
 



 
 
 
 

Petr Prouza 
Petr Prouza je básník a prozaik, autor psychologických próz. Po maturitě 
vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, doktorát mu byl udělen  
v roce 1967. Právnické povolání vykonával jen krátce, od roku 1968 působil 
jako redaktor v různých časopisech např. Plamen, Mladý svět, Naše rodina aj., 
spolupracoval i s rozhlasem. Od roku 1986 se věnuje literatuře jako volný 
spisovatel. Rovněž řídil několik let zahraniční nadaci… 

      
 

Život střídá smrt 
Psychologický román o mladém manželském páru pokoušejícím se vzdorovat ženině 
zhoubné chorobě. Úspěšný mladý muž, kdesi na začátku svých manželských 
problémů překonal atmosféru nejistoty, která pronikla jeho existencí včetně vztahu k 
manželce, sotva najde sám sebe a život mu nastaví laskavou tvář, všechny plány se 
hroutí před krutým zjištěním, že Hedvika, matka dvou malých dětí, trpí nevyléčitelnou 
chorobou. Těžce vystavěné jistoty jsou ztraceny a zbývá jen tragická úzkost a úsilí 
zachovat důstojnost pro sebe a nejbližší, snaha nepropadnout zoufalství a 
vyvzdorovat na osudu zbytky štěstí.  
Autorovi se podařilo zachytit situaci mladého manželství, které prodělává krizi a 
podléhá proměnám vztahu mezi mužem a ženou, dramatický průběh nemoci, vnitřní 
prožitky, úvahy a často zkratkovitá jednání postav ve vypjatých situacích. 
Celkovou atmosféru díla dotvářejí takřka dokumentární pasáže z medicínského 
zákulisí, zajímavým se stává i pohled na praktiky různých lidových léčitelů. 
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      Nachylovalo se krásné zářijové páteční odpoledne, čas babího léta, 

nejpříjemnější doba roku, kdy slunce hřeje, ale nepálí, kdy se v krvi usazuje 

prázdninový lesk cest a smířlivost převládá v přírodě a snad i v lidech. 

Praha se valila ven mezi stromy, k vodě a trávě. Končil pracovní týden a jen 

opravdu málokteří nevítali slibně se rozvírající vidinu víkendu pod přejícím 

nebem. Ale Pavel Rajter k nim patřil. 

S rozbušeným srdcem a celý rozechvělý rychle kráčel stezkami rozlehlého 

komplexu vinohradské nemocnice až dozadu k nízkému modernímu pavilónu, 

v němž je umístěna klinika interny. Od středy minulého týdne tam pobývá jeho 

manželka Hedvika na celkovém vyšetření a dnes ji pustí domů. Dnes se také 

doví, co ji vlastně je, jak se nazývá to záhadné vyboulení ženiny sleziny. 

Hedvika už Pavla čekala ve druhém patře. V elegantním pleteném 

šedočerném kostýmku vyhlížela mezi běžnými pacienty tak úpravně a přitažlivě, 

až se mu sevřelo nitro láskou a nejistotou zároveň. 

Políbili se. Zblízka spatřil v Hediných velkých tmavohnědých očích rmut 

těch prošlých, nečekaných dnů v nemocnici a srdce mu zajelo rvavě vzhůru. 

— Kmec tam ještě není. Mají dole něco akutního, informovala ho zdánlivě 

nezúčastněně. 

— Pojď, sedneme si. Nejsi unavená? 

— Ale vůbec ne! Hrozně se těším domů. Co kluci? Jde to? 

Ačkoliv z těch desíti dnů byla minulou sobotu a neděli doma, ačkoliv ty 

ostatní dny se Pavel každý podvečer objevoval v nemocnici a o všem jí dlouze 

vyprávěl, jak prospívá starší Štěpánek ve škole, jak si vede teprve devítiměsíční 

Davídek, jak to všechno s babičkou Rajterovou zvládají, rád se rozhovořil 

o všem, co se zběhlo doma od včerejšího večera. Mluvil s nepatřičným halasem, 

aby přehlušil obapolné napětí. 

Když se Kmec konečně objevil, nakročili k němu, ale lékař se přátelsky 

usmál na Hedviku a gestem vyzval pouze muže: — Ještě chvilenku, paní 

Rajterová. Pojď dál, Pavle. Docent Evžen Kmec byl o pár let starší než Pavel 



Rajter, pomalu se vypracovával na přední medicínskou kapacitu přes žaludky, 

jak sám říkával, a Pavlovi před časem pomohl, když hrozilo, že jeho setrvalá 

žaludeční nervozita a překyselenost přeroste ve vleklé žaludeční vředy. Kmec 

pocházel ze stejného kouta Krkonoš jako Rajter. Pavel chodil s jeho mladším 

bratrem Mirkem do gymnázia a Evženovi už léta děkoval za různé lékařské rady 

a pomoci. Když se na něho koncem srpna obrátil s tou zapeklitou záležitostí, 

Evžen okamžitě zbystřel a bez všech okolků navrhl krátkou hospitalizaci, aby se 

to všechno důkladně a ze všech stránek prošetřilo. 

— Slezina, s tím není sranda, mínil už tehdy nad sklenkou vína, ale všechno 

se ještě o pár týdnů odložilo, poněvadž se blížil začátek školního roku 

a Štěpánek přece nemohl jít do školy bez maminčina dohledu. 

Než stačili usednout v Kmecově lékařském pokoji, pronikla za nimi jedna ze 

sester, káravě pohlédla na docenta a přistrčila mu talíř přikrytý dalším talířem. 

— Pane docente, a co oběd?! 

Když sestra odešla, oba se posadili z jedné strany nízkého konferenčního 

stolu, lékař nadzvedl vrchní talíř a odhalil hovězí se špenátem a brambory. Jen 

lžící se pustil automaticky do jídla, přičemž hranou lžíce nahrubo pižlal už 

ztvrdlý plátek masa. 

Pavel si zapálil, celý ztuhl a mlčel. Kmec také chvíli jenom žvýkal a nejspíš 

si připravoval osudná slova. 

Tehdy si Pavel neuvědomoval nic jiného, ale když se v následujících 

krušných a šílených měsících a letech vracel k tomuto okamžiku hrůzyplné 

vykloubenému z proudu času, vždy se za neustupujícím zděšením, bezmocí, 

lítostí a mnoha dalšími zákeřnými pocity objevoval i jakýsi vztek na Kmece, 

který přitom jedl, dokázal se cpát špenátem a říkat mu tak strašné věty. 

— Pavle, tvá žena prošla všemi testy, dělali jsme jí i sternální punkci, aby 

byla jistota. Bohužel, podezření se potvrdilo. Hedvika má leukémii... 

Pavel se naklonil nad stůl a jednou rukou se přichytil desky. Zavřel oči. 

Leukémie, leukémie, rakovina krve... 



Zasípěl: — A co... jak dlouho? 

 

  

Chtělo se mi křičet, plakat, rozrazit okno osvobodivým skokem, ale donutil 

jsem se k nehybnosti. Celá situace byla tak mrazivá, děsivá, že mne vlastně 

přesahovala. Strnule jsem zíral na žvýkajícího Kmece a zadržoval dech. 

Až mnohem později jsem si uvědomil, že pro Evžena to bylo cosi podstatně 

odlišného, v denním doteku se smrtí pojímal všechno jinak. I přes naše přátelství 

byla Hedvika jen jedním případem v nekonečné řadě. Ale stejně ten opožděný 

lékařův oběd jaksi všechno zpochybňoval; když si tady klidně polyká špenát, 

nemůže to být tak beznadějné, ano, určitě, něco se dá dělat, jsou léky, náhoda, 

štěstí, špatná diagnóza, co já vím. 

Ještě jsem tam notnou chvíli ochromeně seděl, zatímco Kmec rozváděl 

léčbu, dával různá doporučení, mimo jiné mluvil o zdrženlivosti, Hedina 

choroba sice pochopitelně indikuje možnost provedení potratu, ale to by zase 

nebylo právě to nejvhodnější, brát nic jiného nesmí, tak raději pozor — roztřásla 

mě zima, panebože, tihle doktoři, co to plácá, jako bych teď myslel na něco 

takového... 

Úpěnlivě jsem přivolával všemožné pochyby, abych unikl těm nejhorším 

představám. Jaký jsem to jenom byl zabedněnec! Hedvika mi o svých potížích 

pověděla teprve někdy v červnu, kdy jsme se chystali na letní dovolenou. 

S pomocí anatomického atlasu jsme zjistili, že bulka na břichu je slezina, a sama 

Hedvika měla hned po ruce vysvětlení, které si už asi předtím přichystala. Rád 

jsem uvěřil, že by to mohlo být od jednoho prudkého, nešetrného Davídkova 

kopnutí na přebalovacím stole. 

A proč ne? Pravda, bývala trochu víc unavená než jindy, než dříve, ale to 

jsem přičítal shonu se dvěma dětmi, vyčerpání po porodu, přece jenom rodila až 

ve třiceti a to už není nejvhodnější věk. Jinak neměla žádné potíže, kromě 

nepříjemného a sílícího tlaku sleziny. 



Neměla potíže? Neřekla mi o nich, celá Hedvika, nikdy si nestěžovala, a já, 

co já teď? 

— Řekneš jí, že jsme to diagnostikovali jako osteomyelofibrózu, napověděl 

mi Kmec, který konečně dojedl. 

— Co je to? 

— Krevní onemocnění, které má mnoho podobných příznaků jako leukémie, 

v podstatě probíhá jako chronická myelóza, jenže je aleukemická, nezhoubná. 

Šetření k tomu se dělají stejná, i léky jsou obdobné. Je to skoro pravda, ale ne 

úplná. 

Je to neúplná pravda, nebo milosrdná lež? 

Všechno jsem si uvědomoval jen v jakémsi výseku. Na plátně, kde se 

promítal film o našem soužití, v němž bylo všechno, od chvíle prvního, 

zázračného seznámení přes naši lásku i spory, rozchody a návraty, byl tam 

Štěpánek i Davídek, byla tam tresť všech světlých dnů a všechno krásné. 

A náhle, nečekaně, s hrozivým sykotem se na plátně rozevřela škvíra, 

štěrbina, otvor, kterým na mne padala čirá úzkost, vanutí vesmíru, pach smrti. 

Ale neviděl jsem nic zcela konkrétního, nic určitého, a to byla vlastně 

záchrana do prvních týdnů. Nebezpečí už bylo tady, tvrdě, nenávratně, ale jeho 

podoba se dosud nedala přesně odhadnout. 

 

  

Hedvika Rajterová postávala u chladné zdi nemocniční chodby, u nohou 

kabelu s osobními věcmi, a ze všeho nejvíc toužila už být doma, u dětí, mezi 

známými stěnami. 

Nemocná byla naposledy jako malá holčička se žloutenkou, a nepočítáme-li 

porody, byl tohle její druhý pobyt v nemocnici. Byly na protekčním pokoji sice 

jenom tři, ale ani to nebylo moc příjemné, a ještě horší byly záchody, kde se, 

zřejmě jako ve všech nemocnicích, scházely kuřačky, kde viděla bídu 

nemocných, starých, nemohoucích žen. 



Ale to všechno nebylo nic proti tomu, co se dělo jí samé. Vyšetřování 

nevynechalo vůbec nic — rentgeny, odběry, nepříjemné testy, měření všeho 

možného, punkce, laborantky, sestry, lékaři, svlékat, oblékat. 

A k tomu sílící pocit ohrožení. Profesorská vizita, při níž docent Kmec šeptá 

cosi šéfovi kliniky, a pak se na ni oba profesionálně, naučeně usmějí. A teď je 

Pavel u Kmece sám a je tam už pořádně dlouho. 

Žena přitom necítila strach o sebe. Vnímala to vše přes děti, přes Pavla, přes 

obě babičky. Lépe vyjádřeno, měla o sebe obavy, strach o své zdraví, ale hlavně 

kvůli svým blízkým. 

Usilovně se soustřeďovala na praktické problémy a v nich nacházela naději. 

Vedle zoufalství bude jí právě naděje tou nejvěrnější družkou. 

Hedvika měla jiné cítění než Pavel. 

— To špatně dopadne, byla věta, kterou nejčastěji slýchávala doma od své 

matky, a toto univerzální pravidlo paní Norovské poznamenalo nejenom Hedino 

dětství, ale odráželo se v chápání mnoha věcí i v dospělosti. 

Jenže Hedvika dokázala svou silnou vůlí obrátit toto předznamenání jaksi 

naruby. Obávala se vždy, že neštěstí, které by ji třeba postihlo, způsobí žal 

jiným. Převládalo v ní aktivní soucítění, které se koneckonců tak dobře 

uplatňovalo i v její advokátní praxi. To vše Pavel neměl. 

Pokorně postávala u nemocniční stěny v očekávání ortelu a v celém jejím 

postoji bylo cosi tak nadčasově odevzdaného a útrpného, že i otrlý docent Kmec, 

když otevřel dveře svého pokoje, aby ji pozval dál, pocítil pohnutí. 

— Ach, proč tu stojíte, vždyť jste si mohla sednout tamhle do křesel. Pojďte, 

já vám vezmu tašku. Povídal jsem Pavlovi, čeho se má vyvarovat on sám, teď si 

u mne chvíli sednete oba a já vám řeknu, co budete brát na tu zatrachtilou 

slezinu, to víte, musíme na ni být ostražití, je to věc nejednoduchá... 

Lékař žvanil a Pavel mu byl vděčný, seděl vedle Hedy, kouřil a povzbudivě 

se na manželku usmíval. 



Tehdy poprvé v blízkosti Hediny choroby, v přítomnosti čehosi 

nevyhnutelného, se Pavel Rajter instinktivně choval tak, jak se bude chovat 

v následující trpké době, v čase, v němž ještě podstatněji vystoupí nad sebe 

sama. 

Pryč byl ten rozklepaný, málem žalem vyjící, krutě zasažený muž, seděl tu 

milující, poklid vyzařující manžel, který ví, že nebezpečí jde s nimi, ale není 

třeba se bát nejhoršího, má víru v lékaře a ve správnou léčbu. 

Kmec přinesl léky, dvě krabičky mylecytanu, naordinoval dávkování, dobře 

předpověděl, že se to teď jistě pár týdnů, možná měsíců obejde bez další 

kontroly, jen léky se budou doplňovat a pak se uvidí. 

Nalil Hedvice džus a všichni se napili zteplalého nápoje, přitom se tvářili 

srdečně a nezasaženě. 

Když vykročili z pavilónu interny, pokrylo manžele Rajterovy vlídné 

zářijové sluníčko, po vysoké tmavě modré obloze se táhlo stříbro tryskáčů 

a roztepaná touha babího léta poletovala ve vzduchu jak věčné vábení. 

— Už jsem se nemohla dočkat, až půjdu domů, řekla Hedvika a s ulehčením 

se zhluboka nadechla. 

Pavel ji pevně chytil v podpaží, do druhé ruky vzal její kabelu 

s nemocničními věcmi a pomalu vykročili po cestě mezi jednotlivými budovami 

rozsáhlé fakultní nemocnice. 

Hned za zatáčkou, po nově vybudované plastické chirurgii a nízkém stavení 

laboratoří, se vyloupla budova patologie, kam právě vjížděla sanita, a dva 

zřízenci vynášeli z auta nehybné tělo na nosítkách. Hedvika pohlédla tím 

směrem a s náhlým drtivým smutkem, ale klidně, věcně poznamenala: — Tam 

i já brzy skončím. 

— Miláčku můj, neblázni, to je nesmysl, ty máš nemoc, na kterou se 

neumírá, pokud... pokud nejsou nějaké velké komplikace a vůbec, pár let, pár 

dlouhých let, se nemusíš vůbec ničeho bát a pak to budou jen takové běžné 

potíže... 



Žena se zastavila a uchopila Pavla pevně za ruku. 

— Už o tom nebudu mluvit. Ale Pavlíčku, jedno mi slib, pohřeb bude úplně 

bez lidí. Ani mou mámu tam snad raději nepouštěj. 

Zkoprnělý muž chtěl nejprve něco namítat, ale pak mu jaksi mimovolně 

došel význam toho okamžiku a beze slova několikrát pokýval hlavou. Oči se mu 

zaleskly slzami. 

— Slibuju... 

Často bude na ten kratinký rozhovor před vinohradskou patologií 

vzpomínat, často, často si ho bude připomínat. A oba na něj navážou až 

v mnohem odlišnější situaci na zcela jiném místě. 

Pokračovali v cestě areálem nemocničních pavilónů a pak prudce vzhůru 

k tramvaji. Když se cpali do přeplněného vozu, napadlo Pavla, že to nějak musí 

zařídit, aby si mohl koupit nové auto. Jejich otřískaná škodovka se jim rozpadla 

už před rokem, a když nyní viděl Hedviku, jak s námahou oddechuje v husté 

sedlině natřískané devětadvacítky, zalomcovala jim prudká nenávist, kalný vztek 

na všechny zdravé lidi, co zabírají místo v tramvajích, nebo co se dokonce vozí 

v autech. 

 

  

Před dvěma a půl lety vítal kdysi bílou škodovku, staré embéčko, jako 

poselství naděje blízké a hmatatelné. Bylo to v dubnu, tehdy se motal cizími 

ulicemi nočního Curychu a volání z domova ho zastihlo asi v poslední chvíli. 

Co jen to natropil... 

Chtěl ujet všem problémům, jako by změna prostředí vyřešila dlouhodobě 

vrstvené zádrhele, ústupy a okliky. Chtěl utéct chystanému rozvodu s Hedvikou, 

chtěl utéct před Štěpánkovou odzbrojující upřímností, chtěl utéct před dědovými 

otázkami po smyslu vlastních kotrmelců, chtěl zmizet před matčiným 

mlčenlivým pohledem, chtěl vypadnout z nouze svého nezaměstnání, chtěl 

vyskočit z jedoucího rychlíku v domnění, že když nasedne na expres jedoucí 



jiným směrem, bude jiný, bude pasažérem bez poskvrny, čerstvě vypraný 

a čistý.  

Ze Švýcarska se vracel k synkovi, který — když se dozvěděl, že jeho tatínek 

se vrátí kdovíkdy, a jestli vůbec — skočil z vodárny v Pavlově rodném městečku 

a vedle otřesu mozku si zlomil obě nohy; vracel se k dědečkovi, který 

v rozčilení nad Štěpánkovou nehodou a Pavlovým vytracením podlehl návalu 

mozkové mrtvice a umíral v úctyhodném věku přesně osmdesáti let, aniž už na 

Pavla promluvil, ale zaznamenal ho a jistě mu odpustil. Vracel se ke své matce, 

která Pavla odmalička vychovávala sama a obětovala mu pořádný kus svého 

života a nikdy se už kvůli němu nevdala. A vracel se také ke své manželce 

Hedvice, od níž chtěl hodně brát, a mnohem méně jí dával, kterou miloval, ale 

projevoval svůj cit tak, že svou ženu spíše ohraničoval a sobecky utlačoval. 

Vracel se také k obrům na zahradě jejich domu, měli postavy stromů a tváře 

trychtýřovitě scvrklé dobrotou, a když tehdy Pavel přijížděl ve vypůjčeném autě, 

rozkývali se v bezhlesém přivítání v nočním, jílovém, rodném povětří. 

V tavícím ohnisku spirály času se Pavel Rajter navrátil ke svému 

otevřenému osudu a definitivně vykročil vstříc sobě samému, bez všech příkras, 

bez všeho namlouvání. 

Když se tehdy už k půlnoci toho neuvěřitelně dlouhého a překotného dne 

vrátil domů, do domku, taktak se stačil trochu opláchnout a padl do postele 

v pokojíku v patře. Naproti přes chodbu spala Hedvika. O půl páté ráno toho dne 

vstával v curyšském hotelu Leonhard a až do posledních minut onoho 

dubnového dne byl strháván událostmi, ale nikdy se nepotopil pod vír času, 

udržel hlavu vzhůru a dýchal ostrý, plnokrevný vzduch. 

Ráno, jen po několika hodinách spánku, se probudil čilý a čerstvý. Den se 

otevíral jasným sluncem, visícím nízko nad obzorem. Vydávalo zvláštní tmavě 

rudý svit, který v sobě skrýval cosi nedefinovatelného, výzvu k naději, pobídku 

k činu. Rodná krajina pod tím zvláštním purpurovým svitem připadala Pavlovi 

jakoby prosáklá radostnou předtuchou. 



Měl by cítit smutek, včera zemřel jeho milovaný děda Alois Rajter, ale 

kupodivu, či právě proto, byl naplněn jakýmsi smírem, osmdesát let byla dobrá 

míra, a hlavně nad postelí svého umírajícího dědečka Pavel s konečnou platností 

vstoupil do dospělosti. 

Nebude ničemu uhýbat, ani teď, kolik je hodin, půl sedmé, Hedvika už jistě 

bude vzhůru, zajde k ní, neviděli se několik týdnů, zeptá se jí, co a jak bude dál. 

Opatrně, tiše otevřel dveře protějšího pokoje. Hedvika zřejmě ještě spala, 

přinejmenším ležela nehybně, obrácená tváří ke stěně, zdobené výšivkou tety 

Terezy. Byl to nabádavý výjev, z vysoké skály tekl prudký potok, až vytvářel 

stříbřitě perlivý vodopád, dole pod ním se nebezpečně batolilo malé medvídě, 

z velkého kamene je ostražitě pozorovala máma medvědice, zatímco otecko 

medvěd ležel pod keříkem a nonšalantně si házel do tlamy několik rudých 

malin.     

Klekl si vedle postele a jako kdysi dávno, v měsících po svatbě, pošimral 

ženu na vystrčeném chodidle a pomalu jí líbal lýtko stále výš. Hedvika sebou 

škubla, otočila se, cosi nesrozumitelného napůl vykřikla, nechápavě se rozhlédla 

po místnosti, tvář se jí stáhla, uvědomila si, kde je, a vzápětí, všechno během 

jedné vteřiny, spatřila Pavla.    

Ještě omámená spánkem a událostmi předchozích hodin jednala Hedvika 

impulsivně, naklonila se a pevně svého ztraceného manžela objala.     

— Ach, Pavli…,  vydechla překvapeně a muž ji silně políbil na ústa.     

— Heduško má, jediná, pronesl Pavel upřímně a zároveň překvapeně, 

poněvadž takovou reakci u své ženy neočekával ani v těch nejsmělejších 

představách, nehledě na to, že žádné představy neměl, když bral za kliku pokoje, 

pociťoval pouze touhu Hedu uvidět a pozdravit ji, porozprávět si, sdělit jí své 

poznání. 

Honem ji přitáhl pevně k sobě, neboť Heda se už probírala do přesného 

času, obličej jí zbrázdila únava a smutek, chtěla se vymanit z objetí, ale muž už 

pokračoval v náporu náhlé, překypující žádosti. 



Milovali se krátce, prudce, vášeň převažovala nad láskou, ale všechno bylo 

zase jako dřív nádherné a roztepané. 

Vraceli jsme se tehdy spolu, každý v jiném autě, groteskní, převrácený 

symbol, Heda v menší, oprýskané, kdysi bílé škodovce a já v půjčeném lesklém 

mirafiori. Jel jsem za ní pomalu a celým tělem mi pronikal hutný cit. Neuměl 

jsem ho tehdy nijak pojmenovat, ani jsem se o to nesnažil, stačilo mi, že mi je 

najednou dobře. Byť jsem za sebou nechával městečko s pohřbeným dědečkem 

a synkem v nemocnici, měl jsem osvobodivý pocit naděje. Něco jsem přemohl, 

kamsi jsem vstoupil, do krajiny dávné a starobylé, mezi vodu a vzduch, mezi 

hlínu i ptáky. Jeli jsme rušnou, předjarní přírodou, zelená barva se hlásila 

o slovo a zelená, zelená je přece naděje. 

Mnohem, mnohem později jsem si uvědomil, v čem byla ona základní 

proměna. To ráno, v němž byl počat Davídek, jsem začal Hedviku znovu 

milovat oním svrchovaným, jedinečným způsobem, při kterém nás ovládá touha 

být stále nablízku milované bytosti, chceme dávat a dát všechno, všecičko. Po 

devíti letech manželství se zase vrátil cit našich prvních týdnů po seznámení na 

právnické fakultě. 

V pražském bytě, kde už jsem nebyl skoro rok, a připadalo mi, že jsem tam 

nebyl ještě o pár let víc, jsme se naproti sobě posadili v obývacím pokoji, ale 

vlastně nebylo o čem rozhodovat. To podstatné jsme si pověděli ono ráno 

v městečku potom, co jsme se podruhé pomilovali, už s prodlevami, kdy jsme se 

jeden druhému snažili dát co nejvíc štěstí. 

Mluvil jsem o své minulosti, o vztahu k Magdě Holcové, a připadalo mi, že 

hovořím o něčem velmi vzdáleném, opakovaný, němý pocit, jako by se mým 

útěkem z Curychu a přeletem hranic uzavírala celá jedna kapitola mého života. 

A ona se vskutku uzavřela. 

Hedvika mi zase pověděla, jak to opravdu bylo s inženýrem Matonohou, 

jejím bývalým klientem a mým domnělým náhradníkem. Nemohl bych jí nic 

vyčítat, od té doby, co jsem se odstěhoval z Ďáblic do podnájmu v Balbínově 



ulici, jsem neměl nejmenší právo cokoliv jí vytýkat. Ale to, co jsem se dozvěděl, 

bylo ještě mnohem krotší, než jsem si sám myslel. 

Už v městečku jsme se domluvili, jak všechno půjde dál. Co nejdříve si 

najdu nějakou práci alespoň trochu se přibližující mé bývalé činnosti 

v propagační agentuře. A pochopitelně, okamžitě se zase nastěhuju zpátky, aby 

Štěpka, až si ho vyzvedneme z nemocnice, přijel do Prahy už do pořádného, 

fungujícího domova. Trochu jsme tomu všemu oba nemohli uvěřit, jak málo 

stačilo a byl jsem někde kdoví kde a s kým, jak málo stačilo a Hedvika 

pokračovala s Matonohou silou vůle a rozumového chtění. 

Ale na druhé straně toho zase tolik k divení nebylo. Hedvika byla přece stále 

onou mladinkou dívenkou s dvěma cůpky a širokýma tmavohnědýma očima, 

kterou jsem tak osudově potkal na chodbě právnické fakulty, a já, já jsem určitě 

někde vespod byl dosud tím Pavlem, nejistým, ale urputným mladíkem, který 

přišel do hlavního města dobývat svět. 

V osmém patře ďáblického věžáku se ve mně sváří dva dojmy. Ten první 

podléhá a ustupuje, druhý sílí a vítězí. První se opakuje, je podobný mým 

pocitům v městečku, jako bych tu naposledy byl před mnoha lety, jako bych tu 

dlouho sháněnou borovicovou stěnu v obývacím pokoji viděl naposledy před 

deseti lety. Ale pocit totožnosti převažuje. Jsem tu doma, patřím sem, jen jsem 

včera odešel a ráno se vrátil. 

Seděli jsme kolem kulatého nízkého stolku a Heda přinesla k přípitku to 

jediné, co měla doma, půllitrovou láhev tuzemského rumu. 

  

 

Cestou z Vinohrad až na kobyliskou konečnou se tramvaj postupně 

vylidňovala a za trojským mostem si mohl sednout i Pavel. Mlčeli celou cestu 

a muž se pokaždé, když se setkali pohledy, povzbudivě, něžně na ženu pousmál. 

Když vystupovali na konečné, vzadu, někde nad Bohnicemi, zapadalo 

slunce. Pomalu se zavíralo jak veliké kyklopské oko někoho tak mohutného, že 



zeměkoule pro něho je jen dětská kulička. Jak se jmenuješ, ty, co řídíš naše 

osudy, a jsi vůbec? Jak jsi mohl dopustit něco tak nepřiměřeného, 

nespravedlivého? 

Když se vydali od tramvaje k věžáku na okraji sídliště, odkud byl rozhled na 

celou kotlinu velkoměsta, Hedvika, šťastná, že se vrací domů z nemocnice, že se 

vrací ke Štěpánkovi a Davídkovi, si uvolněně oddechla. 

Cestou tramvají v Pavlu Rajterovi rostl sebezáchovný tlak, který se při tom 

Hedině nečekaném, šťastném úsměvu zhmotnil do jasné, zřetelné myšlenky. 

Ano, mohou se mýlit, ani tyhle moderní metody v medicíně nejsou dokonalé, 

kolik už toho četl, jak někdo odsouzený lékaři na smrt si žil dál jako křepelka, 

kolik toho slyšel i viděl... 

Nechybělo mnoho a Pavel by uvěřil krycí diagnóze. Ano, je to 

osteomyelóza, nebo jak se ta nemoc jmenuje, je to špatné, Heda se musí šetřit, 

musí chodit na pravidelné lékařské kontroly a budou další komplikace, ale 

neumírá se na to ... Trochu se mu ulevilo. Co kdyby to tak opravdu bylo? 

Doma s kluky byla babička Rajterová, která si vzala dovolenou na čtrnáct 

dnů, aby vedla domácnost za Hedviku, aby ohlídala vnuky i svého syna. 

Vyhlíželo to, jako by se nic nestalo, jako by se vůbec nezřítil svět. Blaženě 

nevědomý Davídek poznal svou maminku, cloumal postýlkou a honem, honem 

chtěl pochovat. Řehtal se přitom téměř bezzubými ústy a připomínal malé slůně. 

Štěpánek, skrývaně úzkostný po otci, byl neklidný, už když matka šla do 

nemocnice. Ale přijal vysvětlení, že občas je třeba nějakých zdravotních 

přezkoušení, a teď pátravě obhlížel matčinu tvář a vypadalo to, že je 

s prohlídkou spokojen. Hedvika svítila radostí a nikdo by nepoznal, že v ní tiše 

hlodá krysa nemoci. 

Složitější byly minuty, kdy se posadili později s babičkou Rajterovou 

a mluvili o nemocnici, o vyšetřeních, která Hedvika absolvovala, a o jejich 

výsledku. Opakovaný krevní odběr pro hematologii vypadal podezřele, ale když 

je to krevní onemocnění, proč ne? Osteomyelofibróza. Všichni tři opakovali 



Kmecovu fiktivní diagnózu jako zaklínadlo. Jako by všichni tři věděli, že jde 

o něco úplně jiného, drtivého, a tohle zaklínání by to mohlo odvrátit. 

Jako by se do těch vlastně nesrozumitelných latinských slov scvrkávala 

naděje. Ale Hedvika vyzařovala odhodlání a babička odjela z Prahy uklidněná. 

Chlapci prospívali, její syn se konečně choval tak, jak si vždy přála, a Hedvika 

se jen tak nedá. Bude zápolit se svou nemocí, a když člověk chce, vším všudy 

chce, podaří se i zdánlivě nemožné. Když bylo Pavlovi devět let a ona se vedle 

něho starala ještě o svého starého otce a dvě tety, při rutinní prohlídce jí objevili 

zhoubný nádor prsu. Nikomu nic neřekla, protrpěla tři zoufalé týdny před 

chystanou operací a neustále, dnem i nocí, si opakovala, že nádor nemá. 

Předoperační vyšetření jí dalo za pravdu. Kdoví jak to vlastně všechno bylo, 

ale od těch dob Irena Rajterová věřila v sílu lidské vůle a snad právě z tohoto 

důvodu velice dlouho brala nemoc své snachy poněkud nevážně. Přála jí totiž to 

nejlepší a věřila, že tomu tak bude. Když ne hned, tak později. 

Hedvika si přece nezaslouží nic špatného. Ne, to určitě ne. 

  

 

Těch pár dní v Praze, co jsme ještě byli sami bez Štěpána, jsme se milovali 

náruživě, láskyplně a často, jako v dobách po našem sňatku, a všechno mi 

vlastně připomínalo líbánky. 

Znovu jsem objevoval Hedviku, znovu jsem odkrýval ten původní, 

spontánní cit a s mladickým vzrušením jsem se nořil do všech vírů něhy a vášně. 

Kdykoliv jsem v těch dubnových dnech brzy ráno, dříve než Hedvika odcházela 

k soudu nebo do poradny, vycházel na balkón našeho bytu, ovíval mě čerstvý, 

proudící vzduch a i obloha nad zaprášenou pražskou kotlinou mi připadala jaksi 

zvláštně průhledná. Po nebi se honily barvy. Černá se rychle měnila do šedé, 

která vzápětí ustupovala čím dál jasnější modři, a ta už opět na okrajích bělela 

a prosvítala vycházejícím sluncem. 

I vše ostatní se dařilo, jako by oheň našich srdcí měl magickou moc. 



Během pár dní jsem si našel práci, vzhledem ke své situaci a zejména 

vzhledem k tíživým kádrovým materiálům, které mě doprovázely z dřívějšího 

pracoviště, z Reprosu, jsem měl místo přímo skvělé. Samostatný propagační 

referent v malém nakladatelství, které se specializovalo na zdravotnickou 

literaturu a sídlilo přímo v centru. 

Chystal jsem se do Reprosu za tím syčákem Lapáčkem, který mě tehdy tak 

pěkně nechal ve štychu. Pochybuji, že by mi pomohl, ale aby se mě zbavil, přece 

jenom by mi asi poradil, kam se obrátit, kde je pravé volné místečko, komu něco 

šoupnout a podobně. 

Ale přejícná hvězda těch týdnů nezklamala. Když jsem vycházel z podchodu 

na Václaváku, málem jsem vrazil do Ctibora Paulíka, známého reklamního 

fotografa.     

— To je náhodička, pane Rajter. Právě přemyslím, koho bych s sebou vytáhl 

do Korza, takhle brzy po ránu potřebuju zvednout tlak a samotnýmu se člověku 

blbě pije. Pojďte se mnou, moc vás zvu! Vždyť jsme se neviděli snad dva nebo 

tři roky... 

Pravda, skoro dva roky jsme se neviděli, od té doby, co jsem vypadl 

z Reprosu. Paulík byl obratný fotograf, měl vytříbený smysl pro detail 

a využíval ho pro aranžování působivých fotografií pro různé podniky. Vedle 

toho byl taky zavedený jako fotograf meteoru a hvězd populární hudby. Suma 

sumárum žilo se mu velmi dobře, přímo výtečně. Vila na Hanspaulce s bazénem 

a vlastním tenisovým kurtíkem. Navíc měl jisté osobní kouzlo, tvářil se, jako by 

svými kšefty drobánko pohrdal, že je dělá jen tak levou rukou. Pravou ovšem 

nedělal vůbec nic. 

V dobách, kdy jsem v Reprosu šéfoval středisku realizace reklamy, jak se 

naše oddělení úředně nazývalo, jsem Paulíkovi dopomohl zcela nezištně 

k několika pořádným zakázkám.    

Váhal jsem jen chvilinku, sklenička před tím, než vkročím do bludiště 

Reprosu, by mi neuškodila.     



Paulík spokojeně zachrochtal, huňaté převisle obočí mu zakomíhalo nahoru 

dolů, přátelsky mě chytil pod paží a zakormidloval se mnou do denní vinárny 

Korzo, útulného prostoru s několika stolečky, kam chodívalo dost lidí z okolních 

redakcí a propagační branže. 

— Kam jste se to ztratil? Ani slechu o vás není..., navázal Paulík už nad 

sklenkou myslivce. 

Nechtělo se mi znovu omílat tu starou historku své naivní pitomosti 

a syčáků kolem mne, případ zmizelé kamery, za kterou jsem měl tehdy 

zodpovědnost, tahanice s výpovědí, marné hledání místa, práci v Kovošrotu, 

natáčení, malou roličku ve filmu, seznámení s Magdou Holcovou, cestu do 

Švýcarska a pak návrat. Proč bych o tom Paulíkovi povídal, podezříval jsem ho, 

že mě stejně jen zkouší, určitě o tom všem musel vědet, můj tehdejší krach 

rozčeřil vodu dost široko a daleko. 

— Poslyšte, Bořku, vy byste mi možná mohl poradit. Hledám nějaké místo 

v oboru, v propagaci. Pokud možno co nejdřív. Nemáte tip? 

Fotograf se potěšeně pousmál, tmavé obočí udělalo zase několik razantních 

kmitů nahoru dolů a už to na mne sypal: 

— Gratulujte si, Pavle! Já jsem ten pravý. Dovedl jste si mě potkat.     

Chvíli ještě takhle nesouvisle plkal, ale konec dobrý, všechno dobré, vyšlo 

najevo, že sem tam pracuje pro Medik, nakladatelství zabývající se převážně 

zdravotnickou literaturou. A právě tam se rýsuje ta možnost zaměstnání. 

— Vypadl jim propagační referent. Infarkt. To víte, nárok na to měl, 

padesátka už ho minula. A teď mají na krku pár rychlovek a potřebovali by 

někoho fofrem. A to jste vy! Rozumíte oboru a nejste nikde vázanej. Uvidíte, 

pude to jak po másle. Prvního května nastupujete. 

A kupodivu šlo to, jak říkal. Asi proto, že mne vzali jen na termínovanou 

půlroční smlouvu, nepohoršily je mé kádrové materiály. Připravovali v květnu 

a pak hned měli další reciproční akci s Bulharskem, moc někoho potřebovali a já 

mohl od toho prvního opravdu nastoupit. 



Uplynul půlrok a já se v malé komůrce v letité budově nakladatelství 

v Kaprově ulici docela zabydlel. Měl jsem tam sice jen stůl, tvrdou židli, skříň, 

věšák a telefon, ale jinak to klapalo. Čím méně důležitý podnik, tím lepší lidi, 

nějak tak by se dala charakterizovat jistá zákonitost. A pro naše oddělení odbytu, 

které celé sídlilo v jednom patře a kam jsem i já náležel, to platilo přesně. 

Když mému předchůdci doporučili invalidní důchod, bez problémů mě 

převedli do normálního pracovního poměru. A myslím k oboustranné 

spokojenosti. Po dlouhé době jsem zase cítil uspokojení z toho, co dělám, a tím 

pádem jsem to dělal dobře. 

Hedvika byla objednána na kontrolu až za tři měsíce, na počátek prosince, 

na oddělení hematologie k profesoru Janebovi, vyhlášenému odborníku na 

nemoci krve, starému pánovi, který se už jednou nohou pohyboval v penzi. 

Pavel Rajter to první pondělí, co se jeho žena vrátila z nemocnice, neudělal 

v práci pro podnik vůbec nic. Celý den si četl. Listoval všelijakými příručkami, 

repetitoriem lékaře počínaje a speciálními publikacemi a skripty z hematologie 

konče. V řadě knih nacházel Janebovo jméno a to mu dodávalo důvěry. 

Prostudoval si vše o leukémiích a o jejich různých druzích. Kmec mluvil 

o chronické myelóze. Stálo tam bez servítků — tři až čtyři roky života od 

okamžiku rozpoznání choroby. Někteří umírají i dříve, ale nezřídka někdo 

i přežije, proč, to se neví, šest, i deset dvanáct let. 

Ano, ano, chtělo se Pavlovi křičet do stěn nakladatelské komůrky, to bude 

Hedin případ, deset dvanáct let, alespoň aby Davídkovi bylo jako teď 

Štěpánkovi. Deset dvanáct let, panebože, jak to uvažuju, opravil se vzápětí, 

jakých deset let, jsou přece i výjimečné případy. Ano, jsou. Najednou bác, 

a bujení přestane, žádná rakovina krve není a nebyla, to musí být Hedin případ, 

jedině tohle. 

Zvlášť si přečetl několik pojednání o funkci sleziny, neboť to byl zatím 

jediný znatelnější projev Hediny choroby, ta tuhá bulka, zvětšující se určitě tak 


