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Sedûla jsem na posteli, kolena pevnû pfiitisknutá
k bradû, dlanûmi jsem si svírala kotníky a zírala do
tmy. Byly ãtyfii hodiny deset minut. UÏ bÛhvíkoli-
kátou noc jsem se budila v tuhle nemoÏnou dobu
a nikdy se mi nepodafiilo znovu usnout. Poslední
sen mû rozladil, nic jsem si z nûho nepamatovala,
zÛstal tu jen pocit, Ïe jsem na nesprávném místû,
v nesprávném ãase, snad i v nesprávné podobû. Co
jsem si mûla poãít s hodinami, které zb˘valy do roz-
bfiesku? Je listopad a rozednívá se pozdû.

Natáhla jsem se odevzdanû na postel. Cel˘ svût
spí, v‰echny jeho komÛrky jsou naplnûny spícími
tûly, jen mnû je sladkost spánku odepfiena, nahra-
dila ji bezbfiehá mlha bdící samoty. ZmocÀovala se
mû muãednická nálada. Pfiála jsem si, aby Robert
vidûl, jak tu leÏím opu‰tûná a ne‰Èastná. Aby si uvû-
domil, jak mû niãí. Jak mû zniãil.

Náhle jsem si pfii‰la k smíchu. Co je na mnû tak
dojímavého, aby to na Roberta zapÛsobilo? Nic neÏ
trocha nespavosti.

KdyÏ jsem za ním ‰la odpoledne do nemocnice, cí-
tila jsem se uÏ líp. V noci je asi v‰echno hor‰í. V po-
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otevfien˘ch sklenûn˘ch dvefiích interny jsem za-
hlédla svÛj obraz a uspokojil mû. ·tíhlá, vysoká,
dobfie obleãená, hezká. Teì jen jestli tak pfiipadám
je‰tû nûkomu jinému, nejen sobû.

Na oddûlení umûlé ledviny panoval obvykl˘ po-
klidn˘ ruch. Stroje lehce huãely, obãas nûkde nûco
zaskfiípalo, zaÏbluÀkalo, pacienti se ‰eptem dohado-
vali a Robert mezi tím plul jak pán a velitel. Za ním
klop˘tala vyjevená mladá dívka, pfies obliãej rou‰ku,
která ji dusila, a snaÏila se zaslechnout, co fiíká. V ruce
drÏela blok, ale nic si z tûch dlouh˘ch souvûtí, co z Ro-
berta vycházela, nezapisovala. Snad uÏ rezignovala.

Z pokoje sester vyhlédla staniãní a spiklenecky se
na mû za‰klebila. Nevím proã, nikdy mû nemûla
ráda. Teì ji nûco potû‰ilo, snad pfiítomnost té dív-
ky, zfiejmû velmi hezké, pokud se to dalo za rou‰-
kou posoudit.

„Chcete plá‰È, paní magistro?“
Na‰tûstí jsem mûla svÛj, visel zplihle vedle v Ro-

bertovû pokojíku a kapsy mûl vyduté ‰pinav˘mi ka-
pesníky, které jsem zapomnûla odnést. Na‰pinila
jsem vÏdycky spoustu kapesníkÛ, protoÏe pfied Ro-
bertem se muselo smrkat tajnû, nemûl rád nastyd-
lé lidi. V poslední dobû jsem ho podezírala, Ïe nemá
rád vÛbec v‰echny nemocné. Pfievlékla jsem se a vrá-
tila se na oddûlení. I kdyÏ jsem na nûj zrovna tak
dobfie mohla poãkat v pokoji.

Robert mû uvidûl, usmál se, a dál zavaloval dív-
ku – mediãku? – odborn˘mi termíny, kter˘m sotva
rozumûla.

10

Stín spánku - zlom  20.1.2012  20.09  Stránka 10



„Tady ten manometr registruje pfietlak tûsnicí
manÏety,“ fiekl a ukázal na jeden ze dvou budí-
kÛ, umístûn˘ch nad postelí. „Je nastaviteln˘. âím
je vût‰í odpor prÛtoku krve dialyzaãní cívkou, tím
vût‰í je ultrafiltrace, organismus je tak zbavován
pfiebyteãné vody, zadrÏené v jeho tûle.“ Dívka pfii-
kyvovala, ale vidûla jsem, Ïe ji fascinují oãi Ïeny,
u jejíhoÏ lÛÏka stáli. Byly obrovské, podivnû vy-
stupovaly z drobounké zaÏloutlé tváfie a upíraly
se se zoufalou naléhavostí na Roberta. „Poãkejte
na mû venku,“ fiekl a dívka se zfiejmou úlevou vy-
klop˘tala z dusného prostfiedí na studenou chod-
bu. KdyÏ procházela kolem mne, komicky za-
kroutila oãima.

„Kdo je to?“ za‰eptala pacientka na posteli.
„Nûjaká studentka.“
„Medicíny?“
„Myslím, Ïe Ïurnalistiky.“
„Je hezká.“
„Ani jsem si nev‰iml. Je vám líp?“
Zavrtûla hlavou a tfias, kter˘ jí probíhal cel˘m tû-

lem, se zv˘‰il.
„Snad by mi pomohla transfuze.“
„UÏ i vy?“ usmál se Robert smutnû. Vysvûtlil jsem

vám pfiece, jak je to s transfuzemi. Kdybyste ji po-
tfiebovala, kdyby vám mohla sebemíÀ prospût, uÏ
byste ji mûla.“

„PromiÀte,“ za‰eptala Ïena pokornû.
„To nic,“ namoãil vatov˘ tampon a otfiel jí zpo-

cené ãelo. „Zase vás dáme dohromady.“
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„Dozvím se v˘sledky testÛ kalia a natria?“
„Jestli chcete. Mohla byste nám uÏ trochu dÛvû-

fiovat.“ Soustfiedil se, aby to fiekl vesele.
„Já vám dÛvûfiuji, nikdy jsem nikomu tak nedÛ-

vûfiovala jako vám,“ za‰eptala. „Ale mám tfiasavku
vÏdycky, kdyÏ slouÏí tahle nová sestra. Není moÏ-
né, Ïe by nechala v pfiístrojích nûjakou ‰pínu?“

„Ne, to není moÏné,“ fiekl Robert pfiíkfie, aãkoliv
to samozfiejmû moÏné bylo.

„Pokou‰ím se hlídat si ty hladinky sama, ale co
kdyÏ usnu? MÛÏe se pfiece stát, Ïe usnu,“ naléhala
Ïena dál. „Ta sestra je nezku‰ená, tfieba se snaÏí,
ale mÛÏe zapomenout. A kdyÏ já usnu...“

Vidûla jsem, jak se Robert usilovnû nutí ke klidu.
„V‰ude je tady signalizaãní zafiízení, nic se stát

nemÛÏe!“
„Minul˘ t˘den vám tu zemfiela pacientka, já to

vím, myslíte, Ïe to nevím?“
„Ano, ale na srdeãní selhání, které jsme oãeká-

vali. Nezemfiela proto, Ïe by na ni nûkterá sestra
zapomnûla nebo Ïe by nedostala vhodné léky.“

„Já vás nechci otravovat, ale mám dneska tako-
v˘ strach. Nevím, proã mám zrovna dneska takov˘
strach.“

„Asi jste ‰patnû spala,“ zasmál se Robert, k˘vl na
mû a vy‰li jsme ven.

„Pfiipadám si jako podvodník,“vzdychl si.
„Je to s ní tak ‰patné?“
„Mnohem hor‰í, neÏ tu‰í.“
Mlãela jsem. Co se na to taky dalo fiíct? Robert
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mrzutû a otrávenû zkontroloval na ústfiedním mo-
nitoru tlak a koncentraci dialyzaãního roztoku, kte-
r˘ se zde pfiivádûl k jednotliv˘m lÛÏkÛm z centrál-
ní nádrÏe. Byla to práce, kterou mohla udûlat sestra
sama, zaji‰tûná navíc automatem, a tak se jen cítil
je‰tû o nûco zbyteãnûj‰í. Tyhle jeho stavy jsem zna-
la aÏ moc dobfie.

„PÛjde‰ uÏ?“ zeptala jsem se nesmûle. Pfiik˘vl,
ale pak si vzpomnûl na to dûvãe.

„Kde je ta studentka?“ zavolal na sestru.
„Zavedla jsem ji k vám,“ odpovûdûla a vypadala

ustra‰enû. „Je to v pofiádku?“
Teprve nyní si v‰iml, Ïe za námi stojí staniãní.
„Potfiebujete nûco?“ zeptal se trochu nevraÏivû.
„Já?“ podivila se, jako kdyby v Ïivotû nic nepo-

tfiebovala. PÛsobila takov˘m dojmem. Vysoká, stat-
ná, schopná, sestry o ní fiíkaly, Ïe má tfietí oko vza-
du na hlavû. „Chtûla jsem vám jen nabídnout, Ïe
tu novináfiku vyfiídím sama.“ Podle toho, s jakou
horlivostí se sestra nabízela, musela b˘t ta dívka
opravdu pûkná. Rozhodla jsem se, Ïe si ji pofiádnû
prohlédnu. Vy‰li jsme na chodbu a staniãní se drÏe-
la za námi. Roberta to popudilo, pfiestoÏe její kan-
celáfi byla hned vedle jeho sluÏebního pokoje. Mûl
zfiejmû zl˘ den.

„Tahle sestra, co teì slouÏí, ani se mi nezdá
jako zvlá‰È vhodn˘ pfiírÛstek do na‰í rodinky,“ fiekl
pfiíkfie.

„Myslíte Zdeniãku?“
„Taková ãerná, nevím, jak se jmenuje. Vypadá
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stra‰nû vylekanû, to pacientÛm moc klidu nepfiidá.
Nemohla byste dostat na zapracování nûkoho ji-
ného?“

„Ale ona právû je zapracovaná. Byla na ledvinû
v Ústí nad Labem. Jsem celá ‰Èastná, Ïe ji mám.“

„Tak jí aspoÀ fieknûte, Ïe se koutky úst dají zved-
nout a pak to dûlá dojem, Ïe se dotyãná osoba
usmívá.“

Staniãní na to nefiekla nic a Robert mi po‰eptal,
Ïe se chová jako pitomec. Myslel tím sebe, ne sta-
niãní.

Studentka, která ho tak rozladila, aãkoliv ho
mohlo rozladit tisíc jin˘ch vûcí, nevím, proã jsem to
házela na ni, sedûla v kfiesle, uÏ bez rou‰ky, a vy-
padala parádnû. Jmenovala se Olga Bare‰ová – Ro-
bert nás pfiedstavil – a studovala tfietím rokem Ïur-
nalistiku.

„Tak co, bylo vám to k nûãemu?“ zeptal se.
Váhavû pfiik˘vla a Ïmoulala v hrsti nûkolik listÛ

vytrÏen˘ch z bloku.
„Rozumûla jste v‰emu?“
Se stejn˘m v˘razem zavrtûla hlavou.
„MÛÏete se ptát.“
Sklonila hlavu k papírÛm a bezradnû v nich listo-

vala. V‰imla jsem si, Ïe má dûtské, roztahané písmo,
a na okamÏik mi jí bylo líto.

„Já myslím, Ïe toho máte dost. Na jeden ãlánek,“
podotkl Robert nevlídnû.

„Ano. Urãitû. UÏ vás nebudu zdrÏovat.“
¤ekla to zpÛsobnû a lhostejnû. Jeden z tûch se-
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Ïmoulan˘ch lístkÛ spadl na zem, zvedla jsem ho
a staãila pfieãíst dvû vûty: Sklenûné trubiãky vypa-
dají jako sklenûné trubiãky. Dialyzaãní pfiístroj vy-
padá jako dialyzaãní pfiístroj.

„Já asi nemám pozorovací talent,“ usmála se.
„VÛbec nemám talent. U nás v roãníku kaÏdá vûc
kaÏdému nûco pfiipomíná. Mnû ne. KdyÏ vidím Ïid-
li, nedokáÏu v ní vidût nic neÏ Ïidli.“

„A co byste v ní mûla vidût?“
„Já nevím. Tfieba kozu.“
„Proã zrovna kozu?“
„To taky nevím. VÏdyÈ vám fiíkám, Ïe v ní tu kozu

nevidím. Asi jsem mûla jít studovat nûco jiného.
Tfieba matematiku. JenÏe to bych taky nezvládla.
Zfiejmû se nehodím k niãemu.“

Má‰ smÛlu, dûvãe, Ïe zrovna Robert je na Ïenské
náfiky ponûkud pfiecitlivûl˘, kdyby tu byl doktor Ka-
defiábek, uÏ bys mûla pocit, Ïe jednou získá‰ No-
belovu cenu za literaturu.

„Chcete, abych vám to znovu vysvûtlil?“
„Nemûl byste rad‰i nûjaké materiály?“
Byla krásná a vypadala bezelstnû. Obojí vûdûla.

Jak to asi bude trvat dlouho, neÏ ho poÏádá, aby
jí ten ãlánek napsal?

Pfiipadala jsem si pitomû a zbyteãnû, jak jsem tam
tak sedûla v koutû a poslouchala je, cítila jsem, Ïe
by Robert chtûl, abych ode‰la, ale trãela jsem tam
dál, v jakémsi podivném, hloupém vzdoru. Kdyby
ta dívka nebyla tak hezká – a mladá – urãitû bych
mu uÏ dávno fiekla, Ïe na nûj poãkám doma, a ‰la
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nûco dûlat. Rozhodnû by to bylo lep‰í, neÏ se tu vy-
stavovat Robertovû podráÏdûnosti.

„Umíte stenografovat?“
„Ne. Proã?“
„Nadiktoval bych vám pár vût.“
„To by poznali. Musí to b˘t dost pitomé, aby vû-

fiili, Ïe jsem to psala sama.“
Buì je tak rafinovaná, nebo jsou skuteãnû teì

studentky jiné neÏ za m˘ch ãasÛ. Ale vlastnû se mi
ten zjevn˘ nedostatek ctiÏádosti zalíbil. Novináfiky
byly v m˘ch pfiedstavách spojeny s agresivní dotûr-
ností, která se rozhodnû sná‰ela hÛfi.

„Tak si dûlejte poznámky,“ nafiídil jí Robert. Za-
jímalo by mû, proã se jí tolik zab˘vá.

„Ledviny vypadají jako fazole, to asi znáte z ana-
tomie. Nebo z fieznictví,“ dodal a zasmál se. Vtip-
n˘ se mi rozhodnû nezdál, spí‰ snaÏiv˘.

„Já nevafiím,“ fiekla dívka lhostejnû.
Robert polkl a honem namaloval na kus papíru

schéma ledviny. Vy‰la mu smû‰nû malá.
„Zvût‰ete si to dvakrát. Dvanáct krát ‰est krát tfii.

VáÏí asi 120 aÏ 150 gramÛ. Prostû kousek masa, tak
jedna vût‰í porce. NejdÛleÏitûj‰í úlohou ledvin je
ãistit krev a tûlní tekutiny, musí odstranit v‰echny
jedovaté zplodiny, které se tam v prÛbûhu látkové
pfiemûny nahromadily, a upravit elektrolytové
a vodní hospodáfiství organismu. Za 24 hodin pro-
teãe ledvinami aÏ 1800 litrÛ krve.“

Podíval se na ni, ale dívku ãíslo nijak neohromi-
lo, asi díky té malé pfiedstavivosti.
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„Víte, kolik by to bylo sudÛ od piva?“ dodal.
Pfiíjemnû mû pfiekvapilo, kdyÏ neprohlásila, Ïe

pivo nepije. Roberta taky.
„Filtraãní zafiízení se skládá z nesmírného mnoÏ-

ství mikroskopicky mal˘ch trubiãek, kdyby se natáhly
vedle sebe, vznikla by linka dlouhá 80 aÏ 100 kilo-
metrÛ.

Najednou mi pfiipadal jak prodavaã v galanterii
a zasmála jsem se.

„A ten stroj má v sobû tolik stfiívek, aby to mohl
v‰echno zastat?“ zeptala se dívka a já jsem s pfie-
kvapením zjistila, Ïe Roberta poslouchá, a dokon-
ce mu snad rozumí.

„Je to trochu sloÏitûj‰í, ov‰em princip je stejn˘.
Krev se dialyzuje semipermeabilní membránou buì
ve tvaru hadice, navinuté na dialyzaãní cívce, kte-
rou krev protéká, nebo pomocí deskového dialy-
zátoru, kde se dûje totéÏ, ale mezi semipermeabil-
ními listy.“

Napadlo mû, jestli ví, co je to semipermeabilní.
„Co je to semipermeabilní?“ fiekla dívka v témÏ

okamÏiku. AspoÀ nic nepfiedstírala.
„Semipermeabilní znamená polopropustn˘,“ fiekl

odmûfienû.
„âili semipermeabilní membrána ãást krve pro-

pustí a ãást nepropustí?“
„Zhruba. Kdysi se pouÏíval celofán. KdyÏ vrstvou

celofánu oddûlíme dvû tekutiny s rozliãn˘m che-
mick˘m sloÏením, v na‰em pfiípadû krev a dialy-
zaãní roztok, nastane v˘mûna: molekuly chemiká-
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lií, které byly na jedné stranû ve vût‰ím mnoÏství,
pfiicházejí na stranu s men‰í koncentrací. Krvinky
samy jsou tak velké, Ïe neprolezou. Pozdûji byl ce-
lofán nahrazen kuprofánem, kter˘ je tenãí, a pfii-
tom prostupnûj‰í pro moãovinu a kreatin o 20 aÏ
30 procent.“

Dívka se snivû zahledûla okenní tabulí, která byla
pro ni membránou oddûlující ji od zábavného svû-
ta venku.

„Nechcete si to poznamenat?“ fiekl podráÏdûnû
Robert.

„PamûÈ mám dobrou. To je tak jediné, co mám.
Nauãit se nazpamûÈ Guinessovu knihu rekordÛ by
pro mû byla hraãka.“

„ÚÏasné. Jenom nechápu, proã nestudujete tfie-
ba orientální jazyky?“

„Novináfi taky potfiebuje pamûÈ. Víte, co to pro
kaÏdou redakci znamená, kdyÏ tam mají chodící
slovník nauãn˘?“

„Máte bájeãné vyhlídky.“
Zavrtûla hlavou.
„Já to tajím. I kdyÏ nûco náhodou vím, tak se

k tomu nepfiiznám. Ale to, co jste mi tady povídal,
bych vám klidnû mohla zopakovat. Z toho ãlánek
sesmolím. Dík.“

Robert ji okamÏik nespokojenû pozoroval.
„MÛÏete mi fiíct, proã jste si vybrala zrovna na‰e

oddûlení?“
„My jsme ta témata mûli vyvû‰ená na zdi. Tak si

kaÏd˘ nûco vzal.“
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Zavfiel oãi a uÏ nefiekl nic.
KdyÏ dívka ode‰la, uspokojená slibem, Ïe se jí na

hotov˘ ãlánek je‰tû podívá, ti‰e zaúpûl.
„To jsem tak star˘, Ïe jim vÛbec nerozumím?“
Spolkla jsem poznámku, Ïe kdybych se v téhle

scénû náhodou nevyskytovala, urãitû by se star˘ ne-
cítil. A dívka by se asi chovala jinak. UÏ by tfieba
mûli rande. Ale to by Robert oznaãil jako moje ubo-
hé Ïenské my‰lení jin˘mi orgány neÏ mozkem.

Tak jsem se neutrálnû zasmála.
„Pfiipadám si stra‰nû. To si vlastnû pfiipadám po-

fiád, ale dneska jsem navíc mûl pocit, Ïe na oddû-
lení omdlím. V‰echno se kymácelo.“

„Já taky?“
„Tebe jsem nevidûl,“ odsekl a najednou beze slo-

va vy‰el ven.
Byl to nesmysl, ale pfiedstavovala jsem si, jak utí-

ká za tou novináfikou a dává si s ní schÛzku. Nikdy
dfiív jsem Ïárlivá nebyla, vÛbec jsem nevûdûla, co
to je. Jestli mû najednou vyvede z míry kaÏdá hez-
ká holka, se kterou se Robert setká, skonãím na
psychiatrii. Umínila jsem si, Ïe aÏ se vrátí, budu lí-
beznost sama a nefieknu o ní ani slovo.

Podafiilo se mi to docela snadno. Robert se vrá-
til jen proto, aby mi sdûlil, Ïe musí na sál, a já jsem
pûknû odklop˘tala k bránû.

Mûla jsem mizernou náladu, slabû fieãeno, a jen tak
se mi mohlo stát, Ïe jsem se nepodívala na ãíslo
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autobusu, do kterého jsem vlezla. Vût‰ina autobu-
sÛ odtud jezdila do centra, ale zrovna tenhle mu-
sel nûkde na kfiiÏovatce uhnout a hnát se bÛhvíkam
na periferii. Ze zaãátku mi to bylo jedno, ãasu jsem
mûla aÏ dost a na první zastávce jsem stejnû chtû-
la vystoupit. JenÏe jsem nevystoupila, nedokáÏu fiíct
proã, ale zÛstala jsem dál v té zavlhlé a trochu pách-
noucí plechové krabici, zavû‰ená na tyãi jak oran-
gutan a postrkovaná sem a tam, snad prostû pro-
to, Ïe bylo jednodu‰‰í kymácet se na místû, neÏ si
probojovat cestu k zatarasenému v˘chodu. Ano,
tak to se mnou bylo vÏdycky, uvûdomila jsem si
s úÏasem, kdyÏ mû autobus vyvrhl ze sv˘ch útrob
na koneãné stanici kdesi v jednom z mnoha praÏ-
sk˘ch sídli‰È, vÏdycky jsem udûlala to, co bylo v da-
ném okamÏiku nejsnadnûj‰í, nechala se nést vlnou,
která mû zrovna uchvátila, i kdyÏ tím smûrem ani
pfiibliÏnû neleÏel cíl mé cesty.

A také mû napadlo, Ïe vût‰inou mû postihl ci-
telnûj‰í trest neÏ ãekání na autobusové zastávce za
vûtru, tmy a hrozícího de‰tû. I kdyÏ ani to nebylo
nic pfiíjemného.

DomÛ jsem se dovlekla zmrzlá a vyãerpaná. âekala
jsem na zpáteãní autobus pfies pÛl hodiny a stej-
nû mû odvezl jen pár zastávek, pak se cosi po-
rouchalo, a neÏ ãekat na dal‰í, to uÏ jsem radûji
‰la pû‰ky, i kdyÏ jsem na takové v˘lety v mokru
a zimû nebyla obutá ani obleãená. Navíc mû zne-
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pokojovalo, Ïe Robert snad uÏ skonãil s operací
a teì marnû zvoní u mého bytu, trochu rozmrze-
l˘ a trochu zas spokojen˘, Ïe mû má pro jednou
z krku. KdyÏ jsem koneãnû doklop˘tala aÏ k tûm
zamãen˘m dvefiím, kde se v prázdné schránce roz-
tahovala jen sloÏenka z poji‰Èovny, vedla moje
první cesta k telefonu.

„Zrovna jsem se vrátil,“ usly‰ela jsem RobertÛv
rozmrzel˘ hlas, „je‰tû mám na sobû kabát.“

„PromiÀ, ale já jsem se taky zrovna vrátila. Teì
uÏ jsem doma. Pfiijde‰?“

Dovedla jsem si pfiedstavit, jak se s lítostí rozhlí-
Ïí svou pracovnou.

„Nebo pfiijdu já, jestli ti to vyhovuje líp. Stejnû se
mám zastavit u tety,“ zalhala jsem.

„Jak myslí‰,“ souhlasil a Ïádné velké nad‰ení
v tom nebylo. Nohy mû pofiád zábly, i kdyÏ jsem se
zbavila ledov˘ch stfievícÛ, marnû jsem si volnou ru-
kou hnûtla ‰piãky chodidel. Vlastnû bych taky rad-
‰i zÛstala doma. JenÏe kdybych se té touze poddala
a pfiestala drÏet konû vezoucí chatrnou tfiíkolku na‰í
lásky, urãitû by kaÏd˘ z nich vyrazil na opaãnou
stranu.

„Za chvilku jsem u tebe,“ fiekla jsem rychle, za-
hánûjíc dotûrnou my‰lenku, Ïe by se snad ani tak
moc nestalo. Napustila jsem si do vany asi deset
centimetrÛ vafiící vody, sedla jsem si na studen˘
okraj a ponofiila tam nohy. Nejdfiív jsem ucukla, ale
pocit horkosti rychle zmizel, jako kdyby moje prs-
ty byly naplnûny chladicí kapalinou, která v mÏiku
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staãí odebrat okolnímu prostfiedí v‰echno teplo.
Nejen prsty, pfiipadala jsem si tak celá. Zmrazená
a zmrazující.

RobertÛv pokoj, osvûtlen˘ jedinou lampou, se mi
náhle zmen‰il do uzounkého tunelu, z jehoÏ vnitfi-
ku na mû blikalo v˘straÏné svûtlo. Jestli je to oprav-
du konec, tak aÈ to skonãí, pomyslela jsem si s ne-
návistí.

„A v nedûli?“ zeptala jsem se. Tak protivnû, Ïe
jsem v nûm nemohla vyvolat nic jiného neÏ odpor.
Sedûl skoro ve tmû, ale jen z neklidného ‰kubnu-
tí ramen jsem si dokázala vybavit jeho podráÏdû-
nou tváfi.

„SlouÏím,“ fiekl pokojnû a tím mû popudil.
„Snad jsi slouÏil minulou nedûli, nemají jiného

doktora neÏ tebe?“
Robert mlãel. Urãitû si vzal sluÏbu dobrovolnû,

uvûdomila jsem si s hofikostí, jen aby se mnou ne-
musel odjet. Chtûla jsem se ovládnout, ale po-
dráÏdûní ve mnû stoupalo pfiíli‰ rychle.

„Já si potfiebuju aspoÀ jednou za mûsíc odpoãi-
nout!“ vyjekla jsem vysok˘m, nepfiirozen˘m tónem.

„Co ti v tom brání?“
„Ty mi v tom brání‰!“ Vlastní hlas mi znûl ne-

snesitelnû a to mû zbavilo posledního kousku roz-
vahy. „Ale tentokrát uÏ neustoupím, ani mû nena-
padne! Musí‰ jet se mnou!“

„Dobfie. Pokusím se s tím hnout.“
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„To fiíká‰ jen proto, aby ses mû zbavil.“
Robert se posunul do svûtla a podíval se na mû,

jako kdyby Ïádal o milost.
„Tak co mám udûlat?“
„Zavolej tam a fiekni, Ïe nemá‰ ãas.“
„Komu to mám fiíct? Sestfie, která má noãní?“
„Neposmívej se mi!“
Zhluboka si vzdychl, otevfiel ústa k ostré odpo-

vûdi, ale zase je sklapl.
„Já uÏ ti nestojím ani za pofiádnou hádku,“ za-

úpûla jsem a stoãila se do klubíãka. Pfiipadala jsem
si zhrzená, opu‰tûná, zoufalá – a nemoÏná. V jas-
n˘ch chvílích jsem nechápala, proã ode mne Robert
dávno neutekl.

„PoÏádám Kadefiábka, aby to vzal. Já sám jsem
to slíbil ‰éfovi a nemÛÏu couvnout. Snad se mu to
bude hodit.“

Ta náhlá smífilivost mû pfiekvapila, pfiekvapil mû
i pfiátelsk˘ tón. Otevfiela jsem oãi, abych vidûla, jak
se Robert tváfií, a koutky úst svû‰ené únavou mû
okamÏitû odzbrojily.

„PromiÀ, nevím, co to do mû vjelo. MÛÏeme jet
pfií‰tí t˘den, vÏdyÈ na tom nezáleÏí.“

„Ale ne, taky bych si potfieboval vydechnout.“
„To tû stejnû nenechám,“ zasmála jsem se po-

nûkud pfiíli‰ snaÏivû. Nejdfiív ho od sebe odpudím
a pak bych udûlala nevímco, aby byl zase zpátky.

„Mûl jsi o‰kliv˘ den?“
„Mám pouze o‰klivé dny.“
„I se mnou?“
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„Myslel jsem, Ïe se ptá‰ na ‰pitál.“
„Ptám se, jaké dny má‰ se mnou.“
Místo aby se usmál a zavtipkoval, mû Robert ná-

hle odstrãil a vstal.
„To snad ví‰ sama!“
Ach, vûdûla jsem to, a moc dobfie. Byla tûch dnÛ

pûkná fiádka, a jeden hor‰í neÏ druh˘. V poslední
dobû. JenÏe ta poslední doba se uÏ táhla nûjak
dlouho. âím to, Ïe dfiív jsme spolu vycházeli tak
skvûle? Usilovnû jsem hledala bod, kter˘m zaãal
nepozorovateln˘, ale také nezadrÏiteln˘ sestup,
tvrdo‰íjnû jsem se ho snaÏila urãit, jako kdyby to
byl nádor, kter˘ je moÏno vyfiíznout a organismus
zachránit. JenÏe Ïádn˘ bod neexistoval, vûci nikdy
nezaãínaly, nikdy nekonãily, vládla rozplizlost, ro-
dící se kdesi hluboko v m˘ch a Robertov˘ch vnitfi-
nostech. Robert ode‰el do kuchynû, sly‰ela jsem,
jak pou‰tí vodu a otvírá lednici. Jídlo bylo na chví-
li uspokojujícím fie‰ením, získávali jsme z nûho mír-
nost a toleranci. MoÏná jen já sama, protoÏe Ro-
bert se nezmûnil, pouze se stával bled‰í a bled‰í,
jako by lhostejnost, která z nûho pr˘‰tila, smazá-
vala i jeho vlastní osobnost. KdyÏ jsem se ho po-
kou‰ela vyprovokovat – jako dneska – zdálo se, Ïe
rozru‰uji poslední zbytky pevnosti, kterou je‰tû
má. Aãkoliv jí moÏná má spoustu a já to jen ne-
vím, protoÏe mû pomalu a jistû vytlaãuje ze své-
ho Ïivota.

Na okamÏik se ve mnû znovu hnula zufiivost,
vÏdyÈ já pfiece k jeho Ïivotu zcela neoddûlitelnû
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patfiím. Houby. Nepatfiím nikam. AspoÀ nûkdy to
tak vypadá, Ïe nepatfiím nikam.

„Vyprávûl jsem ti o té krásné vdoviãce se tfiemi
dûtmi, co k nám uÏ pfies rok chodí?“ Robert stál ve
dvefiích a v ruce drÏel sklenici vody, ve které pla-
valy tfii kostky ledu.

„Pochopitelnû.“ VÏdy mû podráÏdilo, kdyÏ si ne-
pamatoval, co mi fiíká. „Dokonce jsem ji vidûla.“

„Teì uÏ by se ti nelíbila,“ fiekl neãekanû trpce.
„Nûco se jí stalo?“
„Pofiád se drÏela. Úplnû skvûle. Doufali jsme, Ïe

ji v nejbliÏ‰í dobû odtransplantujem. A najednou
se sesypala.“

PodráÏdilo mû, Ïe zaãal mluvit o nemocnici. Slo-
vo odtransplantovat zaznûlo jako nûco neslu‰ného.

„Proã?“ zeptala jsem se s chab˘m zájmem.
„To kdybych vûdûl. Stává se to ãasto. Najednou

toho zaãne b˘t na nû moc. I kdybychom teì pro ni
získali ledvinu, nemÛÏem to risknout. Vydala se
z posledního.“

„To znamená, Ïe umfie?“
Robert mlãel.
Vzpomnûla jsem si, jak mû popuzovalo, Ïe vû-

nuje tolik pozornosti právû téhle pacientce s me-
lancholickou protáhlou tváfií a nezvykle bled˘ma
oãima, které uÏ moÏná byly projevem nemoci, ale
jí dodávaly jakéhosi nezemského vzezfiení, a za-
stydûla jsem se. Na okamÏik jsem si pfiipadala ne-
stoudnû zdravá.

„Ona to ví?“ zeptala jsem se rychle.
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„TûÏko fiíct. Îije tak dlouho v úzkosti, Ïe uÏ moÏ-
ná nedokáÏe rozli‰it blízkost nebezpeãí. Nemyslí
totiÏ vÛbec na sebe, ale v˘hradnû na dûti, ona sama
jako kdyby byla jen jak˘msi prostfiedkem, kter˘ jim
má umoÏnit existenci. Jednou mi fiekla: potfiebovala
bych deset let.“

„AÏ by uplynuly, chtûla by dal‰ích deset,“ ne-
odpustila jsem si. Îárlila jsem i na tu tichou inti-
mitu blízkosti smrti, kterou Robert s pacientkou
proÏíval.

„To je snad lidské,“ odsekl podráÏdûnû. „Ale
jsem pfiesvûdãen, Ïe právû ona by byla vdûãná i za
tûch prvních deset. Té nejmen‰í holãiãce je pût
rokÛ!“

Postavil sklenici na stÛl a nûkolikrát se udefiil pûs-
tí do dlanû.

„K ãertu s tím v‰ím!“
Doufala jsem, Ïe nezaãne se svou oblíbenou

pfiedná‰kou o nemohoucnosti medicíny.
„Nechápu, proã si je‰tû pfiibírá‰ sluÏby, kdyÏ to

tak tûÏko sná‰í‰.“
Byla to krutá a hloupá vûta, která ho zbyteãnû

rozhnûvá, a navíc mu pfiipomene, jak jsem naléha-
la, abychom jeli o víkendu ven.

„Moje sluÏby s tím nemají co dûlat. Stejnû jsem
tam jen takov˘ poskakující ‰a‰ek. Nic jiného.“

Najednou mi ho bylo líto a cítila jsem se pfií‰er-
nû. Zdálo se mi, Ïe ve mnû není ‰petka u‰lechtilos-
ti, citu, jemnosti, poctivosti. Jen ta pitomá Ïárlivost,
hloupá vychytralost a zbabûlá pohodlnost.
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„Prosím tû, jsi pro nû skoro PánbÛh. Doktor, psy-
chiatr a faráfi v jedné osobû. Chtûla bych pro nû-
koho tolik znamenat.“

„V tom to právû je,“ vykfiikl Robert. Îe v nich
vzbuzuju nûco, co nedokáÏu splnit. âemu vÛbec
neodpovídám.“

Dívala jsem se na nûj a znova, uÏ snad pomi-
lionté, jsem se sytila zvlá‰tní silou, která z nûho vy-
zafiovala. Nedovedla bych fiíct, v ãem spoãívala, snad
v té odhodlané tváfii s rozlehl˘m ãelem a smûlou
bradou, v nose, kter˘ z ní vyãníval jak val spolehli-
vosti, v ‰irok˘ch ústech s úzk˘mi rty, v celém tvaru
té nádherné lebky, nebo v kostnat˘ch, pevn˘ch
a podivnû konej‰iv˘ch rukách. Byl jako pfiedurãen
pro úlohu lékafie, ale mûl b˘t na nûjakém jiném
místû, ne zrovna v té kotlinû bolesti, kterou bylo
celé oddûlení umûlé ledviny. ProtoÏe tady v‰echna
jeho síla osobnosti byla houby platná. A on to vû-
dûl líp neÏ kdokoliv jin˘.

„Na kaÏdou nemoc vyrostla bylina,“ fiekla jsem
a zase jsem se cítila hloupû.

„AÏ na ty, pro které Ïádná bylina neexistuje,“
odsekl. „Myslím, Ïe bych si mûl jít lehnout.“

„Chce‰, abych tu zÛstala?“
Podíval se na mû pfiekvapenû, snad zapomnûl, Ïe

tu s ním jsem.
„Jak je ti to pfiíjemné.“
„Ptám se tebe.“
Mlãel. Zfiejmû mu to bylo jedno. Klidnû bude spát

vedle mû, tfieba mû bude i objímat a milovat se se

27

Stín spánku - zlom  20.1.2012  20.09  Stránka 27



mnou, ale pfiítomna v tom bude jen ãást jeho by-
tosti, kterou vyhradil k tûmto úãelÛm. Bylo to ne-
snesitelné. Kdybych okamÏitû neode‰la, urãitû bych
na nûj znova zaãala útoãit, snaÏila bych se vy‰krá-
bat z té ohrádky, kterou mi vymûfiil, zbûsile a ne-
úspû‰nû.

„PÛjdu.“
„Doprovodím tû.“
„Nemusí‰, vÏdyÈ je brzo.“ Ale vûdûla jsem, Ïe se

mnou pÛjde, Ïe mû dovede zdvofiile aÏ k domov-
ním dvefiím. VÏdycky v‰echno dûlal perfektnû.
Odolala jsem poku‰ení chytit tûÏk˘ litinov˘ po-
pelník, kter˘ leÏel na stole, a mr‰tit jím proti oknu.
Jednou uÏ jsem to udûlala a nechtûla jsem se opa-
kovat.

Bylo devût, kdyÏ jsem pfii‰la domÛ. Bezmy‰len-
kovitû jsem se odlíãila, svlékla se a pfiipravila si po-
stel. Teprve kdyÏ jsem napou‰tûla vodu do vany,
zjistila jsem, Ïe nemÛÏu jít spát. Stejnû bych leÏe-
la a civûla do stropu, neschopná soustfiedit se na
ãtení, a je‰tû míÀ schopná usnout. Nikdy jsem ne-
chtûla brát prá‰ky na spaní déle neÏ t˘den, a ten-
tokrát jsem to uÏ o dva dny pfiekroãila. Za pár mi-
nut jsem stála u dvefií, znova nalíãená, v novém
kost˘mu, se starou nerozhodností. Nevûdûla jsem
o nikom, jehoÏ pfiítomnost by mû teì potû‰ila.
Kromû Roberta. Ale zase jen Roberta minulého,
takového, jak˘ b˘val pfied ãasem. Ale jestli jsem
se zmûnila já a ne on, pak Ïádn˘ minul˘ Robert
neexistoval. Z vypoãítavosti jsem chtûla vzít v‰ech-
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no na sebe, jako kdyby se vina dala sbalit do ru-
liãky a pomalu seÏv˘kat.

Na okamÏik jsem si pohrávala s my‰lenkou, Ïe
kdyÏ se budu potulovat venku, nûkoho zajímavé-
ho potkám. Proã by ne? Je to zrovna tak dobré set-
kání jako kaÏdé jiné. Kdysi mû na ulici oslovil za-
smu‰ile vypadající hoch, sotva dvacetilet˘. Byl
v hrozn˘ch rozpacích, a tak jen agresivnû vyhrkl: na
ulici jsou v‰echny Ïeny! Tenkrát mi ov‰em bylo také
dvacet. Stejnû jsem ho neodmítla kvÛli pfiedsud-
kÛm, prostû se mi nelíbil. Myslím si, Ïe pfiedsudky
a morálka jsou ãasto jen plá‰tík na‰ich nechutí, má-
lokdy nám zabrání udûlat nûco, po ãem skuteãnû
touÏíme. Ano, na ulici jsou v‰ichni lidé, mÛÏe dojít
k nejrÛznûj‰ím setkáním. PotíÏ byla v tom, Ïe jsem
po Ïádném setkání netouÏila. VÛbec jsem si nedo-
vedla pfiedstavit, Ïe bych se snad mûla nûkomu svû-
fiovat, otravovat ho sv˘mi starostmi, vyplakat se na
jeho prsou. Zfiejmû mû Robert dohnal tak daleko,
Ïe uÏ ze mne vyprchaly nejen v‰echny tuÏby, ale
i prostá zvûdavost. Omyl. Robert mû k tomu ne-
dohnal, nic mu nebylo vzdálenûj‰í neÏ jakákoliv for-
ma nátlaku, já sama jsem se skulila do pohodlné-
ho dolíku, prostého pfiání a pfiedstav. ·koda Ïe se
nedá fiíct: mám nepfiání, protoÏe ta vûta znamená
cosi podstatnû odli‰ného, neÏ nemám pfiání.

Zadívala jsem se na starou mapu, která visela
v pfiedsíni na zdi. Lysatia, stálo ozdobn˘mi písme-
ny v rohu. Co to vlastnû znamená? Ke v‰emu jsem
je‰tû pfií‰ernû nevzdûlaná, pod tím lehk˘m ele-
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gantním nátûrem zejí díry jak do ementálu. Lysa-
tia. Kde je krajina, kterou mapa zobrazuje? Visí tu
uÏ nejménû ãtyfii roky a já jsem se vÏdycky spoko-
jovala s tím, Ïe koukám na barevné panáãky dole,
ktefií vypadají jak vypadlí ze staré karetní hry. Spo-
dek a filek. Lysatia. Kdo mi to vÛbec vûnoval? Snad
dokonce Robert.

Zpoãátku mi dával krásné dárky, ‰perky, porce-
lán, obrázky. Asi ho otrávilo, Ïe vûci u mû nemají
fiád, nedokáÏu je sestavit do lahodících nebo aspoÀ
pfiijateln˘ch kombinací, cel˘ mÛj byt vypadá jako
vysypan˘ z obrovského kornoutu. Nûco ve mnû chy-
bí, abych dokázala vûci uspofiádat, a nejen vûci,
také emoce, ideje, my‰lenky. Znechucenû jsem za
sebou pfiibouchla dvefie, rána se rozlehla cel˘m do-
mem. Pfiála jsem si, aby nûkdo vylezl a vynadal mi.
AspoÀ nûco.

Pak se nade mnou otevfiel tmav˘ podzimní ve-
ãer, veãer bez vÛní a barev, podobn˘ mé náladû.
TûÏko si pfiedstavit, Ïe by právû tento nanicovat˘
veãer mohl ze sebe vyplivnout nûjakou bytost,
pravdûpodobnû muÏského pohlaví, která by mû
vzala za ruku a ukonej‰ila. Pomyslela jsem na bio-
graf, noãní pfiedstavení za chvíli zaãne, ale sledo-
vat souvisl˘ pfiíbûh filmu se mi nechtûlo. Nic mû ne-
zajímalo – kromû mé maliãkosti.

Vlekla jsem se nerozhodnû po ulici a jen si tím
vyslouÏila zájem dvojice star‰ích pánÛ. ·li proti
mnû, oba vysocí vzpfiímení fe‰áci s klobouky. Je-
den z nich ze sebe vydal cosi mezi hvízdnutím
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a prudk˘m v˘dechem. Vyhnula jsem se jim, a kdyÏ
jsem sly‰ela, Ïe se zastavili, zrychlila jsem krok.
Mûla bych si koupit psa, napadlo mû, Ïena se psem
nesvádí k Ïádn˘m domnûnkám. Je‰tû jednou se
ozvalo d˘chaviãné pohvízdnutí, ale snad mûl ten
ãlovûk jen astma.

Pak mû napadlo místo, kam bych mohla jít sama,
bez obav, Ïe se na mû vrhne houf zachoval˘ch vil-
n˘ch starcÛ, a kde s nejvût‰í pravdûpodobností na-
jdu pár znám˘ch. KdyÏ jsem otvírala dvefie vinár-
ny, udefiila mû do obliãeje vlna teplého koufie,
prosycená alkoholick˘mi parami. ·pinavû barevná
svûtla, zkreslenû reprodukovaná hudba, obvyklá
pfiehlídka obliãejÛ odul˘ch dlouh˘m pitím. Ale
dneska by mi asi pfiipadala vulgární i Botticelliho
Madona. Propletla jsem se mezi stolky a sedla si na
poslední volnou Ïidliãku u pultu. Barman mû znal
je‰tû z dob, kdy se dávno nezab˘val fiedûním ná-
pojÛ pro opilce v‰eho druhu. PÛvodnû byl úãetní
nebo nûco takového, poãestn˘ úfiedník s pevnou
pracovní dobou a bohuÏel i platem, proto zaãal ta-
xikafiit, chvíli dûlal hlídaãe na parkovi‰ti, naãas zmi-
zel a vynofiil se jako správce horské chaty, pak kul-
turní referent tamtéÏ a odtud uÏ byl jen krÛãek do
baru. ¤íkalo se mu Duda a zapomnûla jsem, jestli
jsem ho vÛbec kdy znala pod jin˘m jménem.

Usmál se a postavil pfiede mne sklenici ãerve-
ného vína. To byla protekce za to, Ïe jsem mu ob-
ãas nosila léky, jinak se u baru podával jen tvrd˘
alkohol.
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„Sama?“
Pfiik˘vla jsem a snaÏila se netváfiit se ani moc ve-

sele, ani moc smutnû, abych nevypadala jako ãlo-
vûk, kter˘ jde zapíjet svÛj Ïal, ale nasadit lhostej-
n˘ a zároveÀ dychtiv˘ v˘raz pravideln˘ch alkoholikÛ
se mi stejnû nepodafiilo. Chvíli mû bavil historkami
s prodejem starého auta, byl slu‰n˘ vypravûã, pfii-
dal pár vtipÛ, které jsem znala, ale stejnû jsem se
jim zasmála, a zase odspûchal. Sedûla jsem jako
pecka a srkala víno. Jestli jsem si chtûla tímhle sv˘m
noãním v˘letem potvrdit, Ïe v‰echno vypadá stej-
nû bezútû‰nû, podafiilo se mi to skvûle. Vypila jsem
je‰tû dvû deci, zaplatila a zase se vydala noãním
mûstem zpátky.

Tak to je ta emancipace. Îenská si mÛÏe zajít na
skleniãku stejnû jako chlap. Musím pfiiznat, Ïe jsem
v tom Ïádnou zvlá‰tní v˘hodu nevidûla. Byla bych
mnohem spokojenûj‰í, kdybychom ‰li na tu skle-
niãku ve dvou.

Ráno mi nebylo o moc líp, spotfiebovala jsem asi kilo
rÛzn˘ch krémÛ a barviãek, neÏ jsem se odhodlala
vylézt na denní svûtlo. Do lékárny jsem pfii‰la poz-
dû, ale pro‰lo mi to, protoÏe na‰e laborantka
Magda mûla pro zmûnu zas jednou svûtobol, a to
staãí odãerpat ve‰kerou pozornost v‰ech zúãast-
nûn˘ch. Momentálnû ‰tkala do hrnku s mlékem,
které pila kaÏdé ráno ze speciálních dÛvodÛ, vûfii-
la, Ïe po nûm rostou mléãné Ïlázy, a prosila nás,
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abychom zamkli skfiíÀ s opiáty, jinak Ïe za sebe ne-
ruãí. ·éfová ji vlaÏnû utû‰ovala a skfiíÀ s opiáty byla
stejnû zamãená.

U Magdy se nikdy nevûdûlo, proã je zrovna ne-
‰Èastná, staãilo jí potkat ráno tramvaj s dûtmi z ma-
tefiské ‰koly a uÏ probreãela celé dopoledne, Ïe ona
sama ve sv˘ch tfiiadvaceti letech Ïádné dítû nemá.
Jindy se roze‰la s klukem, o kterém tvrdila, Ïe si ho
vezme za muÏe, a naplnilo ji to nad‰ením. Doká-
zala b˘t veselá, milá a obûtavá, ale v pfiítomnosti
jedincÛ opaãného pohlaví, zvlá‰È tûch, které ne-
znala, se stávala agresivní a nepfiátelská, takÏe si je
odpudila v pár minutách. KdyÏ se jí to nepodafiilo
hned, urãitû k tomu dospûla pfii prvních schÛzkách,
z útoãné bytosti se mûnila na jakési zoufale odda-
né stvofiení, které se pokou‰elo získat lásku slzami
a pro‰ením. Pokud ji mûla, zase se jí to nelíbilo, na
kaÏdém dokázala najít tisíce chyb.

„Nikam to nevede. Vlastnû je to pofiád hor‰í. Ne-
chápu, co on si pfiedstavuje. Asi nic. Nejspí‰ si ne-
pfiedstavuje nic.“

„Oni jsou v‰ichni stejní,“ fiekla jsem. V‰imla jsem
si, Ïe sebou Magda nepatrnû trhla.

„Já nechci b˘t stejná a nechci mít nikoho stejné-
ho,“ fiekla umínûnû.

„JenÏe nakonec tak dopadne‰, stejnû na tom bu-
de‰ stejnû,“ zaÏertovala si paní Vávrová, na‰e uklí-
zeãka.

Nebyla to uklízeãka z profese, jen si tu pfiivydû-
lávala, coÏ bylo vidût na stavu na‰í lékárny. Ale pro-
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toÏe ‰éfka, magistra Hofiej‰í, mûla osm dioptrií
a zlaté srdce, snadno jí to pro‰lo a ona nás za to
ochotnû podûlovala moudrostmi ze svého bohaté-
ho Ïivota. Teì právû byla ‰éfka u v˘deje s na‰í dru-
hou magistrou, pfiíli‰ letitou, neÏ aby se zajímala
o Magdiny problémy, a my jsme si mohly nad dû-
láním ãípkÛ, kapslí a mastiãek krásnû popovídat.

„Asi se s ním budu muset rozejít,“ drÏela se své-
ho Magda a tro‰ku se zasmála. „UÏ si pfiipadám
trapnû, jak si pofiád stûÏuju, ale s ním se nedo-
stanu ke slovu. Má mû jen proto, aby se mohl vy-
kecat.“

„To je normální,“ fiekla paní Vávrová. „UÏvanû-
ní jsou v‰ichni, jeden víc neÏ druh˘. Já to prostû ne-
poslouchám. Dívej se mu do oãí a mysli si svoje.“

„To je snad pohodlnûj‰í zÛstat rovnou doma
a myslet si svoje,“ namítla jsem. „Na to muÏského
nepotfiebuju.“

Magda spolkla poslední ãtvereãek ementálu
a pfieru‰ila mû.

„Ale potfiebuje‰, právû Ïe potfiebuje‰. Nedove-
du pfiesnû fiíct, a hlavnû nedovedu pochopit, proã
je potfiebujeme, jenÏe to tak je. Osobnû si myslím,
Ïe se z toho stal takov˘ v‰eobecnû roz‰ífien˘ zvyk.
Znám spoustu skvostn˘ch holek, co se vyloÏenû
zahazujou s chlapíkama, kter˘ jim sotva mÛÏou
ãistit boty. A pfiesto se o nû tfiesou a klidnû sná-
‰ejí tu denní porci Ïvanûní, kterou má kaÏd˘ chlap
pfiipravenou v hlavû a musí ji vypustit ven, jinak
s ním nic není.“
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„No vidí‰. Tak proã bys to ty nemohla vydrÏet
taky!“ fiekla opût paní Vávrová. „Fakt je, Ïe holka
se má vdát ve dvaceti, dokud niãemu nerozumí, ne-
chat si udûlat dva tfii haranty a to uÏ z ní v‰echny
roupy vyÏene.“ Línû myla lahviãky a pfiitom ukuso-
vala z velkého Ïlutavû zeleného jablka.

„Podívejte se na mû. Pfiem˘‰lím já nûkdy o tom,
jestli je mÛj muÏ pro mû ten prav˘? Ani mû to ne-
napadne. Vím velice dobfie, Ïe není. Je dokonce
úplnû lev˘. Ale vím taky, Ïe Ïádn˘ prav˘ neexis-
tuje.“

„A já to snad nevím?“ fiekla Magda s opovrÏe-
ním, které stejnû nestaãilo zchladit pov˘‰enost paní
Valérie, majitelky tfií dûtí, jednoho manÏela a sto-
kilové postavy.

Zasmála jsem se. Tak daleko mé v˘hrady k muÏ-
skému pokolení nesahaly.

„UváÏíme-li, Ïe urãité neduhy mají v‰ichni,“ fiek-
la jsem a nad v˘razem neduh jsem trochu zaváha-
la, „pfiece jen nûkteré neduhy sná‰ím líp neÏ jiné.“

„O tom právû mluvím. Îe Ïvanivost není zdale-
ka nejhor‰í.“

„V tomhle pfiípadû nejde jen o Ïvanivost,“ vzdych-
la si Magda a snaÏila se vyklepnout ãípky z formy.

„AlespoÀ pozdraví, kdyÏ vejde do místnosti,
a usmûje se. Já nesná‰ím chlapy, co se vûãnû tvá-
fií dÛleÏitû nebo na‰tvanû. A to jsou dneska prak-
ticky v‰ichni. Zvlá‰È ten mÛj.“

„Za to si toho koupím, Ïe umí fiíct dobr˘ den. To
umí mÛj ãtyfilet˘ bratr taky.“
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„Prosím tû, vãera jsi do nûho je‰tû byla zbláznû-
ná a dneska mu nasazuje‰ psí hlavu. Tak chvíli po-
ãkej. Nûco se z toho vyklube.“

JenÏe ãekat, to bylo to poslední, naã mûla Mag-
da chuÈ.

„Já nevím, proã se to zmûnilo. Dfiív mi nepfiipa-
dal tak nemoÏn˘,“ fiíkala pomalu. „Nevzpomínám
si, kdy to zaãalo a ãím – pamatuju si jen ‰tûstí a hned
zas ne‰tûstí. Ale nûco muselo b˘t mezi tím. Pfiece
jsem se nemohla jednou ráno probudit a b˘t já jiná,
on jin˘, v‰echno pryã.“

Pfiestala jsem ji poslouchat. Náhle se mi aÏ s tr˘z-
nivou jasností vybavila vzpomínka na první spoleã-
n˘ den s Robertem.

Mrzlo, ale byl to vlídn˘ mráz, jen mi trochu na-
ãervenil nos. Ve vzduchu jsem cítila jaro, i kdyÏ na
kalendáfii visel lístek s datem 10. prosince. Kráãeli
jsme rozváÏnû po Václavském námûstí.

„Kam byste chtûla jít?“ zeptal se Robert. Nic ob-
zvlá‰È originálního, pravda.

„Na tom nezáleÏí,“ za‰eptala jsem skromnû.
Ne, tak to nebylo. Ani trochu. Mrzlo protivnû, mûla

jsem tenké podráÏky a tu‰ení, Ïe nastydnu, jestli mû
tu bude je‰tû chvíli vláãet praÏsk˘mi ulicemi. KdyÏ uÏ
jsem se chtûla ozvat, zaboãil Robert k jedné pivnici
a bez ptaní ve‰el dovnitfi. Zakoufieno, rámus, polité
stoly. Pak RobertÛv byt, studen˘ a protivnû neosob-
ní. JenÏe na tomhle právû nezáleÏelo. Bylo úplnû fuk,
jaké je poãasí, stejnû na to vzpomínám jako na jarní
den, pfiívûtivou hospÛdku a luxusní garsoniéru. I kdyÏ
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jsme se tváfiili rozpaãitû, fiíkali hlouposti a trochu ne-
obratnû se líbali. UÏ se v nás zahnizìoval zvlá‰tní
klid, kter˘ naznaãoval, Ïe kdesi pod povrchem ner-
vózních bytostí vyrÛstají drobounké háãky, kter˘mi
se do sebe bláznivû zasekneme. VÏdycky jsem si uvû-
domovala, jak˘ je to neuvûfiiteln˘ proces, kter˘ z dvou
docela cizích bytostí vytváfií jednu jedinou, jako kdyÏ
spermie splyne s vajíãkem a vzniká dítû. JenÏe dítû je
Ïiveno v bezpeãném útulku matefiské dûlohy, kdeÏ-
to ta nová bytost LÁSKA je hned vystavena ústrkÛm
z obou stran, vnûj‰í i vnitfiní, té hlavnû, Ïádné ne-
pfiátelství nedokáÏe zniãit tolik, jako zniãíme sami
a v té nejlep‰í vÛli. Ale tehdy jsem se o to nestarala,
háãky se zaklesly a neunavená hmota nás pruÏnû sví-
rala v jeden jedin˘ pevn˘ tvar, kter˘ dokázal v‰emu
vzdorovat.

Magda stále mluvila, trochu plaãtivû a trochu vy-
ãítavû, ale ve mnû se dál odvíjel film se vzpomínka-
mi, vzpomínka na první spoleãn˘ den se promûnila
ve vzpomínku první noci, prvního t˘dne, prvního mû-
síce, zdálo se mi v‰echno jako zmûÈ záfiiv˘ch oka-
mÏikÛ, a snad to tak bylo. Tehdy bláznivû, dnes uÏ
jen nesmyslnû. Marnû.

„Nevím, proã se pofiád tak pitomû snaÏíme, to
tedy fakt nevím,“ fiíkala mi Magda. „K ãemu? Aby-
chom se doÏili ve zdraví a du‰evní pohodû své smr-
ti? Kdo to napsal, nedûlejte si se Ïivotem Ïádné sta-
rosti, stejnû z nûho nevyváznete Ïiví?“

„Nûkdo vtipn˘,“ fiekla jsem, ale nijak mû to ne-
pobavilo.
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