neblázněte. Musíte se vzmužit. Navenek ne, tvařte se pokorně. Ale uvnitř vzdorujte.“ 
Zmizí dřív, než je možno odpovědět. Dá se mu věřit? Ale co na tom záleží. Stejně je 

konec, buď teď, nebo v dohlednu. Já končí. Jaké Já? 
 

* * * 
 
Dveře se otevřou a je tu Rohan v patách s gorilou, která má bílý úbor, ačkoliv by 

správně měla být v kleci někde v zoologické zahradě. Ačkoliv se Rohan nepotácí, dokonce se 
tiše, škodolibě usmívá, vede ho ošetřovatel až k posteli. Pak beze slova, bez výrazu jako vždy, 
konečně pustí Rohanovu paži a zas odchází. Dveře klapnou. Rohan se zasměje. 

„Tak jsem ho konečně doběhl, farizeje jednoho.“ 
„Komorouse?“ 
„No ovšem, našeho představeného.“ 
„Vy pořád mluvíte o téhle léčebně jako o nějakém... klášteru.“ 
„Snad si nemyslíte, že je to nějaký stánek vědy?“  
„Vědy určitě ne...“ 
„Tak vidíte. Žijeme v náboženské době, milý příteli, a tahle léčebna, jak tomu říkáte, je 

její vlastní dítě.“ 
Říká to, jako by se trochu posmíval, přitom se tváří vážně. Oči, předtím napůl zakryté 

víčky, mu náhle zažhnou zaujetím. 
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„Nic neříkáte. Asi si myslíte, že ještě nikdy náboženství nebylo tak oslabeno. Ale co ty 
vlny masové vášně, příteli, které už celá desetiletí lomcují světem? Ty pochody nadějí zpitých 
národů do země zaslíbené, ať už se přitom bloudilo v nejhlubší tmě?“ 

„Ale vždyť se to snad všechno podniká ve jménu rozumu.“  
„Tomu říkáte rozum? Ne, já vím, co mi chcete namítnout. Ta přímočarost, s jakou se 

zlikvidují nebo přestěhují miliony lidí, nastavějí přehrady, obracejí se toky řek a řadí lidi do 
geometrických šiků, to vyjadřuje víru v rozumovou řešitelnost lidství...“  

Vztyčí se a projde se po místnosti. Jeho ústa se přitom pohybují, jako by jen pro sebe 
vedl ještě nějaký jiný rozhovor. Potom se zastaví a vztyčí ukazovák. 

„Jenomže, všimněte si, mluvíme tu o víře. Nikdo přece nepochybuje, nezvažuje, neptá 
se. Je to zas jenom jiné náboženství, ať se už vzývá rozum, nebo logos, nebo Bůh... Jakýpak 
je rozdíl mezi takovým Prvním májem a katolickým Božím tělem?“ 

„Kolik lidí myslíte, že tam jde dobrovolně?“ 
„Dneska. Ale včera? Nebo zítra? Víra vždycky načas upadá, jenom aby se znovu 

vzepnula. Já vím, lidi už zas hledají spásu v pozemském budoucnu. Království Boží na zemi. 
Tak to nebylo myšleno...“ 

Prudce přechází po místnosti, s rukama na zádech. Ústa přemílají tiché věty. Modlí se? 
„Ne v čase je vykoupení, ale nad ním. Tihle tady to pochopili. Je to začátek, jistě 

diletantský, ale stejně začátek...“ 
„Tak vy jste to myslel skutečně vážně, s tou jejich zdejší zbožností?“ 
Otočí se a chvíli zírá. Nelze říct, co teď udělá. Až z toho trochu mrazí. 
„Jistě, bratře. Vezměte jenom vášeň, s jakou se tu zabývají tou tak zvanou chorobou! 

Myslíte snad, aby ji odstranili, nebo aspoň zmírnili? Kdepak, můj spolutrpiteli. Aby se jí 
zabývali, prohloubili ji.“  

„Tenhle dojem mám taky. Je to jakési strašné nedorozumění.“ 
Jenom se zasměje. Teď jeho smích ale už má zase ten zvláštní, klokotavý zvuk, který 

získává vždycky, když se začne rozohňovat.  
„Jaképak nedorozumění. Nevšiml jste si té přitažlivosti, jakou má dnes právě všechno 

abnormální? Proč myslíte, že lidé přicházejí sem? Aby se léčili? Nikoli, bratře. Aby se tou 
svou nemocí zabývali, aby k tomu získali i sobě podobné a hlavně... pastýře.“ 

„Nakonec je taková skupina něco jako kroužek vyznavačů?“ 
Přiběhne k posteli a sedne si tak blízko, že je cítit jeho dech. 
„Správně, bratříčku, výborně. Není jiné cesty do hlubin duše, než přes tak zvané 

šílenství. Staří to věděli, vážili si těchto stavů. Vezměte jurodivé, vezměte proroky. 
V mnohých klášterech středověku taky ctili svatou posedlost. To jenom osvícenství se svou 
zrůdnou posedlostí rozumem o tom nechtělo vědět. Ale jak vidíte, zas se to vrací.“ 

„Pak ale nechápu ty vaše boje s Komorousem.“ 
„Cožpak jste ještě neprozřel, můj bratře? Je to přece tak jednoduché! Komorous to 

myslí dobře, ale dělá... takovou zbytečnou okliku.“ 
Ticho. Rohan se náhle položí na postel a zavře oči. Kolem úst mu tuhne stopa úsměvu. 

Blázen? Mezi kořínky vlasů probíhá mrazivé mravenčení. 
 
 
XIV 
 
 „Tak jsme se tedy do vás podívali. Jenom trochu, přirozeně, ale něco se přece jen 

ukázalo. A co myslíte, že to bylo?“ 
Doktor je zřejmě v dobrém rozmaru, i když to může být jen maska. Dokonce sundal 

brýle a vystavuje mžourající nahé oči, náhle zdánlivě úplně bezbranné. Chvíli se kochá, téměř 
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mazlí s napjatým tichem. Jak rád využívá tohle ticho, které není jenom nepřítomnost zvuků, 
ale doutnající nálož očekávání a úzkosti... 

„Vy jste – a poslouchejte dobře – vy jste nadměrně, ba přímo patologicky závislý na 
osobnosti svého otce. Dalo by se přímo říct, že váš otec v určitém smyslu ve vás žije dál.“ 

„Jistě, že ve mně žije. Měl jsem ho velmi rád a když zemřel... umínil jsem si, že mu 
dám něco jako druhý život ve své paměti.“  

Udělá gesto, jako že to říkal. 
„Tím jenom přiznáváte závislost, která je nepřiměřená vašemu věku.“ 
„Co je na tom tak špatného? Jak jinak bych se mohl smířit se svou smrtelností, než 

právě představou, že budu v jistém smyslu pokračovat ve svých dětech?“ 
Přechází sem a tam a teď se zastaví, s pohledem upřeným a tváří plnou opovržení. 
„To je ovšem slabošská a sentimentální představa. Kdybyste byl skutečná osobnost, tak 

byste věděl, že smrt je právě cena, kterou platíte za svou individualitu.“  
„Abstraktně to vím. Ale citově...“ 
Jen netrpělivě zamává rukou. 
„Skutečná osobnost dokonce vítá myšlenku neodvolatelné smrti. Něčeho takového 

ovšem vy nejste schopen, že. Protože nejste svobodný. Tedy vnitřně svobodný, abyste si to 
špatně nevykládal.“ 

„A co mě podle vás tak vnitřně omezuje?“ 
„Váš otec. To on z vás mluví, víte? Zajistil si ve vás to postavení ještě v době, kdy jste 

se nemohl bránit. Ostatně taky to vysvětluje váš vztah k sexualitě. Nenapadlo vás, že jste tak 
trochu homosexuální?“ 

Myslí to vážně? Nebo to je zase jenom způsob, jak člověka šokovat a tím ho dostat do 
nějaké pasti? Už unavuje, čelit těmhle útokům.  

„Ne, to mě nenapadlo. Připadá mi to absurdní.“ 
„Je to patrně nevědomá tendence, přirozeně... Ale abychom se vrátili. Vy jste osobností 

svého otce přímo obalen a zevnitř ovládán. Na jedné straně vás to chrání, ale současně vám to 
brání dýchat. Dětem silných osobností se to stává.“ 

Táta a silná osobnost? Náhle se zjeví málem před očima, tak živě, jako dávno ne. 
Člověk by rád, aby rodiče žili v paměti, ale časem jejich podoba zmatní, nahrazena nějakou 
fotografií nebo jedinou vzpomínkou. Táta v své korpulentní, hřmotné neskladnosti, se kterou 
stále něco shazoval a rozbíjel, k své nekonečné lítosti, protože každé ničení – ať už to byla 
něčí smrt nebo jenom rozbitý hrnek – v něm vzbuzovalo trýzeň. Táta s šedým chomáčem 
vlasů nad čelem, červenou žilkou v mírně uslzených šedých očích a trochu depresivní, 
ironickou vráskou kolem měkkých úst, směšný a přitom stále drahý táta – ten že byl silná 
osobnost?  

„Můj otec měl své velmi lidské stránky, ale v podstatě to byl spíš slabý člověk.“ 
„Právě slaboši nejvíc tyranizují své okolí.“ 
„Jenomže on nikoho netyranizoval. Vaše schéma je prostě vedle. On měl pro matku a 

zvlášť pro mne skoro nekonečné pochopení...“ 
Komorous, jako když ho bodne, náhle přiskočí, sevře rukama obě ramena a zahledí se 

zblízka do očí. 
„Teď ale nemluvíte vy, ale on ve vás. To on se mi úporně vzpírá. Vy sám jste docela 

slabý, nevyspělý, připravený přilnout k někomu. Ale on vás drží a hlídá jako džin. Není to 
tak? Odpovězte! Je to tak?“ 

Ticho. Je tohle absurdní fraška, blábolení pomatence nebo psychiatrický rituál? 
„Samozřejmě, že je to tak. A já ho ve vás... rozdrtím.“ 
„Abyste získal tu malou dušičku, připravenou přilnout? Co vlastně chcete, léčit nebo 

drtit? Jak rád máte tohle slovo... Zřejmě rád ovládáte a vybral jste si na to vhodný obor, to je 
fakt. Jenomže ve mně jste se spletl.“  
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„Já se nikdy nepletu.“ 
Řekne to rychle, zřejmě automaticky, s výrazem bohorovné převahy. Vzbudí to odpor, 

který nelze ovládnout.  
„Ale pletete. Hlavně toho asi o psychologii moc nevíte a pouštíte na lidi hrůzu, abyste 

to zakryl. Jenomže na mne tohle neplatí. Já se vám prostě nepoddám, rozumíte. Můžete mě 
třeba zničit, ale nenechám se zotročit.“ 

Slova vyletují, jako by to mluvil někdo jiný. Rozum říká, že je to šílenství, ale slova se 
zadržet nedají a je z nich čistý, úlevný pocit. Lékař stojí, oči ztuhlé, bledou tvář napjatou. A 
náhle, jako šlehnutím proutku, se změní. 

„Tak jsem se tedy nemýlil. Čekal jsem, že se to nakonec vymkne kontrole. Právě slabé 
duše se tak bojí ovládnutí. Skutečně svobodný člověk se podřídí každé nutnosti. Ale vy se tak 
rád dramaticky bouříte, viďte. Nu, s tím si poradíme.“ 

Zaklepání na dveře, někdo najednou vstupuje. Doktor Hradil? 
„Pane doktore, nemohl bych s vámi na chvíli mluvit?“ 
Komorous se vztekle otočí. Zřejmě by nejraději s Hradilem vyrazil dveře. 
„Ale pane kolego, přece vidíte, že tu mám pacienta.“ 
„Ono se to týká právě tohoto pacienta.“ 
Komorous výhružně pokročí k mladšímu kolegovi s výrazem, jako by ho chtěl udeřit. 

Ten viditelně zbledne, ale necouvne. 
„Skutečně? Co vy s tím máte společného? Copak nemáte jiné povinnosti?“ 
„Jistě ale... Chtěl bych vám něco říct. Snad by to bylo lepší vedle...“ 
Hradil se tváří pokorně, ale neustoupí ani o krok. Ve tváři Komorouse hněv vystřídá 

překvapení, potom zákmit nejistoty. Nakonec se vzpamatuje a nasadí zase ten povznesený 
výraz.  

„Ale to počká. Jsem teď uprostřed terapeutického výkonu. Přijďte třeba odpoledne.“ 
„Obávám se, že nepočká. Volala jeho manželka.“ 
„Jak to, že vám?“ 
„Byl jsem náhodou u vás v ordinaci, tedy u vaší sestry, když zazvonil telefon. Paní 

Kadlecová žádá, abychom jejího manžela okamžitě propustili.“  
„Cože ? Propustit pacienta uprostřed léčby?“ 
„Profesor Horák na klinice se prý jeho léčby ujme.“ 
„Horák? To nemá ze sebe. Pojďte!“ 
Jeho hlas je najednou ostrý jak nůž. Ve dveří se ohlédne. 
„Vy seďte a ani se nehněte!“ 
Stoupající kadence dvou hlasů za stěnou. Křik? Snad je tohle chvíle pro útěk? Ale kam, 

jak, v těch pruhovaných hadrech? Představa běhu ulicí, ze všech stran křik, občané 
pomáhají... Pozdě. 

„Nu, to bylo nemilé vyrušení, že. Vidím, že vám už individuální odpor nestačí, hledáte 
aliance i v mém personálu. Doktor Hradil je ještě nezkušený, to jste dobře vystihl. Co jste si 
myslel, že můžete dosáhnout?“ 

„Já jsem ho přece o nic nežádal!“ 
„Myslíte si, že jsem tak naivní? Já vám vidím až do žaludku, víte? Jste ještě 

nebezpečnější, než jsem si myslel. Ale s tím si poradíme. Chce to jenom s vámi trochu zatřást 
a uvidíme, co to s vámi udělá.“ 

„A co když mám toho vašeho otřásání a drcení už právě dost?“ 
„Na to je ovšem lehká pomoc.“ 
Stiskne knoflík na stole a skoro ihned z druhých dveří vstoupí dvě bílé postavy, jedna 

z nich ona gorila, která už před několika dny předvedla svoji sílu. Komorous několika 
rychlými kroky obejde stůl a prsty, ostrými jako spár nějakého dravce, stiskne paži.  
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„Vy teď se mnou půjdete do vedlejší místnosti a zcela dobrovolně, zdůrazňuji 
dobrovolně se podřídíte takové léčbě, jakou já určím.“ 

„A když ne?“ 
„Musel byste se poprat tady s těmi dvěma muži z personálu. A mám vám, takovému 

inteligentnímu člověku, vykládat, jaké by to mělo následky?“ 
„Tohle je ale pořádně zbabělé, nefér jednání!“ 
„Fér nebo nefér, to je jedno. Proti nemoci je dovolena každá lest. Tak pojďte.“ 
Bezděčný pohyb, kterým člověk osvobodí rameno, a ostré pálení, jak doktorův nehet 

nechá na obnažené kůži škrábnutí. Potom skok ke dveřím, úplně slepý panikou, ovšem jen do 
náručí ošetřovatelů. Zkušené hmaty, které uchopí a zkroutí paže, oslepující bolest, z které se 
podlomí kolena. 

Pak kroky nebo spíš vlečení na chodbu a dveřmi do jiné místnosti. Vztek rychle opadá a 
ustupuje velikému prázdnu hrůzy. Křeslo s podivnými nástavci, jakýsi jiný člověk v bílém 
plášti, který lhostejně přihlíží. Tak asi vypadá poprava. Snad při ní nejsou bílé pláště. 

„Sedněte si sem. Nečeká vás nic tak strašného.“ 
Dotek umělé kůže, tvrdých opěradel, na která jsou v mžiku připoutány paže. Místnost 

tone v lehké, jemně se vlnící mlze. 
„Moderní změkčilá doba tohle provádí v lehké narkóze, ale to má zase svá rizika a 

postrádá to, jak bych řekl, jistý výchovný účinek.“ 
Doktor se pohodlně opře, jeho oči jsou náhle jiné, člověk by řekl laskavé. Nebo změklé 

předzvěstí vlastního uspokojení? 
 „Všechny vaše myšlenky a představy, kterým přikládáte takovou důležitost, nejsou než 

elektrické proudy, které probíhají vaším mozkem. Jste sice fyzik, ale v jádře myslím idealista 
a tak si myslíte, že vaše ideje jsou něco vyššího a nedotknutelného. A přitom stačí trochu 
silnější proud zvenčí a rozsypou se jako domek z karet. Uvidíte.“ 

Na lebku z obou stran dolehne tvrdé kovové sevření. Měl jsem se bránit... co teď dělat... 
rychle něco, aspoň výkřik. Otevřená ústa ale okamžitě ucpe roubík. 

„Teď!“ 
Strašlivý, oslepující záblesk a tříštění... 
 

* * * 
 
Jen ploché, nesmyslné střepy, jako kousky rozházené skládačky... tam světlá plocha 

okna, která trčí beze smyslu v prostoru, protože nijak nesouvisí se zdí nebo vnitřkem pokoje... 
oblouk pelesti, viděný jako poprvé a jenom náhodně trčící blízko lůžka... tahle ruka, podivně 
členitá, s prsty bůhvíproč různými a pocukávajícími krátkými stahy... to všechno v prázdnu, 
ve kterém se jenom chvěje zděšení a cosi jako neuchopitelná bolest z toho chaosu... Jaksi se ví 
nebo se tuší, že by tu měla existovat souvislost, jakási sourodost těch kusů... bolestné puzení 
je hledat, poskládat k sobě ty rozmetané kusy, aby daly nějaký společný obraz a tím i samy 
získaly jakýsi smysl, nijak se to ale nedaří... to okno sem a pelest tam, ne, okno tam a pelest 
před to... před? Co vlastně znamená před tím a za tím? Není tu žádný střed a žádné okraje, jen 
střepy, volně plavající v prázdnu... 

* * * 
 
„Tak se už přece vzpamatujte, příteli. Hledíte pořád před sebe prázdnýma očima, jako 

byste ani nechtěl žít.“ 
Podivná tvář, která je možná povědomá... je chvíli zde a chvíli někde jinde, možná je 

jedna, nebo taky dvě. Mluví a jeho slova, vlastně známá, dohromady nedávají smysl. A pokud 
člověk usilovně poskládá, co vlastně znamenají, je za tím prázdno... 

„Mám... úplně... rozbitý... svět.“ 
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„Vždyť já to znám. Napřed prázdno, viďte, pak takové útržky, které nijak nechtějí 
zapadat do sebe. Ale to se spraví, příteli. Musíte ten svět vybudovat znova, po způsobu 
Stvořitele. Nebo raději smířeně, s pokorou čekat, až vám jej on znovu nadělí.“ 

„Já nějak nemůžu... najít sám sebe. Jako bych to... ani nebyl... já.“ 
Ten člověk... Rohan, ano Rohan... s pochopením kývá hlavou. Potom položí znovu ruku 

na rameno, kterým cloumal před chvílí. Ano, to rameno, které přece jenom nějak souvisí s tou 
rukou tady a na druhé straně s tělem a hlavou... 

„Právě, příteli, to jste řekl přesně. Je to, jako by se člověk znovu narodil. V bolestech, 
ale ty přece patří ke zrození. Podívejte, příteli, vy trpíte a je to možná větší mučení, než znali 
naši předchůdci tam z katakomb. Ale oni věděli, že utrpení očišťuje. Pokaždé, když ta 
jednotlivá malá dušička utone v bolesti, sklání se nad ní něco většího s úsměvem věčné 
naděje.“ 

O čem to mluví? Je to jenom blábolení, které bez ozvěny padá jako štěrk do šedé 
prázdnoty... 

„Jakápak naděje... je to jen ničení.“ 
Rohan jen dlouze vzdychne, pak vstane z postele, na které seděl, a jde k oknu. Sledovat 

ho je bolestný a trochu divný proces: je to řada nepříjemně nesouvislých obrazů, je chvíli zde 
a zase chvíli tam. Nějak se nedaří, aby ten pohyb splýval. Když znovu promluví, zazní to dutě 
někde vzadu v hlavě. 

„Bez ničení není žádného zrodu, bratře. Indický Šiva stvořitel stále tančí svůj svatý 
tanec smrti. Také my křesťané to po svém přece víme. Nový zrod v Bohu předpokládá krajní 
sebezapření. Proč myslíte, že se světci v oné veliké, dnes málo pochopené době trýznili do 
bezvědomí? Církev to potom zakázala... ale jenom laikům, víte? Ne zasvěcencům...“ 

Ticho a s ním hrůza z prázdna. Když se nakonec ústa zase sama pohnou, jako by 
promluvil někdo jiný. 

„Nějak vám... nerozumím.“ 
„Já vím, vy chcete říct, že sebetrýzněním jen potírali hříšné nároky těla. Tak se to 

vykládalo, ano. Ale mezi zasvěcenci... Co je konečně tělo? Jenom taková chatrná schránka, 
v které je zatím uvězněná naše nesmrtelná duše. Ta rozhoduje a tu je nutné neustále omývat, 
aby se udržela v čistotě. Dá se to jenom bolestí a jistě láskou, ale hlavně bolestí, vnořením do 
očistné lázně bezvědomí. Vy tady naříkáte nad tím, že se vám sesul váš rozum...“  

Trochu se tomu zasměje, jako nad nějakou trochu legrační drobnou potíží. 
„Ale jak to říkal jeden mudrc, rozum je jen toulavý pes, který poběží třeba do pekel za 

kouskem vonné pečínky. Vždyť já to dobře znám! Kolikrát jsem už zbloudil, zlákán něčím, co 
se zdálo zajímavé...“ 

Stojí u okna, odsud zdvojený a ještě rozmazaný, a mlčky kývá mechanicky hlavou. 
Chvíli se zdá, že znovu nepromluví. Potom se náhle otočí.  

„Rozum je nepřítel! Protože lpí na světě jevů a nechá se jím vždycky svést. Všechna 
velká mystická hnutí už od staré Indie to věděla... chápete, k tomu vyššímu, pravému 
nahlédnutí pravdy nezbývá, než rozum zničit... Je to tak těžké, když je na to člověk sám. Ale 
tady to udělají za vás. Měl byste jásat a ne nad tím bědovat! Vy jste se právě znovu narodil a 
nad vámi se sklání nesmírná, zářivá tvář. Copak jí odpovíte?“ 

„Nic nevidím.“ 
„Hledejte, bratře! Proste, aby se vám zjevila. To totiž je vaše jediná naděje...“ 
 

* * * 
 
Rohana odvedli. Ačkoliv tolik dychtivý na trýznění, která tu poskytuje Komorous, 

náhle jako by ztratil odvahu. Dva zavalití chlapíci, povrchně povědomí, ho museli doslova 
odvléct. Ve dveřích se jim vzepřel, pral se o každou píď cesty. Přitom tak nějak zvláštně vyl, 
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úplně jiným hlasem, než jakým tu ještě chvíli předtím promlouval. Ozvěny toho vysokého, 
zoufalého vytí ještě chvíli doznívají v prostoru. 

Jeho výlevy, předtím rušivé a strašidelně směšné, teď náhle chybí. Samota a ticho 
odhalují hloubku prázdnoty. Postupně se zrak vrací zhruba k normálu, předměty v místnosti 
už drží při sobě a zapadly do svých obvyklých vztahů. Dokonce je už možno odvážit se vstát 
a doklopýtat k oknu, vyhlédnout na terasu a dále na stromy, které v parku nehnutě tonou 
v šeru. Všechno je ale nějak divné... Svět jako by byl nehotový a ustrnul v jakémsi němém 
výkřiku. Temnící obloha je jako stará potrhaná houně, kterou tu někdo jen tak pohodil. A 
stromy, sloupky balustrády, ale také rámy okna, mřížoví a vlastní ruce jsou jen slupky 
šedivého prázdna. Není v tom žádný smysl a z té prázdnoty se jako v závrati obrací žaludek. 
Na dně té pustoty je trýzeň, která nemá žádné ohnisko, jen hloubku hlodavého hladu po 
něčem, co není... 

Pak znovu na lůžku se začnou kmitat obrazy, nejprve sem tam jeden, bez souvislosti a 
smyslu, potom stále častěji, až je to vodopád, v kterém se mysl topí a jen křečovitě lapá po 
dechu. Výjevy z ordinace, potom zase z dětství, pak výkřiky dávno zapomenutých strachů a 
úzkosti... valí se to jedno přes druhé, že to už nelze snést, ale ono to pokračuje stále silněji, 
s bezhlesým hřměním naléhavosti. Nutí to přikrývat si oči, pak zas uši, ale to naprosto 
nepomáhá, řvoucí proud se žene vnitřním prostorem. Potom i tohle ustane. Je zase prázdnota a 
ticho, ve kterém něco tiká. Po delší době člověk pochopí, že je to jeho tep. 

Náhle tu je několik vzpomínek, které jsou nějak možné paralelně a jejich smysl jaksi 
souvisí. Zvláštní je, že jsou jako nějaké příběhy z filmu, které se dějí postavě, s kterou se 
člověk jen tak napůl ztotožňuje. Jedna je z doby, kdy táta měl těsně před důchodem a přijel do 
Prahy, kde měl nějaké řízení. Jeho zavalitá postava, která se až povážlivě dere ze starého 
obleku, působí směšně, zvláště při chůzi, při níž se pohodlně kýve jako starý medvěd. 
V navyklé důvěrnosti se zavěsí do paže svého jediného syna, který úplně ztuhne trapnou 
představou, že by je takhle uviděli spolužáci z fakulty. Podivný konflikt různých citů. Má tátu 
rád a přitom se za něho stydí – za jeho ošumělost, maloměstské způsoby, široká gesta krátkou 
rukou a příliš silný hlas, prozrazující první náznak hluchoty.  

„Co se tak tváříš? Jsi jak vyměněný. Něco ti je?“ 
„Ale ne, je mi docela dobře.“  
„Tak co jsi takhle zaražený? Ty asi potřebuješ peníze.“ 
„Ne, táto, vždyť mám stipendium.“ 
Ve skutečnosti byla tehdy nouze, dokonce i dluhy. Bůhví, kam se peníze tehdy pořád 

ztrácely. Jenomže táta, jakkoliv byl jinak hodný, byl hrozný držgrešle. Vidět ho, jak nerad a 
rozechvěle vytahuje bankovku, tak malou, že to ani nestojí za jeho utrpení... 

„Tak co je s tebou? Máš nějaké potíže? Bude v tom holka, to je asi ono.“ 
„Ale ne, všechno je v pořádku. Půjdeme někam na oběd?“ 
„Víš slíbil jsem, že přijdu k Mirkovi. Měl infarkt, tak ho musím trochu potěšit.“ 
Co jen to bylo za nápad, hnát ho do Košíř, kde strýc v té době bydlel, pěšky přes Petřín? 

Táta miloval procházky, ale krotké, v městském parku. V půli kopce lapal po dechu a pak se 
svezl na první lavičku, kterou uviděl. Chvíli jen těžce dýchal a díval se dolů na město. Potom 
se otočil a bělmo jeho šedých očí přetínala rudá žilka, která vypadala jako linka železnice na 
mapě. V těch vlídných očích bylo něco bezútěšného. 

„Víš, kdyby se najednou se mnou něco stalo...“ 
„Ale táto, co by se ti mělo stát.“ 
„Něco se uvnitř děje, cítím to.“ 
„To říkáš, co si pamatuji.“ 
Tátovi věčně něco bylo, což mu jaksi nebránilo užívat si života – dokonce utrácet za 

různé lahůdky z malého platu úředníka, s tváří přitom zachmuřenou nad nezbytným vydáním. 
„Ba ne, tentokrát je to jiné, cítím to.“ 

 108



„To bude sugesce. Strejda Mirek je mladší a měl infarkt. Tak ty máš asi pocit, když jsi 
starší, že tě něco takového taky postihne. Ve skutečnosti ti nic není.“ 

„Myslíš?“ 
Byla v tom bezbranná, trochu dětinská lačnost ujištění. A z druhé strany pocit převahy, 

jakou tak může člověk mít jen ve dvaceti. Něco jako by tehdy jemně prasklo, vahadlo sil se 
převrátilo. Došli až do Košíř, tam se rozloučili. Za dva měsíce přišla zpráva, že je otec mrtvý. 

Ta druhá vzpomínka, která se jaksi objevila současně, je ovšem mnohem starší. Matka, 
tak neuvěřitelně změněná, jako by náhle zestárla o třicet let, na nemocničním lůžku. Dalo jí 
viditelnou práci vnutit tváři ten svůj neúchylný úsměv, kterým zaháněla všechny strázně 
života. Když promluvila, bylo to jen slabé zachrčení.  

„Copak je, Jiří, že se tváříš jako na pohřbu? Snad není něco ve škole. Nebo je něco 
s tátou?“ 

„Ne, mami, všechno je v pořádku. Vlastně tátovi není nějak dobře, ale...“ 
Přiznat jí, že se otec zřejmě jenom vymlouvá, aby nemusel podstoupit tu deprimující, 

děsivou návštěvu, se nedalo. Na druhé straně přehnat to by zase rozrušilo mámu. 
„Já vím, že táta se sem bojí. Myslí si, že by nemoc na něj přeskočila. Není to legrační?“ 
Chce, žádá, vynucuje, aby se syn usmál. Jenomže on, tolikrát už znásilněný k úsměvu, 

tentokrát nemůže. Cítí nejasnou hrůzu z toho, co z matčiny zpustošené tváře a zejména 
z jejích očí vyhlíží, a také cosi jako úlek z poznání, že skoro jediný cit, který v něm 
neodvratný rozklad vyvolává, je ošklivost. Matka to zřejmě cítí, její křečovitý úsměv 
povadne, oči se unaveně přivřou.  

„Už budeš muset jít, návštěvy brzy skončí. Tak pojď ke mně.“ 
Podal jí ruku s neobratnou plachostí třináctiletého kluka, ale ona ho k sobě s úplně 

nečekanou silou přitáhla a držela ho chvíli přes jeho vzpírání křečovitě na hrudi. Potom se 
vyprostil, napůl udušený studem. A také odporem, protože z matky cítil zvláštní pach, o 
kterém teprve později pochopil, že je to dech smrti. 

„Tak ahoj, mami.“ 
Neodpověděla, snad ani neslyšela. Druhý den za ní nešel, pod záminkou, že má 

odpolední vyučování. Třetí den byla mrtvá. Ten úlek, který dříve nežli smutek z její smrti 
tehdy pocítil, zůstal už navždy poznamenán studem z toho, jak se vzpíral poslednímu objetí... 

Proč právě tyhle vzpomínky, tak zvláštně současné a přitom neosobní, jako by patřily 
někomu jinému? Obojí svého druhu selhání, obojí ale taky smrt nejbližších lidí. Je v tom snad 
tušení své vlastní blízké smrti? I tahle možnost vyvstává úplně neosobně, jako ve filmu, který 
člověk sleduje s neochotnou účastí. 

 
* * * 

 
Dveře se otevřou a dovnitř vsune hlavu doktor Hradil. Když se ujistí, že tu nikdo jiný 

není, vejde a přistoupí až k lůžku. 
„Pokusil jsem se zařídit, aby profesor Horák na klinice převzal vaši léčbu.“ 
„Vy už si taky myslíte, že potřebuji léčení?“ 
„Myslím, že především je nutné dostat vás kamkoliv jinam. Jenomže jsou tu problémy. 

Profesor Horák nemůže váš převoz nijak nařídit. Není nadřízeným doktora Komorouse...“ 
Na chvíli se zarazí, jako by hledal slova. 
„Chtěl jsem, aby sem aspoň zavolal. Ale řekl mi, že není obvyklé, aby se někdo míchal 

do léčby, která je v běhu.“ 
„Jakápak léčba! Je to pomalá vražda, nebo aspoň mrzačení. Ještě pár takových šoků...“ 
Jeho oči se rozšíří. 
„Cože, on vám dokonce dává šoky?“ 
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„Zatím jsem měl jen jeden, ale to mi stačilo. Jsem jako zblblý, na nic rozumného si už 
nedokážu vzpomenout.“ 

Chvíli jen mlčky zírá, viditelně pobledlý. Potom se zřejmě vzpamatuje. 
„S tím musíme určitě něco dělat. Potíž je v tom, že neznám nikoho, jen profesora 

Horáka a ten prý na tom není zrovna dobře... kádrově. Zatímco Komorous...“ 
„Ten jistě nemá tyhle potíže.“ 
„Ne, právě naopak. Stal se tu šéfem přede dvěma lety, prý pro politické zásluhy. 

Předtím byl jen... No, na tom nezáleží. Stačí, že na něho platí jen politická moc. Neznáte 
někoho? To by nám pomohlo.“ 

„Snad nemyslíte, že se budu doprošovat téhle chásky?“ 
„Člověče neblázněte! Copak nechápete, že vám tu jde o život?“ 
 Celým tělem šlehne ledová vlna strachu. Veškeré myšlenky se zase rozsypou. Pak se 

přece jen podaří trochu se ovládnout. 
„Myslíte, že mě Komorous chce zabít?“ 
„Vědomě jistě ne. Ale má představu, že musí zlomit každý odpor. A vy jste ho velice 

vydráždil. Když došlo na šoky, je vidět, že už sám nad sebou nemá kontrolu. Já v tom nic 
dělat nemůžu, jsem psycholog a tady jenom na stáži... Nemáte doopravdy nikoho, kdo by se 
vás účinně zastal? Z mocných lidí myslím.“ 

„Kdo by se zastal mne? Vždyť se mě režim snaží zničit.“ 
„Nemluvte o režimu, tady jde o jednotlivé lidi. Nemáte z minulosti někoho známého?“ 
„Žena se s nimi stýká. Já s nimi nechci mít nic společného.“ 
Z chodby se ozvou hlasy. Hradil sebou poněkud vylekaně trhne, jde ke dveřím a chvíli 

naslouchá. Na píď otevře dveře, opatrně vyhlédne, pak se vysune ven. 
„Udělám, co se dá.“ 
Řekne to skoro neslyšně a pak za sebou tiše zavře. 
 

* * * 
 
Rohana přivlekli v příšerně zuboženém stavu. Hodili ho na postel jako nějakou velkou 

loutku. Z koutků mu tečou sliny, nesmyslně blábolí. Chvílemi něco vykřikuje, ale pak se 
zklidní. Jen jeho končetiny sebou drobně potrhávají, v jakýchsi náhodných vlněních křeči, 
která jimi probíhá. Oči má otevřené, ale zřejmě nevidoucí. Je vidět jenom jejich bělma, je to 
jaksi děsivé i odporné. Patrně dostal také elektrický šok. Představa, že tak člověk sám 
nedávno vypadal, je skoro stejně hrozná, jako vlastní zážitek. Dá se pro něho něco udělat? Ne 
asi teď. Je kromě toho skoro nemožné překonat instinktivní odpor, který vyvolává jeho 
bezvládné a přitom mechanicky poškubávající tělo. 

Stáhnout se do sebe a pokusit se znovu nějak poskládat tu rozházenou skládačku 
vlastního vědomí. Myslet na něco soustředěně se ani v nejmenším nedaří, je možné jen 
pasivně vnímat obrazy, které se samovolně objevují jeden přes druhý. Nějaká scéna ze školy, 
je to jen kmitnutí, které však překvapí ledovým jazykem, kterým olízne útroby. Je to jedna 
z těch náhlých, nepochopitelných afér, které vyvolával matikář – nejistý mužík, který stále 
kolísal mezi předstíraným přátelstvím a výbuchy, kterými si marně vynucoval úctu. Ve scéně, 
která se teď vybaví, v jednom z těch náhlých záchvatů vytýká namyšlenost, která se prý 
jednou vymstí – proč, to se v tom obrazu neobjasní. Jenom se zpřítomní ten zvláštní pocit 
ochromení z útoku, který patrně přišel zcela nečekaně pro nějakou maličkost. 

 Vzápětí je tu jiný obraz, zřejmě mnohem dřívější. Hraje se s nevelkým gumovým 
míčem, jehož pružný, lehce lepivý omak se docela jasně vybaví. Byla tam kromě kamaráda 
ještě jedna holka, dost malá na svůj věk, jak se jen jmenovala... Malé pivo se jí říkalo, ne ale 
ve zlém, spíš s přátelským humorem. Nebyla příliš hezká, ale měla veliké, zářivě hnědé oči a 
skoro vždycky uličnický úsměv v trochu pihovaté tváři. Až do té chvíle byla jenom do počtu, 
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když zrovna nebyl k dispozici kluk pro různé hry, které se hrály na ulici. Prostě takový 
kamarád, o němž se tiše vědělo, že je to holka. Ale to letní odpoledne – ještě tehdy byla 
odpoledne dlouhá, i když nakonec přece jen příliš brzo končila – se stalo něco zvláštního. 
V tom teď už mírném slunci, které dlouho váhalo, zda se má začít spouštět k obzoru, a na 
rozloučenou dávalo stromům, lidem, dokonce i šedivému asfaltu jakousi magickou zlatavou 
záři, najednou v jediném okamžiku, kdy míč letěl a Malé pivo, oslněná sluncem, s půvabnou 
bezmocí jen vztáhla ruce nad sebe... nad světem vyvstalo nádherné vědomí, že tahle malá 
osůbka není jen kamarád v poněkud defektní, holčičí podobě, ale příští žena: že se v ní zračí 
nádherně tajemný svět druhého pohlaví. Byl to okamžik okouzlení, její velké temné oči, ústa 
rozevřená v úsměvu a zlatě zářící, dohněda opálené nahé paže jako by dýchaly nejasným 
příslibem, který z ní přeskočil na celou ulici, na všechno kolem... Potom už nic, k té 
vzpomínce se žádná další nepojí. Co se stalo s tím děvčetem, odjela někam nebo umřela nebo 
tam pořád bydlela a běhala dál po ulici? Paměť o tom nic neřekne. Vydá jenom tu chvíli 
poznání, tak banálního, že se o něm ani mluvit nedalo, a přesto většího, než většina těch, která 
člověk později postupně posbíral... 

Rohan se probírá, sedá si na lůžku a hledí prázdnýma očima před sebe. Jeho široká, 
pořád ještě uslintaná ústa něco blekotají. Nedá se tomu rozumět, asi to ani není důležité. Je 
třeba k němu přistoupit a dělat to, co předtím on: pomáhat mu, aby zas posbíral střepy vědomí 
a vrátil se k lidskému bytí. 

 
 
XV 
 
„Tak jakpak se cítíme teď.“ 
Komorous, jako vždy sebejistý, vrhne pátravý pohled a zároveň pohybem ruky odešle 

dva pochopy, kteří tu po eskortě nerozhodně postávají. 
„My?“ 
„Vy, samozřejmě. Co mi povíte o svém stavu.“ 
Má vůbec cenu, mluvit s ním? Vždyť je to zloduch, který jenom zneužívá postavení 

lékaře. A omezenec, který vůbec nechápe, čeho se tady dopouští. Přesto se jaksi nedá mlčet. 
„Můj stav jsou... sutiny.“ 
Komorous přikývne, jako by takovou odpověď očekával a byl s ní spokojen. 
„To je jen dobře. Teď bude důležité, co z nich vystavíte. Ovšem za naší pomoci.“ 
„Co je dobrého...na ničení. Vy jste mi zničil tolik... vy asi vůbec nechápete, co to dalo 

práce...“ 
Doktor jen mávne rukou, jako by se mluvilo o směšných maličkostech. Může takový 

člověk pochopit, čím vším se musí projít, co všechno se musí nejen prostudovat, ale také 
strávit, vlastně znovu vystavět, aby se dalo vůbec začít s tvůrčí prací ve fyzice? Patrně ne, to 
by to musel zkusit sám, mít dostatečný intelekt a vůli překonávat úskalí a ponížení 
z nezdaru... Člověk by taky musel být sám ve stavu, mluvit souvisle o tom, co se teď v mysli 
jen válí v troskách. 

„Ale chápu, chápu. Jenomže to byly chybné stavby, víte? Je lepší strhnout budovu a 
začít znovu, než aby věci šly až k neodvratné katastrofě.“  

Nakloní se poněkud dopředu a nasadí poněkud směšný didaktický výraz.  
„Vy intelektuálové máte sklon zbožnit chiméry, které zplodilo vaše myšlení. Přikládáte 

jim hodnotu jen proto, že vás stály hodně námahy. Ale jedinou mírou hodnoty je život, víte? 
Praktický život, vážený, ne nějaké ty vaše teorie.“ 

Lékař se zvrátí do křesla, zřetelně spokojený sám se sebou. 
„Vy nevíte... o čem to mluvíte. Bez fyziky... by tu byl středověk.“ 
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„Ale nebyl, to si jenom namlouváte. Většina nových věcí vzniká přece náhodou, prostě 
tak, že lidi všelicos zkoušejí. Ale my se tu nebavíme o fyzice, že. To není pravý důvod, proč 
jste tady.“ 

Udělá zase dramatickou pauzu.  
„Vy jste sem přece přišel jako praporečník pravdy, že. Zmučený svobodou, na kterou 

nemá sílu. Tak trochu Mesiáš, pokud se pamatuji.“  
„To jste si vymyslel. Já jenom říkal...“ 
Jen mávne rukou, jako by už předem věděl, co může být řečeno. 
„Pravda a spravedlnost. Takové nebetyčné, absolutní kategorie. Teď, v tomhle stavu, 

máte šanci pochopit, že jsou to jenom relativní pojmy. Nebo ještě spíš jenom velká slova. 
Etika? Za tu se dá jít na smrt, že, ale žít se s ní prakticky nedá.“  

Udělá zase další pauzu, zřejmě aby bylo možno jeho slova vstřebat. 
„Člověk je živočich, který především musí žít a zajistit život i pro své potomstvo. A 

každý biolog vám řekne, že jediná skutečná hodnota v životě je adaptace, přizpůsobení.“ 
„Ale etika je přece právě...kolektivní adaptace. Bez ní by lidstvo...“ 
„Zahynulo, že. Tak proč se jí většina lidí neřídí? Morální ideály mají lidé k tomu, aby se 

jimi vzájemně tloukli po hlavách. Ne, aby se jimi řídili. K tomu mají praktické zásady.“ 
„Ideál se nedá... uskutečnit, ale dá se... k němu přiblížit.“ 
Jenom se zašklebí a pak zavrtí pobaveně hlavou. 
„Ale jděte. Ideál, to je romantický nesmysl, dobrý tak leda pro infantilní mysl. Dospělý 

člověk tohle přece nepotřebuje. Jeho zajímá, co funguje, co je skutečně účinné.“ 
„Účinné k čemu?“ 
„Pro realistické cíle, samozřejmě. A vy si teď musíte začít budovat takový realistický 

pohled na svět, chápete?“  
Zase taková dlouhá pauza, ve které zkoumá, jak ta jeho slova zapůsobila. Když neuslyší 

žádnou námitku, zřejmě rozhodne, že může pokračovat. 
„První krok k tomu bude, začít reálněji vidět svého otce. Tím začneme. Tak, zkuste si 

ho vybavit. Váš otec, jako by byl tady. Jistě měl nějaké směšné stránky.“ 
Zvedne se vlna odporu, ale tu je nutné zkrotit. Pamatovat to, co říkal Hradil. Tenhle 

člověk je nebezpečný. Raději ho nedráždit. 
„Každý je někdy směšný.“ 
„V čem on. A prosím, konkrétně.“ 
„Rád jedl, přitom si to vyčítal, protože stále tloustl.“ 
„A jistě taky pil.“ 
„Jen výjimečně.“  
„Býval opilý?“ 
„Jen trochu...recitoval potom básně. A opěvoval tetu Elišku.“  
„Co s ní měl?“ 
„Nic. Byla strašně ošklivá.“ 
„Ale občas vaší matce zahnul, ne?“ 
„Já nevím. Asi ne.“ 
„Určitě. A asi často lhal, to jistě, u takového typu.“ 
„Ne. Otec nikdy nelhal.“ 
Doktor, až dosud předkloněný a s dychtivostí ohaře doslova lapající každé slovo, se 

otráveně zvrátí zpátky do křesla. 
„Vidím, že jsme daleko nepokročili. Uvědomte si, váš otec už tu není. Je mrtev, nežije. 

Můžete o něm říct úplně cokoliv, třeba si něco vymyslet. Nemusíte se ho bát.“ 
„Nechci si něco vymýšlet. Otec prostě nelhal.“ 
„Ovšem. Tak podívejte. Všichni rodiče svým dětem lžou. Bez toho by je nedokázali 

vychovat. Je to normální způsob, jak si uchovat alespoň trochu svobody.“  
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Říká to s jistotou, jako by recitoval článek víry. 
„Ani váš otec se nemohl vyhnout stovkám drobných lží. O tom, že ve skutečnosti nezná 

odpověď na vaše otázky. O tom, že on sám nedodržuje, co vám tak vštěpuje. O tom, že si 
nechává vždycky něco pro sebe, ať jsou to informace, zážitky, třeba i peníze. O tom, že se bojí 
domovnice a je vůbec spíš zbabělec, ačkoliv před vámi se staví jako hrdina... Něco takového 
přece nutně bylo, ne?“ 

„Ne.“ 
„Vy jenom opakujete. Vždyť jsem vám přece právě vysvětlil...“ 
„Soudíte zřejmě podle vlastní zkušenosti.“ 
„Vy se mi zase vzpíráte, ačkoliv víte, kam to vede. Přece nechcete další šok.“ 
Napjatě pozoruje, jaký ta hrozba udělala dojem. Potom se nakloní až přes stůl, oči tvrdě 

upřené. 
„Řekněte prostě: otec lhal.“ 
Čeká a tváří se stále víc výhružně. 
„No tak?“ 
„Nic takového neřeknu. Není to pravda.“ 
„Aha. Tak na to budeme muset jít jinak...“ 
Telefon náhle zazvoní. Doktor se po něm ohlédne, podrážděný z vyrušení. Zřejmě chce 

zvonek ignorovat, ale pak to nevydrží. 
„Komorous. Říkal jsem žádné telefony! Cože? Tak mi ji sem přepojte.“ 
Pohlédne sem, s výrazem, jako by chtěl něco říct, potom se odvrátí. 
„Dobrý den, paní Kadlecová. Váš manžel? Lepší se, lepší. To víte, nejde to ze dne na 

den. Cože, co říkáte? Nepřiměřený způsob léčby? To že vám říkal doktor Hradil? Ale, ale... 
Nu, tohle si s ním vyřídím...ale kdepak, běžné postupy...to víte...“ 

Neupřímně se zasměje. Rychle, překonat tíhu v sobě... Je to jen skok, díky překvapení 
se mu podaří vyrvat mu sluchátko... 

„Aleno, to jsem já. Dávají mi elektrické šoky, oni mě tu zahubí. Udělej něco...“ 
Nerovný zápas, stín nějaké zavalité figury která se náhle objevila, silné ruce kroutí paže 

nazpět, sluchátko padá. Vrávorání, pak pád naznak. Zuřivé vzepětí, které ale nic nezmůže. 
Bodnutí jehly, zase ten hluboký vzdech až někde hluboko... A tvář Komorouse, zkřivená ještě 
vztekem. 

„Vy jste přece jen nedospělý, Kadleci. Co myslíte, že zmůžete? Nemáte vůbec žádnou 
šanci... proti psychiatrovi!“ 

Vítězný řev samce, který vyhrál souboj...  Potom hluboká lhostejnost. 
 

* * * 
 
Zas nekonečný vzestup šedým přeléváním, z něhož se člověk ani nechce vymanit. Bylo 

by nádherné jen spát, prostě se nikdy neprobudit, jenom se líně dotýkat nejasných představ, 
které unikají, sotva o ně zavadilo kalné vědomí. Ale cosi nutí k bdělosti, i když tak bolí... 

„Tak jste se přece jenom zase probudil. Už jsem si myslel, že jste to snad vzdal.“ 
Rohan, už zase schopný mluvit souvisle, se sklání nad lůžkem. 
„Kolik je hodin?“ 
„Nevím, co na tom záleží. Čas není naším pánem. Tedy tenhle nečistý pozemský čas.“ 
„Je tady šero. To je večer? Nebo se mi to jen zdá?“ 
„Je večer, pokud trváte na těchto podružnostech. Prospal jste oběd, taky večeři. Ne, že 

byste o mnoho přišel. Pokud nás chtějí připoutat ke světu jevů těmi pokrmy, pak je to marná 
snaha. Jsou příliš neuvěřitelné.“ 

Vstane a odplouží se k oknu. Je těžké sledovat ho, trochu se v tom šeru jako zdvojuje. 
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„Všiml jste si, jak jsou ty stromy venku klidné? Vůbec nic jimi nepohne. Zatím co jste 
spal, snesla se vichřice. Zdálo se, že najednou přišel soudný den. To by byla úleva, co říkáte. 
Už žádné pochyby, konečně na konci své cesty. Člověk se ale stejně bojí. Je křehčí, než ty 
stromy. Ty sice přišly o větve, ale stejně klidně stojí...“  

Chvíli postává u okna, jako by rozvažoval, proč tam přišel. Potom se otočí. 
„Co jste udělal Komorousovi, že vás zas uspal?“ 
„Já nevím, nepamatuji se. Mám vždycky okno. Jako by mi někdo vystřihl kus času.“ 
„Kus času? Myslíte, že čas je tkanička, z které se dá ustřihovat? Čas, milý bratříčku, je 

zvláštní jemná, ale přitom houževnatá substance. Natahuje se a zase smršťuje, na to prý jistý 
Einstein přišel prostou úvahou. Mudrci staré Indie to všechno věděli a víc... Myslíte, že se čas 
dá zničit? Každý máme to své klubíčko, které celé musíme rozmotat. To nejde ošálit. Ve světě 
jevů ne. Ovšem za ním...“ 

Zůstane ztuhlý v jedné poloze, jako by ho najednou postihla zvláštní křeč. 
„Stalo se něco, Rohane? Proč nic neříkáte... je vám špatně, nebo co?“ 
„Cože? Ne, jen jsem krátce hleděl do věčnosti. Strašlivý pohled pro toho, kdo není 

připraven. A já jak vidím pořád nejsem... Chápete? Přes všechno, co jsem tu na sebe vzal, já 
pořád ještě nejsem připravený...“ 

Řekne to s jakýmsi bezedným zoufalstvím. Potom už jenom nesrozumitelně mumlá a 
pomalu se vleče k posteli. Zbytek večera nereaguje, když se na něho promluví. Hledí do 
stropu očima, které jsou nehybné, snad ani nemrkají. Děsivý pohled na oči, které se dívají a 
přitom zřejmě nevidí... 

 
* * * 

 
Později Rohan zřejmě usne a do místnosti vstoupí osamělost. Klubíčko času, které 

každý máme... Nesmysly, které Rohan říká... jsou to vůbec nesmysly? V rozbité, drogou 
otupělé mysli se taková věc nedá rozhodnout. Už není myšlení, jsou jenom obrazy, které 
odkudsi přilétnou a zase zmizí... Cesta domů tramvají po nákupu s matkou, který tradičně 
vyvrcholil rozkošemi v cukrárně. Co jen to bylo za nebeský pokrm, který tam vždycky 
koupila? Vzpomínka na tu chuť se krátce kmitne a zas zanikne. Pak tramvaj, taky jako 
odměna, protože dojít by se dalo pěšky, otec tím svým kývavým krokem by to jistě podnikl. 
Jenomže matka věděla, že její malý syn miluje tramvaj možná ještě víc, než božský parfait 
v cukrárně. Takže se jelo tramvají a přitom dovolila, aby si šel stoupnout až na samu příď 
velkého vlečňáku, na deset kroků od jejího sedadla. Bylo tam velké černé kolo, kterým se asi 
ovládala brzda vozu, ale bylo možné představovat si, že je to něco jako kormidelní kolo nebo 
volant, kterým malé ruce řídí pohyb vozu. V jízdě sebou vlečňák cloumal sem a tam a bylo 
tedy třeba vyrovnávat směr malými pohyby tím kolem. Bylo to úchvatné a taky trochu děsivé, 
protože jakmile se uvěřilo, že ty ruce na volantu vlečňák doopravdy řídí, byla tu vždycky 
možnost, že se spletou a vůz najednou vyletí z kolejí. Ta úzkost vždycky vedla k tomu, že se 
člověk ohlédl a tam seděla matka se svým zářivým úsměvem, který vždy ujišťoval, že je 
všechno v pořádku...  

Bylo to možná pak už vždycky stejně. Člověk si myslel, že řídí svůj osud, s rukama na 
nějakém pomyslném kole. Přitom ho události vlekly směrem, který nedokázal ovlivnit. Jenom 
ten úsměv, který by ho ujistil, že vše je v pořádku, ten tu už nebyl. 

Do oken se snáší tma a s ní úzkostný pocit, že se blíží konec cesty. Je člověk 
připravený, jak by chtěl být Rohan? Ne, asi ne. Jen rozbitý a hrozně unavený... 

 
* * * 
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„Tak, pane Kadleci, ta vaše revoluce včera mě jen přesvědčila, že je třeba zintensivnit 
léčbu. Byl to ovšem jen projev odporu, který v určité fázi narůstá a pak se náhle zlomí. Tam 
ještě nejsme, že.“ 

Komorous to všechno říká kamsi do prostoru, jak přechází po ordinaci. Pak se najednou 
otočí a zabodne svůj pohled přímo do očí. 

„Ale jsme blízko, tím jsem si úplně jist.“  
„Proč jste mě zase připoutali?“ 
„To uvidíte. Myslel jsem, že vám dáme ještě pár těch elektrických šoků, ty jsou skoro 

vždycky spolehlivé...“ 
Odmlčí se, zřejmě, aby význam slov nechal pořádně působit. 
„Ale představte si, zařízení se nám nějak porouchalo. Podivná náhoda, co říkáte. 

Člověk by skoro věřil, že je nějaký hlupák či diverzant vyřadil schválně. No, to se jistě 
vyšetří. Pokud se někdo nechal vámi zlákat k pošetilostem, bude to pro něho mít vážné 
důsledky. Může pak poděkovat vám.“  

„Co je to za nesmysl? Jak bych vůbec mohl, vždyť jsem na pokoji zavřený a ještě skoro 
pořád pod nějakou drogou.“ 

Jenom se ušklíbne, takovým zvláštním, umíněným způsobem. 
„Takoví lidé jako vy si vždycky najdou cestu. Jste nebezpečný, já jsem to hned věděl. 

Jste jeden z těch, kteří mi chtějí dokázat svou převahu. Ale to se pletete!“ 
Skoro to vykřikne, takovým přidušeným hlasem. Pak se zas ovládne.  
„Děláte velkou chybu, když se mi tak vzpíráte. Však to už brzo pochopíte. Ale abychom 

se nerozptylovali...“ 
Náhle přikročí k lůžku, kolem něhož předtím kroužil, a sedne si na židli, kterou mu tam 

někdo předtím přistavil. 
„Jste jistě zvědavý, co jsem vám přichystal, když s předešlou léčbou se momentálně 

nedá pokračovat.“  
Široce, téměř dobrotivě se usměje a zase udělá takovou delší pomlku. 
„Vy jste vzdělaný člověk, takže vám to můžu vysvětlit. Celé to vaše myšlení, na kterém 

si tak zakládáte, není nic než funkce – ve vašem případě poněkud chybná funkce – mozku. 
Někteří kolegové rádi používají slovo program, víte, jako v samočinném počítači, ale to je 
jenom slovo, že. Stačí říct funkce, nemyslíte?“  

Udělá zase pauzu, jako by chtěl poskytnout prostor k nějaké námitce, pak s viditelným 
potěšením pokračuje. 

„A teďka poslouchejte dobře. Celá ta velká paráda všech vašich představ, názorů, 
posvátných zásad, to je jenom takový luxus, nákladné zdržování, které si ten šedivý kus 
rosolu na povrchu mozkového orgánu dovoluje navíc, nad daleko vážnější úkoly. Vy si 
myslíte, kdovíjak nedotknutelný je ten svět ducha, ale stačí jenom nepatrně snížit hladinu 
kyslíku nebo glukosy v krvi a všechno je najednou fuč, jako když sfoukne svíci.“ 

„Tak proto jste mě připoutali? Chcete mě přece jenom zabít?“ 
„Hned se to dozvíte. Já vám teď vstříknu dávku insulinu. Snad jste už o tom slyšel, 

tuhle pozoruhodnou substanci vyrábí jeden orgán v břiše, pankreas neboli slinivka, 
v takových ostrůvcích – zní to docela dobrodružně, že? No, my ho teď už máme umělý. To 
víte, pokrok pořád postupuje.“ 

Zase se odmlčí a soustředěně pozoruje dojem, který jeho slova vyvolala. 
„Když se ta látka vstříkne do krevního oběhu, bleskově z něho zmizí glukosa. Následek 

je bezvědomí, koma, smrt, podle množství inzulínu. Dá se to dávkovat, přesně podle toho, 
kam až chcete pacienta dostat. Není to vlastně úžasné?“ 

Počká, aby se jeho slova spolehlivě vsákla. Pak vstane, dojde k vzdálenému stolu 
s nástroji a vrátí se s injekční stříkačkou. 
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„Já vám té látky vstříknu právě tolik, abych se dostal až na sám práh. Víte? Takové 
malé zaklepání na bránu pekelnou. Ale hned nato dostanete glukosu a budete zas zpátky, jako 
znovuzrozený.“ 

„Proč mě rovnou nezabijete?“ 
„Ale já vás nechci zabít, člověče. Chci vás vyléčit, zbavit vás toho, co vám brání v 

adaptaci. Uvidíte, jak vám to prospěje. Vidíte, právě přišla sestra, ta mi pomůže. Tak, sestro, 
dělejte, přece zaškrtit paži... Cože? Tak mluvte přece nahlas, to jsou způsoby... Co, paní 
Kadlecová? Zvláštní shoda... tak ať počká.“ 

Nové šeptání. Doktor vypadá překvapeně. 
„Cože, tajemník Němec? Osobně?... No dobře, řekněte, že přijdu hned.“ 
Zatěká očima k lůžku a zase zpátky, zdá se, že váhá. Sebere se stolu nějaká lejstra, pak 

je zase položí. Nakonec vzdychne. 
„Zatím ho odpoutejte. Nebo... zůstaňte tady, já se sem hned vrátím.“ 
Říká to trochu zmateně, s jakýmsi odporem. Potom vyrazí ze dveří, které za sebou 

nezavře... Za chvíli odněkud zdáli vzkypění hlasů. Je to možné... Alena? A ještě nějaký 
sebevědomý hlas, který kdesi tam v dálce duní. Komorousův ostřejší je téměř jasně slyšet. 

„Ne, v žádném případě... To bych si opravdu nemohl vzít na odpovědnost... Ach tak. 
V tom případě... Ale jistě, soudruhu tajemníku... Ne, to bych neřekl. Vyléčený ne, to přece jen 
nejde tak rychle... Ale ovšem trochu jsme mu pomohli, ale... Nebezpečný? Ne v běžném 
smyslu... Ještě by ovšem potřeboval... Ale když říkáte...“ 

Slova sem dolétají tlumeně a rozmazaně, není jim dobře rozumět a hlavně souvislost se 
jaksi stále ztrácí. O kom to vlastně mluví? Je možné, že by... 

„Hned? Ne, hned to nepůjde. Já nevím... no tak dobře. Chvíli to ale potrvá. Máme tu 
krásný park, kdybyste chtěli... Ovšem, chápu. Pospíšíme si. Ale jistě... Děkuji vám, já vám 
děkuji, soudruhu tajemníku... Těšilo mě.“ 

Vzdálené kroky na schodech, pak blížící se po chodbě. Dveře se rozlétnou. Doktor 
vchází a jeho úsměv rychle hasne. Pak se znovu objeví, ale jiný, ironický. 

„Takže to vypadá, že se s vámi musíme rozloučit. Říkal jste, že nemáte styky... No, 
možná je to takhle lepší. Leccos by ještě potřebovalo dotáhnout, ale v zásadě jsme něco spolu 
dokázali, že. Rozhodně nezapomeňte, že jsme vám tu chtěli pomoct. Copak vás nikdo 
neodpoutal?“ 

Přikročí rychle k lůžku a uvolní řemeny. 
„Ale prosím vás, vždyť vy se celý třesete. Hlavu vzhůru, máte přece, co jste chtěl. Já 

vám dám... ale ne. To by trvalo moc dlouho. Sestro, šestku, jenom malou!“ 
Sestra jen sáhne, pak piluje ampulku, nabere stříkačkou, maličký výtrysk a pak zase 

bodnutí. Něco se uvnitř pohne... 
 

* * * 
 
Zas klopýtání po chodbě, tentokrát v podepření zřízence, který už nevleče, ale nějak 

silně páchne, asi potem. Potom v jakémsi ohlušení dlouhé čekání vsedě na lůžku nějakého 
zase neznámého pokoje, pak je tu sestra se šaty, které se zdají náhle cizí. Neschopnost 
převléct se, jakýsi slabý stud, když sestra stahuje ústavní hábit a odhaluje chabou nahotu. 
Jedna a druhá noha do spodek a kalhot, košile, pak ženské prsty na knoflících. Blesková 
vzpomínka, jak matka takhle kdysi pomáhala, bylo v tom vždycky něco sladce nepřístojného, 
alespoň do chvíle, než vždycky ve dveřích nebo ještě spíš na ulici naslinila kapesník a 
v náhlém záchvatu jakési agresivní čistotnosti drhla obličej. Ten zápach slin a silný odpor, 
který střídal milost jejích doteků... Nějak během té vzpomínky se udál sestup se schodů, 
nejisté kroky k ordinaci, zase čekání, potom několik předmětů, jejichž význam se jenom 
neochotně vybavuje – peněženka, pero, hodinky, červená knížka občanského průkazu. Zas 

 116



blesknutí nějaké čerstvé vzpomínky, cosi bylo právě s tím průkazem, člověk ho strašně chtěl a 
způsobil tím sobě katastrofu – jakou, to v téhle chvíli ale není jasné... Potom nějaký formulář, 
sestra chce podpis, ano podpis, přece jméno, tady v tomhle rámečku, člověk se přece umí 
podepsat, i když mu pero klouže ve zpocených prstech... Pak pořád v tom podivném ohlušení 
kroky po chodbě, už sám, ne vlevo směrem k pokojům, ale vpravo vstupní halou a velikými 
dveřmi, které téměř nejdou otevřít, ven před zámek. 

Podivně kolísavá štěrková cesta, brána a pak nějak neuvěřitelná, něčím zcela nová 
ulice. U protějšího chodníku, nápadné proti žluté zdi tam vzadu, nadutě nablýskané velké 
černé auto. Alena na chodníku, v autě řidič a za ním bezvýrazná, rozbředlá tvář... To přece je, 
to musí být tajemník Němec! Zaváhání... a pak prudký hnus. 

Houpavý chodník odskakuje od bot. Běžet, pryč od toho všeho, od temné hrozby 
léčebny, od Němce, taky od Aleny, která se s ním nějak spolčila. Běžet, letět jak pták, jako 
střela poháněná odporem... 

Vzadu ostrý ťukot podpatků. Udýchané volání. Běžet, běžet co nejdál, někam do 
samoty, do tmy, pryč od toho všeho... 

„Jirko!“ 
Co chce? Co ještě chce? Pryč od ní, daleko od toho všeho... 
„Jirko, prosím tě. Já nemůžu... Jirko!“ 
Bodnutí soucitu a také zahanbení. Vždyť člověka v poslední chvíli zachránila. Škleb 

ironie: záchrana tím, co člověka skoro zahubilo. Jakási hnusná chuť se dere do hrdla... Nohy 
dál běží setrvačností. Někde vzadu se ozve motor.  

„Jirko, počkej, vidíš, já jsem upadla... Prosím tě, pojď mi pomoct. No tak, Jirko!“ 
Instinktivní skok do vozovky směrem k ní. 
„Ježíši, pozor!“ 
Náhlé zjevení auta, vytřeštěné oči řidiče, kvílení brzd. Obrovská mřížka chladiče tkví 

nekonečný okamžik. Potom náraz a tma. Jako když sfoukne svíci... 
 

* * * 
 
Zas dlouhé stoupání k jakési šedomodré hladině, která se čeří tvářemi... Jedna je Alena, 

ta druhá mužská tvář, podivně povědomá, ale přesto neznámá. 
„Jirko, žiješ? Prosím tě, slyšíš mě?“ 
Nechuť zcela se probudit, čelit zas tomu šílenému světu... 
„Vidíte, pohnul se... vždyť říkám, bylo to tak sotva ťuknutí, jel jsem skoro krokem.“ 
„Jirko, řekni něco!“ 
Nedá se vzdorovat, vědomí se už samo dere k bdělosti. 
„Chtěl bych... vstát.“ 
Ochotné ruce v podpaždí, svět se na chvíli rozkolísá, pak vratký pocit na nejistých 

nohou. Detaily asfaltu, chladiče auta, tváří nějak divně vzdálených, to vše se vnucuje 
ohlušenému vědomí. Bezděčný pohyb levou nohou, zakolísání, najednou tupá bolest v boku a 
pak v pravém spánku, přesto krok na chodník. 

„Ne tam! Pojď k autu, musíme honem jet do nějaké nemocnice.“ 
„Nikam nechci. Jsem v pořádku.“ 
„Stejně. Přece v tomhle stavu...“ 
Jen letmý pohled do auta, na Němce, z jehož tváře rychle mizí zděšení. 
„S ním nepojedu.“ 
„Ale vždyť tě právě zachránil!“ 
„A předtím mě tam dostal. On a jeho lidi.“ 
Nejisté kroky po chodníku dolů se svahu. Koutkem oka je vidět Alenu, jak váhá, potom 

běží k autu, něco chvatně vysvětluje, ozve se mazlavý hlas Němce, naskakuje motor, auto se 
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rozjíždí, proklouzne vlevo jako nablýskaná šmouha, pak skoro okamžitě zase zvolní dole u 
konečné autobusu, zadní světla rudě zaplanou a zase zhasnou, auto znovu vyrazí a teď už 
neodvolatelně zmizí. 

„Jirko! Počkej na mě, prosím tě!“ 
Dá trochu práce zastavit ty mechanické kroky, které chtějí pokračovat, a otočit se 

zpátky k Aleně. Vypadá nějak jinak, nově, jako všechno okolo. 
„Chvíli se zastav, očistím tě... Ty ale vypadáš, jsi jako z koncentráku. A ty zelené 

skvrny! Co ti to tam všechno dělali?“ 
Trvá to okamžik, než se podaří promluvit. 
„Učili mě adaptaci.“ 
„Já myslela, že tě tam nějak mučili.“ 
„Nebyl jsem dobrý žák. Hájil jsem hranice.“ 
„Prosím tě, co to říkáš. Já ti pořád nerozumím.“ 
„Jsou prostě jisté hranice. Takové, které nezávisí na tom, kdo je stanoví.“ 
Hranice. Člověk si není jist, kde přesně leží. Tuší to jenom přibližně. Ví ale bezpečně, 

že bez nich život nemá hodnotu a že je proto musí bránit.  
Oči se samy stočí nad koruny stromů. Odsud je zámek ještě vidět ve své ošumělé 

nádheře. Jak temná mračna nad ním na chvíli natrhne vítr, sluneční záře po něm krátce 
přejede a na jedné z absurdních věžiček kulaté okno ironicky blýskne. Pak se zas zámek 
ponoří do chmurné šedi. Po dalších několika krocích jej zakryjí stromy podél silnice. Zmizí, 
jako by nikdy nebyl. To ale nemění nic na tom, že tam někde je. 
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