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Pro Kate

Tyhle vzpomínky měly být jen naše, až budeme šediví a staří. 
Tuhle knihu jsem napsal pro tebe, abych naše vzpomínky 

navždycky uchoval. Je to svědectví o naší lásce. 
Nekonečně celé lány, Singe, Reef a Finn





Podekování

Tahle kniha by nespatřila světlo světa, kdyby nebylo noviná-
řů ze South West News Service, kteří se mnou udělali rozho-
vor po Katině smrti a napsali úplně první reportáž o Mámině 
seznamu pro média.

Literární agent Jonathan Conway z Mulcahy Conway As-
sociates sehrál rovněž stěžejní roli, protože mě představil 
mému vydavateli, Penguin Books. Děkuji Vám, Jonathane, za 
Vaši profesionalitu, výborné rady a vedení v celém procesu. 
Rovněž chci poděkovat své editorce Katy Follainové a její asis- 
tentce Tamsin Englishové z vydavatelství Penguin za to, jak 
byly srdečné a nadšené a že byly na kluky tak laskavé.

Rachel Murphyová, která Mámin seznam napsala, byla úžas-
ná. Rachel, jsi trpělivá a starostlivá, a jsem si jistý, že pomohlo, 
že máš také děti. Jak se ti povedlo dostat se do mé hlavy za tak 
krátkou dobu a napsat tuhle knihu tak obratně, je pro mě na-
prostou záhadou. Napsalas to přesně tak, jak bych si přál, abych 
to byl schopný napsat sám, a nedokážu ti za to dost poděkovat.

Rovněž bych ze srdce rád poděkoval Katiným rodičům, 
Christine a Martinovi, a jejímu bratru Benovi. Všichni jste 
mi poskytli nevyslovitelnou lásku a podporu a činíte tak i na-
dále. Vždycky se na vás mohu spolehnout a Reef a Finn vás 
velice milují.

Díky náleží rovněž mé rodině, která tu pro mě vždy byla. 
Nedělní obědy mého táty si zasluhují speciální zmínku, 

ˇ



protože byly doby, kdy to bylo naše jediné domácí jídlo. Můj 
bratr a sestry mi také pomáhali vzmužit se a jsem vám všem 
moc vděčný za to, že jste mi dali najevo, jak moc vám na mně 
záleží, a povzbuzovali mě, abych šel dál. Matte, tvoje pod-
pora byla fantastická a nikdy nezapomenu, jak jsi mi dělal 
společnost za dlouhých večerů po Katině smrti, zavolals mi 
nebo se zastavil na kafe, když už kluci spali a v celém domě 
bylo ticho.

Všem mým blízkým přátelům – vy víte, o koho jde. Kate by 
byla naprosto ohromená, kdyby viděla vaši pomoc a podporu. 
Vždycky jste byli na druhém konci telefonní linky, když něco 
začalo drhnout a já si potřeboval promluvit. Kate by byla na 
vás na všechny moc hrdá.



Prolog

„Co budeš pít?“ zeptal se mě bratr.
Stál u baru, usmíval se a byl očividně rád, že mě vidí. Mi-

moděk jsem se ohlédl přes rameno a obrátil se na Kate.
„Co si dáš?“ zeptal jsem se jí.
V klubu byl velký hluk a všude kolem nás blikala světla. 

Viděl jsem obrys Katiny postavy, který se rýsoval na pozadí 
diskotékových světel a umělého kouře. Vypadala v tom polo-
šeru nádherně, ostatně jako vždycky. V jejích bledě modrých 
očích to zajiskřilo a ucítil jsem, jak mi stiskla ruku. O zlomek 
vteřiny později se mi leknutím sevřelo srdce, když mi to do-
cvaklo.

Kate totiž vedle mě ve skutečnosti nestála. Byla to jen ilu-
ze, mlhavý stín toho, co bych si tak zoufale přál zase vidět. Byl 
jsem tak zvyklý na Kate po svém boku, že mě mysl ošálila.

Cítil jsem, jak rudnu v  obličeji, a  otočil jsem se zpátky 
k bratrovi, který na mě zíral s otevřenými ústy.

„Proboha, Singi, jsi v pořádku?“ zeptal se nervózně.
Slavili jsme osmnácté narozeniny jeho přítelkyně a Matt 

byl hrozně rád, že jsem přijal pozvání na  oslavu tak brzy 
od Katiny smrti. Byl to můj první velký večírek s někým z ro-
diny od chvíle, co mě opustila, a kvůli všem jsem si přál, aby 
to proběhlo dobře.

„Neboj, jsem v pohodě,“ řekl jsem a myslel to vážně.
„Určitě?“



„Ano, určitě. Neboj, nezbláznil jsem se! Zvyk je železná ko-
šile, toť vše. Pojď, dáme si něco k pití.“

Matt se na mě s ulehčením usmál a  já mu úsměv oplatil. 
Tak rád jsem Kate znovu viděl, pomyslel jsem si, ale nahlas 
jsem to neřekl. Umřela teprve před necelým měsícem a její 
zjevení mi nenápadně připomnělo, jak čerstvý je můj zármu-
tek a jak moc mi chybí.

Vrhl jsem se do víru večírku a snažil se uklidnit další lidi, 
kteří moc nevěděli, jak se mnou mluvit. Utěšovalo mě, že mi 
je Kate pořád tak nablízku. Byla mrtvá, ale to neznamená, že 
by přestala být součástí mého života. Jak by taky mohla? Ona 
byla můj život, přestože jsem musel dál žít bez ní.

V  jednu chvíli jsem se ocitl sám a  sledoval mladé lidi 
na parketu, jak si užívají. Stejně jako já a Kate, když jsme byli 
v  jejich věku, a  vlastně stejně jako skoro celou dobu naše-
ho společného života. Hluk a smích teenagerů kolem mě mi 
připomněl naše první schůzky. Vybavil jsem si bezstarostně 
tančící náctiletou Kate v těsných džínách. Na svůj věk tenkrát 
vypadala starší a nikdy neměla problém dostat se do noční-
ho klubu, dokonce ani v šestnácti ne. Vždycky bez skrupulí 
nakráčela před ochranku, sebevědomě se usmála a zavrtěla, 
což nikdy nezklamalo; já jsem naopak musel často prokazo-
vat svůj věk, přestože jsem byl o pět let starší. Kate vypadala 
vždycky úchvatně a  na  tanečním parketu v  záři blikajících 
světel a  laserů jsem neměl oči pro nikoho jiného. Její oči se 
vpíjely do mých a  já měl pocit, jako by byla jedinou osobou 
v celé místnosti.

Po nočním klubu jsme si s Kate často ještě vyrazili na půl-
noční piknik nahoru do Priddy v Mendipských vrchách. Vi-
dím ji, když jí bylo sedmnáct, jak sedí na dece pod hvězdami, 
hledá družice a poslouchá koncert žab a hmyzu. Tohle místo 



měla Kate nejradši na celém světě. Nebyl tu žádný světelný 
smog a hvězdy zářily tak jasně, až jsme měli pocit, jako by-
chom byli jen sami dva v nějakém obřím planetáriu. Vdecho-
val jsem vůni jejího parfému mísící se se sladkou vůní vlhké 
trávy a celé hodiny jsme si povídali a vpíjeli se jeden do dru-
hého.

Ta vzpomínka mě zahřála u srdce. Kate a já jsme byli spří-
zněné duše a bylo tomu tak víc než dvacet let. Měl jsem štěs-
tí? Sledoval jsem všechny ty mladé lidi na večírku, kteří měli 
celý svůj život před sebou, a  cítil jsem velký vděk, že jsme 
se s Kate poznali tak brzy a mohli jsme spolu strávit mnoho 
šťastných let. Tohle nám rakovina nikdy nemůže vzít.

Katina diagnóza nám sebrala vítr z plachet, velmi jemně 
řečeno. Ta špatná zpráva přišla doslova pár týdnů poté, co 
se Reef, náš malý chlapeček, uzdravil z  neskutečně vzácné 
a agresivní formy rakoviny; tím to bylo krutější a nešťastněj-
ší. Vzpomínám si, že jsem se zoufale snažil najít něco pozi-
tivního. Moje silná Kate bude přece bojovat jako lvice, myslel 
jsem si. Reef přežil nemoc s mnohem horší prognózou, takže 
Kate ji přece musí také porazit, o tom nebylo sporu. Reefovi 
zůstala po rakovině lehce oslabená levá noha, což mu naru-
šovalo držení rovnováhy, ale sžil se s tím pozoruhodně dobře 
a většina lidí neměla vůbec tušení, že je oficiálně vedený jako 
zdravotně postižený. Věděl jsem, že Kate prokáže stejnou ne-
zdolnost, ať už s ní rakovina zamává, jak chce.

Vždycky jsme žili naplno. Projeli jsme celý svět a  každý 
společný den jsme si užili. Ničeho v minulosti jsme nelitova-
li, což byl velký dar. Nejpozitivnější ze všeho ale byla jistota, 
že ať už bude nemoc jakkoliv náročná, Kate se bude snažit 
vymáčknout z každičké minuty každého dne co nejvíc.

Tuhle knihu jsem začal psát rok poté, co Kate odešla, a dnes 



vám tedy mohu říci, že ani mě ani chlapce Kate nezklamala. 
Byli jsme na ni pyšní až do posledního dne a stále jsme. Přes-
tože byla v  předchozích měsících na  smrt nemocná, vzala 
kluky na výlet do Disney Worldu a do Laponska a trvala třeba 
i na tom, že je jen pár dní před svou smrtí vezme do Bristolu 
na pantomimické představení Sněhurky, i když dostat se tam 
na vozíku s kyslíkovými bombami se ukázalo jako větší pan-
tomima než samotné představení!

A také vytvořila Mámin seznam, na který přidávala věci až 
do úplného konce svého života. Kate se nechtěla stát nesmr-
telnou a byla by rozpačitá z velkého mediálního zájmu, kte-
rý seznam přitáhl a který způsobil, že mě lidé žádali, abych 
napsal tuto knihu. Ten seznam byl určen pro nás, nepsala ho 
kvůli sobě. Byl jsem to já, kdo ji mimoděk vybídl, aby ho se-
psala – když jsem se k ní jednou v posteli přitulil a položil jí 
otázku: „Co když mě opustíš?“

Kate byla oddaná matka a milující žena. Chtěla mi podat 
pomocnou ruku, abych i bez ní dokázal naše chlapce co nej-
lépe vychovat. Když jsem si po  její smrti přečetl hotový se-
znam, alespoň jsem se necítil tak osaměle. Katin duch v něm 
žil dál a já jsem jí byl neskonale vděčný, že ho na prahu smrti 
s tak velkým úsilím dokončila. Měl jsem něco, co mě stále po-
jilo s mou báječnou ženou, a to mě velmi utěšovalo.

Myslím, že se někteří lidé obávali, jaký vliv bude mít se-
znam na můj život. Co když bude díky němu Katina přítom-
nost natolik silná, že nikdy nepřestanu truchlit? Co když mě 
bude k minulosti poutat tak pevně, že se nebudu moci nikdy 
posunout dál?

Já sám jsem to ale takhle nikdy necítil a neměl žádné po-
chybnosti. Katin seznam pro mě byl především neuvěřitel-
ný dar. Dodal mi jistotu, že mě povede, že se k němu můžu 



kdykoliv uchýlit a pomůže mi vybudovat báječnou budouc-
nost pro naše děti.

Pořád ještě netuším, jak dlouho mi bude trvat, než splním 
všechna Katina přání, nebo jestli se mi to vůbec někdy pove-
de. Něco může trvat celý život. Jedna věc je ale jistá – každý 
krok činím, jak nejlépe dokážu, na památku své úžasné ženy 
Kate.



1. kapitola

„Dávej klukům dvě pusy, až tu nebudu“

„Zvládli jsme to!“ Kate se zachichotala. Její smích. Blond vla-
sy. Chrpově modré oči. Pohlédl jsem na svou krásnou ženu. 
Uměla mě rozesmát. Stačilo mi to její drzé zahihňání a  už 
to jelo. Tehdy jsem se rozesmál a nemohl jsem přestat. Padl 
jsem do mokrého písku, stáhl Kate k sobě a z plna hrdla se 
smál. Připomnělo mi to ten den před více než dvaceti lety, 
kdy jsem ji požádal o ruku. Nechal jsem ji tenkrát záměrně 
spadnout na  lyžích do  hromady prašanu, skočil jsem za  ní 
a vytáhl z kapsy zásnubní prsten. Zachichotala se a políbili 
jsme se, stejně jako teď. Tenkrát jsem se smál, protože se mi 
ulevilo, že se chce stát mou ženou, a protože jsem byl šťastný, 
když jsem si představil, že celý život strávím s tak úžasnou 
bytostí. Teď jsem se také smál úlevou a štěstím, ale z jiných 
důvodů.

Cítil jsem, jak mě starosti opouštějí, unikají mými zády 
do mokrého písku, a zaplavil mě nával radosti a optimismu 
do  budoucnosti, což se mi už hodně dlouho nestalo. Přišla 
vlna a smáčela nám nohy. Oba s Kate jsme vyjekli a přitiskli 
se k sobě ještě těsněji. Když voda opadla, cítil jsem, jak z nás 
smývá hrůzu a temnotu posledních tří let a odplavuje je s se-
bou do  moře. Slunce zářilo a  navracelo světlo a  teplo zpět 
do našich životů.

Znovu jsme ulehli do  písku a  drželi se za  ruce. Přemýš-
lel jsem o tom, jak moc se život pro mě i pro Kate v mnoha 



směrech obrátil; ale že se na druhou stranu v mnohém nijak 
nezměnil. Měli jsme teď dvě děti, naše drahé chlapečky Reefa 
a Finna, ale duchem jsme se pořád cítili jako dva lehkomyslní 
teenageři, těšící se na další dobrodružství. A teď jsem si byl 
jistý, že už nás nic nemůže zastavit.

Zvedli jsme se na lokty a sledovali, jak se kluci honí po plá-
ži. Bylo léto roku 2008, jen pár týdnů před Reefovými čtvrtý-
mi narozeninami. „Je nám to velice líto, ale je možné, že Reef 
nepřežije déle než pár dní.“ Vzpomněl jsem si na  mrazivý 
šok z těch slov, která jsme si vyslechli v  jeho osmnácti mě-
sících, když jsme se dozvěděli, že má rakovinu. Jako kdyby 
mi někdo na hruď vyklopil kýbl ledu, zmrazil srdce a rozdrtil 
plíce. Když jsem se snažil chytit dech, srazila mě další zdrcu-
jící zpráva. Doktoři nás varovali, že pokud přežije, bude náš 
chlapeček invalidní. „Je nám to moc líto, ale je možné, že Reef 
nebude chodit.“

Když jsem na to teď vzpomínal, připadalo mi to jako scé-
nář k filmu nebo román ze života někoho cizího. Bylo napro-
sto neuvěřitelné, že náš syn, o  kterého jsme ve  dne v  noci 
pečovali a plakali nad ním pokaždé, když potřeboval krevní 
transfúzi nebo další dávku chemoterapie, byl tentýž bezsta-
rostný kluk, který teď běhal po pláži. Byl to náš zázrak.

Usmál jsem se na Kate. Z jejího výrazu jsem poznal, že pře-
mýšlí o něčem podobném. Odpočívala tady vedle mě na bře-
hu moře a překvapilo mě, jak mladě vypadá. Ty dvě vrásky 
mezi obočím, které jsem si na její jemné pokožce zvykl vídat, 
se rozplynuly. Vypadala zase jako holka, jako ta bezstarost-
ná Kate, jakou jsem znal dřív, předtím, než náš svět ovládl 
strach, starosti, smutek a  bolestná bezmoc, kterou cítíte, 
když máte nemocné dítě.

„Koukni na Reefa, jak běhá!“ zahihňala se Kate. „Zvládl to!“ 



Dokonce i její hlas byl mladší a nenucenější. „Zvládli jsme to!“ 
Oči jí zářily stejně, jako když jsme se jezdili potápět. Těšíval 
jsem se na ten okamžik, kdy si Kate stáhne z obličeje masku, 
protože vždycky zářila jako duha, jako by tropickým rybám 
ukradla třpytivé šupiny a elektrizující proužky. A stejně tak 
se tvářila i teď, když si vychutnávala pohled na honícího se 
Reefa a Finna.

„Singi, to je neuvěřitelné. My máme takové štěstí.“ Přikývl 
jsem a  usmál se. Moje stará Kate se vrátila. Štěstí nejspíš 
nebylo to slovo, které by asi použili jiní, ale Kate to tenkrát 
takhle řekla, a přesně proto jsem ji tolik miloval. Jiní lidé by 
třeba zahořkli, nebo by se cítili ukřivdění, ale Kate ne. Přijí-
mala život takový, jaký byl, a vždycky se na věci snažila dívat 
z té lepší stránky.

„Nechytíš, nechytíš!“ zaslechl jsem, jak Finn Reefa provo-
kuje. Stočil jsem pohled na Reefova mladšího bratříčka. Na to, 
že mu byly teprve dva roky, uměl Finn běhat neuvěřitelně 
rychle a dával Reefovi pěkně zabrat. Všichni říkali, že Reef je 
přemýšlivý po Kate, což jsem musel uznat, zato Finn byl moje 
miniaturní kopie: drzý, divoký, veselý a blázen do sportů. On 
byl také náš zázrak. Vzpomněl jsem si, jak mi Kate zavolala, 
že začala předčasně rodit, a srdce se mi znovu sevřelo úplně 
stejně jako tenkrát. Když Reefovi našli v břiše bulku, dostala 
se Kate do  hrozného stresu. Čekali jsme na  výsledky testů, 
podle kterých nám měli říct, o jakou bulku se přesně jedná, 
a Kate začaly kontrakce. Byla teprve v sedmém měsíci – příliš 
brzo na to, aby začala rodit. 

Koukal jsem, jak Finn lítá po  pláži, a  děkoval Bohu, že 
máme ty šílené dny v  nemocnici za  sebou. Oba naši chla-
pečci byli v ohrožení života. Jeden ležel v inkubátoru s in-
tenzivní péčí, druhému našli rakovinu v  pánevní oblasti. 



Jaké byly naše šance? Mělo smysl takhle uvažovat? Bylo to 
šílené. Stalo se to teprve před pár lety, ale jako by to bylo 
z jiného života.

Zhluboka jsem vydechl a  vypustil jsem vzpomínky 
na strach a úzkost do mořského vzduchu. Kluci výskali a ská-
kali, nic je netrápilo a  já nad nimi žasl. Kamarádi nám dali 
přezdívku „Úžasňákovi“. „Vy jste tak úžasná rodina,“ říkali 
nám před tím neštěstím, co nás potkalo, a pak i po něm. V ten 
den, kdy se Kate po mém boku usmívala a naši synové si spo-
lu šťastně hráli, jsem cítil, že to tak je. Potkalo nás neštěstí, 
ale zvládli jsme to se ctí a zvítězili jsme. Měl jsem opravdu 
úžasnou rodinu.

Na tenhle slunečný den jsem si vzpomněl, když jsme o rok 
a  půl později seděli v  autě s  výhledem na  oblázkovou pláž 
v Clevedonu. Bylo 20. ledna 2010 a místo slunečních paprsků 
na obloze visely ocelové mraky. Chlapci byli zapnutí v auto-
sedačkách; rozhodl jsem se, že si sednu dozadu mezi ně. Vy-
stoupil jsem z auta a roztřásl se, když mě vítr udeřil do ob-
ličeje. Kéž bych tak dokázal zahnat mraky a přivolat sluníč-
ko. Sáhl jsem si na  kapsu u  kabátu, abych se přesvědčil, že 
tam mám žvýkačky. O tom jsme totiž s Kate mluvili. Kluci už 
hrozně dlouho škemrali, jestli by si někdy nemohli žvýkačku 
dát, a my se rozhodli, že tohle je přesně ten čas na zvláštní 
odměnu.

„Kluci, musím vám říct něco strašně moc důležitého 
a strašně moc smutného,“ řekl jsem a přitáhl si je blíž k sobě. 
Ucítil jsem, jak se mi z každé strany do žeber zavrtalo malé 
ouško. Uvnitř hrudníku mi srdce utíkalo tak splašeně, až 
jsem měl strach, že to kluky vyděsí. Zhluboka jsem se nadechl  
a pokusil se tlukot uklidnit.



Vyzvedl jsem kluky ze školky a ze školy, zamířili jsme rov-
nou na  naše oblíbené místo na  pláži v  Clevedonu a  během 
krátké cesty jsem se snažil, aby bylo všechno pokud mož-
no jako normálně. „Jak jste se dneska měli?“ zeptal jsem se 
a okamžitě toho zalitoval. Ať řeknou cokoliv, stejně to bude 
jen horší. Nevím, co odpověděli. Řídit bezpečně auto a před-
stírat, že jsem jako každý jiný rodič, který v chladném stře-
dečním odpoledni vyzvedává děti ze školy, mě stálo veškerou 
energii.

Dneska ráno jsem si do  diáře napsal: „Proboha, to je má 
nejhorší chvíle.“ Teď jsem měl pocit, že to je snad ještě horší. 
Reef a  Finn v  parádních školních uniformách soustředěně 
naslouchali, čekali, až jim sdělím onu důležitou a  smutnou 
zprávu. Své myšlenky jsem upnul k nim. Byli tak hodní a po-
slušní. Bezděky jsem se zlehka usmál a počechral je ve svět-
lých vlasech. Pomyslel jsem si, že se mi až doteď dařilo své 
pocity dobře skrývat, a tolik jsem si přál, abych jim nemusel 
říkat, co se ráno stalo. Přál jsem si, abych si s nimi mohl jako 
ostatní rodiče po cestě ze školy povídat o kamarádech, o do-
mácích úkolech nebo o tom, co budeme mít dneska k večeři. 
Nevěděl jsem, co mám říkat, jak jim to sdělit, a pevně jsem 
je k sobě na chvíli přitiskl, zatímco jsem se snažil ovládnout 
svůj dech a zadržet slzy.

„Řekni, co máš na mysli,“ měl jsem pocit, že mi Kate šeptá 
do ucha. Její hlas byl laskavý a povzbudivý, ale bodl mě přímo 
do srdce. Vzpomněl jsem si, že přesně tohle říkala před pár 
týdny, když ležela v posteli a sepisovala svůj seznam. „Vím, 
že je hrozně důležité říkat, co má člověk na mysli, a chci, aby 
se to kluci naučili,“ vysvětlila mi a pak zapsala do svého diáře 
bod číslo čtyři: „Nauč je prosím říkat, co mají na mysli.“ Ve ško-
le a v nemocnici mi to také radili. Nemá cenu chodit kolem 



horké kaše, nebo se vyjádřit nejasně, zdůrazňovali, protože 
by chlapci mohli získat falešnou naději nebo z toho být zma-
tení.

Odkašlal jsem si a natočil jsem se tak, abych jim oběma vi-
děl do tváře. Byl jsem nucen říct to rovnou. „Je mi moc líto, co 
vám, kluci, musím říct,“ začal jsem nakřáplým hlasem. Hle-
děly na mě dvoje světle modré oči, ve kterých jsem v tu chvíli 
zahlédl Kate, a cítil jsem, že mě sleduje i ona. Vzpomněl jsem 
si, jak plakala, když si přála, aby si mohla vyměnit místo s Ree- 
fem, když tenkrát trpěl, a teď jsem tomu naprosto rozuměl. 
Kdybych dokázal na svá bedra přenést bolest za oba chlapce, 
udělal bych to; jenže v tomhle jsem jim nemohl pomoci.

Jejich očka se teď upírala na můj obličej a jako malé bater-
ky ve slábnoucím světle pátrala po náznaku toho, co jim chci 
říct. Bylo jim teprve čtyři a pět, na tohle byli ještě moc malí. 
Neklidně jsem polkl, cítil jsem, jak rudnu v obličeji, a marně 
jsem se snažil zadržet slzy.

„Maminka umřela. Už se z  nemocnice nevrátí. Umřela 
dneska ráno.“ Když jsem ta slova slyšel vycházet z úst, zalykl 
jsem se a zhroutil se. Chlapci se ke mně přitiskli a všichni tři 
jsme plakali, drželi jsme jeden druhého v náručí a vydecho-
vali horký dech do zimního vzduchu.

„Je teď maminka v nebi?“ popotáhl nakonec Reef.
„Ano,“ řekl jsem.
„A sedí na obláčku?“ polkl.
„Ano,“ řekl jsem a rychle dodal: „Můžeš si představovat, že 

pluje na obláčku, jestli chceš.“
Radili mi, abych neříkal věci jako: „Maminka usnula,“ 

protože pak by se kluci mohli bát večer usnout, nebo by si 
mohli představovat, že by se jednoho dne mohla probudit. 
Nechtěl jsem, aby věřili tomu, že maminka vážně sedí v nebi 



na obláčku, protože to nebyla pravda, ale říkal jsem si, že si to 
tak Reef může klidně představovat, jestli chce.

Zase jsme byli chvíli potichu. Jen jsme tam seděli, tiskli se 
k sobě a plakali, dokud nás nevyrušil vzdálený hukot moto-
rů. Vyhlédli jsme ven z auta přes zamlžené zadní sklo. Uslze-
nýma očima jsme sledovali dva letouny, které nám proletěly 
nad hlavami kolmo na  sebe a  na  zamračené šedivé obloze 
za sebou zanechaly dokonalý bílý kříž.

„Koukněte, máma nám posílá pusu,“ řekl Reef a  všichni 
jsme plakali dál.

Teď jsme byli jen my tři. Pocítil jsem to velmi naléhavě, 
když jsme se k  sobě choulili v  našem vlastním zadýcha-
ném obláčku a sdíleli spolu stejný vzduch i stejnou bolest. 
Vzlykali jsme dobrou půlhodinu a nevnímali, že se stmívá 
a ochlazuje. Slané slzy mě štípaly na tvářích a klukům na je-
jich obvykle růžových tvářičkách naskákaly červené skvrny. 
Dokázal bych plakat celé hodiny a dny, ale když tiché vzlyky 
a přerývaný pláč kluků poněkud ustávaly, poznal jsem, že 
už to stačilo.

„Dali byste si žvýkačku?“ zeptal jsem se. Když si vybalovali 
růžové čtverečky žvýkačky, jejich obličejíky se trochu rozjas-
nily. Finnovi ale stále stékaly slzy po tvářích.

„Děkuju, tati,“ hezky poděkoval, když si cpal žvýkačku 
do pusy. „Proč maminka umřela?“ Hlasitě popotáhl a pohlédl 
mi přímo do očí.

„No, víš přece, že byla hodně nemocná. A včera večer, jak 
jsi u ní byl v nemocnici a ona tě tak objímala, byla už hrozně 
moc nemocná. Byla tak moc nemocná, až umřela.“

„Chci ji vidět,“ řekl Finn. „Můžu mámu ještě vidět?“
„Je mi to líto, Finne, ale to už nejde.“
Bezmocně jsem sledoval, jak nešťastně žvýká, a nedokázal 



jsem zaboha přijít na nic, co bych dodal, aby moje odpověď 
vyzněla trochu líp.

„Chutná mi,“ řekl Finn asi za minutu. „Je moc dobrá, tati.“
Reef přikývl. „Děkuju, že jsi nám koupil žvýkačku,“ řekl 

a rukávem kabátu si setřel slzy z obličeje.
„Můžeme si ji někdy zase dát?“
„Myslím, že si můžeme dát žvýkačku vždycky při nějaké 

zvláštní příležitosti. Maminka si taky myslela, že to je dobrý 
nápad. Teď pojedeme domů.“

Přesedl jsem si zpátky na místo řidiče. Zapínal jsem si pás 
a uvědomil jsem si, že se mi povedlo splnit úkol, na který jsem 
byl sám, a to velmi důležitý úkol. Měl jsem pocit, že by Kate 
souhlasila s tím, jak jsem se se situací vypořádal, a že kdyby 
byla v mé kůži, udělala by to úplně stejně. To pomyšlení mě 
potěšilo a uklidnilo.

Když jsme vyráželi z  prázdné pláže, podíval jsem se 
do zpětného zrcátka. Oba kluci koukali s opuchlýma očima 
z  okýnek a  hlasitě žvýkali žvýkačky, které zaplňovaly auto 
sladkou vůní jahodové příchutě.

Ti dva nevinní malí pasažéři představovali teď mou nej-
větší a jedinou starost. Žaludek se mi stáhl a sevřel jsem pev-
něji volant, protože jsem si uvědomil, jak obrovská na mně 
leží zodpovědnost. Teď už neměli maminku; všechno bylo 
jen a jen na mně. Zničehonic jsem se stal vdovcem a zároveň 
svobodným otcem. Stačilo, abych si v duchu řekl tahle slova, 
a hned jsem cítil, jak mi krev tepe ve spáncích.

Jedna část mého já chtěla utéct a předstírat, že se nic ne-
stalo, ale na druhou stranu jsem cítil mocné nutkání udělat 
všecičko, co je v mých silách, abych své kluky ochránil a aby 
na mě Kate byla pyšná. Pořád jsem chtěl být její pan Úžasňák – 
to bylo to nejmenší, co jsem mohl udělat.



Jel jsem pomalu a opatrně. Teď už jsem nemohl riskovat. 
Na  každé cestě budu muset jet pomaleji; kdyby se mi něco 
stalo, kdo by se o chlapce postaral? Beztak jsme nijak nepo-
spíchali domů. Všechno bude v naprosto stejném stavu, jako 
když jsem odjížděl. Nikomu se nepřipaluje večeře v troubě, 
jako se to stávalo Kate. Rty se mi samovolně stočily do mír-
ného úsměvu, když jsem si vzpomněl na  Katiny kuchařské 
pokusy. Pokud to nešlo strčit do mikrovlnky a počkat, až to 
cinkne, bylo to nad její síly – to jsem jí vždycky říkal, abych 
ji poškádlil.

Když jsme se vzali, pomohla Kate její nejlepší kamarádka 
Ruth a  naučila ji uvařit pár jednoduchých jídel. Tagliatelle, 
lasagne, mexické fajitas, karí a boloňské špagety se staly Ka-
tinými „specialitami“, ale nikdy opravdu nepronikla do tajů 
kulinářského umění. Nyní Ruth připadla jiná role. „Ruth je 
dobrá na  rodičovské rady,“ poučila mě Kate, „protože má dva 
kluky stejně od sebe – kdyby byl rozpor mezi názory prarodičů.“ 
Slovíčko „kdyby“ mě pobavilo. Naši rodiče byli tak odlišní 
a jako většina párů jsme se museli občas potýkat s tím, aby 
byly obě strany rodiny spokojené. Teď měli Katini rodiče 
Christine a Martin zetě, ale dceru už ne. Všechno bylo úpl-
ně špatně. A navíc mě to až doteď ani nenapadlo. Rozbolela 
mě z toho hlava. Kate z toho taky musela bolet hlava, ale byla 
vždy o krok přede mnou a vymýšlela způsoby, jak mi ulehčit 
život, až tu nebude.

Ruth mám moc rád. Bývali manželé s  mým kamarádem 
Chrisem, kterého jsem poznal před nějakými dvaceti lety, 
když jsem se učil potápět. Kate u  něj pak také dělala potá-
pěčské kurzy. Ruth a Chris se ale rozvedli a Ruth dnes bydlí 
jen kousek od nás. Říkám jí „malý rotvajler“, protože je to ka-
marádka, která si nebere servítky a řekne člověku, když se 



chová jako hlupák, což na ní velmi obdivuji. Pomyslel jsem si, 
jak to Kate chytře vymyslela, že mi Ruth má radit s dětmi.

Bleskově jsem se ohlédl přes levé rameno. „Kluci, ne abyste 
tu žvýkačku spolkli,“ řekl jsem. „Proto jsme vám ji nedovoli-
li dřív. Dávejte si na to prosím pozor. Slibte mi, že si budete 
dávat pozor.“

„Ano, tati,“ řekl Reef. „Umím udělat bublinu, koukej!“
Nafoukl nedokonalou bublinu a  udělal přitom hlasitý 

zvuk, který Finna rozesmál. Hihňali se, ještě když jsme za-
jížděli k domu, a nahrnuli se do vstupních dveří.

Chybělo mi Katino důvěrně známé: „Ahoj, kluci!“, když se 
dveře otevřely. Chybělo mi, že nevidím její kabelku pohoze-
nou v předsíni nebo boty sundané pod schody, ale k mé úlevě 
a překvapení mi dům nepřipadal ani zpola tak prázdný, jak 
jsem se obával. Telefon vyzváněl, naše teriérka Coral štěkala, 
a než jsem si stačil sundat kabát, někdo klepal na dveře.

Byla to Paula, jedna z maminek ze školy. Měla uplakané oči 
a hned mě napadlo, že se musím pokusit ji nějak utěšit. „Pro-
miň, Singi,“ vyhrkla. „Prostě jsem se u vás musela zastavit, 
nemohla jsem jen tak sedět doma.“

„To je v pořádku,“ řekl jsem a objal ji. „To je od tebe hezké, 
že ses stavila.“

Bylo dobré, že jsem dokázal poskytnout útěchu, namísto 
toho, abych ji pouze přijímal. V téhle roli jsem se cítil mno-
hem lépe. Paula mi podala obrovskou dózu na pečivo. „Když 
jsem bez sebe, tak musím péct. Tady máš asi tak dvě stě čty-
řicet brownies. Je mi to tak líto!“

S  omluvou utekla po  cestičce pryč a  zanechala mě stát 
ve dveřích s přetékající dózou, až jsem se musel zasmát.

Během několika následujících hodin se u  nás stavilo 
mnoho dalších přátel a sousedů s miskami karí, s plněnými 



masovými koláči a  lasagnemi. Někteří u  nás pár minut po-
byli, jiní předali báječné dobroty ve dveřích a rychle zmizeli. 
Měl jsem pocit, jako kdybychom se nacházeli v  oblasti po-
stižené katastrofou, jako kdybych se stal během jediné noci 
takovým mini-Haiti a potřeboval výsadky s jídlem a nouzo-
vými zásobami. Na chvíli se tu zastavili i Katini rodiče a po-
hráli si s chlapci, zatímco jsem si přehrával všechny telefonní 
vzkazy, chodil otevírat dveře a na chvíli proklouzl do zimní 
zahrady, kde jsem si mohl trochu poplakat v soukromí.

Kate byla všudypřítomná, ale nebyla tu. Pár kousků jejího 
nejmilejšího oblečení leželo na vrchu košíku s věcmi na vy-
žehlení. Všiml jsem si, že jedna z jejích křiklavých záchran-
ných vest spadla z háčku na dveřích od zadního vchodu. Naše 
garáž byla plná záchranných vest a všemožného záchranář-
ského vybavení, jaké si člověk dokáže představit. Až do této 
chvíle jsem si neuvědomil tu ironii osudu. Ironie mi vlastně 
nepřipadala jako to správné slovo – patřičnější bylo spíš čirá 
smůla. Proč Kate nepřežila? Byla zdravá a v kondici. Nikdy 
nekouřila, takřka nepila a vždycky se řídila radami lékařů. 
Akorát neměla moc ráda zeleninu, ale snažila se. Nezaslouži-
la si zemřít. Proč se to Kate stalo?

Slyšel jsem, jak jiné manželky a matky přicházejí, nabízejí 
slova útěchy a zase odcházejí. Moje manželka, moje spřízně-
ná duše, byla pryč. Naši kluci přišli o mámu, ale životy jiných 
pokračovaly dál. Záleželo jim na nás, měli nás rádi a sdíleli 
náš smutek. Dýchali a mluvili a objímali nás a pak od nás od-
cházeli k sobě domů za svými dětmi a drahými polovičkami.

V  sedm večer už jsme byli doma sami a  kluci se měli jít 
koupat. Kate a já jsme dodržovali vždycky stejný postup. Je-
den z  nás napustil vanu, Kate kluky umyla, oblékla hezky 
v klidu do pyžamek a dala jim pusu na dobrou noc. Pak jsem 



přišel na řadu já, přečetl jim pohádku a pravidelně je znovu 
rozdováděl. Lechtal jsem je, aby se hihňali, a Kate se vždycky 
postavila do dveří jejich pokojíčku s jednou rukou v bok a ne-
souhlasně vrtěla hlavou.

V skrytu duše to ale milovala a věděla, že to vím. Milovala 
legraci a nic ji nemohlo potěšit víc, než když viděla, jak se její 
kluci smějí. Ale také byla skvělá matka a nic naplat, pravidla 
jsou pravidla a večerka se musí dodržovat. „No tak, jste zlo-
biví kluci, všichni tři,“ hubovala nás a oči jí jiskřily. „Ať už je 
tu klid.“ Dala klukům pusu na dobrou noc a pak jsem jim dal 
pusu já a ještě jednou je polechtal, když se máma nekoukala.

Odkud mám dneska začít? Teď musím být zároveň máma 
i táta – nemožná věc. „Kluci, pojďte se umýt,“ zavolal jsem. Tu-
hle větu jsem říkal už tisíckrát, ale teď mi připadala nová a jiná, 
jako kdybych ji vyřkl poprvé. Všichni tři jsme šli společně naho-
ru, stejně jako mnohokrát předtím, akorát, že to nebylo stejné 
jako dřív. Nic už nebude stejné jako dřív, než Kate odešla. 

Pohled mi sklouzl na zárubeň dveří do pokoje kluků. Na bí-
lém futru, kde Kate stávala a  předstírala, že se zlobí, byla 
tužkou vyznačená jejich výška. Vybavil jsem si, jak stavěla 
klukům na hlavu knihu a napomínala je, ať se nevrtí, když 
zaznamenávala jejich výšku. Kluci mezi sebou neměli velký 
rozdíl, přestože je dělilo osmnáct měsíců. Reef nebyl kvůli 
své nemoci tak vysoký, jak by mohl být, a vypadalo to, že jsou 
s  Finnem skoro stejně staří. „Vyznačte na  futru mou výšku – 
maminka měřila 155 cm,“ zaznamenala Kate pečlivě na  svůj 
seznam. S tímhle úkolem by mi kluci mohli pomoci. Bylo by 
dobré, kdybychom to udělali společně.

Pustil jsem vodu a  všiml si poloprázdné lahvičky Katiny 
oblíbené mléčné bublinkové pěny, která stála na okraji vany. 
„Zpola plné,“ opravila mě Kate. Kolikrát jsem ji to slyšel říkat. 



Patřila mezi ty lidi, kteří vidí všechno zpola plné. Katina skle-
nice nebyla nikdy zpola prázdná, dokonce ani tehdy, když 
z ní nemoc vysávala život.

Uvažoval jsem o tom celou dobu, co jsem kluky myl a oblé-
kal do pyžam, a nutil jsem se také myslet pozitivně. Nikdy se 
nesmířím s Katiným odchodem, ale mám velké štěstí, že mám 
tyhle dva úžasné kloučky. Jsou její součástí a jsou součástí nás 
obou. Mám toho tolik, pro co žít, i přes Katinu smrt.

„Můžeme dneska spát s  tebou?“ zeptal se Reef. „Jasně, 
že můžete,“ odpověděl jsem. Zamířili hned do  naší ložnice 
a jako šipky skočili do postele. Když se Kate přitížilo, objed-
nala pro nás obří manželskou postel. Chtěla vytvořit útulné 
hnízdečko, až bude příliš slabá a nebude moci vstát, aby tam 
kluci měli dostatek prostoru a  mohli se k  sobě tulit. Bohu-
žel zemřela v nemocnici dřív, než postel doručili, a kluci v ní 
teď měli kolem sebe až nesmyslně moc místa. Jako dva malí 
trosečníci uprostřed obrovské postele s pelestmi z krémové 
kůže, obklopeni mračny nadýchaných bílých přikrývek.

„Zachumlejte se do  peřin, kluci,“ řekl jsem. „A  už bude 
klid.“ Poslušně se zavrtali pod peřinu, možná malinko čekali 
na polechtání, ale dnes na to nebyla správná chvíle. Veške-
rou energii jsem soustředil na to, abych se choval normálně 
a nesložil se před nimi. „Buďte hodní a hezky spinkejte,“ řekl 
jsem. Sklonil jsem se k  nim, abych jim dal pusu na  dobrou 
noc. Ucítil jsem, jak se vůně Katina parfému mísí s  mýdlo-
vou vůní jejich umytých hlav. „Dávej klukům dvě pusy, až tu 
nebudu,“ řekla Kate, ale nepotřeboval jsem to připomínat. 
„Dobrou, Reefe,“ dal jsem mu pusu na jednu i na druhou tvář. 
Jedna pusa ode mě, jedna od Kate. Totéž jsem udělal s Finnem 
a pak jsem oba pořádně objal. Uvítal jsem, že můžu schovat 
hlavu mezi ně, aby neviděli moje slzy.



Intenzivně jsem vnímal Katinu přítomnost. Její parfém 
působil tak mocně, že jsem úplně cítil, jak se ovíjí kolem mě, 
kolem nás tří, a skoro jsem čekal, že zaslechnu, jak mi do ucha 
šeptá „díky“, když jsem políbil kluky tak, jak to chtěla.

Potichu jsem zavřel dveře do ložnice, popustil uzdu tiché-
mu proudu slz a tiskl si ruku k ústům, aby kluci nic neslyšeli. 
Letmo jsem nahlédl do otevřené koupelny a všiml si, že školní 
uniformy leží na zemi přesně tam, kde je ze sebe kluci svlék-
li. A takhle to teď bude pořád. Nikdo neuklidí to, co po nás 
někde zůstane, a rozhodně tu nebude nikdo, kdo by za mě do-
končil větu nebo mi četl myšlenky, jako to uměla Kate.

Shýbl jsem se, abych posbíral oblečení, a ztuhl jsem, protože 
jsem zaslechl neznámý zvuk. Znělo to jako kroky po schodech 
nahoru, což byl nesmysl, protože jsem byl v domě sám. Zata-
jil jsem dech, nastražil uši a horečně se snažil si vzpomenout, 
jestli má ještě někdo klíč od našeho domu nebo jestli jsem snad 
nezapomněl na  nějakou návštěvu. Nechtěl jsem promluvit 
nahlas, abych kluky nevyděsil, jenže něco nebylo v pořádku. 
Nikdo nezavolal moje jméno a nikdo nezaklepal na dveře. Kate 
to nemohla být. Kroky byly příliš těžké, než aby mohly patřit 
Kate, nebo spíš abych si mohl představovat, že patří Kate. Na-
rovnal jsem se a instinktivně zamířil k ložnici, abych chránil 
kluky. Když jsem vykročil přes chodbu, ozvalo se náhle v trub-
kách v koupelně bublání vody, které kročeje vystřídalo.

Vytryskly mi slzy. Byly to jenom zvuky, které vydávalo 
ústřední topení. Sedl jsem si na  okraj vany a  vzlykal jsem, 
jak nejtišeji to šlo. Nikdy dřív jsem si nevšiml, kolik různých 
zvuků se v  našem domě ozývá. Když tu byla Kate, asi jsem 
vždycky předpokládal, že je vydává ona, ale to už teď nešlo. 
Dokonce i vana pod mou vahou skřípala; mé tělo se otřásalo 
tlumenými zvuky a vana je doprovázela vrzavým „íí-úú“.



Když jsem nakonec přestal plakat, sešel jsem dolů a nevěděl 
přesně, co bych měl teď dělat, takže jsem se snažil najít něco, 
co by mě zaměstnalo. Poslechl jsem si další vzkazy, pes potře-
boval nakrmit a dřez byl plný špinavých hrnků. Lednice byla 
nacpaná k  prasknutí jídlem, které pro nás připravili přátelé 
a příbuzní. Neměl jsem vůbec tušení, kdo co přinesl a komu 
patřil který kus nádobí. To budu muset dát do pořádku.

Následující den byl čtvrtek a já jsem byl rád, že kluci mohli 
jít do školy jako obvykle. Říkal jsem si, že pro ně bude nej-
lepší, když budeme dodržovat obvyklý program; byl jsem 
také vděčný za  rozptýlení, protože jsem jim musel na  zítra 
připravit tašky a zabalit oběd do školy. Přesto jsem se nemohl 
dočkat, až tenhle den skončí. Až usnu, tak se aspoň nebudu 
moci zase rozbrečet.

Když jsem se nakonec vplížil do postele, kluci tvrdě spali, 
každý na jedné straně, ale jakmile se moje hlava dotkla pol-
štáře, oba se zavrtali těsně ke  mně. Nespal jsem dobře, jen 
jsem klimbal a  každou chvíli se budil s  něčí nohou v  uchu 
nebo hlavou v podpaží. „Maminka milovala, když se k ní Reef 
v noci přitulil.“ „Vždycky, když se přitulil Finn, byla to mimořád-
ná chvíle.“ Tak to stálo na  Katině seznamu. Nedokázal jsem 
pochopit, jak je možné, že ta slova napsala před pouhými pár 
týdny a teď se už nikdy k chlapcům tulit nebude.

Bylo to tak nespravedlivé. Vybavil jsem si, jak Kate leže-
la a podpírala si hlavu se svým diářem přesně na tom místě, 
kde jsem teď ležel já. Měla na sobě hezkou bílou bavlněnou 
noční košili, typická Kate. Když jsme se seznámili, říkal jsem 
jí „holka z Timotei“, protože nosila splývavou dlouhou sukni 
z bílého lnu a bílé bavlněné tílko, přesně jako dívka v rekla-
mě na šampon. Až na to, že Kate měla mnohem krásnější vla-
sy než ta modelka, jak jsem vždycky říkal.



Kate prožívala dost bolestně, když přišla o  vlasy. Na  své 
dlouhé blond vlasy byla vždycky velmi hrdá. Plakala, když 
jejich chuchvalce zůstávaly ležet na  polštáři nebo ucpávaly 
odpad, jak se sprchovala. Nikdy si sice nestěžovala, ale vě-
děl jsem, že ji to zdrtilo. Byla velice krásná žena a vlasy měly 
na její kráse velký podíl.

Pamatuji si, že mě to velmi rozčilovalo. Přijít o prso bylo už 
tak dost špatné. Proč musela ještě navíc přijít i o vlasy? Bylo 
to tak kruté; nemohl jsem se na ni dívat, jak je kvůli tomu ne-
šťastná. Mně ale pořád připadala zatraceně nádherná, i když 
měla hlavu holou jako koleno. Když jsme šli na ragbyový zá-
pas, řekl jsem jí, že má hlavu dokonale tvarovanou jako rag-
byový míč. „Beru to jako kompliment,“ zasmála se. „To bys 
taky měla, vypadáš úžasně,“ odvětil jsem a myslel to opravdu 
vážně. Kate byla vždycky nádherná. 

Tenkrát jsme byli na zápase Anglie vs. Francie na stadio-
nu v Twickenhamu a Anglie vyhrála. Kate byla jak u vytrže-
ní, skákala a fandila, jako když se chodila zamlada dívat, jak 
hraju ragby za místní tým. Pohled na takhle nadšenou Kate 
uprostřed chemoterapie byl velmi povzbuzující.

„Musíme vzít kluky na ragby,“ říkala vzrušeně.
„Vezmeme je na zápas Irska proti Anglii do Dublinu,“ na-

vrhl jsem.
„Bezva nápad!“ zatleskala.
Teď mi připadala ztráta vlasů nicotná ve srovnání s obrov-

skou ztrátou celé Kate. Nic z ní nezůstalo, alespoň nic fyzic-
kého. Měla ledově modré oči, které se třpytily a propůjčova-
ly jejímu obličeji krásnou záři. A pokud jde o  její postavu… 
no, radši ani nemyslet. Když jsem Kate poprvé spatřil, měla 
na  sobě plísňové džíny, které dělaly dojem, že jsou pospre-
jované. Vypadala tenkrát neskutečně a  stejně neskutečně 



působila i o pětadvacet let později. Věděl jsem, že i za dalších 
pětadvacet let by pořád vypadala neskutečně, i později, kdy-
by měla to štěstí a mohla zestárnout.

Místo toho přišla Kate o všechno. Nejprve o prso, pak o vla-
sy. A teď přestaly zářit i její oči a její nádherné tělo bylo také 
pryč. Už nikdy se nebudu moci milovat se svou krásnou Kate. 
Ani spolu nebudeme moci vzít kluky na ragbyový zápas. Zbyla 
z toho jen další položka na seznamu: „Vezmi kluky na meziná-
rodní zápas v ragby.“ To se aspoň dá zařídit, o to se postarám.

Příštího rána budík zazvonil v 7.30 a já sebou v panice trhl. 
Byl jsem napůl vzhůru a moje tělo vědělo dřív než já, že dnes 
není normální den – okamžitě celé strnulo, srdce se mi rozbu-
šilo a má mysl se ho snažila dohnat. Podíval jsem se na kluky, 
kteří vedle mě spali stočení do klubíčka jako dvě myšky. Leželi 
na Katině straně postele. Kate je mrtvá, vzpomněl jsem si. Měl 
jsem pocit, jako bych se tu zprávu právě teď dozvěděl, a znovu 
mi to celé docházelo. Kluci se začali vrtět a ošívat. Jejich máma 
je mrtvá. Nedokázal jsem myslet na nic jiného. Moje žena je 
mrtvá a jejich máma je mrtvá; a my jsme tady, budeme vstávat 
do školy a začíná další den ze zbytku našeho života bez ní.

Ozval se další budík, tentokrát na  mém mobilu. Vyděsil 
jsem se, protože jsem si nevzpomínal, že bych nařizoval dru-
hý budík, a okamžitě jsem se lekl, že se mi už podařilo něco 
poplést nebo opominout něco důležitého, co Kate zapsala 
nebo chtěla, abych udělal. Na displeji blikalo: „Reefovy léky“. 
Usmál jsem se a  slza mi skápla na  polštář, protože jsem si 
vzpomněl, jak mě Kate v nemocnici ke konci požádala, abych 
jí půjčil mobil. Pečlivě mi nastavila budík, abych nezapomněl 
dát každý den Reefovi léky.

Reef se posadil a přistihl mě, jak si otírám slzy z obličeje. 



„Proboha, tati, přestaň brečet!“ řekl a obličejík se mu zkrou-
til zármutkem. Musel si myslet, že jsem plakal celou noc, 
a možná měl vlastně pravdu. Teď už se posadil i Finn a tvářil 
se trochu ztraceně. Reef ho objal kolem ramen a pevně řekl: 
„No tak, to bude dobrý.“ Jejich oči se setkaly. Vyměnili si vše-
říkající pohled a úsměv, jako dva bratříčci kující spolu pik-
le. „Jasně, že to bude dobrý, kluci,“ řekl jsem a nasadil veselý 
úsměv, který byl falešný jen zpola, protože jejich statečnost 
mi dodala vůli a sílu vykročit do nového dne.

„Tak jo, kluci, vystřídejte se ve  sprše, prosím,“ řekl jsem 
a vyšoupl je z postele. Ve školních dnech jsme měli zažitý ru-
tinní postup. Hodlal jsem se ho držet, protože jsem si říkal, že 
to tak lépe zvládnu. Teď jsem akorát potřeboval, aby se kluci 
o sebe uměli víc postarat sami. Nijak by nepomohlo, kdybych 
je teď začal rozmazlovat nebo měnil pravidla.

Zatímco se kluci myli, připravil jsem jim školní uniformy 
a ustlal postel. Pak jsem se osprchoval já a kluci se mezitím 
oblékli jako obvykle; Reef pomohl Finnovi natáhnout černé 
kalhoty a  zelený svetr. Oba dva sešli dolů a  nakrmili Coral 
a  morčata, já jsem jim pak připravil snídani a  dal Reefovi 
léky.

Všechno šlo podle plánu. „Vyčistit zuby, prosím,“ řekl jsem 
a jako každý den po snídani letěli oba zpátky nahoru po scho-
dech do koupelny a soupeřili o první místo na startu. „Dneska 
jsem na řadě první já,“ volal Finn. „Jenom chviličku,“ odvětil 
Reef, když vyběhli nahoru. „Co kdyby ses učesal a já si mezi-
tím vyčistím zuby…“

Motal jsem se v kuchyni a uklízel po snídani. Jakmile kluci 
zmizeli za dveřmi koupelny, všechno dole ztichlo.

Pes strnule jako socha sledoval ze zimní zahrady ptáky, 
kteří hledali drobečky na  zmrzlé zahrádce. Jak jsem tam 



stál a  pozoroval ho, slyšel jsem svůj dech. Kate se na  konci 
už hrozně špatně dýchalo. Když jsme spolu leželi v  posteli 
a připisovali věci na její seznam, bojovala o každé nadechnu-
tí a byla závislá na ošklivé kyslíkové láhvi, ke které byla při-
pojená. Nenáviděl jsem tu láhev a zároveň za ni byl vděčný. 
Nechtěl jsem, aby ji Kate musela mít. Dřív jsem Kate viděl bez 
dechu jen ve šťastných chvilkách, když se smála tak moc, až 
se jí slzy koulely po  tvářích, když jsme se vášnivě milovali 
nebo když jsme se potápěli a Kate si po vynoření na hladinu 
sundala masku a srdce jí bušilo radostí.

Na konci už kyslíková láhev nestačila a Kate musela do ne-
mocnice. Myslel jsem si, že se jí v nemocnici povede líp. Mys-
lel jsem si, že si její plíce odpočinou a že po vypětí v Laponsku 
a o Vánocích popadne dech. Nestalo se tak. Místo toho se Kate 
přitížilo. „Singi, chci klukům napsat poslední dopis,“ řekla 
mi. To bylo 19. ledna 2010.

Jen před pár týdny, když jsme se vrátili z  Laponska, mi 
doktoři říkali, že doufají, že by Kate mohla mít před sebou tak 
osmnáct měsíců života. Každičký den jsem se upínal k  této 
naději, i když jsem viděl, že mi chřadne před očima. Osmnáct 
měsíců, to by stačilo na Reefovy sedmé narozeniny a Finnovi 
by bylo pět a půl. Kate by bylo v březnu 2011 čtyřicet. Určitě 
to vydrží aspoň do svých čtyřicátin, ne?

Nemohl jsem Kate s  posledním dopisem pro kluky nijak 
pomoci, ani jsem se nemohl dívat, jak ho píše. Na to bylo ještě 
moc brzy a také jsem měl pocit, že to je soukromá věc mezi 
Kate a jejími syny. Z nemocnice jsem zavolal Lois, naší milé 
přítelkyni, která učí angličtinu. „Můžeš nám pomoct?“ zeptal 
jsem se jí. „Kate se po tobě ptala, jestli ti to nevadí. Vím, že jste 
o tom mluvily. Já prostě nemůžu.“ Políbil jsem Kate na dob-
rou noc a zanechal ji na nemocničním lůžku s Lois. „Uvidíme 



se ráno. Miluju tě. Celé lány,“ řekl jsem.
„Díky, Singi,“ odpověděla Kate vděčně a já jsem pocítil os-

ten hněvu. Proč za to má být moje žena vděčná? Žádná mat-
ka by neměla muset psát dopis na rozloučenou svým dvěma 
chlapečkům.

„Hodně štěstí,“ popřál jsem Kate a  ještě jednou ji políbil 
na tvář. „Celé lány,“ řekla tiše.

Po cestě domů se mi vybavovali pacienti, které jsem ošet-
řoval, když jsem pracoval jako záchranář. Zachránil jsem 
desítky životů. Viděl jsem mladé ženy, které si ničily zdraví, 
otrávily se alkoholem a drogami. Zřetelně jsem si je vybavo-
val, viděl jsem je v blikajícím modrém světle sanitky, jak byly 
v  křečích, zvracely, upadaly do  bezvědomí, a  přesto přese 
všechno přežily, v některých případech i proti své vůli. Život 
je tak nespravedlivý.

Tu noc jsem ležel sám v posteli, bez Kate po mém boku mi 
byla zima a snad celé hodiny jsem přemýšlel o jejích dopisech 
pro kluky. Reef a Finn už tvrdě spali. Byl jsem hrozně vděč-
ný za pomoc rodiny a přátel, díky které se klukům nemusel 
nijak měnit každodenní stereotyp, když jsem potřeboval jet 
za Kate do nemocnice. 

O čem asi bude klukům psát? Jak se vyrovná s tak těžkým 
úkolem, když už je tak slabá? Ale co mě to napadá? Tohle je 
přece Kate, moje Kate. Její drobné tělo přece vždycky překy-
povalo energií. Byl jsem si jistý, že to zvládne naprosto per-
fektně. A také jsem byl přesvědčený, že to dělá jen z opatr-
nosti, že zatím nehrozí nějaká šílená panika, že nemusí psát 
dopisy tak brzo. Pořád má ještě dost času před sebou.

Nakonec jsem usnul, nebo spíš moje tělo upadalo do řady 
krátkých, zmatených snů. Trhaně jsem podřimoval a  viděl 
jsem obrazy Kate, jak se usmívá a směje nahlas a vzápětí lapá 


