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Píše se rok 2033.
„Pane učiteli, zase neležíte, vy byste zasloužil,“
zvolala tělnatá paní, sotva otevřela dveře staromládeneckého pokoje. Bělovlasý pán se polekaně otočil
a omluvně zasípal.
„Když já to v té posteli, Vlastičko, nemohu pořád
vydržet. A taky někdy musím...“
„No a teď honem zpátky do postele, však víte, co
říkal doktor, Máte se vypotit, jinak dostanete zápal
plic. Prášky jste si vzal?“
„Ale jo,“ sotva slyšitelně odpověděl učitel ve výslužbě a slabě se zapotácel. Pravou rukou křečovitě
sevřel železnou pelest lůžka a třaslavě se posadil.
„Tak vidíte,“ registrovala s uspokojením pečovatelka, „kdybych nepřišla, ještě se vám něco stalo. Tady
máte večeři,“ přeladila na praktickou vlnu, přisunula
mu k posteli stolek a na něm z jídlonosiče přendala
do talířů oběd. Do hrnku nalila mléko – znala chutě
svého pacienta. Sama se posadila kousek opodál
a klidně sledovala nemocného při jídle.
„Měl jste se oženit, pane učiteli,“ prokládala jeho
sousta drobnými vsuvkami, „celý život zůstat starým
mládencem, to se nehodí.“
„Když mne, Vlastičko, nikdo nechtěl,“ konverzačně zažertoval pacient, nabíraje lžičkou švestku. Jídlo
mu viditelně dodávalo sil.
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„Mně to budete vykládat,“ ohradila se pečovatelka, „však ženské říkaly, jaký byl o vás zájem. Dokonce prý jste kamsi jezdil. Moc jste přebíral, to je to.
A pak na vás žádná nezbyla. Však počkejte, zítra vás
vyzpovídám. No, už vás nechám být, hned po ránu
přijede doktor, tak ať mu uděláte radost. Budu muset
jít,“ obrátila opět tok své řeči, nakvap posbírala nádobí a ve dveřích ještě houkla. „Tak zítra!“
Dům opět utichl. Stěny jakoby se přikrčily samy
do sebe, oknem do pokoje nerušeně proudil podvečer. Už mnohokrát si vysloužilý učitel na vlastní kůži
připomněl, co znamená příliš hlučná samota. To je
jako ticho před stvořením, nabité událostmi, které se
zanedlouho stanou. Člověka přepadává neklid, budí
v něm touhu někam utéci, zanechat za sebou celý
svět, ztratit tělo a myšlenky, prostě uniknout všemu
i sobě. Čím to, že mám tyto pocity nyní tak často,
přemítal učitel, dříve mě přece taky ledacos napadalo, ale to jsem se sebral a někam vyrazil. Vlastně vím
proč, připustil si myšlenku, která už dlouho bloudila
podvědomím, a jíž se skoro bál. To je od doby, co se
mi poprvé od své smrti začala zjevovat Dáša.
Že jsem se neoženil, připomněl si slova někdejší
žačky, nynější pečovatelky, a mírné vzrušení ho zase
vrátilo reálnému světu. Vypustí několik slov z úst
a myslí si, že řekla bůhvíjakou moudrost. Vlastnímu
učiteli! Jen tak lehce prohodí – neoženil. Ano, neoženil! A měla pravdu, skutečně byl o mě zájem!
Dopisy mi psaly, na každém výletě nebo dovolené
se kolem mě točily nějaké štramandy! Sem tam jsem
s některou zašpásoval, když už se člověk narodí jako
chlap, ale nesměla být vdaná. Také jsem nikdy
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nechodil s žádnou kolegyní ze školy ani s nikým
z města. To je pak všude plno řečí, samé významné
pohledy a narážky. Dobře jsem se díval kolem sebe,
zkušenost druhých mi stačila. Rovněž si myslím, že
žáci by měli mít ve svém učiteli vzor. Vždyť je vychovává pro život, učí je, nejen jak vypadá, ale jakým by
ho mohli udělat. Lepším, lidštějším, dokonalejším.
Jenže, ponořil se do úvah učitel, působil jsem skutečně tak? Proč mi tedy Vlasta říkala, že jsem se měl
oženit? Zachoval jsem se správně, když jsem zůstal
památce Dáši věrný a tedy sám? Nebo jsem porušil
jakýsi princip, známý pouze ženám?
Učitel se zhluboka nadechl. Svíravě pálivý pocit,
který mu ležel na hrudi již několik dní, zesílil. Vnímal
i nepravidelný tep srdce, bouřící v občasných intervalech salvou uspěchaných stahů. Sáhl proto do šuplíku
a vložil si pod jazyk tabletku. Chvíli, dokud nápor
nepolevil, ji v ústech převaloval. Se srdcem se zklidnil
i běh myšlenek. Učitel opět upadal do přemítání,
v němž postupně spěl k jakémusi vnitřnímu míru.
Chápu, hroužil se do svého nitra, nikdo nemůže
dosáhnout ideálu. Jsou také různé vzory, snad podle
věku či povah. Co jsem jich ve škole poznal! Na
druhé straně bylo na dětech vidět, jak navzdory svým
rebelantským postojům do sebe nasávají způsoby
chování nás dospělých. Verba movent, exempla trahunt. Někteří psychologové se dokonce domnívají,
že si podle ostatních sugerujeme i délku života...
Starý pán letmo máchl rukou, jako by chtěl odehnat dotírající myšlenku.
Copak může taková Vlasta vědět, proč to nešlo –
oženit se? Copak zbývalo ve mně místo pro jiné ženy,
když od mládí nitro přetékalo Dášou?
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Nebýt Dáši, připomněl si nyní trochu sklesle,
mohl jsem se oženit stokrát. Ach ano, všechno souvisí s Dášou. Čím více přibývají léta, tím častěji na ni
myslím. Přitom je už dobrých čtyřicet let tam, na
druhé straně. Existuje lepší důkaz, že mne nikdy neopustila? Je to tak. Vlastně můj život rozlomila na dvě
části. Na období před ní, kdy jsem ji ještě neznal a na
dobu naší známosti, které přetrvává dodnes. Ale ani
to není přesné. Cosi mi říká, že Dáša byla ve mně od
počátku. Na způsob oddenku, ze kterého dala vyrůst
jarnímu květu našeho vztahu.
Nedávno mne zase navštívila, ani nevím, zda jsem
spal či bděl. Lehounce zaklepala a pak vsunula svou
dívčí hlavinku do dveří. Jako by vůbec nezestárla.
Přátelsky na mne kývla, usmála se a opět pomalu
zavřela. Cítil jsem se hrozně slabý, energie mi utíkala z celého těla, nemohl jsem ani pokynout rukou na
pozdrav. Druhý den se mi ulevilo, ale kde byl Dáše
konec! Myslím však, že jednou přijde napořád...
Neklepal někdo? vztyčil se trochu na lůžku
a upřel modré, vodové, stařecky trochu zanícené oči
na dveře.
Nic?
Pro jistotu otočil bělovlasou hlavu trochu do strany, jestli neuslyší nějaký šramot. Po záporném výsledku opět dolehl na polštář.
Oženit se prostě nešlo. Několik příležitostných
známostí uhaslo dříve, než stačilo vzplanout. Připadalo mi, že mám kabát přiskřípnutý ve dveřích anebo
že mezi nimi a mnou vyrostla neviditelná zeď. Nikdy
mi nebylo dáno pomyslnou hranici překonat a není
vyloučeno, že jsem o to ani vnitřně nestál. Týkalo se
to i kolegů; zůstával jsem zdrženlivý, uzavřený, tichý.
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Jako kovová schránka s otvory, kterými mohlo srdce
několika paprsky vyzařovat ven. Ale dovnitř? Dovnitř
se nikdo nedostal. Už od dětství. Snad se na utváření mé povahy podepsala i jistá odloučenost od okolního světa. Vyrůstal jsem s rodiči na polosamotě,
měli jsme ovce, husy, kachny, slepice, králíky; táta
choval i poštovní holuby. Jezdil s nimi na soutěže
a my vždycky napjatě čekali, který z holubů se vrátí
jako první. Dávali jsme jim i jména – Pepík, Střela,
Vrkuč, Modrák – ten měl konce křídel zbarvené do
modra – a další. Táta se vždycky radoval, když mu
vyhráli nějakou cenu – ukazoval nám pak diplomy
a celé dny o ničem jiném nemluvil.
Já nikdy žádný koníček nepěstoval. Sbírka známek dlouho neobstála, snad jen fotografie filmových
hrdinů jako byl Vinnetou a Old Shaterhand. Ostatně
na sklonku šedesátých let indiánské mánii podléhali
i leckteří dospělí; vzpomínám si, když Vinnetoua
zastřelili, jak starší paní, která seděla za mnou v kině,
nahlas štkala a mnozí další popotahovali.
Nepočítám-li kamaráda ze sousedství, tak se jedinými mými druhy a průvodci po dětství staly ovce.
Jejich počet se měnil, jednou tři, podruhé pět – podle
toho, jak se rodila jehňata, jak se zabíjelo či prodávalo. Nejdéle nám vydržel beran, usmál se učitel rozcitlivěle. Říkali jsme mu Ferda. Choval se jako pes;
tak se držel při noze, že jsem mu nemusel ani dávat
vodítko. Chodil jsem s ním po horách, on všude za
mnou s ostatními ovcemi, které ho poslušně následovaly. Onehdy jsme se vydali do lesa a minuli cíp
loučky s pěknou travičkou. Stádo na ní zaběhlo a já
je nemohl živou mocí od pastvy odtrhnout. Volal
jsem na ně, tahal Ferdu za obojek, ale nic nepomá-
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halo. Pásly se jako přibité a umíněnost z nich jenom
čišela – dělej, co chceš, my se odtud nehneme. Ovce
mají city jako lidé, stačí se jen dobře dívat. Když
domluvy nepomáhaly, odešel jsem za první terénní
vlnu a lehl si do trávy. Použil jsem osvědčený trik;
jakmile ovce zjistily, že se jim ztrácím z dohledu,
znejistěly a rychle spěchaly za mnou. Chvíli se nic
nedělo. Mrkl jsem přes horizont a spatřil je v dáli, jak
pádí k domovu. Nevšimly si, kam jsem od nich odešel a proto zvolily bezpečný směr: ovčinec.
„Ferdo!“ zvolal jsem, ale ovce neslyšely. Zvolal
jsem tedy znovu, co mi síly stačily.
„Ferdo!!!“
Berana jako když zarazí do země. Ohlédl se
a sotva mě na kopci uviděl, obrátil a plným tryskem
se hnal zpátky, ovce poslušně za ním.
Jindy, propadal se muž dále do vzpomínek, jsem
vyšel se stádem na předjarní pastvu, někdy v únoru
nebo počátkem března to bylo. Všude ležel rozbředlý,
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tající sníh, ale v holých větvích si už prozpěvovali
ptáci. Stékající voda obnažila místy svěží pažit a já
na něj svoje ovečky zavedl. Do jakési ovčí cukrárny.
V jednu chvíli, nevím, co to Ferdu popadlo, vrazil
hlavou do ovce, která byla březí. Nemohla pro
objemné břicho vstát. Žalostně bečela a dívala se na
mne jako na spasitele. Já jí samozřejmě hned pomohl
na nohy. Pak jsem se podíval na Ferdu. Jindy paličatý
beran můj pohled nevydržel a svěsil hlavu – tak se
styděl za svůj nepěkný čin.
K odloučenosti od světa přispěla i chudá zásoba
knih, zvláště dětských a pro mládež. Nezměrnou
touhu, ba přímo hlad po fantazii, která mi byla velkou měrou vrozena, nemohlo nasytit pár verneovek.
Proto jsem sáhl po dílech určených dospělým a díky
jim svým způsobem předčasně vyzrál.
Dětství. Kde je ho větší kus? Dokud užíváme mladosti, toužíme po zralém věku. A ve stáří, kdy máme
dospělosti tolik, že ji sotva neseme, hledáme v mládí
něco, co tam možná nikdy ani nebylo anebo jsme to
přehlédli. Posilu. Čistotu. Oživení smyslů. Pramen
živé vody. Nejlépe naše rozpoložení myslím vystihuje čtyřverší:
Své mládí prožili jsme v snách
chtěli jsme dívky, dlouhé vlasy, vousy
Zato nás čas, ten potměšilý brach
stejnými vteřinami rdousí
Napsal jsem ho před několika léty jako svůj
poslední básnický vznět. Vlasta by jistě těžko uvěřila,
že jsem verše skládal celý život; ne z touhy po slávě
či předvádění se, prostě z čiré potřeby své vlastní přirozenosti. S psaním jsem laškoval už v deseti letech,
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ale první vážnější pokusy se objevily o tři čtyři roky
později. Předmětem mi byly vize letních nocí, představy rytířských smrtí a nejčastěji, samozřejmě, krásných spolužaček. Jakkoli jsem tehdy vyzrával v muže,
touha mne vedla spíše k lásce nezatížené sexem, lásce
romantické, věčné, i když to zní banálně. Když posuzuji svoje dospívání, nemohu se ubránit dojmu „dočasně otevřeného okna,“ kterým jsem tehdy hleděl za
obzory tohoto světa. Mnohým z mého okolí se uzavřely nadobro, já si však ponechal škvírku, aby mi
svit mladosti nezhasl. Proto jsem četl a psal básně celý
život.
Pravda, láska. Miloval jsem mnohokrát, s přemírou citu, takřka bláznivě. V bujné fantazii jsem vymýšlel různé činy, kterými dám ohromené milované
najevo své city – například, že jí vložím lístek s básničkou do kapsy. Když jsem ji pak záměrně nebo
náhodou potkal, dusily mne emoce natolik, že jsem
zrudl a nebyl schopen vypravit ze sebe ani slovo.
Dnes svoje prožitky posuzuji chladnější hlavou
a vidím, jak už tehdy, byť v náznacích, se projevovalo
mé předurčení, poselství mého života. Prostě osud.
Mnoho lidí na osud nevěří. Myslí si, že všechno
se děje náhodně, své vlastní pohnutky a činy chápou
jako svůj nezcizitelný majetek. Nevím, kde přesně
leží pravda, nicméně – co vlastně si ve svém životě
mohu já, zrnko písku v dějinách země či vesmíru,
svobodně vybrat? Rodiče? Místo, kde se narodím?
Sourozence? Schopnosti? Historickou epochu?
Nebo třeba velikost bot? Či pohlaví? Někteří namítají, že nám byla dána svoboda volby. Skutečně? Vždyť
vybíráme jenom z toho, co nám vnější a vnitřní svět
přinese. Má volba je pak mezi dobrým a zlým. Toto
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dilema, jež se za den mnohokrát opakuje, řeším pocitově. Přitom dobré pro mne nemusí znamenat dobré
pro druhého. Jako když najdu na cestě minci, kterou
někdo přede mnou ztratil. Stávám-li se lepším či
horším, pohybuji se vlastně jenom v síti Gaussových
křivek, z nichž není úniku. Kdesi jsem četl trefné přirovnání, že naše životy jsou loděmi, jimiž cestujeme
po řece času. Před námi je drtící vodopád a břehy
nelze zlézt...
Starý pán se rozčilením zadýchal. Vytáhl zpod
polštáře kapesník a otřel si orosené čelo. Rozsvítil
lampičku na nočním stolku a pohlédl na hodiny.
Deset. Venku se už docela setmělo. Pootevřeným
oknem pronikal do místnosti vlahý vzduch, prosycený vůněmi pokosených luk a obilí. V opojně dusné
atmosféře se zdánlivě zastavil i čas. Učitel se dlouze
nadechl a zahleděl se na fotografie, zdobící polici
protější skříně. Dva stojánky nesly podobizny rodičů, v dalším byl on sám s diplomem v ruce. Úplně
vepředu se na něho usmívala Dáša, jak ji zachytil
u Máchova jezera. Dojatý stařec polaskal zažloutlý
snímek pohledem, jímž hledíval na svoji milovanou
v dobách největšího vzmachu jejich lásky a pak lampičku zhasl. Trochu si poodhalil nohy, aby ventiloval
vnitřní horkost, a zanedlouho jej myšlenky opět unášely tam, kam se nikdo nikdy nevrátí.
Poprvé jsem se zamiloval, pokud si dobře vzpomínám, do Mirky. Bydlela ve mlýně u řeky, stranou od
ostatních lidí. Mně bylo sotva osm let, ale probuzený
cit vyplňoval každičký cíp rozbouřené mysli. Houpal
jsem se na síťové houpačce u nás na zahradě a zpíval,
co mi zjitřené nitro přineslo na jazyk. Dočasné poblouznění skončilo výrokem Mirčina staršího bratra.

13

Před partou kluků se holedbal, že viděl sestru nahou
ve vaně. S nadřazeností výrostka jen o pár let staršího
pohrdavě prohodil, že ji má křivou.
Taková pitomost! Copak každý z nás nenese nějakou nepravidelnost, díky které jsme považováni za
krásné? Za svůj život jsem viděl pár obrazů idealizujících podobu ženy. Ani jeden z nich se mi nelíbil.
Frajersky prohozená informace Mirčina bratra však
přinesla zásadní zlom v mé zamilovanosti, který přetrval až do konce školní docházky. Tady zřejmě tkví
příčina konformity mládeže vůči sobě. Podvědomě
cítí, že vybočení z řady jiným než uznávaným směrem může vést k vyloučení ze skupiny a co horšího,
odmítnutí opačným pohlavím. Někdy takový cejch
přetrvává po celý život.
Tuhle mne potkal spolužák z obecné školy a křikl
na mne:
„Serjožko!“
Oplatil jsem mu stejnou měrou.
„Ahoj Tschombe!“
Tschombe bylo jméno jakéhosi revolucionáře,
které Zdeněk vyfasoval za jeden ze svých více než
problematických činů. „Serjožka“ mi připomněl
dobu, kdy jsem zcela nekriticky zaplál láskou k tehdejšímu Sovětskému svazu. Mé zanícení povstalo
z různých děl, opěvujících složité budování socialismu v SSSR a také ze zpola detektivních příhod
vojenských rozvědčíků, bojujích proti německé agresi. Kdesi rušili knihovnu a táta přinesl několik takových knih domů. Pár titulů si pamatuji dodnes –
Příběh opravdového člověka, Stráž na Amuru, Rozrušená země, Jak se kalila ocel, V týlu nepřítele. Ve
svém obdivu k veliké zemi a jejím lidem jsem šel tak
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daleko, že jsem Sovětům fandil i při sportovních
utkáních. Dětské city žijí prostě naplno. Život
v dětech kypí natolik, že si s jeho přetlakem mnohdy
nevědí rady. Proto jsem později příliš nekáral své
žáky, zvláště chlapce, že chodí do školy v mrazu
s hlavou nepokrytou, nenosí rukavice a jsou zpola
rozhalení. Oni prostě z důvodů fyzických i psychických nemohli jinak. To je totéž, jako když na jaře
vyraší kočičky, třebas kolem leží plno sněhu.
Sebezničující láskou jsem vzplál k Jitce. Chodila
do „béčka“ a já svědomitě hlídal chodbu, jestli se náhodou neobjeví. Pocházela z nedaleké dědiny a do
školy každý den dojížděla. Živě si vybavuji, jak jsem si
kvůli ní pomádou namastil vlasy, aby šly lépe učesat
a na půlce kštice jsem to přehnal. Kamarád, který
mne doprovázel, z toho měl legraci. Byli jsme dobří
přátelé a já netušil, že on se jí líbí více. Říkal mi sice,
jak do něho vráží loktem a tak, ale já nebyl s to přijmout jinou alternativu než svoji. City mne zcela zahltily.
Jitka o mých citech nepochybně věděla, něco
takového ženě neunikne, ať jí je patnáct nebo šedesát. Za celou dobu jsem s ní promluvil snad dvakrát
– nějaké to ahoj či jak se máš. Kamarád s ní byl podstatně dále, dokonce mi věnoval i její fotografii – a já
pořád nic nechápal. V létě jsem se úmyslně chodil
koupat pět kilometrů daleko, jen abych mohl jít
kolem jejího bydliště. Srdce mi pokaždé tlouklo rozčilením, sotva jsem se k jejich domu přiblížil, ale nic
platno – zahlédl jsem ji za celou dobu jenom jednou.
Ve zbožňování jsem neustal ani během prvního ročníku střední školy, která mě dočasně odloučila od
domova i okolitého světa. Psal jsem jí toužebné dopi-
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sy, co pro mě znamená, jak ji miluji, až moje vytrvalost prorazila hráz.
Věděl jsem, že se Jitka moc dobře neučila. Náhodou se mi dostala do ruky klasifikace jejich třídy
a tam, hrůza vypovědět. U sebe jsem skrytě oplakával
každou špatnou známku a v jejím výkazu jich přitom
bylo jako máku. Přehled známek se tak stal první trhlinou v mém poblouznění, nepatrnou, skrytou, avšak
zásadní. Takový křehký lom oceli. Tehdy poprvé jsem
matně vycítil, že se k sobě nehodíme – pro mne znamenaly dobré známky velmi mnoho. Nicméně v dané
chvíli jsem ji sám před sebou omlouval. Dnes už
chápu, že to nebylo kvůli ní, nýbrž kvůli mně samému.
Mé city nepředstavovaly ani v nejmenším konstruktivní základnu pro život ve dvou, Jitka mi sloužila jako
předmět ukájení sexuálně nábožného zanícení.
Myslím, že Jitka vycítila podstatu mých citů.
Přesto mému roztouženému volání podlehla a odpověděla. Úplně mne mrazilo, když jsem dopis sevřel
v prstech a dlouho se neodvážil obálku otevřít.
Zbytečně. Její odpověď byla kladná. Zalil mne pocit
chvějivého štěstí, který neměl daleko k pocitům vítěze. Čím víc se její projev v následujících listech uvolňoval, tím více slábly mé city. Nadobro jsem se
odmlčel asi po roce korespondence.
Přesto na tu dobu rád vzpomínám. V jednom
z posledních dopisů mi napsala hezkou básničku.
Dodnes si ji pamatuji.
Když večer usínám,
je ticho jako v hrobě
často si vzpomínám
jak asi je tobě.

16

Také se mi svěřila, že mé dopisy si schovává
a převazuje je růžovou stužkou. Velmi mne tím dojala. Současně jsem ve svých citech zřetelně zaznamenal, že jejím vyznáním všechno skončilo. Bohyni,
která sestoupila na zem, se nemohu přece kořit. Nevěděl jsem si s ní rady. Dokud představovala mého
zpovědníka, zalykal jsem se láskou otroka – v té
poníženosti však bylo i palčivé hledání, potřeba zjistit, jaký skutečně jsem, jaké jsou hranice mimo mne
i ve mně samém. Proto ta neschopnost naslouchat
jinému než svému vnitřnímu hlasu; přetrvá-li do
dospělosti, ústí povětšinou do různých vášní, zálib či
náboženských extází. Anebo do tvorby, je-li hlas silnější než člověk sám.
Vlastně konec ještě nenastal. V posledních dopisech, na které jsem již neodpovídal, napsala zvláštní
dvouverší:
Když si s tebou budu psát
svedeš mě mít dále rád?
Pochopil jsem ho jednoznačně – role se obrátila.
Ona touží, aby náš vztah přetrval, nicméně já do skutečného muže zdaleka nedorostl. Až o mnoho měsíců
později, s Dášou, jsem si uvědomil, jak drahocenné
může být souznění mezi oběma pohlavími.
V oné chvíli však dvouverší zaznělo jako výstřel
z pušky. Znamenalo totéž, jako by „ji měla křivou“.
Náznak čehosi trvalejšího mne zastihl naprosto
nepřipraveného, takže jsem od svého vysněného ideálu utekl. Myslím, že jsem se tehdy před kamarády
pochlubil, jak děvčata přehlížím, ačkoli po mně blázní. Uvnitř však doutnal žár bezradnosti; bolestně
jsem hledal odpověď na otázky – co chci, proč tu
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jsem, jak si poradit s přemírou touhy po něčem, co
mi svět nemohl dát a čeho v něm bylo a pořád je
plno.
Poté vstoupila do mého života Dáša.
Navštěvoval jsem již třetí ročník a Dáša studovala o rok níže. V rámci výuky jsme jezdili na různé
exkurze a praxe. Poprvé jsem si jí všiml v autobusu.
Seděla na zadních sedadlech a živě hovořila se svojí
kamarádkou. Z každého jejího slova, každého gesta
čišela taková ryzost, opravdovost, s jakou jsem se
doposud nesetkal. Při letmém oťukávání mi spolužáci ochotně sdělili podrobnosti: „Je to bublina,“
poučil mne jeden z nich.
„Netykavka,“ doplnil druhý, nicméně tón jejich
řeči naznačil, jak rádi by za Dášou běželi, jen kdyby
na ně kývla. Ostatním se vedlo nejspíš podobně, jen
já, slepý a hluchý, o nejžádanější dívce vůbec nevěděl! Zřejmě působil doznívající vztah k Jitce. Po
předchozích zkušenostech se sebou samým jsem
nijak zvlášť nedoufal, že bych mohl Dášu zaujmout
zrovna já. Tok událostí se však obrátil nečekaným
směrem.
„Nechceš pomoct?“ nabídla se mi jednou dopoledne, když oba naše ročníky upravovaly po zimě
školní pozemek. Tahal jsem ze země loňský nálet
a kořeny jednoho jasánku vězely pevně v zemi.
„Díky,“ zamumlal jsem překvapeně. Dáša si ke
mně stoupla a šlahoun uchopila těsně nad mýma
rukama. Pak jsme společně trhli. Dívčí vůně mne
oblévala a já sevřel rty ve sladké trýzni. Strašlivě
jsem po ní zatoužil, už ne jako chlapec, nýbrž jako
dospívající muž. Tu žádost bych si však nedovolil
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pocítit, kdyby ji jemným pokynem nevzbudila sama.
Věděla o mé plachosti a pomohla mi ji překročit.
Okolí strnulo. Rázem jsem se ocitl na zcela jiné
příčce pomyslného třídního žebříčku. Obdiv a závist
spolužáků mne samozřejmě těšily, ale ve vztahu
k Dáše byly zcela podružné. I po letech jsem zcela
a hluboce přesvědčen, že žádná jiná žena na světě
mne nemohla mít ráda tak strašně obětavou láskou
jako ona. Citem, který pronikal každým nervem mé
křehké psychiky.
Chlapci ze třídy mi ji začali rozmlouvat. Poukazovali na její chování, postavu, oblečení a tak. Přitom
věděli stejně dobře jako já, že je skvělá. Pravda, občas
dotírající chlapce odkázala do příslušných mezí, ale
vždy takovým způsobem, že postižený ji musel mít
ještě více rád. Nikdy, opravdu nikdy, starý pán pohodil svoji bílou hřívou, jsem nepocítil tak hluboké
souznění.
Úplně jednoznačný náš vztah zpočátku nebyl.
Několikrát jsem řečem kamarádů přece jen podlehl
a nepřišel na smluvenou schůzku. Dáša vždy neuvěřitelně pokorně čekala, kdy se znovu objevím u vrat
dívčího internátu. Z mých návratů se pokaždé upřímně radovala. Usmála se, jak to uměla jen ona, a bez
jakýchkoli požadavků, scén či výčitek mne vroucně
objala; položila si hlavu na moje rameno a chvíli tiše
mlčela. Věděla to, co já pouze cítil – že mé trojčení
nemůže mít dlouhého trvání. Jednou, a bylo to naposledy, jsem o sobě nedal vědět asi měsíc. Vzkázala mi
tedy po své přítelkyni z naší třídy, jestli ještě přijdu.
Tehdy jsem se poprvé opil. Kymácel jsem se před
internátem a když se ke mně připojila – v běhu se
chudinka ještě dostrojovala – častoval jsem dění
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kolem sebe obhroublými výrazy. Dáša nic neříkala,
jen se mě žensky držela za pravou paži, hlavu mlčky
skloněnou. Čím více mi těkal alkohol z těla, tím palčivěji jsem pociťoval zoufalou nevhodnost svého
chování. Tu noc můj vzdor navždy kapituloval. Krůpěj citu stekla do nádoby, kam dávno patřila a kam
chtěla.
Pár dní nato jsme se stali milenci. Vybavuji si každou jednotlivost tehdejšího večera. Byli jsme v nedalekém městečku na zábavě, ale nelíbilo se nám tam.
Po hodině jsme sál opustili a vydali se nazpět lesem.
Sledovali jsme turistické ukazatele, dokud je nepřekryla tma. Pak už nezbývalo než jít podle hvězd.
Dáša se ke mně přitiskla a sladkost její vůně i tělesné
blízkosti ve mně budila přání, aby naše cesta nikdy
neskončila. Snad nikdy jsem necítil tak silně pocit
teď jako tehdy pod příkrovem hvězdné noci a lehce
šumícího boru kolem. Po hodině nás lesní pěšina
propustila a odkrytý obzor zablikal světly našeho studentského města. Cesta nyní pokračovala mezi lány
vlavého obilí. Vše kolem vonělo, mámilo, volalo a my
byli blízko sebe. Romantika chvíle nás nakonec srazila na kolena. Horce jsem Dáše líbal oči, krk, obnažená ňadra a ona mi vycházela vstříc stejně vřelou
touhou, jaká kolotala ve mně.
Nadzvedl jsem jí sukni. Trochu znejistěla, zahleděla se mi zblízka do očí, ale pak mě prudce objala –
a já provedl svou. Asi ji průnik hodně bolel, křičela
do dlaně i celým svým tělem a přitom mne svírala
jako nejcennější drahokam.
Zanedlouho bylo po všem. Dáša zůstala ležet na
mé hrudi; jejím trupem a končetinami tu a tam proběhla drobná křeč. Pak bez hlesu vstala, aby se oblék-
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la. Chtěl jsem ji stáhnout nazpět do trávy v bláhové
touze prodloužit krásu té chvíle alespoň o pár vteřin.
Lehce se mi vymanila a šeptla hlasem, jakým snad
nebe vyřklo nad námi ortel lásky:
„Jindy, Jarku.“
Od oněch chvil se náš vztah upevnil. Připomínal
východ slunce – čím více vzcházelo na oblohu, tím
hřejivěji nám spolu bylo. Moje výstřelky pominuly
a s nimi vyvanula i Dášina nejistota. Množství světla,
které jsem do sebe nastřádal během necelých dvou
let, mi pomohlo překonat bolestné období naší odloučenosti i její pozdější nemoci. A nezhaslo ve mně ani
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teď. Její láska se rozvíjela jako z poupěte růže – tolik
pokory, něhy, pozornosti a stálosti je snad jen na
nebesích. Z každého jejího slova ke mně hovořila
žena, milenka, matka, přítelkyně, ale též kdosi, kdo
se v předchozích životech ode mne oddělil a získal
vlastní identitu. Nemohl jsem bez ní žít, stejně jako
ona beze mne. Já, obhroublý špalek, ovinutý nejdražším hedvábím.
Napsal jsem pro ni desítky básní. Nejvíce se jí
zalíbila Píseň o závoji. Jako by tušila, že se jejího
naplnění nikdy nedočká.
Zvedám ti závoj
dvě bílé paže
rty se k tvým skryjí
stuha se váže.
Zvedám ti závoj
oči ti cloní
ty ke mně vzpínáš
pár bílých koní.
Zvedám ti závoj
stříbrný kmeni.
Zvedám ti závoj
neboť už není.
Když si ji poprvé přečetla, recitovat jsem nikdy
moc neuměl, zaplakala – tiše, šťastně, odevzdaně,
smutně. Potom pozvedla ke mně zářivé oči, osušené
od slz a řekla:
„To jsi, Jarku, napsal moc hezky.“
Klekl jsem jí k nohám a líbal její ruce, hlavu, krk
– kde se v té chvíli toulala má mužská ješitnost
a panovačnost! Dáša se chabě bránila.
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„To nesmíš,“ napomínala mne něžně a dlaněmi
zlehka přejížděla po mých skráních. Pocítil jsem její
polibek ve kštici a tu ve mně cosi povolilo, jakási přetažená struna a já se skrytě rozeštkal jako před chvílí ona. Slzy mi tekly po lících, hlavou jsem se jí opíral
o bok a vdechoval všemi póry vůni jejího ženství.
City, kterými jsme oba přetékali, se nakonec proměnily v jedno z nejkrásnějších milování našeho vztahu.
Dny kodrcavě ubíhaly. Škola si žádala své a já studium nezanedbával. Dobře jsem věděl, že Dášu by
mé špatné známky trápily. Soustavná, usilovná příprava se záhy zúročila – ve škole jsem se ocitl na
tabuli cti jako premiant. Dáša měla z mých výsledků
nelíčenou radost. Její podobizna visela na tabuli již
od prvního ročníku – a buďto náhodně nebo z žertu
někdo umístil naše fotografie vedle sebe. Hleděli
jsme na tu hříčku a bylo nám, jako bychom nástěnkou oznamovali svůj sňatek.
Kdoví, snad by náš vztah léty soužití zevšedněl,
ošoupal se jako staré bačkory. Avšak nám dosud ani
ve snu nepřipadlo, že bychom v našich citech zestárli. Jezdili jsme na výlety po hradech, po výstavách,
do divadel i na taneční zábavy; společné zážitky mezi
námi rozpustily i to málo, co nás ještě rozdělovalo.
Přesně tak, jak to stojí v Bibli – byli jsme jedno tělo
a jedna duše.
Blížily se poslední prázdniny. Chodili jsme spolu
již dva roky a doposud ani jeden z nás se nepředstavil rodině partnera. První mi nabídla návštěvu Dáša
– lehce mi přejela prsty po tváři a řekla:
„Naši budou šťastni, když tě uvidí.“
Hlas se jí zachvěl nepopsatelnou vroucností a já
nepochyboval, že se tak brzy stane. Miloval jsem její
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rodiče již dopředu – prostě proto, že dokázali stvořit
a vychovat bytost tak éterickou. Na druhé straně bylo
její pozvání aktem mistrovské znalosti mé povahy;
věděla, jak nutně potřebuji uznání svého okolí, jak
toužím být milován – a současně cítila moji plachost,
uzavřenost, nesmělost. Rozuměla mi mnohem více
než já sám sobě – proto se mohla radovat z mého
štěstí, podporovat růst mého sebevědomí a chránit je
vánkem lásky ve výhni vnitřních nejistot. Stal jsem se
jednou částí Dášiny existence.
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Nezasvěcený by mohl mínit, že náš vztah postrádal rovnováhu. Z jistého úhlu pohledu ke mně Dáša
chovala skutečně téměř mateřské city. Dokonce se
mohlo zdát, že mé nedospělé já vystupovalo vůči své
nejdražší sobecky. Nebylo tomu tak.
Dáša mne potřebovala. Zoufale, nekonečně, věčně.
Každý její krok, troufám si říci každá myšlenka, se
opírala o moji nezralou existenci, až jsem si někdy
říkal, jak mohla žít přede mnou beze mne. Zůstal jsem
jejím jediným, prvním a nyní už vím, že i posledním
chlapcem...
Od druhého shledání s Dášou věřím v Boha. Ve
škole o tom nepadla ani zmínka, ostatně něco takového nebylo s povoláním socialistického učitele slučitelné. Ani později, po převratu, jsem nijak zvlášť
nábožensky nehořel; je to snad hřích, ale myslím si,
že víra je intimní záležitostí. Evangelia se šířit mají,
avšak jak jsem vypozoroval, Bůh si k tomuto účelu
své nástroje vybírá. Někomu byla dána milost uvěřit,
jinému ne. Jestliže však Bůh miluje všechny lidi stejně, některým se třeba proto nedal poznat, že věděl
o jejich neschopnosti víru unést. Tak jako si někdo
bere život, protože, řečeno básníkem Hrubínem, byl
pro něj darem nad jeho síly.
Zmiňuji se o tom proto, že jsem se setkal ve svém
životě s andělem. Tak jako mechanická hračka nezná vůli a kroky svého tvůrce, ani já nevím, jakými
cestami se ubíraly záměry Boží v našem případě.
O jednom jsem však skálopevně přesvědčen. Hospodin tu a tam sešle na zem posly, aby některému ze
svých vyvolených ukázali, jaké bude žití v ráji. Jedním z obdařených jsem se stal zcela nezaslouženě
i já.
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Náš vztah byl silný a zároveň křehký jako květ
kapradí. Dodnes si kladu otázku, co by se s ním
stalo, kdyby se nenaplnil Dášin osud. Ať bychom se
vzali nebo rozešli, nemohl v této svaté poloze dlouhodobě obstát. Tedy za normálních okolností. Jsem
přesvědčen, že by přinesl nádherné plody. Bůh tomu
nechtěl. Rozhodl, že naše city přetrvají v původní
podobě. Proto pro mne Dáša zemřela dvakrát. Proto
patří naše láska do jiného světa, na který pozemská
měřítka nestačí...
Rozrušení šedovlasého pána roztřáslo jeho ruce.
Chvíli prsty jakoby sbíraly po ždibcích přikrývku,
aby nakonec jedna dlaň našla druhou. Když se vědomí prodralo až k šeru noci, učitel pomalu otevřel oči
a zvolna je pootočil k budíku.
Dvanáct hodin.
Půlnoc.
Musím si vzít lék.
Z lahvičky třaslavě vysypal malou kulatou tabletku a zapil ji sklenkou šťávy. Chladný nápoj svlažil
rozpálené útroby a život načas podnítil k silnějším
vlnkám. Okenní obrazovka vysílala k posteli zářivé
úplňky měsíce, jehož svit čas od času narušily řasy
nočních mračen. Pokojem protékaly zástupy bizardních přízraků.
Podobizna Dáši malinko vystoupila před fotografii. Stařec si promnul oči, ale zrakový vjem neustupoval. Obdobné, jako před půl rokem, připomněl si.
Probouzelo se jaro a já se cítil k smrti vyčerpaný. Už
tehdy se cosi dělo s Dášinou fotkou. Jako by se její
podobizna postupně zhmotňovala, až má milá odněkud vykoukla a vesele na mne mrkla. Chtělo se mi
plakat touhou a štěstím. Je zase u mně a bylo mi
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jedno, jestli je skutečná anebo přeludem noci. Nikdo
a nic, ani smrt nemůže oslabit mé city k Dáše.
Přesvědčil jsem se mnohokrát, že pro naši lásku je
jakýkoli předěl bezvýznamný. Chtěl jsem ji obejmout, ale nešlo to, nezbývalo mi sil na víc než na pár
neklidných úderů srdce. Pak jsem se kamsi propadl.
Když jsem se probral, byla pryč.
Svit měsíce zastřel velký mrak a magie letní noci
ustoupila. Šero vtáhlo obraz milované do rámečku.
„Dášo,“ vydechl teskně starý pán a sklopil víčka.
Ano, poslední prázdniny, navázal ve vzpomínkách. Smluvili jsme se, že ona přijede k nám na
návštěvu. Já se k jejím rodičům stále ostýchal, připadalo mi, že bych v porovnání s jejich skvělou Dášou
jen zvýraznil svoji neohrabanost. Ostatně dodnes mi
připadá, že mezi lidmi čouhám jako bosé nohy zpod
peřiny.
Doma jsem celý rozčilený pobíhal z místa na
místo, více překážel než pomáhal s úklidem, až se
přiblížila hodina příjezdu vlaku. Narychlo jsem na
sebe hodil pár lepších svršků a pospíchal jí naproti.
Stál jsem na peróně o dobrou půlhodinu dříve, abych
nepropásl ani první obláčky dýmu lokomotivy, která
mi ji přiveze. Tehdy začali páru z dopravy vyřazovat,
ale na trase mezi mým domovem a okresním městem
doposud jezdila nablýskaná černá krasavice. Už zdáli
dávala o sobě znát pisklavým hvizdem, chrlíc z komína chuchvalce jisker a když zastavila u nástupiště,
zahalila je na chvíli oblakem mlhy vonícím po oleji
a železe.
Postával jsem u východu a nedočkavě vyhlížel
důvěrně známou siluetu, kytičku květin schovanou
za zády. Kolem mne se tlačil dav lidí; mnohé tváře
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jsem znal od dětství. Jen na okamžik se ke mně obrátily – ahoj, ahoj, jak se máš – a za chvilinku již vyklepávaly staccato na schodech podchodu. Nejdražší
tvář jsem však mezi nimi vyhlížel marně.
Sotva perón vyprovodil posledního cestujícího,
rozeběhl jsem se k vagónům. Není vyloučeno, že
usnula a další zastávka je o dobrých deset kilometrů
dál. Proběhl jsem všechny vozy až k poslednímu.
Dášu jsem však nenašel. Vyskočil jsem na poslední
chvíli z již se rozjíždějící soupravy a málem porazil
výpravčího.
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„Co tu provádíš, pitomče!“ křikl na mne, ale když
uviděl poničenou kytici a můj bezradný obličej, mávl
rukou a odešel do služebny.
Utíkal jsem před liduprázdné nádraží a pak i celou
cestu domů. V běhu jsem potkával lidi jdoucí od
vlaku. Dáša mezi nimi nebyla. Jak by také mohla,
vždyť cestu k nám neznala. Myšlenku, že nepřijela,
jsem byl ochoten si připustit teprve na prahu domova. Okolí se mohlo zdát, že jsem byl hysterický; ostatně lidé s uměleckými sklony prý nemají k duševním
poruchám daleko. Avšak kdo poznal Dášu blíže,
věděl, že její slovo je zrušitelné leda smrtí.
Smrt. Tohle slovo mne napadlo až nazítří. Zatím
jsem doma skrytě trpěl. Zalezl jsem do svého pokoje
a nedbal ani výzev mámy, abych alespoň něco snědl.
Houkl jsem do přízemí, že nemám hlad a nakonec
utekl ven, do polí a lesů.
Druhý den se vnitřní rána trochu ohraničila.
Vstal jsem, snědl něco polévky a opět se zavřel
v pokoji. V hlavě mi pořád kroužilo, že Dáša je přece
ve svých citech i slovech přesná. Když slíbila, že přijede, tak přijede! Šestý smysl mi však napovídal, že
není něco v pořádku. Zapudil jsem myšlenky na její
smrt a zvažoval běžnější příčiny. Samosebou – přihodit se může ledacos. Třeba nestihla první vlak
a nebo přípoj; bydlí přece jen daleko. Druhý den
jsem zašel ke stejnému vlaku. Nic. Kdyby měli doma
telefon, tak jí zavolám...
Telegram! trhlo to se mnou. Určitě pošle telegram! Nebo dopis. Chytil jsem se spásné myšlenky
jako tonoucí stébla. Vysedával jsem u okna a rentgenoval každou osobu, zda-li to není poštovní služba
s obálkou. Uprostřed nocí mne probouzely haluci-
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nace, že někdo klepe na domovní dveře. Ve stavu
podivného transu jsem se ploužil celé tři další dny.
Nerozuměl jsem sám sobě.
Nezasvěcenci by si právem pomysleli: „Dva roky
spolu chodí a on uvažuje jak cvok.“ V tom spočívá
celé tajemství, které se o mnoho let později nejen
nevysvětlilo, ale ještě více zašmodrchalo. Dnes mohu
zcela odpovědně říci, že jsem miloval a miluji někoho, o kom nevím, kdo vlastně je. Mám-li užít chatrné
přirovnání, tak Dáša byla a dokud budu živ stále pro
mne bude opravdovou živou iluzí. Něco, co zkresleně
vnímáme, v mém případě více než kladně, a ono to
přitom v té podobě reálně existuje! Dáša představuje
slunko, které skutečně obíhá zemi.
Čtvrtý den – je zajímavé, jak si onen úsek života
přesně pamatuji – mé blouznění opadlo a do srdce se
vloudila žárlivost. Vybavovaly se mi pokusy neúspěšných soků, které vnímavé Dáše nemohly uniknout.
Moc se v ženách nevyznám, ale nejsem, myslím, daleko od pravdy, že si ženy z tohoto zájmu vytvářejí jistý
duchovní poklad. Čím více obdivovatelů, tím je život
plnější a krásnější. Co když, ponoukalo mne trýzněné podvědomí, si vybrala jiný šperk místo tebe?
Copak se kolem ní netočilo plno jiných a onačejších
než ty? Zoufal jsem si při pouhých představách, jak
někdo jiný plní Dášin a tedy i můj klín. Nitro, tak
málo schopné přetvářky a šalby, mi nabízelo jako
východisko z nouze uraženost: Vždyť je to nedůstojné pravého muže, toužit po někom, kdo jím pohrdl.
Navíc přemýšlet o prosebných dopisech. Stokrát ne!
Prostě vypusť Dášu ze svého života a uleví se ti. Je
přece tolik jiných krásných žen! V této fikci mi uplynul zbytek týdne od Dášina zmizení.
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Co dál? Prázdniny nabízely moře času, který se
nyní táhl třikrát pomaleji než obvykle. Pomalu jsem
se probolel až k rozhodnutí zjistit pravdu, ať je jakákoli. Poprosil jsem rodiče o peníze. Dali mi je, aniž
se ptali, nač je chci. Třebaže jsem se jim nesvěřil,
tušili, co se ve mně děje.
Nazítří jsem se vydal na cesty. Adresu Dáši jsem
znal nazpaměť; několikrát jsem jí psal, když ležela
doma s chřipkou. Trasa vlaku vedla přes město, kde
jsme s Dášou studovali. Ve vilce na Moravském předměstí tu bydlela její teta – klidná paní středních let.
Dáša nás jednou představila.
Hlavou mi bleskl nápad. Jakmile nádražní amplion hlásil důvěrně známou stanici, vyběhl jsem na
peron a zanedlouho seděl v autobusu. V skrytu duše
jsem si blahopřál ke skvělé myšlence – teta bude
nepochybně vědět, jak to s Dášou vypadá a já se
vyhnu blamáži. Dnes chápu, jak málo bylo ve mně
lásky.
Autobus syknutím zavřel dveře a film okolních
domů a ulic se začal s krátkými zastávkami odvíjet.
Po deseti minutách nás zavezl až k obchodnímu
domu. Velký poutač nad jeho průčelím hlásal zlevnění zboží. Zrak mi spadl do mraveniště lidí, které se
přelévalo sem a tam, když tu hlava zkameněla:
Tam, no přece tamhle stojí Dáša! V bílé halence
s krátkými rukávy, která tak pěkně zvýrazňovala její
půvaby. Zrovna si upravovala kadeř a k lokti se jí
svezl zdobený zlatý náramek, který nosila jen o svátečních příležitostech. Méně obvyklé byly i světlé
džíny místo sukně; ty si brala pouze na cesty, říkala,
že jsou praktičtější. Proti Dáše stál mladík asi tak
v mých letech. I když byl ke mně zády, zdál se mi
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povědomý. Živě s ní rozmlouval, ruku položenou na
jejím levém rameni. Co mi však v té chvíli bylo do
chlapa. Moji pozornost poutala jen a jen Dáša.
A k ní patřila bohužel i jeho ruka. Ta se jako hořící
napalm v mžiku propálila na dno mé duše. Slabost
v nohách se mísila se zuřivou snahou soka urazit,
zničit, zašlapat, pokořit, jednoduše vyhladit z povrchu zemského. Autobus odjížděl a obraz krutého
procitnutí mizel.
Uštknut vlastní bolestí, nebyl jsem na několik
okamžiků schopen pohybu. Pak jsem vyběhl za řidičem a požádal o zastavení.
„Není mi dobře,“ odpověděl jsem na jeho němou
otázku. Z autobusu jsem spíše vypadl než vystoupil.
Prodíral jsem se mezi neochotnými chodci až
k místu, kde stála se svým přítelem. Utěšoval jsem se,
že se všechno vysvětlí, třeba to byl jenom známý,
spolužák či příbuzný, ano, ta poslední eventualita mi
zněla nejlépe. Dáša nikde. Vzpomínám si, že se mi
chtělo ze všeho nejvíce plakat. Nechápal jsem, z jakého důvodu mne osud od Dáši odstrkuje. Nebyli jsme
si určeni? Proč mi tedy nejdříve nabídl rajské ovoce?
A proč mne teď krutě z ráje vyhání?
Pomalu jsem se ploužil zpět k nádraží. Návštěva
tety ztratila smysl. Domů se mi nechtělo. Koupil
jsem si pokoj v laciném hotelu a večer zapadl do nočního podniku nevalné úrovně. Zpil jsem se málem do
němoty.
Starý učitel se rozkašlal. Popaměti, se zavřenýma
očima, vytáhl kapesník a otřel si spocené čelo.
Oknem se linulo vlahé noční léto a večerní maratón
cvrčků vystřídal božský klid. Kouzlo chvíle se zdálo
být věčné. Jako tehdy, když jsme šli z taneční zábavy,
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připomněl si stařec a neklidnou hruď zaplavila vlna
něhy. Těžko říci, dumal dále, zda-li se všechno seběhlo tak, jak mělo. V každém případě mne přízrak Dáši
s jiným přítelem ochromil na dlouhá léta. Přitom od
počátku byly mé domněnky neprůkazné, stály na
chatrných základech – stačilo jen málo a já se dozvěděl pravdu. Jenže hledat jsem nechtěl, naplnila mne
až po kořínky vlasů neskutečná bázlivost. Ne, ne, ne,
komíhal v polosnu horní částí trupu vysloužilý pedagod, vždyť je to přece jasné! Strachem z poznání
mne vlastně naplnila Dáša, aby mne chránila před
strašnější újmou. Znala mou vnitřní křehkost a kdybych se tehdy dozvěděl, jak se věci mají, asi bych
dnes neležel na téhle posteli. Jak to provedla, nevím,
ale do nutného klamu mne vmanipulovala dokonale.
Dnes vím, že se jednalo o další důkaz jejího nepochopitelně silného vlivu na mne.
Tenkrát, tenkrát jsem všechno chápal jinak.
Poranění bylo příliš silné, mohu je přirovnat snad jen
k odnětí tělesného údu. Nehojící se rána mokvala
a bolest pokřivila celou moji bytost. Jako starý revmatik jsem vzhlížel k okolitému světu s nedůvěrou,
plynoucí z postižení kloubů srdce. Navenek jsem si
dal ovšem záležet, abych působil co nejpřirozeněji.
V rámci našeho městečka jsem udělal dokonce
malou kariéru – po ročním odkladu vojenské služby
jsem se přihlásil na vysokou pedagogickou školu, a to
ve stejném městě, kde jsme s Dášou studovali.
Navzdory létům zde stráveným mi všechno připadalo jako film ze starých časů – osahaná pohlednice ke
mně mluvila jen málo srozumitelnou řečí. Svalek na
zlomené duši zapracoval dokonale. Přiznám se, že
po celá léta studií jsem ani jednou nezašel k Dášině
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tetě. Pracně udržovaný a přesto vratký balanc mých
citů to nedovolil. Čtvrť, kde teta bydlela, se mi časem
proměnila v zakázané území s karanténou, za kterou
by se nemusela stydět ani epidemie moru. Při procházkách městem jsem trnul hrůzou, že na Dášu
narazím... a ona bude tlačit kočárek. Nestalo se tak.
Párkrát mé srdce spustilo sice poplach, ale pokaždé
planý. Patrně pracuje tam doma v jižních Čechách,
uzavřel jsem své pochyby a časem se uklidnil.
Po absolutoriu jsem nastoupil základní vojenskou
službu. Nerad na toto období vzpomínám. Nevadila
mi hrubost prostředí, ale bezúčelnost mého pobytu.
Byl jsem zvyklý tvořit a kulturně žít, ale zde se jen
spotřebovávalo a ničilo. Když jsem po roce odcházel
do civilu, hodně se mi ulevilo.
Po vojně jsem nastoupil u nás doma jako učitel
přírodopisu a dějepisu. Přijali mne s otevřenou náručí – jednak jako kolegu, jednak jako muže. Nebylo
divu, na naší škole vyučovalo téměř devadesát procent žen a ti dva muži, co zastupovali, byli již v důchodovém věku. Sžil jsem se s prostředím poměrně
dobře; vysoká škola a společenské postavení dodaly
jisté vážnosti i mé povaze. Jak roky spěly, zabydlel
jsem se v obrazu sebe samého natolik, že se mi v něm
zalíbilo. Ve škole jsem získal pověst pedantického
učitele, stiženého staromládenectvím.
Dokud žila maminka, ani jsem si neuvědomoval,
co všechno stihla – prala, vařila, žehlila, spravovala
jako pozorný neslyšný stroj, jenž byl všude, kde ho
bylo zapotřebí a který nepřekážel tam, kde by jeho
přítomnost mohla rušit.
Z učitelského platu se sice zbohatnout nedalo,
ale díky úspornosti maminky a mým malým nárokům
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ke slušnému živobytí stačil. Dokonce zbylo pár korun
na dovolené – většinou tuzemské, ale podíval jsem se
i do zahraničí. Procestoval jsem Balkán, viděl Polsko,
Maďarsko, NDR a jednou jsem navštívil Sovětský
svaz. Ponejvíce mne přitahovaly hrady a zámky –
nepochybně proto, abych si oživil již zpola zasuté
vzpomínky na Dášu. Tehdy jsem si podobnou motivaci nepřipouštěl, sám sebe jsem chápal jako umělecky založeného člověka, prahnoucího po nových
duchovních podnětech. Ostatně znalost místopisu
jsem hojně využíval též v hodinách dějepisu, který
jsem vyučoval – žáci mohli podle pohlednic, diapozitivů či prospektů poznávat místa spojená s historií naší vlasti mnohem lépe než ze suchého výkladu
či textu v učebnici.
Dokud žil otec, maminka se starala o nás o oba. Po
jeho smrti – stonal dlouho na srdce – se celý maminčin svět cvrkl do mojí osoby. Kolikrát jsem jí říkal:
odpočiň si trochu, ale ona ne – pořád musela něco
kutit a já se bál o její zdraví. Díky mámě jsem stále
více prohluboval i svůj vztah k Dáše. Nyní po letech
vidím zcela zřetelně, v čem se obě tak podobaly.
Nebyla to ani jejich povaha či postava, v tomto ohledu
byly naprosto rozdílné, ale shodovaly se ve svém vztahu ke mně. Z jistého úhlu pohledu se maminka stala
prodlouženou Dášinou rukou. Rukou té, která mi přes
všechny přestálé útrapy nedovolila zapomenout.
Maminka kvapem stárla. Práce ji čím dál tím více
zmáhala, zadýchávala se, nevydržela dlouho stát.
V posledních letech očividně scházela. Koupil jsem
všechny možné domácí pomocníky, jen abych jí ulehčil život a pokud to bylo v mých silách, sám přiložil
ruku k dílu. Tehdy k nám začala docházet na výpomoc
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Vlasta; sama se nabídla a já jí za to dával pár korun.
Myslím, že ji k tomu nevedl jenom zištný zájem, ale
i ryzí přátelství; už dříve se snažila být nám nablízku.
Nakonec se matce hodně přitížilo. Trpěla vysokým krevním tlakem, revmatismus jí zkroutil klouby
a po náporu revmatoidní arthritidy, jak zněla úmrtní
zpráva, odešla za tatínkem. Až po její smrti jsem
pochopil, jak jsem nekonečně sám. Co byly platné
povinnosti v zaměstnání, porady, občasné večírky,
výlety na konci školního roku či dovolené! Stejně
jsem pokaždé skončil za domovními dveřmi s botou
v ruce a prázdnotou v srdci. Můj život se zvolna měnil
v úhor, stával jsem se zatrpklejším a uzavřenějším než
kdykoli předtím. Ve chvílích nejhlubší osamocenosti
mi osud poslal do cesty spolužáka ze střední školy.
„Martine,“ radoval jsem se, „jsi to ty? Člověče,
jak dlouho jsme se neviděli, sto let, co?!“ Martina
naše shledání také potěšilo, takže jsme si smluvili
schůzku hned, jakmile mi skončí školení. Usedli jsme
do pěkné zahradní restaurace; jako dnes si vzpomínám, že tam z vedlejší místnosti pronikaly krásné valčíkové melodie. Po chvíli variace ustaly a kolem
přešel slepý pianista. Nutkavě jsem pocítil skrytý
význam atmosféry, která mne na okamžik ovládla,
ale to už promluvil Martin.
„Tak povídej, jak si stojíš?“ Chvíli jsem se přehrabovali v mém životě a na oplátku se pochlubil zase
Martin, že vystudoval farmaceutickou fakultu.
„Kde pracuješ?“ zeptal jsem se ho.
„Tady, ve fakultní nemocnici,“ kývl hlavou neurčitým směrem. Pak jakoby si na něco vzpomněl, zvedl
oči od papírového tácku a potichu se mě zeptal:
„Jak jsi se s tím vyrovnal?“
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„S čím?“ Nenadálá otázka mne zaskočila. Kam
Martin míří? Má nějaké zprávy o Dáše? Všichni věděli, že spolu chodíme a nezbožňovali ji o nic méně
než já.
„No přece, co se stalo Dáše!“
Zběsilý vír myšlenek rázem ustal. Bylo mi, jako
bych se ocitl v oku cyklónu. Vzápětí ohromení pominulo a nový příval myšlenek rozpoutal další, ještě
ničivější bouři v mé rozleptané duši.
„Co se s ní stalo, tak sakra mluv konečně!“
Martin se zarazil, nekonečně dlouhou dobu si něco
v hlavě srovnával a pak pomalu ze sebe vysoukal:
„Já myslel, že to víš. Srazilo ji přece auto. Hned
na začátku posledních prázdnin.“
Chtělo se mi něco zakřičet či vyběhnout do ulic
a běžet, běžet kamkoli, dokud nepadnu, jen nezůstávat na jednom místě. Myšlenkám se utéci nedá. Celé
mé pracně vybudované „image“ se zhroutilo jako
domeček z karet. A na jeho místě vyrůstalo něco,
z čeho mne jímala závrať. Když jsem se trochu vzpamatoval, zeptal jsem se.
„Přežila to?“
„Jo, vytáhli ji hrobníkovi z lopaty, ale jak to, že to
nevíš???“
Ztěžka jsem Martinovi vylíčil zápletku, která můj
život na tolik let vykolejila. Na jejím konci se Martin
smutně usmál.
„Teď už je to jedno, ale mi ti ji, hochu, strašně
záviděli. Každý z nás by dal nevím co, aby ti ji mohl
přebrat – ne snad kvůli tobě, byl jsi docela fajn kluk,
ale kvůli ní. Ona snad uměla čarovat, jak nás všechny do jednoho pobláznila. Proto jsme ji před tebou
pomlouvali, že se to nedalo unést.“
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„Co je s ní teď,“ vpadl jsem Martinovi do řeči
a ten se na mne soucitně zadíval.
„Tuším, že ji umístili do ústavu. Počkej, dám ti
číslo na Honzu, dělá na kraji něco kolem sociální
péče. Když jsem s ním posledně mluvil, zmínil se, že
ví, kde leží.“ Poté mi do poznámkového bloku napsal
adresu a telefonní číslo. Nato jsme se rozešli.
Po návratu domů jsem Honzu sehnal snad až
napodesáté. Jako obvykle byl hovorný, dobře naladěný, prostě sociální pracovník jak se patří. Ovšem jen
do té doby, než jsme se dostali k Dáše. Pak jeho hlas
ztratil na svěžesti.
„Pokud vím, je teď v domově pro mentálně postižené. Počkej chvíli,“ listoval asi v sešitu a znovu se
vrátil ke sluchátku.
„Mám tady kontakt na ředitele Okresního ústavu
sociálních služeb v Liberci, řekne ti víc. Odvolej se
na mne. Ale připrav se,“ dodal stísněně, „že to asi
nebude pěkný pohled.“
Honzovi jsem poděkoval a rozmluvu rychle ukončil. Hrdlo mi otékalo, do očí se draly slzy. Nic nemohlo změnit moje rozhodnutí setkat se s Dášou stůj
co stůj. Následující den jsem znal adresu ústavu, kde
odpočítávala svoje dny.
Přiznám se, že jsem se po dlouhé době opět ocitl
ve dvou ohních. Před návštěvou jsem snad tisíckrát
rekapituloval okolnosti, které měly klíčový vztah ke
všemu, co bylo před Dášinou nehodou i po ní a již
jsem dosud pociťoval jako skok nákladního vagonu
na výhybce. 3. července, to datum budu mít vypálené v mysli do konce života, měla přijet k nám domů.
11. července jsem ji zahlédl před obchodním domem
s neznámým mužem. Záměna Dáši v bílé halence
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a džínách za jinou dívku byla nemožná. Vždyť jsem
ji znal do nejmenších podrobností včetně jejího šatníku. Neměla moc z čeho vybírat. Navíc stejné úsměvy, gesta, účes! Vyloučeno!
Z druhé strany se vkrádaly pochybnosti: viděl
jsem ji jenom na malý okamžik. Navíc podobné oblečení bylo mezi děvčaty úplně běžné – prostě dobová
móda. Nebyl můj tehdejší postoj spíše chtěním než
realitou? Je známo, že pod vlivem těžkých stresů lidé
halucinují. Třeba se v té chvíli ulomila pomyslná pojistka a uražená ješitnost či přesněji řečeno naprosté
zoufalství si našly cestu ven. I podle tehdejšího rozumu jsem cítil, jak je moje psychika nezralá, náchylná
k výstřelkům všeho druhu. Odtud pramenila pochybnost o mně samém, jinými slovy, necítil jsem se
hoden té ženy. Dáša to mohla vytušit, při její bystrosti by to nebyl žádný div. Nakonec si vyvolila jiného partnera.
Ovšem tato konstrukce, založená v podstatě na
pocitu vlastní méněcennosti, byla moje a nikoli Dášina. Mohla se shodovat se skutečností a také nemusela. Copak se dívkám nelíbí ohnivost povahy a smělost,
nepřekračují-li jisté meze? A já, navzdory svému temperamentu, průšvihy nedělal! Tak kde leží pravda?!
K zodpovězení mučivé otázky jsem potřeboval
znát přesné datum nehody. Třebaže to zní cynicky,
jedině tato informace mi mohla definitivně zjednat
jasno v temnotě, ve které jsem se utápěl od oné zlomové příhody. Od zdánlivě zhojené rány, pro jejíž
tenounký kryt bylo setkání s Martinem nečekaným
trnem.
K první návštěvě jsem se odhodlal až po měsíci.
Otřískaný autobus zastavil u provizorně upraveného
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parkoviště s čekárnou. Vystoupil jsem. Prostředí na
mne dýchlo jakousi smutnou krásou. Navzdory horkému létu vanul z blízkých kopců vlahý chlad, stromořadí olší krylo bublající potok a slunce posílalo
korunami stromů světelné morseovy zprávy. Naproti
autobusové zastávce stály dva domy – přesněji vila
a podlouhlé přízemní stavení s velkými zamřížovanými okny.
Palác pro Dášu. Nevím, kdo sem ústav umístil.
Snad byl veden atmosférou krajiny anebo krajina získala něco ze smutného osudu zdejších chovanců. Na
každý pád si nedokážu představit výstižnější prostředí. Pokud byl Bůh někde smutný, muselo to být tady.
Srdce se mi rozbušilo. Není snadné po letech
spatřit někoho, kdo pro nás znamenal život. Člověka,
jemuž jsem byl v podstatě vydán napospas a jenž
mne neuměl než hluboce milovat.
Vystoupil jsem po pár schůdcích a zaklepal na
dveře. Dlouho se nic nedělo. Zkusil jsem zmáčnout
vypínač a skutečně, místo světla se ozval ostrý pronikavý tón. Asi za minutu se dveře pootevřely, z nich
vykoukla korpulentní dáma ve středních letech a se
zájmem si mě změřila.
„Co si přejete?“
„Víte,“ zakoktal jsem, „prý je u vás hospitalizovaná Dáša, tedy Dáša Chadilová.“
„Chadilová?“ protáhla zdravotnice a jakoby proti
své vůli souhlasila.
„Ano, ano – vy jste její příbuzný?“
„Svým způsobem ano,“ bořil jsem se do mokřiny
svých rozpaků, třebaže jsem si vstupní scénu pečlivě
nacvičil. Řeknu: Jsem Jaroslav Opálka, učitel na základní škole tam a tam. Mohl bych prosím vidět Dášu?

40

Místo toho jsem rudnul a choval se jako školák,
přichycený při činu.
„No víte, že se vás tak vyptávám,“ pomáhala mi
z tenat sestra, občas přijede někdo z jejích příbuzných, ale vás jsem tady nikdy neviděla.“
„Ani nemohla, jsem tu dnes poprvé. Mohl bych ji
vidět?“
„Ale jo,“ odfoukla sestra odpověď a otevřela
přede mnou dveře. Do nosu mne udeřil pach desinfekce, lidského potu, moči a výkalů. Klasické nemocniční prostředí. Po centrální chodbě se procházeli,
přesněji sunuli ti, kteří si zachovali alespoň část hybnosti a prvky svéprávnosti. Krok za sestrou jsem
míjel řadu dveří s výplněmi z nerozbitného skla,
když pojednou sestra zastavila a ukázala na místnost
vlevo.
„Tady leží.“
V pokoji byla jediná postel. Na ní seděla shrbená
osůbka, s vlasy krátce střiženými. Pro jistotu jsem se
rozhlédl po světnici ještě jednou, abych se ubezpečil,
že žena přede mnou je totožná s dívkou mého srdce.
„Dášo, máš tady návštěvu, podívej, kdo se na tebe
přišel podívat.“ Postižená zareagovala až na dotyk
sestřiny ruky a nepřítomně, pomalu vzhlédla. Mé přítomnosti si zřejmě vůbec nepovšimla.
„Sám vidíte, jak to s ní vypadá. Nechám vás na
chvíli o samotě, mám ještě něco rozdělaného.“
A dveře za ní narychlo zaklaply.
Uchopil jsem vedle stojící židli a obráceně se na
ni posadil. Lokty jsem opřel o opěradlo, bradu položil na hřbety rukou a zadíval se na Dášu. Několik
minut jsem se doslova vpíjel do tváře, ve které jsem
doufal nalézt všechno, co mi od našeho rozchodu
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tolik scházelo. Dáša však seděla netečně; svět ji míjel
bez účinku, ale já za krátkou chvíli ušel dlouhých
pětadvacet let, jež nás od sebe oddělily. Zlehka jsem
se dotkl dlouhé jizvy, táhnoucí se k levému spánku
a postupně se začetl do již značně smazaných rysů
kdysi tak oduševnělé tváře; do jejích jemně vykrojených rtů a slovansky hnědých očí. Odstín pleti byl
nezdravý – líce, nos, rty, ušní lalůčky i ruce měly
nafialovělou barvu lidí s nedostatečným krevním
oběhem. A přece – byla to tatáž ústa, která mi tak
sladce zpívala, stejné uši, do nichž jsem šeptal svá
horoucí vyznání i stejné oči, jež mne každým pohledem milovaly.
„Dášo,“ pronesl jsem co nejtišeji a vzal dlaň její
levé ruky do svojí. Dáša změnila polohu očí a navzdory tomu, že se v nich neobjevila ani jiskřička či
záblesk čistého vědomí, nabyl jsem dojmu, že se
k něčemu odhodlává. K něčemu, co jí stojí nesmírnou námahu, jako když chcete rozhýbat starý, zrezivělý, po léta nepoužívaný stroj. Ve změněné poloze
opět ustrnula, civíc tupě do prázdna.
„Dášenko,“ zašeptal jsem znovu s obličejem
téměř u jejího ucha. Trochu pohnula hlavou, oči
malinko zvlhly a pak se stalo něco, nač nelze zapomenout. Hlasem chraplavým, odvyklým mluvení,
nesmírně ztěžka a přesto zřetelně, vyslovila jediné
slovo.
„Jarku.“
Nitro se mi rozbouřilo jarními dešti. Ona mne
poznala! Má milovaná, nekonečně dlouho hledaná
láska mě po všech příkořích, která jí svět připravil,
poznala! Byl jsem tak rozrušen, že jsem si ani nevšiml, že její chování nevykazuje žádné další změny;
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zůstávala nehybná jako kámen. Mně však to jediné
slovo stačilo. Dnes už vím, že to byl jen další článek
v řetězci nutností, jehož smysl mi sice zůstává utajen,
ale o němž vím, že ho řídil a dosud řídí nejvyšší
Architekt.
Svezl jsem se ze židle a napůl kleče jsem uchopil
milovanou ruku. Přitiskl jsem si ji na rozpálené čelo
a říkal znovu a znovu všechna slova, která kdysi ráda
slýchávala a po nichž zůstávalo v jejích pohybech
něco, co rozpoznám jenom já.
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Netuším, kolik času jsme strávili v jaksi jednostranném rozpoložení, snad bych vydržel u ní sedět
do rána, kdyby na výplň dveří zlehka nezaťukala
sestra. Po chvilce nahlédla dovnitř.
„Nezlobte se, ale podáváme večeři. Kdybyste
dovolil...“
„Ale ovšem, samozřejmě.“ Rychle jsem se vztyčil,
chvatně si otřel mokrou tvář a malinko zakolísal. Obě
dolní končetiny mě brněly jako při záchvatu mrtvice.
Podíval jsem se na hodinky – autobus odjížděl za pár
minut.
„Stejně už budu muset jít,“ prohodil jsem směrem
ke zdravotnici, očima uhýbaje do strany. Sestra mne
doprovodila stejnou cestou ven; autobus zrovna brzdil u zastávky. Chvatně jsem se rozloučil a ještě předtím se ubezpečil, že mohu opět přijít.
„Návštěvní dny jsou každou neděli,“ sdělila mi
teplým tónem, „ale už běžte, ať vám to neujede.“
Doma jsem si všechno srovnával v hlavě. Vždyť
to, co se přihodilo během mé návštěvy, se vymyká
všem pravidlům. Sestra mi během dvouminutové
cesty k pokoji jasně naznačila, že Dáša je ztracený
případ. Přesně tak ji ohodnotila. Nepochybně měla
své tvrzení podložené roky zkušeností. Ovšem ve
zmatku při mém odchodu jsem se jí zapomněl zeptat,
jestli Dáša nevyslovila mé jméno i dříve či zda vůbec
něco říká. Bylo zcela nepochopitelné, aby pacient
s tak vysokým stupněm demence si uchoval vzpomínku na někoho, s kým se přes dvacet let nesetkal.
Na druhé straně mne hřálo pomyšlení, jak hluboko
jsem musel proniknout do Dášina podvědomí, když
ani těžké poškození mozku mě nedokázalo z něho
vymazat. Jsou skutečně všechny city situovány, jak
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nás ve škole učili, do oblasti hypotalamu, nebo jsou
v těle i jiné struktury, kterými člověk zachycuje své
okolí a vnitřní svět? Co například tolikrát opěvované
srdce? Škoda, že jsem jí nezměřil tep. Vzápětí jsem se
pokáral za citový pragmatismus – Dáša není pokusný
králík a já nejsem fyziolog. Pouhé vyslovení mého
jména nemusí znamenat vůbec nic. Nicméně nemohl jsem se ubránit dojmu, že Dáša zdaleka nepřestavuje odepsaného člověka, jak ji ohodnotila současná
věda. Shodou okolností jsem před nedávnem viděl
v televizi, jak léčí děti s Downovým syndromem.
Nemocní hladí psy, hrají si s delfíny. Jejich zdravotní
stav se lepší, mírní se negativní reakce, zvyšuje čilost
mysli...
V té chvíli mne cosi osvítilo a já se zastavil. Co
když na Dášu podobně působí moje přítomnost?
Nechápe sice, co se kolem ní děje, ale vnímá blízkost
někoho, kdo ji má upřímně rád! Příjemné pocity pak
vyjadřuje symbolem mého jména.
Nato celá filozofie ze mne spadla, jako když člověk stojí dlouho na špičkách. Dopadl jsem na paty
a ponořil se do proboleného a přitom tolik sladkého
rozjímání. Pochopil jsem jednu prostinkou pravdu
o sobě. To, co mi po dlouhý čas zakrývalo výhled, byl
chybějící lidský dotyk. Obyčejný dotyk té, kterou
jsem kdysi miloval nad všechna chápání světa a kterou budu beznadějně milovat až do konce svých dnů.
V tomhle jsem se zřejmě nezměnil – podobně jako
u Mirky anebo Jitky jsem potřeboval modlu, kterou
jsem po letech hledání vykopal ze země jako Schliemann Tróju. Nevadí, že je poničená, rozbitá, pošlapaná životem. Já ji pořád viděl v jejím ideálním
stavu, v jejích rozkvétajících sedmnácti letech, když
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mi s nepochopitelnou opravdovostí a zároveň hloubkou citu řekla:
„Jarku, já tě mám ráda.“
Svět se mění. Změnil jsem se i já, a zemětřesení,
která utvářela reliéf mé duše, už asi mnoho nebude.
Některé hory se vzepjaly, z jiných se staly nížiny či
dokonce propasti. Vybavuji si ještě jednu Dášinu
poznámku – stáli jsme u výlohy drogerie a zatímco si
ona prohlížela vystavený sortiment, já hleděl na
odraz její postavy ve skle. Zpozorovala to a když se
na mne s lehkým úsměvem obrátila, prohodil jsem:
„Každý má svůj oblíbený sortiment.“
Má poznámka ji rozveselila, ale pak zničehonic
zvážněla a pronesla tak, jako by tesala do kamene.
„Nikdy nebude pro mne jiný než ty, Jarku.“
Zbytečno dodávat, že jsem i já ve stejné chvíli
pochopil, jak nezvratně jsme jeden druhému souzeni
a že není ve světě síly, která by to mohla změnit.
Prostými vyznáními mne navěky zaklela do vlastního
života, ve kterém jsem setrval, i když vedle mne seděla jako neživá krejčovská panna. Ani teď se nemohu
ubránit dojetí, jak skromně mi dávala najevo, že jsme
jeden druhému průzorem do nebeského ráje.
Tak, to byl pravý důvod toho, proč jsem se neoženil. Já svoji nevěstu našel a je naprosto podružné,
zda žije, je invalidní nebo už přeplula řeku života.
Moje nevěsta není z tohoto světa, a proto může se
mnou setrvat na této zemi až do úplného konce.
Učitel se rozkašlal. Popaměti sáhl po sklenici zteplalé minerálky a trochu upil. Horkost předchozího
večera se vytratila s předjitřním chladem. Starý pán si
přitáhl přikrývku až pod bradu. Oči nechával zavřené, jako by se bál, že přetrhne nit svých vzpomínek.
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Snad tušil blížící se konec – jeho nos trochu zešpičatěl, kůže nabývala matně voskového vzhledu, jen
uvnitř hrudi dosud přerývavě bilo horoucí srdce, více
než tělesným neduhem stonající osudovým citem.
Příští neděli jsem Dášu, jakkoli jsem ji toužil
znovu uvidět, navštívit nemohl. Škola pořádala oslavu stého výročí svého založení a celý pedagogický
sbor byl pověřen organizačními úkoly. Já v té době
dokončoval spis o její historii, a proto mi připadla
povinnost, ostatně i jako zástupci ředitelky a učiteli
dějepisu, sestavit krátký úvodní projev. Přečetla ho
sama ředitelka, měl kladný ohlas a byl založen
k pamětním listinám školy.
Musím se přiznat – navzdory mému sklonu k uzavřenosti jsem oslavy prožíval v povznesené náladě
a na Dášu ani jednou nepomyslel. Těšilo mne, že
jsem se zapsal drobným dílem do dějin nejen svého
pracoviště, ale snad i vlasti. Seberealizace na poli
výchovy a vzdělávání, tedy práce ve prospěch celku
a tím i sebe – nikoli naopak, člověka uvádí do jakési
nadčasovosti, po které touží snad každý z nás. Proč
by jinak ženy rodily děti a muži stavěli domy, tvořili
umělecká díla nebo třeba fandili svému sportovnímu
klubu? Není to snad též proto, že na konci jisté životní kapitoly mohou říci – má země, vesnice, rodina či
klub se vypracovaly i proto, že jsem jim v tom malinko pomohl?
Domů jsem se vrátil až po setmění. V hlavě mi
bzučelo, jako bych se opil – přitom jsem léta abstinent, vlastně od té doby, kdy jsem viděl domnělou
Dášu s neznámým chlapcem.
Dáša! Její živý obraz přede mnou vyvstal v naléhavé velikosti. Vystoupila z mého nevědomí takovou
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silou, že jsem se až ulekl. Tělem mi projížděly nitky
proudu z magických galvanických článků. Nevnímal
jsem ji však v předchozí či současné podobě, vystoupila přede mnou duchovně, v podobě jakéhosi
silného dojmu. Přirovnal bych se k člověku se zavázanýma očima, k němuž hovoří někdo blízký. Do mé
duše stékaly naráz dva silné vodopády – pocit provinění, že jsem si na ni za celý den ani nevzpomněl
a ten druhý, ten bych přirovnal k opojení ze štěstí
anebo k rozevřené náruči. Pominul jsem pravidelnou
večerní hygienu, zul si pouze boty a ulehl jen tak na
přikrývku. Ruce jsem dal za hlavu a v naprostém
uvolnění, které se mne postupně zmocnilo, se znovu
vrátil k nejdražšímu námětu.
Dáša neodešla. Mé obavy, že dojem její blízkosti
vyprchá, se ukázaly liché. Nikdy jsem od našich studentských let nepocítil její přítomnost tak zjevně –
vyplnila každý roh místnosti i poslední dílek mé bytosti. Zvláštní na celé iluzi bylo to, že nejen vnitřní
zrak, nýbrž i můj čich a hmat její blízkost zaznamenaly. V lehkých závanech neviditelných sukní proudila kolem mne vůně jejího éterického potu, lehce
okořeněného nezaměnitelným markerem nádherného ženství. Andělský ozón sílu celého vjemu podtrhl;
dýchal jsem zplna provoněný vzduch jako otevíráme
okna, když se po bouřce vyčasí. Byla to stejná Dáša,
jak jsem ji znal za svých studentských let. V té chvíli
jsem porozumněl: pro Dášu neexistuje překážka,
která by nás mohla rozloučit. Když nemohla jinak,
zřetězila naše city tak, aby mne dovedly přes Martina, Honzu i další lidi nazpět až k ní. Aby mi vrátila
jedinečný dar.
Sebe.
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Přemožen dojetím jsem se rozplakal do polštáře
a zanedlouho usnul.
Je nad slunce jasné, že příští neděli jsem opět trávil u Dáši. Toho dne od rána pršelo, ba lilo jako
z konve. Stěrače autobusu nestačily povodeň smývat
ze skel. Seděl jsem v první řadě hned vedle řidiče.
Hlavou se mi honily tisíce roztěkaných myšlenek.
Jaké uvítání mi připraví Dáša dnes? Bude na tom
lépe? Zachytím alespoň střípek porozumění v jejích
očích? Anebo zůstane jen u mého jména, které se tak
obdivuhodně vrylo do její dívčí podstaty?
Dívčí... Jakápak je to dnes dívka. Věchýtek kostí,
svalů, nervů a cév. Možná jsem ovlivněn vzpomínkami, ale dodnes mám zato, že kdyby zůstala více při
smyslech, navzdory všemu by se mnohý muž za ní
otočil. Její půvaby nešly pominout ani ve smrti.
Přesně jak to řekl Martin – protože jsme ji všichni
tak milovali, muselo být v ní něco nezemského.
Sykot dveří přerušil moje úvahy. Rychle jsem vstal
a vyskočil z autobusu. Rovnou do kaluže. K čertu,
zaklel jsem, taková smůla. Střásal jsem z kalhot krůpěje kalné vody a hrudky bahna. Sotva jsem však
vzhlédl k ústavním dveřím, jako by se odtamtud
vyjasnilo a já přeskákal komického panáka až ke
schodům. Zde se mi srdce opět rozbušilo.
„Dobrý den,“ pozdravil jsem známou sestru, „rád
bych navštívil...“
„Ano, já vím“, nenechala mne domluvit, „vy
přece jdete za Dášou.“ Tón její řeči byl natolik zvláštní, že jsem zpozorněl. Na konci vět neklesala hlasem
jako při větě oznamovací, spíše tam člověk cítil tři
tečky. Hlavou se mi rozjely hasičské vozy s houkačkami.
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„Něco se stalo?“ vypáčil jsem z přiškrceného
hrdla.
„Právě, že stalo,“ kývla zdravotnice, „ale nebudu
vás déle napínat. Udělalo se jí lépe! I doktor nad tím
kroutil hlavou, říkal, že ji považoval za ztracený případ.“
„Jak lépe,“ bránil jsem svá očekávání, jakkoli mne
zpráva potěšila.
„Prostě reaguje, komunikuje. No – nečekejte žádné zázraky, ale doktor říkal, že to rozhodně nemůže být pravá demence. Snížil jí dokonce i léky. Po
tolika letech jsme čekali spíše... No, však víte. Co jste
s ní člověče prováděl?“ připojila trochu familiárně.
Vzduch byl nabit otázkami.
„Mohu se na ni podívat?“ řekl jsem, abych nemusel odpovídat a sestra mi uvolnila cestu.
„Jen pojďtě, zrovna posnídali.“
Následoval jsem zdravotnici přes troje spojovací
dveře jako minule. Obraz chodby se změnil jen v detailech. Na zemi se na bobku krčila retardovaná žena
vzrůstu nejvýše osmiletého dítěte, opodál stál světlovlasý mladík s pokleslým koutkem a tupým pohledem.
Ostatní chovanci si počínali podobně. Pouze jediný se
zdál být jakousi elitou – na hlavě turban z trička,
v rukou pannu a velmi hovorné, osobní chování. Hádal bych mu na třicet; co na něm však bylo zvláštní, že
ač byl nesporně mužského pohlaví, choval se jako šestiletá holčička. I jeho proslovy odpovídaly tomuto
věku a měly jistou logiku. Byl to jediný zábavný prvek,
jinak odevšad vykukovala tíseň. Teprve po letech mne
napadlo, že v takovém prostředí nemohla Dáša dělat
nic jiného než se uzavřít do sebe, aby v té duchovně
vyvrácené atmosféře sama nepřišla o rozum.
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Dášu jsem zahlédl nejprve oknem ve dveřích
a moment jsem u nich zůstal stát.
„Sestro,“ zašeptal jsem své průvodkyni, „je to
hloupost, co vám teď řeknu, ale já bych si připlatil.“
„Za co,“ nechápala oslovená a krůček ode mně
odstoupila.
„Tedy,“ zajíknul jsem se, až jsem byl sám sobě
protivný, „chodí sem holič?“
„Ano, párkrát do roka, proč?“
„Já bych rád, abyste udělali Dáše takový účes,
jaký nosila... za mlada.“ Chtěl jsem původně říci,
dokud byla normální, ale včas jsem se zarazil. „Víte,
takový s tou špičkou dopředu. Počkejte.“ Chvíli jsem
se hrabal v aktovce a nakonec vytáhl starou, místy
zohýbanou fotografii Dáši ještě z dob, kdy jsme chodili na střední školu.
„Krasavice,“ uznale pokývala hlavou sestra, „ale
ten účes... No, pokusím se, ale slíbit vám nic nemohu.
Znáte to, občas nějací ti paraziti, přijde holič, šmik,
šmik, vlasy zkrátí, chlap nebo ženská, to je fuk. Těm
tady to nevadí, mají jiné starosti. A peníze nechci, jak
by to vypadalo.“ Důstojně odkráčela směrem k sesterně a já pomalinku otevřel dveře Dášina pokoje.
Židle stála na témže místě jako posledně. Přitáhl
jsem si ji zase k sobě, lehce na ní dosedl a zašeptal:
„Dášenko, slyšíš mne?“ Žena nereagovala. Opakoval jsem tedy svou otázku a dotkl se letmo její ruky.
Osobní kontakt nečekaně zapůsobil. Otočila zvolna
hlavu směrem ke mně a já, pln citového rozrušení, se
jí zahleděl ostře do hnědých očí. V prchavé vteřině
jejími zraky přeběhl záblesk někdejší inteligence.
Potom Dáša sepjala dlaně a sevřela je mezi koleny.
„Jarku.“
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Nebyl jsem mocen slova. Vždy jsem měl sklon
k mírným formám hysterie či jak obleji vyjádřit
nekontrolované vzrušení, ale tenhle impulz se dal
srovnat jen s mála okamžiky v mém dosavadním
životě. Ostatně většinu z nich jsem prožil s Dášou.
Dáša se vydala zpět k životu. Byl to sice nepatrný
krůček, ale opačným směrem, než kterým se ubírala
dosud. Ačkoli nikdo nevěděl, jak dlouho a do jaké
míry se bude její zdravotní stav zlepšovat, zasvitla tu
přece naděje! Že jeden druhému vynahradíme všechny ušlé chvíle, které mezi námi zely jako propast, že
je překleneme mosty – přes každou jich postavíme
deset. I když jsem do té doby míval milenky, došlo mi
s naprostou jistotou, že už další nebudou. Nemohou
být. A také nebyly, dobrých dalších čtyřicet let.
Usedl jsem před Dášou tak, aby se nemusela
namáhat pohyby trupu a očí. Pohladil jsem jí hubená
kolena v plandavých pyžamových kalhotách z jakési
pružné látky a začal k ní mluvit. Už jsem ji nelaskal
slovy jako posledně, hovořil jsem o tíze nekonečně
ztracených let, kdy jsem musel žít bez ní, o nevýslovném štěstí, že jsem ji opět našel. Ve chvíli, kdy mi
dojetím hlas přecházel do měkké tóniny a já ji skládal
do náruče celé stohy vroucných citů, nashromážděných za ta léta, Dášiny oči opět malinko ožily. Dobrou
vteřinu setrvaly v pohledu upřeném do míst těsně nad
mojí hlavou. Otočil jsem se v domnění, že tam visí
obrázek či ozdoba, ale nic pozoruhodného jsem neobjevil. Bílá stěna. Narovnal jsem se tedy a když jsem
k Dáše opět vzhlédl, zaleskly se jí v koutcích očí slzy.
Němé rty sevřela do bolestného úsměvu.
Věřte mi, mumlal učitel, jsa již nadobro v jiném
světě, že nejsem žádný fantasta. Ano, verše mám rád,
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však jsem jich za svůj život přečetl i napsal, ale mé
vnímání bylo vždycky reálné. Učitelské, chcete-li.
Ano, je zcela vyloučeno, že by se mi to mohlo zdát.
Seděli jsem s Dášou proti sobě snad deset minut bez
hnutí a já jí z náhlého vnitřního popudu začal recitovat „Píseň o závoji.“ Dášina tvář nabyla napjatého
výrazu. Na konci básně se jí začal pohybovat hrtan
a z úst vydala hrubý zvuk, připomínající pláč.
Uchopil jsem její tvář do dlaní a začal líbat čelo i oči,
matně vnímaje slanou chuť jejích slz. Drobné tělo se
zachvívalo trhavými pohyby a já ze strachu, aby se jí
nepřitížilo nebo nebyla stižena záchvatem, v něžnostech pomalu ustal. Znovu jsem usedl k jejím nohám
a zlehka jí hladil hřbety rukou.
Dáša se zvolna uklidňovala. Vracela se ke svému
takřka neživotnému stavu jako medvědi chodívají
zimovat do chladných jeskyní. Ovšem toto rozpoložení bylo na hony vzdáleno předchozímu! To současné bych přirovnal k postavě baletky, která vypjatou
pózou vyjadřuje své nejniternější city. Víčka se jí
nepatrně chvěla, pohybovala konečky prstů, v propadlých skráních jemně tepala krev. Jen oči, oči se
zdály být v lehkém ochrnutí. Byly schopny pouze
drobných pohybů – patrně důsledek úrazu nebo působení léků. Povšiml jsem si této neobvyklé skutečnosti
už při první návštěvě – Dáša měla strnulý pohled jako
had, třebaže obsahově mé přirovnání naprosto kulhá.
Pokud něco upoutalo její zájem, otáčela celou hlavou.
V tomto pohybu však nebyla ani stopa po povýšenosti či jiném záporném citu. Ostatně nevzpomínám si,
že bych u ní za jejího života podobnou odezvu zažil.
Za jejího života... Co se mi to zase motá do myšlenek.
Vždyť pořád žila, ale ve skrytu před světem.
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Také jsem se nemohl pořád rozhodnout, zda-li ví,
že jsem u ní já, její Jarek, nebo jestli jen vycítila přítomnost účastného člověka, který se k ní hezky
chová. Protože nepoznala jiného milence než mne,
mohla si oba vjemy, vnitřní paměť a vnější zkušenost,
spojit dohromady. Komunikovala by tak s osmnáctiletým Jarkem a ne se čtyřicetiletým. Při tom pomyšlení jsem začínal žárlit sám na sebe.
První slova odpovědi na tuto sžíravou otázku
zazněla již při následující návštěvě. Vykonal jsem ji
hned příští týden. Jako předtím i tehdy mi sestra hlásila další zlepšení. Řekla doslova:
„Pane učiteli, vy máte úžasné nadání. Vždyť vy
Dášu probouzíte k životu! Nevím, co by si bez vás
chudinka počala.“ Byla v tom malá narážka, abych
v návštěvách neustal. Nicméně já si v té chvíli připadal jako úspěšný lékař a přitom netušil, že jakkoli
upřímně vyřčená slova znamenala i hořkou pravdu.
Kdo z nás mohl tenkrát předpokládat, že Dáša je
vlastně předčasně probuzené jaro. A květnový mráz
již přelézal bariéru několika měsíců...
Zatím se měnila takřka před našimi zraky. Dávky
tlumících léků lékař postupně snížil na minimum;
Dáša začala sama jíst a dokonce za pomoci sester
i mé začala chodit. Zlepšily se rovněž pohyby očí,
jen na nich pořád spočívala jemná rouška či blanka,
která jakoby jí bránila prohlédnout zúplna. Byl jsem
na její pokroky jaksepatří pyšný – to je moje práce,
nadouval jsem se hrdostí, jednalo se však o pýchu
z čiré radosti nad Dášiným mnohostranným návratem. Nebyl bych upřímný, kdybych nepřiznal
i kousek návratu mého – hojilo se ve mně zkrušené
mužství, poraněné před tolika lety. Prostě zažíval

54

jsem stejné pocity jako po složení těžké zkoušky na
vysoké škole.
Na schůzky s Dášou jsem nosil svazky povídek,
básní, poslouchali jsme spolu rádio či jen tak seděli
a já ji hladil po rukách, vlasech, tvářích.
Dáša se postupně naučila ovládat i svoji mimiku.
Zprvu své pocity pouze naznačila, později dokázala
třeba po několik minut udržet výraz soustředění,
úsměvu či únavy. Kladné city, jež se v ní rozhostily,
upravily i její další nedostatečnosti; pleny dostávala
už jenom na noc, protože ve dne naznačila svoji
potřebu neklidnými pohyby rukou.
Naopak v obdobích, které trávila bez mé přítomnosti – to když jsem musel z nějakého výjimečného
důvodu návštěvu vynechat – se její letargie vracela,
prohlubovala. Snažil jsem se proto zavést do našich
schůzek řád a dobu, strávenou u Dáši, jsem rozšířil
i o část dovolené. Dá rozum, že mému všímavému
okolí, ať na pracovišti anebo v místě bydliště, tyto
výlety nezůstaly utajeny a tak jsem často musel vyslechnout různé narážky, kam že to vlastně a za
jakým účelem jezdím. Nejaktivnějšími zvědavci byla
neprovdaná část osazenstva školy, jíž jsem se pokoušel uklidnit tvrzením, že navštěvuji známé. Dál jsem
se nešířil, byla to ostatně moje věc, ale pravdu jsem
stejně neutajil. Každý má někde nějakého známého
a tak mne děvčata nakonec vystopovala až do ústavu.
Dlouho mou nepochopitelnou zálibu nemohla vstřebat – vznikly dokonce pochyby o mém duševním
zdraví či mravních hodnotách. Chápal jsem je, no
uznejte, jezdit za živou sochou, když je kolem plná
louka krásného voňavého života! Pak ale všechno
utichlo. Zvykli si na mé podivínství, jako si zvykli na
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starého Jäckela, který od rána do večera chodil bezcílně městem a jeho okolím.
Má vytrvalá snaha přimět Dášu, aby mne vzala na
vědomí, byla záhy naplněna. Obloha se tenkrát procházela ve šmolkově modrých šatech, z každého koutečku svítil plný letní den a vše kolem se barvilo sytě
zelenými odstíny. Sestry vyvedly nebo vyvezly chovance na zahradu a já se uvelebil s Dášou až vzadu
u remízku. Jako obvykle jsme se drželi za ruce, když
tu se zničehonic zvedl prudký poryv větru. Přišel tak
nečekaně, až jsme se všichni ulekli. Rozházel slunečníky, povalil stolky a odnesl odložené části oděvů.
Lekla se i Dáša, v její dlani to zacukalo a pak zcela
zřetelně nahlas pronesla:
„Co to, Jarku, bylo?“ Přitom stisk její ruky viditelně zesílil. Jakoby u mě hledala ochranu. Pak ke
mně obrátila poraněné oči a dodala:
„Je dobře, že jsi zase u mne.“
V jejích slovech zaznělo tolik citu a něhy jako
před desítkami let. Překvapeně jsem na ni pohlédl;
ne pro obsah jejích slov, občas už poznámku utrousila, ale pro tón, jakým to řekla. Jen stěží jsem se
ubránil dojetí; tvář jsem skryl do narychlo vytaženého kapesníku a naoko si jím utíral čelo. Ostatně sestry po většinu času od nás odvracely pozornost;
věděly, že lepšího ošetřovatele by kraj světa nenašly.
Nyní se však po Dášiných slovech jako napovel otočily a svoji svěřenkyni napjatě pozorovaly. Důvod byl
zřejmý – podobně jako já i ony byly tichými svědky
Dášina návratu mezi nás. Usmál jsem se na ně jedním okem, kapesník stále přitisklý k obličeji a mávl
rukou, jako že se nic neděje. Pochopily, otočily se
nazpět a dál se věnovaly pacientům.
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Naklonil jsem se k Dáše. Zmučen láskou na duši
jsem hleděl na odraz svých citů v její tváři, neboť
mne po tolika letech odloučení poprvé skutečně uviděla. Téměř násilím jsem potlačil lavinu slov, která se
mi drala na jazyk – bylo mi, jako bych potkal po
dlouhém čase dávného přítele. Zatím jsem jen mlčel,
Dášinu dlaň pevně skrytou ve svojí a sledoval ten
proužek ducha, který třaslavě vytékal z hlubin jejího
zapomnění. Jemnou blanku z očí si závan větru však
odnesl provždy s sebou.
Čím déle jsem s Dášou pobýval, tím hlouběji
jsem oceňoval, jak heroické dílo vlastně vykonala.
Třebaže vyčerpaná z životních strázní, byla to ona,
kdo toho dne vzepřel nad hlavu nelidskou tíhu. Jsem
dokonce v pokušení věřit, že přivolala i ten vzdušný
vír. Připomnělo mi to vlastní příhodu – bloudil jsem
tehdy po horách, obloha bez mráčků, počasí prostě
jako v den, který Dášu přivedl k sobě. Lehl jsem si na
prosluněnou zem, hruď mi zdvíhala palčivá touha
milovat a tak jsem vztáhl ruce k nebi. Úpěnlivě jsem
v té chvíli zatoužil obejmout Boha. A třebaže bylo od
rána bezvětří, přihnal se kdovíodkud jemný vánek
a chladil mé skráně tak dlouho, až ze mne veškeré
napětí opadlo.
Ať to bylo jakkoli, měl jsem u sebe zase člověka,
který vlastnil druhou polovinu mé duše. Když jsem
večer odcházel z ústavu, připadal jsem si jako vězeň,
který se po krátké vycházce navrací do žaláře.
Slov postupně přibývalo. Nyní, když jsem měl
stoprocentní jistotu, že mne Dáša vnímá, soustředil
jsem všechen svůj pedagogický um na to, aby provázala svůj život „před tím“ se životem „nyní“. Pokud
to situace ve škole dovolovala, bral jsem si neplacená
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volna, abych mohl s Dášou pobývat co nejvíce.
Jednoho dne, bylo to tuším ve čtvrtek, jsem potkal
v ústavě psycholožku, která měla Dášu v péči.
Nejdříve jsme probrali Dášiny pokroky a strategii do
budoucna; doktorka dokonce usoudila, že pokud se
Dáša dostatečně zotaví, bude převezena do léčebny
pro dlouhodobě nemocné, tedy mezi normální lidi.
Pak mi to ale nedalo a vyslovil jsem otázku, která se
mi v hlavě převalovala od prvních Dášiných slov.
„Jak je možné,“ začal jsem zprostředka, „že člověk, u kterého je odborníky stanovena diagnóza demence, najednou přestane být dementní.“ Doktorka
si posunula brýle ke kořeni nosu a úkosem na mne
pohlédla.
„Takovým případům se říká pseudodemence.
Někdy člověk prostě neunese tíhu okolností a uzavře
se do sebe. Takový situační autismus, bývá průvodním jevem například deprese. Pacient nic ze svých
schopností neztrácí, jen je neprojevuje. Někdy tak
dokonale, že i oklame okolí.“ Tedy přece! zahučelo
ve mně.
„Je tedy možné, aby se uzamkl i sám před sebou,“
rozvinul jsem svoji úvahu, „jinými slovy, aby svět vnímal jen jakýmsi šestým smyslem? Třebaže Dáša
neodpovídala, nemohl jsem se zbavit dojmu, že tam
uvnitř pořád existuje. Jen jakoby ji dělil od vnější
bytosti hluboký příkop.“
„Myslíte na způsob matrjošky? Hmm, každý z nás
má v sobě náznak jistého dualismu. Tedy jinými slovy,
vyloučit se to nedá,“ pokrčila nakonec rameny, „ale
dosud jsem se s něčím takovým v praxi nesetkala.“
„Poslední otázku – lze připustit, že onen vnitřní
člověk, mluvím konkrétně o Dáše, je schopen
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navzdory vysokému stupni ochrnutí toho vnějšího
vědomě ovlivňovat běh věcí kolem sebe?“
„Nesporně ano,“ uzavřela napůl žertem doktorka,
„ostatně – nejsme toho snad nejlepšími důkazy?“
Dlužno říci, že Dášiny vyjadřovací schopnosti se
nikdy nezlepšily natolik, aby dokázala plynule formulovat své myšlenky. Spíše se omezila na krátké,
jednoduché věty. Když jsem jí nedlouho před jejím
koncem, bože, jak se mi na to těžko vzpomíná, ukazoval naše fotografie z mládí, pronesla nejdelší
a vlastně poslední svoji větu. Nosím ji v sobě jako
duhovou kuličku, zabalenou do hedvábného kapesníku. Otočila se ke mně, třaslavou rukou se dotkla
mé paže a pomalu, přerývavě pronesla:
„Jarku, nikdy jsem tě nepřestala mít ráda. Jsi ten
nejlepší chlapec na světě. Snad...“ Dál se nedostala.
Umlkla, oči plné zármutku a já tiše plakal s ní.
Dášina poslední slova se mi vryla hluboko do
paměti. Mnohokrát jsem se k nim vracel a snad nejvíce k nedopovězené poslední větě. Snad... Co chtěla Dáša ještě říci? Že ji neopustím ani v tomto jejím
stavu? Nebo že mi přeje štěstí třeba s jinou ženou? Či
jí snad mám něco odpustit? Odpustit... Hlavou mi
proběhly různé eventuality, z nichž nejcitlivěji se
mne dotkla vzpomínka na 11. červenec. Ale to všechno je nesmysl! Vždyť přece nemám pro své podezření jediný důkaz! 11. červenec prostě neexistoval.
A i kdyby ano, já prostě nechci, aby byl. Poté jsem se
obrátil sám k sobě. Z jakého důvodu se moje psychika zaměřuje na selhání tohoto typu? Odpovídat jsem
si nemusel. Staré zjitření natolik prostoupilo
a pozměnilo sloje mé duše, že je ani pravda nedokázala vymazat.
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Navzdory vší logice srdce pátralo dál. Jeho zákony převážily nad vlastní vůlí. Poprosil jsem sestru,
zda-li by mi nepůjčila Dášin chorobopis. S ohledem
na náš vztah nijak zvlášť neprotestovala, jen mne
vybídla, abych nepřeházel listy. Sedl jsem si v sesterně na ambulantní lůžko, rozevřel svazek zažloutlých
dokumentů, letmo přelétl poslední záznamy a pak
spis obrátil.
Anamnéza. Aha, tady bude popis její nehody.
...sražena 3. července v 5.15 hod. automobilem na
městské komunikaci... Následoval popis prvního
ošetření a pak seznam zranění, kterému jsem příliš
nerozuměl, text se hemžil latinskými výrazy. Koneckonců by mi jejich znalost stejně k ničemu nebyla.
Co však mělo pro mne klíčový význam, bylo datum
3. července 5.15 hod. Nikdy bych si nepomyslel, co
všechno může pár nahodilých údajů znamenat.
Hlavou mi blesklo poznání. Vždyť je pravda nabíledni: to ráno 3. července spěchala na první vlak – setkat jsme se měli kolem poledne. Nejvýhodnější spoj
jsme hledali v jízdním řádu spolu, ještě ve škole. Pak
ji srazilo auto. A já o týden později běsnil žárlivostí,
dost možná ve chvíli, kdy zápasila o holý život. Fakta
jiný výklad nepřipouštěla. Ukrutně jsem se zastyděl
sám před sebou. Chorobopis se najednou proměnil
ve stoh bezcenných papírů. Zhluboka jsem se nadechl, pečlivě srovnal listy, sklapl desky a s díky se
odporoučel.
Týden nato jsem opět tiskl zvonek u vstupních
dveří. Musel jsem čekat poměrně dlouho, než mi
sestra otevřela. Smutně se na mne usmála.
„Dnes k Dáše bohužel nemůžete. V noci dostala
malý záchvat. Má nařízený přísný klid na lůžku.“
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„Ale sestři,“ smlouval jsem, „pusťte mne alespoň
ke dveřím, ať se na ni mohu podívat oknem.“
„Tak dobře,“ podvolila se, „ale dovnitř určitě
nechoďte.“
Překonal jsem těch pár desítek metrů takřka
v běhu. Sestra mi ani nestačila otevírat spojovací
dveře. Když jsem byl konečně na místě, nahlédl jsem
pln nedočkavosti do pokoje. Ukázal se obrázek jako
vystřižený z nemocničních seriálů. Dáša ležela s výše
podloženou hlavou, do pravé paže zavedenou infuzní
soupravu, víčka zavřená. Pojednou jako by jí projelo
nervové zachvění, rozevřela doširoka oči a obrátila je
neomylně ke dveřím. Její pohled byl tak vědoucí, že
jsem málem uskočil o krok nazpět. Poznala mne okamžitě; povzbudivě s úsměvem, který jsem u ní tolik
miloval, mi kývla na pozdrav. Na oplátku jsem jí
zamával i já, vtiskl polibek na sklo a pak s těžkým srdcem odešel.
Následující noc Dáša zemřela.
Za oknem pípli ranní ptáci. Učitel se trochu
vychýlil se své osy, aniž se pokusil svoji polohu napravit. Smrt učinila další krok. A přesto v hrudi
dosud ševelil živý dech, dosud se bouřilo i plakalo
pulzující slunce, dotýkající se již horizontu věčnosti.
Duch, stále uvolněnější, však tělo předběhl – už přestal nadobro vnímat realitu pohledem živého člověka
a stále více se nořil do panoramatického světa, který
se za ním uzavíral.
Zpráva o její smrti mne zastihla hned ráno po příchodu do zaměstnání. Nechal jsem totiž sestrám telefonní číslo do školy pro případ, kdyby se s Dášou
něco stalo. Její odchod jsem přijal zpočátku netečně.
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Až jsem se sám podivil, odkud beru tolik klidu.
Možná proto, že geologické desky mé duše byly už
stejně napadrť. Požádal jsem o volno na pohřeb
a během kondolencí jsem se seznámil s Dášinými
rodiči i dalšími příbuznými. Přijela též její teta,
u které jsem před lety chtěl zjišťovat stav na toku naší
lásky. S rodiči jsem se zdržel nejdéle; třebaže překročili sedmdesátku, byli stále čilí a bystří. Dášu měli
jako poslední.
Nechtěl jsem jitřit atmosféru otázkami, ale když
jsme se po obřadu na chvilku zastavili v blízké kavárně, poznamenal jsem: „Víte, že jsme se chtěli vzít?“
„Ledacos jsme tušili,“ smutně přitakala její matka,
„vždyť byla poslední dvě léta jako vyměněná, než se
jí to stalo... Víte, ona se nikdy moc nesvěřovala, už
jako dítě ne. Jen jednou mi řekla, že chodí s chlapcem, jaký je na světě jenom jeden.“ Oči se mi zamlžily dojetím.
„Mohli jste mi dát vědět alespoň o jejím úrazu.“
„A komu?“ vložil se do debaty stařík. „Jak říkala
máma, ona Dáša s city na trh moc nechodila a když
se jí přihodilo to neštěstí..., prostě jsme měli hlavu
plnou jiných starostí. Všechny její věci jsme uložili
do krabic, aby se na ně neprášilo. Pořád jsme věřili,
že se uzdraví nebo že doktoři něco vymyslí. Vždyť
ten pokrok jde tak rychle dopředu.“ Dášina matka
žmoulala kapesník a občas si jím utřela slzící oči.
Během rozmluvy jsem měl příležitost prohlédnout si
ji důkladněji. Jak jen se jí Dáša podobala! I povahově. Pocítil jsem k ní okamžitě vřelou náklonnost; připadlo mi, že jsem vlastně odedávna její zeť. Poté se
do debaty vložili ostatní příbuzní a když jsme se rozcházeli, byl jsem už členem rodiny. Rodiče mne
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pozvali dokonce na návštěvu, kterou jsem s díky přijal. Zatoužil jsem poznat místa, kde Dáša udělala své
první krůčky, kam chodila do školy – jednoduše řečeno – kde žila. S rodiči jsem si pak povídal o jejích
zájmech, sklonech, povaze, prohlíželi jsme si fotografie z dětství; bylo mi v těch chvílích ne jako osiřelému milenci, ale jako nápadníkovi, který přišel žádat
o ruku.
„Dali byste mi ji?“ zažertoval jsem. Bodrý stařík
se usmál.
„Ta by se nás tak ptala. U ní bylo všechno opravdové a když se pro něco rozhodla, nenechala si to
rozmluvit. Ostatně nebyl k tomu nikdy důvod, co
dělala, mělo vždycky hlavu a patu.“
„Víte, že tenkrát, když se jí to stalo, jela za
mnou?“
„Říkala, že jede za klukem a že nám napíše.“
Odmlčeli jsme se, všude bylo plno Dáši. Nakonec
přešla řeč na diplomy, z nichž mě nejvíce překvapily
ty z literárních soutěží.
„Ona psala básně?“ uklouzlo mi. „Zachovaly se
nějaké?“
„Ano, pár jich má uložených u vašich dopisů, vezměte si je s sebou, jestli chcete.“
Za pár hodin jsem seděl v rychlíku, který mne vezl
k domovu. Otevřel jsem krabici – byly v ní kromě
mých listů převázaných vínovou stužkou i ony básně,
psané na samostatných lístečcích. Byly něžné, oduševnělé, křehké jako jejich pisatelka. Jedno jsem však
nechápal – proč se mi s nimi nesvěřila. Přitom věděla, jak mám poezii v krvi; kolikrát jsem při sebezpytování dospěl k závěru, že páteří mé duše musí být
nějaká megabáseň, která vysílá do mozkových závitů
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ideály, romantické touhy či vyšší cíle, podobně jako
zárodečné kostní buňky odškrcují od sebe krvinky.
Předpokládala snad, že bych ji vnímal jako rivala?
Nebo tak činila z prostého ostychu? Stokrát osahané
předivo jejích citů mi najednou unikalo kamsi hrozně
dozadu a zároveň vzhůru. Měl jsem pocit, že stoupám
vysokým skalním komínem. Jak jen jsem si mohl myslet, že když zabrnkám na pár vláken pavučiny, ovládám již celý nástroj?! Dáša mi svými verši opět dala
najevo, jak málo jsem ji znal. Až po své smrti mi umožnila nahlédnout do světa za zrcadlem, do té ohromné
spousty ducha, ze kterého byl utkán její vesmír.
Z Dášiných básní mne upoutaly zvláště ty poslední, snad proto, že byly obě nadepsány „Jarkovi.“
Nejprve jsem je jen tak přelétl, více jsem byl osloven
věnováním než obsahem, ale později jsem se k nim
vracel stále častěji. Vzpomenu si na ta čtyřverší třeba
o půlnoci a přesto, když si je odříkávám, je dokážu
spíše vycítit než pochopit.
Kvetoucí strom se ke mně kloní
bělounké lístky nebe cloní
a silný, uzlovitý kmen
Jak jsi mu, drahý, podoben
Nevím, která chvilka moji Dášu tak silně inspirovala, zato u té další to vím zcela určitě. Byla nadepsána 5. května, to je v den, kdy jsme se poprvé
poznali jako muž a žena.
Den upoutal mne na provázky
a rozevřel mi rámě lásky
když vstoupil jsi. Já nevěděla
že máš keř růží místo těla
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Co mi dodnes nedává spát, je její poslední báseň.
Napsala ji ráno 3. července, tedy nedlouho předtím,
než ji srazilo auto. Poznamenala si tam i hodinu –
3.30.
Proti nám běží příkrá stezka
a leží na ní bílý stín
Nemohu od té cesty odstát
a není to prs maminčin
Již ten úvod – proti nám běží příkrá stezka. Má to
být snad předtucha její nehody? Uměla Dáša vytušit
některé věci mnohem dříve, než se skutečně staly?
Vzpomínám si, jak její tatínek během našeho hovoru
utrousil poznámku:
„Nevím, jestli jste to u ní někdy zpozoroval, ale
Dáša někdy věděla den dva dopředu, co se stane.
Seděli jsme třeba u nedělního oběda a tu zničehonic
povídá: ,V úterý mne určitě vyvolá matikář z rovnic.’
Nu a v úterý odpoledne přinesla v žákovské knížce
z těch rovnic za jedna. Nebo mi onehdy povídala:
,Tati, dej si pozor na kolo, aby ti ho někdo neukradl.’
A nazítří chytnu před hospodou chlápka, jak mi
s ním odchází. Takových příhod bylo více, viď, mámo.
Ono se v životě ledacos přehlédne a teprve po letech
to vystoupí na povrch.“ Nepřikládal jsem jeho slovům větší význam – že učitel někoho vyvolá, lze často
vytušit z logiky situace, no a s tím kolem? Copak se
všude nekrade jako o pouti? Ale její poslední báseň
všemu dala jiný rozměr – přitom ji pojala jako Nostradamus, k tomu svrchovaně poetickou formou. Ze zkušenosti vím, jak někdy zdánlivě obyčejný verš či věta
dokáže ukrýt nepřehledné množství dojmů, zážitků,
úvah, prožitků, radosti i utrpení. Skutečně dobří bás-
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níci vyjevují taková sdělení způsobem, že pointu
pochopí každý a přitom si jí není nikdo jist. Činí tak
ze zcela pochopitelných obav, aby do obnaženého
nitra nevstoupila okovaná bota primitiva.
...a leží na ní bílý stín... Opakuji ten verš proto, že
ani zde mi není jasné, kdo nebo co jím mělo být.
Sražená a ochrnutá Dáša? Nebo snad já? Či očekávání něčeho přívětivého? Ale proč pak proboha ten
stín? Prosím, v Africe je stín jistě požehnáním, ale
u nás znamená spíše chlad, odklon od života, jeho
maření, zánik. Zdá se mi, že tento smysl, tedy jakéhosi bílého zániku, potvrzuje i verš třetí – nemohu od
té cesty odstát – kde přímo zvoní nezvratnost osudu.
Celkový význam by pak podtrhoval „prs maminčin.“
Takto jsem postupoval v úvahách, zatímco vlak
rytmicky kodrcal. Ano, báseň hovoří o fatalitě jednoho lidského osudu a vztahu. Našeho vztahu. Ovšem
proč osudové tympány zabouřily zrovna v den našeho plánovaného zasnoubení? Přitom se na návštěvu
mé rodiny tolik těšila! Běhali jsme po obchodech,
zkoušela si dvacatery šaty a boty, dokonce zatoužila
po klobouku. Ten jsem jí rozmluvil. Nakonec si
vybrala lehké letní šaty, ve kterých vypadala jako
symbol andělské čistoty a lásky. Došla mi řeč, když
odhrnula závěs – Dáša však ani mrknutím oka nedala najevo, jak ji moje ohromení těší a nechala si je
zabalit. Byla šťastná v každé žilce svého bytí, to
odpřisáhnu na cokoli, tak proč muselo přijít za pár
dní na nás tolik smutku? Snad se to někdy dozvím,
někdy... – kdoví, možná brzy. Nyní, na konci svých
dní, se mi ve snech zjevují lidé, kteří už řeku Styx přepuli. Tatínek, maminka, někteří spolužáci. Podobně
jako Dáša. Ale ta přichází, jen když mne bolí srdce.
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Jakoby na skok. Proto si myslím, že mám ještě čas.
Jako jsem byl já při jejím umírání, věřím, že i ona
mne podrží v těžké hodince.
Jak už jsem řekl, dobrá báseň hovoří mnoha jazyky. Ale jediný mi v té Dášině poslední strofě chyběl.
Jazyk sebevraždy. Tuto absurdní myšlenku jsem zavrhl hned, jakmile mi bleskla hlavou. Ano, v Dáše byl
ukryt celý vesmír a bůhvícoještě, ale stejně tak dobře
vím, co v ní rozhodně nebylo. Tak jako oheň nelze
zaměnit za vodu již z podstaty věci, nemůže člověk
konstruktivní přijmout jako cílový program svého
života destrukci. A to ani kvůli mně. Její tvůrčí založení se ostatně projevovalo i po smrti.
Asi měsíc po pohřbu jsem poprvé navštívil Dášin
hrob; dosud voněl novotou. Pohřbili jsme ji do rakve,
protože jsem nechtěl, aby se Dáši dotkl oheň.
Dodnes se nemohu zbavit dojmu, že plameny mají
moc ublížit i mrtvému člověku. Na bílé náhrobní
desce zlatě svítilo její jméno, datum narození i skonu
a moje dvouverší:
Vsadil Tě, drahá, v jiný čas
nevyzpytatelný Boží hlas.
Dodatečně jsem nechal na hrob přidělat její fotografii, která dojem Dášiny duchovní blízkosti více
podtrhovala. Rozložil jsem si malou plátěnou stoličku, posadil se na ni a jakmile odešli ostatní návštěvníci, začal jsem k Dáše polohlasem mluvit. O všem
možném; v jak hezkém prostředí leží, co mi dělá starosti ve škole, jak rád vzpomínám na naše mládí
i opětovné shledání. Poté mi cosi poranilo hruď a já
se dovnitř rozplakal – jak mi schází, jak ji stále miluji, jak pro mě nezemřela. Štkal jsem takto dobrých
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dvacet minut, než se za ohbím stezky objevil jiný
návštěvník. Složil jsem stoličku, ještě jednou polaskal očima Dášinu fotografii a odešel domů.
Po třech týdnech jsem k hrobu zašel znovu –
a nestačil se divit. Celý byl posetý modrými kvítky
rozrazilu. Ne, nechci tím nic naznačit, třebaže mě
souvislost s Nerudovou básní také napadla. Vím, že
rozrazil je všudypřítomný plevel, ale přesto... Botanický název rozrazilu zní Veronica. Stejné je i jedno
z ženských křestních jmen a já si v tom okamžení
vzpomněl, jak Dáša nebyla spokojená se svým.
„Dagmar se mi moc nelíbí, i když znamená jitřenku,“ řekla mi jednou na procházce. „Raději bych
se jmenovala jako kvítek, třeba Veronika.“ Zažertoval jsem:
„S tím se Dášo nedá už nic dělat. Ale možná tak
budeš moci pojmenovat dceru, pokud ji budeme
mít.“ Podívala se na mne takovým neosobním pohledem, jako když něco vnímáme a zároveň o tom přemýšlíme. Pak se usmála a řekla:
„Tak jo.“
Od té chvíle jsem ji občas nazýval kvítkem.
Nepředpokládal jsem ani v nejmenším, že by mé žertování mohla někdy pojmout jinak, než jak bylo doopravdy myšleno. Stalo se tak v jedné z jejích básní;
bohužel si z ní pamatuji pouze první sloku:
On mi tak říkává – můj kvítku
a ruce na mě vkládá
a já mám v očích vždycky smítku
já ho mám totiž ráda...
Sehnul jsem se k hrobu. Očistil jeho povrch od
drobných větviček, napadaných z blízkého zeravu
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a nenápadně, aby si toho nikdo nevšiml, políbil její
fotografii. Jakkoli netrpím halucinacemi, měl jsem
při polibku pocit, že cosi sklouzlo po mém rameni.
Prudce jsem se vztyčil – a kolem nikdo! Nevím, možná si to namlouvám, ale dodnes mám zato, že mne
tehdy pohladila Dáša.
Ještě o jedné věci jsem se nezmínil. Přihodila se
mi teprve nedávno. Když jsem se přehraboval ve
svých věcech, znovu jsem narazil na Dášinu osobní
skříňku. Položil jsem si ji na klín a začal se probírat
svými dopisy. Z jednoho vypadla stará zažloutlá fotografie. Nejprve jsem ji otočil; na rubu bylo Dášinou
rukou poznamenáno jakési letní datum. Teprve poté
jsem si obrázek prohlédl důkladněji. Nikdy předtím
jsem ho neviděl, byla to momentka. Dáša tam stála
přede mnou, na sobě bílou halenku s krátkými rukávy. Pas měla obepnutý tmavým řemínkem na světlých džínách. Moc jí to slušelo. Rukou si za ucho
zastrkovala nepokojnou kadeř a sváteční náramek se
jí svezl téměř k lokti. Kam jsme se to jenom tehdy
vypravili – myslím, že na Kunětickou horu. Náhle
mne pojala taková předtucha. Určitě to znáte; jdete
po neznámých končinách a najednou vám připadá,
že jste je už někdy viděli. Takové déjā vu. Stejný
dojem jsem pociťoval stále naléhavěji. Šeptal, že tu
fotografii odněkud dobře znám. Bezradně jsem obracel snímek v rukách, když tu mnou projelo poznání.
Zpočátku jsem se mu vzpíral – to není možné, něco
takového se přece nemůže stát. Vždyť mi ten vnitřní
hlas říkal, že ona dvojice, jíž jsem tenkrát zahlédl
z okna městského autobusu, jsme byli my dva!
Učitelovo srdce se na krátký čas zastavilo. Potom
se znovu rozeběhlo pomalým nepravidelným cvalem

69

se stále většími přeryvy. Bílé vlasy spadly do čela
a starý pán otevřel kalné oči. Venku osychal nový
den, ale on jej už nezaznamenal. Jeho pohled ulpěl
na vzdáleném duchovním cíli.
„Vlasto?!“ Neslyšitelně se pohnuly jeho rty. Vzápětí se rozkašlal. Hrudí pronikla silná bolest, ovládající levé rameno i celou paži. Tu se ozvalo trojí jemné
zaklepání. Učitel neměl sil odpovědět, zoufale lapal
po dechu v dorážejícím příboji smrti. Na čele mu
vyrazil chladný pot. Přesto jeho sluch zaznamenal
lehké skřípnutí pantů. Navzdory smrtelným úzkostem zavadil střípkem pohledu o vstupní obdélník
dveří. Starcovy oči se zaleskly. S nadlidskou vůlí se
vzepjal na kolena a zvolna rozevřel náruč. Poté padl
na zmuchlanou přikrývku jako podťatý.
Ráno si paní Vlasta přivstala. Byla s učitelem domluvena, že mu poklidí, dříve než přijde na návštěvu
lékař. Otevřela chatrná vrátka, odemkla vstupní
dveře a vešla do domu. Všude se rozlézalo nepřirozené ticho. Jata neblahým tušením rychle vzala za
kliku od ložnice. Učitel ležel na břiše, hlavu směrem
k nohám postele. Ruce měl rozepjaté, jako by někoho objímal.
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O muži a ženě

Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem,
muže a ženu je stvořil.
Genesis, 1,27-29

Píše se rok 2033… avšak čas v povídce o osudech
jednoho muže a jedné ženy je zcela nepodstatný.
Čas, místo děje a konečně i syžet samotný jsou jen
pouhé kulisy, nutné rekvizity, pomocí kterých autor
mohl vyjevit podstatu – podstatu lidské křehkosti
i síly.
Vyprávění je nabito pozitivní potřebou ukázat
krásu, sílu a obohacení, jakého se člověku může
dostat jen skrze partnerský vztah dvou lidí.
V době, kdy všude kolem nás je představována
sexualita jako „volnočasová aktivita“, pěkný koníček
k ukrácení dlouhé chvíle, pan Jaroš přichází s povídkou, kde se věci mají zcela jinak. Povídka je velkým
němým vykřičníkem, který nám všem má připomenout, že erotický a sexuální vztah je záležitostí
duchovní, duševní i fyzickou, ale hlavně vztahem
muže a ženy.
Autor se v povídce dotýká dnes velmi frekventovaných témat, ale jeho záměrem nebylo rozmnožit
řady diskutérů a mentorů.
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