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Mořská panna  
 

 Smrt matky Tomáše zjevně nezničila tak, jak všichni čekali. Báli se o něho a on teď 
neprolije ani slzu! Pravda byla, že zatím co ostatní sledovali dlouhý odchod paní Boublíkové 
z bezpečného odstupu, neměl Tomáš prakticky ani chvilku na nějaké city – kromě těch 
láskyplně optimistických, jejichž projevy zřejmě matku konejšily víc, než všechny léky. A tak 
Tomáš vždycky už cestou z práce nasazoval neměnný výraz naděje, ať už mu v hloubi bylo 
jakkoliv. Vlastně už ani nevěděl, jak mu opravdu je, protože lepkavou únavu si moc připouštět 
nesměl a kromě ní v jeho citovém životě zbývalo místo právě jenom pro ten navyklý laskavý 
optimismus, který předváděl matčiným zmučeným očím.  

Příbuzní samozřejmě viděli, jak ho péče o matku pohlcuje a připravuje tak o běžný 
život. Tu a tam někdo z nich se starostlivým zavrtěním hlavou poznamenal něco o nezdravé 
fixaci – ať matky na syna či naopak. Nu, fixace tam či sem, někdo musel nemocné 
připravovat jídlo, vyměňovat ložní prádlo a později i pleny, především ale aspoň na pár hodin 
narušit zoufalou osamělost jejího utrpení. Tomáš to všechno dělal, protože byl po ruce a měl 
proti ostatním ten handicap, že si neuměl vymyslet způsob, jak se z té povinnosti vylhat.  

Asi půl roku před matčiným skonem došlo k zázračnému zlepšení. Vstávala na několik 
hodin z postele a šourala se po bytě, dokonce podnikla s Tomášem několik expedic až na ulici. 
Lékaři kroutili hlavou a varovali Tomáše před klamavostí toho obratu, ale lidový léčitel, 
přivedený jednou tetou, sliboval další pokrok. Hlavní, jak říkal, je naděje a nezlomná víra 
v uzdravení. Tehdy se v Tomášovi zrodil plán, který se zvnějšku musel jevit jako potrhlý. 
Naději jeho matky mohlo posílit  jen něco, na čem by jí skutečně záleželo a co by podnítilo 
její fantazii. Paní Boublíková po celý život snila o cestování, ale ironií osudu či dějin právě 
tuto jedinou vášeň nikdy nemohla uspokojit. Vidina společného zájezdu k moři a to ještě do 
Řecka, o němž jí její manžel kdysi okouzleně vyprávěl, byla asi to jediné, co ještě mohlo 
vzbudit její zájem.  

Aby zlomil její skepsi, Tomáš skutečně koupil zájezd pro ně dva u solidní a tedy drahé 
agentury. Pouhá fantazie se tak zhmotnila do konkrétního místa s příznačně dvojjazyčným 
jménem: Kassandra Beach na jednom ze tří prstů poloostrova Chalkidiki. Barvitý prospekt, 
hýřící modří oblohy i moře, ležel na nočním stolku. Bylo jen třeba, aby se paní Boublíková do 
odjezdu dostatečně uzdravila. 

Naděje bohužel nezpůsobila zázrak. Po klamném zlepšení se nemoc vrátila s novou 
ničivou silou. Postupovala jako nějaký obludný stroj a přesně podle předpovědi lékařů ničila 
jednu životní funkci za druhou. Šest týdnů před odjezdem paní Boublíková zemřela. To 
poslední, co držela v prstech, byl prospekt toho zájezdu. 

Tomáš v následujících týdnech na zájezd zapomněl, i když mu prospekt ležel na očích. 
Napřed tu byla spousta zařizování s pohřbem a nepatrným dědictvím, pak nastalo období 
prázdnoty, v němž paradoxně postrádal to břemeno, které ho léta tížilo. Provinilost z úlevy 
proměnil v drobná muka lítosti nad vším, co předtím v péči zanedbal. 

Nicméně prospekt tady ležel a tak si jej Tomáš nakonec přece jenom uvědomil. 
S kufrem narychlo sbaleným odspěchal na letiště. Zaplaceny byly – na tom se už nedalo nic 
změnit – dva poukazy a tak místo vedle něho v letadle zůstalo prázdné. Také v hotelu, kam 
dorazil po dvouhodinovém letu a téměř stejně dlouhé jízdě autobusem, dostal dvoulůžkový 
pokoj. Ačkoliv věděl, že to není možné, představoval si, že je s ním jeho matka, zbavená teď 
všech bolestí a dychtivá na nové dojmy z mořské krajiny. 

Zklamání, které zažije téměř každý nováček při prvním pohledu na moře, byli 
ušetřeni: přijeli totiž v noci. Zato ráno, když se Tomáš probudil a vyšel na balkon, byl pohled 
působivý. 

„Je to, jako by někdo na obzor rozlil roztavený cín,“ řekl za sebe do pokoje. „A mraky 
nad tím jsou jak fantastické fialové hrady.“ 
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Věděl sice, že ho v pokoji nemůže nikdo slyšet, ale zvyk sdělovat nahlas své dojmy, 
vypěstovaný za léta, kdy byl téměř doslova očima a ušima své matky, byl příliš silný.  

V hotelové jídelně si vybral stolek pro dva u stěny. Číšník si prohlédl jeho hotelovou 
kartičku a vztyčil tázavě dva prsty. Tomáš automaticky přikývl a když se chtěl opravit, byl už 
číšník pryč. Krátce nato přistoupila ke stolu energická dáma v středních letech. Měla rysy 
jakési staropanenské potrhlosti, ačkoliv by sotva uměl vyjádřit, v čem vlastně spočívají. 
S podivným výrazem, v němž se úsměv mísil se zamračením, se zeptala, zda si může 
přisednout. 

„Jsme oba liší, pokud se nemýlím,“ řekla přitom. 
„Bohužel je už obsazeno.“  
Dáma se viditelně zarděla a s polekanou omluvou odspěchala. Tomáš se hned zastyděl,  

nemohl ale jinak –  stále si představoval matku, jak sedí proti němu a sděluje si s ním své 
dojmy. Přesto mu ten nepatrný incident byl nepříjemný. Trvalo chvíli, než zas zdvihl pohled a 
začal se zvědavě rozhlížet po společnosti v jídelně. 

Zatím co léta žil jen péčí o matku, svět nenápadně prodělal velkou metamorfózu. 
Každý si teď zřejmě bral dovolenou: ti upracovaní od své práce, nezaměstnaní od své 
nezaměstnanosti, lupiči od svého loupení a také vězňové od svých trestů. A všichni spěchali 
co nejdál ze země, v níž žili. Tomáš si představoval, jak se Eskymáci ženou od nedojedených 
mrožů k teplým mořím Středozemí, samojští lidožrouti načas opouštějí ulovené lebky, aby se 
pokochali alpskými ledovci. Skoro čekal, že uvidí bojůvku Masajů s kopími a červenými 
ručníky, přehozenými přes mahagonová těla, v zástupu klusat na pláž, ale to se nestalo.  

Místo toho měl nedlouho po snídani možnost vidět většinu skutečných návštěvníků, 
jak v nejrůznějších koupacích úborech nerozhodně postávají na rozhraní písku a moře. Trochu 
mu připomínali řadu tučňáků, stojících v zoologické zahradě na okraji vodní nádrže a zřejmě  
vyjevených z toho, co se od nich vlastně očekává. 

Co by teď asi nejraději dělala jeho matka? Tomáš si musel připustit, že neví. Sluneční 
svit, byť jen ve zlomku intenzity toho, který už teď zaléval krajinu, působil matce bolest. 
Stačilo jediné její zasyknutí a Tomáš už zatahoval závěsy. 

„Ale světlo je ve skutečnosti krásné,“ říkal teď polohlasně do pokoje. „Tedy když tě 
nebolí...“ 

Díval se nerozhodně přes chundelaté čupřiny pinií, prokládané stříbřitou pěnou oliv, 
v níž se tu a tam třepetala zrcátka listí topolů. Moře už teď nabylo nepopsatelně modré barvy, 
pás nazlátlého písku, který voda omývala s drobnými erupcemi bílé pěny, působil přitažlivě. 
Vyhledal plavky a osušku v kufru a s trochu provinilým pocitem se vydal také na pláž. 

Měl zvláštní pocit, že tam jaksi nepatří. Jeho mírně tvarohovité, nedostatkem 
skutečného pohybu předčasně splihlé šestatřicetileté tělo sotva mohlo soutěžit s mladými 
svalovci, kteří – soudě podle vyholených hlav a bohatého tetování – patřili zřejmě k nějakému 
divošskému kmenu. A už vůbec se nechtěl hlásit k těm mnohem početnějším starcům a 
stařenám, bezostyšně vystavujícím vraky svých těl. Když ještě ke všemu nad jeho hlavou 
smečka malých Teutonů s pronikavým křikem zahájila bitvu mokrým pískem, začal se 
stěhovat po pláži dále od hotelu. Přelezl skalku drolivého travertinu a ke svému překvapení 
nalezl úplně prázdnou maličkou pláž, jako by vyhloubenou pro soukromé účely.  

S pocitem nečekaného luxusu si tu rozložil osušku a pak váhavě vstoupil do teplé 
vody. Neplaval už mnoho let, ale podobně jako jiné prosté úkony, ani plavání člověk 
nezapomene. S rostoucí odvahou se pouštěl stále dál po malé laguně, až nakonec s jakýmsi 
vítězným pocitem vyplaval na širé moře. Slunce jiskřilo na drobných vlnkách, kterým větřík 
chvílemi nasazoval čepičky bílé pěny. Bylo něco až úchvatného v tom pocitu z nedohledných 
vodních prostor, v té ztracenosti v nich. Brzy však cítil únavu z nezvyklých pohybů a začal se 
vracet do „své“ laguny. Zjistil, že nějakých třicet metrů před ním někdo plave. Zanedlouho 
s ustrnutím pozoroval, jak se úplně nahé dívčí tělo vyhouplo na plochou skalku na 
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vzdálenějším konci laguny a s naprostou samozřejmostí se naznak rozprostřelo v zlaté 
sluneční záři. 

Hlavní cit, který Tomáše při tom výjevu zaplavil, byl jakýsi vzrušený úlek. Nedalo se 
říct, že by nahé ženské tělo neznal – současné časopisy v tomto ohledu zajišťovaly víc než 
dostatečnou osvětu. A pak tu samozřejmě byla nevyhnutelná zkušenost s matčiným tělem, 
které se ovšem při vnucené intimitě ošetřování snažil jaksi nevidět, nebo spíš vidět jenom 
tolik, kolik musel, s jakousi lékařskou věcností. To všechno bylo něco zcela jiného, než tento 
výjev, který mu připadal tak trochu zázračný a přitom alarmující. Chvíli přemýšlel, zda má 
zakašlat nebo jinak upozornit na svou přítomnost, ale nakonec prostě vyšel z vody a položil se 
na svou osušku. 

Jeho milostné zkušenosti byly navzdory jeho věku tak malé a zmatené, že nestály za 
řeč. Rád si to vysvětloval tím, že vlastně neměl čas – ale to se vztahovalo jenom na poslední 
léta matčiny těžké nemoci. Ale předtím? 

„Kdy už mi konečně představíš nějakou nevěstu?“ ptávala se ho matka s oním trochu 
napjatým úsměvem, nejistě se chvějícím na pozadí lehce zoufalého výrazu, který z její tváře 
nezmizel ani po letech od manželovy smrti.  

„Žádnou nemám. O tom bys přece věděla.“ 
„Nic stálého. Pořád jak motýlek. Jen abys té své vyběravosti nakonec nelitoval.“ 
Jako motýlek? Tomáš si připadal spíš jako neobratný čmelák, před jehož bzučením 

každý zmateně prchá. 
„Jakápak vyběravost. Vždyť mě žádná nechce.“ 
„Nesmysl. Nic takového si nenamlouvej. Jak by mohly nechtít takového atraktivního 

muže? Vždyť se podívej do zrcadla.“ 
„Ale mami,“ zaprosil s úzkostí, že zas bude vypočítávat rysy, které buď neměl nebo 

které se považovaly za působivé za jejího mládí. 
„Nech toho kňourání! Musíš víc mezi lidi, ne se pořád držet mámy za sukně.“ 
V jakémsi náhlém furoru ho donutila oholit se, učesat, obléct si nejlepší oblek. Pak ho 

vystrčila ze dveří, prý aby se šel bavit. Zpočátku bloudil otráveně ulicemi a počítal čas, kdy se 
už bude moci zase vrátit domů. Ale když se podobná scéna opakovala několikrát, dodal si 
odvahy a po několika zničujících zkušenostech s diskotékami nakonec objevil pár podniků, 
kde se scházeli lidé v jeho věku. Postupně začínal přicházet na chuť náhodným seznámením a 
zejména tanci, v němž mohl občas držet v náručí skutečnou ženu a ne nějakou tu chimérickou 
najádu, které vystupovaly v jeho sexuálních fantaziích.  

Jednou po zvláště vydařeném večeru, kdy tančil s jednou docela půvabnou dívkou a 
pak ji doprovázel domů, našel matku v slzách nad otcovou fotografií. Matčino štkaní 
přikrývaly tóny Chopinova druhého klavírního koncertu. Bývala to otcova oblíbená skladba a 
matka ji na gramofonu přehrávala vždycky, když propadala depresi nad otcovou 
neodvolatelnou nepřítomností. Na Tomášovy vyděšené otázky připustila, že se cítí strašně 
osamělá. Tomáš se tím však rozhodně nesmí nechat ovlivnit. 

„Ty máš svůj život,“ štkala mu na prsou. „Nesmíš ho promarnit tak jako já.“ 
Promarnit? Matka přece vždycky líčila své manželství jako příkladně šťastné. Teď se 

s překvapením dozvídal, že vlastně vždycky – tedy i předtím, než ji manžel tak neodpustitelně 
opustil svou smrtí – byla dost osamělá. Otec byl věčně zabrán do jakýchsi vlastních problémů, 
navíc neměl rád lidi, nesnášel společnost...  

Co tedy bylo pro Tomáše přirozenějšího, než pokusit se matce všechno vynahradit? 
Během týdne sehnal lístky na koncert, do divadla, do kina. Matka se slabě bránila, ale pak se 
dychtivě vrhla do nezvyklých zábav. Docela omládla, rozkvetla před očima... 

Po celou tu dobu, co se ty vzpomínky honily Tomášovi hlavou, měl současně před 
vnitřním zrakem obraz křivek dívčího těla, které právě spatřil. Nadzdvihl se na loktech a 
podíval se na skalisko, aby si jej osvěžil. K jeho úžasu byl plochý kámen prázdný a také vodní 
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hladinu v laguně čeřil jen mírný větřík. Byl snad celý ten výjev jen výronem jeho fantazie? 
Tomáš si uvědomil, že je celý rozpálený, a tak se znovu spustil do vody. Po několika tempech 
ucítil na boku měkký dotek něčeho, co mu pod vlivem nedávného výjevu připadalo jako nahé 
stehno, ale ta pružnost měla cosi příliš poddajného a trochu slizkého. Obrátil se a leknutím 
celý ztuhl: vedle něho plavala obrovská medúza. Udělal několik zmatených pohybů, při nichž 
se důkladně napil slané vody, pak jakžtakž doplaval ke břehu. Když vylezl na skalku, na níž 
předtím uviděl nahou dívku, spatřil v průzračné vodě dvě další veliké medúzy. Teď se už 
nezdály tak obrovské, měly rozměry zhruba kopacího míče. Takto zdálky ty jejich přelévavě 
modré klobouky vroubené jemným krajkovím měly jakousi přízračnou krásu.  

Do vody k medúzám se mu už nechtělo. Zkusmo to napůl řekl, napůl myslel stranou 
od sebe, jak byl zvyklý, ale náhle měl zvláštní pocit, že už k nikomu nemluví – jako by to 
stálé spojení s představou matky bylo přerušeno. Hned nato si uvědomil, že na ni už dosti 
dlouhou chvíli vůbec nemyslel. Byl z toho trochu provinilý a ještě osamělejší. 

Odpoledne se dozvěděl od mladíka, který měl stejnokroj cestovní kanceláře a nejasnou 
funkci průvodce, že výlet, který byl v ceně zájezdu, se koná druhý den. 

„Je to do oblasti Meteora. Visuté kláštery, něco nezapomenutelného. Alternativa je 
Athos, také kláštery, to by bylo ve čtvrtek. Tam je nutné žádat o vízum, je to takový stát ve 
státě. Velice přísně tam zakazují vstup ženám.“ 

„Tak to bude Meteora,“ řekl Tomáš automaticky.  
Ihned si sice uvědomil, že mu v té druhé možnosti nic nebrání, ale nechal to už tak. 
Večer seděl na balkoně a pozoroval, jak se moře noří do tmy. Brzy to byly už jenom 

dvě vzájemně se pohlcující temnoty, ta nahoře a ta dole. Pak se nad obzor vyhoupl měděný 
měsíc a pomalu stoupal mramorováním oblaků. Náhle se mraky rozestoupily a Tomášovi 
vstříc vyběhla zářivá stezka pablesků na vlnách. Představil si, jak by jeho matka stála vedle 
něho a hleděla na ten výjev. Náhle mu bylo až nesnesitelně líto, že tu nemůže být, že nikdy 
neuvidí nic z toho, o čem tak dlouho snila.  

Druhý den v autobusu, dřív, než tomu mohl zabránit, dopadl na sedadlo vedle něho 
mužík s téměř holou hlavou, porostlou bílým pápěřím. 

„Oupický,“ zaskřehotal a vystřelil k Tomášovi suchou ruku, ne nepodobnou spáru 
nějakého ptáka. „Doktor, docent, jak si přejete. Už to stejně nemá význam. Jsem v penzi: šlus, 
Ende, finita la comedia.“ 

Tomáš zaraženě řekl své jméno. Mezitím se autobus dal do pohybu a za chvilku už 
mužík lezl Tomášovi přes kolena k oknu. 

„Vidíte? Tady a tady zas ty miniaturní kapličky? Řekl byste, že se tady něco hrozného 
stalo, jako u nás, když někde postavili kříž. Že byste to čekal!“ 

Tomáš to váhavě připustil. Nebýt Oupického, asi by si těch malých, bizardně 
vyhlížejících staveb ani nevšiml.  

„Omyl, vážený. Ne že se stalo, ale že se nestalo,“ vycenil na Tomáše zažloutlý řídký 
chrup. „Nebo spíš málem stalo, ale jako zázrakem k tomu nedošlo. Auto se nesrazilo, 
nespadlo do rokle, bandita nepodřízl pocestného...Nepřipadá vám to úžasné, takové pomníčky 
událostí, které se nepřihodily?“ 

Tomáš nad tím uvažoval, ale Oupický už chrlil dál. 
„Trochu jiná logika, než u nás, nemyslíte? Člověk sem jede s představou, že tohle je ta 

nejvlastnější Evropa, tady to přece všechno začalo, že. Ale poslechněte si tu jejich řeč a 
hlavně jejich písně.“ 

„Řeč? Myslel jsem, že se tu mluví aspoň tři tisíce let pořád stejně.“ 
„Ale ano, mají písmo skoro stejné, taky i řadu slov. Ale slyšel jste ten rytmus řeči, 

když si povídají? To táhlé kolísání jejich melodií, když si zpívají?“ 
Tomáš zaraženě odpověděl, že je v Řecku druhý den. Druhý jen mávl rukou. 
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Krajina se postupně zdvíhala do strmějších kopců s velikými háji stříbřitých oliv. 
Tomáš s údivem hleděl na jejich fantasticky pokroucené, puchýři a jizvami pokryté kmeny. 
Některé z nich musely živit celé generace majitelů, snad po stovky let. Nějak zvláštně ho to 
rozrušilo, ale nechtěl se o tom hlasitě zmínit, aby zas nespustil proud Oupického výmluvnosti. 
Bylo to marné. 

„Vezměte si jenom ty jejich kláštery,“ spustil, jako by navazoval na proud myšlenek, 
které mu táhly hlavou. „Tu představu, že dosáhnete vyšších cílů, když od sebe zapudíte ženy. 
Kohopak z těch původních Řeků by něco takového napadlo? No a dneska v Řecku pěstují ten 
nejpřísnější celibát, někteří mniši dokonce nesmějí ženu ani spatřit. Tohle s nimi udělalo 
křesťanství.“ 

Průvodce na předním sedadle se obrátil a řekl jim, že přijíždějí do oblasti Meteory. Za 
několik minut autobus skutečně zastavil a všichni se hrnuli k východu. Venku se Tomáš 
s úžasem zadíval na řadu jakýchsi obrovských kamenných prstů, které tu zvláštní hříčkou 
přírody čněly do výše. Na vrcholcích některých z nich, ve výšce, z které se Tomášovi točila 
hlava, byly jako veliká ptačí hnízda přilepeny stavby jednotlivých klášterů. Průvodce řekl, že 
některé z nich nejsou normálně přístupné, mniši se z nich v případě nutnosti spouštějí 
ve zvláštní síti a zas se stejnou cestou do kláštera vracejí. Do jiných – jako toho, který 
výprava navštíví – je přístup po můstku z vedlejší skály, ale i tam mniši někdy z tradice 
používají toho kuriosního způsobu dopravy. Cesta, kterou výprava půjde, je bezpečná, 
nicméně doporučuje rozumnou opatrnost. 

Když stoupali po cestě ke klášteru, přitočil se k Tomášovi zase Oupický. 
„Takhle mezi nebem a zemí mají asi pocit, že jsou blíž Bohu,“ šklebil se. „Kdo jim 

řekl, že je Bůh zrovna nahoře?“ 
„Tak si to snad lidi vždycky představovali.“  
Snažil se nedívat do hloubky pod můstkem, po kterém právě kráčeli. 
„Myslíte? Zeus měl pro staré Řeky velitelství na Olympu, docela nedaleko odsud. 

Dost vysoko, ale ne v oblacích. Na vrcholu hory, tedy jako správný Řek pěkně nohama na 
zemi. A takový Dionýsos obýval zemské hlubiny a třeba Poseidon zas vody oceánu...“ 

Konečně vstoupili do komnat kláštera a Tomáše oslnila jejich nádhera. Nevyznal se 
v umění, ale měl pocit, že působivost všech těch ikon, které tu na něho shlížely, nebyla jen 
v lesku zlatých ploch a v záři čistých barev. I při zvláštních proporcích tváří a jakési ploché 
strnulosti postav měly ty obrazy zvláštní křehkou krásu. Zíral na ně úplně uneseně a tak se 
stalo, že se zdržel za ostatními a najednou nevěděl, kudy má jít. Otevřel zkusmo jedny dveře a 
vstoupil do jakési tmavé chodby. Najednou strnul. V podivném nezemském světle, které sem 
odkudsi pronikalo, tu před ním zářila veliká ikona Bohorodičky. Na rozdíl od jiných obrazů 
byla úplně realistická – útlá, dokonce s vráskami a záhyby, s očima plnýma vnitřního života. 
Co jím však otřáslo, uviděl až za několik okamžiků. Bylo to nepochopitelné, úžasné a zároveň 
strašné: byla to jeho matka. Byla a zase nebyla, ale jakmile o tom zapochyboval, zdálo se mu, 
jako by v těch očích zakmitalo světélko. Sevřen nepochopitelným děsem pomalu couval na 
nejistých nohou. A pak strašlivě vykřikl, protože náhle neměl pod nohama nic než prázdný 
prostor... 

Zdálo se mu, že to byl černý anděl nebo snad obrovský pták, který ho na svých 
křídlech vrátil zpět na pevnou zem. Ve skutečnosti to byl mohutný řecký mnich v dlouhé 
černé sutaně, který ho sevřel svou medvědí paží a zabránil tak jeho pádu do hloubky. Přitom 
mu něco řekl přímo do tváře. Bylo to zřejmě řecky, ale ani česky by Tomáš v tom vyděšeném 
stavu sotva rozuměl. Mnich ho postrčil na správnou cestu a vzápětí se zas vedle něho objevil 
Oupický. 

„To jste měl štěstí,“ řekl vzrušeně. „Málem jste spadl z toho jejich zatraceného 
propadla. Zvláštní zvyk, když tu mají můstek.“ 

„Nevíte, co mi říkal?“  
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„Něco o nebezpečí žen, i když jsou svaté.“ 
Po celou cestu autobusem zpět byl Tomáš v zvláštně otřeseném stavu. Oupický 

povídal cosi o rozdvojení ženského principu na mateřský a milenecký, o tom, jak často se 
staré národy snažily ve svých mýtech zneškodnit sexualitu Matky, třeba fantaziemi o 
neposkvrněném početí... 

„Nemohli bychom chvíli prostě mlčet?“ 
„Ale ovšem. Naprosto chápu. Mlčení má někdy pozitivní hodnotu. Je to druh sdělení, 

ne jenom pouhá pauza...“ 
A vykládal dál o tom, jak výmluvné může být, když mlčíme. Konečně autobus dorazil 

k hotelu. Tomáš se vypotácel a zamířil rovnou do svého pokoje. Na pokřik Oupického o 
večeři, která na ně čeká, jen matně mávl rukou. 

Ležel pak dlouho s očima otevřenýma a snažil se pochopit, co vlastně se tam v tom 
klášteře stalo. Neměl nejmenší sklon k nějakým mystickým představám, byl povoláním 
technik a povahou praktický člověk. Tenhle zážitek se zcela vymykal jeho zkušenosti. Pomalu 
se začal smiřovat s tím, že jej asi nepochopí, ale pak se mu zase před vnitřním zrakem zjevila 
tvář jeho matky – jenomže teď už nijak strašná, jak se mu zdálo tam, ale laskavá a smutná. 
Náhle si uvědomil, že je to po dlouhé době vlastně poprvé, co jí – byť v představě – hledí tak 
přímo do tváře: z toho spolu-bytí někde vedle, k němuž se tak samozřejmě obracel, před něho 
teď předstoupila a on musel konečně přijmout fakt, že je to a už vždycky bude jenom 
představa. Že je definitivně sám. Hrdlo se mu sevřelo a hruď se zkusmo otřásla suchými 
vzlyky. Ale slzy ani tentokrát nepřišly a protože nebyl s to utkat se s celou tou bezedností 
prázdna, které po matce zůstalo, zavřel raději oči a nakonec usnul hlubokým spánkem. 

Když na druhý den přelézal zas do „své“ laguny, myslel spíš na medúzy než na tu 
dívku, kterou spatřil předevčírem. Medúzy v jeho představách dorostly obrovských rozměrů. 
Ale žádnou z nich neviděl, takže nakonec váhavě vstoupil do teplé vody. Den byl překrásný, 
hladina moře byla téměř jako zrcadlo, jen občas porušené ojedinělou jiskřivou vlnkou. Plaval 
pomalými, plavnými tempy a rozhlížel se přitom po březích kolem sebe.  

Vyplaval zas z laguny na širé moře a tam mu lehký větřík chrstal do tváře tříšť slané 
vody. Chvíli s ním bojoval a pak se vrátil do laguny.  Nedaleko břehu zase zpozoroval nahou 
dívku, jak se před ním vyhoupla na ploché skalisko. Ztuhl na místě a dokonce zapomněl 
plavat, takže se nepříjemně napil slané vody. Měl být ten zájezd plný samých halucinací? Ale 
dívka zřejmě byla skutečná. Rozprostřela se zase na kameni a vystavila drobná ňadra slunci. 
Tomáš pomalu vylezl z vody a posadil se na osušku. Odtud sotva viděl, spíš tušil křivku jejího 
boku a hrot jednoho ňadra. Trochu se zastyděl za to své zírání a položil se také naznak, jako 
do náruče toho štědrého slunce. Když se za chvíli zase posadil, byla dívka pryč. Zmizela 
neslyšně, jak přízrak. Jako mořská panna, řekl si a pokrčil rameny nad tou podivností. 

Při obědě ho přepadl Oupický a bez ceremonií se posadil naproti němu. 
„Přemýšlel jsem o tom, co vám včera ten mnich řekl“, zakrákal svým skřehotavým 

hlasem. „Myslím že to bylo: střez se ženství, které není svaté.“ 
„Ale to je něco dost jiného, než co jste říkal minule.“ 
„No to víte, jsem sice řečtinář, ale to se vztahuje k té staré, klasické řečtině. Něco jsem 

sice z té jejich současné hatmatilky pochytil, ale v té jejich gramatice aby se čert vyznal.“ 
„Myslíte, že je nějak významné, to co mi řekl?“ 
„To sotva,“ mávl Oupický rukou a nalil si vína z Tomášovy karafy. „Ten chlapík měl 

sice naštěstí postřeh, ale raději by kolem toho pitomého propadla měli mít zábradlí. No není 
špatné,“ poznamenal na adresu vína, které převaloval v ústech. „Ale taková lahoda, o jaké se 
bájí v Iliadě, to teda není. Homér byl asi pěkný mazavka.“ 

Chvíli zamyšleně upíjel vína. 
„Víte, ti mniši umrtvují tělo ve prospěch ducha tím, že se zříkají žen. Ale všiml jste si 

jejich postav? No ano, mají dlouhé černé sutany, ale pod nimi jako by každý nosil před sebou 
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kopací míč. Někteří jsou jako v pokročilém těhotenství. Vypadá tak někdo, kdo je oddán 
asketickému životu?“ 

Rozloučil se stejně náhle, jako předtím Tomáše přepadl, a kamsi odkvapil. Tomáš 
zamyšleně dopil karafu vína, snad trochu příliš velkou na denní dobu. Pak zaplatil a zvedl se. 
Co dělat teď? Zřejmě jít zase na pláž, je to koneckonců docela příjemné. 

Sotva doplaval k místu, kde laguna ústila do širého moře, přiměl ho nějaký instinkt, 
aby se obrátil. A skutečně, výjev se opakoval: štíhlé nahé tělo se vyšvihlo z vody a 
rozprostřelo na skalce. Tomáš potlačil popud protřít si oči. Trpí snad už nějakou fixní ideou? 
Snad proto, že při obědě vypil víc vína, než byl zvyklý, rozhodl se přijít věci na kloub. 
Ráznými tempy doplaval zpátky do laguny. Když ale vyběhl na písečný břeh, viděl, že skalka 
je zas prázdná. Mořská panna, řekl si. A protože se mu to z nějakého důvodu zalíbilo, začal 
poskakovat po písku a zpívat stále hlasitěji na motiv jakési symfonické skladby: 

„Mořská panna, mořská panna..“ 
„Kde?“ ozval se za ním dívčí hlas. 
S trhnutím se obrátil. Před ním stála dívka. Nebyla docela nahá, jak teď viděl: klín jí 

poněkud formálně, přesto však významně zakrýval trojúhelník tmavé látky.  
„No přece vy.“  
Nebýt rozkurážení vínem, byl by asi něco rozpačitě zakoktal. 
„Já? No teda panna a ještě k tomu mořská,“ zachichotala se. „To bych měla mít 

šupiny, ne? Jak vás to napadlo?“ 
Teprve teď si uvědomil, že ta dívka mluví česky. Zvláštní náhoda. 
„No, jak se vždycky tak tajemně objevíte a zase zmizíte...“  
Dívčina nahota, i když neúplná, mu trochu brala dech. 
„To je úplně jednoduché,“ zasmála se. „Mám tady za tou skálou schovaný pingl a 

nechci, aby na to někdo přišel.“ 
Tomášovi náhle bylo hloupé, že tak stojí proti sobě. Sedl si tedy na kraj osušky a 

ukázal vedle sebe. Celkem ochotně si sedla. 
„Teď jste mi to prozradila.“ 
„No jo vám,“zasmála se. „Vás se nebojím.“ 
„Co víte, dojem může klamat. To jste tu úplně sama?“ 
„Teď. Byla jsem tu s kamarádem, ale je to blbec,“ zasmála se zase, tentokrát ale 

nevesele. „Tedy ještě větší blbec, než jsem myslela.“ 
Tomáš na ni vyjeveně zíral. Kolik té holce mohlo být? Sedmnáct, devatenáct? 
„Takže jste se pohádali?“ 
„Ne jenom pohádali. Prostě s ním nechci nic mít.“ 
Tomáš nevěděl, co na to odpovědět. 
„Ještě že mám letenku zpátky. Jenomže to je na pozítří.“ 
„A do té doby se musíte protlouct sama?“ 
„Přes den to jde, i když mi kručí v břiše. Ale v noci je to o strach. Jednak je trochu 

zima, ale hlavně – víte, brousí tu policie. A oni jsou tu pěkně ostří, to není jako u nás.“ 
„Vy spíte venku?“ zeptal se Tomáš zděšeně. „Nemáte kde spát?“ 
„No nemám. To víte, na hotel nemám peníze. Ten blbec je má všechny u sebe.“ 
„Já mám v pokoji volnou postel.“  
Vyhrkl to úplně bezděčně. Vzápětí toho litoval, ale už to nemohl vzít zpátky.  
„Měl jsem jet s matkou,“ dodal, když viděl její trochu podezíravý údiv, „ale ona těsně 

před odjezdem...umřela.“  
„Fakt? No to je teda smůla.“ 
Po chvíli mlčení jí řekl číslo pokoje. Je to naštěstí v odlehlém pavilonu, ale bude asi 

lépe, když přijde až po setmění: pokoj má sice zaplacený, ale nějak tušil, že by mohly být 
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komplikace, kdyby si tam prostě někoho přivedl. Nakonec slíbil, že se pokusí pro ni 
propašovat něco jídla, a s tím se s ní rozloučil. 

Jak postupně střízlivěl, rostlo i jeho napětí. Nic takového nikdy neudělal, byl vždycky 
opatrný, vlivem matky i přirozenou povahou. Při večeři málem nebyl s to spolknout jediné 
sousto a pořád jenom přemýšlel, jak by z té hojnosti lahůdek, jimiž se prohýbaly stoly bufetu, 
nenápadně propašoval něco na pokoj. Nakonec vyhloubil malé jeskyňky do dvou žemlí a 
naplnil je jakousi masovou směsí. V ubrousku je strčil do kapes a jenom doufal, že s nimi 
nedojde k nějaké trapné příhodě, až bude odcházet. 

Pak dlouho čekal v setmělém pokoji. Když už si – skoro s úlevou – myslel, že si to asi 
to děvče rozmyslelo, ozvalo se zaťukání na dveře. 

„Mořská panna,“ ozvalo se tiše a kolísavé, jak děvče potlačovalo smích. 
Vyskočil a rychle ji vtáhl dovnitř. 
„Tiše!“  
S hrůzou se podíval na její batoh a rychle jej nacpal do skříně. Najednou měl pocit, 

jako by prováděli něco zakázaného, co vyžaduje krajní konspiraci. 
„Nerozsvítíme?“  
„Nerad bych, aby se sem někdo díval. Natož sem přišel.“ 
Pak si ale uvědomil, že může francouzské okno celkem účinně zastínit závěsem. 

Udělal to, ale tím hned v pokoji byla téměř úplná tma. Tápal s rukama před sebou k vypínači 
a samozřejmě do ní narazil. 

„To už se na mě sápete?“ vypísklo děvče. 
„Ale ne... já jen chci...sakra!“ zavyl, když pro změnu narazil do rohu postele.  
Nakonec se mu podařilo najít vypínač a rozsvítit. Vlastně poprvé se na ni pořádně 

podíval. Takhle ve vytahaném tričku a texaskách to bylo docela obyčejné děvče – ne ošklivé, 
ale ani nijak mimořádně hezké. V jistém smyslu to byla úleva. 

„Přinesl jsem vám nějaké jídlo. Tedy nic moc, ono to...sakra,“ zaklel znovu, když 
zjistil, že se nemalá část masité náplně z žemlí přestěhovala do jeho kapes.  

Děvče ho pozorovalo s neúčinně potlačovaným smíchem, ale když jí žemle váhavě 
podal, pustila se do nich s dravostí, která dávala představu o jejím hladu. Když se najedla, 
táhle zívla a prohlásila, že se docela ráda vyspí. Dala si ukázat svou postel a požádala, aby 
zhasl – že se chce svléknout. 

„Proč? Vždyť jsem vás přece viděl na pláži skoro...“  
Nedokázal vyslovit „nahou“, najednou se to zdálo být skoro neslušné. 
„To bylo něco jiného. Tady byste mohl dostat všelijaké myšlenky.“ 
Čímž ovšem jenom způsobila, že ty myšlenky – které by ho předtím vzhledem k celé 

té situaci ani nenapadly – opravdu dostal, když potmě poslouchal šustění stahovaných šatů. 
Když pochopil, že vklouzla do postele, rozsvítil malou lampičku a její šaty, přehozené přes 
židli, odnesl do skříně. 

„To jste vždycky tak pořádný?“ zeptala se zpod prostěradla, pod nímž se napůl skryla. 
„Staral jsem se několik let o matku.“ 
Zhasl, převlékl se potmě do pyžama a vlezl do své postele. Přemýšlel, co by ještě řekl, 

ale dřív, než ho něco napadlo, ozval se za dveřmi hluk několika hlasů a hned poté důrazné 
klepání. Chvíli nevěřícně poslouchal, pak vstal a šel otevřít. K jeho úžasu stál za dveřmi 
průvodce a Oupický s dvěma neznámými muži, zřejmě Řeky, z nichž jeden byl v nápadné 
modré uniformě. 

„Moc se omlouváme,“ řekl rozpačitě průvodce, zatím co ti druzí dva se zřejmě snažili 
nahlédnout přes Tomášovo rameno do pokoje. „Tady policie je na stopě nějakých banditů...“ 

„Neřekl bandidtů,“ vmísil se Oupický. „To řecké slovo neznám, ale anglicky to bylo 
criminals, tedy zločinců.“ 
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Oba Řekové do toho začali vzrušeně mluvit, ten jeden – jak se ukázalo, manažér 
hotelu – chlácholivě, policista naopak spíš rozzlobeně. 

„No to je jedno,“ řekl průvodce. „Prostě někoho hledají a někdo z personálu prý viděl 
za tmy přicházet nějakou podezřelou osobu do tohoto pavilonu.“ 

„A proč myslíte, že ten bandita vlezl právě ke mně?“ zeptal se Tomáš s umělým 
klidem, ačkoliv se mu mírně třásla kolena. Představoval si, že bude muset v nejbližší chvíli 
ustoupit a odhalit existenci své přechodné návštěvnice.  

„No budeme asi muset i do jiných pokojů,“ koktal průvodce. „Ale u vás je navíc ta 
zvláštní okolnost, že...“ 

V tu chvíli policista zřejmě ztratil trpělivost. Velitelským gestem odsunul stranou 
průvodce i Oupického a současně svým pohybem přiměl Tomáše, že trochu ustoupil. Pak 
sáhnul na řádku vypínačů v malé chodbičce, zřejmě aby pořádně rozsvítil. Jenomže se v tom 
složitém systému – jako ostatně Tomáš dosud také – pořádně nevyznal a výsledkem jeho 
snahy bylo, že i malé světlo u vchodu, které Tomáš předtím rozsvítil, zhaslo. V nastalé tmě 
policista se zvuky, které mohly být jenom řecké kletby, cvakal čím dál tím zmateněji různými 
vypínači, až se mu podařilo rozžehnout jakési intimní osvětlení v pokoji. Pokročil dovnitř, 
řízně se na cosi zeptal manažera a ten, když konsultoval jakýsi seznam, který držel v ruce, 
cosi odpověděl. Tomáš nepotřeboval překlad, když se policista obrátil na něho a cosi se přísně 
zeptal. 

„Ten pán říká,“ překládal Oupický, „že tady je hlášena jen jedna osoba a přitom jsou 
rozhrnuty, ne....rozestlány, prostě použity dvě postele.“ 

Tomáš horečně přemýšlel, co říct. Zatloukat, pořád zatloukat, ať se děje cokoliv, 
říkával jeho kamarád ve škole. Vždycky se to vyplatí. Dá se ale popřít zjevná existence 
děvčete v pokoji? Maně se ohlédl a s údivem viděl, že je druhá postel prázdná. Děvče někam 
zmizelo. Nemohl pochopit, jak se jí to mohlo podařit. 

„Mám zaplaceny obě,“ řekl s nejistým úsměvem. „Pořád zkouším, v které by se mi 
usínalo líp.“  

Připadalo mu to dost pitomé, ale lepší vysvětlení ho v té chvíli nenapadlo. 
Průvodce a Oupický koktavě překládali jeho odpověď, jeden zřetelně bídnou 

angličtinou, druhý ještě chatrnější řečtinou. Policista zaraženě naslouchal kakofonii jejich 
hlasů, pak zřejmě ztratil trpělivost, rychlými kroky došel na balkon, po jeho krátkém 
prozkoumání odtud zase zpátky do pokoje. Nahlédl do koupelny, pak mávl rukou a hnal se 
ven. Manažer hotelu cosi mnohomluvně brebentil, co patrně také mělo být anglicky. 

„On se omlouvá,“ přeložil průvodce stručně. Pak se všichni tři pánové uklonili a 
odešli. Tomáš za nimi zavřel a zajistil dveře. 

„Teda že by tu moc uklízeli,“ ozval se dívčí hlas odněkud z pokoje. 
„Kde jste?“ zeptal se Tomáš vyjeveně. 
„Tady pod postelí. Je to jako v nějaké grotesce,“ chichotala se. „Prosím vás otočte se, 

já jsem nahá.“ 
„No teda, kdyby vás tu byli našli..“ 
„To by bylo, co. No, bylo to o chlup. Tak už se můžete otočit a nebo zhasnout.“ 
Ohlédl se na ni. Byla po bradu přikrytá prostěradlem a zubila se na něho. 

S povzdechem šel zhasnout a pak se svalil do postele. 
„To honí vás?“ zeptal se do tmy. 
„Spíš toho kamaráda. Ale mě tím pádem asi taky.“ 
„A proč vlastně? Co jste – nějací teroristé?“ 
„Vypadám na to? Ne, došly nám peníze a kamarád vymyslel kšeftíky. Je to blbec.“ 
„Co tu ale mohl prodávat? Snad ne nějaké drogy?“ 
„No...možná. Já jsem se s ním o to hádala.“ 
„Panebože!“  
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Zatočila se mu hlava z toho, do čeho se zapletl. 
Chvíli vedle sebe ve tmě mlčeli. 
„Stejně jste kamarád, že jste mě neprozradil,“ řekla najednou vážně. Pak ale bylo 

z tónu hlasu poznat, že se zas usmívá. „Nejspíš teď přemýšlíte, jak si to vybrat. Máte tu vedle 
sebe nahatou holku...“ 

„Ale to přece ne, to mě ani nenapadlo... Vždyť bych ani nevěděl, jak na to.“  
Vyhrkl to zase dřív, než si pořádně uvědomil, co říká. 
„Jak to nevěděl. Snad mi nechcete namluvit, že jste ještě nikdy...“ 
„No...“ 
„Fakt? Ve vašem věku? Jak to, vy jste nějak...“ 
„Ale ne, prostě nebyla příležitost.“ 
 „No páni,“ vypískla. „S tím se musí něco dělat.“ 
Než si stačil pořádně uvědomit, co se děje, vklouzla k němu pod prostěradlo a začala 

mu rozepínat knoflíky pyžama. 
„Ne počkejte,“ protestoval chabě, „to přece takhle nejde.“ 
„Co nejde,“ šeptala mu do ucha, „vždyť je to hračka.“ 
S jakousi úzkostí cítil, jak mu její ruka klouže pod pyžamem. Do celého těla mu odtud 

proudilo jakési vyděšené a přitom slastné mražení. 
„No tohle,“ říkala, když dorazila tam, kam směřovala. „No teda páni...tohle přece 

nenecháme zahálet.“ 
Co následovalo, bylo nehorázné, nestydaté, neuvěřitelné, nádherné. Bylo to současně 

méně i mnohem více, než si dříve představoval ve svých fantaziích. A bylo to hlavně 
nekonečně snazší a prostší, než se obával. 

Pak oba usnuli. Když se ráno Tomáš probudil, byla postel vedle něho prázdná. Chvíli 
hleděl do stropu nad sebou a pokoušel se pochopit, co se to vlastně stalo. Zápasily v něm 
vítězné i zahanbené pocity. Obrazy z těch neuvěřitelných výjevů, do nichž vyústil celý ten 
podivný večer, mu bušily v hlavě. Náhle ho zaplavila něha k té dívce, která to všechno 
způsobila, a zatoužil znovu se jí dotknout. Sáhl zase vedle sebe a ujistil se, že už vedle něho 
není. Pomalu vstal a malátně došel do koupelny. Na zrcadle před sebou uviděl nápis, 
vytvořený zřejmě kouskem mýdla: 

„Půjčila jsem si 50 ∈. Ď.“ 
Chvíli na ta písmena nechápavě hleděl, pak se vyřítil zpět do pokoje. Otevřel skříň a 

samozřejmě zjistil, že je batoh pryč, stejně jako všechny další stopy dívčiny přítomnosti. 
Náprsní taška byla jako obvykle v kapse saka. Pas byl naštěstí na svém místě, jen z hotovosti 
chybělo právě těch 50 Euro. Byla to velmi citelná, ale ne katastrofální ztráta.  

Sedl si na postel, chvíli hleděl před sebe a pak se nevesele zasmál. Přišel tedy o své 
dlouho předržené panictví a stálo ho to 50 Euro. Odhadoval, že se to asi blíží sazbě některého 
z těch salonů specializovaných na takové služby, ale tam by to nejspíš bylo trochu jiné a 
v každém případě by se asi sotva někdy odhodlal takový podnik navštívit. Na chvíli mu bylo 
velice bídně na duši. Střez se ženství, které není svaté, vzpomněl si. Ne, to už neměl 
v úmyslu, právě naopak. Ale snad to příště bude méně náhodné.  

Když přišel toho dne do „své“ laguny, bylo mu jasné, že už „mořskou pannu“ neuvidí. 
Náhle si vzpomněl na matku, na kterou už mnoho hodin ani nepomyslel. Ta vzpomínka ale už 
neměla nic z toho vnitřního, málem by řekl tělesného pocitu: jako by matka v něm přetrhla 
jemné úponky a vznesla se do vzdáleného prostoru. Bylo mu z toho trochu provinile, trochu 
smutno, ale potom náhle s překvapením pocítil velkou úlevu. 

Když vstoupil do vody, uviděl přímo před sebou velikou medúzu, jak ve vodě plavně 
povlává svými duhovými třásněmi. Odstrčil ji a začal plavat směrem k otevřenému moři. 
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Pozdní jaro 
 
 

 Venku zas mžilo. Drobné kapičky vyskakovaly na skle, proběhly svůj krátký život 
v klikaté stružce a zas mizely, nahrazovány novými. Odvrátil oči od okna a pokusil se 
soustředit. Lektorka, povadlá žena v jeho věku, předčítala něco z učebnice. Nikdy asi nebyla 
v Anglii a nejspíš toho vůbec mnoho neprožila, tak jako on. Měl pocit, že mu někdo odedávna 
nudně něco předříkává, se špatným přízvukem. Marní tu čas. Ten kurs si ovšem vybral 
dobrovolně, i když spíš z bezradnosti nad svým životem. Málem už zavřel učebnici 
s úmyslem prostě odejít, když se za jeho zády otevřely dveře. 
 „Je tady volno?“ zašeptal nad ním dívčí hlas. 

Mlčky kývl. Nezdvihl hlavu, zachytil však křehkou vůni čerstvě umytých vlasů. 
Ukázal jí prstem v učebnici, kam právě doklopýtali. Jak se k němu naklonila, ucítil skoro 
s leknutím, že i její dech má zdravou vůni mládí. Po zbytek lekce seděl strnule. Když skončili, 
skládal si soustředěně věci do aktovky. Málem přehlédl podávanou ruku. 

Představila se s vlídnou, trochu neobratnou zdvořilostí. Teď už se na ni musel podívat. 
Byla velice hezká, ale jiným způsobem, než očekával. Opatrně stiskl její štíhlé prsty. 

Déšť zatím ustal, nerovná dlažba rychle osychala. 
„Mluvíte dobře anglicky,“ řekla po několika krocích. 
Těch pár vět, které na pokyn učitelky opakoval málem jako ve snu? Představoval si 

opravdovou konverzaci, aby docela nezapomněl. Ale zvolil si zřejmě špatný kurs.  
„Já taky potřebuju konverzaci,“ skočila mu do řeči. „Můžeme cvičit spolu.“ 
Pohlédl na ni s úžasem. Vyzařovala z ní jen jakási dětská dychtivost. To už mu 

vykládala, jak to udělají: prostě po hodině budou spolu – řekněme půl hodiny nebo hodinu – o 
něčem mluvit. Anglicky, o tom jim přece šlo. 

„Souhlasíte?“ 
„Pokud budete mít chuť. A hlavně čas.“ 
Po tváři jí přeběhl stín. 
„Já mám čas pořád.“ 
Znělo to posmutněle, ale nezeptal se na nic. 
U metra podržel krátce její ruku ve své. Počkal, až vešla do podzemí, pak také pomalu 

sestoupil po schodech. Zdálky zahlédl její plavé vlasy, pak ji zakryly dveře vagonu. 
Doma v koupelně projel před zrcadlem řídnoucí vlasy nad čelem. Kam ještě nedospěly 

kouty, prokvetly vlasy šedinami. Zašklebil se na sebe. 
„Ty,“ řekl sám sobě v zrcadle. „Neblázni.“ 
V pokoji k němu vzhlédla žena. 
„Ty máš tak mladé oči! To je tou angličtinou?“ 
„Ne, to je vůní domácího krbu.“ 
Stáhla koutky a vstala. 
„Aha. Už dávám na stůl.“ 
 
Za týden přišel na kurs úmyslně pozdě. Když vstoupil do třídy, bylo místo vedle toho 

jeho prázdné. Zaváhal ve dveřích, pak si šel přece jenom sednout. Za chvíli přiběhla, celá 
udýchaná. 

„Jsem hrozná,“ šeptala mu. „Nedokážu nikam přijít včas.“ 
Usmál se na ni. Cítil přes sako teplo, které z ní sálalo. 
Zas pršelo a tak ji po hodině pozval do kavárny. V přítmí k nim vzhlédly dvě tři tváře. 

Cítil to trochu nelibě. Vybral vzdálený stolek v rohu u okna. Měkké světlo, načervenalé od 
sametového závěsu, ještě zjemnilo její tvář. S vlasy vlhkem stočenými do drobných lokýnek 
mu připadala jako rozpustilé děvče. Podivně ho to dojalo. 
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Dotkla se opatrně vlasů. 
„Vypadám příšerně?“ 
„Kdepak. Jste jako malé děvčátko.“ 
Legračně ohrnula ret.   
„No právě. Nikdo mě nebere vážně. A přitom je mi skoro pětadvacet.“ 
Nějak ho to zasáhlo. 
„Mohla byste být má dcera.“ 
„To byste si byl musel hodně pospíšit,“ zasmála se. 
Číšník k nim přispěchal, když slyšel angličtinu, a zvadnul, když mu odpověděl česky. 

Dva čaje? Prosím, řekl uraženě a odvlekl se kamsi do tmy. 
Povídali si pak o všem možném. Smáli se nedorozuměním, která vyvolával její 

omezený slovník. Zdálo se, jako by se znali dávno. Letmo pohlédl na hodinky a nevěřil svým 
očím: uběhla hodina, ani to nepozoroval. Řekl stísněně, že už musí domů. Tvář jí na chvíli 
opadla, pak zase ožila. 

„Ale budeme zas příště pokračovat?“ 
Málem ji pohladil po zrůžovělé tváři. Měl jsem mít dceru, pomyslel si. 
 
To, že své ženě o těch konverzačních schůzkách nic neřekl, jim dodalo na závažnosti. 

Ne, že by od nich očekával něco víc, než rozptýlení, ale týden se teď už nesvažoval k sobotě, 
ale k úterý, dni kursu. Ostatně s celým jeho životem se udála jakási nepatrná změna: jako by 
někdo uchopil celý našedlý svět a lehounce jím pohnul. Také jeho žena byla v poslední době 
jaksi jiná: někdy nezvykle veselá, jindy tichá, rozhodně pozornější. Jednou zachytil její 
zamyšlený, přitom bdělý pohled. 

„Co se tak díváš?“ 
„Vidím, že zas nosíš texasky a svetry.“ 
„To víš, staré zvyky se vracejí.“ 
„Vypadáš v nich mladší, viď. Holky jsou z tebe asi celé divé.“ 
„Nedají pokoj,“ vzdychl teatrálně. „Táhnou se za mnou celou cestu domů.“ 
„Řekni jim, že až k domu nesmí. Že na ně jinak vezmu smeták.“ 
Jsme to ale veselý pár, pomyslel si. Přitom mu do smíchu moc nebylo. 
 
 V posledních letech, kdy pociťoval cosi jako tiché zoufalství z času, který mu líně a 

přitom nezadržitelně kamsi mizel, si našel novou vášeň: antikvariáty. Alespoň jedna neřest, 
říkal si. A levná, protože police, které ho zajímaly, bývaly víceméně prázdné. Nevěděl, co 
vlastně hledá, ale vždycky, když se přibližoval k zastrčeným regálům, zrychlil se mu trochu 
tep. Tentokrát viděl v přítmí mezi zaprášenými svazky, které v marné naději už několikrát 
prolistoval, zářivě novou knihu. Vzhled měla cizokrajný, nápis zřejmě anglický. Rychle se 
protáhl mezi postávajícími zákazníky a už sahal do regálu, když se jeho prsty střetly 
s ženskou rukou. Zklamaně se omluvil, vzápětí ale poznal její rozesmátou tvář. 

„Taky se zajímáte o gynekologii?“ ptala se nevinně. 
Pohlédl na ni, pak na knihu. 
„Člověk neví, co tu najde.“ 
„Právě. Minule tu měli učené pojednání o vších.“ 
„Já vím. Druhý díl.“ 
Vyprskla do dlaně. Několik lidí se po nich pohoršeně ohlédlo. Vzal ji za loket a vyvedl 

z krámku. V jarním slunci jí vlasy zlatě vzplály. 
„Pojďte někam,“ navrhla. „Jestli chcete.“ 
„Měl bych být v práci.“ 
Mávla nad tím rukou. 
„Já taky.“ 
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Scházeli se častěji, nakonec skoro denně. Bavil ji jako hodný, trochu potrhlý strýček 

oblíbenou neteř. Fakt, že to bylo v angličtině, jako by opravňoval každý bohapustý nesmysl. 
Smála se s dětskou nespoutaností. Lidé se otáčeli, ale když uviděli její rozzářenou tvář, často 
se usmívali také. Jednou s ní zašel do čajovny v jedné z uliček Starého Města. Interiér, který 
byl jako z divokého snu o Japonsku, ovládala energická žena kyprých tvarů, na níž pokus o 
kimono vypadal jako těsný koupací plášť. Snad někde v hloubi sálu byly sprchy, masážní 
stoly, snad se tam nabízely delikátní služby... Když jí to říkal, dívala se mlčky do prázdna. 

„Copak je vám,“ zeptal se znepokojeně. 
Okamžitě se usmála. Jako by někdo rozsvítil. 
„Vzpomínky. Chodili jsme sem s jedním přítelem.“ 
„A potom? Rozešli jste se?“ 
Rozhodila ruce. 
„Emigroval. Jako všichni.“ 
Pohlédl z okna. I jemu se postupně vytráceli známí a přátelé, beze slova rozloučení. 

Na ulicích bylo kupodivu ještě pořád ještě plno lidí. 
„Už se vás chci dlouho zeptat,“ přerušila jeho chmury. „Byl jste někdy v Americe?“ 
Instinktivně sebou trhl. Pak řekl, že to bylo, když byl mladý a ještě perspektivní. Tedy 

už před lety. 
„Mám tam přítele,“ řekla zamyšleně.  
„Toho, co odjel?“ 
„Ale ne, ten se docela ztratil. John je Američan. Byl tady vloni obchodně, tak jsme se 

seznámili. Bydlí v San Franciscu a podle toho, co mi píše, musí tam být nádherně.“ 
Pro něho to město mělo protivnou příchuť coca-coly, kterou se tehdy za poslední 

drobné na letišti naléval v zoufalém rozhodování, zda zůstat kvůli lákavému místu, které by 
snad byl mohl získat, nebo odletět do New Yorku a odtud pak už nutně domů. Vzpomínka na 
tu chuť mu navždy splynula s pocitem porážky a zbabělosti.  

„Posloucháte mě? Prý je to nejkrásnější město na světě.“ 
„Praha je hezčí.“ 
„Praha?“ Hleděla na něj nevěřícně. „Vždyť se tu všechno rozpadá, domy i lidi.“ 
„Lidi jsou všude celkem stejní.“ 
„Jak můžete něco takového říct,“ zamračila se. „Vezměte zdejší muže. Jsou 

nevychovaní,“ vypočítávala na prstech, „špatně oblečení, otrávení a nudní. Většinou se ani 
pořádně nemyjí.“ 

Zíral na ni. Nečekal, že v ní může být tolik nevole. 
„Mluvím samozřejmě o své generaci,“ usmála se mile. 
Ta výhrada ho příliš nepotěšila. 
 
Náhle se oteplilo a lidé skoro přes noc začali chodit jen v košilích. 
„Pojďme někam mezi stromy,“ navrhla. 
Podívala se přitom nějak zvláštně, člověk by řekl skoro vábivě. Něco se v něm při tom 

pohledu pohnulo, snad způsobila slabý sesuv půdy v jedné z těch dávno opuštěných štol 
v podloží jeho vědomí. 

Když jejich kroky zaskřípaly na pískové cestě, přiblížila se k němu až na dotek. Ucítil 
přes košili teplo její paže. Přikryl je stín velkého platanu. V šikmých paprscích odpoledního 
slunce měl listy temně zelené, se zlatě zářivými okraji. Sedla si trochu neobratně, ale o to 
půvabněji na trávu, on trochu rozpačitě vedle ní. V tom zlatavém světélkování vzduchu mu 
připomněla nějaký obraz, který kdysi dobře znal. Hleděla chvíli mlčky na prozářený trávník 
před sebou, pak k němu zdvihla neobvykle vážné velké oči. 

„Jste krásná,“ hlesl. V angličtině to bylo přípustné. 
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„Opravdu si to myslíte?“ zeptala se s něžným úsměvem. 
Místo odpovědi vztáhl ruku a lehounce, téměř jen aby pocítil tu záři její pleti, ji 

pohladil po nahé paži. Zkroutila tvář a poškrábala se na tom místě. 
„To šimrá,“ řekla se smíchem. 
Měl zvláštní pocit pokoření. Mlčky vstal. 
„Já vím, jsem divná.“ 
Znělo to smířlivě. Nevěděl, co odpovědět. 
 
Tragédie je jenom na píď od frašky. Najednou věděl, že už týdny trpí – a jeho trápení 

by každý musel brát za otřepaný vtip. Sám vlastně neuměl svůj stav pořádně pojmenovat. 
Cítil se nějak provinile, roztouženě, hněvivě. Pro nic z toho tu vlastně nebyl přiměřený důvod. 
Stál unaveně u okna a hleděl na protější domy.  

„Co tam tak stojíš,“ zeptala se žena. „Jsi v pořádku?“ 
„Já?“ trhl sebou. „To snad musíš vědět ty.“ 
Zvedla hlavu od knihy. 
„Chci říct... je tu snad někdo jiný?“ 
„Nikoho nevidím.“ 
Nejistě se usmála. 
„Nešaškuj. Nemyslím tady, ale vůbec. Nějaká žena.“ 
„Lidí je podle statistiky skoro šest miliard, z toho víc než polovina ženy.“ 
Naznačila, že po něm hodí knížku. 
Později otevřeli láhev vína, jako by chtěli něco oslavit. V ložnici, s jazykem nepatrně 

neohebným, ho znovu oslovila. 
„Nějak nám stárneš. Měl by sis najít nějakou slečnu.“ 
„Co myslíš, že dělám už celé týdny?“ 
„Jsi šašek,“ zasmála se a přetáhla si deku přes ucho. 
Hleděl dlouho do mihotání pološera, které ve městě nahrazuje tmu. 
 
Jeho častá nepřítomnost v zaměstnání byla už nápadná, i když se jinak odchody za 

účelem shánění a zařizování trpěly jako samozřejmá nutnost. Jeho šéf, někdejší podřízený, 
hleděl nasupeně do stolu, když slyšel jednu z jeho výmluv. 

„Máme tu zprávu,“ zavrčel. „Má být do konce měsíce.“ 
„To stihneme.“ 
Prošel kolem jeho hlavy, skloněné nad novinami, a seběhl po schodišti na ulici. Šéf 

nejspíš zuřil. Prozatím nepostoupil dost vysoko, aby byl nezávislý na pracovních výsledcích. 
Ta zpráva byla zbytečná, ale zároveň nutná – a on ji napsat nedovedl.  

Dneska se na ničem nedomluvili, ale on ji prostě musel vidět. Musí jí říct, že to takhle 
dál nejde. Když si představil sama sebe, jak to říká, a její vlídně nechápavou tvář, jen tiše 
zasténal. 

Bezmyšlenkovitě koupil u stánku pár růží. Už při placení si uvědomil nesmyslnost 
svého počínání, ale styděl se květiny zas vrátit. S kyticí v ruce bloumal ulicemi. Konečně 
našel telefonní budku. Byl tak rozrušený, že nakrmil automat všemi svými drobnými, než 
pochopil, že nefunguje. Zpocený vyklopýtal z budky, vadnoucí růže pod paží. Bezmocně se 
rozhlédl po tiché uličce. Připadala mu docela neznámá, ačkoliv po ní musel už mnohokrát 
projít. 

„Kam s tím pugétem,“ ozvalo se za ním. 
Překvapeně se otočil. Stála před ním rozesmátá, veliký kufr u nohou. 
„Co tady děláte?“ 
„To bych se měla ptát spíš vás. Já tady bydlím, kousek odtud. Pomůžete mi?“ 
Podal jí květiny a chopil se kufru. Sotva jej zdvihl. 
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„Co tam proboha máte?“ 
„Svoje věci. Stěhuju se od sestry zas k našim.“ 
„Od těch jste prchala dost nedávno.“ 
„Je to z louže pod okap,“ ušklíbla se. „Teď jsem si vybrala okap.“ 
„Tak proč nejdete jinam? Někam...“ 
Nedořekl. Sehnat byt bylo jako vyhrát v loterii. 
„Vezmete mě do podnájmu?“ 
Řekla to škádlivě, ale s lehkým ostnem. Nevěděl, co na to říct. 
„Tady to je,“ řekla za chvíli. 
Temná chodba na ně dýchla chladem a slabou zatuchlinou. Široké schody pokrývaly 

skvrnky barevného světla z mozaikových oken, kování zábradlí svým ornamentem opakovalo 
tutéž pitvornou tvář. 

„Doma je asi jenom kocour,“ řekla, když odemykala secesní dveře. „Ten asi někam 
zaleze. Nemá pánské návštěvy rád.“ 

S úlevou postavil objemný kufr na dlážky předsíně. V bytě byl lehký pach, jakým se 
domácnosti liší stejně jako lidé. 

„Chcete vidět můj pokojíček?“ 
Ta zdrobnělina nebyla přehnaná. Do komůrky se vešlo jenom lůžko, stolek a skříň.  
„Není tu židle,“ rozhodila ruce. „Musíme si sednout na postel.“ 
Odsunula plyšového, už notně odřeného medvěda a on si sedl vedle ní. Drátěnka se 

pod nimi prohnula a přitiskla je k sobě. Překvapeně na něho pohlédla a její oči měly náhle 
jiný, nevyzpytatelný výraz. Zdálo se mu, že mezi nimi něco narůstá. V té chvíli pocítil 
neuvěřitelně ostrou bolest, jako by se mu žhavé jehly zaryly do kotníku. Vykřikl a padl na ni. 
Kolem nohou mu prolétl nějaký černý stín a protáhl se dveřmi. Současně zarachotil klíč 
v zámku, rychlé kroky prošly předsíní a ve dveřích pokojíčku stála žena středních let. Prudce 
se posadil a opatrně ohmatával kotník. 

„Mami, tohle je...“ 
„Tvůj nový přítel, vidím.“ 
„Kousl ho kocour,“ vyprskla dcera. 
„To je křest, kterým tady projde každý. Půjdu dát ty krásné růže do vody.“ 
Když matka odešla, svalila se její dcera v záchvatu smíchu na postel. 
„Ona si myslí, že ty...“  
Zakryla si ústa rukou a roztřásla se novou křečí smíchu. 
 
Tak si tedy začali tykat. Nebyl si vlastně jist, kdy k tomu doopravdy došlo – až do té 

doby mluvili jen anglicky, kde se to nepozná. Tykání mělo kouzlo důvěrnosti, byla to ale 
pouze iluze. Pokud se k sobě přiblížili, bylo to jenom slovy. 

„Ještě jsi mi nevyprávěl o své ženě,“ řekla mu jednou, když spolu hleděli z Karlova 
mostu do vody a on ji po nějakém žertu bezděčně objal kolem ramenou. 

„Co chceš vědět?“ 
„Že je stará, vůbec ti nerozumí, ale je slabá a bezbranná.“ 
„Tak si ji představuješ?“ 
„Ne. Tak o ženách většinou mluví muži, když...“ 
„Když co?“ 
„Je taková?“ 
„Ne. Rozhodně není slabá. Dřív mi to trochu vadilo, byl bych se rád o ni staral.“ 
Vyvinula se mu a popošla podél kamenného zábradlí. 
„To je zvláštní,“ řekla smutně. „Lidi vždycky chtějí pečovat o ty, co to nepotřebují. O 

mne se nikdo nestará.“ 
Několika kroky ji dostihl a bezděčně ji znovu objal kolem ramenou. 
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„Co to povídáš. Já přece...“ 
Pohlédla mu vážně do očí. 
„Víš jistě, kam mě vedeš?“ 
Chviličku zaváhal. 
„Na konec mostu,“ řekl pak s umělou lehkostí. 
„To je mi cíl,“ rozesmála se. „Tak pojď.“ 
 
Žena jen krátce zdvihla oči od knihy. Televize byla vypnutá, rádio ale hrálo cosi 

vážného. 
„Už jsem večeřela,“ řekla suše. „Máš to v ledničce.“ 
„Promiň. Byl jsem se trochu projít.“ 
Vykročil do kuchyně. 
„Viděla jsem dneska něco legračního.“ 
„Můžu to ztlumit?“ 
Nečekal na její souhlas. 
„Potkávám je ráno, když jdu do práce.“ 
„Koho?“ 
„No ty, o kterých ti chci říct.“ 
Hezké děvče, tak dvacet let, v perfektním dresu z Benetonu. A za ní starší muž, tak 

v jeho věku, plešatý, s bříškem. Zřejmě Angličan. 
„Ona je Češka, to se pozná. Jsou asi manželé, nebo k tomu spějou. Běhají každé ráno, 

ona svižně, on zoufale tak deset metrů za ní, celý zpocený a rudý.“ 
Vypnul rádio a sedl si proti ní. 
„Dneska zkolaboval u popelnic. Prostě nemohl dál. Opíral se o špinavou popelnici, oči 

zavřené a jenom sípal. A ona zpovzdálí na něho volala. Prý pospěš, mladíku. Anglicky, se 
strašným přízvukem.“ 

Pokýval hlavou. 
„Smutné.“ 
„Mně to přišlo legrační.“ 
Pohlédl na ni krátce, pak šel do kuchyně. 
 
V práci mu šéf podstrčil v obálce velký kalendář, že prý jej dostal z propagace. 

Kalendář v květnu, to bylo typické. Ani se na něj nepodíval a strčil jej do aktovky. Ten den se 
rozhodl, že se s ní neuvidí: přestávka mu jen prospěje. Naštěstí měl hodně práce, z ústředí 
chtěli spoustu dat. Skoro vděčně se ponořil do sloupců čísel, která ho jindy k nesnesení 
nudila. Pracoval celý den a pak šel rovnou domů, s dobrým pocitem vnitřní obrody. 

Na kalendář si vzpomněl večer, když už žena zašla do ložnice. Povytáhl jej z obálky. 
Na první straně byla barevná fotografie dívky s náručí plnou kopretin. To byla přece ona! Na 
obrázku měla rozpuštěné vlasy a kromě kopretin neměla nic na sobě. Zabušilo mu srdce. Jak 
se jen k tomu mohla propůjčit! 

„Copak tam tak dlouho děláš?“ ozvala se žena z ložnice. 
„Já jenom tady...“ 
„Už budu spát. Nezapomeň zhasnout.“ 
Šel s kalendářem do kuchyně. V jasnějším světle už si nebyl jist, zda je to ona. Ta 

dívka jí možná byla jen podobná. Zalistoval dál. Kalendář zjevně propagoval jejich výrobky. 
Byl zřejmě určen pro zkažený Západ a jako vždycky, když se pruderie spustí, stálo to za to. 
Velice nahé dívky obkračovaly motocykl, laskaly se s vysavačem, tiskly do klína broušený 
popelník. Žádná z nich jí nebyla podobná. Vrátil se na titulní stranu. Chvíli se zdálo, že je to 
opravdu ona, pak zase ztrácel jistotu. 
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Dlouhou se potom převaloval v divném neklidu. Nakonec někdy k ránu usnul. Zdálo 
se mu, jak v nádherné svobodě nahoty k němu kráčí polem rozkvetlých kopretin. Probudil se 
rozbolavělý nevyspáním, touhou a pocitem jakési křivdy. Když doklopýtal do kuchyně, 
zahlédl znovu kalendář. Teď viděl, že ho oklamalo večerní světlo nebo představivost – ta 
dívka jí snad byla trochu podobná, byl to však někdo jiný. 

 
Celé dopoledne se zachvíval jakousi slabou zimnicí, ve které pulzovala touha po ní. 

Až dosud si tu stránku jejich vztahu zakrýval, cítil se jako hodný strýček či prostě jako starší 
přítel. Teď mu bylo, jako by celé týdny kráčel po jakési křehké krustě a teď se náhle probořil 
do nádherného pekla. Ano, nádherného, i když trpěl: byl přece jenom ještě živý, dokázal něco 
silně cítit a bezohledně chtít. 

Musel ji vidět. Co nejdříve, nejlépe ihned. Co mezi nimi stálo, byly jen jeho zábrany, 
které od něho pochytila. Sáhl po telefonu. V té chvíli zahlédl, jak se šéf nad ním sklání. 

„Ta zpráva.“ Znělo to prosebně. 
„Pracuju na tom.“ 
„Zbývá nám týden.“ Šéfův hlas se lehce chvěl. „Když to nestihneme, tak nám tohle 

oddělení...“ udělal výmluvné gesto. 
„Kdo říkal?“ 
„Starej, včera.“ 
„On tady byl?“ 
To bylo vážné. Věděl, že jeho existence zde je svého druhu obchod: když bude za ně 

dělat jejich práci, bude mu leccos dovoleno; když ne, prostě ho vyhodí. Na rozdíl od nich 
najde sotva zaměstnání. 

Natočil papír do stroje a začal psát. 
„Co píšeš?“ 
„Zprávu.“ 
Šéf stěží zakryl spokojený úsměv. Složil noviny a vstal. 
„Já musím na ústředí.“ 
To znamenalo cokoliv, ale to nevadilo. Když byl šéf pryč, alespoň nerušil. 
 
Dokázal jakžtakž soustředěně psát až do konce pracovní doby. Ale v jiné, hlubší vrstvě 

jeho vědomí mu běžel proud vzrušených představ, na kterém suché věty zprávy pluly jak 
nemotorné kry. Náhle si vzpomněl, že se přece mají sejít. Vyskočil, sebral svazek listů, které 
popsal, aniž by dobře věděl, čím. Zavřel jej do zásuvky a kvapně vyšel na chodbu. 

Když ji uviděl zdálky na rohu, dostal až trochu strach. Byla útlejší a křehčí, než se 
zdála ve snu, ale stejně půvabná. Okamžitě vycítila jeho napětí. 

„Co je ti?“ ptala se úzkostlivě. 
„Jsi hrozně hezká.“ 
„A to je důvod ke smutku?“ usmála se. 
To je úplná katastrofa, znělo mu myslí, ale bůhvíproč to neřekl. 
Stoupali do stráně a on se sotva vlekl. Netušil, že člověka prostá touha může takhle 

vyčerpat. Vzpomněl si na historku, kterou vyprávěla žena, a donutil se přidat do kroku. Na 
nejbližší plošině mu sama navrhla, aby si sedli do trávy. Brzy se ukázalo, že za křovím na 
malém travnatém plácku hrají nějací kluci kopanou. 

„Nepůjdeme jinam?“ navrhl. 
„Počkej. Jsem trochu unavená.“ 
Lehla si do trávy a on si sedl vedle ní. Zachytila jeho pohled a zvážněla. Její oči zas 

přijaly ten zvláštní, nevyzpytatelný výraz. Pomalu se k ní nakláněl, stahován nepřekonatelnou 
tíží. Náhle se mu před očima zatmělo brutálním úderem, který zasáhl jeho tvář a hodil jeho 
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hlavu stranou. Byla to rána bolestivá a přitom jaksi obscénní mlaskavou pružností, jako 
kosmický políček. Slepě se rozhlédl. Žlutý kožený míč od něho odletěl a teď se koulel v trávě. 

„Děkujeme,“ ozval se dětský hlas. 
Pak se křoví rozhrnulo a protáhla se roztřepená hlava. Kluk si šel pro míč sám. 
Seděl po dlouhou chvíli celý otřesený. Když na ni znovu pohlédl, viděl, že se poněkud 

škodolibě usmívá. 
„Bolelo to?“ 
„To nic,“ zamumlal statečně. 
Ten hloupý otřes ale zrušil kouzlo chvíle. Snažil se znovu najít odvahu, když náhle 

promluvila. 
„Už vůbec nemluvíme anglicky,“ řekla. „Proto jsme se začali scházet, nebo ne?“ 
„Původně ano...“ 
„Už tě to se mnou nebaví?“ 
Rád by jí vysvětlil, že to, co jí už nutně musí sdělit, nemůže říkat anglicky, protože by 

to znělo jako hra nebo jako scéna z nějakého filmu. Než stačil promluvit, najednou vyskočila. 
„Nic neříkej, já všechno chápu,“ řekla rychle. „Teď ale musím běžet.“ 
Než stačil protestovat, rozběhla se dolů se svahu. Pomalu se vydal za ní. 
 
Musím s tím něco udělat, říkal si aspoň podesáté. Prožil zase skoro bezesnou noc. Teď 

hleděl na čísla, která měl na papíře před sebou, a marně se pokoušel pochopit, co vlastně 
znamenají. Vyskočil a šel k oknu. Už třetí den jí nevolal a neviděl ji. Ale místo toho, aby 
s časem jeho zmatek slábl, rostlo v něm napětí. Venku byl jásavý květnový den, ale jemu 
z toho bylo jenom hůř. 

Vrátil se ke stolu. Musí to přestat – ale co? Vše závažné a neodčinitelné se událo jen 
v jeho představách. Náhle v něm vzkypěl hněv – na ni a na sebe, na všechny hloupé zábrany a 
nesplněné tužby. Musí jí zavolat. Musí jí říct... 

V té chvíli telefon sám zazvonil. 
„To jsem já,“ ozval se její trochu dětský hlas. „Co děláš?“ 
„Předstírám práci.“ 
Zasmála se, trochu nejistě. 
„Nemůžeš to předstírání přerušit? Musím tě vidět.“ 
Srdce mu prudce zatlouklo. 
„Musím ti něco říct, něco dost osobního,“ řekla, než stačil odpovědět. „Po telefonu 

nemůžu, musím tě přitom vidět.“ 
Domluvili se, že se za chvíli sejdou v blízkém parku. Když běžel se schodů, všiml si 

lesku slunce na okolních střechách. Zářilo přísliby, jásavým očekáváním. 
Uviděl ji na lavičce a jenom s úsilím se nerozběhl. 
„Chtěla bych, abys někam přišel zítra večer,“ vyhrkla, jakmile byl na krok od ní. „Ale 

nejenom ty, musí přitom být i tvoje žena.“ 
Jeho tep zaváhal a pak se zase rozběhl. Jednou k tomu muselo dojít, pomyslel si. 
„John asi není příliš žárlivý,“ pokračovala. „Ale s muži člověk nikdy neví.“ 
„John?“ opakoval nechápavě. 
„Ten přítel, přece víš, co žije v San Franciscu. Konečně dostal vízum a dnes večer 

přijede. Víš, budeme se brát a tak bych chtěla, abys se s ním poznal.“ 
Ztěžka usedl na lavičku. 
„Co je ti? To je přece dobrá zpráva, ne? Konečně skončím tenhle nesmyslný život 

tady. Jsi přece přítel, copak nejsi rád?“ 
Hleděl chvíli mlčky na zem před sebou. Všiml si nevelké, duhově zářící kuličky 

v blízkosti důlku, který tu vyryly děti. Posouval ji špičkou boty, až přepadla do malé propasti. 
„Samozřejmě,“ řekl konečně. „Jsem rád.“ 

 20



Návraty moře 
 

 Probudil ji syčivý zvuk, s nímž voda dopadala na chodník. Ani tentokrát se neubránila 
leknutí, že je to déšť, ačkoliv věděla, že každé ráno dva zřízenci kropí asfalt před hotelem 
vodou z dlouhých černých hadic. Vyskočila z postele a běžela k oknu. Mezi sytě zelenými 
listy platanu byla obloha skoro úplně bílá. Ale podle zlatého svitu v úzkém výseku mezi 
stínem stromu a zdí protějšího domu poznala, že slunce už nabylo na síle a že se chystá  
krásný den. 

Chvatně sbalila těch několik věcí, které si ráno brala k moři, a vyběhla z hotelu. 
V ulici ještě ležely chladivé stíny, vzduch byl průzračně čistý a stálo v něm až hmatatelné 
ticho, rušené jen občas nejasnými zvuky ze vzdáleného přístavu. Zdálo se až neuvěřitelné, že 
tento nedotčený klid exploduje za hodinu či dvě rachotem motorů, výkřiky lidí a celým tím 
barvitým ohňostrojem jižní aktivity. Zatím bylo všude liduprázdno a na své krátké cestě 
k pobřeží potkala jen bílou kočku, která se na ni zvědavě podívala a pak se jí vyhnula velkým 
obloukem. 

Cestou k moři člověk musel překonat malé stoupání přes souvislý pás skalisek, která 
tvořila jakousi přirozenou hradbu kolem pobřeží. Ráda se na těchto místech zastavovala a 
oddalovala několik okamžiků ten poslední krok, kdy se před očima náhle rozevřel pohled na 
nesmírnou hladinu. Moře bylo ráno skoro temné, protýkané jenom místy hroty vln, stříbřitými 
proti smolincové černi mezi nimi. Ale tam, kde vycházelo slunce, jako by se z vesmírného 
tyglíku roztékal roztavený kov. Přivřela oči před tou září a seběhla těch několik dalších metrů 
ke břehu. 

V noci asi byla na moři bouřka, vlny ještě neklidně narážely na břeh a na písku ležely 
čerstvé chaluhy. Shodila rychle šaty a rozprostřela se vstříc slunci, aby nabrala odvahu ponořit 
se do vody, která se vždycky ráno zdála chladná. Na břehu bylo ještě liduprázdno a slyšet 
bylo jenom rozmanité mumlavé zvuky, s nimiž moře vysílalo stále nové vlny proti pobřeží, 
posouvalo kamínky, vyvrhovalo různé úlomky a zas se vracelo s drobnou kořistí země a 
rostlin do hlubin. Mohla by tak ležet celé hodiny a nechat se kolébat tím jednotvárných 
zvukem, který souzněl s něčím podstatným hluboko v jejím těle. To nekonečně proměnlivé a 
přesto rytmické šumění jako by v sobě rozpouštělo útržky myšlenek, které jí jinak neustále 
bzučely hlavou, všechny ty náznaky úzkostí, žádostí a potřeb, které se jako drobné jehličky 
dožadovaly její pozornosti. Málem by v tom zvukovém kolébání zase začala dřímat. Vzepřela 
se té sladké letargii a otevřela oči. 

Na kameni několik metrů od ní seděl nějaký mladík a hleděl na moře. Mohlo mu být 
tak dvacet, dvaadvacet let, ale v jeho tváři, v pružných opálených nohou a v oddychující 
hrudi, na které se ještě třpytily kapičky vody, bylo něco velmi mladistvého. Otočil k ní hlavu a 
ostýchavě se usmál. 

„Už jste byla ve vodě?“ 
Promluvil kupodivu česky, ale se silným přízvukem, který jako by jeho slovům dával 

nepatrně jiný smysl. Zavrtěla hlavou a posadila se. 
„Je studená?“ 
„Nádherná,“ udělal široké gesto. „Ale v noci byla bouřka a jsou vlny.“ 
„To nevadí. Já mám vlny ráda.“ 
Vstala a protáhla se. 
„Půjdu si zaplavat.“ 
Přikývl. Také vstal, ale místo k vodě udělal několik kroků k místu, kde měl nepořádně 

složené šaty. Překvapeně pozorovala, jak se obléká. 
„Vy už jdete?“ 
„Musím do práce.“ 
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Když odešel, zdál se břeh najednou pustší. Usmála se tomu. Vždyť ho ani neznám, 
řekla si a rozběhla se k vodě. 

 
Při převlékání k snídani zavadila pohledem o balíček, který už řadu dní ležel netknutý 

na jejím nočním stolku. Byla v něm Richardova nová kniha, která mu vyšla nedlouho před 
jejím odjezdem. Vzpomněla si, jak jí balíček podával s trochu ironickým vysvětlením, že 
obsah je trochu žíravý, tak jej raději opatřil ochranným obalem. Ach ano, Richard. Už léta 
nikam nejezdil. Šetřil, jak trochu sardonicky říkal, poslední záblesky životní energie, aby 
z nich vyždímal ještě nějaké to poselství. Prý na odchodnou. Neměla tyhle řeči ráda. Jejich 
věkový rozdíl se zdál být celkem nepodstatný, když se na universitě zamilovala do 
obdivovaného profesora, a nijak nevadil nějakých pět let poté. Pak se však začal jeho 
zdravotní stav rychle horšit. Přátelé obdivovali vůli, s níž navzdory nemocím, pustošícím jeho 
křehké tělo, tvořil snad víc, než kdy předtím. To byl pohled zvenčí. Jí se naopak zdálo, že se 
zmaru poddává až příliš ochotně a s jistým zadostiučiněním, jako by se už těšil, kdy to své 
obtížné tělo konečně odloží.  

Popadla balíček s úmyslem, že se do knihy podívá při snídani, a běžela do jídelny. 
Číšník, který chvatně sklízel se stolů, na ni podrážděně pohlédl, ale usmál se, když ji poznal. 
Získala jeho sympatie svou chatrnou chorvatštinou, kterou v dětství v dětství pochytila od 
matky. Balkánský syndrom, nazýval Richard škádlivě její smíšený původ, z něhož dle něho 
plynulo nejen to její vášnivé lnutí k moři, ale i její sklon – jak říkal – řešit jejich drobné 
rozmíšky s výbuchy citů. 

Číšník přistoupil ke stolu a kladl před ni talířky se saláty. 
„Jaká byla voda,“ zeptal se svým tichým hlasem. 
Pohlédla mu do snědé tváře, v níž jenom drobné vrásky kolem očí a šedivé prameny 

vlasů na spáncích dávaly tušit skutečný věk. 
„Báječná. Trochu chladnější než včera, ale to mám ráda.“ 
„V noci byla na moři bouřka.“ 
Měla ráda, jak tu větu říkali místní lidé: byla v tom sounáležitost i trochu tiché úzkosti 

a snad i stesk bývalých námořníků po širé hladině. 
„Já vím. Na břehu byla spousta chaluh a moře bylo trochu neklidné.“ 
Číšník ji pozorně poslouchal, pak popřál dobrou chuť a odešel. Za ten zhruba týden, co 

tu bydlela, nevyměnili víc než několik vět. A přece se mezi nimi ustálila jakási důvěrnost.  
Dala se do jídla a přitom hleděla na balíček, který zatím odložila na stůl. Richard z ní 

nikdy nemámil komentáře ke svým textům, dokonce ani nežádal, aby je všechny četla. Věděla 
ale dobře, že mu bolestně vadí její nezájem, i když byl jenom obranou proti leptavým 
účinkům jeho příslovečné skepse. 

Nadechla se a roztrhla obal balíčku. Kniha měla ostře žlutou obálku a Richardovo 
jméno i název jí na okamžik připadaly cizí a vzdálené. Otevřela knížku a začal číst.  

Žijeme v podivném paradoxu. Čím víc se nám pod rukama hroutí po staletí budovaná 
stavba hodnot a pravd, tím samozřejměji jsme přesvědčeni, že jsme na správné cestě... 

Odložila knihu. Nečetla tentokrát Richardův rukopis, nevěděla, co přijde dál. Ale 
dovedla si představit, s jakou neúprosnou logikou teď povede svou myšlenku, s jakým 
ledovým zápalem bude převracet a pitvat nově nalezené jistoty, jak bude hrnout myšlenky 
druhých před sebou na velkou barvitou hromadu a pak ji rázem vyhodí do povětří několika 
větami. Znala ho a věděla, že to nebudou utěšlivé řádky, že ostrá žluť obálky dobře vystihuje 
obsah. Ale tady, s mořem jako spojencem za zády, se cítila dost silná, aby jí čelila. 

 
Po snídani vyšla s knihou pod paží do města. Ulice, ještě před chvílí stinné a chladné, 

se pomalu rozpalovaly do omračujícího žáru. Došla až k tržišti. Jeho ruch teď zvolna sílil, jak 
se blížila hodina, kdy se všichni stáhnou do stínu domů a na město padne mrtvolná ospalost. 
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Teď tu zářivé barvy, vůně a pachy, výkřiky a útržky hudby vířily v oslepující výhni, násobené 
bílými zdmi okolních domů, a slévaly se do jakési husté chuti, která člověku okamžitě 
naplnila ústa a hrozila ho zadusit. Trochu nejistě procházela mezi stánky a byla si vědoma 
pozornosti, kterou vzbuzuje jednak jako žena, jednak jako cizinka.  

Najednou se na ni přilepil jakýsi divný hubený muž.  
„Paní,“ dorážel na ni, „krásná paní.“ 
V jeho dechu se mísila rakije s množstvím jiných nedefinovatelných pachů.  
„Co chcete,“ zeptala se chorvatsky a trochu příkře. 
„Mám pro vás něco, bude se vám to líbit,“ odhalil na ni řadu zažloutlých zubů.  
V obecném hlomozu jí začal cosi nesrozumitelně hučet do ucha. Chytil ji za předloktí 

a začal ji tahat k jednomu z těch mála uzavřených stánků. Najednou zpanikařila. Srdce se jí 
rozbušilo, plíce jako by nemohly nabrat dech. Nic neříkala, neslyšela, jenom se rozhlížela, 
kudy uniknout. Najednou se nedaleko objevil strážník a neznámý otrava před ním zaváhal. 
Využila toho a nejkratší cestou prchla z tržiště. 

Zašla do úzké uličky, v níž se ještě drželo trochu stínu. Několik kroků před sebou 
viděla omšelý portál malého kostela. Ve tvaru stavby se legračně mísily evropské a orientální 
prvky, ale celek svou prostotou působil půvabně a čistě. Dveře kostela byly otevřené a čišel 
z nich chlad, který ji vlákal dovnitř. Usedla na tvrdou lavici a čekala, až se jí bušící srdce 
uklidní. V kostele bylo liduprázdno, jen u postranního oltáře se modlila nějaká stařena. 
Vepředu visel obrovský černý kříž se starobylou sochou Krista. V zažloutlé, hrubě vyřezané 
tváři měl výraz hlubokého utrpení. Nic víc z té postavy nevyzařovalo, jen bezmezná a přitom 
smířená bolest. Takový byl Bůh chudých lidí, pomyslela si. Ale co jim přinášel, kromě 
příbuznosti osudu? Klečící stařena přestala na chvíli ševelit bezzubými ústy a otočila k ní 
hlavu. V uslzených očích neměla nic než vyhaslý klid.  

Opustila přítmí kostela a šla zamyšleně ulicí. Najednou cítila, že se na ni někdo upřeně 
dívá. Zdvihla hlavu a setkala se s pohledem chlapce, kterého potkala ráno u moře. Stál mezi 
stolky malinké kavárny, v bílé kazajce a s utěrkou v ruce. Zdálo se, že se trochu stydí za to, že 
ho vidí v této roli, ale zároveň od ní nemohl odtrhnout oči. Potěšilo ji to. Díky Richardovi se 
jaksi automaticky počítala ke starší generaci. Pokývla chlapci a přešla ulici. 

„Co že nejste u moře?“ zeptal se svou zvláštní češtinou. 
„Nepřijela jsem se jenom koupat,“ usmála se. „Tady je to taky zajímavé.“ 
„Tady?“ udělal opovržlivé gesto. „Tady umřel pes.“ 
„Říká se chcíp,“ zasmála se. „Tak proč tu jste?“ 
„Musím si trochu přivydělat.“  
Rozpačitě přejel utěrkou po stolku. Studuje v Praze, domů jezdí jenom na prázdniny a 

vždycky si hledí vydělat trochu peněz. Jenomže jiná práce, než nějak spojená s turisty, tu není. 
Ze dveří kavárničky vyšel starší muž v číšnickém obleku a zahleděl se na ně. Aby ušetřila 
chlapce nepříjemností, obešla zeleně natřenou ohrádku a posadila se k jednomu ze stolků na 
ulici.  

„Co si dáte?“ 
 „Snad kávu.“ 
Chlapec přikývl a za chvíli jí přinesl šálek černé voňavé tekutiny. Chvíli stál, jako by 

chtěl ještě něco říci. Ale pak přišli do ohrádky noví hosté a tak se jenom omluvně usmál a 
odspěchal. 

Rozevřela knihu, ale nemohla se soustředit na čtení. Znovu si vzpomněla na tu stařenu 
v kostele. Za koho nebo za co se tam asi tak dlouho modlila? Nebo tam klečela jen tak ze 
zvyku a vyplňovala tak ten zbytek svého času? Zdála se být smířená a klidná, ale v jejím 
pohledu viděla jen mlčenlivé prázdno. 

Vrátila se k tištěnému textu.  
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Čím jasnější je světlo rozumu, tím hlubší je stín za jeho hranicemi. V jediném století 
jsme se o přírodních principech dozvěděli víc, než předtím lidstvo za celou svou dosavadní 
historii. Všechny ty úspěchy však nepřinesly sebemenší pokrok v chápání, proč tu vlastně 
jsme, proč žijeme... 

„Máte zajímavou knížku?“ 
Vzhlédla. Stál u ní ten chlapec, teď už jen v košili a kalhotách. S úsměvem přikývla. 
„Nějaký známý autor?“ 
„Napsal ji můj manžel.“ 
„Vy jste vdaná?“ 
Pobaveně přikývla.  
„Už jste skončil službu?“ 
„Teď přes poledne zavíráme.“ Zíral na obálku knihy. „Odpoledne to začne nanovo.“ 
Sáhla po peněžence, ale dal jí prudce najevo, to že je v pořádku. Nechtěla ho urazit a 

tak jen vzala knížku a vyšla s ním na ulici. 
„To jméno na té knize,“ řekl váhavě. 
„Ano, co je s ním?“ 
„Jmenuje se tak jeden profesor na škole, kam chodím.“ 
„To bude on,“ usmála se. 
„Ale on..“ 
„No co?“ 
 „On je dost starý...“ 
„No, je trochu starší, co z toho,“ řekla lehce. „Mládí není jediná hodnota.“ 
Chvíli mlčeli. 
„On s vámi nepřijel?“ 
„Ne, měl moc práce. A taky není zdráv.“ 
Až skoro k hotelu šli vedle sebe mlčky. 
„Já teď už vím, kde jsem vás předtím viděl,“ řekl, když mu podávala ruku. „Pořád 

jsem na to nemohl přijít.“ 
„Myslíte v Praze? Ta má přece přes milion obyvatel.“ 
„Já vím. Jednou jsem vás s...manželem,“ řekl tak trochu neochotně, „náhodou viděl 

v kině. Byl jsem tam s kamarádem. Říkal, že ta mladá kráska, co je s profesorem, je jeho 
žena. Záviděl jsem mu.“ 

„To jste si právě vymyslel,“ zasmála se. „Manžel do kina nechodí.“ 
„Tak to bylo v divadle, nebo...“ 
„Někde jinde, ano. Tak nashledanou.“ 
Vyvinula z jeho ruky svou dlaň. Rychle se otočila a vešla do hotelu. 
 
Ležela v pokoji na svém lůžku a už chvíli sama se sebou vedla spor. Zájem toho 

chlapce byl příjemný, dýchala z něho taková čistá mladistvost. Samozřejmě věděla, že zdejší 
muži snadno vzplanou a někteří jsou schopni málem čehokoliv, aby dosáhli svého – třeba jen 
proto, že neumí snést odmítnutí. Zamilovaný pohled toho mládence jistě nic neznamenal. 
Vypadal bezelstně, ale co by u zkušenějšího byla rafinovaná taktika, nahradí v jeho věku 
instinkt.  

Náhle jí bylo divné, že tu debatuje sama se sebou. Přece vážně neuvažuje o tom, že by 
něco měla s takovým chlapcem. Prudce se obrátila na břicho a sáhla po Richardově knížce. 
Moc toho z ní ještě nepřečetla, nic nepochopila. Četla nějakých deset minut, když si 
uvědomila, že jí oči sice kloužou po řádkách, věty jí však nějak nedávají smysl. Cosi v ní se   
tomu vzpíralo. Vyskočila z postele a sbalila si koupací potřeby. Na cestě k moři si říkala, že to 
asi nebyl dobrý nápad, jet k moři sama.  
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Zastavila se jako obvykle na útesech. Po indigově modré hladině v dálce hrozivě 
přebíhaly perlivé chomáče bílé pěny, ale těsně u břehu byla voda modrozelená a průzračně 
klidná. Bylo možno prohlédnout až do hloubky, jejíž tichou nehybností čas od času proběhl 
znepokojivý stín, hned nato zase vystřídaný nazelenalým světlem, které se zdálo proudit 
z nějakých tajemných skrýší. Věděla, že tam dole neustále probíhají nelítostná dramata, jako 
ostatně všude v živém světě, ale odsud ten průzračně nazelenalý svět, mírně kolébaný pohyby 
moře, vypadal jako říše klidu. 

Rychle seběhla na písečný břeh, shodila šaty a rozběhla se do vody. Mezitím vlny 
dospěly až na mělčinu a než se nadála, dostala prudký úder slané vody do tváře. Se smíchem 
si ždímala vodu z vlasů. Náhle dostala přímo živočišnou chuť utkat se s vodou, která tu na ni 
dorážela jako nějaký živý tvor. Vrhla se do vln a chvíli plavala ze všech sil. Dál od břehu byla 
už voda klidnější a převalovala se v dlouhých pravidelných vlnách, které ji vynášely do výše a 
zase nořily do hloubky. S každým zhoupnutím zmizel břeh za hřebenem vlny a ona tu byla 
sama s nesmírností vod, které si tu hrály s lhostejnou nevinností tisíciletého dětství. 

Když si uvědomila, že vlny ztrácejí svou mírnou hravost a začínají se s podivně 
zlověstným syčením převracet, byla už tak daleko od břehu, že se jí pruh pláže zdál skoro 
nedosažitelný. Začala usilovně plavat zpět a křečovitou námahou se brzy unavila. Když se 
konečně dostala do pásma příboje, nezbývaly jí už téměř síly k zápasu. Voda se jí drala do úst, 
vztekle jí chrstala celé díže pěny do tváře. Zdálo se jí, že nad sebou slyší hněvivý, vítězný řev. 
V ramenou a pažích se jí rozlévala ledová tíha, plíce horečně zápasily o trochu vzduchu. 
Vzchopila se, ale v příští chvíli před ní vyvstala nová zelená hradba a zřítila se na ni. Topím 
se, pomyslela si nejasně, tohle je konec. S ledovou hrůzou a jakýmsi strnulým odevzdáním 
cítila, jak se jí chápe nová vlna a letí s ní kamsi do tmy. Bolestivý úder o kamínky na břehu ji 
přivedl zpět k vědomí. 

Ležela bezvládně jak pohozená chaluha v mělké vodě, malé vlnky jí omývaly tvář a 
všude byl podivný klid. Nějakých dvacet metrů od ní si v písku na břehu hrály dvě děti, matka 
je právě volala, aby se šly osušit. O něco dál stál jakýsi starší muž a zamyšleně pokuřoval, 
s očima upřenýma na obzor. Namáhavě vstala a dovlekla se k dece. Chvěla se po celém těle, 
bylo jí slabo a do pláče, ale hlavně chtěla ležet a dýchat, především dýchat ten sytý voňavý 
vzduch, kterého bylo zase dost a který znamenal život. 

Usnula a když se zase probudila, byla celá prohřátá mírným sluncem, které se teď už 
klonilo k západu. Pocítila prudký hlad a byla ráda, že si cestou v pekařství, zlákána prudkou 
vůní z otevřených dveří, koupila žemli. Zakousla se do bílé střídy a znovu pocítila to prudké 
až bolestné přání: žít, ne trpět, ne mořit mozek věčnými úvahami o svém údělu: prostě žít, 
ukusovat, žvýkat a chutnat svůj život jako tuhle voňavou střídu. Pohlédla na modř před sebou. 
Vlny se uklidnily, moře bylo zas přátelské. 

 
Večer se odhodlala zavolat Richardovi. Volala zatím jenom jednou, ale tak to bylo 

mezi nimi obvyklé: dráždila by ho příliš zřejmá starost a také rád zdůrazňoval volnost, kterou 
měla v jejich vztahu. 

Telefon tentokrát vyzváněl neobvykle dlouho a když jej Richard konečně zvedl, měl 
nějak matný, snad stísněný hlas. Když se však ohlásila, zřetelně ožil. 

„Tak co, jak je ti mezi chaluhami?“ 
„Docela dobře. Dnes jsem se málem utopila,“ řekla s tou bezprostřední upřímností, 

kterou ve vztahu k němu nedokázala potlačit. 
„Skutečně? Co jsi dělala?“ Stín starosti dal jeho hlasu jisté ostří. 
„Nic, jenom plavala. Byly vlny. Vlastně to nestojí za řeč.“ 
„Jakpak ne. Neměla bys plavat sama.“ 
„A s kým? S některým z místních mladíků?“ Hned si přála, aby to nebyla vyřkla. 
„Jsou tam takoví?“  
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„Nevím. Ty Richarde... je ti dobře?“ 
„Proč se ptáš?“ 
„Měl jsi zpočátku takový hlas...“ 
„Ale, jenom jsem byl zabraný.“ Znělo to téměř věrohodně. „Přišel jsem na to, kde 

Derrida dělá chybu. Když on totiž tvrdí... ale tebe to asi nezajímá.“ 
„Zajímá, ale po telefonu bych to asi nepochopila.“  
„Tak ti to řeknu, až se vrátíš,“ řekl náhle slabým hlasem. „Až mě přijdeš navštívit.“ 
„Navštívit? Jak to myslíš?“ 
„Dobeš po mně touží.“  
Dobeš byl profesorem na urologické klinice, specializovaným na onkologii. Už tři 

roky periodicky odstraňoval novotvary v Richardových ledvinách. To jméno v jejím mozku 
vždycky zaznělo jako poplašný signál.  

„To tak spěchá?“ zeptala se vyděšeně. 
„Nejspíš teď o prázdninách nemají co dělat. Nebo si na mně chce vyzkoušet nový 

laser. Chlubil se, že mě s ním naporcuje za pět minut.“ 
„Kdy tam máš jít?“ 
„No pozítří. Říkal jsem, že po mně touží. Je ještě mladý, neumí své touhy odkládat.“ 
„Proboha. Tak já se zítra vrátím, snad seženu letenku.“ 
„Ať tě ani nenapadne,“ řekl náhle sveřepě. „Jen bys tu překážela.“ 
Chvíli se dohadovali, pak se s neurčitým výsledkem rozloučili. Tentokrát nevěděla, co 

si Richard opravdu myslí. Znala ho, věděla, že jí přeje zdejší rozptýlení, to „ukájení 
balkánského syndromu“. Bylo však také možné, že se potřebuje vnitřně zocelit před další 
torturou v nemocnici a že se bojí změknutí pod vlivem jejího soucitu. 

Najednou nemohla vydržet v těsném prostoru pokoje. Chvatně se oblékla a vyběhla 
z hotelu. Toulala se po ztemnělém městě a bezděčně se vyhýbala čtvrti s kavárničkou, v níž 
pracoval její nový známý. Když nakonec zamířila ke kanceláři letecké společnosti, zjistila, že 
už mají zavřeno. Snad je to znamení, říkala si bez velkého přesvědčení. 

 
V noci spala neklidně a ráno šla na snídani bez velké chuti. Obsluhoval ji nějaký jiný 

číšník, ten „její“ měl zřejmě volný den. Byla docela ráda, nebylo jí do řeči. Pořád se sama se 
sebou přela, zda se má hned vrátit do Prahy či ne. Richard nesnášel, když se kolem jeho stavu 
dělal povyk. Přitom však věděla, že je v jádru krajně citlivý. Vůči úzkostem ze smrtelnosti 
nemohl být imunní. Mít blízko sebe milovanou ženu, spolu s ní čelit samotě možného konce, 
to přece muselo mít význam i pro ducha jeho síly.  

Když dopíjela ranní kávu, uvědomila si, že porušila zvyk a nešla před snídaní plavat. 
Vzpomněla si na toho chlapce. Asi tam ráno byl a když ji nenašel, možná usoudil, že se jí 
nějak dotknul. Nic takového nechtěla. Napadlo ji, zda se nemá stavit v kavárně a situaci 
vysvětlit, ale hned to zavrhla jako bláznivý nápad. Jaképak vysvětlování, vždyť se vlastně nic 
nepřihodilo. Pustila to z hlavy a po krátkém rozhodování prostě vzala zpáteční letenku a 
vydala se do kanceláře letecké společnosti. 

Úředník u přepážky s tváří filmového herce jenom kroutil hlavou.  
„Je plná sezóna. Letadla jsou zadaná na dlouho dopředu.“ 
„Já vím. Ale občas přece někdo třeba onemocní. Tohle je důležité.“ 
Úředník lhostejně pokýval a ležérně ťukal do klávesnice počítače. 
„Dneska a zítra je všechno určitě plné. Dokonce tu mám tři lidi navíc, kteří čekají na 

volné místo.“ 
„A pozítří?“ 
„Pozítří je čtvrtek,“ zvedl k ní oči. „Vy máte letenku na neděli. Je to takový rozdíl?“ 
Vlastně se na ni poprvé podíval a v jeho tmavých očích zakmitl zájem.  
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„Vždyť je tu tak krásně,“ řekl s bělostným úsměvem pod černým knírkem. Bylo znát, 
že je si vědom své přitažlivosti. „Proč od nás tak pospícháte?“ 

Jsou všichni stejní, pomyslela si. Nemyslí na nic jiného, než na to, aby udělali dojem. 
„Každý den má pro mne význam. Můj manžel musí do nemocnice.“ 
Při zmínce o manželovi jeho úsměv nepatrně pohasl. Zamyšleně listoval její letenkou, 

jako by tam mohl najít nějaké řešení. Bylo téměř vidět, jak se v jeho hezké, ale nepříliš chytré 
hlavě odvíjí kalkul, jehož výsledkem byl závěr, že ten manžel zřejmě není zde, ale v Praze. 
Viděl v tom zřejmě příležitost. 

„Zastavte se tu před šestou večer,“ vrhl na ni podmanivý pohled. „Třeba se něco 
uvolní.“ 

„Nemůžu zavolat?“ 
Zklamaně přisvědčil a dal jí číslo. 
 
 Asi tak hodinu se toulala městem, ale úzké uličky se už zase začaly plnit vedrem jako 

nějakou hustou hmotou, která ji připravovala o dech. Nakonec jí nezbylo nic jiného, než vzít 
si v hotelu těch pár koupacích potřeb a jít zas k moři. Bylo vlastně směšné, že tam chodila 
vždy na totéž místo, ale dělala to tak už léta. Možná si v tom nezvyklém prostředí stanovila 
jakýsi provizorní domov. 

Moře bylo tentokrát klidné. Vanul jen mírný větřík, právě tak dostatečný, aby zaháněl 
nejhorší horko. Na pláži se utábořilo několik rodin s dětmi, bylo to ale dostatečně daleko. 
Rozprostřela osušku, krátce se osvěžila ve vodě a pak se rozprostřela pod paprsky slunce. 
Všechny myšlenky kamsi odlétly, byly jen zářivé kruhy, které jí vyvstávaly pod zavřenými 
víčky, a pocit těla, které vláčnělo pod laskáním slunce. 

„Neměla byste spát na slunci,“ ozval se nad ní známý hlas. 
„Nespím.“ zastínila si teď už otevřené oči. „Jak to, že nejste ve službě?“ 
„Dnes máme zavřeno. Majiteli umřela matka.“ 
Sedl si vedle ní a zadíval se na moře. 
„To je mi líto,“ řekla tiše. 
„Neznal jsem ji. Majitel není odsud.“  
Chvíli mlčeli. 
„Není to dobrý člověk,“ řekl pak. „Myslím, že je to Srb.“ 
Bezděčně se tomu zasmála. 
„Proto je špatný?“ 
„Nevíte, co dělali za války?“ 
„Lidé si ubližují všude po světě. Když nad těmi druhými získají moc.“ 
„Chystáte se mi taky ubližovat?“ 
„Proč prosím vás?“ 
„Protože nade mnou máte moc,“ řekl tiše. 
Posadila se a podívala se na něho. 
„Vy tedy vůbec nemluvíte špatně česky,“ řekla. „Ale co to má být s tou mocí? Vždyť 

jsme spolu mluvili jen jednou.“ 
„Dvakrát!“ 
„Tak dvakrát. Pár slov. Jaká moc z toho plyne?“ 
„Se mnou je to vždycky tak, ráz naráz,“ řekl s pohledem upřeným do země. 
„Vždycky?“ zasmála se. „Jak často to bývá?“ 
Pohlédl na ni. Měl velké skoro černé oči, zářící mládím. 
„Proč mě trápíte?“  
„Poslyšte...jak se vlastně jmenujete?“ 
„Dragan,“ řekl s nadějí. 
„Já Mirka. Původně Milica, ale u nás to komolili, tak jsem si to změnila.“ 
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Chvíli přemýšlela, než zas promluvila. 
„Poslyšte Dragane... Tohle je hloupé nedorozumění. Vy...vy tohle přece nemůžete 

myslet vážně, že ne.“ 
Jen na ni hleděl. 
„Vy přece víte, že jsem vdaná. Ne, teď mě poslouchejte,“ zarazila ho, když chtěl něco 

namítnout. „Jsem vdaná, mám svého muže moc ráda a jsem mu věrná, i když se vám to může 
zdát staromódní. Kromě toho jsem nejméně o deset let starší, než vy.“ 

Odvrátil pohled k moři a mlčel dál. 
„Lichotí mi, že máte o mne zájem,“ pokračovala už mírněji. „Jste hezký a milý 

chlapec, jak se zdá docela inteligentní.“ 
Zřetelně se zachvěl. Vypadalo to, jako by ho její chvála jenom více sklíčila. 
„Můžeme být přáteli.“ Hned se na sebe v duchu zašklebila za tu frázi. „Na tu chvíli, co 

tu ještě budu. Zrovna teď mám velké starosti a potřebuji se vrátit tak rychle, jak jen to půjde. 
Ale na tu dobu, než se mi to podaří, můžu potřebovat přítele.“ 

„Dobře,“ řekl náhle. „Půjdeme se vykoupat?“ 
Podívala se na něho zkoumavě. Nějak mu nevěřila, že se vzdal tak snadno. Měla své 

zkušenosti, nebyla tu poprvé. Ale pak si řekla, že je to snad jedno. Za den dva odjede a věc se 
vyřeší sama. 

 
Když před večeří zavolala na leteckou společnost, odpověděl jí lhostejný hlas, že se 

zatím žádné místo v letadle neuvolnilo. Napadlo ji, zda to mluví s tím krasavcem, ale pak si 
řekla, že je jí to jedno. Po delším váhání zavolala znovu Richardovi a řekla mu, že se snaží 
sehnat letenku na dřívější den, ale zatím nemá úspěch. Ani neprotestoval, reagoval spíš matně. 

„Nevíš, kam jsem dal toho Foucaulta?“ 
„Kterého, máš nejmíň tři.“ 
„Toho...“ Slyšela jenom jakési nezřetelné brumlání. 
„Richarde, jsi tam? Já tě neslyším.“ 
„Snažím se vzpomenout si...O čem jsme to mluvili?“ 
„Richarde, ty jsi pil?“ 
„Ale ne, to jsou ty prášky... Ty proti bolestem. Vždycky z nich úplně zblbnu.“ 
„Ty máš takové bolesti? Jak dlouho už to bereš?“ 
„Pár měsíců.“ 
Dál hovor vázl, až jej raději ukončila. Seděla chvíli s očima upřenýma na stěnu. O 

bolestech ani prášcích jí nic neřekl, ale teď si uvědomila, že na něm pozorovala nějakou 
změnu. Richard ovšem býval náladový i dřív a po několika nesmyslných srážkách pochopila, 
že nejlepší je prostě počkat, až ho jeho chmury přejdou. Tak se asi stalo, že nezpozorovala 
zhoršení jeho stavu. Nebo to bylo tím mírným odcizením, které v ní po nějakou dobu 
nenápadně narůstalo? Pocítila náhle dotek jakési viny, ani kloudně nevěděla, proč. 

Večeře jí nechutnala a nakonec ani nepočkala na dezert, na nějž se obvykle těšívala, a 
odešla z jídelny. Chvíli nerozhodně postála před hotelem, pak se nějak samovolně vydala zas 
k moři. Po cestě si uvědomila, že tam Dragan na ni nejspíš čeká – řekla mu, že se k moři asi 
vrátí. S ulehčením však viděla, že je břeh liduprázdný. Nejspíš to čekání už vzdal. 

Chýlil se večer, nebe bylo bledě růžové s několika roztržitými tahy fialových mráčků. 
Od pevniny letěla na moře dvojice štíhlých ptáků. Hleděla dlouho za nimi a jejich krátký 
vysoký křik byl jako jemné bodnutí stesku – ne po někom či po něčem, ale jakéhosi mnohem 
vážnějšího stesku, který se ozval kdesi velmi hluboko a nenacházel výraz. 

Zula se a začala se brouzdat jemným pískem u břehu. Dívala se po barevných 
kaméncích a zajímavých malých lasturách, kterých tu bylo všude plno. Koutkem oka zahlédla 
nějakou postavu. Tak přece jenom na ni čekal. Pohlédla na něho vážně. 
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„Pomozte mi najít pár pěkných lastur,“ řekla rychle, aby mu zabránila v nějakých 
nových vyznáních. 

„Které se vám líbí?“ 
„Všechny jsou hezké,“ řekla. „Ty růžové jsou takové elegantní, ty tmavé kropenaté 

zase milé.“ 
Šli chvíli mlčky, s očima upřenýma k zemi. 
„Ale ne, nic nehledejte... Stejně si nemůžu vzít s sebou všechno, co se mi tu líbí. Víte 

co, dojdeme támhle k té skále. Pak se vrátíme a já půjdu na kutě, jsem nějak unavená.“ 
Byl to ještě pěkný kousek. Než tam došli, skoro se setmělo. Tvar skály ji už dlouho 

přitahoval. Vybíhala do moře protáhlým úzkým hrotem, který se s pyšnou ladností vypínal 
nad  vlnami jako příď nějaké starobylé lodi. Pod ostrohem tvořily balvany plošinku, na níž si 
bylo možno sednout v těsné blízkosti vody. Zamířila tam. Byl to zvláštní pocit, kráčet tak 
stále dál do šumící tmy, plné mihotavých pablesků.  

Náhle se prudce zastavila a mimoděk sáhla po chlapcově ruce. Mezi kameny, 
s nohama téměř ve vodě, ležela temná postava. V její nehybnosti, v podivně rozhozených 
nohou byla jakási přízračná bezvládnost.. 

„Podívejte, tam...“ vypravila sotva slyšitelným hlasem. 
Dragan se zarazil. 
„To je přece...“ řekl váhavě, ale stiskla mu ruku a instinktivně ho táhla zpátky. „Hej,“ 

vykřikl nejistě a pak ještě jednou. 
Náhle se postava pohnula a otočila k nim hlavu. Ve světle nedalekého majáku, které 

přes ni krátce přeběhlo, uviděla lebku potaženou sinalou kůží a vroubenou poletujícími cáry 
šedivého chmýří. Ta lebka ožila a rozšklebila v příšerné tváři zející ústa. Vpíjela se do ní 
velikýma černýma očima, v nichž se snad chvěl jakýsi výsměch. Jako by se v tom příšerném 
pohledu soustředila chtivá nedočkavost smrti, která se náhle usadila i na všech kamenech 
kolem, blýskavých jako břicha leklých ryb. Byla tu, číhala, natahovala po ní pařáty...  

Trvalo chvíli, než ji Dragan dohonil, než se mu podařilo obejmout ji kolem ramenou, 
než ji spíš zvukem hlasu nežli slovy uklidnil natolik, že se zastavila a sesula na velký kámen, 
k němuž ji dovedl. Třásla se po celém těle a bylo jí slabo. 

„Čeho jste se tak polekala,“ promlouval k ní něžně. „To bylo Tono, takový starý 
mrzák. Celý den žebrá a večer si lehne, kde ho napadne.“ 

Mluvil k ní mírně, jako k dítěti. Pak se zasmál, zřejmě aby ji rozveselil. 
„Žije snad jen o víně. Chodí od kavárny k vinárně a lidi mu nalévají, aby se ho zbavili. 

Čert ví, jak to vydrží. Je mu snad sto let.“ 
Opatrně ji přitiskl k sobě a ona byla v té chvíli vděčná za teplo, které k ní pronikalo 

z jiného, mladistvě živoucího těla. 
„Někteří lidé se ho bojí pro to, jak vypadá. Ale nikomu nikdy nic neudělal. Vždyť se 

sám sotva belhá. Vám se zdál tak strašný?“ 
Přikývla. Pomalu se uklidňovala, ale slabost a podivná prázdnota v ní zůstávala. 

Opatrně se vyvinula z jeho náruče. 
„Půjdu si lehnout,“ řekla slabě. 
„To už?“ namítl zklamaně. Zřejmě doufal v nějakou odměnu za své rytířství. 
„Nezlobte se, Dragane. Mám starosti a jsem unavená.“ 
Mlčky ji doprovodil do hotelu. 
 
Ráno se po telefonu dozvěděla, že volné místo v letadle na zítřek skoro jistě bude. 

Může je dostat, pokud si přijde dnes odpoledne mezi třetí a čtvrtou. Ne, na dálku to zařídit 
nelze, musí přece přinést svou letenku a potvrdit změnu. Zavěsila se smíšenými pocity. 
Trochu podezírala, že se v hlase, který před chvíli slyšela, něco skrývalo – buď úmyslná 
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neochota, nebo snaha vynutit si setkání. Ale co, pokud odletí zítra, nemusí ji drobná dotěrnost 
vzrušovat. 

Richard se do nemocnice bude muset vypravit sám, jak konečně sám chtěl, ale snad ho 
zastihne ještě před operací. Měla naléhavý pocit, že je to důležité. I když si nechtěla připustit, 
že by operace mohla dopadnout nějak tragicky, jistá pochybnost se v ní chvěla. A zdálo se jí, 
že to mírné odcizení, které v posledních měsících možná probíhalo spíše v ní, než mezi nimi, 
by měla nějak spravit ještě předtím, než ho narkóza odnese od ní někam daleko. 

Ranní plavání kvůli telefonování zase nestihla, ale když po snídani dorazila na „své“ 
místo u moře, našla tam ke svému překvapení Dragana. 

„Copak vy dneska zase nepracujete?“ 
„Máme zavřeno tři dny,“ zubil se. „Na znamení smutku.“ 
„A to vás těší? Přijdete asi o výdělek, ne?“ 
„Stejně moc neplatí. Aspoň vás můžu vidět.“ 
„No, když vidět... ale moc už toho nebude. Zítra odlétám.“ 
Vyděšeně na ni pohlédl. 
„Jak to,“ vyrazil. „Mělo to být až v neděli.“ 
„Nevzpomínám si, že bych vám to byla řekla... Ale ať je to jak chce, musím se rychle 

vrátit do Prahy. Odpoledne si jdu pro novou letenku.“ 
Seděl se sklopenou hlavou a zdálo se, že o něčem přemýšlí. 
„Když je to tak, můžu vás o něco požádat?“ 
„Žádat můžete vždycky.“ 
Řekl jí, že slíbil kamarádovi pomoc při spouštění opraveného člunu na vodu a byl by 

rád, kdyby mohla jít s ním. Na námitku, že při té operaci asi nebude moc platná, odpověděl, 
že by ji jinak celé dopoledne neviděl. Kromě toho by se mohli s kamarádem krátce svézt – je 
to rychlý člun, třeba se jí to bude líbit. Bylo jí hloupé pořád odmítat. Kromě toho teď, když už 
věděla, že se k Richardovi zítra vrátí, nějak víc pocítila Draganovu přitažlivost. Nakonec 
souhlasila pod podmínkou, že si ještě předtím zaplave. 

 
Draganův kamarád Mihal byl jeho pravým opakem: boxerský nos, široká ústa a brada 

jako valoun pískovce, pletence mocných svalů, vyskakujících při každém pohybu na různých 
místech robustní postavy. Nezdálo se, že by zrovna on potřeboval pomoc v takové věci, jako 
posunutí člunu na vodu. Když poznamenala něco v tom smyslu, jenom se hlučně zasmál a 
ukázal na svou loď. Byl to rychlý motorový člun s přídí připomínající tlamu žraloka. Jeho tíhu 
zřejmě podcenila – dalo to dobrou půlhodinu námahy, než oba mladíci spojenými silami 
dostali člun na hladinu.  

Povzbuzována Draganem, překročila okraj lodi a dovrávorala po vratké palubě 
k sedátku. Dragan naskočil hned za ní, zatím co Mihal tlačil loď po hladině. Jakmile byl ve 
vodě po prsa, spustil Dragan motor a hned přidal plyn. Ohlédla se po Mihalovi, který tam stál 
s rozhozenýma rukama a cosi vesele volal. V řevu motoru nebylo slyšet, co. Naklonila se až 
k Draganovu uchu a zakřičela, že tam nechal kamaráda. 

„To nevadí. Asi se mu nechtělo“. 
„Vždyť ani nestačil naskočit,“ křičela. 
„Trošku se projedeme a pak se pro něj vrátíme.“ 
Prudce přidal plyn a člun se vyřítil po hladině s nečekanou dravostí. Málem spadla 

s lavičky, ale Dragan ji zachytil. Rozhlédla se trochu vyděšeně, ale člun teď letěl po hladině 
klidně. Rychlý pohyb vyvolával lehký pocit opojení. Příď nezadržitelně rozrážela vodu před 
sebou a odhazovala ji na obě strany v duhových gejzírech tříště a pěny. Jak Dragan stále 
zrychloval, vytvořily ty prýštící clony jakási vodní křídla, na nichž se člun vznesl tak, že se 
sotva dotýkal hladiny. Letěl jak řvoucí mořský drak k indigové čáře obzoru.  
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Ještě nikdy nezažila nic podobného. Hladina, letící podle jejich boků, gejzíry pěny a 
jiskřící duhové kapičky vodní tříště nad nimi, to všechno vyvolávalo podivné vzrušení – 
jakousi úzkost a zároveň nenasytný hlad po dalším zrychlení. Srdce jí bušilo, oči se jí mžily 
rozptýlenou slanou vodou. Dragan se na ni ohlédl s divokým veselím a když viděl její výraz, 
objal ji pravou rukou kolem ramenou a přitiskl ji k sobě. Chvíli to snesla, ale pak se mírně 
vyvinula z toho sevření. 

„Měl byste řídit oběma rukama,“ zakřičela na něho a kývla hlavou směrem k volantu. 
„Vždyť jsme tu sami.“ 
A skutečně, široko daleko se rozprostírala prázdná vodní hladina. Jen kdesi v dálce se 

z oparu obzoru modravě zdvíhal náznak nějakého ostrova. Ohlédla se zpátky a s úžasem 
viděla, že domky na břehu se zmenšily, některé skoro zanikaly proti záři hladiny. Ujeli 
mnohem větší vzdálenost, než odhadovala. 

„Kam jedeme?“ zakřičela. 
„Jen tak. Daleko od lidí.“ 
„Ale ne moc daleko!“ 
Místo odpovědi ji zase objal volnou rukou a přitiskl ji k sobě. Chtěla se vyvinout, ale 

on, zřejmě v rozjaření z hluku a pohybu, tentokrát vzdoroval. Dotek jeho mladého těla jí 
nebyl nepříjemný, ale nesnášela sebemenší nátlak, tím spíš, že léta vedle Richarda byla 
vlastně dobou opatrných, spíš ostýchavých přibližování, byť potom ústila do vášnivých obětí. 
Prudce se mu vytrhla. Překvapeně na ni pohlédl a náhle se na jeho jemné hezké tváři objevil 
nehezký škleb. Sešlápl plyn až k podlaze, letící člun ještě poskočil a náhle motor zhasl. Loď 
ještě chvíli setrvačností letěla po hladině, pak se její pohyb zvolňoval a nakonec utkvěl 
v mrtvé netečnosti. Hluk motoru jako by spadl spolu s vodní tříští. Bylo naprosté ticho, 
znásobené nehybností. 

„Co se stalo?“ zeptala se vyděšeně. 
„Stojíme,“ řekl, tvář pořád ještě pokřivenou v divné grimase. 
„Tak to zas spusťte.“ 
„To asi nepůjde, když na mne nebudete hodná.“ 
„Jak hodná?“ Zlost v ní vyšlehla jako hnízdo malých hádků. 
„Jak je hodná žena na muže,“ řekl zarputile. 
Odtáhla se od něho.  
„Myslíte, že si to můžete vynutit? Spusťte ten motor. Musím být odpoledne ve městě.“ 
„To záleží na vás.“ 
„Jste jako malý kluk! Jestli to hned nespustíte a nepojedete zpátky, skočím prostě do 

vody a budu plavat ke břehu.“ 
„Nedělejte to. Je to moc daleko, to neuplavete. A jsou tu žraloci.“ 
„To jste si teďka vymyslel? Nikdo o žralocích nemluvil.“ 
„Neříká se to, aby turisti neutekli. Ale jsou tady.“ 
„Tak ať mě třeba sežerou,“ vykřikla divoce a vyskočila ze sedátka. 
„Počkejte... Neblázněte, to si nevezmu na vědomí.“ 
„Na svědomí. Pokud nějaké máte. Tak to spusťte.“ 
Pokusil se nastartovat, ale motor jen několikrát zakašlal a zase zhasl.  
„Nejede to.“ 
„Jak to, nejede,“ zaútočila s náznakem hysterie. 
„Nevím,“ pokrčil lhostejně rameny. „Prostě to nechce naskočit.“ 
Rozhostilo se ticho. Jako v souhlasu s tím ustal vítr. Hladina kolem nich byla jak 

zrcadlo. Sluneční záře, znásobená odrazy, je zalehla dusivou tíhou. Nedohledný prostor všude 
kolem paradoxně působil jako tísnivá past. 

„Co budeme dělat?“ zeptala se vyděšeně.  
„Nevím... Čekat.“ 
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Pohlédla na něho s odporem. Najednou jí jeho hezká tvář připadala hloupá a 
nepřitažlivá. 

„Čekat? Na co, proboha.“ 
„Až pojede někdo kolem, kdo by nás odtáhl.“ 
Zoufale se rozhlédla. Hladina široko daleko byla beznadějně prázdná. Neměla u sebe 

hodinky a tak čas nějak nabyl na intenzitě. Kolik asi může být hodin? Vůbec to neuměla 
odhadnout. Zdálo se, že vteřiny proudí úzkým otvorem někam do prázdna, asi tak jako písek 
v přesýpacích hodinách, a odnáší s sebou její sily. 

„Musím být před třetí hodinou ve městě,“ opakovala do dlaní, do nichž složila tvář. 
„Máte nějakou schůzku?“ zeptal se potměšile. 
„Máte vy vůbec něco jiného v hlavě? Mám si vyzvednout letenku na zítra. Snažím se 

už dva dny, dostat se do letadla. Když si ji nevyzvednu, dají ji někomu jinému.“ 
„Stalo by se tolik? Proč tak najednou odjíždíte?“ 
„Manžel mi umírá!“ 
Civěl na ni s tváří úplně prázdnou a ona hleděla vytřeštěně na něho a skrze něho 

někam do dálky. Bezděčně vyřkla, co až dosud úporně držela za hranicí vědomí. Teď jako by 
ta myšlenka, vysvobozená ale stále ještě plně nechápaná, stála nad ní a pozorovala ji 
neúprosně věcným pohledem šelmy. Už se chystala ke skoku, už cenila zuby a vysunula 
drápy... 

„Pusťte mě k tomu,“ vrhla se na Dragana. „Když to neumíte, zkusím to sama.“ 
„Počkejte,“ odstrčil ji. „Já to zas zkusím.“ 
Na třetí pokus motor naskočil a člun se rozjel. Tentokrát nebylo v jeho letu nic 

divokého ani opojného. Dragan, s pohledem neochvějně upřeným před sebe, jej velkým 
obloukem otočil a pak nasměroval ke břehu. 

Když přistáli, stál na břehu Draganův kamarád. Výraz jeho obličeje byl jako zrychlený 
film, vystřídalo se v něm lascivní, trochu posměšné veselí, pak němá otázka, nakonec 
parodický smutek na Draganův účet. Čitelnost jeho tváře ji pobavila. Otázku, zda selhání 
motoru Dragan jen simuloval, nebylo třeba řešit. 

 
K jejímu zklamání bylo to volné místo na večerní let. I s časovým posunem přiletí do 

Prahy pozdě večer a při poměrech, které vládnou na ruzyňském letišti, dorazí domů v noci. 
Zatímco hezoun v kanceláři s ležérní pomalostí vyřizoval formality, přesvědčovala sebe sama, 
že nikoho neoperují v den příjmu – jsou přece všelijaká předběžná vyšetření a i kdyby byl 
Richard stihl podstoupit většinu z nich předem, stejně je nepravděpodobné, že by ho vezli 
tentýž den na sál. Všechno se v ní při těch věcných úvahách stáhlo a ona hrozná myšlenka, 
kterou předtím na moři vyřkla, aniž by si ji skutečně připustila, se jako šelma v temnotě 
přikradla zas o něco blíže. 

Když volala z hotelu Richardovi, telefon dlouho marně vyzváněl. Úmorné vedro, 
citelné už předtím na moři, v uzavřeném prostoru pokoje jenom nabylo. Zpocené sluchátko jí 
stále klouzalo v ruce, s čela jí drobné slané stružky stékaly do očí. Myslí jí těkaly náznaky 
nejrůznějších obav. Nakonec v sluchátku zapraštělo a ozval se Richardův unavený hlas. 

„To jsem já,“ řekla rozrušeně. „Už jsem se bála, že jsi někam odešel.“ 
„Ne, já jsem spal.“  
Zdálo se jí, že ta slova zní nějak rozmazaně, jako by špatně artikuloval. Mohlo to být 

taky špatnou kvalitou spojení. 
„Přiletím zítra večer. Na dřív jsem nesehnala letenku.“ 
„Proč prosím tě.“ Znělo to trošku podrážděně. „Co tu budeš dělat?“ 
„Chci tě vidět ještě předtím. A chci u tebe sedět, až se budeš probírat.“ 
„Myslíš, že je to pěkný pohled?“ 
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„To nevím, nikdy předtím jsi mi to nedovolil. Těším se, že tě jednou uvidím úplně 
bezbranného.“ 

„Takový jsem přece vždycky.“ 
„Kdepak,“ řekla s hraným veselím. „Ani když spíš.“ 
„Tak o to ti jde...“ 
Za chvíli se rozloučili. Seděla pak ještě chvíli a očima, rozostřenýma potem, zírala 

před sebe. To, že téměř dokázali najít polohu obvyklého kočkování, v ní trochu uvolnilo 
napětí. Konečně, proč myslet hned na nejhorší. Medicína se přece pořád vyvíjí, Dobeš je 
uznávaný odborník a Richard je pro něho jistě prestižní případ. Dobře to dopadne – nebo snad 
ne úplně dobře, ale ne tragicky. Jak si to říkala, ta zlá myšlenka se zatím odplížila do tmy. 

 
Šla zase na pláž, v hotelu se jí vedro zdálo nesnesitelné. Těsně u moře zase začal vát 

proměnlivý vánek, bylo tu docela příjemně. Chodila do vody jen na tak dlouho, aby se 
osvěžila, a většinu času trávila na osušce v poloviční dřímotě. Události toho dne s celým tím 
napětím kolem letenky a telefonu z ní nějak odčerpaly většinu energie. Asi už taky stárnu, 
říkala si, aniž by tomu skutečně věřila. A možná v souvislosti s tím se jí vybavilo její první 
setkání s Richardem. Bylo to zhruba před třinácti lety, ona tehdy byla začínající studentkou 
teorie kultury – oboru, jehož název jí zněl přitažlivě, ale který tehdy na fakultě vzbuzoval 
sotva skrývané úsměšky. S naivním sebevědomím svého věku se rozhodla, že jim všem 
ukáže. Začala sama studovat, tedy pokoušet se číst některá vyhlášená díla velkých filosofů, o 
nichž věděla z doslechu. Jednou se v Klementinu přeptávala, zda se jim už vrátilo Zrození 
hudby z tragedie ducha. 

„To chcete Nietzscheho nebo Thomase Manna?“ ozval se za ní mužský hlas. 
Otočila se a uviděla muže středních let, který jí byl nějak povědomý. To, co jí později 

připadalo podmanivé – nedbalá elegance oblečení, ležérní a přitom vždy vzpřímený postoj, 
hrdá hlava s mocnou hřívou lehce prošedivělých tmavých vlasů, rámujících bledé čelo – na ni 
tehdy nedělalo zvláštní dojem. 

„No přece Nietzscheho. Nevím, že by Thomas Mann napsal něco takového.“ 
„No nejmenuje se to tak,“ usmíval se na ni, jako by vůbec nezachytil její tón. „Ale tak, 

jak jste to řekla, by se to hodilo na Doktora Fausta.“ 
„Na Fausta? Toho snad napsal Goethe?“ 
„No ano, ale to zas nebyl Doktor.“ 
„Kdo, Goethe?“ 
Brzy z toho byl takový propletenec nedorozumění, že jej museli jít rozplést k Zlatému 

hadovi, alespoň tak to Richard tvrdil. Bavil se tehdy královsky, o to víc, že se mu zřetelně 
líbila. Nevěděla ještě, že se jmenuje Richard, tím méně, že je obdivovaný i obávaný profesor 
z její fakulty. Kdyby to byla tenkrát tušila, byla by místo neuctivého špičkování nad sklenkou 
červeného vína nejspíš utekla na záchod a už se nikdy ke stolu nevrátila. Nu, nevěděla, 
neutekla a tak se stala napřed jeho přítelkyní, potom – s velkým odstupem – milenkou a ještě 
mnohem později, po jeho dlouhém váhání a pochybnostech, jeho ženou. Často se ve 
vzpomínkách vraceli k těm prvním větám, které mezi nimi padly. Už dávno nejen věděla, že 
se ta kniha jmenuje Zrození tragedie z ducha hudby, ale také ji stačila přečíst, obdivovat a 
zase zavrhnout nebo spíš zapomenout. Richard ji přesto rád škádlil dalšími variacemi na její 
tehdejší přesmyčku: Zrození ducha z tragedie hudby, Hudba tragedie ze zrození ducha a tak 
pořád dokola. Zpočátku se zlobila, ale teď se usmívala při vzpomínce na jeho klukoviny. 

Náhle jí slunce přikryl nějaký stín. 
„Usmíváte se,“ zaznělo nad ní chorvatsky, „tak to nebude tak zlé.“ 
Otevřela oči a uviděla Draganova kamaráda Mihala, jak se nad ní sklání. Měl na sobě 

jenom odřené texasky a svalnatá hruď, pokrytá tetováním, se mu matně leskla. Hleděla na 
něho a mlčky vyčkávala. 
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„Dragan se bojí, že se na něho hněváte.“ 
„Když se bojí, tak má asi proč.“ 
„Ale kdepak,“ zavrtěl hlavou. „Dragan je správný kluk.“ 
Chvíli vrtal špičkou bosé nohy v písku. 
 „Jenom je nezkušený. Ale nemyslí to zle.“ 
„Tak mu řekněte, že se na něho nezlobím.“  
Skutečně byli jako kluci. 
„Nebude mi věřit.“ 
„Tak co mám tedy dělat?“ zeptala se už trochu netrpělivě. 
Postupně ze sebe vypravil, že budou mít večer u něho na břehu malou společnost. 

Bude tam dobré víno, pochoutky, prostě takové malé posezení. Chtěl by ji pozvat, aby 
spláchli trpkost, pokud nějaká zbyla.  

„Malá společnost, to jste vy dva?“ 
„Ale ne, takových pět šest lidí. Samí příjemní lidé.“ 
Ještě váhala, neměla právě náladu na veselou společnost. Ale když viděla, jak se jeho 

tvář kaboní, nakonec souhlasila. Věděla od matky, že odmítnout pozvání se tady rovná urážce. 
 
Když podle svého slibu večer šla k té Mihalově chatce, bylo už tma. Cesta po břehu, 

jehož obrys jen uhadovala, jí připadala tajemná: nezměrné vodní masy moře, které jako by 
nad ní stály v temnotě, se prozrazovaly jen mírným ševelením vlnek u břehu a sepranou 
stříbřitou krajkou jejich pěny, světélkující snad odrazem hvězd. U chatky ale mládež rozdělala 
oheň, viditelný už zdaleka. Jeho teplá záře šlehala dravě vzhůru a tančila v nesčetných 
odrazech na vlnkách moře. Byla by nejraději zůstala v povzdálí a pozorovala ten výjev, ale 
přemohla se a přistoupila k hloučku mladých lidí. Kromě Dragana a Mihala jich bylo pět, tři 
dívky a dva chlapci. Všichni se s ní srdečně pozdravili a řekli jí svá jména, ale tak překotně, 
že je hned zase zapomněla. Dragan s Mihalem se k ní napřed chovali s jakousi ironickou 
uctivostí, ale brzy na tu pózu zapomněli. Zavládla uvolněná atmosféra radosti z prostého bytí, 
která je snad výsadou přímořských jižních národů. Mihal jí podal velký pohár temně 
červeného vína. 

„To je Dingač, král mezi víny.“ 
S jistou skepsí k vínu přivoněla a pak se mírně napila. První dojem byl jakési 

sametové natrpklosti, ale pak jí v ústech doslova explodoval celý vějíř chutí. Když doušek 
polkla, bylo to, jako by jí do útrob stékala sluneční záře. S překvapením vzhlédla. 

„To je teda víno! Nic takového jsem ještě nepila.“ 
„Jen pijte,“ přikývl spokojeně. „S dalšími doušky bude ještě lepší.“ 
Viděla, že v jeho očích stoupla tím, že uměla víno ocenit. Taky Dragan se tvářil 

spokojeně a jaksi hrdě – byl to přece on, kdo ji sem vlastně přivedl. Přisedl si k ní a důvěrně 
se na ni usmál. Napětí, způsobené incidentem s člunem, už pro něj zřejmě skončilo. 

„Je to silné víno, je dobře k němu něco jíst.“ 
Poplašeně namítla, že už je po večeři. Před chvílí pozorovala, jak Mihal na jakýsi 

improvizovaný rošt nad ohněm klade všelijaké řasnaté a chapadlovité mořské potvůrky, 
kterých by se nechtěla ani dotknout, natož je vzít do úst. 

„Nebojte se, z vína brzy vytráví. A to, co Mihal připraví, vám bude chutnat.“ 
Těžko říct, zda to bylo vínem, ale když jí později Mihal předložil na talířku hromádku 

křupavých kousků, jejichž tvar nijak neprozrazoval jejich původ, snědla je s chutí skoro 
dravou. Řekla si potom, že se člověk asi nemá předem vzdávat žádné zkušenosti kvůli 
nějakému předsudku. 

Když později na ten večer vzpomínala, nebyla s to si vybavit, jak vlastně uběhlo těch 
mnoho hodin. Měla dojem, že mluvili všichni najednou a přesto si nějak rozuměli. Pak také 
zpívali a ji znovu, jako už tolikrát, dojala přirozená hudebnost toho národa, jehož jazyk jí 

 34



nepřipadal příliš libozvučný a který, pokud věděla, nezrodil žádného velkého skladatele. 
V těch jejich písních jako by se mísila široká slovanská zádumčivost, ale i jižní divokost a 
také lkavé názvuky Orientu, připomínající arabské písmo nebo perské ornamenty. Zpívali a 
v toku jejich zpěvu jako by se prostupovalo jejich ohraničené bytí s širokým bytím moře i hor, 
které za čárou zálivu zkusmou linkou načrtl právě vycházející měsíc, i oněch temných hlubin 
s třepotavými střípky hvězd vysoko nad nimi. 

Bylo to mnohem později, kdy někdo navrhl, aby se šli koupat. Zbaveni vínem ostychu, 
strhali se sebe šaty a rozběhli se nazí do vody. S vědomím přizastřeným lehkou opilostí, ale 
ještě bdělým ucítila, jak ji vlažná voda udeřila do břicha, nalehla na její ňadra a objala jí celé 
tělo. Zaplavila ji rozkoš z tělesného osvobození, v níž bylo něco dětského a současně mnoho 
erotického. Divoká chuť žít s prostou jednoduchostí, bez přemýšlení a úzkostí, v ní znova 
vyšlehla. Když zahlédla, jak Draganova štíhlá postava rozčísla vodu s gejzíry pěny a 
mocnými tempy se žene k ní, pocítila téměř animální popud se mu poddat. Ale jakýsi hlídač 
v ní se nedal opít vínem ani vodou. Pod jeho bičem, vlastně skoro nechtě, se ponořila pod 
hladinu a doplavala pod ní obloukem ke břehu. Tam dřív než jiní sebrala své šaty a poodešla 
s nimi po břehu. 

Seděla dlouho ve tmě a nerozhodně uvažovala, co dělat. Bylo by nejlépe, prostě se 
sebrat a jít do hotelu. Jenomže to by znamenalo odejít bez rozloučení, bez poděkování – a to 
se jí příčilo. Její náhlé zmizení by si také mohli špatně vyložit, mohli si třeba myslet, že se 
utopila, když Draganovi tak náhle zmizela pod hladinou. Nakonec se zvedla a vrátila se do 
blízkosti ohně, který zvolna dohasínal. 

Jak viděla, nikdo ji nehledal, patrně zahlédli, jak vycházela z vody. Dragan jí beze 
slova udělal místo vedle sebe a dál naslouchal dlouhému výkladu jednoho z chlapců o jakési 
události z nedávné války se Srby. Proud emocí nabitých a trochu zmatených slov nebylo 
možno přerušit, aby se rozloučila. Mlčky tedy naslouchala a snažila se rozumět. Šaty, navlhlé 
od mokrého těla, ji začaly trochu studit. Bezděčně se zachvěla. 

„Vy se celá třesete,“ přerušil Dragan proud slov toho druhého.  
„To nic, to přejde. Já už stejně...“ 
„To chce něco na zahřátí,“ přerušil ji Mihal a vyskočil. 
Dřív než mohla něco namítnout, vrátil se z domku s lahví Cezara a štědře z ní naléval 

nazlátlou tekutinu do pohárů od vína. Nebylo možno odmítnout a tak se napila s ostatními. 
Když polkla, zamžily se jí oči. Pokud jí víno připomínalo sluneční záři v útrobách, tohle bylo, 
jako by polkla samo slunce. Jaksi v ní zatrnulo a současně jako by v ní povolila nějaká 
západka. Dopřála si ještě jeden doušek, pak další. V hlavě jí mírně kroužilo a svět kolem jako 
by k ní připlouval a zas se vzdaloval s periodickým šuměním, asi tak, jak se stále znovu 
vzdaluje a zas se vrací moře... 

 
Když se probudila, byl už bílý den. Chvíli ležela s očima otevřenýma a snažila se 

pochopit, kde vlastně je. Nic nad ní nebo kolem ní ji nepřipadalo povědomé. Opatrně se 
posadila a rozhlédla se kolem sebe. Byla v jakési velmi prostě zařízené místnosti, dalo by se 
říct v chatě nebo chýši, protože stěny i lomený strop byly z neomítnutých prken a otevřenými 
dveřmi bylo vidět rovnou na písek, zlatě zářící sluncem. Náhle se vzpamatovala a vyskočila. 

„Kolik je hodin?“ vykřikla v panice, ačkoliv v místnosti nikdo nebyl. 
Zářící obdélník dveří zastínila nějaká postava. Spíš podle obrysu než tváře uhodla, že 

je to Mihal. 
„Tak jste se probudila. Nechtěl jsem vás budit.“ 
„Kolik je hodin, prosím vás?“ 
Udělal neurčité gesto někoho, komu na čase nezáleží. 
„Jedenáct, dvanáct,“ řekl klidně. „Dost času na všechno.“ 
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Dost času? Chvíli se zaposlouchala do sebe a téměř cítila, jak se v ní řadí pluky 
starostí. Pak si konečně vzpomněla: letadlo odlétalo po osmé, to by tedy měla času dost – i 
když musí sbalit věci, vyřídit účet v hotelu, sehnat taxík a dorazit nejpozději v sedm na letiště. 

„Já jsem se u vás opila,“ řekla zahanbeně. 
Mávl rukou a zašklebil se. 
„Všichni jsme to trochu přehnali,“ komicky se chytil za čelo. 
Musela se tomu zasmát. 
„Kde je Dragan?“ 
„Kde by byl, v práci.“ 
„Myslela jsem, že mají zavřeno.“ 
„Ale to si vymyslel,“ zasmál se Mihal. „Vzal si volno, aby vás mohl vidět.“ 
Cítila se bůhvíproč trochu zahanbená. Nenapadlo ji, že je ten chlapec kvůli ní schopen 

nějaké oběti. 
„Moc si toho neužil.“ 
„Takový je život,“ zašklebil se.  
Díval se na ni a ona náhle viděla, že ji jeho hrubá tvář dosud klamala: měl pohled plný 

inteligentního porozumění.  
Podala mu ruku a poděkovala za jeho pohostinství. Přijal to klidně, bez všelijakých 

neupřímných frází, jaké hostitelé většinou říkají. Byl rád, že ji tu měli, a bude ještě raději, 
když ho zas někdy v budoucnosti navštíví. Usmála se a přikývla, i když sotva věděla, zda to 
„někdy“ nastane. 

Když se na vrcholku duny otočila, aby ještě jednou pozdravila moře, viděla, že se po 
pás nahý s něčím lopotí u svého člunu. Náhle se narovnal a udělal gesto směrem k moři. Až 
sem k ní dolétl a ještě chvíli ji pak doprovázel jeho zpěv. 

 
Měla sedadlo u okénka a vděčně se tam svezla, celá uřícená. Když od Mihala došla do 

hotelu, bylo už mnohem později, než předtím odhadoval. Balení jí sice nezabralo moc času, 
ale vyrovnat účet bylo mnohem zdlouhavější, než čekala. Pak dostala nápad, že se ještě 
rozloučí s Draganem, aby zmírnila všechna jeho zklamání. Když dorazila do kavárny, Dragan 
tam nebyl – prý odešel s nějakou posílkou. Nějakou dobu na něj čekala nad šálkem kávy, pak 
se jí zas začala zmocňovat panika, že nedorazí na letiště včas. Nakonec zaplatila, vyrazila 
k hotelu a přitom Dragana potkala. Milé věty, které mu chtěla nechat na rozloučenou, se jí ve 
spěchu moc nepovedly – nakonec si je pro sebe opakovala v taxíku, se vzpomínkou na jeho 
velké tmavé, zářivé oči. Ten taxík ovšem přijel mnohem později, než měl, a potřeboval na 
letiště delší dobu, než ji jeho řidič ujišťoval. Když dorazila na letiště, nastala nekonečná 
tahanice, jelikož se zdálo, že na totéž místo prodali letenku nejméně dvěma osobám. 
Rozčilená a vyčerpaná nakonec vešla do letadla na poslední chvíli. S jakýmsi úlekem si na 
okamžik myslela, že mladík, který měl místo vedle ní, je Dragan. Pak ale viděla, že je mezi 
nimi jen povrchní podoba. 

Přivřenýma očima pozorovala rituál bezpečnostních prostocviků, s předváděných  
letuškou. Pak oči zavřela a poddala se síle, s níž letoun vyrazil nejprve nad okolní střechy a 
pak stále strměji vstříc oblakům. Z občerstvení, které se za chvíli podávalo, přijala jen sklenku 
vína a zbytek nabídla mladíkovi vedle sebe. Pak tvrdě usnula. Zmatené obrazy, které ji 
naplnily ve snu, se nakonec ustálily na znovu vybavené scéně nahého koupání. Znovu viděla 
gejzíry pěny, s níž Draganovo pružné tělo rozráželo vodu, jenomže tentokrát nabyly na síle, 
takže připomínaly vodní křídla, na kterých se předtím vzepjal motorový člun. A ona tentokrát 
už neprchala, ale splývala ve vodě v sladkém ochromení, připravená ho do sebe přijmout. 
Téměř v tom snu cítila, jak se jí chápou jeho silné ruce, jak se k němu tiskne, připravená 
obemknout ho změklým tělem. Ta scéna se v jejím snu opakovala stále dokola, nebo snad 
trvala v tom, jak se děla. Pak ji zas zdvihl v náručí a nesl na břeh, kde se mu rozprostřela a on 
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stále, nekonečně dlouho sestupoval k jejich spojení. Cítila, jak se k ní blíží, a vzala do obou 
dlaní jeho mladou tvář. Náhle jeho hezkými a ještě nehotovými rysy pronikla jiná podoba a 
ona uviděla Richarda, jak se nad ní sklání. Hleděla s provinilým vzdorem do jeho trochu 
posměšných a moudrých očí a postupně ji jako hustý proud naplňovala láska, smíšená se 
zoufalstvím, protože v tom snu Richard už nežil a to, co viděla, byla jen vzpomínka. 

Probudilo jí lomcování, které ve skutečnosti bylo jenom mírné gesto, kterým se ji 
soused jemně snažil probudit. 

„Strašně jste sténala. Bál jsem se, jestli vám něco není.“ 
„Něco se mi zdálo,“ řekla zahanbeně. 
Kapitán právě ohlašoval, že se letoun blíží ku Praze. Vyhlédla z okénka a uviděla 

světla jako šňůry třpytivých perel. Stále se zmnožovaly a splétaly, až spolu vytvořily jakýsi 
nezměrný a pohádkově zářící šperk. Hleděla na ten přívětivý světelný poklad a říkala si, že na 
ni takové krásné místo snad nemůže být kruté. Vzpomněla si na tu stařenu, kterou nedávno 
viděla v kostele, a přála si, aby taky měla nějakého Boha, k němuž by se uměla modlit za sebe 
a za Richarda a za všechny lidi, kteří jsou sami se svou úzkostí. Ale neměla nic takového a tak 
to jediné, o co se mohla opřít, když se letadlo konečně dotklo země a ona po úmorném čekání 
pak pocítila na tváři chlad nočního vzduchu, byla jen její naděje. 
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 Podoba 
 

 „Vzdálenost působí skoro stejně jako čas,“ radil mu strýc. „Odjeď někam hodně 
daleko a budeš mít pocit, jako by se to všechno stalo před mnoha lety.“ 
 Strýc byl pro Jana tak trochu záhadou. Přes velkou pleš a krátké tělo kosmatého fauna 
měl zřejmou přitažlivost pro ženy. Dlouhá řada drobných pletek však nikdy neústila do 
skvělého manželství. Po boku první ženy dobromyslně prozíval bezmála dvacet let, zatím co 
ona, sama zřejmě stravována nudou, postupně chřadla a nakonec se téměř nenápadně odebrala 
na věčnost. Osůbka nepoměrně zajímavější, s níž spojil život zanedlouho poté, ho během pěti 
let zbavila úspor a nakonec také své přítomnosti: jednoho dne prostě bez jediného slova 
varování zmizela a vynořila se – podle jedné omluvné pohlednice  – kdesi na druhé polokouli. 
Obě tak vzájemně si nepodobné ženy měly jeden společný rys: povážlivý způsob vaření, který 
– jak kdysi říkal Janův otec – měl téměř povahu úkladné vraždy. Jak si strýc, přesvědčený 
hédonik, mohl vybrat hned dvě tak špatné kuchařky, bylo Janovi záhadou. 
 „Kroutily mi ruku tak dlouho, až jsem řekl ano,“ odpověděl jednou strýc na Janovu 
opatrnou otázku. Jeho smích postupně přešel do dlouhého kašle, během něhož trousil popel 
věčné cigarety na své oblé bříško. Měl od lékařů kouření zakázáno, podobně jako alkohol a 
většinu dalších věcí, které měl rád. 
 „Doktoři,“ mávl vždy rukou, když o něho Jan projevil starost. „Ti jenom hledají, co by 
ti mohli ještě zakázat. Že mě to ničí? Přečti si noviny. Vůbec nejnebezpečnější je dýchat.“ 
 Jan ho měl rád,  přesto že v duchu občas váhal nad tím, co je strýc vlastně za člověka. 
Ačkoliv o nějaké jeho politické aktivitě nebyly žádné doklady, zastával vlivné místo na 
významném státním úřadu a tím postavením neotřásla ani emigrace jeho ženy, která by skoro 
komukoliv jinému zlomila vaz. Myšlenka, že by měl nějaké temné pletky s tajnou policií, se 
zdála absurdní: byl na to příliš dobrosrdečný a zjevně bezstarostný. Snad ho všemi úskalími 
bezpečně vedl realismus, kořeněný humorem. Právě pro ten se mu Jan tak často svěřoval se 
svými bolestmi. Jejich poměr byl zvláštní. V jistém smyslu ho bezdětný strýc téměř adoptoval 
poté, co Janovi umřel otec. V té době ovšem Janovi už bylo hodně přes třicet a rady nebo 
pomoc přijímal jen, když si o ně řekl – a to se stávalo jen tehdy, když už skutečně nevěděl 
kudy kam. 
 Taková situace právě nastala. Zhroucení jeho manželství pod vlivem jiného dost 
nešťastného vztahu následovala další katastrofa: přišel o práci, a to způsobem, který mu 
zavřel dveře k jiným místům v jeho oboru. Jan, donedávna oblíbený a vždycky obklopený  
mnoha přáteli, byl náhle sám. Jak se mu zdálo, zbyl mu jenom strýc, který vyslechl 
s pochopením jeho stesky a pak mu poradil, aby na čas někam odjel.  

Jenomže jak odjet dost daleko v maličké zemi, v níž se výjezdní povolení udělovalo 
téměř jen jako pozornost nečetným prominentům režimu? Jan, vyhozený z práce pro několik 
neopatrných a hlavně špatně pochopených vět, k nim jistě nepatřil. Strýc jen rozhodil rukama: 
to jediné, co pro něho mohl udělat, bylo půjčit mu svou chalupu. 
 „Už nejmíň rok tam bydlí jenom myši,“ usmál se trochu smutně. „Ale dům je 
z kamene, tak ho snad ještě nesežraly.“ 
 Vzdálenost od Prahy se léčivým účinkem mohla rovnat tak sotva několika týdnům. Jan 
přesto vděčně přijal. Odjet, vyvázat se z toho bludného kruhu výčitek a vin, znásobit ono 
velké prázdno nejisté budoucnosti, které se před ním otevíralo, to bylo přesně to, co ho teď 
lákalo. Jak praví Gautama zvaný též Buddha: prost veškerého ulpívání, zbaven vazeb a 
závazků, odejít do bezdomoví... 
 V Čechách však nezačíná pustina hned na zápraží. Autobus potřeboval dobrou hodinu, 
než se vymanil z tíhy středočeských rovin. Jan zdvihl oči od knihy teprve, když mu kmitání 
světla a stínu znemožnilo čtení. Les po obou stranách silnice stál tiše, povzneseně nevšímavý 
k jejich pohybu. Pak přišly oblé hřbety polí a luk, svažujících se ke křivolakým říčkám, a 

 38



krátké průhledy mezi větvemi třešní k modravým lesům na obzoru. Byl všední letní den, 
autobus zastavoval v každé vesnici a vyvrhoval nebo zase nabíral venkovany na jejich cestě 
za prostými cíly. Jak se krajina zřetelněji vlnila a dávno vysloužilý autobus se stařeckou 
váhavostí sjížděl do hlubokých údolí a zas se dýchavičně škrábal do stále prudších kopců, 
vesnic ubývalo. Když se podél silnice začala neskutečně míhat vzrušená gesta barokních soch, 
ohlašujících Manětín, byl Jan s řidičem ve voze sám. 
 Po dusnu autobusu měl vzduch v otevřené krajině lahodnou svěžest, ale ta se po 
nějaké půlhodině po prašné polní cestě rychle vytratila. Těžký batoh ho tížil, skládací stojan, 
nešikovně k němu připoutaný, ho tloukl do ramene. Nakonec shodil celou tu tíhu na zem, sedl 
si na kámen, který tu asi zbyl z nějakých vyvrácených Božích muk, a zadíval se do kraje. Po  
stříbřitém lánu ovsa, který se před ním svažoval, přebíhal právě stín a za ním jako po vodě 
běžela vlna, čeřená lehkým větrem. Díval se na ten plavný pohyb, složený z nesčetných 
úklonů jednotlivých stébel, na rytmus kopců, které mezi sebou neznatelně kolébaly modravou 
mísu údolí, z níž jako osa celé té široké harmonie mířila k nebi červená věž kostela. Veliké 
ticho stálo nad krajem, až na slabounký svist mírného větru ve výšce. Jan náhle pocítil jakousi 
bolest z celé té krásy a současně z toho všeho, co zanechal doma. Ublížil několika lidem, sebe 
v to počítaje. Zničil si všechno, co dávalo smysl jeho životu. Byl sám a vlastně nevěděl, co si 
počít s léty, desítkami let, která má před sebou. Nebyl by věřil, že lze cítit hrůzu z vlastní 
existence, ale teď by se z ní byl nejraději rozkřičel. V té krajině, pro kterou stačilo prostě být, 
by ale jeho křik působil směšně.  

Raději vyskočil a hodil si batoh na záda. Cosi ho udeřilo do ramene – ten zatracený 
stojan. Nu ano, všechno ještě nezmizelo. Přibližně před rokem, kdy pro sebe objevil 
malování, měl často pocit tepla kdesi vprostřed hrudi. Takové malé slunce, říkal si.  Bylo to 
v době, kdy se jeho život začínal hroutit. Láska či pravda a další velké hodnoty, ve které 
předtím jaksi samozřejmě věřil, mu náhle nabízely jen ubohý škleb. Byl nucen lhát, aby 
neubližoval; vzápětí byl usvědčován ze lži i z krutosti. Byl obviňován ze zbabělosti, když 
věrnost porušil i když se jí chtěl držet. Jeho svět šedl. Snad o to výrazněji zářily barvy, které 
vytlačoval z tuby na paletu. 

Jak na to všechno myslel, dorazil skoro nepozorovaně na vrchol kopce, z něhož už 
bylo vidět celou Hádeň. Podivné jméno bylo předmětem spekulací obyvatel osady, skoro 
výhradně lidí z Prahy nebo z Plzně, kteří tu v jisté době získali za směšnou cenu chalupy na 
letní byt. Nejoblíbenější výklad se snažil spojit výskyt hadů s hádavostí původních obyvatel, 
pravděpodobný klíč však zřejmě dávalo německé jméno Heiden: vřesoviště byla všude kolem. 
Místo však přesto zřejmě mělo české kořeny, soudě podle skupiny staletých lip, které tvořily 
jakousi přirozenou bránu do osady. Jan chvíli hleděl na jejich mohutné kmeny s rozložitými 
korunami. Byla v nich síla spojená s jakousi přívětivostí či něhou. Přelévavá zeleň jejich listí, 
prozářená sluncem, tvořila zvláštní akord s bledou modří oblohy a červenou střechou malé 
kapličky, stulené v jejich stínu. Řekl si, že právě tohle místo si musí namalovat, i když to 
znamenalo vystavit se lidské zvědavosti a možná posměchu. Naštěstí se osada zdála zatím 
liduprázdná, prázdniny měly začít asi za týden. 

 
Jan nebyl v Hádni poprvé. Přesto pocítil zvláštní ostych, když odemykal dveře 

chalupy. Potlačil nutkání hlasitě pozdravit, když vstoupil do zatuchlého chladu chodby. Dům 
byl přece prázdný. Pokud v něm žili duchové původních obyvatel, patrně používají nějaký 
strašný německo-český dialekt. Podivné nápady, okřikl se v duchu. S přehnanou rozhodností 
otevřel dveře do kuchyně a shodil batoh na prkennou podlahu. 

Příští hodiny mu zabraly nejprostší činnosti, ve městě téměř nepředstavitelné. Nanosil 
vodu z kašny na návsi, naštípal trochu dříví, po mnoha neúspěšných pokusech rozdělal oheň 
v kamnech. Čaj, který se mu nakonec podařilo uvařit, měl příchuť rzi, přesto však zvláštní 
hodnotu z celé té energie, kterou do něj investoval. Odnesl si jídlo na zahradu za chalupou, 
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postavil zpátky na nohy hrubě tesaný dubový stůl a smetl loňské listí s lavice. Pak našel místo 
ve stínu, které mu dávalo výhled na nevelký rybník s věncem vrb a olší nedaleko od chalupy.   

Ticho významně čnělo nad ním. Nebylo vlastně dokonalé, slyšel bzučení hmyzu, 
občasné ševelení listí na stromech a zvláštní třepotavý zvuk, s nímž ptáci přelétali s větve na 
větev. Pro ucho, zvyklé na neustálý hlomoz města, to přesto bylo plné, oblé ticho. Jan cítil, jak 
ho naplňuje, ale současně hrozí náznakem zvláštní paniky. I když ho události posledních 
měsíců zaháněly do samoty, měl pořád lidi kolem sebe. Nebyl zvyklý být sám a nevěděl, jak 
ten stav bude snášet. Strýc mu chalupu půjčil na celé léto. Jeden z těch překladů, které si vezl 
v batohu, mu na pár měsíců zaručí obživu. Nikdo ho nečeká, nikdo zjevně nepotřebuje. Klára, 
jeho žena, která právě požádala o rozvod, neměla ani trpělivost vyslechnout, kam vlastně jede. 
Miriam, po řadu měsíců jeho skoro-žena, odjela po strašné scéně bez rozloučení kamsi 
k teplým mořím, snad v pokusu o smír se svým manželem. Jana, jeho dcera, která měla být 
ještě ve škole, se – díky omluvence, kterou zařídila Klára – vypravila k babičce, zřejmě aby 
ho nemusela vídat. Jak to tak maně probíral, viděl před vnitřním zrakem jenom samá záda, 
napjatá uraženým nepřátelstvím. Podobně jako režim v zemi, i všechny ty ženy měly ze všech 
hodnot, které jim mohl nabídnout, zájem jen o bezvýhradnou loyalitu. Jan vzdychl. Nepřipustí 
přece, aby mu samota roztočila v mysli zase ten ohnivý kruh výčitek a obran, proseb a 
odmítnutí. Co se mu přihodilo, byl ten nejběžnější příběh, příliš banální i pro televizní seriál.  

Snažil se myslet na své malování, měl ale divný pocit, jako by v tom tichu cosi tkvělo. 
Člověk by skoro řekl, že se na něj dívá ticho. Bezděky pohlédl tam, kde u plotu vedlejší 
usedlosti – vlastně upravené stodoly – koruny stromů vytvářely téměř souvislou hradbu. Měl 
pocit, jako by tam mezi listy viděl čísi tvář. Hra světel a stínů, řekl si, ale nemohl od toho 
místa odtrhnout oči.  

„Je tam někdo?“ zavolal a hned se zastyděl. Jeho hlas v tichu zněl nějak nepatřičně. 
Klam ihned zmizel, ale současně by byl přísahal, že zahlédl pohyb, snad zaslechl nějaký zvuk. 
Zmateně vyskočil. Zdálo se mu, jako by vedlejší zahradou přeběhl nějaký stín. Přiskočil 
k plotu, ale viděl jenom prázdný trávník a na něm stíny stromů, trochu tajemné, jako už bývají 
stíny na neznámých místech. Pěkně děkuji, řekl si, brzo začínám bláznit.  

Zbytek odpoledne strávil skládáním slepého rámu a napínáním plátna. To byl kus 
řemesla, které měl rád: patřilo k malování. Měl spoustu času, tkaninu tedy trpělivě vypjal, až 
zněla jako bubínek. Pak plátno třikrát přetřel latexem a nakonec po zaschnutí trochu zbrousil 
kouskem pemzy. Nebyl to klasický postup, ale jemu vyhovoval. Neměl iluze o své malířské 
kariéře. Doba sice přála nadaným diletantům a naivní umění teď bylo v kursu, Jan ale neměl 
ani nespoutanou originalitu, ani naivní odvahu či neurvalost, která se teď zřejmě líbila. 
Hlavně však cítil zvláštní plachost, vystavit cizím očím to, co vytvářel. Barvy pro něho byly 
něco jako city: vkládal do nich, co mu teď lidé nedovolovali vyjádřit.   

„Hezké,“ dobromyslně jednou řekl malíř Sedlák, Janův přítel. „Maloučko utahané, 
trošku titěrné, ale má to náladu.“  

Můj bože, náladu! Jan od té doby maloval jen doma, ve skrytu svého pokoje. Své 
obrázky nikomu neukázal. 

 
Druhý den ráno Jan sotva zhltl náznak snídaně a spěchal na vyhlídnuté stanoviště. Vál 

větřík, který trhal stojanem. Jan zapřel dřevěné nožky několika kameny a zahleděl se na 
měkkou terénní vlnu, v níž jako v nějaké veliké bárce důstojně pluly kmeny lip.  

„Na krajinu se člověk nesmí jenom koukat“, řekl mu kdysi Sedlák. „Musíš ji cítit, 
zmocnit se jí. Vlézt do ní, vztyčit se v ní jako strom, prohnout se v zádech jako svah. A pak se 
musíš nad to jako vyšvihnout a podívat se, kde je napětí a kde je bod, na němž to drží. Na ten 
to musíš všechno připnout. Zbytek je už hračka.“ 

Sedlákovi se to mluvilo. Jeho obrazy byly zdánlivě ve všem všudy nesprávné, jako by 
ledabyle neumělé, ale jakousi záhadnou magií výstižné.  
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Nebe dnes mělo mléčně namodralou barvu a listí lip se třpytilo jakýmsi starým kovem 
s pouhým náznakem zeleně. Byla to zcela jiná barva, než jaká se mu vybavila hned při 
probuzení. Věděl, že ji nejen nemá v tubě, ale ani nedovede vytvořit. Tápavě začal míchat 
barvy a pak se poprvé dotkl štětcem plátna. To první máznutí vždycky bylo jako porušení 
panenské čistoty, obvykle trochu nerozvážné a vždycky neodčinitelné: každá další barva, 
kterou pak přidal, se s ním musela vyrovnat.  

Barvy na paletě vypadaly nějak jinak, než ty, které se octly na plátně. Cokoliv nanesl, 
bylo nezměrně křiklavé ve srovnání se skutečností – ale když se pokoušel barev ubírat, rostla 
mu na plátně jakási šedá kaše. Bylo to k zbláznění. Mezitím se slunce prodralo bílým 
chmýřím na obloze a v tu chvíli lípy zahořely svěží zlatavou zelení. Světlo se stále měnilo, 
s ním se nejen rozněcovaly a zase hasly barvy, ale i zřejmě přetvářely a posouvaly obrysy. 
Nakonec si s jakýmsi vzdorem řekl, že zatím udělá jenom celkovou skicu rozvržení prostoru – 
a když viděl, že i to se mu bůhvíproč nějak nedaří, zaťal zuby a přestal se vůbec na krajinu 
dívat. Důležité přece bylo vytvořit obraz, ne fotografii. Mezitím slunce stoupalo, pot mu 
stékal do očí a na plátno se k barvám lepil všelijaký hmyz. Jan tohle všechno ignoroval. Už 
cítil, že se mu začíná práce dařit, když s podrážděním uviděl na cestě zvláštní postavu. Byl to 
jakýsi velmi shrbený, hubený stařec s holí, ve světlém dlouhém kabátě, groteskně 
nepřiměřeném horkému počasí.  

„Dobrý den, Mistře,“ volal už zdálky vysokým hlasem a rozmáchlým gestem smekl 
široký klobouk. Bylo to jako scéna z nějakého historického filmu. Jan se jen zašklebil. Marně 
však doufal, že zvědavce odradí. Stařec se přibelhal za něho a několikrát pohlédl střídavě na 
plátno a na krajinu před sebou. 

„Ještě tam toho moc není,“ zamumlal Jan rozpačitě. 
„Je to těžké,“ pokýval stařec vážně hlavou a měl se k odchodu. „Moc těžké. Ale 

krásné,“ dodal se vztyčeným ukazovákem. 
Jan na něho překvapeně pohlédl. 
„Krásné,“ opakoval staroch jako pro sebe. Zastavil se a hleděl zamyšleně do kraje. 

„Víte, já to znám,“ obrátil se náhle k Janovi. „Já zas pěstuju králíky.“ 
A šel, tedy belhal se dál. 
„Krásné,“ opakoval ještě jednou po nějakých dvaceti krocích. 
Tak vida, říkal si Jan a zarputile vrhal další a další barvy na plátno. Někdo si patlá 

barvičky, někdo pěstuje pro potěchu králíky. A všechno je to krásné. Slunce teď pražilo přímo 
na plátno, Janovi do zad a na hlavu. Dělalo se mu trochu mdlo, ale zoufale se snažil obraz 
dokončit, ačkoliv věděl, že je to nesmyslné. Barvy v tom žáru buď rychle zasýchaly, nebo zas 
stékaly, pokud k nim přidal olej. Zanedlouho už obraz nemaloval, ale lepil a hnětl ze žmolků, 
často spíš prsty nebo násadou štětce. Nakonec, po hodinách jakéhosi barevného třeštění, 
odhodil štětec a svalil se do trávy vedle stojanu. V hlavě mu hučelo, oči vnímaly jen jakési 
barevné přelévání, ať je měl zavřené či ne. Měl pocit, jako by byl dvojí: ten, který tu ležel a 
trpěl poblouzněním, a jiný, který sám sebe pozoroval a chladně uvažoval, zda je to jen 
přechodné. 

  
Někdy později posbíral své věci a dovlekl se do chalupy. Opřel obraz o stěnu 

v předsíni, aniž by se na něj podíval, a šel si připravit něco k snědku. I když byl zatím velmi 
střídmý, zásoby jídla se mu ztenčily. Bude se muset po něčem poohlédnout. Odnesl si jídlo 
zase na zahradu a jako včera dlouho seděl v tichu. Hučení v uších postupně pominulo, oči se 
sytily zelení stromů. Znovu si uvědomil, jak je vlastně nemožné skutečně zobrazit takový 
strom. Barokní mistři pečlivě malovali každý lísteček a tak jim unikal celek. Ti pozdější se 
uchylovali k všelijakým trikům, ale jen občas nějaký malíř od boha jako byl třeba Monet... 
Najednou si vzpomněl na svůj obraz, který nechal v chodbě, a přinesl jej na světlo. Co uviděl, 
byl jakýsi žhoucí slepenec kontrastních barev, z něhož nejasně vystupoval obrys krajiny a 
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stromů. Bylo to křičící a neurvalé. S krajinou to vlastně nemělo moc společného, spíš to byl 
jakýsi vášnivý a trochu zoufalý barevný křik. Jan na to hleděl a srdce mu bušilo. Že by se 
konečně přece jen našel, vnitřně osvobodil? Tohle docela jistě nebylo nic titěrného a sotva by 
se řeklo, že to má tu „náladu“. 

Odvrátil se a zády k obrazu úmyslně dlouho sklízel těch pár věcí ze stolu. V mysli se 
mu vynořovaly odvážné věty o nespoutaném expresionismu, jména jako Van Gogh či Munch. 
V duchu se okřikl a raději šel do domu. Tam dlouho čistil štětce a paletu, ukládal barvy 
do kufříku. Postupně, ale stále rychleji v něm rostla pochybnost. Náhle to nevydržel a vyběhl 
na zahradu. Obraz tam trčel, opřený o stěnu, a jeho ostré barvy popíraly všechno kolem. Jan 
na něj zíral a najednou se mu udělalo skoro na zvracení. Králíci, napadlo ho. A místo 
hopkavých tělíček s dlouhýma ušima se mu vybavil výjev s řadami rozvěšených králičích 
kožek, který viděl v jednom filmu o naivním malíři. Co předtím vítězně cítil jako odvážné, 
mu náhle připadalo sprosté, vyzývavě necudné. Stud, který z toho pociťoval, se dal oslabit jen 
odstraněním, zničením té hrůzy. 

V téhle fázi schnutí se však dala malba jenom smýt a na to neměl s sebou dost 
terpentýnu. S horečnou umanutostí prohledal skoro celý dům a nakonec našel láhev jakéhosi 
benzinu a také několik starých hadrů. Dal se do smývání. Když viděl, jak se barvy – jednou 
v šedé kaši, jindy v náhlých výkřicích čistých tónů – rozlévají na trávu, přenesl dílo zkázy 
před chalupu, kde se barevný proud snadno ztrácel v štěrku. Co předtím tvořil celé hodiny, 
zmizelo během několika minut. Ne ale docela: první vrstva, kterou nanesl hned ráno, už příliš 
zaschla nebo se vsákla do podkladu. Budu to potom muset seškrábat, řekl si věcně. Postavil 
plátno ke stěně a šel do chalupy. Únava, smíšená se znechucením, mu tížila celé tělo. 

Když zhruba po hodině zase vyšel, stála u plotu nějaká dívka a dívala se na plátno. 
„To je zvláštní styl,“ řekla mu bez pozdravu. 
Jen přikývl. Posměšky nějaké holky mu nestály za odpověď. 
„Někdy se na ty lípy taky dívám,“ řekla ta dívka ještě. „Je v nich něco...“ 
Pohlédl na ni, pak na plátno. Jakýmsi kouzlem to, co na podkladu zůstalo, skutečně 

působilo skoro věrně, jako vybledlá vzpomínka na něco, co člověk kdysi viděl. Vyšel ze 
vrátek na cestu a postavil se nedaleko dívky. Iluse odtud byla ještě dokonalejší. 

„To je divné,“ zavrtěl hlavou. „Víte, je to jen zbytek.“ 
„Nebo taky začátek. Ten je vždycky nejlepší.“ 
Znělo to zkušeně. Znovu se na ni podíval. Mohlo jí být tak osmnáct, snad o rok víc. 

Připadala mu podivně povědomá, jako by ji byl kdysi dávno znal. Ale to jistě bylo sotva 
možné: v těch letech, kam by ji v paměti asi zařadil, nejspíš nebyla ještě na světě.  

„Vy tady bydlíte?“  
„Hned vedle,“ usmála se. „Tedy jen přes léto, jinak jsem z Varů.“  
Rozhlédl se. Kromě strýcovy chalupy a vedlejší stodoly nebyla blízko žádná usedlost. 

Dívka si všimla jeho údivu. 
„No ve stodole,“ řekla vesele. „Otec ji před lety koupil od pana Válka. Vy jste..“ 
„Jeho synovec. Jak se dá bydlet ve stodole?“ 
„Otec to uvnitř celé předělal. Dost se s tím nadřel, než...“ 
Ty načaté věty, doznívající možnostmi. Dívky to dělají, nejspíš právě v tomhle věku.  
„Chcete to vidět?“ navrhla vesele, snad aby zaplašila ticho.  
Šel s ní a pak docela upřímně obdivoval interiér ve stylu jakéhosi luxusního srubu, 

jaký by za zvetšelým vnějškem stodoly rozhodně nečekal. 
„Jenomže nám to brzy spadne na hlavu,“ odpověděla na jeho chválu a ukázala nahoru. 

Dřevěný sloup, podpírající celý krov, byl skutečně v jakémsi opilém úhlu a střecha vypadala, 
jako by se právě chystala vydat se na dalekou cestu. 

„To vypadá nebezpečně. Proč s tím váš otec něco neudělá?“ 
„Táta je daleko. A máma si teď s ničím neví rady.“ 
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Uvažoval, jak by se jemně zeptal na důvod otcovy nepřítomnosti, ale zas ho předešla. 
„Otec od nás odešel,“ řekla uměle věcným tónem. „Před lety emigroval. Máma tenkrát 

do té nejistoty nechtěla a já jsem byla malá. Tak jsme tu zůstaly.“ 
Tak to bylo s každou třetí rodinou: někdo kdesi v nedostupné dálce, ostatní plní stesku 

a výčitek, okořeněných strachem z ústrků režimu, který se zásadně mstil na těch nevinných. 
Málem položil dívce paži kolem ramen, ale včas ten impuls zadržel. Nebyla už žádné dítě a 
on, ačkoliv by nejspíš mohl být jejím otcem, nebyl ještě ten dobrotivý stařec, který by si 
takové gesto mohl dovolit. 

Vzhlédla k němu, jako by uhodla jeho myšlenky. V očích měla jakýsi zvláštní výraz a 
v něm se zas pohnula jakási dávná vzpomínka. Kde jenom viděl tuhle tvář? Tu zvláštní 
známost neuměl spojit s ničím, co v minulosti prožíval či viděl. Rychle se otočil a vyšel před 
stodolu. 

„Matka je tady s vámi?“ zeptal se přes rameno. Zavrtěla hlavou. 
„Máma přijede snad za týden, až skončí škola.“ 
„To jste tu sama? Nebojíte se?“ 
„Čeho? A vy... jste přijel na dlouho?“ 
„Já vlastně nevím... Nejspíš na pár týdnů, pokud tu ovšem neumřu hlady.“ 
Najednou si vzpomněl na povážlivý stav svých zásob a zeptal se jí, zda je v blízkosti 

nějaký obchod. 
„Nejblíž je v Šiříně,“ odpověděla a hned se nabídla, že mu ukáže cestu. 
„Je to tak hodinka, když znáte zkratku. Ale zavírají brzo, musíme jít hned.“ 
Na chvíli zaváhal, s pokušením nějak se z toho vykroutit. Nějak ho lekal pocit důvěrné 

známosti, který byl přece neúměrný krátké chvíli, kterou spolu strávili. Ale dívka už řekla, že 
si při té příležitosti také nakoupí a s baťůžkem na zádech už netrpělivě přešlapovala před 
chalupou. Šel si tedy pro peněženku a pak vyrazili. 

Na polní cestě se jí zeptal, jak to, že není ve škole. 
„Mám po maturitě,“ usmála se. „Už tam nemusím.“ 
A co, že si tedy nevyrazila na nějaký výlet s kamarádkami, nebo snad s kamarádem? 
„Nikoho nemám,“ řekla prostě. 
„Takové hezké děvče? To se mi ani nechce věřit.“ 
„Chodila jsem s několika kluky... Ale dlouho to nevydrželo.“ 
„Spolužáci?“ 
„No, víceméně. Taky s trochu staršími. Ale všichni byli hrozně nezralí.“ 
„Tak se to zdá ve vašem věku. Když člověk trochu zestárne, připadá mu ta naivní 

nedotčenost přitažlivá...“  
Doufám, že si to nevyloží špatně, řekl si. 
„Zestárne? To myslíte sebe?“ 
„No třeba.“ 
„Ale vy přece nejste starý.“ 
„Mám dceru velkou skoro jako vy.“ 
Pohlédla na něho, jako by se chtěla přesvědčit, zda mluví vážně. 
„Jak se jmenuje?“ 
„Jana.“  
„Jako já,“ zasmála se krátce a zas na něho ze strany pohlédla. 
Pocítil kdesi uvnitř mírné bodnutí. S tou svou Janou si tak lehce nepovídal celá léta. 

Potíže nastaly už dávno předtím, než vypukly domácí rozbroje. Nikdy je zcela nechápal, jen 
věděl, že přes vzájemnou náklonnost spolu nějak neumí mluvit. 

„Takže vás nemůžu adoptovat,“ zažertoval. „Pletlo by se to.“ 
Zastavila se a vážně na něho pohlédla. 
„Já otce nehledám. Už jednoho mám.“ 
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„Já vím.“ 
Šli chvíli mlčky. Mrzel ho jeho nešikovný žert, nejspíš se jí dotkl. Naštěstí ale 

najednou promluvila, takovým nečekaně dospělým tónem. 
„Když odešel, strašně se mi stýskalo. On sice nebyl zrovna dobrý táta, byl...ne snad 

sobecký, spíš hrozně na sebe soustředěný. Všechno se vždycky posuzovalo jen podle jeho 
hlediska. Ale když odešel, bylo to, jako by půl domova ubylo. Ale já vás s tím asi otravuji, 
promiňte.“ 

Řekl jí po pravdě, že ne. Po chvíli mlčení mu vyprávěla, jak po otcově emigraci přišla 
matka o místo – manželka emigranta nemůže přece učit mládež, zvlášť na prestižní střední 
škole lázeňského města. A o tom, jak jim pan Válek, jeho strýc, významně pomohl díky svým 
stykům. 

„Pan Válek tu teď dlouho nebyl,“ dodala. „Je to zvláštní, měla jsem dojem, že si 
s mámou dobře rozumějí. Ale předtím sem jezdil hodně, stejně jako my. Když slyšel o těch 
potížích, řekl jen, že to zkusí zařídit, že někoho zná.“  

Chvíli se zdálo, že o něčem uvažuje, ale pak zas pokračovala. 
„Mámu zas vzali zpátky, jenomže s jednou podmínkou. Musela se rozvést. Ona to 

nechtěla. Pořád věřila, že se táta někdy vrátí. Ale nakonec to udělala, hlavně kvůli mně.“ 
Mezitím přišli na kraj vesnice a dál už nemluvili. Nakoupili v obchodě, co se dalo – 

hlavně chléb, nějaké konzervy a také mléko. Pak se vraceli stejnou cestou. Na kopci poodešla 
z cesty a zadívala se do kraje. Nízké slunce zkosa prozařovalo svahy před nimi a dávalo tím 
loukám jakousi huňatou plasticitu. 

„Co jsem vám vyprávěla,“ řekla najednou, „jsem ještě nikomu neřekla.“ 
„Já to nikomu nepovím.“ 
Obrátila se k němu a zpříma se mu podívala do očí. Cosi velice hlubokého a napůl 

spícího jako by se v něm pohnulo. Ta zvláštní, tolik povědomá podoba. Kde jen ji mohl vidět? 
„Já vím, ale o to nejde. Chci jenom říct, že nebývám tak sdílná. Ale s vámi se tak 

snadno povídá. Jako bych vás už dlouho znala.“ 
„Je to zvláštní. Já mám taky takový pocit. Ale nemohli jsme se přece dříve setkat.“ 
„Leda v nějakém dřívějším životě,“ řekla lehce. 
„Věříte na to?“ 
„Ne,“ zasmála se a vykročila na cestu. 
Když Jan toho večera uléhal, cítil nesmírnou únavu. Když usnul, přišel mu znovu sen, 

který měl kdysi dávno: sen plný měkkých doteků a nesmírně opojné erotiky, která však 
nenabyla určitější formy, spíš byla tvarem a vůní snového prostoru. A v oné sladké mlze, 
kterou proplouval, se stále znovu zjevovala známá tvář, která měla a zase neměla podobu jeho 
nové mladičké známé. 

 
Ráno se probudil ne s nějakou euforií, ale rozmrzele a se slabým pocitem studu. Jeho 

rozhovor s Janou mu připadal trochu neuvěřitelný a lehce trapný, jako se druhý den zdají řeči, 
které jsme vedli v podroušení. Ta důvěrnost, která mezi nimi tak snadno naskočila, nejspíš 
byla dílem osamělosti jich obou. Navíc je známo, že se často snáze svěřujeme zcela cizím 
lidem, kteří nás neohrožují žádnými nároky. Měl by se radši zabývat tím zapletencem vztahů, 
který zanechal doma. Do slepé uličky se dostal lehkomyslností a jakousi učenou hloupostí. 
Četli tehdy s Klárou knížky jednoho populárního filosofa, jehož krédem byl odpor proti 
majetnickým vztahům mezi lidmi. Milovat nelze jenom jediného člověka, kázal, to je pak 
karikatura lásky. Měl ovšem ještě mnoho jiných, nesnadnějších myšlenek, které ten postoj 
různě korigovaly, ale – jak už to bývá – v jejich mysli se uhnízdila právě ta jedna, jež jim 
zdánlivě nabízela novou svobodu. Bylo to po dvanácti letech manželství, kdy drobné rozpory, 
vyplývající hlavně z rozdílnosti jejich povah, postupně přitlumily jejich vztah.  
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Jak se to vlastně stalo, že se sblížil s Miriam, Jan přesně nevěděl. Připouštěl, že v tom 
mělo roli její jméno, které se tak zvláštně vyslovovalo a vzbuzovalo tak bohaté asociace. 
Rozumně vzato, pracovali tehdy v téže redakci Literárního světa – časopisu, který vznikl 
v jedné z těch meziledových dob režimu, a jak pak atmosféra zase houstla, bývali v práci 
dlouho do večera a vedli nekonečné debaty nad možnou taktikou, jak dostat do tisku to, na 
čem jim záleželo. Věděl už záhy, že ta snadná důvěrnost, s níž argumenty prokládali třeba 
dotekem ruky, není docela nevinná. Cítil, že se v něm něco děje, ale zdálo se, že nad tím zatím 
má jakousi kontrolu. Slabý pocit viny, který cítil, se snadno oblomil myšlenkou filosofa. Klára 
tehdy možná měla také nějaké spády, nebo snad oné ideologii skutečně věřila – alespoň do 
chvíle, než náhle vzplál boj o něho s tou druhou ženou. 

Jan se násilím vytrhl z myšlenek, které se v něm zase rozbíhaly stále rychleji a hrozily 
ho zcela pohltit. Nejel sem přece proto, aby se na dálku užíral problémy, které neuměl řešit 
doma. Dožvýkal krajíc s máslem, jehož podezřelou chuť si teprve teď uvědomil, a vyšel před 
chalupu. Nerozhodně se podíval na plátno, které tam stálo opřené o stěnu. Buď se s ním něco 
stalo, nebo k té iluzi včera nějak přispělo odpolední světlo: teď viděl jenom skvrny, které 
hyzdily bělobu plátna. Nejlepší bude je seškrábat a zabílit, ale k tomu musí plátno ještě aspoň 
den dva schnout. Přijal to s ulehčením, na nový zápas s lípami se dnes necítil. 

Pohlédl kradmo ke stodole, ale Janu nebylo nikde vidět. Je to tak asi lepší, řekl si, a 
potlačil zklamání. Po malém zaváhání se vydal k lesu, který se zdvíhal do stráně skoro hned 
za chalupou. Po pravé straně bylo nízké, neprostupné mlází, ale vlevo se otevíral les vysokých 
borovic. Když vstoupil na půdu, pokrytou starým jehličím a mechem, uvědomil si, jak dávno 
nebyl ve skutečném lese. S chutí vdechoval ten jeho zvláštní, provoněný vzduch. Narudlé 
kmeny stromů se tyčily zcela tiše, jen vysoko až mezi korunami slabě šuměl mírný větřík. Na 
chvíli se zastavil. Prostor, který byl přece všude kolem, tu byl najednou zvláště patrný díky  
vertikálám kmenů, které tu stály jako sloupy nějakého přírodního chrámu. Pak se ozval  
šouravý zvuk a shora na cestě se objevila postava podivného starce ze včerejška. 

„Dobrý den, Mistře,“ zaskřehotal a zase rozmáchle, jako by v parodii sebe sama, 
smekl široký klobouk. „Dnes žádná tvorba?“ 

„Ne. Plátno schne a já si odpočinu.“  
Nevěděl, zda v té obřadnosti starcovy mluvy byla jen vžitá manýra nebo nějaký skrytý 

posměch. 
„Správně. Napojit zdroje ze studnice Země,“ deklamoval stařec a otíral se velkým  

kapesníkem. „Sát z prsu matky Přírody. Ale pozor,“ vztyčil zas svůj dlouhý, křivý ukazovák. 
„Jsou tu i nebezpečné prameny.“ 

Než mohl Jan cokoliv odpovědět, šoural se stařec s kopce dolů. 
„Nečisté živly,“ volal zdálky. „Divoženky!“ 
Znělo to skoro rozpustile. Jan se usmál a pustil se do kopce. Ten brzy ustoupil 

jakémusi širokému sedlu, kde slunce zlatě zářilo mezi řidšími stromy. Rostlo tu maliní a 
skupinky malých smrčků. Postřehl mezi nimi nějaký pohyb a vzápětí uviděl dívčí postavu. 
Skoro se lekl a uvažoval, zda se nemá nenápadně vrátit. Ale už ho spatřila. 

„Jdete na houby?“ zavolala na něho. 
„Copak tu rostou?“ 
Popošla k němu a on viděl, že má košík zpola plný malých hříbků s hnědými 

hlavičkami. 
„Je jich tu spousta. Jenomže některý rok jsou všechny hořké. Nevím, čím to je.“ 
„Třeba to závisí na politické situaci... Nebo na postavení hvězd.“ 
Vážně zavrtěla hlavou. 
„Spíš na tom, kolik a kdy prší. Chcete sbírat se mnou?“ 
„Já najdu jenom muchomůrky. Ale můžu vám nést košík.“ 
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„Kdepak,“ zasmála se. „Ten vám nesvěřím. Ale když mi pomůžete, budeme mít 
smaženici.“ 

Proč ne, řekl si. Jsme koneckonců sousedi. Šli tedy nedaleko sebe oním volným 
křivolakým krokem lidí v lese a nenuceně, mezi drobnými výkřiky nad každým nálezem, si 
vyměňovali krátké věty. Za zhruba hodinu byl košík plný. Jana jej postavila na mech a sedla 
si vedle něho. 

„Chvíli si odpočineme a pak půjdeme domů.“ 
Mlčky si sedl vedle ní a kradmo pohlédl na její tvář. Bože, jak je to děvče mladé, 

pomyslel si. Nemyslel ani tolik věk, ale tu přirozenou svěžest její pleti, měkce napjaté po čisté 
křivce tváře a brady. Slámově světlé vlasy měla ostříhané skoro jako kluk, ale i tak se dala 
odhadnout jejich živá bohatost. Potlačil popud pohladit tu hustou hřívu a vlastně poprvé ho 
nenapadla žádná věta. 

„Mluvil jste o dceři,“ promluvila Jana za chvíli. „Má taky matku?“ 
„Nu ano, má,“ zasmál se trochu strojeně. „V Praze.“ 
„Co že jste přijel sám?“  
Znělo to přirozeně, nijak zvlášť zvědavě. 
„Dcera je u babičky. A žena... Víte, my se asi rozvádíme.“ 
Pohlédla zpříma na něho. 
„Asi?“ 
Zase ho zasáhla ta podoba. Pak, nejspíš pod vlivem té fascinace, jí začal líčit celé to 

své trápení. Skoro nic nezamlčel, i když mohl. Ale cítil, že k ní musí být stejně otevřený, jako 
byla ona k němu, i když té strusky rmutných dospělých osudů na ni nejspíš bylo trochu příliš. 
Také ho poslouchala vážně a jasný pohled jejích světlých očí jako by se přitom potahoval 
fialovým závojem. 

„To je smutné,“ řekla, když doklopýtal ke konci. „Stejně tomu nevěřím.“ 
„Čemu? Říkal jsem pravdu, aspoň pokud vím.“ 
„Že člověk může milovat víc lidí najednou.“ 
„Docela stejně asi ne... Může ale cítit silné pouto. Člověk má rád své rodiče, později k 

tomu děti...“ 
Zavrtěla hlavou. 
„To je něco jiného. Řekněte, máte po tom všem ještě rád svou ženu?“ 
Přímost té otázky ho zasáhla. Nedalo se jí uhnout už pro tu otevřenou poctivost všeho, 

co zatím Jana řekla. Ta také harmonovala s tou podobou, která ho uhrančivě poutala. 
„Nejspíš bych asi teďka řekl, že už ne,“ řekl co nejupřímněji. „Jenomže jsem s ní 

prožil patnáct let, z toho dvanáct let víceméně šťastně. To někde ve mně jistě ještě přetrvalo.“ 
„A tu druhou?“ 
„Ta je teď ve mně jako otevřená rána, které se bojím dotýkat“. 
„Promiňte,“ řekla tiše a vstala. 
Bylo mu líto, že tu chvíli prosté důvěrnosti zakalil svými problémy. Jana se ale náhle 

zasmála. 
„I trpící nevěrníci musí jíst. Jdeme na tu smaženici.“ 
A rozpustile, jako hříbě, se rozběhla se svahu dolů. Jenomže na nerovné cestě náhle 

zakolísala a zavyla bolestí. Jan, jehož dvacet let sedavé práce zbavilo pohybové 
bezprostřednosti, k ní dorazil až, když už padala. Nešikovně ji chytil do náruče.  

„Mne nech, chyť košík,“ sykla mezi stisknutými zuby. 
Zmateně ji posadil na okraj cesty a vrhl se za košíkem, který se koulel se svahu a 

trousil hříbky. Když je posbíral, vrátil se k ní. Seděla, kde ji nechal, a mnula si nárt. 
„To ten můj zatracený kotník. Vždycky mě zradí.“ 
Stál a hleděl na ni. Dotek jejího těla v něm dozníval a zápasil s jeho starostí. 
„Já jsem vám chvíli tykala,“ řekla zahanbeně. „To jenom, že to bylo kratší.“ 
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„Můžeme při to zůstat. Já jsem Jan, Jenda, Honza, jak je libo.“ 
„To je shoda. Ale asi bych si nezvykla. Jenom...“ 
„Copak?“ 
„Nemohl byste mi tykat vy?“ 
„Co je to za nápad?“ 
„Byla bych přece jen tak trochu jako...No prostě ne tak hrozně dospělá.“ 
Poprvé v jejich rozhovoru pocítil nevoli. Bylo to, jako by ho od sebe odsunula o těch 

zhruba dvacet let, které je dělily. Jako by se přiřadila k oné druhé Janě, jeho dceři, a tím se 
obrnila neviditelným krunýřem, který i pro něho tvořilo tabu incestu. Ale pak odsunul ty 
myšlenky: nechce ji přece svádět. 

„Jak chceš,“ řekl podmračeně. „Ta má nabídka pořád platí. Tak co budeme dělat? Mám 
tě nést?“ 

„To byste.. byses pronesl,“ zasmála se. „Nejsem tak lehká. Stačí, když mě..budeš 
trochu podpírat.“ 

Po několika pokusech se ukázalo, že Jana potřebuje větší oporu, než čekala. Vraceli se 
tedy volným krokem, ona s paží kolem jeho krku, on s tou svou – jinak pořád překážela – 
kolem jejího pasu. Jsme jako milenci, řekl si. Ale protože povaha lidského chování (navzdory 
celé velké psychologické škole) závisí na jeho významu, vlastně je to nucené obětí spíš 
vnitřně vzdalovalo. Mluvili v krátkých, kamarádsky věcných větách, které se úzkostlivě 
vyhýbaly každé důvěrnosti. 

Když dorazili k chalupě, bylo zřejmé, že se Jana zmůže nanejvýš na žertovné 
glosování Janových tanců kolem sporáku a hub, které se nakonec přece jen podařilo usmažit 
do poživatelné hmoty. Po jídle dalo hodně přemlouvání, aby Janovi dovolila přinést chladnou 
vodu z kašny na návsi a přiložit jí obklad na kotník. Měl skutečnou starost: Jana se 
přinejmenším na den dva stala na něm značně závislou a to nebylo dobré, protože byli v osadě 
– kromě toho zvláštního starce – zřejmě úplně sami. Zmínil se o něm. 

„Pan poštmistr?“ zasmála se. „Tomu straší ve věži. Ale jinak je hodný.“ 
Ten titul – pokud to byl titul – se nepochybně vztahoval k dávné minulosti: v Hádni 

žádná pošta nebyla, kromě toho obdobné úřady nynější režim označoval s dřevěnou 
důstojností, která se vyhýbala vžitým výrazům. Když se Jan zeptal, zda je na toho pána aspoň 
nějaké spolehnutí, vzhlédla k němu vyplašeně. 

„Ty mě chceš opustit?“  
Ani se nesnažila zakrýt úzkost v hlase. 
„Nic takového. Ale budu třeba muset jít nakoupit.“ 
„Za dvě hodinky neumřu,“ zasmála se s ulehčením. 
Nechal to tak. Místo toho vyměnil obklad a přitom otok opatrně prohmatal. Křivila 

přitom tvář, ale věc se naštěstí nezdála nijak vážná. Dva tři dny v klidu by to měly skoro 
spravit. Přes svůj počáteční odpor přijímala teď jeho péči bez protestů, ba s potěšením. 

„Už dávno o mne nikdo takhle nepečoval.“ 
„Máma se přece jistě stará.“ 
„Stará se, ale moc teď spolu nevycházíme.“ 
Vzhlédl k ní, aby se jí na to zeptal, a náhle zas ho s plnou silou zasáhla ta podoba. Ne 

vlastně podoba, to by musel znát její vzor, spíš ta hluboká, závratná známost. 
„Co se tak na mě díváš?“ 
„Je to zvláštní, připadáš mi nějak známá. Nebo někoho hrozně připomínáš. Já vím, že 

jsem to říkal, ale to na tom nic nemění. Jako by se z tebe díval někdo hodně, hodně blízký. A 
přitom nevím, kdo.“ 

„Já jsem tě taky někdy už musela vidět,“ řekla zamyšleně. 
„Ale to přece není možné. Ani nevím, zda jsem ve Varech vůbec někdy byl. A 

v Chomutově jsem už nebyl nejmíň tak dlouho, co ty jsi na světě.“ 
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„V Chomutově?“ přeptala se překvapeně. „Proč v Chomutově?“ 
„Tak mě to napadlo. Narodil jsem se tam. Ale od studií jsem tam nežil.“ 
Chvíli mlčeli, každý zabrán do svých vlastních myšlenek. Pak jí navrhl, že jí ustele 

v některé světnici v domě, ale to k jeho překvapení rezolutně odmítla. Dokonce trvala na tom, 
že hned půjde k sobě a byla by se tam asi belhala třeba sama, kdyby jí nepřiskočil na pomoc. 
Co z ní však cítil, když ji opatrně vedl, nebylo žádné ochladnutí. Něco se jenom nějak 
přesmyklo v tom jemném předivu jejich zvláštního a ještě velmi subtilního vztahu, nevěděl 
však co. 

Když jí pomohl na lůžko a obložil různými potřebami, aby pokud možná nemusela 
vstávat, vrátil se do chalupy. Tam neklidně popocházel a nevěděl, co počít. Šel se podívat na 
své plátno, ale to ho nějak dráždilo. Proč si vlastně usmyslel, malovat právě ty lípy? Aby je 
uchoval? Vždyť ho nejspíš přežijí o stovky let. Aby se jich zmocnil? Právě se přesvědčil, jak 
unikavá je jejich podoba, přinejmenším pro něho. 

Vzhlédl od plátna ke stodole a potlačil nutkání tam zajít. Děvče teď nejspíš 
nepotřebuje nic, než trochu soukromí. Nakonec vyšel na cestu a aniž to měl jasně v úmyslu, 
došel až na to místo, kde včera maloval. Skupinka lip v terénní vlně skutečně byla jako obraz. 
Jak na ně hleděl, črtal v duchu linie jejich kmenů, nanášel pěnu jejich listoví. Teď bez plátna 
to bylo tak jasné, až na chvíli zalitoval, že si nevzal malířské náčiní. 

„Dobrý den, Mistře,“ ozval se nedaleko povědomý, skřehotavý hlas. „Malujete 
očima?“ 

Jan podrážděně vzhlédl a uviděl na tomtéž místě jako včera pana poštmistra smekat 
široký klobouk. Vážně mu pokynul. 

„Pachatel se vrací na místo činu,“ skřehotal stařec, aniž se zastavil. „Já to znám,“ smál 
se vysokým hlasem a belhal se dál.  

„Ale pozor,“ zdvihl dle svého zvyku prst po několika krocích. „Nic není zadarmo.“ 
Pokrčil v duchu rameny a obrátil se znovu ke skupince stromů. Třeba tu vůbec nejde o 

podobu, říkal si. Třeba jsou mi ty stromy jenom záminkou, podnětem něco vyjádřit. Proč ale 
něco vyjadřovat, objasňovat, vystavovat na oči – není lepší to nechat nedotčeno v teplém 
přítmí? Co v tobě dříme hluboko, tě spasí. Musíš to ale vyvést na světlo. Zničí tě to, co necháš 
spát. To říkali gnostici. Byl Freud gnostik? Usmál se tomu nápadu. 

Velikým obloukem se vrátil k domu a pak, s hrdlem lehce sevřeným jako nějakou 
úzkostí, zašel do stodoly. Našel Janu na tom lůžku, kde ji nechal. Vzhlédla k němu od jakési 
knihy. Na chvíli se mu zdálo, že má v očích také cosi jako úlek. 

„Bude už večer,“ řekl sevřeným hlasem. „Nechceš něco sníst?“ 
Zavrtěla vážně hlavou. 
„Nemám hlad.“ 
„Musíš přece něco sníst.“  
Najednou se rozesmála. 
„To je rozhovor A-1. Musíš jíst, jsi ve vývoji.“ 
„Jsi ve vývoji a když nebudeš jíst, tak nevyrosteš,“ převzal její tón. 
Se smíchem mu udělala místo vedle sebe. 
„Sedni si ke mně.“ 
Sedl si na kraj lůžka a sáhl po knize. 
„Copak to čteš,“ zeptal se, aby nějak překlenul tu chvíli. Rychle knihu schovala. 
„Budeš si o mně myslet, že jsem divná.“ 
„Ale kde, já taky čtu všechno možné. Ukaž!“  
Znovu sáhl po knize. Byl z toho hravý zápas, v němž najednou ztratil rovnováhu a 

padl na ni. Na chvíli oba ztuhli, jako zděšení tou novou situací. Pak se Jan zdvihl na rukou a 
hleděl na ni. Její tvář, proteplená ruměncem zápasu a trochu rozmlžená polostínem, byla tak 
známá, že ho přepadal až strach. Měl pocit, jako by na okamžik utkvěl na břitu nějakých 
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nesmírných vah, nad dvěma hlubinami – té teple vábivé, do níž ho to teď táhlo, a té, kterou 
představovala chladná samota. Zvrátila pomyslné vahadlo svým hlasem. 

„Tomu se říká zneužít mé invalidity,“ řekla s nejistým úsměvem. 
„Vždyť víš, to je ta má intelektuální nemorálnost... Tak tedy nebudeš jíst, i když jsi ve 

vývoji?“ 
„Já to risknu.“ 
Udělal tápavý krok ke dveřím. 
„Jendo,“ oslovila ho tiše.  
Otočil se, celý napjatý. 
„Dobrou noc.“ 
Vážně jí pokynul a šel.  
 
Vlastně je to absurdní, říkal si pak, když bezcílně přecházel po chalupě. Je tady třetí 

den, za sebou soukromé peklo zauzlených vztahů se dvěma ženami a během několika hodin 
s ním tohle udělá pár slov, pár pohledů a doteků s dívkou skoro nedospělou. Jaké „tohle“, 
ohradil se sám proti sobě: copak je něco divného, dokonce špatného na tom, že se baví zcela 
otevřeně s někým, kdo – poprvé po letech – je vůči němu prostě poctivý? Ty můj prosťáčku, 
skoro v sobě slyšel promluvit Miriam. Ty přece naletíš i na tu nejprůhlednější ženskou lest. 
 Nu ano, Miriam. Najednou na ni mohl myslet. Fenomén Miriam. Už jen to jméno, 
které začínalo skoro mazlivě, ale hned se rozevřelo několika řadami zubů a pak se zavřelo 
neodvolatelným sklapnutím čelistí: Mi-rrrii-ham! A mám tě. Však mu to předvedla, po krátké 
předehře, v níž ho klidně nechala kázat alibistické teorie o bohatém lidském srdci. Vykládal jí 
to málem ještě v posteli po onom semináři, na který docela náhodou přijeli z redakce jediní 
oni dva. Jako tak často, byl to zcela nesmyslný nudný podnik, takže se z něho vytratili do 
vinárny a jaksi bezděky nechali ujet vlak. V přilehlém hotelu měli ovšem jen jeden pokoj. To 
ale navzdory přihlašovací povinnosti a hrané pruderii režimu, podle níž bylo zhola nemožné 
ubytovat spolu úředně neoddaný pár, Miriam uměla zařídit – byla nesmírně schopná, když jí 
na tom záleželo. Že budou přenocovat v jednom pokoji, navíc na manželské posteli? Co na 
tom, byli přece dospělí. No, byli dospělí, dokazovali to po většinu noci, takže pak do Prahy 
přijeli šediví nevyspáním, ale šťastní. Podroušení vínem, které dopíjeli ještě ve vlaku, a 
hlavně oním opojným fluidem erotu, které je stále obklopovalo, žertovali tehdy trochu příliš 
odvážně. 

„Jsi sladký, chutnáš mi,“ řekla najednou. „A já se teď do tebe zakousnu.“ 
Až ho z toho zamrazilo, zvláště když uviděl na její úzké snědé tváři, tak nepodobné 

Klářinu bledému oválu, ten zvláštní dravčí výraz. Bylo to dílem slastné zamrazení, 
připomnělo mu to divoký útok jejích zubů, jímž doprovázela své orgasmy a který ovšem 
nezůstal bez výmluvných stop, takže pak Kláře nemusel ani lhát. Ale také už tehdy pocítil 
jakýsi strach, který si ovšem nechtěl přiznat. Zanedlouho pocítil, co Miriam mínila tím 
„zakousnout se“. Krokodýli zpravidla nepustí, co jednou stisknou svými zuby. Říká se, že 
svou oběť stáhnou na dno a tam ji usmýkají. Mi-rrrii-ham! Tam, kam ho stáhla celkem rychle, 
nebylo ještě dávno dno – to okusil až později. Ale smýkání začalo brzy: zdánlivá a 
nepochopitelná nedorozumění, úniky a návraty, odmítání a nové vábení, dokonce názorně 
předváděná nevěra – neměl na Miriam přece žádné právo, když sám váhal svou ufňukanou 
Kláru opustit. Neviděl snad už od prvního dne, že Miriam při jejím trýznění občas tuhnou 
zorničky jakousi rozkoší? Dnes se mu zdálo, že nejspíš už ano, ale jeho zamilovanost ho 
obestřela iluzí: ne snad, že Miriam je v jádře dobrá žena, ale že právě v této její dravčí podobě 
ji musí milovat. A že je toho schopen, aniž přitom přijde o rozum. 

Jan se najednou vzpamatoval. Uvědomil si, že přes své pevné předsevzetí do mysli po 
týdnech zas vpustil Miriam a že to snesl, aniž by se vnitřně zřítil do tmy, rozběsněné 
zmatenými pocity. Dala mu k tomu sílu jen ta vzdálenost, těch pár desítek kilometrů, které jej 

 49



od ní dělily? Ne náhodou si vzpomněl na tu zdejší Janu, na tu  její zvláštně známou podobu. 
Měl náhle pocit, jako by mu pouhým příkladem své jednoduché existence ukazovala možnost 
začít znovu od počátku. Dal by se celý jeho dosavadní život odsunout jako nějaký upachtěný 
pokus, načmáraný nanečisto? Věděl, že je to iluze – ale co jí není, v tom světě zahaleném 
klamavým závojem Máji? Nebo jsou snad různé stupně obluzení? Nekonečné je schodiště, 
které nás vede vzhůru z říše klamu, jak pravil Sidhárta, zvaný též Buddha. Pokud je to ovšem 
správně přeloženo, pomyslel si Jan a usmál se pro sebe.  

Vyšel z chalupy na zahradu a zadíval se na potemnělou oblohu. Měla ten zvláštní 
vzhled, vídaný někdy v létě, od oranžové záře na západě přes jemnou zeleň a pak všechny 
možné odstíny až po hlubokou, skoro už černou modř, na které neskutečně zářil velký růžový 
oblak. Byl by ten nevšední úkaz rád ukázal Janě, ale včas si uvědomil, že by zatím neměla 
vstávat a že si také dali dobrou noc.  

Zašel zas do domu a chvíli neklidně bloumal sem a tam. Napadlo ho, že by měl přece 
jenom přimět dívku k tomu, aby na den či dva přijala pohostinství v strýcově domě. Něco se 
mohlo stát, mohla potřebovat pomoc – byly to neurčité, ale naléhavé myšlenky. Nakonec se 
začal poohlížet v přízemí, zda je tam někde vhodné lůžko. Sám se hned po příjezdu ubytoval 
prostě v kuchyni, kde byla pohovka: zdálo se to praktické, moc o tom vlastně nepřemýšlel. 
Teď zkusmo stiskl kliku jedněch dalších dveří. Bylo zamčeno, ale v kuchyni našel svazek 
klíčů a jeden z nich se hodil. Otočil vypínačem a vstoupil. Parádní pokoj, jak se kdysi říkalo, 
si zřejmě strýc upravil pro své potřeby. Bylo tam prostorné lůžko typu „letiště“, televize, 
nezbytná skříňka s různými nápoji, ale též překvapivě velká knihovna, zabírající celou jednu 
stěnu. Když k ní s automatickým zájmem přistoupil, všiml si letmo knížky, ležící osaměle na 
stolku vedle lůžka. Bylo mu na ní něco divného, ale ne zase natolik, aby ho to upoutalo. 
Probíral se chvíli knihovnou. Nu ovšem detektivky, některé z nich v angličtině nebo němčině, 
zřejmě jak je strýc nacházel po antikvariátech nebo koupil při těch dvou třech zahraničních 
cestách, které mu režim laskavě udělil. Ale také vážnější věci, Janovi vesměs známé: 
v kulturních poměrech, jaké v zemi vládly, patřilo ke cti každého jen trochu vzdělaného 
člověka vystát si frontu na každou jen trochu lepší knihu. Některé z nich se daly číst i víckrát, 
kdyby měl člověk na to čas. Lidé je však vystavovali ve své knihovně především jako jistý 
odznak duševní úrovně či postavení. 

Už odcházel z pokoje, když znovu zavadil pohledem o tu útlou knížku vedle lůžka. 
Čímpak se asi strýček konejší při svém osamělém usínání? Vzal knihu do ruky a málem ji zas 
upustil, když si přečetl titul. Teaithetos, jeden z těch rebusů, které zanechal Platon pozdějšímu 
lidstvu. Strýc tedy uměl člověka překvapit. Jan knihu otevřel a přečetl několik prvních 
promluv dialogu. Jak si jen matně vzpomínal, Sokrates v něm zcela vážně dokazuje, že 
všechno nové poznání je jenom rozpomínání na to, co duše ve své hloubi dávno znala. 
Namátkou zalistoval stránkami, zda neuvidí ono místo, když z knížky najednou vypadla 
nějaká fotografie, kterou tam strýc měl zřejmě zastrčenu jako záložku. Shýbl se pro ni a 
zaraženě zjistil, že je na ní nějaká nahá žena. Byl to zřejmě amatérský snímek a právě pro tu 
absenci nějaké zvláštní dovednosti na něho působila mocně eroticky. Žena, která tu bez vší 
stylizace ležela v trávě mezi keři, byla ve věku dobře zachovalé zralosti. Její nahota, snad pro 
tu absenci jakékoliv pózy, působila zranitelně a přitom vábivě. Tvář měla ve stínu, přesto se 
však dalo poznat, že hledí směrem k objektivu a ví o tom, že je viděna. Tedy někdo, kdo byl 
se strýcem v důvěrném vztahu, milý Watsone. Jan obrátil snímek a uviděl na rubu napsáno 
strýcovou rukou: Hádeň, 29. 7. 1970. Snímek byl tedy z doby krátce po zmizení jeho druhé 
ženy. Zřejmě se zas tak dlouho netrápil.  

Jan měl hloupý pocit, že se dere do strýcova soukromí, ale něco ho na snímku navíc 
zaujalo, i když nevěděl co. V pokoji bylo špatné světlo, tedy jej s mírně provinilým pocitem 
odnesl do kuchyně. Tam v ostrém světle holé žárovky prohlížel znovu výjev. To, co ho od 
počátku poutalo, vlastně nebyla jen ta nahota, ale pocit, že je mu tvář ve stínu povědomá, že 
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tu ženu odněkud zná. A najednou mu svitlo prosté vysvětlení: zřejmě to byla, prostě musela 
být Janina matka! Vybavil si, jak mu děvče vyprávělo o častých jízdách do Hádně, o tom, jak 
si strýc tehdy s mámou dobře rozuměl, jak jí pak pomohl z potíží svými styky. Strýc nebyl 
žádný Don Quijote: pokud někomu pomáhal a bral tím na sebe určitá rizika, docela jistě buď 
pro toho člověka měl slabost, nebo za to něco měl. Anebo obojí, že, jak je v kraji zvykem. 

Odnesl snímek zpátky a namátkou jej schoval mezi stránky knihy. Po malém váhání 
pak útlý svazek zasunul do knihovny. Teď, když ukojil dětinskou zvědavost, by si byl přál, 
aby ten objev nebyl nikdy udělal – a nepřál si, aby se totéž stalo Janě. Věděl už z vlastní 
zkušenosti, že co se odehrává v hlubokém soukromí, lze zvenčí sotva pochopit.  

Když usnul, měl zas erotické sny – jenom zdaleka už ne tak neurčité. 
 
Ráno si pospíšil, aby zatopil a uvařil kávu, a pak se dvěma kouřícími hrnky v ruce 

zaklepal na dveře stodoly. Nikdo mu neodpovídal a když opatrně nahlédnul dovnitř, uviděl 
s leknutím, že je Janino lůžko prázdné. Nerozhodně se chvíli rozhlížel a pak šel k otevřeným 
druhým dveřím, které vedly na přilehlou zadní zahradu. Jana tam seděla na lavici u hrubě 
tesaného stolu, velice podobného tomu strýcovu, před sebou zbytky jakési skrovné snídaně. 
Seděla s očima upřenýma před sebe, zjevně zamyšlená. Zřejmě o jeho přítomnosti neměla 
tušení a tak si mohl dopřát nerušený pohled na ni. Takové svěží, mile hezké děvče, pomyslel 
si, doslova stvořené pro štěstí a pro lásku. Nebyla v ní ani stopa vyzývavé obhroublosti, jakou 
vídal u dívek jejího věku v hlavním městě, také ani stín nějaké afektovanosti. Co ho k ní táhlo 
s jakousi silnou magií, nebyl jen její půvab – ta její zvláštně známá podoba – ale i její skoro 
dětsky důvěřivá přístupnost a otevřenost. Jenomže právě pro všechny ty vlastnosti by se jí měl 
stranit, vzdát se všech myšlenek na dalším sblížení. Najednou mu bylo jaksi v předstihu té 
dívky líto při představě, že by ji zapletl do svých únavných problémů. I když čtyřicítka jistě 
není žádný zvláštní věk, připadal si náhle starý a téměř nečistý, když viděl její svěží mládí. 
Pak na ni zavolal, aby rozetnul tu zdánlivě nekonečnou chvíli. Trhla sebou jen nepatrně a 
vzhlédla k němu s úsměvem, který ho ve všech jeho pocitech jen utvrdil.  

„Ty už jsi na nohou?“ zeptal se zbytečně a postavil před ni hrnek s kávou. 
„Už to tak nebolí. A taky jsem už měla hrozný hlad.“ 
„A záchrana pořád nešla...To víš, já jsem hrozný nešika. Zatopit v kamnech pro mne je 

nadlidský úkol.“ 
„Tak když se ti to podařilo, jsi něco jako nadčlověk?“ 
„Rozhodně se tak necítím.“ 
Pohlédla stranou na něho a zdálo se, že chce něco říct. Ale zůstala zticha a tak seděli 

chvíli vedle sebe a mlčky popíjeli kávu. Všude kolem byl zelení prosycený klid, jen jemně 
protkávaný ptačími hlásky. Pak promluvili oba současně. 

„Když jsem se ráno probudila,“ řekla nejistě, „tak jsem se najednou tak trochu lekla. 
Víš toho, jak jsme se tak snadno sblížili, začali si skoro na potkání tykat...“ 

„Já vím. Není to obvyklé. Vlastně se známe jen dva dny, i když...“ 
„Tři.“ 
„Jak to? Jeden den jsme byli nakoupit a včera...“ 
„Když jsi přijel. Dívala jsem se z naší zahrady.“ 
„Tos byla ty? Já věděl, že se někdo na mne dívá. Proč jsi se neozvala, když jsem 

volal?“ 
„Bylo mi hloupé, že jsem špehovala. Myslela jsem, že to přijel pan Válek a já...“ 
„Ho nemáš ráda? Já myslel, že jste s matkou jeho přátelé.“ 
„No, tak to bylo,“ řekla váhavě. „On byl vždycky moc milý, taky nám pomohl. A 

hlavně máma mu za to byla vděčná, dokonce myslím... no prostě potom se to nějak zkazilo. 
Začal si dělat na mámu nějaké nároky no a víš, je o tolik starší, vypadá...“ 

Náhle si všimla jeho napjatého pohledu a skoro dětsky si přikryla dlaněmi ústa. 
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„Já už zas vykládám...“ 
Chvíli mlčeli.  
„Tebe to asi rozzlobilo, když je to tvůj strýc?“  
„Ale kdepak. Jenom mě napadlo, že mezi strýcem a tvou matkou je asi zhruba stejný 

odstup let, jako mezi mnou a tebou.“ 
„Ale to je přece něco úplně jiného!“ 
„Není,“ zavrtěl smutně hlavou. „Naopak čím jsou lidi mladší, tím větší význam mezi 

nimi má věk. Vezmi si rozdíl mezi malým dítětem a dospělým.“ 
„Já ti připadám jako dítě?“ 
„To jistě ne. Ale já si vedle tebe...nebo spíš pro jiné lidi bych vedle tebe jistě dělal 

dojem starce.“ 
„Pro jiné lidi,“ zasmála se. „Vždyť tu nikdo není. Myslíš pana poštmistra?“ 
„To přece skončí,“ řekl s úsměvem a přitom smutně. „Tyhle dny jsou skoro jako 

vypůjčené. Víš, já jsem taky přemýšlel a řekl jsem si, že se musím držet zpátky.“ 
„Ty už mě... ty už nechceš být mým přítelem?“ 
Vstal a sebral prázdné hrnky.  
„To víš, že chci,“ řekl přes rameno cestou ze zahrady. „Jenom si nesmím dělat žádné 

nároky.“  
Myslel to vážně, ale vyznělo to jako parodie. 
„Ty ohavo,“ volala za ním s ulehčeným smíchem a hrozila mu pěstí.  
Když se u dveří ohlédl, uviděl zas to milé gesto, s nímž si dlaněmi přikryla ústa, 

zřejmě v opožděné snaze zadržet to příliš dovolené slovo. Byl by ji za to nejraději políbil, ale 
právě přece stanovil, že se musí držet zpátky. 

 
Problém, jak být s ní a přitom nepokračovat v tom stálém přibližování, nakonec 

vyřešil rozhodnutím, že dnes zas bude malovat – a to tady, na zahradě, aby ona nemusela 
nikam chodit. Ano ty lípy, řekl jí. Bude to ovšem po paměti, ale o to lepší. Ne, jistě nemá 
v paměti všechny detaily, ale o ty snad tolik nejde – dokonce nejde ani o to, zachytit přesně 
podobu stromů, od toho je tu přece fotografie. To všechno vykládal, když si blízko ní 
rozkládal náčiní. 

„Když o to všechno nejde, tak proč je vlastně maluješ.“ 
„Zeptej se dítěte, proč kreslí mámu nebo tátu.“ 
Hned pochyboval, zda jsou ta slova úplně poctivá.  
„Jednak mě to prostě baví, něco vytvářet, zacházet přitom s barvami. A snad chci 

vyjádřit a nějak uchovat svou zkušenost... Proč, to vlastně nevím.“ 
Už víckrát se sám sebe ptal, proč tak rád maluje stromy. Jistě, byly to vlastně figury, 

které však mnohem snáze snesly nepřesnost a také vyjádření jeho vnitřních pocitů. Stromy ho 
ale fascinovaly i ve skutečné krajině: ta jejich hrdá osamělost, to napětí mezi kořeny, 
přisátými k půdě, a větvemi, napřaženými k nebi. Jejich vztyčený kmen prý měl do sebe něco 
falického a výtrysk koruny byl symbol plodivého orgasmu. Tak to možná cítili lidé kdysi, 
když na hrob zakladatele rodu zasazovali strom. Takové pojetí by ovšem nebylo pro Jana 
příliš lichotivé: stromy, které maloval, bývaly různě nalomené, zkroucené a často holé. 
Bezděky se usmál jejich možnému výkladu. Jana, která seděla opodál s knihou, si toho 
všimla. 

„Co je tak legračního na takové větvi?“ 
„Ale nic. Jenom mě přitom napadají všelijaké rozpustilé myšlenky.“ 
„Když maluješ lípy?“ 
„Pepíček z anekdot by řekl, že ho napadají pořád.“ 
„Ty mi nepřipadáš zrovna rozpustilý.“ 
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Usmál se na ni, ale hleděla právě do knihy. Zas bylo ticho a on se snažil soustředit na 
malování. Úsilí znázornit, jak lípy přesně vypadají, se postupně vytratilo a bylo nahrazeno 
touhou vystihnout jakousi jejich vnitřní podobu, kterou měl v sobě kdesi hluboko. Dalo se 
říct, že také tohle bylo svého druhu rozpomínání? Vzpomněl si na tu fotografii, která včera 
vypadla z knížky, a bezděky vzhlédl k Janě, jako by si chtěl znovu ověřit tu podobu. Hleděla 
právě na něho, s jakýmsi jemným poloúsměvem. Slunce jí shora prozařovalo bohatou hřívu 
krátkých vlasů a zlatě jiskřilo na chmýří jejích paží. Viděl ji trochu rozmazaně, jak se díval do 
světla. Náhle si uvědomil, jak dlouho jí hledí přímo do očí, a odvrátil se zpátky k plátnu.  

Když přišla doba oběda, odmítl protesty, že je příliš horko a trval na tom, že uvaří 
aspoň brambory. 

„Jsi ve vývoji,“ připomněl jí. 
„A co ty,“ odsekla málem rozzlobeně. „Ty už nejsi?“ 
„V nějakém jistě. Každý vývoj ale není nutně pokrok.“ 
Nakonec spolu snědli hrnec brambor a pak leželi vedle sebe v trávě ve stínu. 

V představě se mu zas vynořil výjev na té fotografii. Posadil se, aby ho zaplašil, a podíval se 
shora na ni. Pohlédla krátce na něho a pak zas zpátky na oblohu. 

„Všiml sis toho,“ řekla tiše, „jak je to nebe hluboké? Když se podíváš jenom zběžně, 
tak máš dojem, že je tam modrá báň, jaká se dříve malovala na strop v chrámech. Ale když se 
díváš pozorně, tak vidíš nejen, jak je průzračná, ale i to, že jí prosakuje pořád hlubší modř, až 
na dně je to černé. Myslíš, že je to jenom závrať, když ji vidím?“ 

Celou tu dobu jí hleděl do tváře a zdálo se mu, jako by se propadal. Zavrtěl hlavou. 
Pak řekl tiše, že ve velké výšce obloha tmavne a že to viděl, když ho jednou jako dítě vojáci 
vzali do letadla. A že přece kosmonauti ještě mnohem výše skutečně viděli tu čerň. Zdálo se, 
že ho neposlouchá. 

„Když jsem byla malá,“ pokračovala tiše, „říkal mi jednou táta o tom, že Země je 
jenom taková malá kulička ve vesmíru a že nás na ní udržuje jenom její přitažlivá síla. Kdyby 
jí nebylo, prostě bychom z ní ulétli jako prášek někam do hlubin vesmíru. Budeš se asi smát, 
ale já se tehdy bála, že by ta síla mohla nějak vynechat a že bych jako prášek odletěla.“ 

Podívala se zas na něho, ale hned odvrátila oči. 
„Já vím, že se to nestane. Ale i teď, když se tak dlouho dívám do nebe, mám pocit – ne 

že se vznáším, ale že padám, pořád padám do té modré hloubky. A moc si přeju, aby tu byl 
někdo, kdo by mě tu na zemi udržel.“ 

Viděl, jak bezděčně zarývá prsty podél těla do trávy. Okamžik sváděl sám se sebou 
boj, pak položil dlaň na jednu z těch rukou. Ucítil, jak se ta ruka zachvěla a potom opětovala 
jeho stisk. 

„Držet za ruku pomáhá. Ale jenom na chvíli.“ 
Nachýlil se nad ni a cítil, jak ho k ní stahuje jakási velká síla. Jak se k ní blížil, hleděla 

mu do očí a její zorničky se jemně chvěly. Pak mu jemně vyvinula ruku a položila mu ji na 
prsa. Pocítil slabý tlak, snad se ho pokoušela zadržet. Násilím se vzpamatoval a rázně 
vyskočil. 

„Půjdu uklidit nádobí,“ řekl přiškrceným hlasem. „A taky štětce musím vyprat.“ 
Řekl to zády k ní a napůl doufal, že ho zavolá zpátky. Ale neřekla nic a když se ohlédl, 

uviděl, že se na něho jen vážně dívá. Z jejího výrazu nedokázal poznat, co si myslí.  
Později seděli blízko sebe na zahradě a pokoušeli se číst. Bránilo v tom horko a hmyz, 

který se stával útočnější, nejvíce ovšem jejich společná přítomnost. Jan nepřečetl ani celý 
odstavec a už měl nutkání pohlédnout na ni. Zdálo se, že nějak ten jeho pohled cítí: vždy 
vzhlédla a dívala se na něho. Bylo to prosto jakékoliv hry a také nějakého sdělení. Přesto 
v něm její pohled vyvolával pocit jakési samozřejmé sounáležitosti.  

Po nějaké chvíli přesto promluvila. 
„Ta žena, Miriam, o které jsi mluvil,“ zeptala se tiše. „Myslíš ještě na ni?“ 
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Celý se vnitřně stáhl a odvrátil oči. Takových vpádů dřívějšího světa se už jistou dobu 
podvědomě bál. Bylo to, jako by čistý vzduch, který tu s tím děvčetem dýchal, najednou 
zaplavil štiplavý dým. 

„Nezlob se. Nemusíme o tom mluvit.“ 
Řekla to omluvně, ale současně tónem, v němž už byla stopa odcizení. 
„Ale můžeme...Jenomže je to taková historie...dost nepěkná.“ 
„Ublížila ti hodně?“ 
„To se těžko vyjadřuje. Je vlastně těžko říct, kdo komu a jak moc ublížil.“ 
„To se mi nezdá.“ 
„Musela bys něco takového zažít. Ne, že bych ti to přál. Část toho, co mi Miriam 

prováděla, byly asi jen pokusy donutit mě k rozhodnutí. Tím, že jsem váhal Kláru opustit, že 
jsem s ní po celou tu dobu žil, jsem vlastně ubližoval Miriam.“ 

„Ona nebyla vdaná?“ 
„Ale byla a pořád je. Její manžel je mocný muž a jsem si skoro jistý, i když nemám 

žádný důkaz, že nějak zařídil to moje vyhození z práce.“ 
„Tak proč ti tedy vyčítala tvoji nerozhodnost?“ 
U kohokoliv jiného by tyhle otázky nejspíš považoval za dotěrnou zvědavost, nebo za 

taktiku, sledující skrytý cíl. U Jany cítil prostý zájem a tohle vyptávání prostě patřilo k té 
neuvěřitelné důvěrnosti, která tu mezi nimi za tak krátkou dobu nastala. 

„Lidi dost často přisuzují sobě jiná práva, než těm ostatním. Kromě toho mám pocit, 
že se jí líbilo mne trápit.“ 

„Copak tě neměla ráda?“ 
„Ona mě milovala, aspoň to tvrdila... Ráda mě ale neměla.“ 
„Jaký je v tom rozdíl?“ 
„Pro některé lidi je láska zřejmě nerozeznatelná od nenávisti. Aspoň tak se mi to zdá.“  
„Tomu nerozumím. Já bych tě... Já bych nikoho schválně netrápila, natož někoho, 

koho mám ráda.“ 
Pohlédl na ni a s mírným úsměvem přikývl. 
„Já ti to věřím. Ty jsi ta nejnormálnější žena, kterou jsem kdy potkal.“ 
„Myslíš obyčejná...“ 
„Myslím úplně zdravá. To se dnes tak často nevidí.“ 
Řekl to vřeleji, než chtěl. Přesto měl pocit, že je to dlouhé ticho, které následovalo, 

poněkud vzdálilo. Mohlo to být ovšem také horkem, které k večeru nepolevovalo. Když 
později navrhl, že by mohli něco sníst – docela nepozorovatelně se už stalo samozřejmostí, že 
budou jíst spolu – protáhla Jana obličej: nemá prý hlad a co že budou pít? Voda jí už žbluňká 
v žaludku, horký čaj je v tomhle vedru nepředstavitelný a nic jiného nemají. Jan si najednou 
vzpomněl, že mu strýc řekl o malém sklípku a soudku s vínem, který tam už je několik let. 

„Klidně ho můžeš vypít,“ řekl velkoryse. „Za moc nestojí. Doufal jsem, že se zlepší 
zráním, ale je jako lidi: stáří mu vůbec nesvědčí.“ 

Shodou těch nečekaných okolností Jan na sklípek a jeho obsah zapomněl, až teď se mu 
vybavil jako možnost. Najít sklípek v rohu zahrady nebylo těžké, horší to bylo s nádobou. 
Nakonec našel džbán a naplnil jej vínem. Nemělo zákal ani jiné podezřelé příznaky, jen chuť 
měla takový zvláštní kovový okraj. 

„Jako když olizuješ nůž,“ řekla Jana a stáhla tvář do legrační grimasy. 
Pohlédl na ni překvapeně. 
„Když jsem byla malá, řekla mi máma, že je hrozně neslušné, olizovat nůž. Nevíš 

náhodou, proč?“ 
„Asi to kdysi bylo prostě nebezpečné. V minulosti měli lidé ve zvyku z praktických 

věcí dělat věc morálky či estetiky.“ 
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„No, možná. Byla jsem ve věku, kdy mne něco pořád pudilo dělat věci naopak. Takže 
jsem potají nože olizovala, taky ty ostré. Až jsem se jednou řízla do jazyka a málem 
vykrvácela. No a ty nože měly právě tuhle příchuť.“ 

„Takže s tím vínem musíme být opatrní. Abychom se neřízli.“ 
Ačkoliv džbánek nebyl velký, úměrně klesání jeho hladiny začínali být oba trochu 

opilí. Snad za to mohlo horko nebo ona velká němá otázka, jak vyřeší svůj nejasný vztah.  
„To je vedro,“ vzdychla Jana. „Já se chci vykoupat.“ 
„Vykoupat? Kde?“ 
„Copak sis nevšiml? Kousek za zahradou je rybník.“ 
Spíš tůň, namítl. Nenapadlo by ho, že se v ní dá koupat. 
„Dá. Ale jenom ve tmě. Je na to přísný rituál.“ 
Trochu zmateně vysvětlila, že koupání je z nějakého důvodu zakázáno, snad proto, že 

tam místní zemědělci cosi pěstují – tedy nějaké ryby, nic hrozného. Takže se musí koupat ve 
tmě a když už ve tmě, tedy bez plavek. Tak to vymyslel strýček Julius, tedy pan Válek. Jan 
sebou trhl, když uslyšel to důvěrné označení, a řekl si, že všechna fakta o poměru ke strýčkovi 
přece jen nevyšla na povrch. Ale protože je to přece jenom k rybníku nějakých sto metrů, 
pokračovala Jana, a v létě tu není dokonalé soukromí, chodí se s koupacím pláštěm na holém 
těle. Ten se pak prostě shodí na břehu. 

Jan poslouchal ten návod s údivem a říkal si, že tady má příklad strýčkovy znalecké 
rafinovanosti. Spokojil se jenom fantazií, nebo měl brýle s nočním viděním? 

„Je to tak trochu praštěné. Ale koupání je příjemné a bez plavek je ještě lepší. Jenomže 
sama bych se asi bála.“ 

Rozpaky, bez nichž by se takový projekt sotva obešel, bezpečně oblomilo víno. Jan 
našel cosi, co by se snad dalo nazvat koupacím pláštěm, a zahalil se do něho. Za chvíli našel 
podobně přioděnou Janu u vrátek. Bez ceremonií ji vzal za ruku a spolu ve tmě dotápali 
k hladině tůně. Veliký měsíc právě vycházel nad obzorem a v jeho měděném světle viděl, jak 
se z jejího těla svezl plášť a jak opatrně sestupuje k vodě. Viděl tak sotva víc, než štíhlý stín, 
ale připadala mu krásnější, než vůbec tušil. Po malém zaváhání shodil také plášť. Příjemně 
teplá voda důvěrně přilnula k jeho tělu. Bylo to, jako by zhoustlá tma oživla nesčetnými 
dotyky. Několik metrů před ním plavala ona. Měsíční světlo blyskotalo na vlnkách, které se 
od ní šířily po černé hladině, a také její hlavu jako by ověnčily krůpěje světla. Několika tempy 
k ní připlaval.  

Byla tam nečekaná hloubka, takže museli pořád plavat, aby se udrželi nad hladinou. 
Tápavě uchopil jednu její ruku a přitáhl ji k sobě. Obloukem připlula až těsně k němu. Jako  
dva elektrické výboje ucítil na hrudi hroty jejích ňader a vzápětí na rtech orosený dotek jejích 
rtů. Než se však vzpamatoval z toho šoku, zase mu uklouzla a odplavala do tmy. Namátkou po 
ní sáhl a jeho ruka sklouzla po oblině jejího stehna. Opilý mnohem víc tím dotykem než 
vínem, vztáhl po ní znovu ruce, když se najednou rozpoutalo úplné peklo rachotu a světel. 
Když na tu chvíli později vzpomínal, bylo mu jasné, že to zřejmě několik vesnických mladíků 
přijelo na motorkách k tůni a že o nich dvou nejspíš neměli ani tušení. Ale ten kontrast 
důvěrné tmy a ticha s řevem motorů, výkřiky hrubých hlasů a ostrými světly, která oslnivě 
přejížděla po hladině, byl jako z filmového hororu. Jana se vyděsila a jako smyslů zbavená se 
škrábala po kluzkém břehu. Jan spěchal za ní a tak naštěstí byl už nadosah, když zahalená 
v plášti zakolísala a doslova zavyla bolestí. 

„Ježíši! Zas ten zatracený kotník.“ 
Sehnul se pro ni a bez ptaní ji zdvihl v náručí. Kdesi na okraji vědomí cítil, že plášť 

ustoupil před jeho rukou a že ji přinejmenším zčásti drží nahou. Ale to vědomí ho zavalilo 
teprve později, když zase ležel na svém osamělém lůžku. To nejdůležitější teďka bylo, že má 
bolesti a že je vyděšená. Dětským stiskem se ho držela pevně kolem krku a naříkala tiše, 
skoro neslyšně. 
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Tak trochu vratce ji donesl do stodoly a tam ji opatrně složil na její lůžko. Ohleduplně 
jí pomohl stáhnout plášť tam, kam patřil, a pak rozsvítil. Kotník tentokrát vypadal skoro 
hrozně. Jana se podívala a tiše zaklela. 

„Tentokrát je venku,“ řekla chmurně. 
„Co budeme dělat? Vydržíš, než někoho seženu?“ 
„Ale ne,“ řekla netrpělivě. „To jsem měla už víckrát. Musíš ho prostě dostat zpátky.“ 
Jan na ni zíral. Dělal už leccos, ale v těchto věcech byl úplný nováček. 
„Musíš mě vzít za chodidlo a prudce zatáhnout,“ řekla mu a ukázala, kam má položit 

ruce. Jemně ji uchopil a pak, po chvilce váhání, opatrně zatáhl. Jana jen sykla bolestí. 
„To musíš prudce škubnout,“ řekla s přemáháním. „Nesmíš se tak bát. Tím svým 

váháním mi jenom působíš utrpení.“ 
Také ty věty, které asi myslela doslova, se mu později vracely, když se marně pokoušel 

usnout. Teď ho však mobilizovaly. Zhluboka nadechl a škubnul. Janin výkřik ho zasáhl jako 
nůž. Když ale otevřel oči, byl kotník zase na svém místě. Jana se unaveně usmála a 
poděkovala. A pak ho poprosila, aby ji nechal, že chce spát. Poněkud vyděšený, jaksi celý 
bolavý potlačovanou touhou a přitom plný něhy, jako k dítěti, se nad ní sklonil a lehce ji 
políbil na čelo. Jen tiše zavrněla a po paměti mu stiskla ruku. Neotevřela oči a tak neviděla, že 
se mu při tom otcovském gestu rozevřel plášť a odhalil, jak velmi jiný názor na tu situaci 
mělo jeho tělo. 

 
Po celou noc se jenom převaloval. Říkala, že jí svým váháním působí jen trápení. To 

bylo přesné, tak to dělal přece pořád, vždycky se vhloubi nějak obíral svou touhou a přitom 
nekonečně váhal, nechal se získávat. Vždycky? Copak se něco dalo srovnat s tím, co ho tu 
navštívilo? Jen jeden zážitek, zasutý někde u dna paměti. Vlastně ne zážitek, ale celé údobí 
jeho života. Bylo to, když se poprvé zamiloval a zprvu vlastně ani nevěděl, že jeho stav má 
tohle jméno. Do třídy s ním tehdy chodila jistá Marie Ludvíková, děvčátko s modrýma očima 
a zlatými vlasy, spletenými do dvou silných copů. Půvab té dívky nebudil zvláštní pozornost 
chlapců, ačkoliv nejspíš byl už tehdy zralejší, než u jejích vrstevnic. Byla to ale dívka tichá a 
zdrženlivá, oblečená vždycky s jistou, až dojemnou přísností. Tím vším se odlišovala od 
hlučných spolužaček, které pod prvními nápory hormonů všelijak okázale předváděly své 
skromňoučké půvaby v nápadném obalu rádoby módních šatů. Jan vlastně přesně nevěděl, 
kdy poprvé pocítil ono hluboké dojetí při pohledu na třpyt slunce v jejích vlasech na šíji, 
uvolněných z přísné kázně copů. Věděl jen, že tehdy někdy začalo to jeho tiché zbožňování, 
které jen narůstalo během dalších let. Marie jistě věděla o jeho citu, tu a tam dokonce zařídila, 
aby ji musel oslovit: jednou si vypůjčila tužku, jindy se ptala na domácí úkol a on pak 
prožíval blaženost její přítomnosti. Vlastně to blaho nastávalo hlavně potom, když na 
rozhovor nekonečně vzpomínal, protože v její přítomnosti byl příliš nejistý, skoro němý a 
jeho neobratnost ho trápila. Stalo se, že na střední škole se spolu zase octli v jedné třídě a že 
seděl v lavici hned za ní. Její proměny k zřejmější ženskosti, jíž padly za oběť i krásné copy, 
jen prohloubily jeho zbožňování. Na její zaoblené boky a prsy, které cudně napínaly látku 
jejích halenek, si ale jaksi nedovolil pomyslet, ačkoliv mu pohled na ně působil sladkou 
závrať. Bylo to zvláštní: ani v erotické oblasti snad nebyl nijak opožděný, podobně jako 
vrstevníci pořádal občas s dívkami různé hry, které pro jeho generaci působily odvážně. Marii 
ale nějak pozdvihl na oltář svého zbožňování a přesto, že v ní miloval dívku, tedy ženu, cítil 
by jako znesvěcení, včelnit ji byť jen do svých erotických fantazií. Prostě ji miloval. Ona to 
věděla a jak se dneska domýšlel, nejspíš ho jemně zvala, aby se odhodlal dát svůj cit nějak 
zřetelněji najevo. Jenomže její vlastní zdrženlivost jí bránila vystupňovat své signály natolik, 
aby pronikly mlhou jeho milostného snění. A tak po dlouhých letech zbožňování nastala malá 
katastrofa: Jan náhle zjistil, že Marie s někým chodí. Stalo se to po zkoušce školního sboru, na 
níž se pořád odhodlával, že jí nabídne doprovod. Na konci zkoušky někam zmizela a když 
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vyběhl na ulici, viděl ji odcházet přitulenou k mužské postavě – k jednomu studentovi místní 
průmyslovky, jak brzy zjistil. Ten pohled na vánočně zasněženou ulici, po níž mu ve světle 
večerních lamp odchází jeho milovaná, se mu stal symbolem pro všechny jeho prohry. Bylo 
jich víc, ale žádná tak hrozná, tak zničující. Přítomnost Marie v jeho vnitřním světě, Marie 
sice nedostupné, ale také nepatřící nikomu jinému, byla tak samozřejmá, že ten svět bez ní 
jako by nemohl mít pokračování.  

Nu, zřejmě pokračoval, říkal si v tom nynějším horečném bdění, dokonce pak na Marii 
dlouhá léta vůbec nemyslel. Teď se mu náhle vybavila její milovaná tvář a pak se prolnula 
s tou dívčí tváří Jany. Závratná podoba, kterou v nich cítil, zřejmě pramenila z hlubokého 
citového pohnutí: z obou jako by vycházela jemná záře, obě jako by zvaly a současně unikaly 
v prostoru. 

K ránu snad trochu spal. Když se probudil, bylo světlo a horko. Poplašeně vyskočil a 
hnal se připravovat snídani. Pak s kouřícími hrnky kávy a talířem chlebů zaklepal zas na 
dveře stodoly. Tentokrá ji uslyšel a když vešel, seděla napůl na lůžku v jakési tenké košilce, 
která spíš zdůrazňovala než kryla její tělo. 

„Doufám, že neneseš zase víno,“ usmála se na něho. 
„Zatím ne. Co dělá kotník?“ 
„Bolí. Ale ne víc, než hlava.“ 
Chvíli si hleděli do očí. Jan měl přitom pocit, jako by se pomaloučku propadal. Byla to 

Jana, na chvíli Marie, pak zase Jana, Jana, znělo to v něm s ozvěnami. Pak se vzpamatoval. 
„Tak pojď,“ řekl zastřeným hlasem, „budeme jíst“. 
„Je strašné horko,“ řekla zadýchaně a nespouštěla z něho oči. 
„To je. Ale jíst trochu musíš. Nezapomínej, že jsi..“ 
„Nezačínej zas!“  
Řekla to skoro podrážděně, zřejmě jí hra na otce a dceru omrzela. 
Přikývl, podal jí ale hrnek a druhou rukou obemkl její prsty kolem jeho ouška. Dotek 

její ruky byl hřejivý, skoro horečnatý. Hleděla přitom na něho upřeně, jako by plně nechápala, 
k čemu ji to nutí. 

„To je k pití, dává se horním okrajem do úst,“ zažertoval trochu křečovitě. „A tohle je 
krajíc, to se jí. Dává se to taky do pusy.“ 

„Máš jich tam ještě moc?“ 
„Naopak, žádné. Budu muset jít nakoupit.“ 
„Ty mě tu chceš nechat?“ Znělo to skoro vyděšeně.  
Násilně se zasmál. 
„Vždyť jsi slibovala, že za dvě hodiny neumřeš.“ 
„To bylo předevčírem.“ 
„A od té doby se změnila tvá schopnost přežití?“ 
„Od té doby se začaly dít divné věci...“  
Já vím, řekl beze slov, jen očima. Vím, že to nejsem jenom já, koho se stále více 

zmocňuje ta síla. Musíme ale dělat, jako bychom o ní nevěděli – alespoň zatím, dokud nám to 
ještě dovolí. 

„Budu co nejvíc pospíchat.“ 
Skutečně se snažil, i když vedro stále sílilo. Když stál na kopci nad Šiřínem, na 

okamžik se udýchaně zastavil a pohlédnul zpátky. Tůň, nad ní chalupa se stodolou. Takový 
malebný, skoro idylický pohled. Nic nenaznačovalo, že se tam skrývá kardinální problém jeho 
života, snad vůbec největší, jaký kdy měl. Jaký problém, okřikl se v duchu, živá bytost, která 
čeká a která mě možná zrovna potřebuje. Rozběhl se k Šiřínu. 

 
Když se vracel s batohem obtěžkaným chvatným nákupem, zdálo se mu, jako by vedro 

nějak zmrtvělo. Bylo úplné ticho, osamělé stromy podél cesty stály nehnutě a jako by 
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v napjatém očekávání. Když se podíval na oblohu, měl dojem, jako by někdo pod tou modrou 
kupolí zatahoval olověné víko. Něco se chystá, řekl mu instinkt v těle. Rozum mu připomínal, 
že podle strýcovy zkušenosti se tomuto kraji bouřky a deště vyhýbají, ale mnohem starší 
tělesné pocity, zřejmě děděné statisíce let, v něm tloukly na poplach. Ještě přidal do kroku, 
nakonec běžel. Když míjel náhle olověnou hladinu tůně, všiml si na ní jakéhosi jemného 
třesu. Ohlédl se a viděl modročerný val mračen nízko nad kopcem a pod ním jakési nezdravě 
bledé, nažloutlé třásně. Pak se poprvé ozval ten zvláštní zvuk, jako by celá země temně 
zavyla. První náraz větru ho stihnul u vrátek a skoro jím mrštil k zemi. Vší silou otevřel dveře 
do chalupy a skočil dovnitř. Tam shodil baťoh a vyděšeně pohlédl oknem ven. Vytí sílilo a 
jeho nevěřícím očím se naskytl pohled, který od té doby nezapomněl: viděl vítr. Snad to nebyl 
prostě vzduch, ale drobné částečky prachu a urvané listí, něco však před jeho rozšířenými 
zraky téměř vodorovně tryskalo a teklo. Stromy ohýbaly větve, některé celé kmeny. S úděsem 
viděl, jak se lámou jeden po druhém a odlétají do dálky. To vše však byla jenom předehra. 
Když přišel hlavní náraz větru, zdálo se, že se zakymácel celý dům. To skoro jistě bylo jenom 
vyděšené zdání, ale když se vzápětí ozvalo rachotivé praštění, věděl hned, že se řítí stodola. 
Jako smyslu zbavený vyrazil ven. Vichr mu hned podrazil nohy a kutálel ho před sebou. Vší 
silou se zachytil planěk plotu, protáhl se druhými vrátky a pak rozrazil dveře stodoly. Seděla 
vyděšená na okraji lůžka, jen slabý metr od hlavy zlomený trám. Bez přemýšlení ji zdvihl do 
náručí a vyrazil zpět. Ve vytí větru slyšel za sebou další rachot, ale soustředil se jen na pohyb 
vpřed. Snad proto, že teď měli dohromady větší váhu, nebo že rychlost větru zeslábla, dařilo 
se mu postupovat jako divokými peřejemi vzduchu a nakonec dosáhnout dveří domu. Když 
konečně dosáhl lůžka, svalil se na ně i s Janou, která se ho držela jako klíště kolem krku. 

Leželi dlouho, přitisknuti k sobě celým tělem, nehybní napřed animálním děsem 
z řádění živlů, později jakousi úzkostí z toho, co se už teď muselo stát a co se nakonec 
skutečně stalo: z toho, co patří k samozřejmým věcem života a co vnější pozorovatel nikdy 
zcela nepochopí, co je však vrcholnou milostí pro ty, které navštívila láska. Prostě se milovali. 
Nebylo třeba kousání a škrábanců, aby ji cítil až na dno své duše Každý dotek její  pleti mu 
připadal jako chladivá koupel a zároveň ho rozněcoval. Připadala mu křehká a málem se mu 
ztrácela, když ji kousek po kousku poznával svými dlaněmi, a zase nesmírná, když do ní 
vstupoval. Dívenka, kterou v ní pořád viděl, už dávno byla ženou: cítil to z ochoty, s níž ho 
její tělo přijímalo, i z něhy, s kterou odpovídala na jeho laskání. 

Dlouho se nemohli jeden druhého nasytit. Přesto po jisté době spočinuli v klidném 
objetí a v tiché shodě sklouzli do dřímoty jako šťastné děti. Čas od času se jeden nebo druhý 
probudil a hleděl s šťastným údivem na toho druhého. Teď zvlášť si připadali dávno známí. 
Platon by byl měl radost: jejich tak radikální poznávání jeden druhého bylo skutečně 
rozpomínáním na cosi prazákladního, co si snad jejich duše přinesly už při svém zrodu. 

Když se později oba probudili, vynesl ji na zápraží, aby se spolu podívali na tu spoušť. 
Nevěřili svým očím: uprostřed léta byla krajina všude kolem bílá vrstvou ledových krup a 
jiskřila v paprscích slunce, stojícího na teď už zase modré obloze. Kam dohlédli, všude byly 
polámané nebo vyvrácené stromy. Nejnápadnější však byl podivný tvar stodoly, která se černě 
rýsovala proti bílé všude kolem. Vypadala, jako by si v opilosti šikmo nasadila střechu a celá 
zmožená si k tomu ještě přidřepla. Bylo jasné, že je před zhroucením.  

„Tak vidíš,“ řekla lehce. „Už prostě nemůžu zpátky.“ 
„Rozhodně do stodoly.“ 
Podívala se mu zblízka do očí. 
„A jinak?“ 
„To si budeš muset dobře rozmyslet.“ 
Chvíli se na něho dívala a pak se odvrátila. 
„Je mi tu zima,“ řekla trochu sklesle. 

 58



Náhle si uvědomil, že jsou oba nazí, s tou soběstřednou lehkomyslností, jakou se 
vyznačují čerství milenci. Vstal trochu vrávoravě a odnesl ji do domu. Potom přes její 
protesty vlezl opatrně do stodoly. Bylo to tam jako po zásahu bomby: mezi zlámanými a 
rozštípnutými trámy visely kusy hobrových desek, které simulovaly stěny místností. 
Nazdařbůh posbíral její nejnutnější věci a odnesl je do domu. Napadlo ho, co by asi řekl strýc 
té změněné situaci, ale hned tu myšlenku zas zaplašil: patřila k tomu vnějšímu, zdánlivě 
normálnímu světu, který se dřív či později jistě vnutí se svou setrvačností. 

Leželi spolu potom ještě dlouho a občas si říkali drobné něžnosti, jaké si lidé někdy 
říkají, aby rozmnožili laskání svých rukou. 

„Takové hezké věci mi ještě nikdo neříkal,“ zavrněla šťastně. „Proč jsi předtím říkal, 
že si budu muset dobře rozmyslet, jestli nemůžu zpátky?“ 

Vzdychl a chvíli trvalo, než odpověděl. 
„Protože bych mohl být tvůj táta,“ řekl těžce. 
„Ale nejsi,“ zasmála se. „Takže se to snad smí.“ 
„Lidi na to budou mít jiný názor. Taky je tu ten ranec problémů, o kterém jsem ti říkal. 

Mám rodinu. I když se zřejmě rozvedeme, mám dceru. Taky přijdu o byt a o práci jsem už 
přišel. Jsem prostě úplně nemožná partie.“ 

V náhlém popudu mu pěstmi zabušila na hruď. 
„Nebuď takový zbabělec!“ skoro zakřičela. 
„Za sebe se toho nebojím. Jenom tě nechci vtáhnout do situace, kterou si nezasloužíš.“ 
„A zas tě ztratit, sotva jsem tě našla, to si zasloužím?“ 
„Kdo koho našel? Tohle nejsou hříbky.“ 
Začali se kočkovat a sirná pachuť z toho vnějšího světa se postupně rozplynula. 
Mnohem později, když se najedli a zase ulehli, se náhle k němu vleže obrátila. 
„Já už vím, proč ses mi hned zdál povědomý.“ 
„Znala jsi nějakého jiného důchodce?“  
Dloubla ho do boku a pokračovala. 
„Když jsem byla malá, bylo mi tehdy možná sedm osm let, jsem jednou našla 

v máminých věcech fotografii nějakého mladíka. Byl dost hezký, nebo spíš sympatický. 
Hlavně se mi líbily jeho oči. Žádné věnování na té fotce nebylo, tak jsem se zeptala mámy, 
kdo to je.“ 

„Ta měla asi radost, že se jí hrabeš ve věcech.“  
„No, byla naštvaná, ještě víc vyděšená, prý jen aby to neviděl táta“.   
„Řekla ti, kdo to je?“ 
„Jméno mi neřekla, jenom, že je to fotka z maturitního tabla.“ 
„Tak proč si schovala právě ji?“ 
„Tenkrát o tom nechtěla mluvit, prý už ani neví. Ale pak jednou, když zas měla nějaké 

problémy s tátou, přistihla jsem ji, jak se na tu fotku dívá a je taková smutně zasněná. A 
najednou sama od sebe řekla, že to byl nejhodnější člověk, kterého kdy znala.“ 

„Proč si tedy nevzala jeho?“ 
„Řekla tehdy něco, čemu jsem nerozuměla. Že ji prý příliš miloval. To mi nějak 

nedávalo smysl, ale netroufala jsem se víc ptát. Tak jsem si tu fotku občas tajně vypůjčila a 
dívala se na ni, jako že to nějak pochopím. To víš, byla jsem ve věku, kdy mají holky 
všelijaké nápady. Jiné holky se zamilovávaly do herců, já měla tady toho neznámého.“ 

„Proč sis na to vzpomněla právě teď?“ 
„Protože jsi mu myslím podobný,“ zasmála se. „Ne samozřejmě doslova. Ale máš 

něco podobného kolem očí a taky ty rty...Taky se hned vidí, že jsi hodný člověk, aspoň pokud 
nepovídáš takové ty odpornosti o svém věku. A pokud nezneužíváš mé invalidity,“ dodala 
potutelně. 
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„To si ještě povíme, kdo koho zneužívá! Kdo si schválně podvrtnul kotník, aby musel 
být zachraňován?“ 

„Ty ohavo!“ vrhla se na něho. „Kdo mě chtěl hned druhý den nést, aby si mohl na mne 
sáhnout?“ 

„Kdo koho sváděl k nahatému koupání?“ kvílel se smíchem pod útoky jejího lechtání. 
Bylo z toho zas kočkování, jaké znají mláďata a milenci. A to zas přešlo v dlouhé 

něžné milování, na jehož konci úplně nevědomky vklouzli do spánku. Příroda to tak chce: i 
když jsou lidé v lásce vlastně nejvíc zranitelní, dává jim první příval citu klamný pocit 
bezpečí, takže se mohou nerušeně věnovat jen jeden druhému. 

Později se Jan probudil a jemně se vyvinul z Janina obětí. Chvíli seděl a zíral do přítmí 
nadcházející noci. Bylo to možné? Byla vůbec myslitelná taková shoda, že by tu docela 
náhodou potkal Mariinu dceru a že by se do ní zamiloval, jako v jakési druhé kapitole velké 
lásky svého chlapectví? Byla ta známá podoba, již v Janě stále viděl, a v jisté míře i ta, kterou 
v něm zas ona nacházela, jen připomínkou tváře těch dvou dětí, které kdysi k sobě neuměly 
najít cestu? Jak se to dozvědět, pokud to skutečně chtěl vědět? Mohl se ovšem Jany ptát na 
jméno matky a všechny ty další údaje, které by mu daly jistotu. Jenomže ptát se nechtěl. 
Pokud by Marie skutečně byla  její matka, měla by Jana být – kdyby se byl život nezvrtnul 
jinak – jeho dcerou. Nechtěl ji zatahovat do té historie jakéhosi transcendentálního incestu. 
Potichu vstal. Sice na knihovnu téměř neviděl, pamatoval si však přesně, kam a jak tu knížku 
zastrčil. Nahmatal ji a odnesl do kuchyně. 

Teaithetos. Nebyla v něm také pasáž o tom, že k chápání podoby je třeba výtvarného 
smyslu? Zalistoval maně dialogem a zase jako minule vypadla z knížky fotografie. Jako by 
mu ji vnucovala nějaká temná síla. V tom rozpoložení, v jakém byl, nacházel v tváři oné ženy 
zjevné Mariiny rysy. Pocítil prudký hněv: jak mu to strýc jen mohl udělat? Jak mohl prostě 
svést ženu, již Jan tolik let uctíval tak, že si o ní nedovolil jedinou necudnou myšlenku? 
Hněval se a přitom věděl o nesmyslnosti svého hněvu. Strýc mohl sotva něco vědět o jeho 
dávném vztahu k Marii – pokud to Marie skutečně byla. Byla to vůbec Marie? Natáčel snímek 
ke světlu, které ovšem nic nezmohlo proti zobrazenému stínu. Zíral na tu sotva zřetelnou tvář, 
až mu samým úsilím pálily oči. Ale jako vždy v takových případech, upřeným pohledem 
neviděl víc, spíš méně. Nebyl si teď už ani jist, že je tu skutečně podoba s Janou, že by to 
mohla být její matka. Ani na to se samozřejmě nechtěl a nemohl ptát. Nakonec zasunul 
snímek zas do knížky a tu odnesl tiše do knihovny. Pak se přitulil k Janě. Opatrně vzal do 
náruče její blízké, teplé tělo a blaženě zavřel oči. Proč věci komplikovat minulostí? Jedině 
skutečná je přece přítomnost a ta je krásná ve své prostotě.  

 
Nároky minulosti mohou být snad pomyslné, to však nijak neruší nároky současného 

světa, včetně těch částí, které spojujeme s minulostí. To oba zjistili nazítří odpoledne, když 
spolu seděli v šťastném obětí na zápraží a náhle viděli, jak se po prašné cestě blíží povědomé 
auto a zastavuje před chalupou. K Janovu údivu z něho vystoupil strýc a zůstal stát, neméně 
udiven. 

„Safraporte, to je spoušť,“ řekl polohlasem. Nebylo jasné, zda tím míní zlámané 
stromy, stodolu či momentální obyvatele své chalupy. 

Jan vstal a šel mu naproti. 
„Tys o tom slyšel?“ řekl místo pozdravu. „Nedovedeš si představit, co se tu dělo.“ 
„Něco si představit dovedu,“ ušklíbl se strýc. „Je to tu jak po náletu. Jak vidím, 

Zlámalovic stodola dostala přímý zásah. Ale kvůli tomu jsem nepřijel.“ 
„Já myslel, že jsi o té smršti slyšel v rádiu.“ 
„Blázníš? Tam omílají kombajnéry, jak se připravují na boj o zrno. Ne, je to něco 

osobního,“ dodal zachmuřeně. „Nemohli bychom jít o kousek dál?“ 
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Ze zápraží k nim zazněl výkřik Jany, která zřejmě chtěla sama odejít do domu a 
zhroutila se po došlápnutí na tu špatnou nohu. Jan se k ní vrhl, zdvihl ji do náručí a odnesl ji 
na lůžko. 

„Co se děje?“ zeptala se s očima zúženýma bolestí a úzkostně upřenýma na něho. 
„Ještě nevím,“ dodal vážně. „Povím ti to hned, jak budu vědět.“ 
Bylo mu divné, že strýc zůstal venku, jako by mu chalupa nepatřila. Také si všiml 

jakéhosi sotva postřehnutelného napětí mezi ním a Janou. Divné, říkal si a vyšel zase ven. 
„Volala Klára,“ řekl strýc, sotva ho uviděl. „Jde o Janu.“ 
Jan měl pocit, jako by někdo přes celý svět rychle stahoval nějaký temný závoj. 

Stromy, tráva, květiny – všechno jako by ztrácelo barvu. V první chvíli se bláhově divil, jak se 
Klára mohla o Janě tak rychle dozvědět, ale pak se vzpamatoval: šlo samozřejmě o jejich 
dceru. 

„Jana měla autonehodu. A je to bohužel vážné.“ 
„Autonehodu?“ ptal se nechápavě. „Byla přece u babičky v Brně. Ta auto nemá.“ 
„Nějak zřejmě babičku obloudila, aby ji pustila. Nebo prostě utekla. Jela někam 

autostopem. Kam, to nevím, doufám, že ne do Vídně,“ usmál se nevesele. „K nehodě došlo u 
Znojma. Jak a proč, to nikdo neví. Řidič to nepřežil.“ 

„A Jana?“ zeptal se s úzkostí. 
„Lékaři dávají naději, ale ještě není z nejhoršího venku. Je nebezpečí... že přijde o 

jedno oko.“ 
Jan se zvolna posadil na zápraží. Svět, před hodinou ještě zářivý a velký, se hroutil 

všude kolem něho.  
„Klára si myslí, že byste měli být oba u ní,“ řekl strýc. „Prostě jako podpora v těžké 

chvíli. Rozvod zatím stáhla, to tak mimochodem. Prý byste mohli zatím aspoň předstírat 
nějakou soudržnost.“ 

Jan složil hlavu do dlaní a tiše zavyl. Jednou částí byl zdrcený z dceřina neštěstí, jehož 
rozměr ještě nedokázal strávit. A druhou se bezmocně vzpíral těm neviditelným ale mocným 
úponkům, jimiž ho minulý svět pomalu omotával a stahoval zpět. Cítil, že tomu tahu nemůže 
a zatím ani nesmí odolávat. A současně se nechtěl, ani nemohl vzdát toho nového života, který 
tu našel. 

„Přijel jsem pro tebe,“ řekl strýc po chvíli, co ho zamyšleně pozoroval. 
„Je tu problém,“ odpověděl sklesle. „Jana si pochroumala nohu, nemůže být sama.“ 
„Jana? Ach tak, tak zdejší, Zlámalovic. Vidím, že jste se spřátelili.“ 
„To zdaleka nevyjadřuje náš vztah,“ řekl a vydržel strýcův dlouhý pohled. 
„Vidím, že s úspěchem pokračuješ ve výrobě životních problémů. Tak co budeme 

dělat?“ 
Nakonec se dohodli, že strýc Jana odveze do Manětína na autobus a vrátí se. Asi bude 

muset Janu odvézt domů, vzal si jenom den volna a musí do práce.  
„Autobus do Prahy jede myslím za hodinu. Měl bys sebou hodit.“ 
Tak tedy Jan šel s těžkým srdcem za Janou. Uvítala ho vyděšeným pohledem a když jí 

stručně říkal o nehodě a jejích důsledcích, viděl, jak se její zdravá a svěží tvář postupně 
propadá. 

„To je strašné,“ řekla skoro neslyšně. „Já vím, že musíš jet. Ale co bude se mnou?“ 
„Strýček tě nejspíš odveze domů k mamince.“ 
„A tím to všechno končí? Prostě jako když někdo sekne sekyrou?“ 
„Já se k tobě vrátím.“  
„Když já se bojím, že tě v té Praze zase zapletou do těch svých sítí, že tě už nepustí.“ 
Přikleknul k ní, vzal její tvář do obou dlaní a přiměl ji, aby se mu podívala do očí. 
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„Já se k tobě vrátím,“ opakoval. „Může to trvat nějakou dobu, to teď nedovedu 
odhadnout. Ale já vím, že tě potřebuju víc, než ty mne. Pro mne jsi ta poslední naděje. Budu ti 
volat a přijedu hned, jak to bude možné.“ 

Sklesle mu napsala jejich telefonní číslo. Dětsky velké slzy se jí kutálely po tvářích a 
kapaly na papír. Často se později díval na skvrnky, které po nich zbyly, jako na ujištění o tom, 
že se všechno událo tak, jak si pamatoval. 

 
Jan skřípěl zuby zlostí nad tím, že nemůže jet přímo do Brna, ale strýc nevěděl, v které 

nemocnici Jana leží, a telefon, kterým by to mohli zjistit, nebyl k disposici. Autobus, který 
stihl, byl zastávkový, jinak řečeno čtyřhodinová trýzeň trhavého popojíždění prokládaného 
dlouhým stáním v téměř nesnesitelné atmosféře vydýchaného vedra a dětského pláče, který se 
v takových situacích skoro zákonitě ozývá. Pokoušel se číst, ale úzkostné myšlenky mu stále 
rušily pozornost. Co to asi znamená, že Jana může přijít o oko? Pronásledovaly ho strašlivé 
představy zmizelé poloviny tváře, černé pásky na děsivé masce bývalého obličeje. Pokoušel 
se vybavit si tvář své dcery tak, jak ji viděl naposled, ale ta mu s jakýmsi šklebem stále 
unikala. Nakonec unaven tou hrůzou začal zas myslet na tu druhou Janu, kterou po jediném 
dnu vrcholného štěstí musel opustit. Načas, říkal si, ale jazyky úzkosti pohotově olízly každou 
optimistickou představu. Snažil se tedy vybavit si chvíle, které spolu prožívali a které, 
spolehlivě uschované v minulosti, už mu nikdo nemohl vzít. Ale ani to mu příliš nepomáhalo. 
Měl náhle pocit jakéhosi mýtického trestu za incest, jaký stihl třeba krále Oidipa. Jistě, byly to 
dvě různé dívky a pokud jeho vztah k té nové Janě vůbec poznamenal cizí element, pak to 
možná byla vzpomínka na jeho dětskou lásku – i když ani tím si nebyl jist: tu naléhavou 
povědomost, změněnou pak v jakousi metafyzickou příbuznost či známost její podoby, cítil 
jako cosi hlubšího, co vyvěralo z jeho vlastní podstaty.  

Budou mu říkat, budou si přinejmenším myslet, že se prostě zbláznil do jejího mládí, 
z něhož pudově chce nasát omlazující elixír. Uměl si představit Janu ve věku třeba Kláry nebo 
dokonce Miriam? Bezděky se zachvěl. Nešlo o to, že je jí jenom devatenáct let, ale o to, že ji 
v tomto věku poznal a že k ní ten věk – stejně jako barva vlasů nebo očí – prostě patřil. Náhle 
si živě vybavil ten chladivě něžný, hebce osvěživý dotek její pokožky a bezděky zasténal. 
Rozložitá žena zhruba jeho věku, která ho utlačovala z vedlejšího sedadla, se k němu se 
starostí naklonila. 

„Není vám nic?“ 
„Prosím? Ne, nic,“ zakoktal. „Nic vážného.“ 
„Sténáte co chvíli. Opravdu vám není špatně?“ 
„Není to něco, s čím by se mi dalo pomoct.“ 
Měl pocit, že si o milimetr odsedla. 
„Není to nakažlivé. Mám prostě starosti.“ 
„Tak si to tak neberte,“ řekla ta žena trochu upjatě a už si ho nevšímala. 
Dojel do Prahy zcela vyčerpán. Čekala ho však ještě dlouhá cesta tramvají a když 

konečně dorazil ke svému libeňskému bytu, byla už tma. Chvíli zápasil se zámkem, v chodbě 
zas nesvítilo světlo. Když odemkl, stála v předsíni Klára, jako by tam byla celé ty hodiny 
čekala, a s hlasitým vzlykem se mu vrhla kolem krku. Mírně ji objal. Cítil z ní teplo a potřebu 
ochrany. Nedávné nepřátelství zřejmě smetla katastrofa, která se na rodinu zřítila. Konejšivě ji 
hladil po vlasech, jako by to byla jenom ona, kdo potřeboval útěchu. Klára však zřejmě 
vycítila tajnou zdrženlivost. Vyvinula se mu z obětí a šla napřed do pokoje. Umělý chlad, 
kterým se vždycky bránila, už zase stačil zostřit obrys jejích ramenou. 

„Jak to, že nejsi v Brně?“ zeptal se dřív, než mohla něco štiplavého poznamenat.  
„Přijela jsem odpoledne. Janu zítra ráno převážejí do Střešovic, kvůli tomu oku.“ 
„Jak je to zlé?“  
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„Zvenčí snad ne tak moc, spraví to malá plastika,“ řekla věcně. „Ale má zřejmě 
utrženou sítnici. Ve Střešovicích mají nějaký nový laser, kterým se to snad pokusí přišít.“ 

Jako vždy, když šlo o něco z mediciny, nasadila ten odosobněný, odborně věcný tón. 
Zřejmě jej pochytila od lékařů, s nimiž byla jako psycholožka v denním styku. Klinický tón 
měl dva odstíny: v nejlepší cartesiánské tradici, jeden pro věci tělesné a druhý pro záležitosti 
duše. Ten druhý nesnášel, zvlášť když s ním rozebírala jeho. Bývaly doby, kdy mu byla její 
pozornost příjemná: cítil se trochu důležitě a přitom bezpečně, když mu s vlídným 
pochopením vykládala o tom, co se v něm zřejmě děje – podle ní toho bylo vždycky víc, než 
tušil. Časem se ale jejím analýzám začal vzpírat, když z nich – patrně  bezděčně – začala dělat 
zbraň v jejich narůstajících sporech. Teď cítil, že ho zase pozoruje, s tou hranou objektivitou, 
která tak často byla jenom zbraní zraněného sebecitu. 

„S tebou se něco stalo. Něco nového,“ řekla napjatým tónem, snažícím se o ironii.  
„Málem se mi zabila dcera.“ 
„To jistě. Jsi z toho celý zničený. Ale přitom, v rozporu s tím vypadáš osvěžený, 

mladší. Je kolem tebe takové...vlání. Že by lem šatu Afrodité?“ 
„To leda pěna,“ řekl a šel do koupelny. „Afrodité se rodila nahá, z mořské pěny.“ 
Když se vrátil, viděl s vděčností, že mu – ve shodě s praxí posledních měsíců – ustlala 

na pohovce v jeho pokoji. 
 
Na druhý den je spolu tramvaj vezla mezi vilkami Ořechovky do Střešovic. Na 

monotónní staccato rychlých, v obměnách stále dokola opakovaných vět, jimiž se Klára 
pokoušela uvolnit své napětí, odpovídal jednoslabičně. Zíral tupě z okna tramvaje a říkal si, 
jak – na rozdíl od filmu – přírodní scenerie často odporuje tomu, co v ní člověk prožívá. 
Živelná spoušť v Hádni vůbec neodpovídala nádhernému osvobozenému klidu, který tam ten 
jediný den prožíval. Klamavě idylický mír, který nabízely tady ty vilky, napůl utopené 
v zahradách, byl v příkrém rozporu se vzrůstající úzkostí, která se stupňovala s tím, jak se 
blížil setkání se svou zraněnou dcerou.  

Byl téměř rád, když panoráma šedých budov nemocnice, které se před nimi v kopci 
otevřelo, zrušilo všechny iluze. I když některá oddělení občas přijímala civilní případy, celek 
působil dojmem vojenského lazaretu díky množství vojáků, kteří se potloukali všude kolem 
v různých kombinacích částí nemocničních obleků, někteří z nich s impozantními obvazy na 
hlavách či rukou. K válečnému dojmu chyběla jenom krev, prosakující obinadly. 

Drsná věcnost panovala i na oddělení, kam přišli podle dispozic. Dlouho nemohli 
vůbec nikoho sehnat z personálu. Pak s nimi stroze promluvila uspěchaná ošetřovatelka, která 
je odvedla do předpokoje jakéhosi lékaře. Tam zase dlouho civěli na šedé, oprýskané stěny, 
než směli slyšet z doktorských úst několik odborných štěknutí. Ano, dceru budou operovat, 
bude to ale zítra, protože dnes už jim dvakrát vypadl proud. Vyšetření jsou spíš příznivá, těžko 
ovšem něco slíbit. Dceru mohou vidět, ale jen na chvíli. Zítra nejsou návštěvní hodiny, také 
by to po operaci nemělo smysl. Mohou si zavolat. Potom se uvidí.  

Sestra je dovedla na pokoj intenzivní péče a dovolila nahlédnout do jednoho z bílých 
stanů, vytvořených z visících prostěradel. Na chvíli strnuli nad lůžkem, kde nad přikrývkou 
vykukovalo jen velké bílé klubko obinadel. Pak uviděli, že mezi obvazy vyhlíží jedno ospalé 
oko a v jiné mezeře se pohybují okoralé rty. 

„To jste vy?“ ozvalo se slabě. „Oba? To je divné.“ 
„Janičko,“ vrhla se k ní Klára s přidušeným výkřikem. „Jak se cítíš?“ 
„Hrozně,“ vzdychla Jana. „Asi přijdu o oko.“ 
„Nepřijdeš,“ ujišťovala ji Klára horečně. „Doktoři to spraví, uvidíš. Zítra máš...“ 
„Já vím,“ přerušila ji dcera unaveně. „Tati, ty jsi tu taky?“ 
„To víš, holčičko.“ Hlas mu selhal. 
„Vy jste zas spolu?“ 
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Nepatrná odmlka, která následovala, byla výmluvnější, než následující Klářina 
mnohomluvná zmatená ujišťování. Než k tomu stačil něco říct, přišla zas sestra a 
nekompromisně je odvedla. Ani svou dceru nepolíbili, ani se jí nedotkli: nebylo prostě kam a 
také jejich reakce byly jako by omámené tím prostředím. 

Ačkoliv zážitek byl vlastně šokující, sám fakt, že dceru uviděli živou a schopnou 
komunikace, způsobil jistou úlevu. Jak si Jan s hanbou uvědomil, násobila ji možnost načas 
opustit tu dusnou atmosféru nemocnice. Úměrně tomu ale narůstala starost o tu druhou Janu, 
která sice nebyla tak těžce zraněna, ale díky svému citovému stavu byla zranitelná. Musel jí 
zavolat, jak slíbil – a nejen musel, nesmírně to chtěl, i když telefon nenáviděl a věděl ze 
zkušenosti, že snaha nahradit fyzickou blízkost hovorem nadálku většinou vede k frustraci a 
znechucení. Myslel na to po celou tu mlčenlivou cestu tramvají, kdy dokonce i Klára nenašla 
nic, do by mohla říct. Když v Libni vystoupili, omluvil se, že si musí ještě něco zařídit. Klára 
jen kývla se slovy, že se asi taky ještě staví v práci. Rozešli se skoro mlčky, jako lidé, které 
tíží nějaká společná vina. 

Najít v Libni fungující telefonní automat se ukázalo být nad lidské síly. Když konečně 
takový přece jenom našel, odmítal ten přijmout meziměstské číslo. Vyčerpaný a znechucený 
šel Jan do bytu, který zatím směl nazývat také svým. Tam byl samozřejmě telefon, ale volat 
Janě před Klárou se mu nechtělo. Dříve či později jí bude muset něco říct, chtěl to však 
později a pokud možná taktně. Když vstoupil do bytu, bylo tam ticho. Marně si snažil 
vzpomenout, zda bylo zamčeno, když přišel. Nahlédnul do všech pokojů a když nikoho 
neuviděl, vrhl se k telefonu. Vytočit číslo, které mu Jana dala, se podařilo až na třetí pokus. 
Pak se ale někdo ozval téměř okamžitě. 

„Jano, jsi to ty?“ zeptal se nejistě.  
„Ježíši, Jendo. Konečně! Čekám tu skoro od rána.“ 
„Dřív to skutečně nešlo. Jakpak ti je?“ 
„Byla jsem u doktorů, zavezl mě tam pan Válek. Mám prý natržené nějaké vazivo. 

Myslíš, že budu invalidní?“ 
„Prosím tě, Jano. To se docela jistě zahojí.“ 
Zaslechl za sebou nějaký zvuk a ohlédnul se. Ke svému zděšení uviděl Kláru, která se 

vynořila zřejmě z koupelny. 
„Ty mluvíš s Janou?“ zeptala se nesmyslně. „Já s ní chci taky mluvit.“ 
Vrhla se ke sluchátku, které instinktivně přikryl. 
„Dej mi ji,“ zaprosila a zápasila o sluchátko. 
Vší silou jí ho vytrhl. 
„Prosím tě, neblázni! To není naše Jana, jak by taky mohla.“ 
Klára vrávoravě ustoupila a nevěřícně na něho zírala. 
„Co se tam děje?“ slyšel Janu říkat v telefonu. „Ty nejsi sám?“ 
„Bohužel nejsem.“ 
„Tak už to začíná, jak jsem se bála.“ 
„Není to snadné,“ povzdechl, „ale pořád platí to, co jsem ti řekl.“ 
„Ještě mě miluješ?“ 
„To víš, přece to poznáš.“ 
„Prosím tě, řekni to.“ 
„Miluju tě pořád víc,“ řekl a s hrůzou pozoroval, že je mu při těch slovech trapně. 

Byla to slova, která v duchu pronesl snad tisíckrát, ale nerad říkal nahlas a nejméně pak před 
takovým obecenstvem. 

„Děkuju ti. Musela jsem to slyšet. Musela jsem vědět, že se to tam nebudeš bát 
vyslovit.“ 

Za okamžik se rozloučili, když slíbil, že zas zítra zavolá. Položil sluchátko a obrátil se, 
aby čelil Kláře. Stála pořád na témž místě a nevěřícně na něho zírala. 
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„Ty jsi prostě neuvěřitelný... Neuvěřitelně odporný.“  
Pak náhle její obličej zkřivila divná grimasa, která se vzápětí rozbila to jakéhosi 

plačtivého smíchu. 
„Dcera ti umírá,“ vyrazila nepřirozeně vysokým hlasem, „a ty si tady..“ 
„Jana neumírá, nepřeháněj.“ 
„A ty si tady... telefonicky souložíš s nějakou...“ 
„Kláro, nech toho!“  
Znal ten hrubý hlas, do něhož teď sklouzla. Věděl, že to není její pravá podoba, ale 

jenom obraz emoce, která jí zmítá. 
„Řekni mi, jak jsi mohl potom, co se stala taková strašná věc..“ 
„Nebylo žádné potom. Svět se neděje následně, ale paralelně.“ 
„Ty tvoje abstrakce! Člověk by řekl, jak jsi duchovní, a přitom myslíš jenom 

přirozením.“ 
„Ty víš, že to není pravda,“ řekl s povzdechem a vstal.  
Věděl ze zkušenosti, že se z takového rozhovoru nedostanou, dokud nedojde 

k nějakému násilí. S léty se to zhoršovalo, co bylo včera šokující, mohlo být dneska příliš 
slabé. Raději vstal, vzal klíče a šel se projít. 

Procházka noční Libní nebyla ničím romantickým. Stále se musel vyhýbat výkopům, 
psím a možná i lidským výkalům, také opilcům, kteří mu křížili cestu jednotlivě nebo ve 
skupinkách. Snažil se myslet na svou lásku, která nebyla méně čistá proto, že dosáhla fyzické 
podoby, ale v mysli mu stále vyvstávaly výjevy z nemocnice nebo ze scény, z níž právě 
prchnul. Postupně začal chápat, že pokud se mu svou lásku před světem podaří vůbec uhájit, 
bude to za cenu, kterou možná buď on či Jana nebudou s to unést. 

Když se nakonec vrátil, bylo zamčeno a klíč byl zevnitř v zámku. Se slabou nadějí, že 
to snad Klára udělala omylem, několikrát zazvonil. Odpovědělo mu mrtvé ticho. Chvíli 
zápasil s bezmocnou zuřivostí, pak ale zase vyšel na ulici, s vědomím, co musí udělat. Došel 
až k automatu, který fungoval, a zavolal své číslo. 

„Doktorka Válková,“ ozvalo se skoro okamžitě. 
„Nechala jsi klíč v zámku,“ řekl rychle, aby nestačila zavěsit. „Nemůžu dovnitř. Jistě 

jsi to udělala nedopatřením, ale kdyby ne, mám tady číslo na zámečnickou pohotovost. Pokud 
za deset minut nebude byt přístupný, nechám zámek úředně vypáčit.“ 

„Věřím, že bys to udělal.“ 
Dostal se pak bez překážek do bytu a ustlal si ve svém pokoji. Lůžkoviny tentokrát 

Klára jenom pohodila na koberec. Pak ve tmě zíral do tmy a poslouchal vzdálené hlasy opilců, 
dokud ho únava nestáhla do bezesného spánku. 

 
Když později vzpomínal na tu řadu následujících dnů, připadaly mu všechny stejné a 

tedy splývající. Ne, že by se nic nedělo – vždycky se přece něco děje. Ale to dění připomínalo 
usilovný běh na místě, plný napětí, ale bez výsledků. S Klárou se v bytě míjeli s pohledem 
odvráceným a minimem nezbytných slov, jejichž zdvořilost hraničila s obřadností. Volání do 
nemocnice se ukázalo být krajně frustrující: buď byla obsazena ústředna nebo linka oddělení 
nebo zas nebyl přítomen lékař a sestra nesměla nic říct. Nakonec se dozvěděli, že operace 
byla úspěšná, ale to ještě neříkalo nic o výsledcích příští rehabilitace. Návštěvy pro první dny 
lékař zakázal, prý kvůli nezbytnému klidu.  

Jan trávil hodiny pokusy trochu pohnout s jedním z překladů nebo přidat pár vět k své 
monografii, kterou už zřejmě nikdy nedopíše. Měla se týkat způsobů, jimiž moderní 
spisovatelé zacházejí s podobou svých postav. K tomu zájmu ho podnítila krátká pasáž 
v Gidových Penězokazech, kritizující dlouhé popisy tváře, postavy či oblečení jako nejen 
zbytečné, ale přímo škodlivé, protože podvazují čtenářovu fantazii. Začal si tedy všímat, 
jakým trikem a zda vůbec dá spisovatel klíč ke vzniku oněch subtilních obrysů, s nimiž se 
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rodí postavy před čtenářovým vnitřním zrakem. Potřeboval k tomu příklady, tedy knihy, 
pokud možná v originále – a ty patřily k dlouhému seznamu privilegií, které se dostávaly 
jenom nemnohým. Vyhazov z Literárního světa mu nejen zavřel cestu na katedru literární 
vědy, kam celá léta směřoval, ale zbavil ho i přístupu k novým knihám. Jediný přítel 
v redakci, pokud nepočítal Miriam, riskoval dost, když mu postoupil těch pár překladů s tím, 
že je pak zařadí pod svým jménem a jemu pošle honorář.  

Když přemýšlel o těch svých potížích, připadaly mu malé ve srovnání s dvěma světy, 
které shodou okolností oba nesly jméno Jana. Ten jeden, jako zachumlaný do kokonu bílých 
obvazů, mezi nimiž škvírami na něho dštilo tiché utrpení. Ten druhý daleko, něco jako zlatý 
zámek za třemi horami, v němž stále čekal poklad štěstí. Prozatím, říkal mu rozum: bude-li 
dlouho otálet, může se zámek ztratit jako dým, jako subtilní představa, převálcovaná 
všedností. 

Z té bílé kukly postupně ubývalo obvazů a tím se odhaloval masakr na Janině obličeji. 
Šokující pohled na něj byl naštěstí mírněn přítmím, které prý bylo nutné k zotavování Janina 
oka. Pětiminutové návštěvy, které jim povolovali, byly sotva dost dlouhé k tomu, aby přes 
blánu napětí pronikly jakékoliv city – to vždycky pak, když klopýtali s kopce zpátky na 
tramvaj, bylo mu náhle do pláče. Tu výsadu ulevit si slzami, ovšem kultura mezi nimi 
přisoudila Kláře a tak ona vždycky tiše vzlykala, zatím co on šel vedle ní celý ztuhlý dojetím. 
Jednou se pokusil Kláru trochu utěšit a vzal ji kolem ramen. Trhla sebou překvapením a na 
chvíli se zdálo, že to jeho gesto vděčně přijme. Pak se mu prudce vytrhla a odskočila, jak by 
se bála nákazy. Po zbytek cesty do Libně na sebe nepromluvili. 

K večeru vždycky volal Janě – a po špatných zkušenostech kvůli tomu chodil na 
poštu. To dlouhé čekání na spojení, z něhož by člověk soudil, že se volá někam na Aljašku a 
ne do jednoho z nejbližších měst, mu vždycky dalo čas k citovému přeladění a když pak 
v dusném přítmí kabinky odpovídal kovové nápodobě Janina hlasu, získával jistou iluzi 
intimního soukromí. Jenomže tak to nešlo pořád a když se jednou stalo, že znatelnou chvíli 
oba mlčeli a nevěděli, co už říct, rozhodl se vypravit se za ní. 

Tu možnost nečekaně poskytnul nový vývoj v nemocnici: Janu přestěhovali na jiný 
pokoj a povolili k ní delší návštěvy, ovšem pod podmínkou, že vždy přijde jenom jeden 
z nich. Zda tohle omezení mělo jakýkoliv lékařský podklad, nebo bylo diktováno jenom 
pohodlím personálu případně obecnou mánií stále něco zakazovat, se člověk mohl jenom 
domýšlet. Když o něm opatrně řekli Janě, reagovala smířeně. 

„Já budu jenom ráda,“ řekla slabým hlasem. „Když jste spolu, připadáte mi jako 
paňáci na péro.“ 

Zírali na ni oba překvapeně, jako dvě děti, přistihnuté při nějakém podvůdku. 
„Ale Janičko, co to prosím tě říkáš,“ napomenula ji pak Klára. 
„Já to přece poznám. Jste legrační, jak se snažíte předstírat.“ 
Ten nový tón jakési klamné převahy, který často přijímají těžce nemocní, byl sám o 

sobě příznakem, že je jí lépe. Tím spíš, když si Klára vymínila přednost v tom střídání, se Jan 
cítil oprávněn k výpravě, k níž se už dlouho chystal. Když to večer řekl Janě v telefonu, 
zavýskla radostí. 

„Konečně! Já se snad nedočkám zítřka. Připravím na to mámu.“ 
„Mámu? Copak musí být u toho?“ 
„To jsem ti neřekla? Mám na kotníku sádru, i na záchod se belhám o berlích.“ 
Vyrazilo mu to dech. Zdálo se, že se celý jeho svět odívá do obvazů. 
„Neboj se. Všechno jsem jí dávno řekla, i to, že už máš velkou dceru, taky o jejím 

zranění, prostě všechno.“ 
„Já myslel, že spolu moc nevycházíte.“ 
„To se nějak urovnalo. Máma je rozumná, nemusíš se bát.“ 
Ujistil ji tedy, že se nebojí, a s tím se rozloučili.  
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Když ale příští dopoledne autobus opouštěl Prahu po téže silnici, po které se vracel 

nedávno, měl v prsou tuhý žmolek úzkostných emocí. I když Kláře neřekl, kam se chystá, 
nějak to vytušila a několika poznámkami dosáhla, že se skoro styděl. S tou hlavní úzkostí 
však vyhlížel to jejich příští setkání. Jana ho neviděla dobrých deset dní, za které jistě zestárl 
starostí a napětím. Především však tam v dálce před ním čekala její matka, velká neznámá. 
Docela jistě není nadšena tím, že se její mladičká dcera zapletla s mužem středního věku, 
který je navíc bez práce a dosud ženatý, s řadou závazků, z kterých se nikdy nevymaní. 

Snažil se podle svého zvyku číst, ale myšlenky mu stále utíkaly. A ke všemu, když 
autobus začal sjíždět do kotliny, obklopené lesnatými kopci, přepadla ho náhlá myšlenka, 
která kupodivu dosud zůstávala v pozadí: co když je její matka opravdu ta Marie z jeho 
školních let, jak se mu zdálo v Hádni, co pak? Ačkoliv prakticky by to nemělo mít žádný 
význam, z jakéhosi mystického hlediska by jejich setkání za těchto okolností bylo 
nepředstavitelné. 

Takové myšlenky ho provázely, když kráčel po kolonádě, postranní uličkou do kopce a 
nakonec po schodech domu do druhého patra. Náhle zesláblá kolena se mu lehce třásla, když 
tiskl zvonek. Dlouhé dvě tři vteřiny bylo ticho a pak se dveře otevřely. Stála v nich žena 
středních let. Její vážná hezká tvář mu byla povědomá. Trochu zmateně zakoktal své jméno a 
ona na ně reagovala přikývnutím a dlouhým pohledem. Než se však mohli pohnout, ozvalo se 
ťukání a pak třesk, jak berle spadly na zem, když Jana odsunula matku a vrhla se mu kolem 
krku. V okamžiku ho zaplavila její vůně. Tělem se mu rozlilo teplé štěstí, jehož chuť už skoro 
zapomněl. Všechna úzkost ho v mžiku přešla. Napůl Janu odnesl, napůl s ní došel do 
obývacího pokoje.  

„Budeme obědvat,“ řekla Janina matka. „Je právě čas. Nepotřebuji pomoc, to snad 
zvládnu,“ usmála se, když Jan pohotově vyskočil. 

Obrátil se tedy k Janě, která si k němu přitáhla židli a hltala ho zářícíma očima. Byla 
tak neuvěřitelně, nesmyslně mladá, tak svěže půvabná, že v něm zase začala hlodat 
pochybnost: není to nějaký závratný omyl? Nemá to děvče oční vadu nebo nějakou úchylku? 
Vidí opravdu jeho samého a ne nějakou představu? Úzkost, teď zas jiná, mu sevřela hrdlo. 

„Co ti je?“ zašeptala Jana, jako by uhodla jeho myšlenky.  
„Ale nic. Když ty jsi tak krásná, k tomu tak neuvěřitelně mladá.“ 
„Věčně nebudu, ty můj dědečku.“ 
Matka vešla, rozdala příbory a talíře, pak se vrátila s polévkou a potom s hlavním 

jídlem. Bylo to všechno překvapivě chutné, ale Jan jídlo téměř nevnímal. Jak sousta 
prokládali konvenčními, nezávaznými větami, říkal si vícekrát, že vypadají jako rodina: otec, 
matka a dcera. Polekán tou myšlenkou, sklopil oči do talíře a když je zase zdvihl, zachytil 
dlouhý pohled matky. Byla mu něčím silně povědomá, ale ne tak, aby si byl jist, že je to 
Marie. Mohla se tak změnit? Nebo to byl prostě někdo jiný, kdo mu ji jen silně připomínal? 
Proč ale se pak dívala takovým zvláštním pohledem? 

Když dojedli, odnesla matka zbytky do kuchyně a vrátila se s kávou. Nad šálkem, do 
něhož si nedala žádný cukr, se znovu zadívala na Jana. 

„Jana vám možná řekla, že se budu muset vzdálit. Mám závěrečné rodičovské sdružení 
a pak ještě nějaké cvičení. Vrátím se v dest, možná v jedenáct, to už tu nebudete, pokud 
chcete stihnout pražský autobus.“ 

Pohlédl na ni vděčně. Nějak tušil, že si vymyslela záminku, aby jim umožnila být 
spolu o samotě. 

„Ještě než odejdu, ráda bych něco řekla. A věřím, že mě přitom Jana nepřeruší,“ 
usmála se na dceru.  

Pak se mu podívala pevně do očí, tak, že jen stěží vydržel její pohled. 
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„Nepředstírám, že souhlasím s tím, k čemu zřejmě spolu s Janou směřujete. Nemůžu 
posuzovat vaši zamilovanost, protože to se prostě stane. Mám na mysli to, že spolu zřejmě 
chcete žít.“ 

Jan se skoro lekl, když cítil, jak se mu po složených rukou sune nějaký dotek. Byla to 
Janina ruka, kterou mu zřejmě podsunula jako oporu. Vděčně ji stiskl a usmál se na ni, pak ale 
vrátil pohled zpátky. Cítil, že poctivost, jakou už ocenil u její dcery, je také součástí matčiny 
povahy. 

„Nemá smysl vám povídat o věkovém rozdílu nebo o závazcích, které vás zatěžují 
z minulosti. To všechno víte, i když nejspíš v této chvíli neumíte docenit. Ale znám Janu dost, 
abych věděla, že ji žádné řeči neodradí. Chci vám tedy položit jenom pár prostých otázek.“ 

Otázky byly prosté, méně však odpovědi. Kde budou žít? Jan nevěděl. Mohl by strýce 
poprosit, aby mu půjčil chalupu, ale musel být kvůli dceři v Praze a stejně by to bylo jen na 
krátko: jak teď slyšel poprvé, Janu přijali na vysokou školu. 

„Chtěla jsem něco praktického,“ řekla matka, „ale prosadila si literaturu. Na anglické 
nebylo místo, vzali ji samozřejmě na ruskou.“ 

„Dostojevskij, Tolstoj, Bunin, Bulgakov, Pasternak,“ jmenoval Jan, aby naznačil, že to 
není žádná katastrofa.  

Přikývla a pokračovala. Mají naštěstí starou tetu, která má v Praze garsonku. Vlastně ji 
neobývá a počítali, že tam Jana bude bydlet, aby nemusela na kolej. Mohou tam bydlet zatím 
spolu, je na nich, aby našli způsob, jak ji uhájit. Co práce, příjem? Jan otevřeně vyložil, jak to 
s ním je. Překlady asi nepostačí, zkusí si najít stálé místo. Rozhovor tak pokračoval 
v klidném, věcném tónu. Jana jen poslouchala a hladila ho po ruce. Zase měl lehce provinilý 
pocit, že by se vlastně hodil spíš k té klidné, rozumné ženě, kterou má před sebou. Jenomže 
nebyla to ona, kterou miloval. 

Po chvíli žena vstala a podala mu ruku.  
„Asi se zase brzy uvidíme. O nádobí se nestarejte, uklidím to večer.“ 
Několika úspornými pohyby sklidila šálky a pak šla. Hleděl za ní, dokud nezavřela 

dveře. Pak ucítil na šíji pohlazení dívčí dlaně a celým tělem mu proběhlo mrazení, 
připomínající úzkost. Obrátil se k Janě a objal ji. 

„Můj pokoj je tady vlevo,“ zašeptala mu.  
Zvedl ji v náručí, vděčný za možnost se s ní skrýt někde, kde by tolik necítil mlčení 

bytu, který ho ještě nepřijal. Když ji na prostém lůžku nejistými prsty svlékal, uvědomil si 
s bizardním pocitem, že sádru sundat nemůže. Je to jako koule na noze, pomyslel si, slušela 
by spíš mně. Pak se k ní s tlumeným zasténáním sesul. Cit, který v něm probouzelo její něžné 
tělo, byl jako ostrá bolest, která jaksi současně byla i čistou radostí. Když se jako do teplé 
tůně nořil do té blaženosti, cítil, jak z jeho duše zvolna opadává ten obranný krunýř, jímž se 
za poslední dny obrnil. Pak se dlouho, něžně milovali, většinou beze slov, a když ukojili 
největší žízeň jeden po druhém, leželi tiše v obětí a naslouchali dechu toho druhého. Nebylo 
třeba přísah ani ujištění, to všechno už si řekli svými doteky. Nemohli vědět, co jim okolní 
svět chystá v budoucnosti. Věděli jenom s jistotou, že chtějí jeden druhého a že se to asi 
jenom tak nezmění. 

Pak se neodvratně přiblížila chvíle, kdy se musel rozloučit. Hleděl jí dlouho do očí, do 
její mladičké a přesto tolik známé tváře. Věděl, že se jí strašně chce říci, aby zůstal, a byl jí 
vděčný za statečnost, s níž mlčela. Nakonec vstal, oblékl je oba a pak šel. 

Když spěchal ztemnělými lázeňskými uličkami, v hlavě s lehkou závratí a teplou tíhou 
ve slabinách, říkal si trochu nešťastně, že tohle teď už asi bude jeho osud. Stále ho bude něco 
od ní odvádět a napínat v něm jeho touhu. Nic nebude jednoduché, svět si dá za jeho pozdní 
štěstí draze zaplatit. Sotva se často setká s postojem, jaký má její matka. Při této vděčné 
myšlence se náhle zastavil. Jak povědomá, známá se mu zdála. Byla to Marie? Je vůbec 

 68



možné, že by si tím nebyl jist, kdyby ji potkal? Nejspíš ne, jistě to však nevěděl a ani nechtěl 
vědět. Tak jako staré národy, i on žil v aeonech. Byl aeon Marie a teď je aeon Jany. 

Náhle si uvědomil, že tu stojí na neznámé temné ulici a že se v nočním vánku lehce 
chvěje. Dopjal si košili a rozběhl se k autobusu. 
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Hranice přizpůsobení 

 
„Vy jste sem přišel zcela dobrovolně. To si doufám uvědomujete.“ 
„Ano, ale to neznamená...“ 
„Že se opravdu chcete léčit. Přirozeně, to je docela obvyklé.“ 
„To jsem nemyslel. Ale jsou nějaké meze.“ 
„Které si stanovíte vy? Pak je to tak, jak říkám. Nechcete se léčit.“ 
Úzká, inteligentní tvář s výbojným, snad trochu samolibým výrazem kolem úst. A oči. 

Jejich zorničky jsou nehybné, jak by chtěly přibít každý odpor k zemi. 
„Ne, já se léčit chci. Ale to není totéž, jako přistoupit na cokoliv. Problém je vlastně 

v tom, že se s vámi nemůžu vůbec domluvit. Vy se chytíte každého slova a okamžitě to 
strašně zjednodušíte...“ 

„Ale my budeme 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.“ 

„Když dovolíte, žádná psychologická škola pokud vím nehlásá, že by se duše mohla 
místně podebrat. I psychoanalýza...“ 

„To ponechte laskavě mně. Pro vás bude lépe, když pro tu chvíli zapomenete všechny ty 
povrchní znalosti...“ 

„Proč povrchní?“ 
„I kdybyste přečetl celého Freuda...“ 
„A třeba Junga, Horneyovou, Alexandra, nebo Kretchmera...“ 
„Podívejme se. A nenapadlo vás, že je něco podivného v tom vašem přehnaném zájmu 

právě o psychologii?“ 
„Vždyť já se nezajímám jenom o ni. A pro člověka, který o sobě léta přemýšlí...“ 
„Tedy zabývá se sebou, když dovolíte. Slovo myšlení by mělo být rezervováno pro 

myšlení kritické. Existují sice slovní spojení jako magické myšlení, ale to je trochu rozpor 
v pojmu, že. Tedy myšlení kritické. A toho vy o sobě nejste schopen. Proto jste taky tady.“ 

Výsměch? Rozhodně výraz převahy, téměř opovržení. Zuby jsou mírně vyceněny, což 
nějak zdůrazňuje pihy na úzkém rovném nose. Dva páry rukou svírají tentýž stůl. Prostor se 
zmítá vlnami psychického násilí. 

„Jak si můžete být tak jist, že nejsem schopen kriticky myslet?“ 
„O sobě, pane, o sobě. To vyplývá z celého vašeho postoje. Podívejte, vám moje slova 

samozřejmě nebudou příjemná, ale to se nedá nic dělat. Když vás mám vyléčit, tak vám 
musím něco vzít. Něco, na čem asi nejvíc lpíte. Neobejde se to ... bez katastrof. Víte? Vy se 
přirozeně budete úporně bránit.“ 

„Ne nutně. Ale napřed se mě přece musíte pokusit pochopit. Tedy vůbec poslouchat, co 
říkám.“ 

„Slova. Pohodlná zevšeobecnění. Na to my moc nedáme, víte? Co kdybychom přešli 
k faktům. Vy, člověk s  nadprůměrnou inteligencí...kolik nám to ukázalo? Sto šedesát pět? No 
vida. Tedy s nesporně nadprůměrným intelektem pracujete ... v gumárně. Jak to přijde?“ 

„Vždyť jsem vám to říkal. Vyhodili mě. Z politických důvodů.“ 
„Aha, už to vidím. Původně tedy fyzik, že. Obor?“ 
„Před těmi lety jsem dělal teorii. Matematická fyzika se tomu většinou říká.“ 
„Vida. A teď ... fyzik v gumárně. Proč se s tím nepokusíte něco dělat?“ 
„Nikde mě nevezmou. Ani se se mnou nebaví. 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 o zrudlé, rozpálené tváře. 
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„Kainovo znamení! To myslíte vážně?“ 
„Řekl jsem to obrazně, ale je to, jako bych skutečně na čele nějaké znamení měl. 

Vyhozeného člověka nikde nepřijmou, pokud ovšem nemá velmi dobré známé.“ 
„A to vy nemáte, že ne.“ 
„Ne, to já nemám.“ 
„Možná, že je to pro to Kainovo znamení, ne?“ 
„Přirozeně. Ačkoliv ... Poslyšte, já mám dojem, že vy to zas myslíte jinak. To je přece 

obecně známý fakt, že ...“ 
„No dobře, dobře. Něco bychom pro začátek měli. Podívejte, já vám tady něco dám, to 

vás 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 zatím opouštěl ústav. 
Máme tu dost velký park.“ 

„Znamená to, že jsem internován?“ 
„Ale prosím vás, tohle přece nejsou Bohnice. Zavedli jsme tu trochu intenzivnější péči, 

protože přece jen vede rychleji a spolehlivěji k cíli. Zůstanete tu tak pět šest týdnů a budete 
překvapen, co to s vámi udělá. No tak. Zítra si vás trochu psychologicky vyšetříme, tady s tím 
lístečkem hned po snídani, ano? Pak uvidíme, co dál.“ 

Úsměv náhle bodrý, ruka protektorsky na rameni. Pocit prohry. 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 to napětí ve vás ... 

 
 Soumračná úběžnost chodby, pak hráz dveří. Pokoj, čtyři lůžka. Lůžka? No ovšem. Tři 

postavy, jedna hranatá obrýlená tvář, napjatá dychtivým zájmem. 
„Tak tady máte nového kamaráda. Buďte mi na něj hodní.“ 
Ústa pod brýlemi se rozevřou k úsměvu. 
„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 si tady říkáme křestními jmény 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.“ 

Překypující srdečnost a naléhavý pohled lesklých očí. Násilí? Možná jen prostoduchost. 
„Tak vidíš, Jirko. Ten schlíplej u okna je Honza. Komorous ho dneska rozebral, tak si 

líže rány. Ale pomohlo mu to, to si piš. Však uvidíš. A tamhle je Václav, s tím moc řečí není. 
Pořád něco čmárá.“  

Křivky po papíře, krátký pohled malých očí v široké, ploché tváři. Mlčenlivý chlad. 
„Kdepak máš věci, Jirko. Skříň máš támhle a postel tady.“ 
„Věci?“ 
 
Zpocená ruka klouže po hladkém sluchátku a tepe rychlými údery srdce. Dlouhý, 

lehce kolísavý tón. Daleko v prostoru, teď náhle neskutečném, telefon netrpělivě vyzvání. 
„Aleno. To jsem já.“ 
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„Bože, kde jsi, prosím tě. Já ...“ 
„Oni si mě tu nechali.“ 
„Ježíši...“ 
„Alenko. Tohle není blázinec.“ 
„Oni ti tam ublíží. Prosím tě, Jirko, ty přece nejsi blázen. Nenech se tam zavřít.“ 
„Já teď odsud nemůžu. Vzali si můj průkaz. A chci se přece vyléčit.“ 
„Jirko, ty ses snad zbláznil. Totiž ... Prosím tě, uteč a přijď domů. Já už budu hodná.“ 
„Alenko...“ 
 
Strach. Vlastní, ženin, ten schoulený u okna a onen prosakující bodrou srdečností, 

všechny zhuštěné do jediného živlu, ženoucího se v temných mračnech korunami stromů. 
Touha prchat, ne zoufalým úprkem nohou na cestě, ale soumračnými prostorami sebe sama, 
stále hlouběji, do jediné chvějící se tečky. Já, který prchám sám před sebou, sám k sobě. 
Zmatek ... 

Park je veliký, překrásný a úplně prázdný. Postavy staletých stromů rozkládají 
nepohnuté koruny v krátce rozprostřeném odpoledním slunci. Být tak stromem, cítit všechen 
ten projasněný vzduch kolem sebe a v sobě. Rozevřít se jasu a trvat. Když dlaň přilehne na 
chladný kmen, kůra je zvrásněná a tvrdá. V nepatrných skulinách a proláklinách se zřejmě 
uhýbavě pachtí miniaturní život. Uzavřený, naprosto lhostejný, snad slepý. Prst sklouzne do 
vlhké úžlabiny a vyvolá tam krátkou paniku. Neexistuje spojenectví života, jediné zbývající 
spojení je strach. V houští opodál se svíjejí větve nad temným světem vzájemného požírání. 
Hrůza jde z vědomí toho všeho, ze samoty, z vlastní štítivě chladné zvědavosti. Pryč odsud, na 
prosvětlenou cestu. Odtud je příroda zas krásná. 

Blázen. Ne šílenec, to je příliš patetické, téměř úctu nebo alespoň strach vzbuzující. 
Blázen. Něco horšího, než mrzák. Nejhlubší ponížení v tom, čeho si člověk nejvíc váží. 
Kalich ještě dávno nedopitý. Ale možná taky nová, tentokrát ještě drastičtější cesta do hlubin 
nitra. Neznámá, trýznivá zvědavost. Já, svíjející se jako bílý červík po odklopení posledního 
krunýře. 

Nebe se zase zatáhlo. Parkem běží těžké, tísnivé stíny. 
 
„Tak pane doktore, pročpak jste vlastně u nás.“ 
Miniaturní psycholožka s maskou neměnného úsměvu na kulaté, zdánlivě dětské tváři. 

Oči neprozrazují nic, ale rty, které tak dovedně kouzlí úsměv, jsou mírně pokřiveny. 
„Mám různé neurotické příznaky. Takovou fobii ...“ 
„Nesnažte se mluvit odborně. Řekněte mi konkrétně, co cítíte a čím myslíte, že by to 

mohlo být způsobeno.“ 
„Dobře. To, co cítím nejčastěji, je asi strach ze ztráty vědomí.“ 
„Bojíte se, že omdlíte?“ 
„Ne, to je něco jiného. Trochu jsem to znal už kdysi, v době své vědecké práce. Někdy, 

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

„Vy jste se zřejmě značně přemáhal. Z ctižádosti?“ 
„Ctižádost v tom zřejmě hrála taky roli. Těžko byste našla vědeckého pracovníka, tedy 

přinejmenším úspěšného, v kterém by nebyla přirozená ctižádost.“ 
„Ctižádost není nikdy přirozená. Potřeba převahy, to ano. Ale žádost cti? Jaké byly vaše 

ctižádostivé sny.“ 
„Nikterak zvláštní. Každý asi sní o tom, že objeví něco významného, nějakým 

způsobem se vyznamená. Asi ne tak proto, aby se koupal v slávě, spíš aby konečně nějak 
ukonejšil ten nárok, který v sobě cítí.“ 
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„Čí nárok?“ 
„Čert ví. Od nadaného člověka se pořád něco očekává. Rodiče, učitelé, okolí. Nakonec 

ten nárok přejde do vás. Ale u mne byla přece jenom to hlavní touha pochopit.“ 
„Pochopit? Co vlastně vám nebylo jasné.“ 
„Nic. Myslím tím, že jsem se nikdy prostě nespokojil s tím, k čemu ti velcí přede mnou 

došli. Musel jsem všechno promyslet od začátku, abych to mohl opravdu přijmout.“ 
„Vy myslím nerad uznáváte autority, že.“ 
„V jistém smyslu. Ale o to víc si vážím toho, co vydrží mou kritiku. Když jsem musel 

opustit ústav...“ 
„To byl také takový spor s autoritou, ne?“ 
„No ale to je snad trochu jiný případ, nemyslíte? Tady nešlo o samostatné pochopení 

nějaké teorie. To byl odpor proti zřejmé, drzé lži. Byla to nechuť nechat se znovu srazit do 
lidské ubohosti...“ 

„Společné to má neochotu přijmout to dané.“ 
„A to považujete za abnormální?“ 
„Já zatím nehodnotím. Pokračujte, prosím.“ 
„Tak tedy předtím to byla hrůza, tedy jen občasná hrůza ze ztráty vědomí... jak to říct? 

Radikální. Ze spánku a přirozeně také ze smrti.“ 
„Vy jste se nějak obával o své zdraví?“ 
„Ne. Ale jako každý člověk jsem si uvědomil – tedy od dětství stále znovu uvědomoval 

– že jednou zemřu a občas mě to naplňovalo hrůzou. Ne ze smrti samé, ale z toho nebytí pak. 
Z toho, že mé vědomí, mé já už nebude. Pokud nebude...“ 

„Pokud?“ 
„Co my o tom vlastně víme? Většinou si představujeme, že vědomí je nějak obsaženo 

v těle a že se z něho může vytratit. Třeba jako přestane fungovat program, když vypnete 
počítač. Ale jediný fakt, o němž máme bezprostřední vědomost, je, že tělo stejně jako ostatní 
svět je obsaženo ve vědomí.“ 

„Vy se zabýváte také filosofií?“ 
„Trochu. Ale abych byl konkrétní, jak jste chtěla, tedy v poslední době pociťuji úzkost 

z rozplývání jasného vědomí za bílého dne. Z jeho drcení tlakem okolního světa.“ 
„Mohl byste mi podrobně popsat, jak se vám to vědomí rozplývá?“ 
„Ale vy mi zase nerozumíte. Vždyť to přece musíte znát sama...“ 
„Mluvte o sobě, ano? Vy se tu máte léčit, ne já.“ 
Drcení. Zástupy lidí, kteří mluví a 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, stále zběsilejší vyvrhování tištěných slov, která jenom předstírají 
význam: která jenom neobratně zakrývají možnost existence skutečných novin, časopisů, 
knih. Glorifikace omezené pitomosti, ochotně sdílená davem. 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. Já pracuju teď v gumárně, víte? 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 každého, kdo v inteligenci převyšuje šimpanze.“ 
„Ale je to práce prospěšná, že.“ 
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„To je otázka. Ostatně daleko prospěšnější je na příklad čistit kanály a přesto byste si to 
nevybrala, že ne. Prospěšnost je problematická míra hodnoty, pokud o tom člověk nesní mezi 
šlechtou, jako Rousseau.“ 

„Už zase filosofujete.“ 
„Jenom 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. Počkejte, tohle nejsou nějaké schizofrenní fantazie, já mám na mysli něco 
jiného. Dokud jsem ještě směl být fyzikem, vypočítával jsem dráhy elektronů za různých 
podmínek. To se samozřejmě dělá na počítači, ale určité rysy, jako třeba typ symetrie, se dá 
rozhodnout na papíře. No a v některých případech se taková dráha docela podobá pneumatice. 
A tak jsem se takovým bleskovým spojením jednou rozhodl, že se pokusím při každé 
pneumatice provést z hlavy jeden dílčí výpočet...“ 

Těžká, lepkavá hmota, která postupně mizí, zevnitř je stravována abstraktní myšlenkou. 
Závrať ducha, který se těžko, bolestně osvobozuje z mátožnosti a pak už lehce skáče po 
nehmotných útesech problémů s elegancí matematických funkcí. Duch, který se nejprve 
soustředí do nekonečně malého bodu a pak exploduje do kaskády prostorů, vznikajících jeden 
z druhého. 

„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. Já vám těžko můžu vysvětlit, jak složité je to, o co jsem se pokoušel. Musíte si 
pamatovat spoustu mezivýsledků. Já osobně nemám právě dobrou paměť, i pro nejjednodušší 
úvahy potřebuji papír. Uvažovala jste někdy, kde jsou myšlenky, které si pamatujete, ale které 
zrovna nemyslíte? Řeknete nikde, ale proč potom pomáhá, když si je myšlenkově uložím 
třeba do jednotlivých domů na známé ulici?“ 

„Využíváte principu asociace, to je docela jednoduché.“ 
„Snad pro toho, komu stačí slovo. Já jsem si výsledky ukládal – tedy myšlenkově, 

samozřejmě – na pneumatiku, v pravidelných vzdálenostech dokola. Jenomže s tou skutečnou 
gumou něco takového nejde, pořád s ní všelijak otáčíte, zavíráte do stroje... prostě nakonec mi 
připadalo jednodušší si i takové kolo jenom myslet. Já vím, ono to zní trochu šíleně, ale 
většina triků, které myšlení vůči sobě samému používá...“ 

„Hodnocení nechte na mně. Pokračujte prosím.“ 
„Problém je v tom, že to, čeho jsem se chtěl zbavit, se ve mně naopak uhnízdilo. 

Rozumíte, abych mohl nějaký výsledek prozatím jako zapomenout a uvolnit si myšlení pro 
něco jiného, musel ten černý kruh sám v mé mysli být přítomen pořád a s naprostou jistotou, 
musel být do něho přímo vpálen. A tak jsem jednoho dne zjistil, že už se ho nedokážu zbavit. 
Je tu stále jako černé obklíčení mého já. Pohlcuje mé myšlenky, postupně se úží a stále víc mě 
tísní...“ 

„Teď taky je ten kruh přítomen?“ 
„Je a není. Podívejte, je to přirozeně jenom představa. Nemá to pro mne realitu jako 

třeba tenhle stůl.“ 
„Ale dá se říci, že je tady?“ 
„Vlastně ne. Není tady, jako ten stůl. Nebo vy. Ale dojem z toho stolu je jím 

ovlivněný.“ 
„Proč bylo pro vás důležité, provádět právě takové výpočty?“ 
„Byl to za daných okolností asi nejsnazší způsob, jak nepodlehnout duševnímu otupění 

z toho prostředí a té jednotvárné dřiny. Opravdu, nejsnazší. Podívejte, aby se myšlení udrželo 
na určité výši...“ 

„Proč zdůrazňujete tu výšku.“ 
„Myslím tím vzdálenost od takové té automatické, každodenní funkce. Mohl bych snad 

zrovna tak dobře říct hloubka.“ 
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„Řekl jste výška. Bylo pro vás důležité být nad svým okolím?“ 
„Ale o mne vlastně tak moc nešlo. Když myslíte abstraktně, tak přece je to tak trochu za 

všechny ostatní, nebo spolu s nimi. Dokonce člověk používá takových obratů, řekne třeba – 
předpokládejme, že...vidíme, že...“ 

„To ovšem může být také takový způsob sebepovýšení, ne? Takhle mluvili králové.“ 
„Mluví se tak běžně ve vědě. Já bych řekl, že je v tom spíš skromnost. Člověk 

naznačuje, že každý, kdo se na věc podívá ze stejného úhlu, uvidí totéž. Ale chtěl jsem říct, že 
aby si myšlení udrželo určitou kvalitu, potřebuje jakousi soustavu opěrných bodů. Jenom ti 
největší duchové si mohou dovolit začínat úplně od začátku, od každodenní zkušenosti. Kdo 
stojí níž, musí mít prostor pro úvahy nějak vymezen, víte. A ztvárněn. Protože jinak se mu 
každá úvaha hned rozplývá.“ 

„Vy ale sám sebe stavíte dost vysoko, ne?“ 
„Já vlastně nevím, nepokoušel jsem se nějak se poměřovat. Nějaké schopnosti 

samozřejmě mám. Ale vím, že byli a jsou velcí duchové, před nimiž se člověk musí jen 
sklonit v úctě.“ 

„No dobře, tak to by prozatím stačilo. Teď si s vámi ještě udělám nějaké testy.“ 
 
Z Oskarovy tváře už vyprchala většina překotné srdečnosti. Nahradila ji číhavá 

opatrnost, přerušovaná náhlými výbuchy sebevědomí. 
„Měl´s tu návštěvu. Paní ti přinesla věci, dal jsem je na postel.“ 
„Kde je, nepočkala na mne?“ 
„Říkala, že spěchá. To víš, odsud každej pospíchá. Jenom my ne, že jo.“ 
„Nám bohužel nic jiného nezbývá.“ 
„Ale jsme tu dobrovolně. Rozumíš, to je ten rozdíl. Chápeš? Dokud víš, že je s tebou 

něco v nepořádku, tak to ještě nemůže být tak zlý. Není to tak? Blázni přece 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.“ 
Jde ke dveřím, jako by utíkal. Z kouta se zdvíhá Václavova tvář. 
„Jak se vám líbila Beranová?“ 
„Myslel jsem, že si tykáme.“ 
„To já neuznávám. Co jste jí říkal?“ 
„Té psycholožce? Nevím. Já se s nimi nějak nemůžu domluvit. S doktorem 

Komorousem to bylo stejné. Jako by nemohli vůbec pochopit, co říkám.“ 
Pomalý úsměv a slabý, sotva postřehnutelný záblesk v malých očích. 
„Ne nemohli. Nechtěli.“ 
„Upřímně řečeno, taky se mi to tak zdálo. Z hlediska léčení zřejmě...“ 
„Ale kdepak. Tady nejde o léčení.“ 
„Nejde o léčení? Tak o co?“ 
„Uvidíte.“ 
Široká záda jsou zase skloněna nad blokem s křivkami. Ruka se rychle rozběhne a pak 

zaváhá, jako by náhle nevěděla, jak dál. Klouzavý bzukot tuhy podtrhuje napjaté ticho. 
„Dejte si na ně pozor...“ 
 
Stromy. Nedozírné větve, droboučké ostrůvky listů, napůl rozpuštěné v zářícím 

vzduchu. Závrať oblohy. Nesmírná, nedosažitelná jednoduchost trvání... Dejte si na ně pozor. 
Jak, proč? Co mohou člověku udělat?...Tahle cesta je ještě neznámá. Vede zřejmě někam 
hlouběji do parku, dál do zelené hlubiny ticha. 

Skřípání písku na cestě. Kroky jak by ani nebyly vlastní. Hluboké, skoro nepřirozené 
mlčení. Ani ptáci tu nejsou. Lidé už vůbec ne. Přece jen! Tam na tom kameni...žena? Kolem 
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hlavy zářivá mlha. Vlasy, svítící na slunci. Nebo kouř. Bytí někoho jiného jako silové pole, 
jako jakási nenápadná hranice, kterou lze přestoupit jen s povolením. Naštěstí tu 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. Zářivé vlasy a 

cigareta mezi rudě nalakovanými nehty. Modravý dým se kolem ní obtáčí jako lenivý had. 
„Vy se trochu bojíte lidí, že.“ 
„To zrovna ne, ale teď jsem chtěl být sám.“ 
„Tady moc samoty neužijete. Už jste byl u Komorouse?“ 
„Byl. Už včera.“ 
„To je divoch, co?“ 
Zase smích, tentokrát vědoucí, skoro hrdý. Lidé takhle 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, že.“ 
„To bych řekla. Jako blesk.“ 
„Ale možná, že se někdy unáhlí, ne? 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. 
„Vy to tady nebudete mít lehké.“ 
„Proč myslíte?“ 
„To je vidět. Budete chodit na skupinu?“ 
„Ještě nevím. Zatím mě vyšetřují.“ 
„Nejspíš ano. Budeme se tam vídat.“ 
Vstává. 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.“ 
Odchází. Div, že si neodplivla. Podivné... 
 
 „Tak copak s vámi dělaly ty pilulky.“ 
Oči za brýlemi jsou tentokrát téměř vlídné. Konečky krátkých, mírně prošedivělých 

vlasů se občas zatřpytí ve slunci, které se bílým ranním jasem položilo do okna. 
„Zpočátku jsem byl takový jako rozměklý a lítostivý. Pak přišel projasněný klid.“ 
„Nu, to by bylo dobré. A jestlipak vám taky pomohly, abyste si trochu všímal těch 

druhých?“ 
„Těch druhých? Ale jistě.“ 
„Takže už tolik nemyslíte jen na sebe.“ 
„Jen na sebe? Já jsem myslím nikdy přehnaným egocentrismem netrpěl.“ 
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„Nepochybně. Trpět, tedy vědomě trpět jste jím nemohl. Vždyť je to právě vaše obrana 
vůči utrpení. Ale že nejste příliš soustředěný na sebe, to prosím vás neříkejte. To byste tu 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 
můj převažující životní pocit vždycky byl hluboký, někdy až bolestný zájem o blízké lidi. 
Někdy mě – jak bych to řekl – přímo trhali na kusy, když se hádali nebo dělali něco 
nerozumného. A vždycky jsem se cítil za ně odpovědný, možná až přehnaně.“ 

„To ovšem může být právě projev egocentrismu. Přehnaný pocit převahy, víte? Ti 
ostatní to někdy špatně snášejí. Mimochodem, kdopak to byl tam v tom vašem ústavu, kdo 
vás dostal pryč? Kdopak si to s vámi vyřídil účty?“ 

„Pokud vím, nikdo.“ 
„Nikdo?“ 
„Já vím, že to tak často bývá. Ale já jsem nikdy neusiloval o nějakou kariéru – ve 

smyslu hodností a funkcí. A navíc jsem si vybral obor, který nikoho jiného nezajímal, protože 
je příliš obtížný. Takže jsem fakticky neměl konkurenty. Mohl jsem ovšem mít nepřátele. Ale 
já náhodou vím docela bezpečně, že jsem byl potrestán na vyšší zásah.“ 

„Aha, už si vzpomínám. Kainovo znamení, že.“ 
„Podívejte se, já jsem se v těch vzrušených dobách hodně angažoval. Veřejně jsem 

vystupoval. Znalo mě mnoho lidí.“ 
„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 
nebo 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 musíte vědět, že když 
se veřejně oslavuje vědomá lež, bezcharakternost, neschopnost, když díky neupřímným 
žvástům pojmy ztrácejí jakýkoliv smysl, když nejenom nějaká vyšší pravda, ale prosté sdělení 
faktů je soustavně znemožňováno...“ 

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

dřív od širokých vrstev vyžadovaly jenom poslušnost. Církev je sice nutila účastnit se obřadů 
a odříkávat několik formulek, ale to se týkalo odtažitých věcí. Pravdy každodenního života, 
to, co opravdu znali, jim nikdo nebral.“ 

„A dneska je to jinak? Copak normální, zdůrazňuji normální lidi opravdu zajímá kromě 
dobrého jídla, trochy sexu, zajištěného domova s nějakou tou ozdobou a pak zábavy, aby jim 
nebyla dlouhá chvíle – 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 bohudíky nemám čas. 
Řekněte upřímně, jakpak reagovali na to vaše propuštění, vaše potrestání, jak říkáte, vaši 
kolegové?“ 

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

v tom... řekněme boji za pravdu?“ 
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„Ne. Nechali se zastrašit, jako ostatně skoro každý v téhle zemi. Podívejte, to ale přece 
nic nedokazuje. Je jasné, že takovému vědci záleží především na jeho práci. Ztráta povolání 
pro něho není jenom nějaká ekonomická potíž, je to životní katastrofa.“ 

„Pro vás ne? Vám na práci nezáleželo?“ 
„To bych tu nebyl, pokud mohu použít vašeho obratu. Jenomže ode mne se nechtělo 

jenom, abych zmlknul. Nutili mě veřejně odvolat.“ 
„Vy jste byl jediný, kdo měl odvolat?“ 
„Ne, bylo jich víc, ale situace většinou nebyla tak vyhrocená.“ 
„Ale přesto odvolali, že.“ 
„Ano.“ 
„A vy jste nemohl. Proč?“ 
„Podívejte, spousta lidí mi dala důvěru...“ 
„A vy jste se bál je zklamat, že. Jak byste pak před nimi vypadal.“ 
„Tady nešlo o ztrátu tváře, alespoň ne především. Spíš něco jako povinnost. Podívejte, 

jsou přece lidé silnější a slabší, to se přece týká nejen fyzické zdatnosti nebo intelektu, ale i 
jak to říct? Morální síly třeba. Ti silnější...“ 

„Řekněme vyvolení?“ 
„Když chcete. Ti mají povinnost být.. no řekněme sloupy, prostě takovými výztužemi 

společnosti. I když se jiní v tomto případě poddali, zůstala jim aspoň vzpomínka na někoho, 
kdo to neudělal, kdo aspoň trochu vzdoroval.“ 

„A před kým pak mají takové apartní špatné svědomí, že. A co když je to tak, že je ten 
morální atlet je napřed z motivů, o nichž neměli ani tušení, strhnul do patetické komedie 
podle své vlastní režie? A když se pak za ni měly platit účty, sehrál jim sólo představení 
velkého mučedníka, které s požitkem shlédli? Člověče, vy jste jim svým chováním morálně 
uškodil a ne je povznesl, jak si představujete.“ 

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

„Jaképak pozvracel. Přiznal omyl. To ovšem zatraceně bolí, že.“ 
„Ale tady přece nešlo o žádný omyl. Říkal jsem, co víceméně věděl každý.“ 
„Pak to bylo zbytečné říkat.“ 
„Ne pokud se pravda veřejně potlačuje nebo překrucuje.“ 
„A proč jste to musel být právě vy, kdo tu pravdu – jak říkáte – hlásal?“ 
„Kromě jiného proto, že jsem se předtím nechal vtáhnout do určité pasivní spoluviny na 

tom stavu věcí. Celkem nic jsem z toho neměl, ale kdo ví, nějaké drobné výhody asi ano. 
Časem mě začalo trápit špatné svědomí, ale neměl jsem hned sílu k tomu, abych z toho 
vyvodil důsledky... Mé veřejné vystoupení bylo něčím jako aktem osvobození, zúčtování s tou 
vnitřní špínou. Ustoupit znovu před prvním nátlakem, hrát znovu celou tu odpornou hru 
cynického realizmu nebo pohodlných iluzí, to  by znamenalo úplně ztratit sebeúctu. A říkám 
vám otevřeně, ta obnovená důstojnost, ta... ano, čistota, kterou jsem našel, byla pro mne ještě 
důležitější, než to mé povolání.“ 

„V tom s vámi souhlasím. Ztráta zaměstnání není váš hlavní problém. Kvůli tomu tu 
nejste.“ 

„To je ovšem zase značný posun.“ 
„Vůbec ne. Podívejte se, nikdo nepopírá, že jste nadán značnými mohutnostmi na... 

řekněme intelektuálním poli. Ale jak už to bývá, co vám bylo na jedné straně štědře naděleno, 
jinde vám bylo upřeno.“ 

„Já samozřejmě vím, že tělesně...“ 
„Ale o tělo tu nejde. O tom se budeme bavit později. Jde o city, víte? Vy jste citově 

zcela nevyspělý a v některých směrech to jde tak daleko, že se dá mluvit téměř o bludu.“ 
„Citově nevyspělý? Tak kvalifikujete snahu o samostatnost, o celistvost osobnosti?“ 
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„Vy byste rád sám ze sebe udělal pomník pro vlastní uctívání. Na mně je, abych mu 
podtrhnul podstavec, a spolu se pak budeme dívat, jak se ten sádrový panák roztříští.“ 

„Tak mi tedy chcete pomoci? Že ve mně rozbijete právě to, oč usiluji?“ 
„Říkal jsem vám přece, že vás čekají katastrofy. Podívejte, já vám řeknu, co s vámi 

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

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

sdělovat otevřeně své pocity. Lidé 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. Nedorozumění. Nějaká obludná chyba? 

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

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

Vstává, kroky ke dveřím. Pak úsměv. 
„A dobrou vůli, nezapomeňte.“ 
Tichá hrozba? Snad se neumí srdečně usmívat. Možná se to jen zdá. Citová 

nedospělost... 
 
Citová nevyspělost. Slova jak balvany, které se kutálejí stále dokola a mění při tom tvar 

i váhu. Nevyspělost citů, tedy nevyzrálost nebo skutečně nedospělost, infantilita, dětské 
prociťování, pouhé pocity, počitky nebo snad i city, emoce, sentimenty, malé, zakrnělé, úplně 
mizící... 

 
 „Jiří nám sdělil problém, s kterým přichází. Vaše dojmy.“ 
Tento psycholog je mladší, se spíš dlouhými vlasy a uměleckým plnovousem. Ústa není 

dobře vidět. Ale občasný pomalý úsměv je trochu příliš souměrný a nezaujatě srdečný. 
Něčím, snad svou slavnostně zdůrazněnou dikcí, připomíná kněze. Oči za brýlemi jsou 
nevýrazné.  

Ticho. Mlčení jako forma násilí. Věnec tváří, bezvýrazných bezradností. Celkem osm, 
ne, devět lidí. 

„Neřekl nám nic o svém soukromém životě.“ 
„Ano. Jiří nám neřekl nic o soukromém životě. Kdo dál.“ 
Zase ticho. Tmavovlasá dívka s oválnou tváří nadurděného děcka, snad Olga, se 

spokojeně usmívá. Školačka správně odpověděla na otázku. 
„Vidí jen zaměstnání. Lidi jako by pro něho neexistovali.“ 
Oskar se úsilím až zpotil. Posouvá brýle rozčileně na nose a vzápětí si utírá ruce do 

kapesníku. Jako by chtěl ještě něco důležitého říci, ale nenachází zatím odvahu. 
„Ano. Tedy soukromí nic, osobní, takové ty lidské problémy taky nic, zato zaměstnání a 

společenské konflikty. To už tu známe, viďte.“ 
„Václav!“ 
Zaznělo to z více stran a dojem školní třídy je ještě silnější. 
„Jako by zájem o to soukromé byl zastřen, nebo možná úmyslně zakryt, viďte. A 

výpověď o tom, co údajně nejvíc bolí, je pronášena suše. Větami, které prostý člověk těžko 
sleduje. Jiří, já mám pocit, že skupina vašemu sdělení nerozumí.“ 

„Mluví nesrozumitelně.“ 
„Schválně to zamotává!“ 
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„Říkal to všechno tak povýšeně!“ 
Výkřiky se valí ze všech stran. Třída, podnícená učitelem, se teď mění ve smečku. 
„Vidíte, Jiří. Skupina vám nerozumí a podezírá vás z povýšenosti.“ 
„Ale já přece nemám žádnou zkušenost, jak je tu zvykem vypovídat. Jak mám říct 

jednoduše něco, čemu sám dobře nerozumím? Myslel jsem...“ 
„Teď poslouchejte. Zatím jste tedy 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, prosím vás. Každý mluví, jakmile se dostane ke slovu. Tak prosím, 

Libuše.“ 
„Před skupinou se s nikým nebavil. Seděl támhle v rohu a četl si nějakou knihu. 

V cizím jazyce.“ 
„Na pokoji si taky pořád čte. A když vůbec promluví, je to, jako by člověka poučoval. 

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

jenom projevit sympatii, když ses vrátil tak zdrcený od doktora Komorouse....“ 
„Na sympatie se ti každej vykašle, rozumíš. My jsme tady na tom všichni stejně a nikdo 

se nemá proč povyšovat.“ 
„Já mám pocit, že se Jiří bojí lidí. A proto se tak trochu povyšuje. Kromě toho nevěří 

doktorům. Já to vím, protože jsme včera spolu mluvili 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 ještě nabyla na výraznosti. Potvora... 
 
 „Oskare, prosím tě, mezi námi muselo dojít k nějakému nedorozumění.“ 
„Podívej, Jirko, to se na mne nesmíš zlobit. Tady se na skupině mluví otevřeně, víš.“ 
„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, abyses mě musel bát dotknout? Hochu, já jsem 

se musel jako desetiletej kluk 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 nějak divně, víš. Vždyť jsi to na skupině slyšel. Člověk ti 

kloudně nerozumí. Já nevím, jak se vůbec takhle domluvíš v tý garáži, nebo kde to jsi.“ 
„V gumárně. Tam toho domlouvání moc není. Je tam randál, že neslyšíš vlastního 

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

se nesmí používat. Nejsou žádná přesná pravidla. Nebo jsou a člověk si na ně má přijít sám? 
Myš v psychologově bludišti. 

Číselník nepříjemně chřestí. Přijde někdo? 
„Aleno. Prosím tě, proč za mnou nepřijdeš. Já pořád čekám...“ 
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„Jirko, prosím tě nezlob se. 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, jenom se nerozčiluj.“ 
„Tady nejde o mé rozčilování. Já potřebuju nutně vědět, co jsi mu řekla.“ 
„Ty už na mě zase 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 je. Rozumíš. Jestli jsi mu něco neuváženě napovídala, tak by to mohlo mít pro mne 
hrozné 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 už 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 zase! Už zase křičíš.“ 
„Nekřičím.“ 
„Já za to nemůžu, on se mě tak šikovně ptal, že to pak vypadalo jako...“ 
„Co jsi mu ještě řekla.“ 
„Jirko, prosím tě, nemuč mě. Já už nemůžu. 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. Já to zavěsím.“ 
„Počkej! Snaž se přece vzpomenout, co jsi mu ještě řekla. Pochop, že to může mít 

strašný význam. Skutečně! Oni mě můžou...“ 
„Já nevím. Někdo zvoní. Já to položím, nezlob se.“ 
„Aleno!“ 
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 zůstávají 
do sebe zaklesnuta dvě silová pole. Je to už boj? 

 
 „Honza je dnes nějak skleslý a skupina marně čeká na vysvětlení.“ 
„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 zpočátku taky nemluvila, ale pak jsem přišla na to, že to je právě můj 
problém, že nikdy nepromluvím. Třeba s manželem, když on přijde domů a hned se do mne 
pustí, tak já jsem taková, jak bych to řekla...“ 

„Dobře, Olgo. To probereme za chvíli. Teď k Honzovi.“ 
„Tohle Olga dělá ráda. Pořád by chtěla pozornost jenom pro sebe.“ 
„A co vy, Oskare. Co řeknete Honzovi.“ 
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„Ale jasně, že by to měl říct. Mlčení mu jenom škodí.“ 
„Tedy nedělá dobře, mlčení mu jenom škodí. A Honza mlčí.“ 
„Já...mě se strašně dotklo, jak se Jiří s Oskarem včera pohádali.“ 
„Jiří s Oskarem pohádali? A jsou tu jeden, dva, tři, čtyři z toho pokoje a skupina pořád 

ještě nic neví?“ 
„Jiří Oskarovi vyčítal, že ho na skupině napadl a pak říkal něco, že divně mluví a že se 

snad neslyší, a Oskar potom mluvil něco o noži. Já měl hrozný strach, celou noc jsem nespal, 
já tyhle konflikty nesnáším...“ 

Hlasité vzlyky, které nepřirozeně otřásají mužským tělem. 
„Prosím tě Honzo, vždyť jsi to celé překroutil. Oskar o tom noži mluvil předtím a...“ 
„Hele, mě vynech. Když se mi někdo posmívá, tak se neznám. To se může mluvit i o 

noži.“ 
„Ale ty´s mi přece nijak nevyhrožoval, Oskare. Říkal jsi, že ses už od dětství musel 

umět bránit.“ 
„Já vím dobře, co jsem říkal.“ 
„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 ono to bylo právě naopak. Já jsem se mu téměř omlouval, chtěl jsem rozptýlit 

nedorozumění. Měl jsem pocit, že jsem se ho předtím zřejmě nechtě dotkl a tak jsem to chtěl 
odčinit.“ 

„A výsledek byl ten, že se Oskar cítil napaden. Čím myslí skupina, že to je.“ 
„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 nemůže. Protože je sotva 
průměrný. A proto má na Jiřího vztek.“ 

Klidné věty, provázené tichým úsměvem, zakončí slovo jako šlehnutí bičem. Účinek je 
okamžitý. 

„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 a pak...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.“ 

„Ale já o žádnou výjimečnost neusiluju. A vůbec ne o nějakou převahu. Srovnávání lidí 
se mi naopak 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... 
 
Nádherná, úlevná mnohotvárnost přírody. Stačí jen trochu jiné světlo, závan větru, 

rychlejší nebo pomalejší krok a park je pokaždé jiný. Ale jsou to jen rozmanité obrazy: 
monumentální sochy stromů, struktury větví, zelené přelévání listoví. Člověk zůstává venku, 
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neschopen splynutí, ba ani skutečného kontaktu. Tráva pod dlaní mírně studí, natrpkle voní 
při vdechnutí, očím jásá ostrou zelení. A přece...nedá se do ní proniknout, ani kdyby se v ní 
člověk válel jako hříbě nebo ji v prstech rozdrtil do nejjemnějších přadének. 

Po cestě někdo přichází. Václav? Nečekané. 
„Obdivujete přírodu?“ 
Říká to s pomalým, sotva patrným úsměvem a tichým, snad trochu posměšným 

pohledem malých očí. 
„Abych pravdu řekl, právě jsem přemýšlel, jak zůstává člověk přírodě cizí právě, když 

ji obdivuje. Pokouším se k ní najít cestu, ale nějak to nejde. Člověk by se asi napřed musel 
smířit s přírodou v sobě samém. Ve svém těle myslím.“ 

„To je nesmysl.“ 
„Myslíte, že to není možné?“ 
„Není to žádoucí. Mně osobně se všechno živočišné hnusí.“ 
„Ale člověk přece není anděl. Je živočich. Musí dýchat, jíst...“ 
„Ušetřte mě. Musí, tak musí. Ale je to boj, ne? Tělo je nepřítel.“ 
Na široké, jindy bezvýrazné tváři je najednou výraz nenávisti. 
„Snad vás trochu chápu, ale není v tom nějaká chyba? Je vůbec správné to takhle 

rozlišovat – na jedné straně duch, na druhé straně tělo?“ 
„Samozřejmě. Jak se můžete tak ptát? Já to cítím denně. Dělám astronomii, tedy teprve 

studuji. Ale často bývám na hvězdárně. 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 
zkušení astronomové mluví o světelných letech jako o centimetrech. Ale mne z toho mrazí. 
Nevěřil byste tomu, ale ještě pořád mě z toho popadá strach.“ 

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

neexistuje prostor, není žádná dost drtivá síla nebo řekněme dost strašný úsek času, aby ho 
váš... duch, jak říkáte, neobsáhnul. Rozumíte, člověku ta obrovitost třeba připadá 
nepochopitelná, ale přitom, koneckonců, to nepochopitelné přece myslíte, je to ve vás. Každé 
takové mrazení je vlastně triumf ducha, ne naopak. A pak vás najednou třeba zabolí břicho a 
vy z těch výšek sletíte do... jak bych to řekl? Do takového nepatrného, k uzoufání směšného 
žmolku rosolu, který nazýváme svým tělem. Je to hnusné.“ 

„Ono to naše tělo vůbec není tak ubohé, to se mýlíte. Když se vydáte opačným směrem, 
myslím směrem k tomu malému, do nitra...“ 

„Ale vy mne vůbec nechápete, mně nejde o představu... Pochopitelně, někde tam v 
hloubce hmoty se člověk zase osvobodí, to je přece totéž naruby, i když pro mne osobně by to 
asi nebylo. Já mám na mysli tohle konkrétní tělo, které pořád otravuje s nějakými potřebami. 
Ne nějaké fantastické molekulární struktury, ale princip, který vás pořád stahuje zpátky, pořád 
se vás pokouší nějak zaskočit a ovládnout.“ 

„Vy jste tady kvůli tomuhle sporu? Nebo to je něco...“ 
„Kvůli tomu. Tedy nepřímo... Proč bych vám to neřekl, tady to ví každý. Co nejdřív mě 

s tím zase budou týrat na skupině, takže tomu stejně neuniknete. Spáchal jsem, nebo spíš stal 
se mi sexuální delikt.“ 

„Aha.“ 
„Šokuje vás to, co. Ale nebylo to nějaké znásilnění nebo něco takového. Obnažil jsem 

se na veřejnosti.“ 
„Vy?“ 
„Neuvěřitelné, že. Sám to nechápu. Bylo to v noci ve vlaku, vracel jsem se odněkud... 

no, na tom nezáleží. Řekněme, že jsem právě utrpěl jisté zklamání nebo selhání... prostě to 
nemůžu vykládat celé, víte? Seděla se mnou v kupé jenom jedna holka, takový ten ordinérní 
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typ, co myslí jenom na... vždyť víte. 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 tvoří hluboké rýhy, rty jsou bolestně rozevřeny, oči se lesknou jakýmsi potlačeným 
hněvem. 

„Zřejmě čekala na to, že si s ní něco začnu, já nevím. Byla mi protivná a přitom mě tak 
divně přitahovala. Chtěl jsem odejít, ale jako by mne někdo přilepil k sedadlu. Rostlo ve mně 
takové divné, skoro dusivé 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... Už jsem myslel, že prostě vstanu a odejdu 
z kupé – a taky jsem vstal, ale pak, já vůbec nevím proč, jsem se obnažil. Začala křičet, 
přiběhli lidé a na příští stanici mě táhli na policii. Já pořád nechápal, co se 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!“ 
„Prý se ty případy množí a musí se přísně trestat. Součástí té podmínky bylo, že se budu 

léčit. Jenomže léčení...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...“ 
„Tiše, teď ne!“ 
Po cestě někdo přichází. Bílá postava. Plnovous, navyklý chápavě povznesený výraz. 

Chladný pozdrav, z obou stran pohled, plný podezření... 
 
Telefon už počtvrté nikdo nebere. Stalo se něco? 
 
 „Jiří je tak zabrán do hovoru, že ani nevnímá začátek. Skupinu by možná zajímalo, co 

asi může Jiřího tak zaujmout.“ 
„Mluvili jsme o archeologii.“ 
„Ale. Takové apartní téma, že. Dost abstraktní, pěkně na úrovni, bezpečně vzdáleno od 

každodenního života. Není to tak?“ 
„Není. Vyprávěl jsem jeden zážitek z ulice.“ 
Rozkopaná dlažba je v křivolaké uličce Starého Města něco tak samozřejmého, že už 

člověk prkenná hrazení sotva vnímá. Stále někde praská zpuchřelý vodovod, plynové potrubí 
nebo kanalizace, ruší se nebo obnovují telefonní linky: víc než jinde se tu pokrok projevuje 
převážně destruktivně. Když se kolem jednoho výkopu shromáždí dav lidí, vyvolá to 
překvapení. Tváře, omládlé trochu 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 každý – byl v muzeu a přirozeně jsem viděl lidské kostry. Ale ve 
vitríně je to něco jiného, člověk je tam bere spíš jako model. Ale tady 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 alespoň to. Co jste přitom cítil, Jiří?“ 

„Ty kostry mi připadaly takové bezbranné a tak zoufale samy pod těmi studeně 
zvědavými pohledy. Nikdo z těch čumilů zřejmě nechápal tragiku těch dvou tam dole, jako by 
nikdo z nich nebyl smrtelný.“ 

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

„V jistém smyslu ano.“ 
„Takže vy se neustále snažíte o výjimečnost, ale zároveň se vlastně bojíte nutných 

důsledků té snahy. Podívejte, vy kráčíte po provaze, můžu to tak říci, že. A ostatní stojí dole a 
koukají. Co myslíte, na co čekají ti dole?“ 

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

„Neodbočujte. Vy jste ovšem na ten provaz vylezl. Otázka je, jestli dobrovolně.“ 
„Když dovolíte, na žádný provaz jsem nelezl. Trpím závratí.“ 
„Vy nám nechcete rozumět, Jiří. To, po čem kráčíte, je něco mnohem vratšího, než 

napjaté lano. A také pád je mnohem nevyhnutelnější.“ 
„Vždyť už jednou sletěl. A rovnou na hubu.“ 
„Oskar říká, už jednou sletěl a na hubu. Jaký máte přitom pocit.“ 
„Pocit? 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 takové 
speciální blázince.“ 

„Jste si jist, že tomu tak není?“ 
„Ale to je hodně primitivní názor, pane doktore.“ 
„Co myslí ostatní, jak teď Jiří 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.“ 
 
Telefon pořád nikdo nebere. Je vůbec to číslo správně? 
 
 „Vzpomínáte si, jak nám Jiří vyprávěl o těch kostrách? Byly tam dvě kostry, že? Co 

myslí skupina, že by to mohlo znamenat?“ 
„Ale to byl prostě fakt, že byly dvě. Fakta přece nezávisí na významu, který jim 

případně přikládám.“ 
„Objektivní fakta třeba ne, že. Ale máte vy přístup k objektivní skutečnosti? Pro vás je 

fakt to, čeho si všimnete. A co si zapamatujete. My už jsme vám ukázali, že strach ze 
zvědavých lidských očí se týkal vaší umělé výjimečnosti...“ 

„To byla vaše interpretace a já si pořád ještě myslím, že hodně násilná. Pro mne byly ty 
kostry – jak to říct? Mementem přechodnosti a takové... jakési bezbrannosti lidské existence... 
Prostě si myslím, že v blízkosti smrti není místo pro nějakou frivolní zvědavost, i kdyby to 
byla smrt někdy v daleké minulosti.“ 

„Vidím Jiří, že se pořád vyhýbáte pohledu, který vám skupina nabízí, a nechcete  
připustit...“ 

„Tady přece jde o něco docela jiného. Vám přece také nemůže být lhostejné, že 
zemřete. Představte si, že jednou – a nikdo z nás nemůže vědět, kdy to bude – budete umírat a 
v tom okamžiku přece budete, ať už se o tom říká co chce, tak sám, jak jen člověk může být... 
a že pro vaše chroptění a poslední křeče nebudou mít lidé víc, než studenou zvědavost.“ 

„Jirko, takhle se s doktorem nemluví!“ 
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„A jak se s ním tedy mluví? Ta výjimečnost, kterou mi tu pořád otloukáte o tvář, je u 
něho je zřejmě v pořádku, že. 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. 

„To je v pořádku, Jiří. Říkáte své názory. Ale způsob, jak je říkáte, ledacos prozrazuje. 
Na příklad nás upozorňuje na fakt, že jste nám ještě neřekl nic o svém sexuálním životě.“ 

„Já nemám žádný sexuální život.“ 
„Vidíte? Jiří nemá žádný sexuální život. A přitom je ženatý, alespoň to o něm víme. 

Odtud ten afekt, že?“ 
„Ne, odtud ten afekt nepramení. Já nemám – nebo se aspoň snažím nemít – žádný 

sexuální život jako takový. Láska k ženě má pro mne mnoho stránek a tedy i.... řekněme 
tělesnou. Ale každá ta stránka má smysl jenom ve vztahu k celku. Sama o sobě je něčím... 
snad až nepřístojným.“ 

„Jiří, my vám nerozumíme. Znamená to, že soulož...“ 
„Já myslím, že mi vy osobně rozumíte docela dobře. Jako psycholog musíte vědět, že 

umělé oddělování tělesné erotiky a patlání se v jejích detailech je příznak nedospělosti. Nebo 
úchylky.“ 

„Stejně jako umělá idealizace, že? My v těch věcech nejsme tak docela nováčkové, 
víte? Skupina už má zkušenosti s takovým prudkým odmítáním tělesnosti.“ 

„Já přece neodmítám tělesnost vůbec.“ 
„Ale odmítáte. A my vám to dokážeme. Jen se zeptejte skupiny, koho jim svým 

postojem připomínáte.“ 
„Václava!“ 
„Ano, vašeho přítele Václava. A když už jste si právě jeho vybral za přítele, což je 

příznačné, nebude možná na škodu, když vám právě on poslouží jako zrcadlo. Možná, že 
bychom mohli...“ 

Doktor se na chvíli zamýšlí, jako by hledal slova. Pak se mu kolem rtů zavlní slabý 
úsměv. 

„Ne počkejte, my už jsme tady dávno nehráli divadlo, že. Psychodrama, jak se říká 
odborně. Oskare, prosím vás. Honzo, snad byste mohl...Ano, doprostřed, dvakrát dvě židle 
proti sobě. Tak, na jednu Václav, prosím. A na druhou naproti, no dejme tomu... ale jistě, 
Magda. To bychom měli jako minule, že. Ale tentokrát uděláme změnu. Vedle Václava si 
sedne Jiří a bude se vciťovat do jeho myšlenek. Tak prosím.“ 

Václavova tvář jako by se rychle pokrývala nějakou blanou. Už je nehnutá, bezvýrazná, 
jako z betonu. Nikdo by netušil, že za ní je inteligentní, citlivý, hlavně trpící člověk. 

„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 tady usíná především? Je 
to rozum, nebo alespoň to, co se za rozum vydává. Ale ty přirozené, hlubší síly, tak dlouho 
zatlačené někam do tmy, se naopak probouzejí. Václav, aniž o tom 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.“ 

„Ale co já vím o jeho přirozenosti?“ 
„Zkuste to. Bude to zajímavé. Tak začínáme. Magda bude slovy vyjadřovat, jak se asi 

Václavovi jeví. Prosím, Magdo.“ 
„Já k tomu prostě potřebuju cigaretu.“ 
„Máte ji výjimečně povolenu. Tak spusťte.“ 
Přivřené zelené oči, zas ten lenivý pruh dýmu. Podivnou metamorfózou náhle jako by 

tu seděla ztělesněná smyslnost, nebo ještě spíše jakási znásobená, sprostá vilnost. 
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„Hele, chlapeček. Vypadá, jako by neuměl do pěti počítat, ale určitě má na mě chuť. 
Jakpak by asi vypadal bez kabátu, bez košile, beze všeho? Jestlipak je to pořádný mužský... 
dovedl by ze mne strhat šaty, násilím mě povalit tady na to sedadlo nebo na zem mezi popel a 
špačky...“ 

„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... co to je, Jiří?“ 
„Paskvil.“ 
„Prosím?“ 
„Celá tahle komedie je paskvil, pokud to není pokus ponížit jeho i mne zároveň. Vy 

patrně víte stejně málo jako já, jaká démonická síla se ho tenkrát zmocnila, k tomu byste se  
musel napřed pokusit ho vůbec pochopit a ne ho rovnou strčit do jednoho ze tří nebo čtyř 
předem označených šuplat. A rozhodně se to takhle nedozvíte a on taky ne. Ale co byste ho 
trochu nepotrápil, že.“ 

„Poslyšte Jiří, jsou jisté meze.“ 
„Ano, o tom jsem už mluvil s doktorem Komorousem. Dohodli jsme se, že záleží na 

tom, kdo ty meze stanoví.“ 
„Budete se s doktorem Komorousem muset dohodnout ještě o jiných věcech. Na příklad 

na tom, jak bude pokračovat vaše léčba.“ 
„Jak bude pokračovat?“ 
„Ve skupině to zřejmě nejde. Takže já předávám vaši kartu zase zpátky. Uvidíme, jak se 

vám bude zamlouvat individuální terapie. Pokud by se někdo, třeba Václav, chtěl přidat, stačí 
říct.“ 

Mrazivé zděšené ticho. Co se to vlastně stalo? Nebyla to... past? 
 
Mírná závrať a otupělost po katastrofě. Rozbouřené vědomí se uklidňuje a začíná 

opatrně ohledávat trosky. Je to vůbec katastrofa? Co se vlastně stalo? 
„Udělal jste chybu. To jste neměl dělat.“ 
„Právě vy, Václave, mi to vytýkáte?“ 
Malé oči zatěkají po prázdném pokoji. I stěny snad mají uši. 
„Říkal jsem vám přece, abyste si na ně dal pozor.“ 
„Právě. Když se nebudu bránit, vymyslí si na mne, co se jim zlíbí.“ 
„A takhle ne? Přece víte, že odpor je pro ně nejlepší důkaz.“ 
„Ale souhlas přece taky. A když mlčíte, považuje se automaticky za dané, co si terapeut 

zrovna vymyslí.“ 
„Tomu se nevyhnete. Podívejte, vy jste sice starší a jistě chytřejší, tak vás nemám co 

poučovat. Ale já už s nimi mám dlouhou zkušenost, víte? Tohle není moje první tak zvaná 
léčba.“ 

„Já se dám rád poučit, pokud ještě není pozdě.“ 
„Podstatný fakt je, že oni nad vámi mají absolutní moc. To zjistíte, jakmile byste se jim 

chtěl vymknout. A protože mají moc, mají vždycky pravdu. Nejhorší je, že oni si to zřejmě 
myslí. Vaše názory tu nemají naprosto žádnou váhu, leda jako důkazy proti vám. Nezlobte se, 
ale jste naivní, když si myslíte, že je můžete přesvědčit nějakými argumenty.“ 

„Mluvíte o nich, jako by blázni byli oni.“ 
„Skoro bych řekl... Podívejte, já nechci tvrdit takové hlouposti, jako že každý psychiatr 

je blázen, i když takový Komorous... to je asi sadista, tedy duševní sadista, víte? Ono to 
vypadá, že vás šokuje, aby s vámi pohnul, ale člověk se těžko ubrání dojmu, že má požitek, 
když vás pořádně poníží.“ 
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„To vlastně nemůžeme vědět, i když se to tak zdá.“ 
„Samozřejmě, člověk do něho nevidí. Ale o to tu nejde. Já vám chci hlavně vysvětlit, že 

oni jsou v takovém postavení, že mají vždycky pravdu. Vždyť jste to sám říkal. Když s nimi 
souhlasíte, tedy se nemýlí. Když odporujete, tedy mají pravdu dvojnásob, protože váš odpor 
dokazuje, že si tu věc nechcete přiznat. Když mlčíte, je to souhlas, jak jste řekl. Když jejich 
slova chvíli zvažujete a pak zavrhnete, je to buď trik nebo trojnásobný důkaz. 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 když vydržíte odporovat, jste většinou v takovém 
stavu, že vás můžou s klidným srdcem poslat do blázince a tam už se nad vámi úplně zavře 
voda.“ 

„To není moc povzbudivé, co tu říkáte.“ 
„Já vím, ale je to pravda. Přijdete na to sám, uvidíte.“ 
„No, já připouštím, že to zní docela věrohodně. Ale přece jenom – říkáte pořád Oni. 

Copak jsou všichni stejní? Ten Komorous se mi taky nelíbí, ale není tu přece jenom on?“ 
„On tu má hlavní slovo a ostatní se ho bojí. Je to takový převrácený svět: nějakým 

nedorozuměním je psychiatr jakožto lékař něco víc. Psychologové jsou většinou daleko 
inteligentnější a vzdělanější, ale jsou vždycky v pozadí. Oni radí, psychiatr léčí. Blbost.“ 

„Ten náš, ten na skupině?“ 
„Pavlas? No to je psycholog a v zásadě to asi myslí dobře. Ale bojí se Komorouse. A 

hlavně se snaží nějak obstát. Nikdo vlastně neví, jak taková skupina má fungovat, je to taková 
léčebná samoobsluha, která holt někdy funguje a většinou ne. Ale bojím se, že už z toho taky 
přichází o rozum.“ 

„To asi nemyslíte doslova.“ 
„Ne, ale skoro. Je tu ještě jeden psycholog, Hradil se myslím jmenuje. Tomu to myslí, 

ale je ještě mladý a prakticky tu nemá žádné slovo. Možná jste si ho všimnul, bývá na 
skupině. Chodí v civilu, většinou nosí zelenou košili.“ 

Krátký film povrchně povědomých tváří. Zelená košile? Ano, inteligentní tvář, 
zdrženlivé chování. Nic proti ani pro. 

„Myslel jsem, že je to taky pacient. Moc se neprojevuje, alespoň pokud se pamatuji.“ 
„Drží se zpátky. Ale občas skupinu nenápadně postrčí jinam, když to Pavlas nezvládá.“ 
„Ten tedy není bohorovný.“ 
„Ne, na to je moc inteligentní. Ale ti ostatní? Podívejte: vy jste fyzik. Před týdnem 

propustili jednoho známého malíře. Taky tu byl jeden filosof, tedy skutečný, ne nějaký 
vrtichvost z fakulty. Předtím prý jeden matematik. A všechny vyléčili, to znamená, že odešli 
pokorní jako beránci, ochotní souhlasit se vším a ještě za to děkovat. Ať by to byl laureát 
Nobelovy ceny, doktor vůči němu má vždycky pravdu. Tak to musí být něco jako bůh, ne?“ 

„Já vím, že to může být svůdné. Ale...“ 
„A vy teď takovému bohu odporujete. To je přece drzost, ne? Rouhání!“ 
„Vypadá to tak. Ale víte, přece jen je možnost, že se na to i my díváme jednostranně. 

Podívejte, fakt je, že s každým z nás je něco v nepořádku. Přišli jsme sem přece 
dobrovolně...“ 

„Ale kdepak. Já rozhodně dobrovolně nepřišel, mne přinutili. A vy, ti ostatní, možná si 
to ani neuvědomujete...“ 

„Mne nikdo nenutil.“ 
„No já vím, přímo ne. Ale jsou přece jemnější způsoby. Dostat vás do situace, v které 

vám začne strašit ve věži... Copak je normální, donutit inteligentního člověka, aby dělal 
takovou práci, jakou musíte dělat vy? No vidíte, to byl první stupeň.“ 

„V jistém smyslu. Ale já jsem chtěl předtím říct, že...“ 
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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. Je zřejmé, že s žádným z nich nechce mít 
nic společného. 

 
Telefon zase mučivě dlouho vyzvání... Konečně. Mužský hlas? 
„Já chci mluvit s Alenou.“ 
„Kdo volá?“ 
„Manžel. Je tam Alena?“ 
„Já nevím jestli... Podívejte, vy byste ji teď radši neměl volat.“ 
„Jak to, neměl. Kdo vlastně jste?“ 
„Prosím vás, nerozčilujte se. Alena je teď v špatném... duševně na tom není nejlépe, 

víte. Říkala, že ji rozhovory s vámi strašně... rozumíte, ona s vámi samozřejmě cítí, ale nemá 
na to, rozumíte mi. Snad by bylo lepší...“ 

„Co vy 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 po hlase. Já vás ujišťuji, že pokud mi ihned 

nepřivedete Alenu k telefonu a hned nato nezmizíte z mého bytu, tak...“ 
Telefon je hluchý. Podivné hučení a tlukot se asi odehrávají jen v rozpálené hlavě, 

třeštící bezmocným vztekem. Ciferník klouže pod zpocenými prsty. Konečně je číslo celé. 
Jako škubavé bodání jehly výsměšně tiká vysoký tón. Obsazeno... 

 
Co by se získalo tím, kdyby člověk propukl v pláč. Ty stromy, na první pohled tak 

vlídné, by zůstaly úplně stejné, lhostejně povznesené nad nějaké malicherné lidské trápení... 
„Vzýváte tady bohy psychiatrie?“ 
„Bože Václave, vy jste mě vylekal. Ne, nic nevzývám, pokouším se... no to je jedno. 

Chtěl jsem předtím říct, že k tomu, aby vás mohl psychiatr vyléčit, asi se musí na vás tak 
trochu shora podívat, víte. Odtud ten dojem.“ 

„Myslíte, že to jde? I kdyby byl genius – a to jistě takový Komorous není – mohl by se 
na člověka se vším všudy opravdu podívat shora?“ 

„To asi ne. To by byl něco jako bůh, jak říkáte.“ 
„Vidíte. A proto si vás zjednoduší. Když jim to nejde, něco si vymyslí. A do té božské 

role se takovým trikem sami dosadí.“ 
„No dejme tomu, i když...Ale ono by mohlo být víceméně jedno, co oni si sami o sobě 

myslí, ne? Důležité je, že já je jako bohy nevidím.“ 
„Jenomže oni mají taky postavení bohů, víte? Oni mají nad vámi absolutní moc.“ 
„Poslyšte, nepřeháníte trochu? Velký vliv na můj život, to ano, ale absolutní moc?“ 
„Především vás propustí teprve, až se ji zlíbí. Proti tomu prakticky neexistuje odvolání. 

A pokud jste tady, tak mají prostředky vás přinutit k takovému chování, jaké potřebují. Buď 
se jim poddáte, nebo vás zlomí. Udělají z vás někoho jiného.“ 

Zlomí vás, udělají z vás někoho jiného. Instinktivní strach. A hned nato nedůvěra. 
Cožpak je možno zrušit identitu? 

„Vy o tom něco víte?“ 
Václav se rozhlédne, pak ztiší hlas. 
„Šeptá se o tom. Komorous určitě nemá oprávnění dělat takové věci, ale má styky až 

bůhvíkde. Říkám vám, je to nebezpečný člověk.“ 
„No dobře. Jak tedy myslíte, že se člověk může bránit.“ 
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„Jsou dva způsoby. Jeden jste si vybral vy, ale nedůsledně. Myslím tím – pořád, ve 
všem všudy odporovat. Může je to unavit a třeba vás radši vyhodí z léčebny. Ale spíš je 
podráždíte a nedají vám pokoj, dokud vás nezlomí, případně nezahubí.“ 

„A ten druhý? Zřejmě ten váš?“ 
„Zásadně se vším ústy a chováním souhlasit. Nebo aspoň neodporovat. A uvnitř si 

myslet své.“ 
„Tohle mi ale připadá strašně podobné, jako tam venku.“ 
„A co jste si myslel? Že je to tady nějaká oáza? Vždyť tohle je jejich nástroj, těch 

venku. Účinnější, než vězení.“ 
„No poslyšte, já sice vím, že v minulosti v Rusku....ale tady?“ 
„Ale já přece nemyslím jenom politiku. Jim vadí každý, kdo se nějak víc liší. Kdo dělá 

potíže, třeba už tím, že je nápadně nešťastný. Přinejmenším kazí obraz, ale mohl by taky 
nakazit ostatní.“ 

„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.“ 
Zájem náhle opadá, přes tvář jako by spadla průhledná opona. Po cestě parkem se blíží 

dlouhá postava v bílém plášti. 
 
 „Sestro, já bych si rád vzal svůj občanský průkaz. Už ho jistě nepotřebujete.“ 
„Vy už od nás odcházíte?“ 
„Nevím, možná. Ale průkaz bych si rád vzal, abych na to pak nezapomněl.“ 
„Pan doktor s vámi bude chtít mluvit. Já se zeptám. Počkejte chvíli.“ 
Po úmorném čekání události najednou šíleně běží. Sestra je už za dveřmi. Kartotéka je 

tam vlevo, téměř na dosah. Dá se to stačit? Je to jen krok. Ale možná léčka...Pozor! 
„Tak pojďte dál. Pan doktor má chvíli čas.“ 
Úsměv, v očích za brýlemi zdánlivě pouhá zvědavost. Široké, téměř parodicky zdvořilé 

gesto k odřenému křeslu. 
„Slyším, že se vám nezamlouvá skupinová léčba?“ 
„Tak bych to neřekl. Ale mám pocit, že pro mne nemá smysl.“ 
„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. Uvažoval 
jste o tom, co dál?“ 

„Dál... Hlavní příznak, kvůli kterému jsem sem přišel, hodně zeslábl. Víceméně zmizel. 
Tak jsem myslel...“ 

„Ale to bych neřekl. Právě naopak. Hlášení, které jsem dostal od doktora Pavlase, 
dokonce ukazují silné zhoršení. To se stává, když se ustálené obranné formace v pacientovi 
dají do pohybu. Je to vlastně příznak procesu léčby, ovšem jejího prvního stádia.“ 

„Já nevím, o jakém zhoršení mluvíte. Přišel jsem sem kvůli tísnivé představě jakéhosi 
černého obklíčení svého já...a ten příznak se víceméně rozplynul. To přece já musím vědět, 
když to byla má představa. Takže vyléčení...“ 

„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 
dokonce naopak, jak jsem řekl. Ostatně ruku na srdce, že vy jste ty prášky přestal brát.“ 

„Podívejte, pane doktore, ta skupina... Já jsem zřejmě nepochopil správně vaše 
dispozice. Byl jsem snad příliš otevřený...“ 

„Skupina je takový malý model společnosti, víte. Je to nástroj nejen léčení, ale i 
diagnózy. Venku vám přece taky nikdo nedává žádné dispozice, musíte si sám najít způsob, 
jak bez konfliktů obstát.“ 
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„Já myslím, že normální prostředí je hodně jiné, než skupina tady. A že by mi teď 
nejspíš prospělo, kdybych se do něho vrátil.“ 

„Ale já vás přece ve vašem stavu nemůžu s dobrým svědomím pustit, člověče. Mějte 
rozum, v rámci vašich možností samozřejmě. Já jsem se spojil s vaším závodním lékařem. Za 
poslední rok jste prostonal tři měsíce a opakovaně vymáháte uklidňující prostředky. Kam 
myslíte, že to může vést?“ 

„To je nestoudné...to vůbec není pravda. Já jsem prodělal pravou chřipku, která mne 
málem stála život. A po ní jsem trpěl různými poruchami. Protože na poliklinice nenašli žádné 
objektivní nálezy, začal závodní lékař tvrdit, že je to neuróza a ta uklidňovadla mi naopak 
vnucoval sám.“ 

„A co myslíte, ta smrtelná chřipka, jak říkáte, ta byla objektivní?“ 
„Přes čtyřicet stupňů teploty, opakované bezvědomí. Obojí konstatoval lékař, ne já.“ 
„Ale milý pane, hysterici dovedou jiné věci. Doslova potí krev, jenom pro příklad.“ 
„Pak si ale musíte vybrat, pane doktore. Pokud jsem hysterik, sotva mi můžete 

přisuzovat paranoiu. A naopak.“ 
„Když vy jste tak strašně vzdělaný, to je ta potíž. Ale praxe je přece jen trochu jiná, než 

se píše v učebnicích, víte? Já už tu psychiatrii dělám požehnaných dvacet let a dosud vždycky 
byly funkční, takové ty záhadné poruchy neurotického původu. A jako takové jsem je taky 
vyléčil, víte?“ 

„Před dvěma lety mi na klinice tvrdil docent Hlaváček, že všechny mé příznaky včetně 
tak zvaných neurotických jsou způsobeny chybou v hospodaření těla vápníkem. A taky prý 
vyléčil spoustu takových případů.“ 

„Ale vás ne, že. Podívejte, takhle se nikam nedostaneme.“ 
„Proč byste mi nemohl dát zásobu prášků, když si myslíte, že je potřebuji, a poslat mě 

domů? Vy tu přece nemáte nedostatek práce, jistě nepatřím k vašim nejtěžším případům. Když 
jste mě přijímal, zdůraznil jste, že jsem tu dobrovolně a že nejsem internován.“ 

„Ne, já vás teď opravdu nemůžu pustit. Čím víc naléháte, tím víc mě o tom 
přesvědčujete. Podívejte, vaše žena si stěžuje na vaši nesmírnou agresivitu.“ 

„Takhle to nemohla říct. Tomu nevěřím.“ 
„Obsah byl ten. Já vám to přečtu, ano? Pořád na mne křičí, nechce se s nikým stýkat, 

vyhrožuje mi, když jdu někam sama, už se s ním nedá vůbec mluvit. Nenávidí celý svět a tak 
dále.“ 

„Tohle vůbec neodpovídá pravdě a já si myslím, že to jistě říkala jinak. Já jsem jí nikdy 
nebránil v společenském...nebo jakémkoliv styku. Jenom jsem se snažil zabránit, aby se 
stýkala s určitými lidmi, ne s lidmi vůbec. A výhružky? Snad rozchodem a to jenom jednou.“ 

„Jaké lidi jste jí to zakazoval?“ 
„Nezakazoval. Žádal, prosil ji. Jsou to lidé mravně méněcenní. Je přece absurdní, aby 

se stýkala s lidmi, kteří mi tak ublížili.“ 
„Já myslel, že jste byl postižen na zásah vyšších míst. Nebo se špatně pamatuji?“ 
„To také jsou lidé z tak zvaných vyšších míst.“ 
„Vaše žena říkala, že vám chtějí pomoci.“ 
„Ti by nepomohli ani vlastnímu bratrovi, aspoň ne zadarmo. A žena to ve skutečnosti 

ví, ale ji okouzluje jejich postavení, moc...“ 
„A vy strašně žárlíte, že.“ 
„Ale kdepak. Já nejsem žárlivý.“ 
„Prosím vás. Někdo vám bere ženu a vám je to jedno?“ 
„Jedno ne. Ale vy přece víte, že žárlivost, tedy ta typická, je strach ze srovnání. A pocit 

méněcennosti.“ 
„A tím vy ovšem netrpíte.“ 
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„Ne. Ale hlavně, když mám někoho rád, nechci ho přece vlastnit. Kdyby mohla být 
žena víc šťastná s někým jiným, jak bych jí v tom mohl bránit. Samozřejmě by mě to bolelo, 
ale to není totéž, co žárlivost.“ 

„Poslyšte, vy ale máte ten svůj svět dokonale vybudovaný, že?“ 
„Chcete říct, že můj svět vytváří celek? To by nebyla právě chyba, ne?“ 
„Jenom tehdy, milý pane, když odpovídá světu skutečnému. A tak tomu u vás není.“ 
„A v čem je podle vás ta odchylka?“ 
„Ale skoro ve všem podstatném, víte? To jste si ještě nevšiml, že jej téměř s nikým 

nesdílíte? Ani tohle vás skupina nenaučila?“ 
„Už chápu. Vy nemyslíte skutečný svět, ale systém představ, které sdílí většina.“ 
„To je snad totéž, nebo ne?“ 
„To naprosto není totéž. Někdy může mít jedinec pravdu proti většině, třeba i proti 

všem. Jinak by nebyla možná věda, pokrok vůbec. Za Galilea si všichni mysleli, že se Slunce 
otáčí kolem Země, sto let před ním bylo samozřejmou věcí, že je Země plochá deska. Byl by 
to dlouhý seznam nesmyslů, kterým lidé v různých dobách svorně věřili...“ 

„Myslím, že jste dost inteligentní na to, abyste věděl, že tohle nemám na mysli.“ 
„Já nevím. Možná zase narážíte na to, že vyznávám určité...řekněme hodnoty, které pan 

Novák odnaproti nechápe. A zřejmě si představujete, že mě zbavíte bolesti hlavy tím, že mi ji 
uříznete. Obrazně řečeno, alespoň doufám.“ 

„Kdežto vy jste očekával, že vás budeme podporovat ve vašich bludech. Jak se tedy 
proboha chcete vyléčit?“ 

„Vy zase mluvíte o bludech. Jelikož nejste kněz, ale lékař, 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 
váš svět. Podíváme se na to trochu, ano? Především v tom vašem světě je plno pěkně 
vyčištěných, sterilizovaných abstrakcí místo normálních prožitků. Pro jiného jde život od 
šťavnatého řízku a sklenice piva k pěkné ženské a k 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, zvlášť když mají proti sobě přesilu. Skloní hlavu, 
když je něco ohrožuje, smíří se s tím, co je dané. Pro vás tohle neexistuje, místo reálného 
života je vyšší, všimněte si – vyšší princip. Vy jste hrdina, že ano, ale tak trochu operetní. 
Když přijdou následky, začnete se hroutit.“ 

„Já jsem si nikdy nedělal nároky na hrdinství. Tady šlo o to, že by můj život, nejen jako 
vědce, ztratil smysl, kdybych na ty lži přistoupil.“ 

„A teď má smysl? Ale pokračujme. V tom vašem ideálním světě se nesrovnává. To 
ovšem znamená především, že vy nejste srovnáván a nemůžete být ani pokořen, že. Vy 
neznáte sexuální život jako takový, zřejmě je to pro vás něco příliš nízkého. No ovšem, láska 
s velkým L je něco absolutního, nepoměřitelného. A přirozeně nemáte ani běžnou chlapskou 
žárlivost. Víte, co všechno tohle znamená?“ 

„Ne. Ale vidím, že jste se vynasnažil totálně mě nepochopit.“ 
„Tak já vám to povím. Vy v tom vašem světě nemůžete být srovnáván a tedy v něm 

nemůžete slyšet ani zažít nic skutečně nepříjemného. Nic, co by se vám dostalo na kůži, natož 
pod ni. Proto jste si ho vybudoval, víte? Je to jemná, ale naprosto uzavřená stavba, kterou 
s úzkostí balancujete co nejdál od skutečného světa. Že? No a já vám teď ten váš svět zničím. 
Co vy na to?“ 

Tvář letí kupředu a zvětšené zorničky vybíhají dravě jako dva nebozezy. 
„Prostě vám ho rozdrtím. Co?“ 
Ruka musí zůstat dole. Políček znamená blázinec. Raději mrazivé pohrdání. 
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„Abyste mě mohl pokořit? O to vám jde?“ 
Doktor se zarazí, pak se chytře usměje. 
„Abych vás sundal z toho mramorového podstavce, na který jste si vylezl.“ 
„Dejme tomu, že se vám podaří...rozdrtit, jak říkáte, můj svět. Co mi místo něho můžete 

nabídnout?“ 
„Skutečnost. Reálné myšlení.“ 
„Chcete říct pragmatické. Konformitu.“ 
„Dejme tomu. Bez konformity není společnost možná. Ale abychom začali. Především 

zjistíme, proč se cítíte méněcenný.“ 
„Méněcenný? Dosud jste mi tvrdil, že se povyšuji.“ 
„No právě. Kdybyste se necítil méněcenný, tak byste se nepovyšoval.“ 
„Jestliže A, pak B. Implikace je v daném případě sporná, premisa A nepravdivá. Vy ale 

s jistotou tvrdíte B. Dopouštíte se elementární logické chyby, pane doktore.“ 
„Samozřejmě očekávám, že ten svůj úhledný svět hodláte bránit a že k tomu 

zmobilizujete všelijaké zbraně. Nějak mírně se k cíli tedy nedostaneme, to je zřejmé. 
Podívejte, uděláme takový experiment. Je to na celý den, necháme to na zítřek. Prozatím...“ 

„Já s žádnými experimenty nesouhlasím. Nejsem váš pokusný králík. A jsem si 
naprosto jist, že k žádným takovým experimentům nemáte oprávnění...“ 

„Ale, ale, vidím, že se blíží krize...“ 
Pevný stisk suché ruky na paži. Kdo kým cloumá? 
„Pokoušíte ukázat, jak jsem neklidný? To už je zřejmý podvod.“ 
„Vy si už ani neuvědomujete své pohyby? Sestro...no, vždyť víte, velkou!“ 
Bránit se? Beze smyslu. Lesk kovu a skla, malý vodotrysk kapaliny. Bodnutí jehly. 

Někde hluboko...se něco pohlo. Hluboký, bezhlesý vzdech. 
„Tak. Budete dobře spát. V nové posteli, přestěhujeme vás. Žádné hlouposti, ano? Už 

brzo vám bude dobře...“ 
Hlubina bezvládnosti vsává jako pomalý, ale mocný vír. Nekonečná únava z pohybů, 

z existence předmětů, z vlastního vědomí. Nechat se unášet línými vlnami temné beztvárnosti 
...ne, bránit se! Vytrhnout se té lepkavé teplé tíze! Já...Pouhá iluze, není nic, než nekonečné, 
bezvládné uplývání, věčný pád do nehybné tmy... 

 
Vědomí jako přelévavá, olejnatě těžká hladina. Je to vůbec vědomí? Jak se to pozná, 

jaký to má vůbec smysl se tak ptát...V nejasném vlnění nějaká tvář, povědomá...zelená 
košile...Hra..Hrad..Hradil? Něco říká, ale význam se vytrácí dřív, než hlas dolehne. Co chce, 
co ještě někdo vůbec může chtít... 

 
 „Tak vidíte. Trochu jste se prospal a hned vypadáte jinak.“ 
„To nebyl spánek, spíš...mdloba. Ještě pořád jsem jako omámený.“ 
„Ale prospělo vám to, máte úplně jiný výraz. A dneska uděláme další krok. Nic 

strašného, jenom se do vás trošku podíváme. Takový psychický rentgen, víte? Má to takovou 
zkratku, LSD, znamená to diamid kyseliny lysergové. No, nejsme chemici, ale to nevadí, že. 
Podívejte, obyčejná kostka cukru. Jako pro malého chlapce, ne? Vidíte, že jsme na vás hodní.“ 

„Cukr se dává koňům.“ 
Bránit se? Srdce buší, vrstvami napuchlé otupělosti rychle proniká strach. A zároveň, 

jinou cestou, taková neosobní, studená 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 neznámé chuti. Složitý pohyb polykání. 
„V pořádku? No tak vidíte. Teď si tady vzadu sedněte, pěkně pohodlně. Necháme to 

trochu působit.“ 
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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 dálky. Stěna s knihami 
vytváří barevný vzor, svislé a podélné hrany knih postupně vynikají v zajímavém, 
pravidelném ornamentu. Světlo propůjčuje předmětům magickou namodralou záři. Prostor 
vlastně není pravoúhle trojrozměrný. Jako by knihovna s lehátkem, skříněmi a stolem 
vytvářela složitý ornament, který se postupně stáčí do jakéhosi kornoutu. Ne, je to jakýsi stále 
zřetelnější barevný tunel, v jehož opačném ústí je lékař. Hrany předmětů, podřízené teď tomu 
všeobecnému zavíjení, tvoří složitý vzor, který se pomalu otáčí a lehce pulzuje. Namodralá 
polární záře, vycházející z toho stísněného prostoru, postupně duhově mění barvu. 

„Jak se cítíte?“ 
„Mám něco s očima. Všude vidím barevné vzory... jako obrovský koberec, ale mnohem 

víc to září a taky... jako by pulzuje.“ 
„To je normální. Počkáme ještě.“ 
Předměty jsou teď už úplně roztříštěny v složitých ornamentech, které ubíhají do 

závratného víru vesmírného tunelu. Tam, kde ještě zůstaly kusy židle, rámu okna, hrany stolu, 
vyrážejí žluté a oranžové blesky. Vlastní ruka rozkvétá do oranžového květu, není to vlastně 
dlaň, 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 žhnoucí koberce 
začínají, se vynořují pralesy patvarů, náznaky fantastických rostlin a ještě dál obrovitá, 
nedohledná města, kypící hemživým mravenčením lidí. Tisíce, miliony postav, každá se 
zvláštní, naprosto zřetelnou tváří, viditelnou současně 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 řeknu. Třicet, je vám 

třicet let...dvacet, je vám dvacet...je vám deset, osm, šest, čtyři, tři. Jsou ti tři roky. Teď jsi 
dítě, docela 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 velkými chlupy. Záře vodní hladiny, vůně běžící vody, dusivý, nasládlý pach bláta 
a tamtoho výkalu za křovím. Zázračný třpyt škeble, hbitý hřbítek vlny, sáhnout po ní...náraz 
vody a mokré, vlhce páchnoucí sevření, let kamsi do zeleného prázdna, dýchat, voda v puse, 
nose, očích, unáší mě voda, topím se...Chraptivý řev, otec běží po břehu, obrovské tělo letí do 
vody a rozrazí ji nesmírným gejzírem, ruka ve vlasech, bolestivé táhnutí, světlo... 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 našedlých 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 a s červenou žilkou jako železnice na mapě. Hluboký, 
podivně uklidňující hlas, drnčící v hloubi těla. 

„Kdypak tě zmáčknul, ten fotr. Bojíš se ho přece. Co ti udělal!“ 
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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 nesčetných 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...“ 
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 
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! Ne, to není ten pokoj, ale co na tom... zas 
ležet, je to všechno zbytečné, marné, prázdné. Život je k ničemu... všechno je... 

 
Nedohledné, olejnatě líné černé přelévání... Řídne, řídne, proniká ji šedivé světlo. Tíha, 

ta sladká teplá malátnost těla i duše najednou bolí. Z dálky tlumeně hřímá nějaký hlas... země  
je pustá a prázdná a hlas..ne, duch vznáší se nad vodami... Ach bože, zase ta trýzeň vědomí. 

„Konečně! Už jsem chtěl volat doktora.“ 
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. Jak se cítíte.“ 
„Jako nějaký kus hadru, pohozený v koutě.“ 
„To vypadá...vy jste měl LSD seanci?“ 
„Tak nějak to doktor jmenoval.“ 
„Pak to po nějaké době přejde. Ale víte, já bych vám chtěl poradit... Neodporujte 

doktoru Komorousovi. Je to nebezpečné.“ 
„Takovou radu jsem už slyšel... To on vás poslal?“ 
„Ne. Já chápu, že jste nedůvěřivý. Nemáte dobré zkušenosti, že. Víte, já myslím, že jde 

ve vašem případě o nedorozumění.“ 
„Velice mírně řečeno...“ 
„Vyhrotilo se to do nesmyslné konfrontace a teď to začíná být nebezpečné. Máte na tom 

svůj podíl, ale to teď nemá smysl probírat.“  
„Svůj podíl? Vždyť celou dobu neříkám nic, než pravdu.“ 
„Já vím, ale celá pravda to není. Víte, nemám moc času, každou chvíli může někdo 

přijít. Musíme vás odsud dostat, co nejrychleji. Já tu nemám dost velký vliv, ale může 
zasáhnout vaše žena.“ 

„Ta se na mne úplně vykašlala.“ 
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„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?“ 
Čtyřka. Musí to být čtyřka, ačkoliv ani to...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, napůl výsměšný, napůl hrozivý. 
„Bylo mi divné, co tu dělá. Má být přece na čtyřce.“ 
„Už ne. Půjde na šestku.“ 
„Ale...“ 
„Tohle je jenom překladiště. Sestra 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 ve vaší kompetenci.“ 
„Ano jistě.“ 
Ještě jeden výmluvný pohled při odchodu. Je v tom nějaká naděje? 
 
 „Konečně! Už jsem myslel, že budete spát až do Posledního soudu.“ 
Neznámá, podivná tvář. Klenutý nos, široká měkká ústa. Velké žhnoucí oči, které jako 

by nebyly docela přítomné. 
„Tak zase na světě? Zrození, dalo by se říct skoro stvoření, ne? Nazí a slepí vstupujeme 

do tohoto slzavého údolí. Ale vy už máte hábit.“ 
Ruce a hruď jsou jako cizí. Zřejmě tím divným pruhovaným šatem, který se na nich 

objevil. Vězení, nemocnice a blázince se shodují v zálibě v šedivých pruzích, jako by chtěly 
na oděvu fixovat stíny mříží. 

„To mě převlékli?“ 
„No ovšem. Už totiž nejste novic. Vstoupil jste mezi adepty.“ 
„Zřejmě... Přijal jsem přece svátost.“ 
„To říkáte schválně?“ 
Hlas nepříjemně řeže, oči jsou podivně ztuhlé. Neznámý, podobně pruhovaný, se 

výhružně tyčí u lůžka. 
„Ne, proč? Jenom tak.“ 
Napětí pomalu mizí. Zabublá tichý, stále hlasitější smích, který jako by se nemohl 

zastavit. 
„Vlastně je to tak, příteli, to jste řekl přesně. Svátost! Vkládá se do úst, že a...a do 

člověka vstupuje duch. Jenomže stav milosti je docela krátký, viďte. Pak následuje zavržení.“ 
Něčím nepostižitelným připomíná doktora Pavlase ze skupiny. Měkká ústa? Možná ten 

zvučný, trochu afektovaný hlas. 
„Vy jste kněz?“ 
Neznámý se vymrští a řítí se k posteli. 
„Cože? Co jste to říkal?“ 
„Nezlobte se, jen tak...“ 
„Ptal jste se...“ 
„Jestli nejste náhodou kněz.“ 
„Jak jste to poznal?“ 
„Tak... zdálo se mi.“ 
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Hrozivá energie zase zplihla. Záda se hrbí, oči bezútěšně matní. 
„Kdysi... jsem býval knězem.“ 
Vleče se k posteli a tam se s povzdechem, který připomíná vzlyk, zhroutí. Dlouhé 

mlčení. Když zase promluví, není mu skoro rozumět. 
„Odrodil jsem se. Onemocněl jsem pýchou. A za to, hlavně za to teď strašně...“ 
Nedopoví, ale zoufalství z něho prýští, jako šedivé cáry, které se rozlézají pokojem a 

dusí... Je třeba něco říci, cokoliv. 
„Vy... vy jste taky byl pod to drogou?“ 
Trvá to chvíli, než ožije. 
„Já? Samozřejmě. Několikrát.“ 
„Řekněte mi, jak je možné, že člověk vidí sám sebe? Zvenčí, myslím. Takový pohled si 

přece nemůžu pamatovat.“ 
„Ale to není nic nového. K tomu ani nepotřebujete drogu...“ 
„Jak to? Co jste chtěl říct.“ 
Mlčení. Pak zastřený, neosobní hlas. 
„Ve staré Indii, víte, 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.“ 
„Ve skutečnosti. Chcete říct očima.“ 
Dveře se najednou rozletí a vejde sestra. Nese dva podnosy s jídlem. 
„Tak pan Kadlec se nám probudil. Tady máte oběd, pěkně všechno sníst, ano? Musíte 

hodně jíst, aby vám bylo brzy dobře.“ 
Se sklopenýma očima zas odkvapí. Na talíři jsou jakési beztvaré, nevábně zavánějící 

hromádky. Jíst? Ne. 
„Co jste myslel tím... copak se dá vidět jinak, než očima?“ 
„Ale příteli! Vy si pochopitelně myslíte, tady je nějaká skutečnost, stůl, židle a podobně 

– a já mám oči k tomu, abych ji viděl... Byly vám dány oči, abyste viděli. To je ale míněno 
obrazně, ne doslova.“ 

„Tak naivní zas nejsem, vždyť můj obor... Já vím, že skutečnost není jen to, co vidím. 
Ale tohle je něco jiného.“ 

„A co když je to naopak, příteli?“ 
„Naopak?“ 
„Co když máte oči k tomu, abyste neviděl? Tedy abyste se zabýval jen jednou, směšně 

omezenou tváří skutečnosti?“ 
„Já vám nějak nerozumím.“ 
„Víte, co je to mikroskop? Ale kdo by nevěděl, dneska. Vidíte jím něco nepatrného, 

viďte. Úžasně ostře, to je pravda, ale je to směšná částečka skutečnosti, ne? A teď si 
představte, že vám někdo ten mikroskop od narození přidělal k očím. Co byste asi věděl o 
světě, kdyby se vám nepodařilo ten čarovný nástroj strhnout s očí?“ 

„To je zajímavá myšlenka, ale přece jen... Jak vím, že to není prostě klam? S tou 
drogou, myslím. Viděl jsem taky různé obrazce, které tam nebyly.“ 

„Tam nebyly? V té běžné skutečnosti, kterou vídáte očima, že.“ 
„Ale já jsem byl přece přiotrávený tou drogou. Nemůžu přece cokoliv, co se mi zjeví, 

považovat za skutečnost. Třeba si to jen můj mozek nějak vykouzlí.“ 
„Vy potřebujete důkaz, viďte.“ 
Ostrý, řezavý smích. 
 
Nekonečné, šedivé ležení. Kněz – jak ho jinak nazvat – někam odešel. Čas v prázdné 

místnosti uplývá v stejnoměrných vlnách, jako voda na přepadu odtéká kamsi do prázdna. 
Nedávné vzpomínky na dětství naléhavě dorážejí na vnější blánu vědomí, ale hned uklouznou 
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pod tlakem vnitřního pohledu. Byly tak živé, tak bezprostřední... Je možné, že někde tam dole 
je v plnosti uchován celý život? Ale co je to „dole“? 

Dveře se otevřou, vsune se hlava Dr. Hradila, pak vstoupí celý. 
„To číslo, co jste mi dal. Není správně.“ 
„Číslo?“ 
„Vaše telefonní číslo, člověče. Nepřemýšlejte a řekněte je rychle.“ 
„41796235.“ 
„To jsem si myslel, že jste to přeházel.“ 
„K čemu to potřebujete?“ 
„Pro vaši záchranu. Copak si nepamatujete?“ 
„Mne už nic nezachrání.“ 
„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 Kněz se sestrou v patách. Ačkoliv se nepotácí, dokonce se tiše, 

škodolibě usmívá, vede ho sestra k posteli. Beze slova, se rty přísně staženými odchází. Dveře 
klapnou. Kněz se hlasitě směje. 

„Tak jsem ho konečně doběhl, farizeje jednoho.“ 
„Komorouse?“ 
„No ovšem, vrchního mága. Znáte to, jak se vždycky ptá, co si představujete teď. A pak 

udělá pravý opak. Tentokrát jsem zřejmě přesně vystihl, co chystá, a požádal jsem o to. Zůstal 
koukat, zmátl jsem mu rituál. Takže si mám zatím odpočinout.“ 

„To se vám povedlo.“ 
„A kdy vás čekají další exercicie, příteli?“ 
„Nevím. Vy pořád mluvíte o téhle léčebně jako o nějakém... klášteru nebo něčem 

takovém.“ 
„No a ne snad? Snad si nemyslíte, že je to nějaký stánek vědy? Jsme přece ve století 

rozumu, že. Jenomže to už sto let není pravda, pokud někdy bylo. Žijeme v náboženské době, 
milý příteli, a tohle je její vlastní dítě.“ 

Jako by se sám sobě posmíval, ale oči mu vášnivě žhnou. 
„Víte, mně se zdá, že náboženství ještě nikdy nebylo tak...“ 
„Oslabeno? Tradiční formy snad. Ale co ty vlny masové vášně, příteli, které už 

sedmdesát let lomcují světem? Ty pochody celých národů do země zaslíbené, ať už se přitom 
bloudilo v sebehlubší tmě?“ 

„Ale vždyť se to snad všechno podniká ve jménu rozumu. Jistě primitivního, 
mechanického, ale rozumu. Ta přímočarost, s jakou se zlikvidují nebo přestěhují miliony lidí, 
nastavějí přehrady, hloubí kanály, řadí lidi do geometrických šiků, je to nelidské, ale vyjadřuje 
to naivní víru v rozumovou řešitelnost... otázky lidství, ne?“ 

„Sám říkáte, víru. Nikdo přece nepochybuje, nezvažuje, příliš se neptá. Je to zas jen jiné 
náboženství, jestli mu říkáme 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? A zítra? Víra vždycky načas upadá, jen aby se znovu vzepnula. Já 

vím, lidé už zase hledají spásu v pozemském budoucnu. Království Boží na zemi. To je ovšem 
nepochopení...“ 

Prudce přechází po místnosti, s rukama na zádech. Ústa přemílají nějaké tiché věty. 
Modlí se? 

„Ne v čase je vykoupení, ale nad ním. Tihle tady to pochopili. Tohle je začátek, 
diletantský, ale stejně...“ 
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„Tak vy jste to myslel vážně, s tou zdejší nábožností?“ 
„Jistě, bratře, dovolte mi to oslovení. Ta vášeň, s jakou se tu zabývají tou tak zvanou 

chorobou!“ 
„Ale to snad, aby ji odstranili, alespoň původně?“ 
„Kdepak odstranili, bratře a spolutrpiteli. Aby se jí zabývali. Nevšiml jste si té 

přitažlivosti, jakou má pro většinu lidí právě to abnormální? A proč myslíte, že lidé přicházejí 
sem? Aby se léčili? Nikoli, rodný bratře. Aby se zabývali svou abnormalitou, aby k tomu 
získali sobě podobné a hlavně... pastýře.“ 

„Nakonec je ještě taková skupina něco jako kroužek vyznavačů?“ 
„Správně, bratříčku, výborně. Vás ovšem zaráží, že ten odklon od syté normality je spíš 

kamsi dolů, nikoliv k výšinám. Dolů či vzhůru, to není pro začátek důležité. Hlavně, že je to 
jinam. Cožpak nevidíte, že není jiné cesty do hlubin duše, než přes tak zvanou abnormalitu?“ 

„Pak ale nechápu ty vaše boje s Komorousem.“ 
„Cožpak jste ještě neprozřel, bratře? Je to přece tak jednoduché! Komorous to myslí 

dobře, ale dělá... takovou zbytečnou okliku.“ 
Ticho. Kněz se náhle položí na postel a zavře oči. Kolem úst mu tuhne stopa tajuplného 

úsměvu. Blázen? Mezi kořínky vlasů probíhá mrazivé mravenčení... 
 
 „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 bezbranné. Chvíli se kochá, téměř mazlí 
s napjatým tichem. Jak rád využívá tohle ticho, které není jen nepřítomnost zvuků, ale 
doutnající nálož očekávání, žádostí, strachu... 

„Vy jste – a poslouchejte mě dobře, vy jste nadměrně, přímo patologicky závislý na 
osobnosti svého otce. Dalo by se přímo říci, že váš otec v pravém smyslu žije dál ve vás.“ 

„To je pravda. Ne o té závislosti, ale to, že ve mně žije. Měl jsem ho velmi rád a když 
zemřel... umínil jsem si, že ho co nejvíc podržím ve své paměti. Co je na tom špatného? Jak 
jinak bychom se mohli smířit se svou smrtelností, než právě představou, že budeme v jistém 
smyslu pokračovat ve svých dětech?“ 

„To je ovšem slabošská a sentimentální představa. Kdybyste byl opravdová osobnost, 
tak byste věděl, že smrt je právě cena, kterou platíte za svou individualitu. A dokonce byste 
vítal myšlenku neodvolatelné smrti. Něčeho takového nejste schopen, že. Protože nejste 
svobodný. Tedy vnitřně svobodný, abyste si to špatně nevykládal.“ 

„A co mě podle vás 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?“ 

„A proč ne třeba sodomista?“ 
„Je to nevědomá tendence, přirozeně... Ale abychom se vrátili. Vy jste osobností vašeho 

otce obalen jako kukla. Na jedné straně vás to chrání, ale současně vám to brání dýchat. 
Dětem silných osobností se to stává.“ 

„Můj otec měl velké, velmi lidské stránky, ale v podstatě to byl slabý člověk.“ 
„A copak nevíte, že právě slaboši nejvíc tyranizují své okolí?“ 
„Jenomže on nikoho netyranizoval. Vaše schéma je prostě úplně vedle. On měl pro nás 

děti, zvlášť pro mne, téměř neohraničené pochopení...“ 
„Teď ale nemluvíte vy, ale on ve vás. To on se mi úporně vzpírá. Vy sám jste docela 

slabý, nevyspělý, připravený k někomu přilnout. Ale on vás drží a hlídá jako takový džin. 
Není to tak?“ 

Ticho. Je tohle absurdní fraška, blábolení pomatence nebo psychiatrický rituál? 
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„Samozřejmě, že je to tak. A já ho ve vás... rozdrtím.“ 
„Abyste získal tu malou dušičku, připravenou přilnout? Chcete mě uzdravit nebo 

rozdrtit? Jak rád máte tohle slovo, už dřív jsem si toho všiml. Zřejmě rád ovládáte a vybral 
jste si na to příhodný obor, to musím uznat. Jenomže ve mně jste se spletl. Já se vám 
nepoddám, víte. Můžete mě zničit, ale ne zotročit.“ 

Slova vyletují, jako by byla cizí. 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 jednou vymkne kontrole. Právě 
zotročené duše jsou tak citlivé na svobodu. Skutečně svobodný člověk se podřídí každé 
nutnosti. Ale vy se tak rád, tak dramaticky bouříte, viďte. Nu, s tím si poradíme.“ 

Zaklepání na dveře, někdo vstupuje. Dr. Hradil? 
„Pane doktore, můžu s vámi na chvíli mluvit?“ 
„Ale pane kolego, přece vidíte, že tu mám pacienta.“ 
„Ono se to týká právě tohoto pacienta.“ 
„Skutečně? Co vy s tím máte společného. Cožpak nemáte jiné služební povinnosti?“ 
„Snad by bylo lepší ve vedlejší místnosti...“ 
„Ale to počká. Jsem teď uprostřed terapeutického výkonu. Přijďte třeba odpoledne.“ 
„Nepočká. Volala jeho manželka.“ 
„Co, vám? 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 chvíle pro útěk? Ale kam, jak, 

v těchto pruhovaných hadrech? Představa běhu ulicí, ze všech stran křik, občané pomáhají... 
Pozdě. 

„Nu, to bylo nemilé vyrušení, že. Vidím, že vám individuální odpor nestačí, hledáte 
aliance i v mém personálu. Doktor Hradil je ještě nezkušený, to jste hned vystihl, že? Jste 
ještě nebezpečnější, než jsem si myslel. Ale s tím vším si poradíme. Chce to jenom s vámi 
trochu zatřást a uvidíme, co to s vámi udělá.“ 

„A co když už mám toho vašeho otřásání a drcení právě dost?“ 
„Na to je lehká pomoc.“ 
Několika rychlými kroky obejde stůl a prsty, ostrými jako spár nějakého dravce, stiskne 

paži. 
„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 se mnou, případně ještě s někým dalším 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.“ 
Kroky na chodbu a dveřmi do 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 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 to řekl, jistý výchovný účinek.“ 
Doktor se pohodlně opře, jeho oči jsou náhle jiné, člověk by řekl laskavé. Nebo změklé 

předzvěstí vlastního uspokojení? 
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 „Všechny vaše myšlenky, vaše představy, kterým přikládáte takovou důležitost, nejsou 
než elektrické proudy, probíhající vaším mozkem. 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 dělat... 
„Teď!“ 
Strašlivý záblesk a tříštění... 
 
 „Tak se přece vzpamatujte, příteli. Hledíte pořád před sebe prázdnýma očima, jako 

byste už nechtěl žít.“ 
„Mám... rozbitý... svět.“ 
„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 našeho 
Stvořitele. Nebo raději smířeně a s pokorou čekat, až vám jej znovu nadělí sám.“ 

„Já nějak nemůžu... najít sebe. Jako bych... to už nebyl... já.“ 
„Právě, příteli, právě. Je to, jako by se člověk znovu narodil. V bolestech, ale ty přece 

patří ke zrození. Podívejte, milý příteli, vy trpíte a je to možná větší mučení, než znali naši 
předchůdci 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.“ 

„Jakápak naděje... je to jen ničení.“ 
„Bez ničení není zrodu, bratře. Indický Bůh Stvořitel stále tančí svůj posvátný tanec 

smrti. I my křesťané to po svém víme. Proč myslíte, že se světci v té velké a dnes 
nepochopené době bičovali a jinak trýznili až do bezvědomí? Církev to později zakázala, ale 
jen laikům, víte?“ 

„To snad byl boj... proti tělu.“ 
„Tak se to vykládalo. Ale mezi zasvěcenci...Co je konečně tělo? Duše rozhoduje a tu je 

nutné neustále omývat bolestí a láskou, nořit ji do očistné lázně svatého bezvědomí. Vy tady 
naříkáte nad tím, že se vám trochu sesul rozum. Ale rozum je jako toulavý pes, který poběží 
třeba do pekel za nějakou voňavou kostí. Všechna velká mystická hnutí už od staré Indie 
věděla, že k tomu vyššímu, absolutnímu nahlédnutí je nutno rozum zničit. No a tady to dělají 
za vás... Vy jste se teď znovu narodil a nad vámi se sklání nesmírná, zářivá tvář. Co jí 
odpovíte?“ 

„Nic nevidím.“ 
„Hledejte ji, bratře! Pátrejte po ní! To je vaše jediná naděje...“ 
 
 „Tak jakpak se cítíme teď.“ 
„My?“ 
„Vy, samozřejmě. Co mi povíte o svém stavu.“ 
„Můj stav jsou... sutiny.“ 
„To by bylo dobré. Teď záleží na tom, co z nich vystavíte. Za naší pomoci.“ 
„Co je dobrého...na ničení. Vy jste mi zničil tolik... vy vůbec nechápete, co to dalo 

práce...“ 
„Ale chápu, chápu. Jenomže to byly chybné stavby, víte? Je lepší strhnout budovu a 

začít znovu, než aby se tvrdohlavě pokračovalo až k neodvratné katastrofě. Podívejte, vy 
intelektuálové máte sklon zbožnit chiméry svého myšlení. Přikládáte jim hodnotu jen proto, 
že vás stály hodně duševní námahy. Ale jedinou skutečnou mírou je život, víte?“ 

Lékař se zvrátí do křesla, zřetelně spokojený sám se sebou. 
„Pravda, spravedlnost, svoboda – takové nebetyčné, absolutní kategorie, viďte. Ale ve 

skutečnosti jsou to jen relativní pojmy, nebo ještě spíš pouhá slova. Etika? Za tu se dá jít na 
smrt, ale žít se s ní nedá. Každý biolog vám řekne, že jediná skutečná hodnota v životě je 
adaptace, přizpůsobení.“ 
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„Ale etika je přece právě...jak se to...kolektivní adaptace. Bez ní by lidstvo...“ 
„Zahynulo, že. Tak proč se jí nikdo neřídí? Vy přece víte, že morální ideály mají lidé 

jenom k tomu, aby se jimi vzájemně tloukli po hlavách. Ne aby se jimi řídili. K tomu mají 
rozumné praktické zásady.“ 

„Ideál se nedá... uskutečnit, ale dá se... k němu blížit.“ 
„Ale jděte. Ideál, to je takový romantický nesmysl, dobrý tak leda pro infantilní mysl. 

Dospělý člověk uvažuje, co funguje, co je účinné, efektivní.“ 
„K čemu účinné?“ 
„Pro realistické cíle, samozřejmě. A vy si teď musíte začít budovat takový realistický 

pohled na svět. První krok k tomu bude, když začnete reálně vidět svého otce. Tím začneme. 
Jistě měl své směšné stránky.“ 

„Každý je... někdy směšný.“ 
„V čem on, konkrétně.“ 
„Rád jedl a pil.“ 
„Býval opilý?“ 
„Jen trochu...recitoval pak básně. A opěvoval...tetu Elišku. Byla... strašně ošklivá.“ 
„A občas vaší matce zahnul, ne?“ 
„Asi ne. Nevím.“ 
„Určitě. A asi často lhal, to jistě, u takového typu.“ 
„Ne. Otec nikdy nelhal.“ 
„Vidím, že jsme daleko nepokročili. Uvědomte si, váš otec je mrtev. Můžete o něm říct 

cokoliv, třeba si i něco vymyslet. Nemusíte se ho bát.“ 
„Otec nelhal.“ 
„Ovšem. Tak podívejte. Všichni rodiče dětem lžou. Bez toho by je nedokázali vychovat, 

víte? Je to úplně normální způsob, jak si uchovat trochu svobody. Ani váš otec se nemohl 
vyhnout tisícům drobných lží. O tom, že ve skutečnosti nezná odpověď na vaše otázky. O 
tom, že sám nedodržuje, co vám vštěpuje. O tom, že si nechává tajně peníze pro sebe. O tom, 
že se bojí domovnice a je vůbec zbabělec, ačkoliv se před vámi staví jako hrdina...Něco 
takového přece muselo být, ne?“ 

„Ne.“ 
„Vy jenom opakujete. Řekněte docela prostě: můj otec mi lhal.“ 
„Ne.“ 
„Aha. Tak na to budeme muset jinak...“ 
Telefon zvoní. Doktor se po něm ohlédne, podrážděný z vyrušení. Zřejmě chce zvonek 

ignorovat, ale pak si to rozmyslí. 
„Komorous. Říkal jsem žádné telefony! Cože? Tak mi ji přepojte...Dobrý den, paní 

Kadlecová. Váš manžel? Lepší se, lepší. To víte, nejde to ze dne na den. Cože, nepřiměřený 
způsob léčby? To vám říkal doktor Hradil? Ale, ale, nu to si s ním vyřídím...ale kdepak, běžné 
postupy...to víte...“ 

Neupřímně se směje. Rychle, překonat tu tíhu v sobě, vyrvat mu sluchátko... 
„Aleno, to jsem já. Dávají mi šoky, oni mě tu zahubí. Udělej něco...“ 
Nerovný zápas, silné ruce kroutí paže nazpět, sluchátko padá. Vrávorání, pád naznak. 

Bodnutí jehly, zas ten hluboký vzdech někde hluboko... 
„Vy jste přece jen nedospělý, Kadleci. Co si myslíte, že zmůžete? Nemáte vůbec 

žádnou šanci. Kdo si troufne na... psychiatra?“ 
Slova jako vítězný řev samce, který vyhrál souboj. Pak hluboká lhostejnost. 
 
„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 říkají program, víte, počítačový program, ale to je jen slovo. Stačí říct 
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funkce. A poslouchejte dobře, celá ta velká paráda vašich představ, názorů, posvátných zásad, 
to je jen takový luxus, takové nákladné zdržování, které si ten šedivý kus komplikovaného 
rosolu na povrchu vašeho mozkového orgánu dovoluje navíc, nad mnohem důležitější věci. 
Vy si myslíte, kdovíjak nedotknutelný je ten svět ducha, ale stačí jenom nepatrně snížit 
hladinu kyslíku nebo glukosy v krvi a všechno je fuč, jako když sfouknete svíci.“ 

„Proč jste mě zase připoutali?“ 
„Hned se dozvíte. Já vám teď vstříknu dávku insulinu. Snad jste o tom slyšel, tuhle 

pozoruhodnou substanci vyrábí jeden orgán v břiše, v takových ostrůvcích – zní to docela 
dobrodružně, že? No, my ho už máme umělý. To víte, pokrok pořád postupuje. Když se ta 
látka vstříkne do krevního oběhu, bleskově z něho zmizí cukr. Následek je bezvědomí, koma, 
smrt. Já vám vstříknu právě tolik, abych se dostal na sám práh, víte? Takové malé zaklepání 
na bránu pekelnou. Ale hned nato dostanete glukosu a budete zase zpátky, jako 
znovuzrozený.“ 

„Proč mě rovnou nezabijete?“ 
„Ale já vás chci vyléčit, člověče. Uvidíte, jak vám to prospěje. Tak, sestro, kde je ta 

injekce...no insulin přece! Cože? Tak mluvte přece nahlas... to jsou způsoby...Aha, tak ať 
počká.“ 

Nové šeptání. Doktor vypadá překvapeně. 
„Tak? Že přijdu hned.“ 
Zatěká očima k lůžku, zdá se, že váhá. Sebere se stolu chorobopis, pak jej zas položí. 

Nakonec vzdychne. 
„Odpoutejte ho. Zatím.“ 
Říká to zklamaně, s odporem. Pak jde ke dveřím. 
Za dveřmi vzkypění hlasů. Je to možné...Alena? A to... to je Kalous! Sebevědomý 

hluboký hlas nezřetelně duní. Komorousův ostřejší je téměř jasně slyšet. 
„Ne, v žádném případě... To bych si opravdu nemohl vzít na odpovědnost... Ach tak. 

V tom případě ovšem... Ale jistě, soudruhu tajemníku. Ne, to bych neřekl. Vyléčený ne, to 
nejde tak rychle... Ale ovšem trochu jsme mu pomohli, ale... Nebezpečný? Ne v běžném 
smyslu... Ještě by ovšem potřeboval... Ale když říkáte, že profesor Mařák...Ale ovšem, 
samozřejmě.“ 

Co to znamená? Snad... je ještě síla k naději? 
„Hned? Ne, hned to nepůjde. Já nevím...no dobrá. 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.“ 

Dveře se pootevřou, pak se naplno rozlétnou. Doktor vchází a jeho úsměv rychle hasne. 
Pak se znovu objeví, ale jiný, ironický. 

„Tak to vypadá, že se s vámi rozloučíme. Říkal jste, že nemáte styky... No, možná je to 
tak lepší. Leccos by ještě potřebovalo dotáhnout, ale v zásadě jsme snad něco spolu dokázali, 
že? Rozhodně nezapomeňte, že jsme vám tu chtěli pomoct. Ale prosím vás, vy se celý třesete. 
To je zbytečné, máte přece, co jste chtěl. Já vám dám... ale ne. To by trvalo dlouho. Sestro, 
dejte mi sem stříkačku!“ 

Zase bodnutí, tentokrát snad směrem k životu. Na všechno jsou prostředky... 
 
Podivně kolísavá štěrková cesta, pak brána a neuvěřitelná, docela nová ulice. U 

protějšího chodníku, nápadné proti žluté zdi vzadu, nadutě nablýskané velké černé auto. Alena 
tam naproti na chodníku, v autě řidič a za ním bezvýrazná, tlustá Kalousova tvář. Zaváhání... 
pak prudký hnus. 

Houpavý chodník odskakuje od bot. Běžet, pryč od toho všeho, od temné hrozby 
léčebny, od Kalouse, od Aleny. Běžet, letět jak pták, jako střela poháněná odporem... 
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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, pryč ode všeho... 
„Jirko, prosím tě. Já už nemůžu. Jirko!“ 
Zachránila mě. Škleb ironie: záchrana Kalousem. Hnus... Nohy dál běží setrvačností. 

Někde vzadu řve motor.  
„Jirko, já jsem upadla... Pojď prosím...“ 
Instinktivní skok do vozovky směrem k ní. 
„Ježíši, pozor!“ 
Náhlé zjevení auta, vytřeštěné oči řidiče, kvílení brzd. Obrovská mřížka chladiče utkví 

na nekonečný okamžik. Pak náraz a tma. Jako když sfoukne svíci... 
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Druhé Já 
 

Byla to rozhodně milá pozornost, když Idu Bronislavskou pozvali na ten kongres. 
Událo se to právě v době, kdy se potýkala s jistou krizí, jejíž povahu nedovedla přesně určit. 
Kritiky její poslední knihy Druhé Já nebyly vlídné. Jak už to bývá, výtky často vycházely 
z protikladných předpokladů: část kritiků jí vytýkala, že jen oprášila staré téma, zatím co 
druzí – zřejmě ti méně vzdělaní – ji obviňovali z křečovité snahy být za každou cenu 
originální. Idu odsudky tvrdě zasáhly, považovala Druhé Já za svou nejpoctivější knihu. Ještě 
horší však bylo, že při těch nekonečných polemikách, které s nimi vedla ve své mysli, 
postupně jaksi sama přestávala chápat, co tou knihou vlastně chtěla říct. Mohla se z krize 
dostat jenom tak, že začne tvořil nový příběh. Jenomže ty zdroje v ní, z kterých se vždy 
samovolně hrnuly nové nápady, jako by někdo náhle přikryl betonovým poklopem. Účast na 
kongresu, jehož téma ji zajímalo, tak mohla nakonec být víc, než jen vítaným rozptýlením. 

 Ten nápad pozvat ji pocházel od profesora Kubáta, který byl v čele domácího 
organizačního výboru. Kubát měl pro ni zřejmou slabost, spíš pro ni samotnou, než pro její 
romány. Za jeho pozváním však zřejmě byla hlavně naděje na širší publicitu, kterou by pro ten 
nákladný kongresový podnik právě Ida mohla zařídit. Tak si to zřejmě představoval a získal 
pro svůj projekt ostatní členy výboru. Dokonce zařídil nějakým trikem, že jí odpustili nemalý 
konferenční poplatek – privilegium, které se jinak dostává jen význačným kapacitám, jejichž 
přednášky lákají zástupy bezejmenných, zato však platících účastníků. Tím za ni rozhodl to 
těžké dilema mezi zájmem, který v ní námět kongresu vyvolával, a pocitem, že na něm nemá 
co pohledávat. Ano, psala to, co kritici různým tónem nazývali „psychologickou prózou“, a 
pouštěla se v ní dostatečně hluboko, aby stála za štiplavé komentáře některým odborníkům. 
Opírala se v tom však mnohem víc o vlastní intuici, než o cokoliv jiného. Teď se jí tu sama 
nabízela příležitost nasbírat cenné znalosti přímo u zdroje, z úst předních odborníků z celého 
světa. Byl by jistě hřích to nevyužít. 

Bohužel kongresové zážitky už od počátku nebyly tou intelektuální hostinou, kterou si 
Ida naivně představovala. Nepříjemnosti začaly už jejím pošetilým nápadem, vzít si ty nové 
střevíčky s vysokými podpatky a upjatý černý kostým s malým výstřihem. Šla přece na 
kongres poslouchat a pozorovat, ne se předvádět. Potřebovala však nějak vyrovnat ten pocit 
vetřelce, kterého navíc nikdo nebere vážně. Vědomí přitažlivosti jejího stroze elegantního, na 
prahu čtyřicítky stále ještě pružného zjevu, který i zamyšlením zmatnělé oči slovutných vědců 
stáčel jejím směrem, nebylo k zahození. Koneckonců, měla své zkušenosti s tím, jak ironická 
převaha těch pánů tála v žáru jejího pohledu, pokud si na tom dala záležet.  

Jenomže ty zatracené střevíčky tlačily tak, že by je nejraději odkopla co nejdál a 
chodila po chladném mramoru Kongresového centra bosa. A kostým by byl rozhodně snesl 
nejméně o jedno číslo navíc, nemluvě už o tom, že ujišťování o nemačkavosti látky, kterým ji 
zahrnul prodavač, zas jednou byla bohapustá lež. To všechno ale byly lapálie, které každá 
pořádná žena snáší bez pohnutí brvou. Horší to bylo s obsahem toho, čeho se tu zúčastnila. 
Kongres měl lakonické jméno Mind, česky tedy Mysl, a podle programu byl prvním skutečně 
interdisciplinárním setkáním, které tu mělo svést potůčky výzkumných a myslitelských snah 
od neurofyziologie až po filosofii a logiku do jediného kadlubu – a po důkladném protavení 
vydat zprávu o tom, kolik toho vlastně v této chvíli víme o tom unikavém předmětu, který 
právě Myslí nazýváme. 

Nu, z plánovaných pěti dnů kongresu se první, věnovaný neurofyziologickým 
základům mysli, zvolna chýlil k večeru a Ida zjistila, že už nevydrží ani chvíli poslouchat 
všechny ty muže – byli to skutečně s jedinou výjimkou muži, ačkoliv v obecenstvu byla skoro 
polovička žen – vykládat více nebo méně lámanou angličtinou o usilovných výzkumech na 
různých detailech, které jí připomínaly nepatrná zrnka písku v té nedohledné krajině, kterou 
zřejmě představuje funkce mozku. To, o čem mluvili, jí připadalo samo o sobě fantastické, 
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pokud tomu vůbec mohla rozumět. Naposled to bylo třeba o tom, jak elektrodami, viditelnými 
jen nejsilnějším mikroskopem, snímali elektrické impulsy v jednom neuronu zrakového 
centra mozku po druhém. S urputností, kolísající mezi umanutostí a heroismem, jich tak 
prozkoumali několik set – a řečník za to sklidil zasloužený potlesk. Několik set z kolika? Tří 
nebo šesti miliard? Ida se pokusila spočítat, kolik milionů let by bylo třeba k prozkoumání 
celého mozku a mučivě ji z toho rozbolela hlava. Vyklopýtala tedy z tmavého sálu na chodbu 
a chvíli uvažovala, zda se nemá prostě vytratit na čerstvý vzduch. 

„Doktorka Bronislavská?“, ozvalo se někde blízko.  
Trhla sebou a chvíli se rozhlížela očima ještě oslněnýma přechodem ze tmy do světla. 

Komu má sdělit, že rozhodně není žádná doktorka a nemůže sloužit v žádném směru, který 
snad ten muž mohl mít na mysli? Pak uviděla mladíka s velkými brýlemi, které téměř 
zakrývaly jeho hubenou tvář. 

„Jsem Bronislavská, ale..“ řekla váhavě. 
„Hubáček,“ opakoval mladík zbytečně své jméno, které zřetelně hlásala jmenovka na 

klopě jeho saka. „Mám na starosti techniku, tak jsem se chtěl zeptat, co budete potřebovat pro 
svou přednášku.“ 

„Přednášku?“ opakovala po něm vyděšeně. Najednou měla dojem, jako by se octla 
v jednom z těch tíživých snů, v nichž náhle měla skládat zkoušky na škole, do které předtím 
vůbec nechodila, nebo pronést projev na téma, které jí zapomněli sdělit. 

„To bude asi nějaký omyl. Já jsem tu jenom jako host. Přednášku žádnou nemám, 
pokud vím.“ 

„Opravdu?“ řekl mladík podezíravě a hleděl nechápavě na kus papíru, na němž měl 
jakési zmatené poznámky. „Profesor Kubát říkal...“ 

„To jste mu asi špatně rozuměl.“ 
„Že by...aha, už chápu. To je..“ řekl roztržitě. „Tak promiňte.“ 
Už se na ni ani nepodíval a spěchal zase někam jinam. Ida hleděla trochu otřeseně za 

ním a bůhvíproč se cítila zahanbená.  
Jako už tolikrát v minulosti se sama sebe ptala, oč se vlastně tolik snaží a proč se dere 

tam, kam zřejmě nepatří. Nebylo by vůbec mnohem příjemnější žít jednoduchým životem 
jako většina lidí, nelámat si hlavu velkými otázkami, prostě jíst a spát, případně se milovat, 
pokud by tu zrovna byl někdo dost přitažlivý? Samozřejmě, musela by trošku pracovat, aby se 
uživila – a to v jejím případě znamenalo psát, to jí šlo nejlépe a taky ji to bavilo. Ale proč 
nepsat jednoduché příběhy, nabité snadno pochopitelným, nejspíš vkusně erotickým dějem, 
které by jistě snáze vnutila nakladatelům i čtenářům? Co to v ní bylo, co ji pořád vzdalovalo 
takovým prostým řešením? Jako by v ní bylo jedno Já, které se pořád dralo někam vzhůru 
(nad mraky, jak tomu říkala), a druhé, které přitom protestovalo a ohlíželo se po teplých 
nížinách. Druhé Já, tak přece také nazvala svou poslední knihu. Najednou nevěděla, které 
z těch dvou přitom vlastně měla na mysli. 

„Paní Bronislavská,“ ozvalo se za ní. Leknutím až poskočila. Pak s úlevou poznala 
kulatou postavičku profesora Kubáta, která se k ní hnala, seč jí krátké nožky stačily. 

„Taky ode mne chcete přednášku, jako jeden z těch vašich pochopů?“ zeptala se 
s úsměvem a podala mu ruku. Chopil se ji jako svátosti, ale jeho očka vyjadřovala méně 
zbožný obdiv. 

„Upřímně řečeno, viděl bych vás na pódiu raději, než některého z těch Japončíků,“ 
řekl a stále držel její ruku. „Tomu poslednímu nebylo skoro rozumět.“ 

„To, co dělá, ale vypadalo fantasticky.“  
Jemně mu vyvinula ruku. 
„Ano jistě... Takže se vám program líbí?“ 
„Trochu mě děsí.“  
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Zdvihl obočí a předvedl pantomimu údivu. Pokud věděla, vždycky se choval, jako by 
chtěl svou mimikou ilustrovat nějakou literární frázi. 

„Celý den se dozvídám,  jak neurony v mozku reagují na to nebo ono, případně jak se 
v těch svých výkonech všelijak sdružují. Dělají to samy od sebe, že. Nevšimla jsem si, že by 
se mě nějaký neuron ptal, co má dělat.“ 

„Co by se ptal? Dělá jenom svou práci,“ se smíchem odpověděl frází populární 
v televizních seriálech. „Srdce se vás taky neptá, kdy má tlouct, naštěstí pro vás. Žlázy se 
neptají, kdy vylučovat hormony, buňky kdy se dělit...“ 

„To je ale skandál,“ řekla napůl v žertu. „Tohle má být údajně mé tělo..“ 
„Krásné tělo, ještě že ho máte.“ 
„Přitom si zřejmě dělá to, co samo chce.“  
Otevřel ústa, aby odpověděl, ale v tom okamžiku k nim přistoupil nějaký Japonec a 

začal něco drmolit. Kubát na ni vrhl pohled mučedníka, vlečeného na popravu, a nechal se 
odvést. Ida za ním poslala nezávazný svůdný úsměv, který patřil k oné hře, tvořící formu 
jejich přátelství. Kubát v ní předstíral, že ji chce svést, ona se tvářila, jako by brala jeho 
pokusy vážně. Oba zřejmě pouštěli z hlavy jeden druhého, jakmile se rozešli, ale zas ne tak 
úplně, jinak by jejich hra nemohla pokračovat. 

Bloudila nerozhodně chodbami Centra a pak se zastavila u zasklené vitríny 
s barevnými obrázky. Jako výzva všem účastníkům kongresu, kteří by snad chtěli ignorovat 
hmotný základ mysli, tu byly vystaveny závratně zvětšené fotografie částí lidského mozku. 
Působily dojmem abstraktních obrazů a zároveň jimi vyhlíželo něco velmi skutečného: jakýsi 
podivný svět chvějivě prokrvených slují, rosolovitých paliček, vláken a úponků, propletených 
s nepřehlednou složitostí do zjevného chaosu spojů a jakýchsi mikroskopických ústředen, 
řídících drtivý zmatek čehosi ještě menšího. A to celé žilo, zřejmě se nenápadně 
přizpůsobovalo a vyvíjelo. Tohle mám v hlavě, říkala si a zachvěla se jakýmsi odporem. Něco 
takového ve mně reaguje na podněty, ať už chci či ne, a předává své zprávy dál v jakémsi 
mikroskopickém spiknutí. Co já, říkala si, kde v tom jsem já? Jsem na tom jako čínský císař, 
formálně mocný, ve skutečnosti jen hříčka samovolné přičinlivosti nesčetných služebníků? 

Bezděčně se zachytila vitríny. Násilím odtrhla oči od těch obrázků a rozhlédla se 
kolem. Několik účastníků kongresu různých ras a národností prošlo tak trochu ztraceně 
kolem, přelétlo zrakem její jmenovku, pak její tvář a postavu. Její jméno jim nic neříkalo, to 
ostatní zřejmě ano, ovšem na jiné úrovni: to zase jejich nesčetní služebníci v podobě neuronů, 
žláz a orgánů, které také jenom dělaly svou práci. Představa, že by se kterýkoliv z jejich 
majitelů právě v této chvíli pokusil o nějaký kontakt, ji přiměla k pohybu. Doklopýtala do 
rozměrné haly a protože se zase ozvala ta protivná bolest v kotnících, svezla se do jednoho 
z křesel organických tvarů, která tu plavala na chvějivém lesku mramorové podlahy. Přivřela 
oči a v našedlém prostoru mezi řasami uviděla přímo naproti sobě profesora Stolaře. Jako 
vždy se lišil od všech ostatních, nejen svým jako by krajně opotřebovaným vzezřením – Idě 
čímsi připomínal jednoho dobráckého zmrzlináře, který byl významnou postavou jejího 
dětství – ale především chováním: nediskutoval, nečetl si v abstraktech kongresu, ba dokonce 
ani nemíchal lžičkou v šálku kávy, ale seděl pohodlně v křesle s pověstným kloboukem na 
klíně a – spal. Ida, které se také stále víc klížily oči podivnou únavou, si matně uvědomila, že 
právě se Stolařem se už dlouho chtěla seznámit: měl sloužit jako předobraz pro jeden příběh, 
který v ní zvolna začal klíčit.  

Cosi ji pudilo k té zvláštní Stolařově postavě, kterou zatím vídala jen zdálky – a 
nebyly to jenom populární historky o projevech jeho originality. A přitom cosi jiného ji 
vždycky odradilo od pokusu o nějaký kontakt. Bylo to její druhé Já? Jaképak druhé Já, okřikla 
se náhle. Je přece jenom jedno – to, které o něco usiluje. Zavřela oči, aby načerpala sílu. 
Potom, po krátkém váhání, se zvedla a prošla halou. 

„Ida Bronislavská?“ řekl Stolař a otevřel oči. „To vy jste napsala to Druhé Já?“ 
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„Vy jste to četl? Doufám, že tam není moc nesmyslů.“ 
Stolař pokrčil rameny. 
„Každý říká nesmysly. Některým se prostě víc věří.“ 
„Myslíte, že není ani zrnko pravdy v tom, co jsem napsala?“ 
Byla zvyklá na to, že její psychologické prózy neberou odborníci vážně. Ale odsudek 

Stolaře, který byl podle pověsti úplně zbaven jakýchkoliv předsudků, by ji byl bolel. 
„V každém případě je to jakási pravda o vás,“ usmál se.  
„To je jen zdvořilý způsob, jak říct, že to za nic nestojí.“ 
„Ale kde,“ řekl Stolař vlídně. „V jistém smyslu jsme si všichni podobní. Když poctivě 

napíšete něco o sobě, mluvíte tím taky o všech lidech.“ 
„Chtěla jsem se vás zeptat... Slyšela jsem tu o těch studiích na jednotlivých 

neuronech...“ 
 „Kolik je hodin?“ přerušil ji. „Čtyři deset? To musím rychle do ústavu, něco mi tam 

běží. Jestli chcete, můžeme si povídat cestou.“ 
Cestou – to znamenalo v otřesech a zlověstném rámusu profesorova velkého, špatně 

udržovaného auta. Při každé výměně rychlosti vůz popuzeně poskočil a Stolař tiše zaklel. 
Zákonitost tohoto sledu Idu pobavila. 

„To klejete nad převodovkou nebo nad svým řidičským uměním?“ 
„Nemístný dualismus. Kleju nad aktem řazení, auto se při něm vždycky chová jako 

klokan. Nejraději bych neřadil, ale motor potom řve jak tank.“ 
Ida se jenom zasmála a hleděla z okna. Odpolední slunce trousilo zašlé zlato po 

střechách, zatím co tady u nich dole, v kamenné šachtě mezi domy, se ulice pod namodralým 
závojem začínala vzpínat prvním přívalem dopravní špičky. 

„Dívala jsem se na ty mikrofotografie mozku,“ řekla, když zase uvázli na další 
křižovatce. 

„Strašný pohled, co?“ pokýval hlavou.  
Ida na něho překvapeně pohlédla. 
„Vy taky..?“ 
„Jak by ne. Tahle synapse vystřelí pár molekul do támhletoho váčku, to způsobí změnu 

zase téhle membrány. Funguje to fantasticky, ne ? Ale čím víc to chápeme na téhle úrovni, tím 
víc jako by nám unikal celek.“ 

„Právě jsem si taky říkala, zda je vůbec možné z takových detailů poskládat celý 
obraz. Kolik milionů let by jenom bylo nutné k prozkoumání každého z těch miliard 
neuronů...“  

Měla divný pocit, že vlastně nevyjadřuje svou hlavní starost. 
„Co vás to napadá,“ zasmál se. „Kterýpak obor zkoumá každý detail? Hledají se 

principy a pár jasných příkladů, na nichž se dají ověřit. Zbytek se musí domyslet.“ 
„Jakou jistotu vědění pak ale máme?“ 
Mezitím naskočila zelená, vůz párkrát poskočil a zařval. 
„Řve jako lev,“ ušklíbl se Stolař. „Jistota, říkala jste?“ 
„No, když si většinu jen domýšlíme..“ 
„Vy byste asi chtěla vědu jako takový nepotopitelný Titanik, který bezpečně brázdí 

moře zkušenosti. Víte, jak to s ním dopadlo, s tím Titanikem myslím. Stejně se vedlo všem 
velkým jistotám minulosti: jedna větší katastrofa a šly ke dnu.“ 

Několik vteřin drtil mezi zuby kletby nad tím, že má zase řadit, pak se jeho 
pomačkaný obličej zas uvolnil. 

„Naše věda je taková chatrná bárka, do které ze všech stran teče... Pořád se musí 
opravovat, ale nikdy to nejde úplně zgruntu. Jste totiž na moři...“ 

Podívala se ze strany na něho, zda mluví vážně. Vlídné sklady jeho vrásek snad 
naznačovaly úsměv. 
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„Jistota?“ řekl za chvíli. „Ta je snad v postoji, víte? V té neúchylné vůli k pravdě, i 
kdyby člověk měl popřít všechno, co za celý život udělal...No, už jsme tady,“ řekl najednou a 
nečekaně obratně vjel do nějakého dvora. „Víte co, pojďte se mnou nahoru. Zjistím si jenom, 
jak dopadly nějaké pokusy, takové – no to je jedno. Pojďte.“ 

Prošli vrátnicí do příjemného chladu. Stolař otevřel několik dveří, překotně se omluvil, 
pak Idu nacpal do jakési těsné místnosti, obdaroval ji svým kloboukem, který zřejmě s sebou 
nosil jako amulet, a byl pryč. Ida zvědavě vzhlédla k zborceným řadám knih v policích. Pak 
uslyšela lehké zakašlání a s překvapením viděla, že v koutě místnosti už někdo sedí. 

„Promiňte, nevšimla jsem si,“ řekla trochu zmateně. 
„Nevadí,“ řekl neznámý a vstal, aby jí podal ruku. „Já jsem Skála.“ 
Ida se představila, ale na Skálu její jméno zřejmě nedělalo zvláštní dojem, rozhodně ne 

větší, než její zjev – na ten zřetelně reagoval, to nebylo těžké poznat. Nevěděla, zda se má cítit 
polichocena či naopak, ale v duchu nad tím mávla rukou. Muži většinou příliš nečtou, to je 
prostě fakt. A vědci nejspíš nemají čas ani chuť. Bohémské typy jako Stolař nebo Kubát jsou 
zřejmě výjimkou. Ostatně žádný z nich jako vědec moc nevypadá. Podle kulaté postavičky a 
věčně zarudlé lysiny profesora Kubáta by člověk nejspíš soudil na nějakého hokynáře. A 
Stolař? Idě se okamžitě vybavil zas ten hodný zmrzlinář z jejího dětství. Naproti tomu tenhle 
Skála, o tom nebylo možno pochybovat: dobře tvarovaná, štíhlá tvář pod přemýšlivým čelem, 
bystré oči za slušivými brýlemi. Mohlo mu být tak pětačtyřicet, ale spánky hustých tmavých 
vlasů měl už postříbřené šedinami. Inteligentní zjev. Divila se, že není na kongresu. 

„Vy tu pomáháte profesoru Stolařovi?“ 
„Čas od času... Oni tu mají dost často problémy. Jednou jsou to přímo základy, jindy 

konstrukce nad nimi. Teď zrovna je to systém ústředního...“ 
„Víte, já tomu moc nerozumím,“ skočila mu do řeči, aby v něm nevyvolala nesprávný 

dojem. „I když tak trochu o příbuzných věcech píšu. Ale když dojde na detaily...“ 
Skála jen mávl rukou. 
„Detaily. Samozřejmě jsou důležité, ale především se to musí pochopit vcelku.“ 
Živě mu přisvědčila.  
„Povídali jsme si o tom s panem profesorem v autě.“ 
„Skutečně?“ řekl potěšeně. „Myslel jsem, že už na ten problém zapomněl.“ 
„Já jsem vás předtím přerušila...“  
Ten člověk ji něčím zvláštně přitahoval, jenom přesně nevěděla, čím. 
„Jak bych vám to stručně řekl – podle mne je důležitá vertikála, víte, ten zdvih. 

Samozřejmě, hraje roli i vyváženost, propojení na různých úrovních a podobně. Ale k čemu to 
všechno je, když v tom nic netáhne vzhůru?“ 

Ida mu přisvědčila téměř okouzleně. Kdo by byl čekal, že právě tady najde spojence, 
navíc tak sympatického? Tohle se přece snažila vyjádřit už dávno: musí snad existovat pohled, 
který nás povznese nad to mikroskopické mravenčení a objeví znovu ducha. Vertikála, nebo 
ještě lépe zdvih. Výborně řečeno. Tenhle člověk se jí líbil.  

Na chodbě se ozval halas, pak se dveře rozlétly. Nahlédl Stolař, omluvil se a zase 
zmizel. Pak se znovu objevil.  

„Aha, tady jste,“ řekl roztržitě. „A vida, pan Skála, vítám vás,“ usmál se potěšeně. 
„Pojďte prosím vás všichni...“  

Už byl zase na chodbě, ale když ho oba váhavě následovali, protlačil se kolem nich a 
popadl svůj klobouk, který předtím Ida pietně položila na stůl. Pak se zarazil. 

„Nejlepší asi bude, když zůstaneme tady,“ řekl zamyšleně. „Všude je hrozně lidí.“  
Vypadal trochu ztraceně, asi jako venkovan na nějakém veletrhu. Člověk by nevěřil, že 

je nejdůležitější osobou v tomto ústavu. Najednou se probral ze zamyšlení. 
„Tak co, pane Skála,“ řekl zvědavě. „Na co jste přišel? Víte,“ obrátil se k Idě. „Bez 

pana Skály bychom tady byli úplně ztracení.“ 
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„Právě jsem to povídal tady paní Bronislavské.“  
S potěšením zaznamenala, že si zapamatoval její jméno. Jak teď stál, viděla, že má 

docela široká ramena a zřejmě atletickou postavu. To se v tomhle oboru moc často nevidělo. 
„Důležitý je zdvih, víte, tah vzhůru,“ pokračoval Skála. „Bez toho vám to fungovat 

nebude. Podívejte se,“ rozložil nějaké nákresy po stole. „Tady je kotelna, že. Odtud to stoupá 
sem...“ 

Další výklad už Ida neposlouchala. Trvalo jí chvíli, než strávila skutečnost, že po celou 
dobu zřejmě šlo o špatně fungující ústřední topení. Pan Skála, v jejích očích vzorový typ 
vědce, byl zřejmě údržbář, v nejlepším případě inteligentní technik. V nejlepším případě?  
Jako by v ní zase byly dvě různé Idy – jedna, která cítila zklamání a hleděla na toho muže 
s jakousi útrpnou sympatií, a druhá, která ještě cítila teplo jeho dlaně a jeho zájem o ni. Byla 
to asi především ta druhá, která se zaujetím sledovala mladistvý zápal, s nímž Skála 
profesorovi vykládal své myšlenky, a říkala si, že zas tolik nezáleží na tom, čeho se týkají. 
Ostatně i sám Stolař jim naslouchal se zjevným zájmem a snad i respektem. 

„To dává smysl,“ říkal právě oživeně. „Takže to řekneme těm našim údržbářům.“ 
„Budete jim to muset říct vy. Mne by vůbec neposlouchali.“ 
„Aha, profesionální žárlivost.“ 
„Oni mě prostě neuznávají. To víte, nepatřím k nim a na ten obor nemám žádné 

papíry.“ 
Stolař zamyšleně pokýval hlavou. 
„Papíry, tituly. Jako by na nich závisela hodnota myšlenky,“ řekl zamyšleně. „Lidi 

ovšem mohou mít pro své postoje všelijaké důvody. Do hlavy jim člověk nevidí. Ačkoliv,“ 
ožil náhle. „Poslyšte, máme tu teď něco úžasného, to musíte vidět.“ 

S dychtivostí malého chlapce se před nimi hnal po schodech a potom chodbou.  
„Říká se tomu funkční magnetická rezonance,“ říkal přitom přerývaně, jak jen stěží 

popadal dech. „Já podstatě té metody zatím moc nerozumím, ale to, co dokáže, mi připadá 
skoro neuvěřitelné.“ 

Otevřel dveře veliké laboratoře. Idu ovanul citelný chlad klimatizace a k tomu slabé 
zamrazení, které v ní vyvolávaly neznámé přístroje. Jako vždy v takových případech hleděla s 
trochou úzkosti a nedůvěry na impozantní oblouk magnetu a doslova se otřásla, když jim 
Stolař ukázal na tunel v něm, do něhož se zasouvá hlava. 

„Vůbec to nebolí,“ usmál se Stolař její reakci. „Všechno se snímá na dálku, je to ta 
nejšetrnější metoda, jakou si lze vůbec představit. Skutečný zázrak. A přitom podívejte, co to 
umí.“ 

Ukázal jim sled záznamů šíření vzruchů v mozku poté, co člověk právě spatřil něco 
zajímavého. 

„Vidíte, napřed se vzbudí zraková centra tady vzadu. Dalo by se říct, že člověk už vidí, 
ale nic si ještě neuvědomuje... Ale tady, setinu vteřiny potom, už jde vzruch dál, rozlije se do 
předních laloků, tady už mozek o něm ví, už ho začíná vyhodnocovat – a podívejte, tady 
v řezu, vidíte tu aktivaci v hippocampu..,“ pokračoval a brzy už mluvil jenom k sobě, protože 
ho oba návštěvníci přestali sledovat.  

Ida pohlédla na Skálu a on její pohled opětoval. Oba zajímalo, co jim profesor Stolař 
ukazoval, jenom mu přestávali rozumět. Ale kromě toho – nějak jinak, v jiném patře jejich 
mysli – zajímali také jeden druhého. Ida si náhle uvědomila, jak silně ji tenhle muž přitahuje, 
a trochu ji to polekalo. 

„Kdybych si lehla do toho tunelu,“ zeptala se rychle a hned doufala, že ji profesor 
nevezme za slovo, „viděl byste mé myšlenky? Myslím to, o čem jsou?“ 

Proč mě to vlastně napadlo, zarazila se. Chtěla bych se dozvědět to, o čem v sobě 
nevím? Vidět pohyby toho služebnictva, které si jenom dělá tu svou práci, aniž by se přitom 
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staralo o to, co si myslí jejich paní? Ne, počkat, jejich paní přece může myslet jenom jejich 
prostřednictvím.. Zase pocítila onu slabou závrať, která se dnes o ni pokoušela vícekrát. 

„Myšlenky?“ opakoval Stolař trochu překvapeně. „To ne. Vidíme stav tkáně, jeho 
změnu. Snad jisté procesy nebo pohotovost k akci. Myšlenku asi takhle zachytit nelze. 
Nejspíš to nepůjde nikdy a nijak.“ 

„A co ten člověk,“ vmísil se Skála, „který údajně fotografuje své myšlenky? Víte, ten 
citlivec...“ 

„Vím,“ přerušil ho Stolař chmurně. „Nejspíš je to podvodník. Myšlenka je přece mimo 
prostor, tak jak by...“ 

Pečlivě vrátil záznam tam, odkud jej vzal. 
„Bývaly doby,“ pokračoval, „kdy si lidé mysleli, že když si představíte třeba koně, 

objeví se v mozku jeho obraz, prostě malý kůň. Dneska už víme, že je to nesmysl.“ 
„Takže já sama, myslím mé Já,“ vyhrkla Ida, „také není taková malá postavička, která 

v tom mozku dohlíží.“ 
„To jistě,“ zasmál se Stolař překvapeně. „Jak vás něco takového napadlo?“ 
„Řekla jsem to schválně hloupě. Podívejte, na kongresu pořád slyším, že když člověk 

něco vidí, reaguje tenhle neuron tak a tamten zase jinak. Vy jste nám zase ukazoval, jak se 
přitom v mozku šíří vzruch. Je to všechno hrozně zajímavé, ale nějak z toho pořád nechápu, 
jak to přijde, že něco vidím. Víte, já sama – ne ty moje neurony.“ 

Stolař na ni chvíli vážně hleděl. 
„To je možná otázka úrovně,“ řekl zamyšleně. „Nejspíš toho, jak ty různé části vašeho 

mozku vzájemně spolupracují.“ 
„Zas jste to řekl – vašeho mozku. Mám tedy mozek, v něm nějaká centra, v nich zase 

neurony a tak pořád dál. Mám to všechno, asi tak jako mám třeba hodinky či telefon. Ale kde 
jsem já, která to všechno mám?“ 

„Na to je asi nejlepší podívat se do zrcadla,“ řekl s úsměvem. 
„Teď jste mě odbyl.“ 
„Jenom trošku... Copak k vám vaše tvář, ruce, nohy a všechno to další nepatří?“ 
„Ale to je přece jenom povrch...“  
„Neurony taky, i když je běžně nevidíme... Víte, jsou otázky, které zatím neumíme ani 

správně položit, natož je zodpovědět.“  
Sestupovali pak po schodech a Ida přitom měla divný pocit jakéhosi prázdna. Po tom 

dni, v kterém se dozvěděla tolik nového, ví toho vlastně méně, než včera. Svěřila se s tím 
Stolařovi. 

„Vítejte do klubu,“ odpověděl se smíchem. „Tak nějak to prý teď říkají v televizi.“  
Když se u východu rozloučili se Stolařem, nabídl jí Skála, že ji někam sveze. 
„To by se mi docela hodilo. Tedy pokud máte lepší auto, než pan profesor.“ 
„Lepší? To sotva. Snad lépe seřízené.“ 
Auto, jehož dveře jí otevřel, bylo skutečně nenápadné. Zato se rozjelo zcela hladce a 

pak už pořád jenom jemně předlo. Být technik přece jenom má své výhody, pomyslela si Ida. 
„Vy neklejete, když musíte řadit?“  
„Jako pan profesor?“ zazubil se na ni. „Ne. Dělá mi to spíš potěšení.“ 
Podívala se na jeho silné zápěstí, když znovu měnil rychlost. Byl to energický, ale 

přitom téměř laskající pohyb. Auto jen zapředlo jako spokojené zvíře. Podivně ji to vzrušilo.  
„Jak to, že nemáte žádné papíry na to, čemu zřejmě rozumíte?“ 
„Já jsem taková ztracená existence.“ Nebyl v tom ani stín trpkosti. 
„Jak moc ztracená?“ 
Letmo na ni pohlédl. 
„Dost...Umím všechno a nic. Studoval jsem kdysi psychologii, ale po třech semestrech 

mě vyhodili kvůli rodičům. Údajně se do něčeho zapletli, nikdy jsem nepochopil, do čeho. Po 
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letech jsem to zkusil jinde a skoro podvodem se dostal na techniku. Zas si mě tam našli, už 
jsem dělal diplomku.“ 

„Tak proč teď..“ 
„Proč si to nedodělám? Musel bych začít úplně znovu. Nebo žebrat o nějaké úlevy.“ 
Ze způsobu, jakým to řekl, bylo zřejmé, že žádná z těch alternativ pro něho nepřipadá 

v úvahu. Chvíli mlčeli. Pak řekl zcela věcně, že se naučil trochu rozumět počítačům a teď 
nemá nouzi o práci ani o výdělek. 

„Psychologie a ty věci okolo mě nepřestaly zajímat,“ řekl do skla před sebou. „Tak 
jsem byl rád, když mě před časem firma náhodou poslala právě k Stolařovi. Začali používat 
počítač a potřebovali někoho, kdo by jim to rozběhl.“  

Chvíli trvalo, než znovu promluvil. 
„Pak už mě tak nepotřebovali, ale zvykl jsem si tam chodit na kus řeči. Doufal jsem, 

že si se Stolařem budu povídat o jeho výzkumech. Jenomže ta jejich budova je na spadnutí, 
tak je z toho skoro vždycky porada jednou o základech, jednou o topení.“ 

„To máte za to, že se v tom všem vyznáte,“ zasmála se. 
„Nevyznám. Ale když člověk o věcech přemýšlí, nakonec najde řešení.“ 
„Profesor ví, proč tam chodíte? Myslím, co vás tam táhne?“ 
„Asi to tuší, ale je to jemný člověk. Nechce mě zahanbit. Tak mi jen tak mimochodem 

vždycky řekne něco o tom, na čem zrovna dělají. Nebo mi třeba půjčí nějaký článek, případně 
knihu, prý jestli by mě nenapadlo nějaké technické řešení.“ 

„A napadne?“ 
Zas se tak skoro chlapecky zazubil. 
„Občas nějaká maličkost.“  
Podívala se z okna a viděla s lítostí, že už je prakticky doma. Řekla mu to. 
„Já vím.“ 
„Víte? Jak to?“ 
„Bydlím o dva domy dál. Občas vás vídám.“  
„Jak to, že jsem si vás nikdy nevšimla?“ 
„Vidět není totéž jako být viděn. To vám řekne každý průzkumník,“ smál se. 
Vůz stál už chvíli, otevřela tedy dvířka a vystoupila na chodník. Nějak pořád nevěděla, 

jak se rozloučit. Bezděky pohlédla nahoru, na temná okna svého bytu, kde už skoro dva roky 
na ni nikdo nečeká. Ještě nedávno jí to přinášelo úlevu. Teď pocítila dotek samoty. 

„Děkuji za svezení...“  
Ráda by ho pozvala nahoru, třeba na šálek kávy. Mohla by říct něco méně banálního, 

třeba že kávu sice vaří strašnou, ale že ještě nikoho nezabila. Ale stejně by to bylo banální. 
Stál tu a čekal. Za vteřinu mu bude muset podat ruku a rozloučit se.  
„Víte,“ řekla trochu překotně. „Já jsem si taky pořídila počítač. Takový malý, jenom 

na psaní. Nějak mi ale dobře nefunguje, nejspíš něco nedělám správně. Tak mě napadlo, když 
se v tom vyznáte...“  

„Že bych mohl poradit,“ doplnil ji vlídně. „Proč ne, docela rád.“ 
Skutečně měla s tím počítačem potíže, ale zároveň to byla záminka, aby ho mohla 

znovu vidět. Nejspíš si to uvědomoval i on a to ji uvádělo do rozpaků.  
„Dneska už je asi pozdě,“ řekla rychle. „Jistě na vás čeká rodina.“ 
„Nemám žádnou.“  
Překvapeně na něho pohlédla. Na starého mládence rozhodně nevypadal. 
„Žena mě opustila už před lety,“ dodal se stínem smutku. „Role ztracené existence jí 

nevyhovovala.“ 
„Na mne taky nikdo nečeká.“ 
„Já vím. Znal jsem vašeho muže. Všiml jsem si, že ho už nevídám.“ 
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Beze slova se otočila a začala odemykat dům. Uvědomovala si, že stojí za ní, a to ji 
znervóznilo natolik, že upustila klíče.  

„Nemusí to být dneska,“ řekl tiše. 
„Ale může, nebo ne?“ ohlédla se na něho. 
S úsměvem mlčky přikývl. 
Zápasila tedy s klíči a přitom jako by i ona současně stála opodál a pozorovala 

s údivem tu scénu. Ona, která s povzneseným úsměvem odolává svodům různých skvělých 
mužů, si tady zcela nezakrytě a ještě celá rozrušená vede takového ztracence. Co ji k tomu 
vlastně vedlo? Bylo to všechno jenom dílo žláz a neuronů, které si – bez ohledu na její mínění 
– prostě jen dělaly svou práci? 

A přitom kdesi hlouběji, možná mnohem blíže její pravé povaze, v ní někdo tiše jásal. 
Její druhé Já? Snad. Ale třeba bylo skutečně jen jedno. Snad tu jen trochu zmateně otálela, jak 
to dělávala při psaní, když měla začít novou kapitolu.  

Najednou pochopila, že se s klíči pachtí zbytečně.  
„Nebylo zamčeno,“ řekla s údivem a otevřela dveře. 
 

= = = 
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Záměna 
 

 Později si říkal, že se velké katastrofy asi ohlašují zdánlivě nedůležitými příznaky. 
Seděl tehdy už trochu příliš dlouho v čekárně úřadu, který mu měl vydat novou identifikační 
kartu, a snažil se ovládnout narůstající podráždění. Za tu dobu, co tu posedával, protahoval se, 
listoval nákladnými, ale nezajímavými časopisy, na něž veřejná správa plýtvala veřejnými 
prostředky, skanulo do prázdna několik tisíc nenahraditelných vteřin jeho života. Možná by je 
byl stejně nějak probloumal, ale nebylo by to aspoň z donucení.  

 Zauvažoval, zda nemá důrazně zaklepat nebo snad raději zabušit na dveře kanceláře, 
ale jako vyvolána tou myšlenkou se z nich vyklonila mladá elegantní žena a pozvala ho dál. 
Když proti ní usedl na standardní návštěvnickou židli, viděl, že tak mladá vlastně není. 
Balancovala na tom rozhraní mezi třicítkou a čtyřicítkou, kdy zralé ženství dokáže 
zmobilizovat všechny zbývající znaky mládí a proměnit je do rafinovaného, klamně 
mladistvého půvabu. Díval se na ni s oceňujícím obdivem, který si ona zřejmě dobře 
uvědomovala, ačkoliv k němu zatím nevzhlédla od formuláře, který měla rozložený před 
sebou. 

 „Všechno by bylo v pořádku,“ řekla sytým, kultivovaným hlasem. „Až na tohle, tady 
jste se přepsal.“  

Přisunula mu formulář blíž a ukázala nehtem na jednu kolonku. Důvod, proč už v té 
chvíli nenastražil veškerou pozornost, tkvěl nejspíš právě v tom nehtu, který svou dokonalostí 
připomínal plátek nějakého květu a přitom stopou nějaké kancelářské špíny za svým okrajem 
podával neklamnou zvěst o těle, k němuž patří. Bude jí čtyřicet, možná víc, říkal si. Mladší 
ženy teď zdůrazňují ležérní, často odmítavou tvrdost. Sklouzl pohledem po její štíhlé pěstěné  
ruce, přes její hruď, měkce obemknutou kašmírovou halenkou, až k pravidelné tváři, jejíž 
lehký ruměnec v té chvíli možná nebyl jenom dílem pečlivého nalíčení. 

„To je docela možné,“ řekl lehce. „Nad formuláři vždycky docela nepochopitelně 
zhloupnu." 

Usmála se a poprvé na něho přímo pohlédla. V hnědých očích jí tančilo zlaté světélko, 
snad příznak, že ví o jeho obdivu a že jej neodmítá. 

„To se stává, zvlášť s rodným číslem,“ řekla vlídně.  
„S rodným číslem? Kde přesně.“  
Jsem vzrušený jak mladík, pomyslel si. Těkal pohledem po papíru, ale viděl jenom štíhlý 

prst s růžovým plátkem nehtu. 
„Vždyť vám to ukazuji, tady,“ zasmála se. 
„Ale to je myslím v pořádku.“ 
„No tak,“ hravě se zamračila. „Napsal jste nula šest nula pět, prostě jste to přehodil.“ 
Znejistěl. Tohle se mu teď stávalo dost často, nejen s čísly. 
„Když jste se narodil šestého pátý,“ pokračovala trpělivě. 
„Ale já se narodil pátého šestý,“ přerušil ji.  
Pohlédla na něho zpříma a kouzlo tichého dialogu, který bezděčně vedli němými signály, 

se náhle vytratilo. 
„Pátého června?“ zeptala se přísně. „Jste si tím jist?“ 
„No, jist si mohu být jen tím, kdy slavím narozeniny,“ zasmál se rozpačitě. „Tedy 

slavíval jsem, hlavně v dětství.“  
Jako tak často v poslední době, jedinou jistotu mu nabízely vzdálené vzpomínky. Vybavil 

si, jak se jednou – mohlo mu být tak pět let – úplně ztratil v nějaké hře na poli dost daleko od 
domova a na své narozeniny, na něž se předtím celé týdny těšil, úplně zapomněl. Přiběhl 
tehdy pro něj starší bratr, důkladně otrávený svým posláním. Z té vzpomínky na něho dýchlo 
to letní vedro. Jenomže teď bývají horka v květnu, napadlo ho. 

„Nemáte u sebe ještě nějaký doklad?“ přerušila jeho myšlenky. 
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„Dal jsem vám přece svou starou kartu.“ 
„Ano, ale víte,“ řekla hlasem, v němž rozpaky zápasily s potřebou zachovat si autoritu, 

„kolegyně ji omylem odnesla s ostatními k skartaci. Bojím se, že už v téhle chvíli neexistuje.“ 
„Tak mě musíte mít v kartotéce.“ 
„V počítači,“ opravila ho. „Všechno je teď v počítači. A problém je, že počítač tohle 

rodné číslo nezná.“  
„Je to jen stroj.“ 
„Je to stroj, který se nemýlí.“ 
Tohle teď slyšel často. Vzdor lidí proti autoritě strojů, zdánlivě nepřekonatelný, se 

zhroutil jako působením nějaké magie. 
„A co ten, kdo do něho to číslo vložil?“  
Neměl žádnou představu, jak se to dělá, nějaký člověk tam však přece musel figurovat. 

Pak, aby rozptýlil napětí, prohledal kapsy. Měl u sebe kartičku pojišťovny a roční jízdenku na 
tramvaj. Na obou však bylo rodné číslo zašlé dlouhým používáním. 

„To nám moc nepomůže,“ řekla žena nešťastně. „Budete muset přinést rodný list.“ 
Trhl sebou. Další den na úřadech? Pak si však řekl, že to má jednu výhodu: znovu se s ní 

setká. Pro potíž s rodným číslem málem zapomněl, jak se mu líbí. Ne že by pomýšlel na 
nějaké dobrodružství – bylo prostě příjemné se na ni dívat. 

„Budete tu zase vy?“   
Lehce se zarděla, teď to viděl jasně. 
„To víte,“ řekla trochu upjatě.  
Když se však ve dveřích ještě ohlédl, přistihl ji, že se za ním dívá.  
Na cestu zpátky do práce bylo už pozdě, vydal se tedy k domovu. Tramvaj samozřejmě 

měla zas jednu ze svých četných výluk. Zvolil autobus, který snad jel přibližně jeho směrem. 
Doprava v tomhle městě představovala problém, který zřejmě neměl řešení: ti, kteří si pořídili 
auto a zatím o ně ještě nepřišli, trávili hodiny v dopravních zácpách; ti, kteří dávali přednost 
veřejné dopravě, trpěli přibližně stejně dlouho v přecpaných tramvajích, nebo se – jako on teď 
– vydávali na dobrodružné výpravy náhradními autobusy.  

Když nazdařbůh vystoupil, nemohl v okolí nic poznat. Chvíli stál na neznámé ulici a 
rozhlížel se. Z přízemního okna ho se zájmem pozorovala jakási stařena s malou holčičkou. 
Měl chuť prostě se jich zeptat na cestu, ale hleděly na něho nějak cize. Jako tak často, ostych 
ho přiměl, aby prostě nazdařbůh vykročil náhodným směrem. 

Ulice, do níž brzy přišel, mu byla povědomá. Když na protějším rohu spatřil štít s jejím 
názvem, pocítil slabou úzkost. Neviděl dobře, ale podle nápisu to byla ulice Majerové. Ta, 
kterou hledal a v níž bydlel už dvacet let, se jmenovala Meyerova. Netušil, kdo ten Meyer byl 
– nejspíš nějaký dávno zapomenutý politik, natolik bezvýznamný, že jeho jméno nikomu 
nevadilo. Že by přece jenom – ze dne na den – ulici přejmenovali? A ještě takhle? Divná 
volba, divná podobnost ulic i jmen. Dokonce – a v té chvíli mu zabušilo srdce – o blok dál 
uviděl dům, téměř totožný s tím, v němž bydlel. Barva se snad zdála trochu jiná, omítka o 
něco víc oprýskaná. Číslo však souhlasilo a když s jakousi závratí přeběhl ulici, odemkl 
snadno připraveným klíčem dveře. Když později ty první hodiny své katastrofy znovu a 
znovu probíral, byl si prakticky jist, že do druhého patra vyběhl se sklopenou hlavou a že se 
také vyhnul pohledu na vizitku na dveřích, když odemykal. 

„Ty už jsi doma?“ podivila se Stella. „Chceš taky skleničku?“  
Pozdvihla k němu výmluvně pohár s docela slušnou dávkou jantarově zbarveného 

nápoje. 
„Ty přece vůbec nepiješ,“ vypravil užasle. 
„Většinou...Většinou vůbec. Občas,“ podívala se na něho skleničkou, „tak trošku.“ 
Vyslovovala tak pečlivě, že jí tu trošku nevěřil. Vzedmula se v něm vlna vzteku, ale hned 

ji opanoval. Tohle je Stella, ne Jarmila, u které tahle dikce byla neklamnou předzvěstí 
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mnohahodinové noční můry, v níž přes jeho nejlepší předsevzetí nakonec spolu prošli každým 
druhem ponížení, než nakonec – vyčerpaná, pozvracená, zbitá – usnula jako špalek na 
kterékoliv vodorovné ploše. Jmenovala se skutečně Jarmila? Najednou si tím nebyl jist. 

„Copak je,“ vytrhla ho Stella z chmurného zamyšlení. 
„Vzpomněl jsem si na svou první ženu.“ 
„Ježíši, to abych to nalila zpátky.“ 
„Netrefíš se.“ 
„To je fakt. Pusa je větší,“ usrkla labužnicky ze skleničky. „A vhodnější. Nejen k pití.“ 
Šel k ní a políbil ji. Vůně alkoholu na jejích rtech byla něco nového. 
Po večeři si vzpomněl na ten zatracený rodný list. Ještě že Stella dovedla udržet 

dokumenty v pořádku. Tentokrát ale zavrtěla hlavou. 
„Rodný list? Ten ti přece ztratili, pamatuješ? O něco jsi tehdy žádal.“ 
Hleděl na ni zaraženě. Nic takového si nevybavoval. 
„Máš jenom takový papír, který ho má nahrazovat. Neříkej, že už o tom nevíš.“ 
S úžasem hleděl, jak se hrabe v papírech, otvírá různé obálky a nakonec mu podává 

ubohý kousek papíru, složený napůl. Váhavě jej rozložil a zíral na sotva patrné, nerovné typy 
špatného psacího stroje, které jemu, panu ing. Jaroslavu Rohanovi, nar. 5. 6. 1949, potvrzuje 
ztrátu rodného listu. Tvrzení o tom, že ten papír nahrazuje ztracený dokument, bylo stejně 
nezřetelné jako razítko a podpis. Ještě, že je to datum narození správně, pomyslel si nešťastně 
– ale ani tím si už nebyl tak jist. Hleděl na tu řadu čísel s pocitem, jako by se sama najednou 
mohla přeskupit. Nakonec složil papír a dal si jej do náprsní kapsy. Měl pocit, že tohle je 
směšná zbraň proti tomu neznámému, co se na něho tiše řítí. 

Druhý den v tramvaji, která už zase jela po své trase, ho vyděsil náhlý dopad čísi ruky na 
jeho rameno. 

„Ahoj Mirku,“ zahlaholil jakýsi muž, přibližně jeho věku. „No to je ale náhoda.“ 
Zíral na něho nevěřícně. Že se občas někdejší známí při náhodných setkáních pletli 

v jeho jménu, nebylo tak neobvyklé – on sám raději žádná jména nevyslovoval, aby se vyhnul 
trapným záměnám. Horší bylo, že mu ta tvář nic neříkala. Byl sice zvyklý, že lidé poznávají 
spíš jeho, než on je, ale většinou se zprvu neznámými rysy rychle prodrala povědomá podoba, 
kterou jen bývalo těžké zařadit. Tenhle obličej však pro něj zůstal uzavřený. 

„To už jsou léta, viď,“ hučel mu ten muž do ucha a přitom ho bral důvěrně za paži.  
Patřil zřejmě k té většině, která si ráda přispí na úkor ranní hygieny a snídaně. Pokus 

nenápadně uhnout jeho smrdutému dechu však jenom vedl k ještě důvěrnějšímu přiblížení 
tváře.  

„Pamatuješ na ty vylomeniny,“ smál se ten člověk a snažil se mu pohlédnout přímo do 
tváře. „Ty gumičky,“ škytal smíchy, „a taky hrách...“ 

„My se známe?“ vypravil s námahou. 
„No ty jsi číslo. My se známe?“ opičil se po něm neznámý. „Pět let v jedné lavici a on 

teď dělá, že mě nezná. No, já teď musím vystupovat,“ trhl sebou. Pustil jeho paži a sunul se 
ke dveřím.  

„Jseš Mirek,“ zavolal ještě na schůdcích. „Nedělej, že ne. Hned jsem tě poznal.“ 
Nejbližší lidé se po něm ohlédli. Bylo to, jako by ho odsuzovali za jakousi zradu. 

Nemohl jim vysvětlovat, že se nejmenuje Mirek, ale Jaroslav Rohan a že toho člověka jakživ 
neviděl. Nakonec vystoupil dřív než měl, aby se zbavil tlaku nežádoucí pozornosti. 

Do práce tím pádem přišel trochu pozdě. Cítil nezvyklé ticho kolem sebe, když odemykal 
svůj stůl, ale lidé v poslední době měli všelijaké nálady. Vzápětí ale pro něj přišla sekretářka. 
Šéf ho chce vidět okamžitě, jakmile přijde. Zaraženě šel s ní. 

„Jaromíre,“ uvítal ho šéf a vzhlédnul k němu přes brýle.  

 116



Byl by rád namítnul, že se tak nejmenuje, ale bylo to zbytečné. Šéf patřil k lidem, kteří si 
věčně pletou jména a na svých omylech trvají. Zamumlal tedy náznak omluvy za pozdní 
příchod, zase ta tramvaj. Šéf jenom mávnul rukou. 

„Potřebovali bychom helikoptéry!“ zahlaholil a odhalil přitom příliš pravidelné zuby. 
Dával si vždycky záležet, aby se poznalo, kdy žertuje. Pak svěsil tváře v přehnaně tragickém 
výrazu. 

„O to nejde,“ vzdychl teatrálně. „Jde o tvůj projekt, Jaromíre.“  
Rozmáchlým gestem hodil na stůl jakýsi svazek papírů, sevřený v tmavých deskách. Byl 

na nich malý štítek, jméno se z druhé strany stolu nedalo přečíst. 
„Projekt?“ zeptal se Rohan nevěřícně. 
„No ano, projekt, Jaromíre,“ zahrozil mu šéf prstem.  
Byl to asi v jádře normální, možná docela nezáludný člověk, kterému jenom chyběla 

schopnost komunikace. Snad proto používal často obratů, které by asi volil cizinec v příručce 
lidového slangu, a také gest, připomínajících ochotníka z nějaké provinční scény. Jeho 
promluvy tak vyznívaly falešně a bezděky vedly k úvahám nad jejich skrytým významem. 

„Jaromíre,“ přerušil šéf jeho úvahy. „Známe se léta. Člověk myslí, že už ví, co může 
očekávat. Jenomže tohle,“ vzal svazek se stolu, mávnul jím směrem k Rohanovi a pak jej 
znovu hodil na stůl, „tohle jsem nečekal. Co mi k tomu povíš.“ 

„Já nevím...co to vlastně je?“ 
„Na to se ptám já tebe, kamaráde.“  
To byla zřejmě příležitost k velké scéně.  
„On neví,“ obrátil se šéf k neviditelnému publiku. Počkal, až dozněl imaginární potlesk, 

pak pokračoval. „Nehlásí se k tomu.“ 
Něco tu bylo silně v nepořádku. Žádný větší projekt v poslední době nedokončil, 

dokonce ani nezačal. Ve firmě dostával, jako teď většina, jen dílčí úkoly.  
„Není ti do řeči?“ zeptal se šéf stále s tou teatrální ironií. „Ani se nedivím. Ale když něco 

podepíšeš, tak si za tím musíš stát, ne?“ Znovu zvedl desky, chvíli je držel před očima na 
délku paže. „No prosím,“ řekl.. „Jaromír Hron. Černé na bílém.“ 

„Ale to snad ...je nějaký omyl!“ 
„To přece říkám! To prostě nejsi ty. Tohle bych čekal třeba od...no, to je jedno. Rozhodně 

ne od tebe.“ Šéf pevně zavřel oči, stáhl koutky úst do tragické masky a důrazně zavrtěl 
hlavou. „Potřebuješ voraz?“ zaječel náhle tak, že Rohan zděšeně poposedl. „Dáchnout si? 
Vyhodit z kopýtka?“ Chvíli na něho hleděl s teatrální zuřivostí, pak bez přechodu nasadil 
laskavý, ba přímo dobrotivý výraz. „Tak si vezmi dovolenou. Týden. A vrať se zase takový, 
jaký jsi býval. No tak,“ dodal konejšivě a vstal. „Už o tom nemluvme.“  

Rohan se dal dovést ke dveřím a jako omámený přihlížel, jak šéf dává instrukce k jeho 
týdenní dovolené. Když se za ním dveře zavřely, pohlédl na sekretářku. Odpověděla mu 
dvojznačným úsměvem ve své oválné tváři, klamně připomínající obrazy Madon. Když 
roznášela poštu, vždycky se bokem otřela o jeho rameno a její výraz jako by vyjadřoval údiv, 
proč dosud neodpověděl na její zřejmé výzvy. Stačil však šéfův hlas, aby Rohan naprosto 
zmizel z jejího obzoru, prostě pro ni přestal existovat. Tady, u zavřených dveří svatyně, to 
zřejmě bylo tak napůl. 

„Říká vám něco Jaromír Hron?“ zeptal se jí. 
Pohlédla na něho bezvýraznýma očima. 
„To je nějaká nová hra?“ zeptala se s náznakem úsměvu. 
„Ne. Prostě se jen ptám.“ 
„Říká vám něco Jaromír Hron,“ opakovala nejistě a pak se znovu usmála. „Vezmete si tu 

dovolenou?“ 
„Vždyť to šéf nařídil,“ odtušil a šel k sobě. Jenomže komu, říkal si, když znovu zamykal 

svůj sotva otevřený stůl. Mně, nebo Jaromíru Hronovi, ať už to byl kdokoliv? Rozhodl se na 
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to nemyslet. Dovolenou zřejmě opravdu potřeboval. Měl zvláštní pocit, jako by mu pod 
nohama neznatelně utíkala podlaha a také stěny místnosti jako by neměly zcela pevný tvar. 
Pokývl několika kolegům, kteří ho pozorovali s údivem, a vyšel z kanceláře. 

Bylo by nejlepší, rovnou se vypravit na ten úřad. Zjistil však, že si ráno z roztržitosti vzal 
jiné sako a tedy jeho rodný list, nebo spíš jeho náhražka, zůstal doma. Nezbývalo tedy než 
podniknout únavnou a možná dobrodružnou cestu napřed domů, pak na úřad. Jenomže 
představa, že by měl hned nastoupit do tramvaje, kterou nedávno přijel, mu připadala 
nesnesitelná. Napadlo ho, že nedaleko odtud znovu otevřeli kavárnu, kterou kdysi, už jako 
student, míval v oblibě. Bylo to jenom o blok dál a kupodivu měli už otevřeno. Prošel 
povědomými otáčecími dveřmi a vstoupil do mírného přítmí kavárny. Sál byl téměř prázdný, 
jen ve dvou temných koutech se daly tušit nějaké postavy. Posadil se k malému 
mramorovému stolku kousek od okna a zamyslil se. Teď, když trochu opadl stav jakéhosi 
ohlušení, si náhle plně uvědomil absurditu celé situace. Spletl si ho šéf opravdu s někým 
jiným? U něho zřejmě bylo všechno možné. Firma však nebyla velká, nějakých čtyřicet, 
nejvýš padesát lidí a Rohan o nějakém Hronovi jakživ neslyšel. Kromě toho sekretářka přišla 
přímo pro něho a ta by si ho snad neměla plést. Pokud ovšem o něho měla zájem. Bylo však 
možné, že tak flirtovala s každým, prostě ze zvyku. Představa, že by s ním mohla koketovat a 
přitom zcela ignorovat jeho totožnost, v něm vyvolala slabou úzkost. 

Šéf ovšem z ješitnosti nikdy nenosil brýle, alespoň před druhými, snad chtěl vypadat 
mladší. Kdyby prostě jen špatně přečetl jméno na deskách, znamenalo to, že ve skutečnosti  
kritizoval jeho, Rohanovu práci? Ale kterou? Co znamenaly ty řeči o projektu? Rohan měl 
zase pocit, jako by se mu půda pod nohama dávala do pohybu. Naštěstí přišel číšník. Objednal 
si kávu a k ní po malém zaváhání sklenku koňaku. Bude to sice jistě stát malé jmění, ale měl 
pocit, že to asi potřebuje. Číšník, který měl po celou dobu nepřítomný výraz, jako by 
naslouchal nějakému vnitřnímu hlasu, vážně přikývl. 

„Prosím, jednu kávu,“ potvrdil už na odchodu. 
„A koňak. Nebo brandy,“ připomínal za ním Rohan. „Esplendido, jestli máte.“ 
Nebylo jasné, zda ho číšník slyšel. 
Rohan se rozhlédl po kavárně. Většina prostoru se měkce nořila do nahnědlého šera, 

které jen na některých místech protkávaly světélkující stopy světla od oken. Nedaleko od sebe 
uviděl na stěně několik výtisků novin v starosvětských rákosových rámech. Zvedl se a šel 
k nim. Úsilí vzkřísit někdejší ráz kavárny se ovšem nevztahoval na noviny samé. Vybral si ty, 
v nichž text ještě poněkud převažoval nad obrázky, a odnesl si je ke stolku. Když ale viděl, o 
kolik víc světla je u okna, zase se zvedl a odsunul se tam. 

Za chvíli koutkem oka postřehl číšníka, který stál opodál s táckem, na němž se mírně 
kouřilo z malého hrnku s kávou, a nerozhodně se rozhlížel. Když na něho Rohan významně 
pohlédl, udělal číšník krok  k němu. 

„Nevíte, kde je ten pán, co si právě objednal kávu?“ 
„To jsem byl přece já,“ odpověděl podrážděně. 
„Skutečně?“ přeměřil si ho číšník přísně. „Bylo to u tohoto stolu.“ 
Rohan řekl, že si prostě přesedl, aby viděl na čtení. Číšník, starší hubený muž 

s pomačkanou, přehnaně vážnou tváří, váhavě postavil tácek před něho. Přitom mu 
mnohomluvně vysvětloval, že si pamatuje místa, ne tváře. Těch se tady přece tolik vystřídá. 
Rohan s pochopením přikyvoval, jen aby se ho zbavil.  

První stránky obsahovaly obvyklou směs katastrof, zločinů, všelijakých skandálů a 
vzájemných výpadů politiků. Někde až vzadu, za stohem inzerátů a celostránkových reportáží 
o nicotných událostech, se ostýchavě krčilo pár kulturních a populárně vzdělávacích článečků. 

„Totožnost je iluze, říká lékař,“ hlásal jeden z titulků. Pod tím, způsobem zjednodušeným 
na úroveň dvanáctiletého dítěte, odpovídala údajná kapacita v oboru fyziologie na 
prostoduché otázky novináře. Podle jeho slov tvoří většinu těla voda, která námi stále protéká 
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– a skoro tři čtvrtiny zbývající tkáně se vymění za pouhé tři, nejvýše čtyři měsíce. I kosti a 
dokonce i nervové buňky v mozku, o nichž se myslelo, že je máme na celý život, zřejmě 
podléhají stálé přestavbě. Znamená to, že to za půl roku už prostě nejsem já, ptal se novinář. 
Záleží na tom, co přesně si pod tím „já“ představujete, zněla závěrečná odpověď. Rohan 
znechuceně odložil noviny, položil na stůl bankovku a vyšel z kavárny. 

„Buď sám sebou“, vyzývala ho velká reklama na mobilní telefony, která pokrývala 
většinu prázdné zdi protějšího domu. Rohan se odvrátil a šel na tramvaj. Přijela kupodivu 
brzo a bez příhod ho odvezla tam, kam měla. Když se úkosem podíval na označení ulice, v níž 
bydlel, měl dojem, že tam tentokrát stojí Maděrova. Písmena se mu ale rozplývala, raději na 
to tedy nemyslel a přešel rychle ulici ke svému domu.  

Když se pokoušel odemknout dveře bytu, dlouho nemohl pořádně vsunout klíč do 
zámku. Možnost, že se v tom náhle nejistém světě změnil i zámek, že snad přišel i o poslední 
jistotu, svůj byt, mu rozbušila srdce. Najednou ale odpor povolil a zpoza dveří slyšel cinknutí 
klíčů, které dopadly na podlahu. Odemkl, zdvihl druhé klíče z podlahy a vešel do kuchyně. Na 
kuchyňské lince našel lístek, napsaný zřejmě v chvatu: „Jedu do Selce. Vrátím se v pátek.“ 
Pod tím chvatný klikyhák, který se dal číst jako S. Do Selce? Zřejmě myslela Sedlec, ale co 
s tím městečkem mohla mít společného? Včera nic neříkala. Proč ten náhlý chvat, kvůli 
kterému zřejmě nechala klíč v zámku? To všechno jí bylo nepodobné.  

S pocitem zneklidnění přešel do obývacího pokoje. Sáhl do likérky, ale jeho oblíbené 
Esplendido tam nebylo, zato však téměř plná láhev Fernetu. Zakroutil hlavou. Tu láhev 
zřejmě Stella dostala na nějaké tiskové akci. Nedovedl si představit, že by ji dobrovolně 
koupila. Nalil si skleničku temně hnědé kapaliny, zavánějící lékárnou, usrkl a otřásl se. Pak si 
šel sednout do křesla a mimoděk, jakýmsi automatismem, zapnul dálkovým ovladačem 
televizi. Naskočil jeden z těch vzdělávacích programů, které veřejná televize dávala vždy 
v době, kdy se zaručeně nikdo nedíval.  

„Takže tedy v každém okamžiku vznikají miliony nových světů,“ četla přehnaně nalíčená 
redaktorka monotónním hlasem otázku, kterou jí někdo jiný napsal. 

„Dá se to tak říct,“ odpovídal nějaký prošedivělý pán rozpačitě. „Jsou ovšem jenom 
nepatrně odlišné.“ 

„A v kterém z nich jsme my?“ 
„No přece v každém, vždycky trochu jiným způsobem.“ 
„Jak to, že nic takového nepozorujeme,“ předstírala redaktorka zájem. 
„Jsme vždycky celí v daném světě, bez možnosti vnímat ty ostatní.“ 
„Takže třeba já si teďka povídám tady s vámi a zároveň se třeba koupu někde v moři?“ 

ožila redaktorka. 
Odpověď Rohan nepostřehl. Už chvíli ho rušily hlasy, které přicházely odněkud zblízka, 

a v duchu znovu proklel tenké stěny toho domu. Díky nim byl člověk bezděčným svědkem i 
nejintimnějších scén mezi sousedy. Teď ale jasně uslyšel hlasy z vlastní ložnice. Něco tam 
spadlo na podlahu a ozval se přidušený smích. Zloději! Rohan strnul. Kromě nedopité 
skleničky fernetu neměl po ruce žádnou zbraň. V té chvíli se dveře ložnice pootevřely a 
vysunula se z nich napřed mužská, pak i ženská hlava. Pak se mladík protáhl dveřmi, 
s poťouchle uctivým výrazem se po špičkách proplížil pokojem a zmizel v předsíni. 
Nedopnutá košile, která mu vzadu visela z kalhot, neponechávala mnoho pochyb o činnosti, 
jíž se právě oddával. Pak vyšla viditelně starší, i když ještě hezká žena. Na tváři měla 
rozpačitě vyzývavý výraz. 

„Vy tady bydlíte?“ zeptala se bez okolků. 
„Domnívám se. Co tu děláte vy?“ 
Mezitím venku cvakly dveře bytu. Mladík zřejmě raději nic neriskoval. 
„Stáňa mi půjčila klíč. Neříkala, že by...“ 
„Stáňa?“ přerušil ji. 
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„No říkala, jestli bych jí nezalila kytky.“ 
Zíral na ni. Měl pocit, že svět zase poskočil do jiné fáze. 
„Takže jste neztrácela čas,“ řekl ironicky. „Stačila jste zalít všechny?“ 
„Upřímně řečeno, ne.“ Protáhla se a nespouštěla z něho oči. „Přerušil jste nás.“ 
Je možné, že ho tady vyzývá, aby mladíkovo dílo dokončil? Je jí snad úplně jedno, s kým 

se to odehrává? Rohan proti své vůli náhle pocítil silné pokušení. 
„Jste slaboch,“ rozkřikl se někdo. Rohan se otočil a viděl rozlícenou tvář s mohutným 

knírem, která na něho zírala z obrazovky. „Jste nikdo, odporný padouch bez tváře.“  
Další záběr odhalil mušketýrský oděv, pak tasený kord. Rohan vypnul televizi. 

Vzdělávací pořad zřejmě skončil. 
„To nebylo lichotivé,“ ušklíbla se žena a odkráčela do předsíně. Rohan za ní zíral, až 

slyšel zaklapnout dveře. Byl sám s pocitem prázdnoty a zahanbení. 
Tak tedy Stáňa. Pro něho Stella. Byl vůbec ve svém bytě? Na chvíli zatrnul při představě, 

že by si nějakou obludnou souhrou náhod spletl ulici i byt, k němuž by se hodil jeho klíč, že 
by vtrhl do cizího domova, pil tam cizí fernet. Nu, to poslední by snad mohla být polehčující 
okolnost. Byl to skutečně jeho byt? Náhle si uvědomil, že jej dlouhá léta vlastně nevnímal a 
že teď jeho zkoumavému zraku vyhlíží trochu cize. Bylo mu, jako by mu někdo v rychlém 
sledu přepínal dva různé, i když povrchně shodné obrazy: známý – cizí – známý – cizí, pořád 
tak dokola. S úsilím se ovládl. Přece nepodlehne tomu, co vypadá jako nějaké temné spiknutí, 
ve skutečnosti je však zřejmě jenom souhrou náhod. Pevným krokem došel do předsíně, 
jediným pohybem otevřel svou skříň, nahmátl sako a v něm náprsní kapsu. Díky bohu, jeho 
prsty nalezly složený lístek. Vzal jej a vrátil se s ním do pokoje. Když však jej rozložil, uviděl 
třeštícíma očima rozmáchlé ženské písmo místo nerovné řádky z psacího stroje. „Mirku, ty jsi 
blázínek. Radši to vzdej.“ A pod tím ono rozmáchlé S., které viděl před chvílí. Začal se 
drobně chvět, ale zaťal zuby a vrhl se znovu do předsíně. Prohledal všechna saka, všechny 
náprsní kapsy, vytahal neuvěřitelné množství složených lístků papíru, rozkládal je a odhazoval 
a když konečně našel ten, který hledal, málem jej nepoznal: v očích ho pálily stružky potu a 
snad i slzy, i když pláč už desítky let neznal. Svezl se vyčerpaně do křesla a obrátil do sebe 
zbytek fernetu: jeho hořkost nemohla být větší, než ta, kterou cítil uvnitř.  

Když zase seděl v tramvaji cestou na úřad, zkoumal ten lístek, který našel jako první. 
Důkaz Stelliny nevěry? Co pak ale dělal v jeho kapse? Když papír zamyšleně zase skládal, 
uviděl na rubu nějaká tužkou napsaná čísla, kterých si předtím nevšiml. Docela nepochybně 
byla psána jeho rukou. Zřejmě ten lístek prostě někde sebral, když si dělal nějaké poznámky. 
Kdy to však mohlo být? Obracel papír sem tam a pokaždé, když viděl líc s tím divným 
oslovením, měl pocit, jako by se kdesi v hloubi pod povrchem stránky někdo na něj zašklebil. 
Pohlédl oknem ven a viděl, že je na místě. 

Na úřadě nemusel dlouho čekat a když vstoupil do už povědomé kanceláře, s úlevou 
viděl ženu, s níž už včera jednal. Neměla však zřejmě dobrý den, vypadala zřetelně starší a 
také mnohem méně přitažlivě. Tiché srozumění, které mezi nimi naskočilo okamžitě včera, 
dnes prostě nenastalo. Vzhlédla k němu téměř nepřátelsky. 

„Máte ten rodný list?“ zeptala se chladně. 
Sáhl do kapsy a podal jí složený lístek s poněkud zmateným vysvětlením, které zřejmě 

neposlouchala. Rozložila papír a mlčky na něj chvíli zírala. Pak přísně vzhlédla. 
„Co to má být?“ zeptala se ostře. Trochu se nadzdvihl a s návalem bezmocného vzteku 

viděl, že jí dal ten zatracený lístek, který si prohlížel v tramvaji. Zmateně se omluvil a podal jí 
ten správný, když jej předtím důkladně prozkoumal. Přijala jej od něj zdráhavě, jako by ho 
podezírala z dalších nemístných žertů. 

„Ale to,“ říkala pomalu, když s jistou námahou luštila vybledlý text, „nám moc 
nepomůže.“ 
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„Říká se tam, že ten doklad nahrazuje rodný list,“ namítl. „A přinejmenším to potvrzuje 
mé jméno a datum narození.“ 

„To je právě divné,“ odtušila úřednice a zírala dál na strohé řádky, jako by v nich chtěla 
odhalit nějaký podvod. Pak lístek odložila stranou na stůl a pohlédla na něho zpříma. 

„Vy totiž vůbec nejste v evidenci,“ řekla. „Podívejte, zkoušela jsem to všelijak,“ a 
přisunula mu papír, zřejmě utržený z tiskárny počítače. Stálo tam pod sebou: 

JAROSLAV ROHAN.....49.....0 
JAROMÍR ROHAN.......49.....1 
MIROSLAV ROHAN.....49....2 
JAROSLAV NÁHOR.....49.....1 
JAROSLAV HORÁŇ.....49.....5 
JAROSLAV HARON.....49.... 0 
a tak to šlo dál přes všelijaké, někdy divoké variace jeho jména. 
 „Tady vidíte výhodu počítače,“ vysvětlovala. „Dokáže probrat možnosti, které by mě 

ani nenapadly. Jenomže ani s těmito neuvěřitelnými schopnostmi vás stroj prostě nenašel. 
Jaroslav Rohan, narozený v roce 1949, jak uvádíte, prostě neexistuje. Je jeden Jaromír, dva 
Miroslavové, ale zas nesouhlasí den a měsíc.“ 

 Vzala mu papír z ruky a zálibně jej prohlížela, viditelně hrdá na výkon stroje. 
 „Až tady dole, podívejte,“ ukazovala. „To sedí.“ 
 Zastřeným pohledem zíral na řádku, která byla nápadně odsazená od ostatních: 
 JAROMÍR HRON....490605.....Praha 10, Meisnerova 23 
 „Ale to nejsem já,“ vykřikl zoufale. „Nedám se přece nacpat do nějaké jiné existence!“ 
 „Uklidněte se,“ napomenula ho chladně. „Já vám jenom říkám, že datum souhlasí.“ 
 „Souhlasí nebo ne, já jsem Jaromír Hron..“ zarazil se. Celá místnost se s ním začala 

točit. „Ne, já už hloupnu. Nejsem žádný...jsem prostě...“. Najednou si nemohl vzpomenout na 
své jméno. Těžce dýchal a přidržel se stolu, aby nepodlehl tomu víření prostoru všude kolem 
sebe. V té chvíli zařinčel na stole telefon. 

 „Prosím,“ řekla žena do sluchátka. „Ano, já. Cože? Co že se stalo?“ oči se jí rozšířily. 
„Ne, počkejte. Já tam hned přijdu.“ 

 Položila sluchátko, okamžik na ně strnule hleděla, pak vyskočila. 
 „Něco se stalo,“ řekla mu překotně. „Musím na chvíli odejít, hned se vrátím.“ 
 Naházela nějaké papíry do stolu, pak zavřela a zamkla zásuvku. 
 „Nemůžu vás tu nechat samotného. Byl byste tak hodný a počkal v čekárně?“ 
 Jako v mrákotách se dal vyvést z kanceláře. Přihlížel, jak jí dvakrát upadly klíče, než 

se jí podařilo zamknout dveře. Pohlédla na něho nevidomýma očima. 
 „Budu tu brzo,“ slíbila a už běžela chodbou ke schodišti. 
 Sedl si do jednoho z křesílek, která svým tvarem klamně nabízela pohodlí, a zíral před 

sebe. Zase měl pocit, jako by se i s celým svým okolím kamsi propadal. Po chvíli – nedokázal 
odhadnout, jak dlouhé – už to čekání nevydržel. Vyskočil a seběhl po schodišti na ulici. Tam 
se bezradně rozhlížel, čím by se zabavil, než se ta úřednice zase vrátí. Po několika krocích 
zpozoroval obchod s počítači a notebooky o malý kus dál. Po malém zaváhání vstoupil. Nijak 
se o ty věci nezajímal, ale byl to v celém okolí největší a nejbarvitější obchod.  

 Pokynul prodavači, který za pultem ochotně vyskočil ze židle, a řekl, že se jen tak 
dívá. Pak přelétl očima několik z těch přístrojů, které mu připadaly všechny stejné, pak se 
vrátil k výloze a snažil se poznat, zda by viděl úřednici, kdyby se vracela. Pak se bezděčně 
ohlédl a setkal se s očima prodavače, který ho s viditelným podezřením pozoroval. Byl by mu 
to rád vysvětlil, ale bylo by to mnoho zmatených řečí. Taky dost dobře nemohl říct, že tam 
jenom ubíjí čas. Obrátil se tedy zase k počítačům. Pak se to stalo. 

 Když později na tu chvíli vzpomínal, připomínala mu výbuch, který v zlomku vteřiny 
rozerval dosavadní skutečnost. Ve skutečnosti to byl rychlý sled událostí: chvatné kroky za 
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jeho zády, nějaké výkřiky, pak ohlušující třesk několika výstřelů. Když se poněkud probral 
z šoku a ohlušení, stál před ním prodavač a mířil na něho pistolí. 

 „Ani se nehni,“ řekl hlasem, poskakujícím vzrušením. „A dej ruce nahoru.“ 
 Rohan pohnul ústy, ale nedokázal vypravit ani zvuk. Pomalu zdvihl ruce. Přes mírný, 

namodralý závoj dýmu spatřil na čtyři kroky od sebe nehybné tělo na podlaze a vzápětí ještě 
jinou postavu, která se svíjela napůl na chodníku. Skoro vzápětí se ozvala siréna a pak se do 
obchodu nahrnuli policisté. 

 „Tohle je v tomto měsíci už druhé přepadení,“ říkal prodavač vysokým, přiškrceným 
hlasem. „Ti dva ne mne vytáhli pistole, tak jsem střílel. Tohle,“ ukázal pistolí na Rohana,  „je 
jejich komplic. Ten přišel první, obhlédnout situaci.“ 

 Než stačil Rohan něco říct, měl ruce dole, zkroucené za zády a spoutané želízky. Něčí 
ruce mu neurvale prohledávaly kapsy a přejížděly po těle. 

 „Já s tím nemám nic společného,“ vypravil ze sebe. 
 „To nám povíte na stanici,“ zavrčel policista a strkal ho ke dveřím. Pak ho tlakem na 

temeno vměstnal na zadní sedadlo auta. Rohan tu scénu viděl už mnohokrát v televizi, ale 
netušil, jak je ponižující. 

 „Jméno,“ štěkl na stanici jeden z policistů, když mu sundali želízka. 
 „Jaromír Hron,“ odtušil, hned se však chytil za hlavu. „Ježíši, ne. Jaroslav Rohan.“ 
 „Tak které, rozhodněte se.“ 
 „Jmenuji se Jaroslav Rohan,“ řekl co nejklidněji. „Jsem jenom zmatený. Oni mi 

vnucují to druhé jméno...“ 
 „To se mezi gangstery dělá, ne? Řekněte nám, co o nich víte.“ 
 „Ale já je přece neznám. Byl jsem náhodou v obchodě, když přišli.“ 
 „Prodavač říká něco jiného,“ řekl menší z policistů. Usadil se naproti Rohanovi a upřel 

na něho světlé, bezvýrazné oči. „Říká, že jste přišel obhlídnout situaci.“ 
 „To snad tak vypadalo. Ve skutečnosti jsem jen...“ 
 „Nevytáčej se,“ zahřměl ten větší, který zůstal stát. „Jsi jejich komplic!“ 
 Rohan sebou trhnul, otřesen spíš tím tykáním než sílou hlasu. 
 „Já jsem byl vedle na úřadě, to si můžete zjistit. Úřednice musela odejít...“ Vysvětlil 

pokud možná stručně, jak se věc seběhla. Menší policista, který na něho přesto stále upřeně 
hleděl, se jen ušklíbl. 

 „Slušně vymyšleno. Máte nějaké doklady?“ zeptal se chladně. 
„Vždyť říkám, právě mi je vyměňují.“ 
„To se docela hodí, že. Tak řidičský průkaz,“ usmál se policista. 
„Ten nemám. Neřídím.“ 
„Neřídíte? To vám mám věřit? Slyšíš to, Honzo,“ obrátil se na stojícího dlouhána. „On 

neřídí.“ 
„Poslyš,“ sklonil se k němu dlouhán a chytil ho za rameno. „S námi si nehraj.“ 
„Nemám auto,“ řekl Rohan nepřirozeně vysokým hlasem. „Nepotřebuji ho, ani na ně 

nemám. To snad není povinné.“ 
„Tak tramvajenku,“ řekl menší posměšně. „Nebo chodíte pěšky?“ 
Rohan roztřesenou rukou sáhl do zadní kapsy, ale byla prázdná. V panice začal 

prohledávat všechny kapsy obleku. Přitom se snažil vzpomenout si, kdy ještě peněženku měl. 
Určitě v kavárně, tam přece platil. Doma? Nebyl si jist, ale jistě z kapes nic nevyndával. Začal 
se znovu prohledávat, ale bylo to bezvýsledné. V krajním rozrušení vyskočil, ale na rameno 
mu znovu dopadla dlouhánova ruka a srazila ho zpátky do židle. 

„Jen nám tu nevyskakuj,“ zahřměl na něho. „Jak se jmenuješ.“ 
„Rohan.“ 
„Roháň?“ 
„Ne, Rohan.“ 
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„Odkud jsi. Máš přízvuk.“ 
„To je přece nesmysl. Narodil jsem se tady, v české rodině.“ 
„Slyšíš ho, Čecha?“ zašklebil se dlouhán na malého. „Slyšíš, jak divně vyslovuje?“  

Rohan si uvědomil, že úsilím ovládnout rozrušení, které mu běsnilo v hlavě, usilovně 
tiskne zuby k sobě. To mohlo ovlivnit jeho výslovnost, ale přece ne tolik, aby ho považovali 
za cizince.  

Později na ty chvíle vzpomínal jako na dlouhou tmu, jíž prolétaly blesky otázek. 
Vyslýchali ho snad hodiny, čas rychle ztratil hodnotu. Stále se vraceli k té chvíli, kdy vstoupil 
do obchodu, zběžně se rozhlédl a pak dal signál přes výlohu. 

„Tak to nebylo,“ opakoval vyčerpaně. „Už jsem říkal, vyhlížel jsem tu úřednici.“  
Najednou do místnosti vstoupil mladší muž v uniformě a podal tomu zavalitému nějaký 

lístek. Ten si ho přečetl, pak upřel na Rohana náhle tvrdé oči. 
„Takže vy si z nás celou dobu jenom střílíte, že,“ řekl nebezpečně tichým hlasem. „Vy 

nás tu krmíte nějakou báchorkou a myslíte si, jak jste chytrý.“ 
Vstal a pomalu se blížil k Rohanovi. Jeho malé zornice se hypnoticky vpíjely do 

Rohanových očí.  
„Vy totiž nejste žádný Rohan,“ zařval najednou. Skočil k němu, chytil ho za kravatu 

tak, že se začal dusit. „Kdo jste! Okamžitě odpovězte!“ 
Rohan jen tupě opakoval jméno, datum narození, bydliště. Nebyl už schopen sledovat co 

mechanicky říká, byl zcela vyčerpaný a udolaný beznadějí. 
„Centrální registr nikoho takového nezná,“ křičel na něho policista. „Vy prostě 

neexistujete,“ vmetl mu se zlým smíchem do tváře. 
„Došlo k nějaké chybě,“ řekl Rohan matně. 
„Tak, k chybě? Počítač žádné chyby nedělá. To vy děláte chybu, když se nás snažíte 

balamutit. Kdo jste,“ zařval na něho. 
„Jaromír..“ slyšel se Rohan říkat. 
„Kdo?“ 

Teď už jím cloumali oba dva. 
„Jaromír..“ málem znovu řekl Rohan, ale než stačil vyslovit Hron, začal 

neartikulovaně křičet. Pak se mu v hlavě zatmělo a omdlel. 
Přišel k sobě zřejmě vzápětí, ale hned zas upadl do jakéhosi zmateného stavu, kdy se mu 

tvary místnosti a obrysy policistů neustále rozplývaly a jeho ústa, zřejmě vymknutá centrální 
kontrole mozku, blábolila nesouvislé věty. Pak se zase svezl do jakéhosi mrákotného stavu na 
hranici bdělosti a spánku. Nejspíš mu dali nějakou injekci, ale později si nic takového 
nedokázal vybavit. 

K jakési bdělosti se probral na lůžku, které – podobně jako jeho okolí – připomínalo 
nemocnici. Když otočil hlavu, viděl obrýleného muže v bílém plášti, který ho upřeně 
pozoroval. Ačkoliv byl spíš mladý, hlavu měl značně olysalou a ve tváři několik hlubokých 
vrásek.  

„Kde to jsem?“ zeptal se ho. 
„Ve vězeňské nemocnici,“ odpověděl muž tiše, jako by sděloval bůhvíjaké tajemství. 
„To jsem tedy zatčen?“ Po celý život to slovo spojoval s neurčitou hrůzou. 
„Nejste zatím obviněn, jenom předběžně zadržen,“ říkal muž neochotně. 
„Ale proč,“ vztyčil se Rohan na lůžku. „Vždyť jsem nic neudělal.“ 
„Je tu jisté podezření. Kromě toho jste prý udal nepravé jméno.“ 
„Říkal jsem jen pravdu,“ řekl Rohan hlasitěji než chtěl. 

Muž ho jen mlčky pozoroval. 
„Vnucují mi nějakou jinou totožnost jenom proto, že nějaký počítač...“ Ani se mu 

nechtělo větu dokončit. Měl pocit, jako by se ta scéna odehrávala pořád dokola už celé dny. 
„Ale já jsem já,“ vyrazil zase silným hlasem. „Na to mám přece právo.“ 
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„Uklidněte se,“ tišil ho neznámý a jemně ho stlačil zas do ležící polohy. 
Vleže se Rohan cítil mnohem bezbrannější. 

„Jsou přece nějaká základní práva,“ vypravil ze sebe s úsilím. 
Muž, zřejmě lékař nebo psycholog, se usmál. 

„Lidská práva, myslíte? Těch se tu dovolává každý,“ dodal ironicky.  
Chvíli na něho mlčky hleděl, pak mu zaškubalo v koutku úst. 

„Víte, je zajímavé,“ řekl, „že v celých těch třiceti článcích Deklarace OSN není ani 
slovo o právu na identitu. Máte právo na život, na spravedlivý proces, dokonce na přístup 
k vzdělání a na celou řadu dalších věcí, které ve skutečnosti nezajišťují ani ty nejvyspělejší 
státy, ale o právu na identitu se tam nemluví. Nejspíš proto, že nárok na nějaké právo může 
uplatnit jen někdo. Bez identity nejste nikdo.“ 

„Ale to je absurdní,“ vykoktal Rohan. „Jak bych mohl nemít identitu.“ 
„Mohl byste jich mít víc a to by vyšlo nastejno.“ 
„Ale tak to není!“ začal Rohan bezděčně zase křičet. „Já jsem já, ne někdo jiný.“ 
„Jste si tím jist?“ 

Rohan na něj jen zíral, zatím co mu v hlavě kolovaly vlny zuřivosti i zoufalství. 
„Přemýšlejte o tom,“ řekl ten muž a zas mu zaškubalo v koutku. „Já vám teď dám 

něco na uklidnění, budete po tom dobře spát.“ 
Tentokrát Rohan ucítil vpich v paži zcela jasně. Poprvé si přitom uvědomil, že má na 

sobě jakési volné bílé oblečení, zřejmě nemocniční. Ztráta vlastních šatů, i když snad 
přechodná, mu připadala jako další útok na jeho totožnost. Na okamžik ho zaplavila úzkost, 
která však hned ustoupila teplé vlně, šířící se z jeho paže. 

„Až se ráno probudíte,“ blýskl po něm neznámý brýlemi, „snad konečně pochopíte, 
jak je důležité mít jen jednu totožnost.“ 

Rohan se chtěl vymrštit, aby mu třeba ručně vtloukl do hlavy, že právě toto přece hájí, ale 
zabránila mu v tom jakási teplá zemdlenost. Ten člověk stejně už byl u dveří a vzápětí je za 
sebou zavřel. Rohan chvíli tupě zíral do stropu, pak mimoděk zavřel oči. 

Ráno mu bezvýrazný zřízenec přinesl nevalnou snídani: mizernou kávu, gumový rohlík a 
kostičku másla, které mělo jakousi syntetickou příchuť. Rohan měl pocit jako po nějakém 
flámu, ale nutil se do jídla. Říkal si, že ho asi čeká vyčerpávající zápas, k němuž potřebuje 
energii. Ale jaký zápas? Hájil svou totožnost – jedinou, protože jiná přece být nemůže. Ale to 
údajně chtěli i oni, jeho jedinou skutečnou identitu. Potíž byla v tom, že mu nevěřili jeho 
jméno. Je vlastně jméno tak důležité? Uvažoval o tom při nekonečném žvýkání rohlíku, který 
se jenom neochotně poddával jeho zubům. Lidé si přece občas změní jméno, používají třeba 
pseudonym. Jenomže jméno ho spojovalo s jeho rodinou, s rodiči, dnes sice nežijícími, ale 
kdysi tak velice skutečnými. Také s datem a místem jeho narození, tím bodem v časoprostoru, 
v němž začal jeho život. Samozřejmě si své zrození nemohl pamatovat, ale to nic neměnilo na 
tom, že se kdysi událo. Měl vůbec špatnou paměť, vždycky s nedůvěřivou závistí četl 
memoáry některých spisovatelů, kteří si zřejmě dokázali vybavit scény z dětství do 
nejmenších podrobností. Jemu se občas a vždycky nečekaně vynořil jen nějaký nejasný obraz, 
tkvící jako málo kvalitní pohlednice mimo čas. Náhle si vzpomněl, jak mu jednou – muselo 
mu být tak tři roky nebo méně – matka ukazovala nějakou fotografii, na níž údajně byl  
s bratrem a rodiči. Nějak tehdy nemohl pochopit, co tím matka myslí: byl s ní přece tady u 
stolu, jak mohl být současně na tom obrázku, který ke všemu místo barev měl jen nahnědle 
šedé odstíny? Pamatoval si skutečně tu scénu, nebo mu ji matka vyprávěla? A byl to skutečně 
on, ten malý hlupáček, nechápavě civící na lesklý obdélník s nějakými tvářemi? Najednou 
měl pocit, že pokud to zpochybní, nebude si už jist ničím. Zase měl onen pocit, jako by se 
s ním postel a celá místnost začínala propadat do jakéhosi nezměrného prázdna. 

 Naštěstí přišel zřízenec a odvedl ho k ranní toaletě. Žiletku mu nesvěřili, mohl se však 
aspoň trochu umýt. Jeho tvář v zrcadle s rozcuchanými vlasy a napuchlýma zarudlýma očima, 
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navíc pokrytá plesnivým strniskem, mu připadala cizí. Není snad totožnost ve vlastní podobě? 
Ale co, když o ni člověk přijde? Někde četl o krizi, do níž upadají lidé po dopravní nehodě, 
která jim třeba popálením zničila tvář. Představil si to. Člověk bez tváře. Nebyl to nějaký 
horor? Nebo román z Číny? Ale tam, když člověk ztratil tvář, byť přeneseně, prostě přestal 
existovat. Divná myšlenka – román o někom, kdo neexistoval. 

 „Na co tak koukáte,“ přerušil zřízenec jeho myšlenky. „Pokud jste hotov, tak ještě 
záchod.“ 

 Když seděl na míse a marně čekal, kdy se jeho zjevně odcizené tělo odhodlá 
k nějakému projevu, přišlo mu to všechno náhle komické. Tlačím, tedy jsem. Ale přesně 
takhle zřejmě usedá třeba i president nebo ten obrýlený psychiatr. Zase ho vytrhl hlas 
zřízence, kterému zřejmě byla dlouhá chvíle. S jakýmsi zahanbením zašustil papírem a stáhl.  

 Odvedli ho do nějaké kanceláře, kde podle očekávání byl ten obrýlený muž v bílém 
plášti a pak ještě starší člověk, také s brýlemi a bradkou, který měl na sobě poměrně elegantní 
oblek. Rohan si je prvého bezděčně pojmenoval Doktor, druhého Rada pro jeho trošku 
těžkopádně autoritativní vzhled. 

 „Takže vy jste tedy Jaromír Hron,“ řekl lehkým hlasem Doktor. Rohan se celý napjal. 
 „Ne. Jsem Jaroslav Rohan,“ odpověděl s potlačovaným vztekem. „Řekl jsem to už 

mnohokrát.“ 
 „Ale jméno Hron padlo,“ namítl Doktor. „Kdo to tedy je.“ 
 „Nevím.“ 
 „Nevíte? Prostě jste si je vymyslel?“ 
 „Vyskytlo se omylem,“ řekl Rohan unaveně. „Někdo mě tak oslovil. A pak shodou 

okolností...“ 
 „Jen pokračujte,“ pobízel ho Doktor, „je to docela zajímavé.“ 
 Rohan se na něho podíval s náhlou nenávistí. Měl pocit, jako by si ho ten člověk 

prohlížel jako nějakého brouka, který se mu připletl pod lupu. Chvíli bylo napjaté ticho. 
 „Vyšetřovatel si myslí,“ řekl najednou Doktor, „že Hron je vaše pravé jméno. Že jste 

se při výslechu podřekl.“ Vstal, šel k oknu a podíval se ven. „Já si to ale nemyslím.“ 
 Rohan na něho zíral překvapeně, s náhlou nadějí. Doktor se obrátil, sňal brýle a začal 

je čistit kapesníkem. 
 „Je tady možnost rozdvojené osobnosti,“ řekl najednou. „Chvíli jste Hron a chvíli 

někdo jiný.“ 
 „A kdo,“ zeptal se Rohan výsměšně. „Jaroslav Rohan?“ 
 „Ne, Rohan přece neexistuje,“ řekl Doktor a nasadil si brýle. „Typická substituční 

osobnost. Prostě ekvivalent, chápete? Některé psychiky nesnesou ta prudká překlopení do jiné 
osobnosti, tak si vytvoří ještě něco mezi.“ Znovu brýle sundal a mnul si kořen nosu. „Někdy 
je takových přechodových osobností víc, mluvíme pak o fugových stavech. Ale to nebude váš 
případ.“ 

 „Vidím, že je vám to jasné,“ zasmál se nevesele Rohan. 
 „Nečekám, že mi uvěříte,“ usmál se Doktor. „Tyhle děje jsou skoro úplně nevědomé. 

Skoro,“ opakoval. „Tak docela úplně ne.“ 
 Skoro úplně. Většinou vůbec. Kde už tohle absurdní spojení slyšel? Rohan měl náhle 

pocit, jako by se ocitl v nějaké časové smyčce. To, co se s ním právě děje, se už někdy dělo a 
bude se dít zas. Skoro jistě. Bezděky se přidržel stolu. 

 „Někde v hloubi jedna osobnost o druhé ví,“ pokračoval Doktor. „Vy teď balancujete 
na rozhraní. Tvrdíte, že jste jakýsi Rohan. To ale dlouho nevydrží. Jedna možnost je Hron. 
Zajímá nás ta druhá.“ 

 „Jaké je vaše povolání,“ zeptal se najednou ten druhý, kterého si pojmenoval Rada. 
Měl hluboký a nějak mnohem lidštější hlas. 

 „Stavební inženýr,“ odpověděl Rohan se slabou nadějí.  
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 „Jak důležité to pro vás je. Ztotožňujete se s tou prací?“ vložil se Doktor jakýmsi 
hladkým hlasem, který se Rohanovi zdál být nějak nebezpečný. 

 „Živí mě to,“ řekl Rohan podle pravdy.  
 „Nic víc?“ 

„Míval jsem větší plány, ale nějak to nevyšlo.“ 
 „Co přesně děláte?“ vložil se zase Rada.  „Stavíte domy?“ 

„Teď se toho moc nestaví. Pracuji v Inově, je to taková malá firma. Děláme opravy, 
občas přistavíme patro nebo předěláme střechu.“ 

„Včera vás zatkli dopoledne. Jak to, že jste nebyl v práci?“ 
„Šel jsem na úřad. A taky,“ vzpomněl si Rohan náhle, „mám dovolenou.“ 
„Tak vida, dovolenou,“ vpadl do toho Doktor. „Vidíte,“ obrátil se k tomu druhému, 

„typický ekvivalent.“ 
 „Co jste dělal v práci den předtím,“ ignoroval ho Rada. 
 „Je to důležité?“ ošíval se Rohan. 
 „Chci vědět přesně, co jste v práci dělal.“ 
Jak měl člověk odlišit právě jeden den z té dlouhé řady každodenní rutiny, která sice 

nebyla nějak nepříjemná, ale rozemílala čas do téměř jednolité šedé hmoty? Pak si najednou 
vzpomněl. Pokud to má být zkouška totožnosti, pak je to trošku hloupé.  

 „Projektoval jsem...koupelnu. Ne, budu upřímný. Byl to záchod. Není to moc 
elegantní.“ 

 „Ale potřebné.“ 
 „Já nevím. Spíš rozmar. V té vile už jsou dva.“ 
 Muž s bradkou pokýval hlavou. Pak se zeptal, zda má Rohan doma telefon. Řekl mu 

číslo, ale pak si vzpomněl, že Stella asi nebude doma. Psala přece, že odjela, jenom si 
nevzpomínal, kdy se má vrátit.  

 „Ověříme si to,“ řekl muž s bradkou. Pak přivolal zřízence, který Rohana odvedl 
zpátky tam, kde strávil noc.  

 Naděje na brzké propuštění, kterou mu dávalo věcné chování toho zřejmě důležitého 
muže s bradkou, postupně vyprchala. Hodiny ubíhaly. Někdy během toho bezhlesého ševelení 
času, v němž se střídala období otupělosti s vlnami úzkosti, mu zřízenec přinesl oběd – jakési 
nedefinovatelné jídlo s nechutnými brambory. Pokusy navázat s ním rozhovor byly marné: 
buď byl úplně tupý, nebo měl přísné instrukce s vězni-pacienty nemluvit. 

 Dejme tomu, že by na něm chtěli další podrobnosti z jeho minulosti: co dělal ten a ten 
den, kdo mu to může dosvědčit. Na chvíli ho zachvátila panika: celé měsíce ba roky jako by 
byly v jeho paměti vymazány. Může být něco na tom, že má víc osobností, že si tu dobu 
nepamatuje prostě proto, že byl někým jiným? Ne, to je nesmysl, to cítil. Ale najednou mu 
bylo těch kusů života, které se zřejmě prostě beze stop kamsi vypařily, nějak líto. Pokud se 
z tohoto maléru dostane, určitě si začne psát deník. Ale už při té myšlence docela jistě věděl, 
že nic takového dělat nebude. I když by se svého života dobrovolně nevzdal, to co prožíval 
určitě nestálo za nějaké zaznamenání. 

 Pak ho najednou dva zřízenci odvedli do téže místnosti, kde už jednou byl. Byl tam 
jen Doktor, tentokrát ale neseděl za stolem, ale v podřepu před rozměrným televizorem, na 
němž cosi nastavoval. 

 „Uděláme si ještě jednu malou zkoušku. Něco vám pustím,“ řekl přes rameno. 
„Sedněte si támhle do toho křesla a uvolněte se. Nebudu na vás chtít nic víc, než poslouchat a 
snažit se porozumět.“ 

 Rohan poslechl. Jako už tolikrát v posledních dnech, měl pocit jakési vymknutosti 
celého světa. Byl by to mohl být zmatený, tíživý sen, kdyby bylo možné se z něj probudit. 
Doktor zatím pustil zřejmě nějaký videozáznam. Na obrazovce se nejprve objevily obrysy 
velehor, pak obraz velkého ptáka, který s nehybnými křídly pomalu kroužil vysoko nad 
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krajinou. Pak kamera zaujala pohled z jeho perspektivy: krajina se náhle propadla do hloubky 
a rozprostřela v širokém obzoru. Kroužení pohledu vedlo k jejímu plavnému, hypnotickému 
otáčení. Rohan cítil, jak se mu bezděky klíží oči. Nutil se však do bdělého pohledu, protože 
tušil nějakou rafinovanou léčku. 

 Pomalý vír obrazů neustával, přidalo se však jejich vzájemné prolínání. K tomu se 
k monotónní, jako rozplizlé hudbě přidal tichý, vemlouvavý hlas. 

 „Být jen a jen sám sebou, v hranicích svého sobeckého Já,“ říkal ten hlas, „se zdá být 
samozřejmé. Prastará moudrost ale ví o vzájemné přeměně a prorůstání forem skutečnosti, o 
hlubokých souvislostech mezi nimi, o tom, že vše je v jednotlivém a jedno je ve všem...“ 

 Rohan postupně ztrácel pozornost a propadal se do stavu jakési teplé lhostejnosti. Bytí 
je iluze, to také někdy slyšel. Být sám sebou, ten vlastně bolestný, až děsivý projekt, před 
nímž se v dětství pokoušel zachránit, mu byl tak dlouho vnucován, až jej přijal za svůj. 
Nebylo by nakonec jednodušší, prostě se rozpustit v té nekonečné řadě podob, jaké potkával 
denně na ulici? Nebo prostě nad vším mávnout rukou? 

 „Podívejte se sem,“ vyrušil ho Doktorův hlas. Ospale sledoval jeho prst a zadíval se na 
tabuli, která visela na opačné stěně. Bylo tam křídou napsáno: NAHOR VALSORAJ.  

 „Co to má být?“ zeptal se podrážděně. 
 „Znáte to jméno?“ Doktorův hlas zněl náhle ostře jako nůž. 
 „To má být jméno?“ 
 „Řekněme, že to je albánský terorista, hledaný v několika státech,“ přiblížil se Doktor 

k němu. „Musel jste to jméno už někdy vidět.“ 
 Rohan chvíli civěl na ten nesmyslný sled písmen. Pak ho náhle zaplavil vztek. 
 „Poslyšte, nevím, jakou hru tu se mnou hrajete,“ řekl tiše. „Pokoušíte se mě zmást a 

pak mi nejspíš něco přišít. Ale nemyslete si, že vám to projde. Mám jistá práva a budu si na 
vás stěžovat.“ 

 „Tak vida, vy jste ke všemu ještě paranoidní,“ usmál se Doktor. „Možná paranoidně 
schizofrenní. Na to jsou ovšem postupy.“ 

 „Pokoušíte se mě strašit,“ odsekl mu Rohan, „ale marně. Nejsem tak hloupý, jak vám 
asi připadám. V každém případě vím, že mám svá práva!“ Poslední slova ve vzteku vykřikl 
tak, že se sám lekl. 

 V té chvíli se otevřely dveře. Teď mě odvedou, napadlo ho, zavřou mě asi do blázince. 
Ale vešel muž s bradkou, zběžně obhlédl situaci, pak se obrátil k Doktorovi. 

 „Tak to stačí,“ řekl mu. „Skončíme to. Jeho údaje se potvrdily. Vraťte mu šaty a pusťte 
ho. Hned,“ dodal, když zaznamenal Doktorovu nesouhlasnou reakci. Pak se obrátil 
k Rohanovi. 

 „Musím se vám omluvit,“ řekl zdrženlivě. „To víte, ani nám se chyby nevyhýbají.“ 
 Rohan jen bezhlese zíral, zato Doktor se zřejmě nemínil tak snadno vzdát. 
 „Ale podle Centrálního registru přece neexistuje,“ říkal mu polohlasem. 
 „Byla to porucha,“ odpověděl Rada znechuceně. „Takových zmizení z evidence jsme 

zaznamenali v posledních dnech několik tisíc. Patrně nějaký zatracený virus či co. Už to zas 
opravili a funguje to normálně.“ 

 Ve stavu podobném opilosti se Rohan nechal odvést do vedlejší místnosti, svlékl tam 
nemocniční hábit a oblékl své šaty. Podepsal nějaké papíry, aniž kloudně chápal jejich 
význam, pak klopýtal se schodů a ven na ulici. Stála tam žena, která vypadala jako – a 
skutečně byla – Stella.  

 „Konečně,“ vrhla se mu kolem krku. „Já už byla úplně šílená. Policie, nemocnice, 
nikdo nic nevěděl. Jeden chytrák tvrdil, že jsi určitě u nějaké milenky nebo na tahu. No 
prosím, ale celou noc?“ 

 „To už je pátek?“ ptal se Rohan popleteně. „Jela jsi přece do Selce.“ 
 „Co to pleteš,“ smála se. „Do jakého Selce?“ 
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 „Nechala jsi mi přece vzkaz.“ 
 „Že jedu do SEEC. Nepamatuješ? Do Středoevropské energetické centrály přece, měli 

tam tiskovou konferenci. A že se vrátím k páté.“ 
 „A co ta ženská, co ti měla zalévat kytky?“ 
 „Alena? No, už jsem slyšela. To je mrška, viď. Nechávám záložní klíče u ní, kdybych 

si zabouchla. Netušila jsem, že toho zneužívá.“ 
 „Proč neskotačí ve svém bytě?“ divil se Rohan. 
 „Má žárlivého manžela, chodí ji občas zkontrolovat.“ 
 Všechno se vždycky dá vysvětlit, pomyslel si Rohan. Všechno až na maličký zbytek, 

který však rychle zapomeneme. 
 Když dojeli tramvají do jejich čtvrti, zadržel Stellu a ukázal jí na protější dům.  
 „Řekni mi, co tam vidíš. Jaké jméno.“ 
 „No přece Meyerova, naše ulice. Ty poslyš, nepotřebuješ brýle?“ 
 
 Zbývá už jenom dodat, že si Rohan v příslušné lhůtě brýle opatřil. Potřebná korekce, 

jak mu sdělil optik, byla sice malá, přesto významná. Také si vyzvednul novou identifikační 
kartu, tentokrát bez potíží, a v pondělí nastoupil zase do práce, kde dokončil maličký návrh 
nepotřebného záchodu. O projektu a Jaromíru Hronovi se už nemluvilo, šéf ostatně odjel na 
služební cestu. Rohan prostě vklouzl do běžného života jako ruka do rukávu dobře 
padnoucího saka. Jenom vždycky, když se vracel domů, díval se s jistými obavami na štít, 
označující jméno ulice. Protože však měl na nose slabé sice, přesto však významné brýle, byla 
to vždycky Meyerova. Zatím. 

 
- - - 
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Posel 
 

 Útes se před ním znovu vynořil. Jeho nehybnost, s níž čněl z vlnami zmítané hladiny, 
budila dojem, jako by si mlčenlivě razil cestu proudem. Zaryl prsty do jeho zrnitého, ale 
kluzkého povrchu a tentokrát se mu podařilo na něm se zachytit. Malátnými pohyby se 
postupně vymanil z měkkého, ale o to mocnějšího sevření, které ho stahovalo zpátky do 
hloubky. Ještě chvíli ležel v mělké vodě, pak se z posledních sil vzepřel a dolezl na kamenitou 
pláž. V neurčité vzdálenosti před ním se tyčily šedavé hradby města. Žádné střílny nebo brány 
široko daleko nenarušovaly jejich ponurou jednolitost. 

Osamělý rybář, který se choulil opodál na plochém kameni, lhostejně pozoroval jeho 
pachtění. 

„Je tohle Rothenburg?“ zeptal se ho sotva slyšitelně. 
Staroch na něho chvíli hleděl. 
„Snad se mu tak říkalo,“ připustil váhavě. 
„Říkalo?“ 
Rybář pokrčil rameny. 
„K čemu jméno, když jiná nejsou.“ 
„Nejsou? Jak to? Vždyť tam,“ udělal gesto tím směrem, kde tenká linka na rozhraní dvou 

šedí snad naznačovala pevninu, „na druhém břehu...“ 
„Raději o tom nemluvíme,“ přerušil ho stařec. „Je to tak lepší.“ 
„Ale já odtud přicházím. Nesu poselství!“ 
Starý na něho chvíli hleděl podivně prázdnýma očima. 
„Posel,“ zabručel pak. „Myslel jsem si to.“ Shýbl se ke starému, neforemnému tlumoku u 

svých nohou a po chvíli přehrabování z něho vytáhl baňatou láhev, opletenou slámou. 
„Na,“ podal mu ji. „Svlaž si hrdlo.“ Pak ale zaváhal. „Ačkoliv napít se snad dává běžcům, 

bývají vyprahlí,“ bručel si pro sebe. „Plavci jsou zkřehlí, dává se jim houně.“ 
Ruka však zůstala napřažená. Vzal od něho láhev a napil se. Nečekaně hřejivý doušek mu 

sklouzl do útrob. Potlačil kašel a napil se ještě jednou. Stařec ho lhostejně pozoroval. 
„Musím předat poselství,“ řekl udýchaně a vrátil láhev. 
Rybář jenom pokýval hlavou. Místo odpovědi se díval na vodní hladinu. Poskakovaly na ní 

načervenalé paprsky slunce, které se nízko nad obzorem prodralo z mraků. Bylo zřejmé, že ho 
žádné poselství nezajímá. 

„Jak se dostanu do města?“ 
„Dneska to nepůjde,“ řekl stařec. „Brány se otevřou až ráno.“ 
„Ale musí přece být nějaký způsob,“ vykřikl. „Strašně to spěchá!“ 
Starý se na něho podíval a ten jeho podivně prázdný pohled jako by pohlcoval každou 

naléhavost. 
„Brány jsou zavřené,“ pokrčil rameny. „Bušit na ně nemá smysl, nikdo tě neuslyší.“ 
Zoufale pohlédl na hradby před sebou. Jejich hladké stěny se tyčily nepřístupně a jak je 

zvolna pohlcoval soumrak, zdála se jejich výška nedohledná. Stařec sledoval jeho pohled. 
„Můžeš jít zatím se mnou, bydlím tady nedaleko. Měl byses osušit, celý se třeseš.“ 
Skutečně jím prochvívala slabá zimnice. Zvedl se slabý vítr a přilepil mu promočené šaty 

na kůži. Celý se schoulil a neochotně klopýtal po kamenech za rybářem.  
Když pak ležel schoulen pod hrubou houní na lůžku v rybářově domku, divil se sám té 

poddajnosti, s níž se dal zatím odvrátit od splnění úkolu. Podivná pasivita, na níž se kromě 
únavy možná podílely i účinky rybářova nápoje, se mu teple rozlévala po celém těle. 
Klížícíma se očima se díval otevřenými dveřmi na pableskování hřbítků vln na temné hladině 
i na tajemná světla, která vyvstávala a zase hasla kdesi za obzorem. V sametové černi, do níž 
ho zvolna vtahoval spánek, nebylo žádných poselství a žádných cílů, jen lhostejné trvání. 
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Probudil ho tlumený hovor. V chýši bylo jasné ranní světlo. U hrubě tesaného stolu, na 
němž se kouřilo ze tří hliněných hrnků, seděl s rybářem jakýsi muž. Byl jistě mladší než rybář 
a také méně ošumělý, i když jeho šaty, poněkud připomínající neurčitou uniformu, měly 
daleko k nějaké eleganci. 

„Tak vida, posel je vzhůru,“ řekl ten nový s téměř škádlivou srdečností. 
Vyskočil z lůžka a natáhl se pro své šaty, rozvěšené na bidlech nad primitivním krbem.  
„Kolik je hodin,“ zeptal se poděšeně.  
„Času dost,“ protáhl neznámý. „Právě otevřeli brány.“ 
„Musím do města,“ vyhrkl. Chvatně se zapínal, prsty se mu při tom pletly. 
„Půjdeme spolu,“ přisvědčil druhý. „Ale napřed byste se měl raději posilnit. Není toho 

mnoho,“ udělal gesto nad stolem, „ale je to dobře míněno.“  
Jeho zdvořilost, kontrastující s prostými způsoby rybáře, nezněla úplně věrohodně. Také 

bylo zvláštní, jak samozřejmě nabízel pohoštění, které jistě poskytl stařec. Ten ale 
neprotestoval, jen se mlčky probíral oky starého čeřenu, který si rozprostřel na klíně. 

Vděčně si ukrojil kus černého chleba a zhltl jej s uzenou rybkou, bylo jich na talíři několik. 
Měl náhle hlad a když sousta zaléval horkou kávou, probudila se v něm zase energie. 

„Komu tu můžu předat poselství,“ ptal se dychtivě. „Je opravdu důležité.“ 
Neznámý zatěkal pohledem. 
„Jsou na to lidi,“ řekl vyhýbavě. 
„Nechci nějaké úředníky,“ dorážel. „Musím mluvit s někým...vlivným,“ rozhodil rukama. 

„Tohle se týká všech a nestrpí to žádný odklad.“ 
Muž ve vojenském vstal. 
„Tak to tedy neodkládejme. Pojďte se mnou.“ 
S absurdním pocitem, že je spíš zatčen, než veden s důležitým poselstvím, vyběhl za ním. 

Ve dveřích se zarazil a poděkoval rybáři. Ten se na něj jen mlčky podíval. Snad díky rannímu 
slunci, před nímž staroch mhouřil oči, nepůsobil jeho pohled tak prázdně. Co se v něm 
zračilo, byl nejspíš jakýsi soucit. 

S pocitem trochu otřeseným dohnal muže ve vojenském. Na denním světle bylo zřejmé, že 
jeho oblek nemá žádné distinkce, spíše jen napodoboval uniformu nebo z nějaké naopak 
vznikl. 

„Mohu se zeptat, kdo jste?“ zeptal se ho opatrně. 
„Sopko. Tak se jmenuji. Mám na starosti pobřeží za branami, tedy na této straně. A 

samozřejmě posly.“ 
„Skutečně? Co s nimi děláte?“ 
„Teď? Předvedu je, jak náleží. Dřív bývalo zvykem,“ řekl Sopko lehce, „posly prostě 

ukamenovat.“  
„Cože? Posly?“ zeptal se zděšeně. 
„Bylo jich mnoho nepravých. Většinou záškodníci nebo zvědové temných mocností. Tak 

se to aspoň říkalo.“ 
Zůstal stát a vytřeštěně zíral. Prostě ho nenapadlo, že by po všem tom úsilí mohl být 

podezírán z nepravosti. 
„Jen pojďte,“ pobízel ho ten druhý. „Posly jsme hubili, dokud je lidé brali vážně. Praví či 

nepraví, vždycky působili neklid.“ 
 Klopýtal vedle něho a pokoušel se srovnat si v hlavě tu bezednou krutost. 
„Ale když někdo zahubí posla,“ namítl udýchaně, „připraví se o jeho poselství.“ 
Sopko s úsměvem zavrtěl hlavou. 
„Kdepak, stačili to vždycky vykřičet, než...zmlkli. Lidé je dobře slyšeli, i když se slušelo to 

popírat. Časem se pak o poselstvích mluvilo zcela volně, některá se později stala částí přijaté 
věrouky.“ 
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Byli už na dohled jedné z městských bran. Byla zřejmě otevřená, její oblouk se impozantně 
tyčil nad prašnou cestou, po které v obou směrech kráčelo několik postav. Zastavil se a 
pokoušel si srovnat v hlavě, co právě vyslechl. Sopko ho však netrpělivě pobídl. 

„Tak pojďte přece. Říkám vám, že se už nic takového neděje.“ 
„Znamená to, že poslům nasloucháte?“ 
„Dá se to tak říct,“ usmál se ten druhý.  
Vešli do brány.  
„Posel,“ řekl Sopko krátce jednomu ze dvou obrovských strážných, kteří tam hlídkovali. 

Bezvýrazná tvář s mohutnými kníry se sotva pohnula, snad náznakem úsměvu.  
Šli úzkou, křivolakou uličkou, nad níž se v ranním slunci blýskala otevřená okna. Většinou 

se z nich linula nějaká hudba, úryvky zpěvu nebo drobné erupce lidských hlasů. Z některých 
pronikala do ulice vůně jídla. V obchůdcích na chodníku se kupilo barvité zboží, tu a tam 
v průjezdu rozkládala nějaká žena mnohoslibné půvaby. Bylo to neuvěřitelné: město si žilo, 
jako by se nic nedělo. 

Náhle Sopko ostře zahnul do portálu domu, snad paláce, střeženého po obou stranách 
sochami polonahých obrů. Po mírném teplu uličky je na širokém schodišti zaplavil zatuchlý 
chlad. Zastavili se před širokými dveřmi, jejichž leštěné dřevo zdobilo umné kování. Obojí ale 
bylo viditelně opotřebované a zašlé. Sopko si přede dveřmi poopravil špatně padnoucí sako a 
pak opatrně zarachotil starožitným klepadlem. Na leštěné kovové destičce nad ním bylo 
přehnaně ozdobnými písmeny vyvedeno těžko čitelné jméno, snad Graubner. Ozval se tichý 
hlas, který je uhlazeně zval dál. Vstoupili do rozlehlé místnosti. V jejím přítmí se dal 
rozpoznat jen osamělý, řezbami vyzdobený psací stůl, za nímž seděl štíhlý muž. Jeho jemné 
rysy, křehká postava a zřejmá elegance jeho oblečení, to všechno kontrastovalo se vzhledem 
lidí, s nimiž se zatím setkal. Vypadal na vyššího úředníka. Když vešli, psal cosi do velké 
knihy. Pomalu vzhlédl, beze spěchu si je oba prohlédl a pak gestem ruky propustil Sopka. Ten 
se stejně mlčky uklonil a otočil se k odchodu.  

Úředník nepromluvil, dokud se za průvodcem nezavřely dveře. 
„Co pro vás mohu udělat,“ zeptal se pak vlídností, v které snad byla stopa ironie. 
„Musím okamžitě mluvit s hlavou města.“ 
Úředníkova tvář vykouzlila náznak zdvořilého údivu. 
„Skutečně? Mohu se zeptat, proč?“ zeptal se mírně. 
„Jsem posel. Přináším důležité poselství, které se týká všech.“ 
„Ach tak. Nu, hned to bohužel nepůjde.“ Muž si pohladil malý knírek a zalistoval v knize 

před sebou. „Jeho Excelence právě klade květiny na vojenském hřbitově, tedy bývalém 
vojenském...To je na druhém konci města, několik hodin cesty odtud. Pak navštíví přilehlý 
přístav, potom nemocnici...“ 

„Jde mi prostě o někoho, kdo má moc,“ přerušil ho netrpělivě. „Kdo může rychle něco 
zásadního rozhodnout.“ 

„Ach ano, moc,“ přikývl muž s pochopením. „No, to není tak jednoduché. Moc je takový 
unikavý pojem. Snad Výkonná rada? Ta se sejde ve čtvrtek, tedy pozítří. Ale nemůže nic 
rozhodnout – v zásadních věcech myslím – bez Zastupitelstva, které  ovšem svou schůzi už 
mělo a kromě toho projednává záležitosti jen na popud některého ze svých Výborů. No a ty se 
většinou scházejí na návrh Rady. Je to trochu komplikované.“ 

„Ale tohle nestrpí žádné otálení. Chcete mi tvrdit, že tu nemá nikdo žádnou moc?“ vykřikl 
zoufale. 

Úředník, zaražen tou nezdvořilostí, si diskrétně odkašlal. 
„Podle Městské charty vychází veškerá moc z lidu,“ řekl škrobeně, s očima upřenýma na 

stůl před sebou. 
„Promluvím tedy k lidu, to bude nejlepší!“ 
„Ano, to poslové dělají,“ odtušil úředník. 
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„Dělají? Cožpak tu máte více poslů?“ 
„Ovšem. Počet kolísá, ale průměrně jsou jich desítky.“ 
„Desítky? Tomu nevěřím!“ 
„Můžete je vidět.“ Přistoupil k oknu a otevřel je. Pak gestem naznačil návštěvníkovi, aby 

šel blíž. Vyklonili se nad náměstí, které svým shonem připomínalo jakési hlučné mraveniště. 
„Je zrovna trh,“ zesílil úředník hlas, „tak je tu trochu hlučno. Vidíte tam, hned za 

kostelem? A ještě tam, na protější straně, jak právě projíždí to spřežení? To jsou poslové.“ 
„Proč jsou na dvou různých místech?“ 
 „Na severní straně jsou vždycky ti, co ohlašují zkázu. A na jižní ti, co nesou zvěst o blízké 

záchraně,“ vysvětloval úředník trpělivě. 
„Ale vždyť je nikdo neposlouchá!“ 
„Tak docela sami nejsou. Je tam pár dětí.“ 
Chvíli se díval na skupinku gestikulujících mužů za kostelem. I odtud bylo zřejmé, že si 

každý z nich vede svou a nikdo nikoho neposlouchá. Hlouček dětí různého věku občas 
odměnil obzvlášť výrazné gesto potleskem. 

„To je přece úplně absurdní,“ řekl znechuceně. 
„Uznávám,“ odtušil úředník a pomalu zavřel okno. „To oddělení obou směrů se mi také 

nelíbí. Vždyť jaký smysl má záchrana, když nehrozí zhouba – nebo jinak řečeno, k čemu 
spása, když se nad vámi nevznáší zatracení? Jenomže pokud byli spolu, tak se poslové 
protikladných zaměření nakonec vždycky poprali. Tak jsme jim vyhradili opačné rohy 
náměstí.“ 

„Ale já to myslím jinak, doopravdy! Co když někdo varuje před opravdu vážným 
nebezpečím?“ 

„To všichni, alespoň ti severní,“ odpověděl úředník. 
„A vy je prostě necháte mluvit? Nic neděláte?“ 
Úředník si zase sedl za stůl a pokynul na jednu z čalouněných židlí, které stály opodál. Pak 

sepjal prsty před sebou a zadíval se na ně. 
„Jsou dva druhy opravdu vážných nebezpečí, obvykle ústících do nějaké katastrofy. Ten 

jeden se přižene zcela nečekaně. Ten druhý narůstá dlouho, v  drobných změnách, které 
unikají pozornosti.“ Úředník zdvihl oči a zahleděl se kamsi na protější stěnu. „V obou 
případech přichází zpráva o nebezpečí příliš pozdě,“ dodal suše. 

„Takže jste bezmocní. Jak to snášíte?“ Dal si záležet, aby sarkasmus v jeho hlasu nebylo 
možno přeslechnout. 

Úředník chvíli studoval rukáv svého dokonalého saka, pak z něho sfoukl pomyslné smítko. 
„Vždycky si můžeme jít poslechnout ty na jižním konci,“ řekl s jemným úsměvem. 
„Takže je ve skutečnosti neberete vážně. Poslyšte,“ řekl tiše a upřeně se zadíval úředníkovi 

do očí. „to nejsou opravdoví poslové, že ne.“ 
„Ale ano, všichni mají registraci. Dokonce nosí dobře viditelný odznak...“ 
„Já nemyslím nějaký spolek nebo sektu či co,“ přerušil ho, s největším úsilím přemáhaje 

netrpělivost. „Myslím skutečné posly, kteří přišli zvenčí.“ 
„Zvenčí?“ Snad poprvé se na něho úředník podíval s překvapením. 
„Prostě odjinud. Odkud berou ti vaši poslové ty své naléhavé zprávy?“ 
„No odkud,“ muž udělal široké neurčité gesto. „Z moře, z oblak, snad z hlubin země.“ 
Už se obracel ke dveřím, ale pak se odhodlal ještě k jednomu pokusu. 
„Co by vás přesvědčilo o tom, že člověk přináší skutečné poselství. Myslím odjinud, 

z druhého břehu.“ 
Úředník překvapeně vzhlédl. 
„Z druhého břehu?“ 
„No ano, odtud. Ne nějaké vnuknutí z mraků či par, ale skutečné zprávy, krajně důležité 

pro vás všechny.“ 
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„Z druhého břehu,“ opakoval si úředník. „Zajímavá modalita.“ 
Skokem byl u dveří a rozrazil je. 
„Jste všichni nemožní! Promluvím k obyčejným lidem, ti mi budou naslouchat.“ 
„Měl byste se registrovat,“ připomněl úředník. 
Zahrozil mu pěstí a vyrazil ze dveří. 
„Budete litovat,“ křičel už na schodech. 
Cestu z paláce na náměstí našel snadno. Bez obtíží se vmísil mezi dav, který se líně 

potuloval mezi krámky. Lidé se zdáli být bezstarostní, nebo aspoň lhostejní. Po chvíli ale 
zpozoroval skupinu u jednoho stánku, nápadnou svou chmurnou mlčenlivostí. Když přišel 
blíž, viděl, že starší ženě stékají po tvářích tiché slzy. Také muž mlčel, ale jeho oči byly suché. 
S jakýmsi bezedným zoufalstvím zíraly kamsi do dáli. Hezká dívka, která k nim zřejmě taky 
patřila, si roztržitě pořád dokola rozplétala a zase zaplétala cop temně hnědých vlasů. Přitom 
se neklidně rozhlížela, jako by každým okamžikem čekala nějaký útok. 

„Vy víte, co se blíží?“ zeptal se muže, když se mu podařilo prodrat se až k nim. 
Muž na něho chvíli hleděl. Pak němě přikývl. 
„A neděláte nic? Prostě jen čekáte?“ 
Muž odvrátil oči, pak se však na něj znovu zadíval. V tváři mu zaškubalo, prázdné oči se 

náhle rozhořely hněvem. 
„A co byste nám radil,“ obořila se na něho dívka. Hezká tvář se jí náhle zašpičatěla 

nepřátelstvím. 
„Nějak se připravit. Abyste to dokázali přijmout.“ 
Dívka i muž na něho hleděli s úžasem. 
„Tady to místo,“ promluvila náhle žena a otřela si slzy, „je všechno, co máme. Žili jsme 

jenom pro to, abychom je získali. A teď je máme ztratit, kvůli těm...“ zahrozila kamsi do 
dálky. 

„Tak toho se bojíte?“ bezděky se usmál. 
„Vám to připadá k smíchu?“ 
Jen o vlas uhnul pěsti, kterou se po něm muž tápavě ohnal. Rychle se skryl za rozložitého 

kolemjdoucího. Byl to ramenatý chlapík s širokou, prostou, ale ne hloupou tváří. Pohyb davu 
je oba pomalu, ale nedobytně unášel dál. 

„Nějak se rozzlobili,“ řekl ten muž vlídně. 
„Bylo to jenom nedorozumění.“ 
„Možná,“ pokýval muž hlavou. „Možná taky ne. Co jste jim říkal?“ 
„Že by se měli připravit. Že by měli umět přijmout to, co přichází.“ 
Muž ho najednou uchopil za loket a odtáhl ho z cesty skupince zjevně rozezlených lidí, 

kteří se s nebezpečným výrazem ve tváři a s rukama svírajícíma klacky a nože prodírali 
opačným směrem. Někde za nimi monotónní hluk rozťaly ostré výkřiky. Dolehla na ně masa 
těl, pak to jimi smýklo opačným směrem. Bylo to, jako by hladinu davu vzedmul prudký 
příboj.  

„Pojďte za mnou,“ křikl mu neznámý do ucha. „Tady nemůžeme zůstat.“ 
Vtáhl ho úzkým vchodem do jakési hospody, kupodivu poloprázdné. Sedli si k hrubě 

tesanému dubovému stolu nedaleko nízko sklenutého okna. Za malými a špinavými okenními 
tabulkami se míhaly tváře, pokřivené vztekem nebo hrůzou, jako výjevy z nějakého 
bizardního snu.  

„Už zase vyvádějí,“ zabručel hostinský v kožené zástěře, který se k nim bez vyzvání 
přišoural s dvěma hliněnými kalichy. „To je teď několikrát denně. Hned je to zase přejde, ale 
pár z nich to vždycky odskáče.“ 

„Proč se perou?“ Zeptal se jen tak do prostoru. Hostinský jenom mávl rukou a šoural se 
zpět k svému pultu. 
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„Proč,“ ujal se otázky muž, který ho sem přivedl. „Protože cítí, že se něco děje. Něco se 
přibližuje, nevíme co a odkud.“ Pozdvihl pohár směrem k němu a napil se. Napodobil ho. 
Bylo to zřejmě víno, ale zvláštní, přičmoudlé chuti. Nikoliv nepříjemné, jenom zvláštní. 

„Je to všude a nikde,“ pokračoval muž. Jeho klid a mírný výraz jeho široké tváře podivně 
kontrastovaly s tím, co říkal. „A tak lidi, jací už lidi jsou, to cítí jeden z druhého.“  

„Co kdyby jim někdo řekl, co se doopravdy blíží?“ Zeptal se lehce, nezávazně. I když ten 
člověk budil důvěru, vlastně ho neznal. Nevěděl, proč se ho ten muž tak ochotně ujal. 

Muž se na něho překvapeně podíval. 
„Cožpak se to dá jen tak říct?“ zeptal se užasle. „Není to pro každého něco jiného?“ Díval 

se na něho naléhavě a zřejmě bezděčně ho přitom uchopil za paži. 
V té chvíli do hospody vběhl mužík se stohem novin přes ruku. 
„Ve městě je posel,“ vyvolával. „Tvrdí, že nese zprávy z druhého břehu.“ 
Všichni v místnosti zaraženě vzhlédli, jako by byl vykřikl něco nepatřičného. 
„Už ho chytili?“ zeptal se v tichu jeden z nečetných hostů. 
„Kup si noviny, přečteš si to,“ odsekl mužík. 
„Ale noviny,“ mávl host rukou. „Tam nikdy nic není.“ 
Mezitím se mužík prodral mezi stoly k nim. 
„Je ještě mladý,“ strkal jim výtisk až pod nos. „Tmavé vlasy, hubené tváře. Zmačkaný 

cizokrajný oblek, jako tady pán.“ 
Bezděky sebou trhnul. Vstát se mu nepodařilo, jeho společník ho stále ještě držel za paži. 

Poplašeně se rozhlédl. 
„Jakpak to mohou takhle přesně vědět?“ zeptal se ten muž a uvolnil trochu sevření. 
„Viděl ho Sopko,“ zašklebil se mužík. „Vedl ho ke Graubnerovi.“ 
„Byl u Graubnera?“ ozval se zezadu hostinský. „Tak je snad všechno v pořádku.“ 
„Není,“ zavřeštěl mužík s novinami vítězně. „Utekl odtud. A nikdo neví kam.“ 
„To že je všechno v novinách?“ zavrčel hostinský a přejel utěrkou po pultu. 
„Jsi blázen?“ utrhl se mužík. „Copak se o něčem takovém píše?“ 
„Tak co nás lakuješ,“ zlobil se jeden z hostů. „Jenom si vymýšlíš, abys prodal ten svůj 

plátek.“ 
„Náhodou to vím od biřiců,“ odsekl mužík. „Už hodinu ho hledají.“ 
Uvědomil si, že muž vedle na něho stále upřeně hledí.  
„Pojď,“ řekl ten muž tiše, ale tónem, který nepřipouštěl diskusi. Vstal, odstrčil užaslého 

kamelota a vlekl ho kamsi do stínu v zadní části místnosti. „Je tu zadní východ,“ řekl tiše. 
„Ale já se nechci skrývat,“ protestoval. Přesto se nechal vléct ze dveří ven, pak úzkou 

páchnoucí chodbou do jakési liduprázdné uličky. Bylo tam přítmí jako večer, ačkoliv muselo 
být ještě velmi časně. 

„Kam to jdeme?“ ptal se snad po páté. Muž jenom přitiskl volný ukazováček na rty a pro 
zdůraznění ještě pevně zavřel oči. Klopýtal tedy vedle něho přítmím uličky, pak po nerovných 
schodech dolů, úzkou stezkou mezi dvěma holými zdmi a pak brankou na jakýsi dvorek. Tam 
ho ten muž konečně pustil a s úlevou si otřel čelo. 

„Konečně,“ vydechl. „Teď už jsi mezi svými.“ 
„Mezi svými? Kdo jsi ty?“ Rozhlížel se po nevzhledném dvorku, kde jenom v koutě živořil 

jakýsi napůl uschlý strom. 
„Nemáme jména, jen přezdívky. Je to tak lepší. Mně říkají Výr.“  
Bezděky se usmál té přiléhavosti. Pak ale zvážněl. 
„Proč jsi mě sem zavedl?“ 
„Copak jsi neslyšel? Hledají tě. Pojď, ještě nejsme na místě.“ 
Otevřel nízké oprýskané dveře před sebou, chvíli napjatě naslouchal a pak netrpělivě 

pokynul rukou. Neochotně se za ním vydal. Vstoupili do jakési chodby, pak vpravo na úzké 
schody vedoucí kamsi dolů, kde byla téměř dokonalá tma. Sestup se zdál nekonečný, zvláště 
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když světlo kolem nich zesláblo natolik, že se posouvali jen po hmatu. Tma pod nimi jako by 
rozevírala stále bezednější hlubinu, která jim svazovala každý pohyb narůstající úzkostí. 
Náhle však už nenásledoval žádný další schod. Ta změna ho překvapila tak, že málem upadl. 
Před nimi se otevřela tmavá místnost, v níž se na hrubém stole třepotalo světlo několika 
svíček. V mihotavém světle se tváře těch několika lidí, sedících kolem stolu, zdánlivě rychle 
měnily. Když se světlo trochu uklidnilo, rozeznal štíhlou dívku s podivnou, i když vlastně 
hezkou tváří, která byla k nim nejblíže.  

„Vedu vám Posla,“ řekl Výr přitlumeným hlasem. „Skutečného. Biřici ho hledají.“ 
„Konečně,“ vydechla dívka. „Já věděla, že jednou přijdeš.“ 
Pohlédl na ni. V její zvláštní, téměř trojúhelníkové tváři byly nápadné velké, daleko od 

sebe posazené oči. Dívala se směrem k němu s nesmírným, téměř úpěnlivým očekáváním. 
Přitom se ale zdálo, jako by zrak upírala ne na něho, ale kamsi za něj, k něčemu, co snad mělo 
teprve přijít. Je asi slepá, napadlo ho a ta myšlenka ho kdoví proč rozrušila. 

„Tohle je Lasička,“ představil ji Výr. „Tam vlevo je Jezevec a úplně vzadu Medvěd.“ 
Přemohl nutkání k smíchu a vážně se jim uklonil. Přezdívky byly přiléhavé, ale přitom 

směšné. Sněm zvířat, napadlo ho. Jako v dětské pohádce. Váhavě se posadil na hrubou židli, 
kterou Výr pro něj povytáhl od stolu. 

„Teď tedy můžeš předat poselství,“ řekl Výr. 
Zarazil se. Najednou mu připadalo, že neví, co by řekl. To, s čím přicházel, nebylo určeno 

spolku nějakých podivných, dost možná vyšinutých spiklenců. Jenomže jenom ti, jak se teď 
zdálo, byli ochotni mu vážně naslouchat.  

Otevřel ústa, ale vzápětí na rtech ucítil dotek prstů. Lasička mu dlaní přikryla ústa. 
„Ne slovy,“ řekla mu tichým, ale naléhavým hlasem. „Slova jsou jenom skořápky. Oslov 

nás přímo.“ 
Chtěl promluvit, ale její dlaň mu pořád pevně zakrývala ústa. Nebyl to dotek nějak násilný, 

spíš laskající. Bylo to vlastně, jako by líbal její hebkou dlaň. Poddal se tomu pocitu a 
v místnosti zavládlo ticho. Čtyři spiklenci na něho mlčky hleděli a současně jako by se skrze 
něho dívali kamsi jinam, do jakýchsi temných hloubek. 

„Je to zde,“ zašeptala za chvíli Lasička. 
„V naprosté úplnosti,“ přidal se Výr. 
„Dokonalé, ale živé,“ ozval se ten, kterého nazývali Medvěd.  
Bylo to jako skandování nějakého rituálu. Měl pocit, jako by místnost ovládla jakási 

zvláštní jednota, mlčenlivá, ale výmluvná. 
V té chvíli se kdesi nahoře ozval hluk. 
„Je tady někdo?“ rozlehl se cizí, nepříjemně hlučný hlas. Světlo se rozlilo po horních 

stupních schodů. 
„Poslyšte, pojďte ven,“ volal ten člověk nahoře. „Sklepy se budou vykuřovat.“ 
Všichni u stolu vyskočili a dívali se na sebe. 
„Už jsou tu zase,“ řekl Výr. „Musíme se rozdělit, aby nás nedostali všechny.“ 
Cítil, jak ho Lasička uchopila za ruku. 
„Pojď,“ zašeptala mu do ucha. „Já se o tebe postarám.“ 
Ukázalo se, že místnost má jakýsi zadní východ, jak tady zřejmě bylo častým zvykem. 

Jenomže za ním zase byly temné schody, vedoucí dále do hlubin. Sestupoval po nich krok co 
krok, veden pevnými stisky její ruky. Buď tuto cestu znala velmi dobře, nebo byla opravdu 
slepá a temnota tím pro ni neměla zvláštní význam. 

„Oni vás pronásledují?“ zeptal se přerývaně, jak tápal po schodech. 
„Dá se to tak říct. Snaží se nás dostat na povrch, do světla, jako všechny.“ 
„Co je na tom tak špatného,“ podivil se. 
„Ty se ptáš? Byl jsi na tržišti?“ 
„Byl. Odtud jsem přišel.“ 
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„Tak jsi to viděl. Všichni křičí, nikdo nikomu nenaslouchá. A taky není čemu. Slova už 
nemají žádný význam.“  

Zastavil se, spíš aby si oddechnul.  
„Mluvíme spolu,“ namítl mírně. 
„Tohle,“ povzdechla. „To jsou jen signály.“ 
„Jak se dá mluvit jinak?“ 
„Ty mě zkoušíš?“ zasmála se. 
Náhle pocítil, jak mu po tváři klouže chladná hebkost její paže a v příští chvíli jako by se 

kolem něho ovinulo její pružné tělo. Vzrušení jím proběhlo jako mrazivý hrot. 
„Pojď,“ zašeptala mu zastřeným hlasem. „Už je to blízko.“   
Bylo to skutečně jenom pár schodů, pak zase vstoupili do jakési prázdné místnosti. 

Ozařovalo ji jakési slabé světlo, které sem dopadalo z jakéhosi okénka vysoko u stropu. Okno 
ve sklepě? Dům asi musel stát na příkrém svahu. Proč ale pak měl tahle tajemná sklepení? 

„Musíš si svléknout tyhle šaty,“ řekla mu hlasem stále ochraptělým. A sama ho začala 
rozepínat. Stál v sladké, téměř dětské pasivitě a každý knoflík, kterého se dotkla, mu v těle 
zavibroval mrazivým vzrušením.  

Za několik okamžiků byl docela nahý. Stál s víčky pevně semknutými, vnořen do pocitu 
vlastní nahoty a také do očekávání chladivého doteku jejího těla. Nic se však nedělo. Po chvíli 
oči otevřel a zdálo se mu, že je místnost prázdná.  

„Lasičko,“ zavolal s přemáháním. To oslovení bylo směšné, ale neznal přece její pravé 
jméno. Nechápal, jak a kam mohla tak náhle zmizet. „Lasičko, kde jsi?“ 

Místo odpovědi uslyšel jakýsi hřmot shora, pak hrubé hlasy a těžké kroky na schodech. 
Představa, že ho tady někdo najde zcela nahého, ho naplnila úzkostí. Své šaty nikde v šeru 
neviděl a také jeho roztřesené prsty hmataly všude kolem jenom drsný povrch podlahy. 
Vrhnul se k protějšímu konci místnosti, kde tušil další dveře. Skutečně tam byly a vedly jen 
do další, úplně prázdné místnosti. Přidal do kroku, prošel dalšími dveřmi a náhle, bez 
varování, se ocitl na ulici. Zdálo se, jako by vyšel do jiného světa. Ačkoliv od rána jistě 
uběhlo nanejvýš několik hodin, v uličce přesto už byl soumrak, slabě ozářený několika 
lucernami na domech.  

Kolem prošel nějaký člověk a donutil ho přikrčit se ve stínu vchodu. Cítil se hloupě. Co se 
to vlastně dělo? Proč nepředal poselství, jak měl, a místo toho zapadal z jedné nesmyslné 
situace do druhé? Co teď měl dělat, jak se měl domoci práva splnit svůj úkol? Musel přece 
předat své poslání stůj co stůj. Ale představa, jak se objevuje nahý na tržišti nebo v nějakém 
úřadě, ho plnila děsem. Couvnul zpět do místnosti. Celé to zřejmě bylo nějaké hloupé 
nedorozumění. Jeho šaty tu přece někde musely být, stejně jako Lasička, nebo jak se 
jmenovala. Nejspíš jen někam poodešla a teď se diví, kam zmizel. Nejlepší prostě bude vrátit 
se tam, kde předtím byl. Jenomže jak najít to místo? V místnosti, jak teď viděl, byly nejméně 
dvoje dveře. Zkusil ty, které se zdály být v původním směru, ale zavedly ho do jakési tmavé 
chodby. Na jejím spoře osvětleném konci se mihla jakási štíhlá postava. Lasička? Nu, pokud 
si s ním takto hraje, dá jí co proto. Vrhl se za ní, ale zmizela, než tam dorazil. Zuřivě se 
rozhlédl. Chodba se větvila, dal se tedy více osvětleným směrem a skutečně, když zahnul za 
další roh, bylo tam jasné světlo od lampy, která visela u stropu. Před ním stál malý stolek, za 
ním seděla jakási stará žena a cosi pletla. Prohlédla si ho od hlavy až k chodidlům. 

„Zabloudil jste?“ zeptala se přísně. „Lázeň je přece tamhle vlevo.“ Sáhla za sebe a hodila 
mu nějaký ručník. „Takhle tady nemůžete běhat,“ dodala káravě. 

Vděčně zachytil ručník v letu a omotal si jej kolem beder. Pak se vydal směrem, který 
naznačila. Lázeň, to znamenalo sdílenou nahotu, v níž nebude tak nápadný. Také to mohlo 
značit šatnu a v ní oděv, jehož se snad dokáže zmocnit. Myšlenka na krádež cizích šatů nebyla 
milá, ale ve své situaci nemohl dělat nic jiného.   

Ze dveří, které otevřel, se proti němu vyvalila pára. 
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„Raději počkej,“ ozvalo se z bílé mlhy. „Nebo jdi jinam. Já jsem ještě neskončil.“ 
Byl to drsný, autoritativní, ale i trochu jako by zahanbený mužský hlas. Ohlédl se na 

stařenu, ale ta na něho netrpělivě mávala, aby jen šel a nevypouštěl páru do chodby. Vstoupil 
tedy a zavřel za sebou. Nebyla tam tma, ale pro páru nebylo vidět na krok. 

„Je to tady jen pro jednoho?“ zeptal se zkusmo. 
„To ne,“ ozvalo se udýchaně a současně se rozlehlo syčení, jak zřejmě někdo nalil čerstvou 

vodu na rozpálené kameny. „Ale já jsem Posel.“ 
Vyslovil to slovo nějak jinak, s mračnou důležitostí.  
„Ten od kostela?“ zeptal se lehce, i když bůhvíproč pociťoval slabou úzkost. 
„Šílíš?“ zavrčel ten druhý z mlhy. „Přece Posel, ten poslední, jediný důležitý. Ví o mně 

každé malé dítě.“ 
„Nejsem zdejší,“  řekl neopatrně. 
„Co je to za nesmysl,“ rozkřikl se ten druhý. V bílém přelévání se na okamžik objevila a 

zas se rozplynula jakási strašná tvář. „Odkud bys mohl být.“ 
Uvažoval, co na to odpovědět. 
„Jsi asi nemocný, nebo výjimečně hloupý,“ vrčel muž za bílými oblaky. „Mám se ti ukázat, 

abys mě přestal provokovat?“ dodal výhružně. 
Bezděky ucouvnul před tou zřetelnou hrozbou. Do zad se mu zaryla nějaká klika. Rychle 

se otočil, otevřel další dveře a vklouzl do jakési kabinky. Jako všude okolo, i tady bylo slabé, 
rozptýlené světlo. Uviděl jakési tmavé šaty na věšáku, které mohly být zhruba jeho velikosti. 
S odporem je na sebe rychle navlékl, obul si boty – trochu velké na jeho nohy – a pak vyrazil 
jedinými dalšími dveřmi z těsného prostoru ven. Stařena u stolku v jakési němé hrůze otevřela 
ústa, ale nevšímal si ji a spěchal dál chodbou. Zdála se nekonečná, co chvíli se větvila, ale 
nakonec se dostal ven na ulici. Tohle však byl spíše nějaký bulvár, byla tam spousta světel, 
řada stromů uprostřed a také mnohem více lidí, než zatím potkával. Ti ale uskakovali, jakmile 
se k nim přiblížil, tiskli se ke zdem domů a zděšeně hleděli na jeho šaty. Teď teprve si je i on 
sám kradmo trochu prohlédl. Byly úplně černé, jen na klopách a rukávech byly lemovány 
stříbřitou stuhou. Na pravé části prsou byl stříbrnou nití vyšit jakýsi znak, snad had či blesk – 
bez zrcadla či svléknutí kabátu se to nedalo poznat. Nic do té míry nápadného, pro lidi ve 
městě však zřejmě nezaměnitelný symbol. Přivlastnil si zřejmě šat Posla, s kterým mluvil 
v lázni. Ale co to vlastně znamenalo? Posel byl přece on sám, nesl zprávu, kterou musel za 
každou cenu předat. Jenomže komu? Jak vysvětlit, že existuje Poselství, skutečná zpráva – ne 
fantazie neškodných bláznů, dobrých tak k pobavení dětí, ani jakési soumračné stavy 
vyšinutých spiklenců, dokonce ani šíp nějaké rituální zhouby, který snad představoval ten, 
kterému uzmul šaty? Pod drobnými strachy, které v tom městě stále zakoušel, v něm narůstala 
mnohem mocnější úzkost, že se mu nepodaří předat poselství. Divoce se rozhlédl. Na dvacet 
kroků kolem něho bylo prázdno, jen v přítmí u domů se zděšeně krčily nějaké postavy. Když 
k nim váhavě vykročil, pouze se ještě více přitiskly k domovní stěně. Jejich široce rozevřené 
oči nevyjadřovaly nic, než hrůzu. Znechuceně se od nich odvrátil a rozhlédnul se.  

Na sto kroků od sebe uviděl široké schodiště, orámované ozdobnými sloupy. Divadlo? Ať 
to bylo cokoliv, docela jistě to byla budova, v které se shromažďovali lidé. V které se k nim 
dalo promluvit, dřív, než se rozprchnou nebo zaujmou něčím jiným. Rozběhl se tam, schody 
bral po dvou, pak rozrazil dvoukřídlé dveře a vběhl do jakési dvorany. Nějaký starý muž 
v obřadné livreji, patrně vrátný, na něho pohlédl s úžasem. V jeho tváři se mísila hrůza 
s pobavením, jakýsi úzkostný smích. Nevšímal si ho, proběhl vchodem, vedral se dalšími 
dveřmi do přítmí hlediště. Před sebou uviděl osvětlené jeviště, v té chvíli zavěšené červenou 
oponou. Nadechl se, proběhl uličkou až k rampě, s vypětím veškerých sil se na ni vyšvihl a 
udýchaně stanul před obecenstvem. Do sálu, plného do posledního místa, padlo mrtvé ticho. 
Pak se ozval osamělý, komicky nalomený výkřik. 
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„Posel,“ zavyl jakýsi mladík kdesi ve tmě galerie. V jeho hlase byla hrůza i jakási podivná 
rozjívenost – a dav reagoval přesně podle toho. Klenbou divadla otřásl výbuch smíchu. 

„Nesmějte se,“ zakřičel, jakmile se zase rozhostilo ticho. Na odpověď mu jako úder hromu 
zase zaburácel smích. 

„Nesu vám poselství,“ nedal se, jakmile zas bylo ticho. „Týká se vás všech! Tebe,“ ukázal 
do hlediště, „i tebe a tebe právě tak.“  

Lidé, na které ukazoval, se jako by ztráceli ve svých sedadlech, ale vzápětí nato se 
rozpoutalo pravé pandemonium smíchu. „Tebe a tebe,“ ukazovali si lidé vzájemně na sebe, 
popadali se za břicho a ječeli smíchy. Jakmile smích trochu odpadl, zaječel hned někdo: „Tebe 
se to taky týká,“ a dav hned řval zas novým veselím. 

Chvíli s úžasem hleděl na to kolektivní poblouznění, pak za sebou rozhrnul oponu a skryl 
se za ní. Obklopily ho absurdní kulisy, zpodobující jakousi bizardní karikaturu města. Jako by 
měly podtrhnout debakl, který tu právě utržil.  

Vtom se k němu přihnal jakýsi tlustý, upocený muž ve fraku a objal ho. 
„Úžasné,“ sípal mu do tváře. „Prostě skvělé. Nevěřil jsem, přiznávám...“ Tlusťoch 

s námahou popadal dech. „Skutečně, nejvíce se lidé smějí tomu, z čeho mají hrůzu. Tebe a 
tebe, to bylo prostě geniální!“ 

S námahou se mu vytrhnul, proběhl proscéniem a mezi provazištěm dozadu za scénu. 
Někde tady musela být šatna – a skutečně, byly tu řady háků s nejrůznějšími oděvy, které však 
bez rozdílu měly šaškovský ráz. S odporem se probíral různobarevnými pantalóny, 
absurdními kápěmi. Když se mu smáli v kostýmu jakéhosi Posla smrti, jak ho přijmou 
v šaškovské maškarádě? V náhlém popudu strhal ze sebe šaty a hodil je na nejbližší volný 
hák. Bál se své nahoty, ale snad byla pro něho nejlepší. Oděn jen rouškou přes bedra, vyrazil 
ze šatny do chodby a pak po schodišti na ulici.  

Trvalo jenom okamžik, než si ho lidé všimli. Pak, když se pozornost davu soustředila na 
jeho polonahou postavu, ozval se napřed slabý, stále však narůstající temný řev. Asi se zas 
svým zjevem dotkl nějakého skrytého nervu jejich citlivosti: lidé se semkli, jejich tváře 
dostávaly jakýsi divoce dychtivý, snad dravčí výraz. Na okamžik tu stáli proti sobě: on 
v osamělosti své nahoty, oni v explosivní mnohohlavé tíze masy. Měl pocit, jako by se situace 
chvěla na jazýčku nesmírných vah, které se mohly zhoupnout stejně k nadšení jako 
k strašlivému hněvu. 

„Mám pro vás poselství,“ vykřikl zoufale.  
Odpověď davu byla jako zařvání obrovského živočicha.  
„Je to zpráva, která se vás všech týká,“ zakřičel znovu. „Vašich životů, samé vaší 

existence.“ 
Dav znovu zařval. A pak se najednou pohnul směrem k němu. Snad se ho chtěli jenom 

dotknout, jejich gesta však byla agresivní a tváře divoké. Bezděky ustoupil a pak se dal 
bezhlavě na útěk. Dav se pustil za ním. 

Hnal se jakousi ulicí, která stoupala někam stále výš, rozvášněné tváře davu téměř na 
dosah za sebou. Pak najednou nemohl dál: před ním byla jakási hradba, sahající  mu do výše 
prsou. Na okamžik zaváhal, ale když viděl, jak se po něm sápe hned několik rukou, vylezl na 
ni.  

Zvolna se otočil a strnul. Stál na hradbách, hluboko pod ním vřel příboj temných vln.  
Otočil se zpět k davu. Nejbližší lidé byli sotva na krok od něho. Jejich tváře vypadaly 

všechny stejně, všechny měly ten bezduše napjatý výraz smečky, která větří oběť. Na chvíli se 
znovu zdálo, jako by všechny znehybnělo nezměrné napětí.  

Rozepjal ruce, jako by na znamení té rovnováhy. 
„Poslyšte poselství,“ řekl pak téměř tiše. 
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V té chvíli vystřelil celý snop rukou směrem k němu. Ti, kteří přihlíželi, pak neuměli říct, 
zda Posel skočil sám, nebo ho lidé shodili. To jediné, co bylo vidět, bylo téměř nahé tělo, 
letící strmou křivkou dolů k temným vlnám.  

Dav chvíli strnule zíral, pak se neochotně začal rozcházet. 
„Nesl prý poselství,“ řekl opatrně jakýsi starý muž na cestě domů. 
„Slyšel jsem, že to bylo tohle,“ odpověděl mu jeho známý a naklonil se k jeho uchu. 
„Co říkáte?“ dožadoval se třetí, který k nim přece taky patřil. 
Než došli k tržišti, dali už dohromady první verzi toho podivného poselství. 

 
 

_ _ _ 


