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Věnováno mámě, jež mi dala život, ve kterém není žádný den nudným a 

jediná vteřina zbytečnou. 

 

Věnováno všem dobrým a úžasným lidem, kteří mi svítí na obě cesty 

života. Na tu, kterou jsem si vybral, ale také na tu, kterou jsem si 

nevybral. 

 

Věnováno rodině, která při mně vždycky stála a stojí. 

 

Věnováno paní ředitelce Střední školy F. D. Roosevelta, třídní učitelce 

a učitelům, kteří mě neučí jen vědomosti, ale i to, jak být lepším. 

 

Věnováno spolužákům a kamarádům, kteří činí moji existenci bohatší. 

 

Věnováno oběma trenérům, kteří se neúnavně perou spolu se mnou. 

 

Věnováno všem lidem, jejichž pomoc a zápal pro věc mi umožňují dělat 

věci, které mám nejraději. 

 

Věnováno těm, kteří z mého života již odešli, naučili mě, co bych se 

nenaučil, a pomohli pochopit, co bych nepochopil. 

 

Věnováno těm, kteří do mého života teprve vstoupí. 
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„Tak jako odpouštíme a omlouváme se druhým, měli 

bychom to samé občas učinit před sebou samým.“ 

 

Jane Bowerdová 
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P R O L O G 

 

Je pátek druhého října 2009. Sedím na posteli. Od oken, které se nedají 

otevřít, k protější zdi je to dvanáct metrů. Délka pokoje je tak deset, 

hádám. Sotva postřehnutelné hučení filtru mi sem vhání filtrovaný 

vzduch. Někde v polovině šířky, u zdi naproti dveřím s dezinfekční 

komorou, je moje postel a na ní sedí moje nejistá existence. Jeden, dva, 

tři. Tři svody vedou z mého hrudníku přes spojku do monitoru. V levé 

ruce mám zavedenou uzavřenou infuzní linku, do které zrovna teď nic 

neteče, tak mám alespoň na chvíli klid. Místnost je hermeticky 

uzavřená a od světa je odříznutá dvojitými průhlednými dveřmi na 

obou stranách. Jak jsem si už všiml, jedny dveře se otevřou tehdy, 

pokud jsou ty druhé automaticky zamčené. Dezinfekční komora. Tohle 

nevypadá jako aseptický nemocniční pokoj, i když je. Se sestrami, které 

sedí za sklem, se bavím prostřednictvím interkomu. No, bavím… Občas 

sem některá z nich zajde vyměnit infuzi, nebo tak. Kromě nich, doktorů 

a Trevora sem chodí ještě údržbář. Všichni v takových žlutých pláštích 

s rouškami, rukavicemi a kdoví čím ještě a chovají se, jako bych byl 

hrozbou světa. Oni přitom chrání mě. 

 

Jinak sem nikdo nechodí. Nechci, aby sem někdo chodil. Zakázal jsem 

to. Vlastní rodinu jsem, zdá se, zavrhl. S tím strachem to už vážně 

přehnali! Jediný člověk tam venku, k němuž mě po třech měsících 

izolace snad ještě něco pojí, je Jane, jenomže ta sem nechce. Byla tady 

jednou, mluvili jsme přes interkom, dovnitř nechtěla. Dívám se z okna. 

Na heliport si sedá žlutá helikoptéra a manchesterské ulice už zase 

skrápí provazy deště. Ach jo… 
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Donesli mi sem včera počítač. Můj počítač, takže si můžu psát tenhle 

deník a být ve světě alespoň skrz Internet. Ale nebaví mě to. Všechno, 

čeho se dotknu, musí projít dezinfekcí. Počítač sice páchne, ale je 

funkční. Je tady ticho, je pozdě odpoledne. Za chvíli přijde sestra s 

dalším pytlem těch tekutých sraček, co mi mají zachránit život. A pak 

ještě jedním – glukózovým roztokem, sakra. Kouknu na dveře pokoje. 

 

Kdyby mě pustili ven, zabili by mě. Nemám funkční imunitu. 
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K A P I T O L A  P R V N Í 

 

Na bloky, na místa...!  

 

Stalo se to někdy v polovině května. Trochu jsem si přispal. Dneska 
plavu finále mužů na čtyřku kraula. A to si pořadatelé schovají vždycky 
na konec. Tak co bych tam dělal v sedm ráno, že? Vstal jsem o půl 
desáté a v jedenáct sedl do auta. Náš trenér, Georg (říkáme mu 
„majstr Dží“), zahřměl s motorem svého Aston Martina a vyrazil 
od mého domu v Handforthu, jelikož moje staré auto asi definitivně 
dosloužilo. Po cestě nepadlo ani slovo. Georgovi je už přes padesát a 
před pěti lety nahradil našeho bývalého trenéra Simonse, který si 
jednoho dne šel zaplavat a už se nevynořil živý, ale našla ho až říční 
policie. Dostal infarkt. Georg je povahou kliďas - na rozdíl od Simonse. 
Ale je přísný, což mi vyhovuje (říká nám „žáby“). Svojí hustou kšticí, 
vždycky hladce oholenou vážnou tváří, sportovním ohozem a 
nezbytným osobním doplňkem v podobě kovově vypadajících 
slunečních brýlí, které venku nosí za každého počasí, působí odtažitým, 
neústupným dojmem. Jde z něj cítit vřelá lidskost, ale i téměř kamenná 
tvrdost. 

 

Na den kdy přišel, tři měsíce po Simonsově skonu, do šatny si pomatuju 
docela přesně – přivedl ho náš nadřízený Mitchell Liam Drake. 
Nutno podotknout, že jeho příjmení vystihuje jeho vzhled - podsaditý, 
obézní, kolébavá chůze, menšího vzrůstu, staromódní brýle s tlustými 
skly. Vzezřením vypadal jako… Hm, inu opravdu jako kačer. 
Následujícího půl roku jsem zjišťoval, že pod Simonsem jsem tomu moc 
nedával. Jednou, když se Georg víc napil, na sebe vyklopil, že nosí místo 
trenek plavky – prý kdyby byl někde u vody a chtěl plavat… 
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Po půl druhé jsme dorazili na místo. Hned jsem zašel za doktorem. 
Nebylo mi od rána zrovna dobře, nebyl jsem ve své kůži. 
„Je mi líto, Clennyore, ale to nejde, až po závodě.“ 

Přikývl jsem. Doping je svinstvo. Do sportu nepatří a my nechtěli nic 
riskovat. Nevezmu si nic, co obsahuje zakázanou látku, byť prášek. 
K tomu bych se nesnížil. Nikdy. 

„Ale vypadáš nějak divně. Seš v cajku, zvládneš to?“ Zase jsem jen 
přikývl. Před závodem vždycky nerad zbytečně mluvím, abych 
nenarušil svoje myšlenkový pochody. 

 

Prezenčka a další nezbytnosti. Po druhé hodině jsem vyšel ze šatny. 
Ochozy burácely. Vedle mě stál „mG.“  

„Trevor mně říkal, že se mu nějak nelíbíš. Děje se něco?“ 

„Ale níííc furt!“ zakvílím. 

„Takže? Víš co. Čtyři sta.“ 

Přikývnutí. „Jasně. Dvojku držet a na tu další tam hodit turbo.“ 

„Přesně. A o zbytek se postará tělo. Zlom to! Budu tam.“ Zmizel. 

Rozhlídnu se po potemnělé hale. Nahoře poletuje vrtulníček 
s kamerou. Novináři. Najednou se rozsvítí bodová světla a hlasatel nás 
vyzve k nástupu. Pak nás představuje. 

„Shen Či, dráha číslo jedna!“ zahlaholí a říká národnost a další 
serepetičky kolem. Pak mi ostré světlo reflektoru prosvítí obličej. 

„Clennyor Petterd, dráha číslo dvě, Velká Británie!“  

Řev je hrozný, nasadím naučenou grimasu a mávnu ponejprv do 
kamery, pak k ochozům podél bazénu. Někde tam sedí Jane. Cítím ji 
tady a to stačí. Reflektor se posune doprava. 

„Richard Dauty, dráha číslo tři, Austrálie!“ 

Tak to šlo dál. Když skončilo představování plavců, světla zhasla a 
stadion tonul ve tmě. Pár vteřin efektu a světla se rozžnula. Oslepilo 
mě to. Něco se děje, zajdu za Trevorem a řeknu mu, že nikam nejdu, 
ať mi něco dá, proboha!  
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Blbost, ozve se mi v hlavě. Nikam nejdeš. Jenom srab se vzdává. To jako 
chceš celou tu dřinu poslat do kytek? Nene, kámo, takhle to nefunguje. 
A co ten prstýnek?? Chtěl jsem Jane požádat o ruku, pokud vyhraju. 
Přímo tady v hale. 

 

Zazněl hvizd. Lezeme do vody. Dvojka. Ok. Rozhodčí obešel bloky a dal 
svolení ke startu. „Tak jo, dobře, dvojka držet, dvojka turbo. Dám to.“ 
Plav, vole, zaznělo mi v hlavě. 

„NA BLOKY! … NA MÍSTA!“ …. PRÁÁÁSK. Pouštím se bloku a jdu na to. 
Soustředím se na svoje tělo. Každý nádech, každý záběr je přesně 
spočítaný. Každý sval ví, co má dělat. Prvních dvě stě metrů za mnou.  
Tak jo, zapni turbo. Zrychlím. Je mi zle. Nesmysl. Hlavně dýchej.  

 

Vylezl jsem z vody, ochozy teď řinčely a majstr Dží na druhé straně řval 
jako by ho napichovali. Sedl jsem si na lavičku, vzal ručník a mávl na 
Trevora. „Tak už mi něco ksakru dej, doktore!“ zasípal jsem, když 
přišel. 

„Ještě nebyls na dopingu,“ řekl odmítavě. Pak na mne sáhl a tvář mu 
ztuhla. 

„Vždyť ty hoříš!“ zděsil se. „Dělej, pocem, Georgu!!!“ řval a zvedal mne.  

„Dělej, má horečku. Musíme ho dostat do šatny, mám tam led.“ 
Georg cosi zaklel a už mě vedli pryč. Slyšel jsem, jak stadion zašuměl. 
Třásla mnou zimnice. 

 

Ležel jsem na lehátku a Trevor mě obkládal ledem. V další vteřině se 
do šatny přiřítil manažer. 

„Co je? Co je mu?“ 

„Nevím,“ děl Trevor, „má asi čtyřicet, musím mu to srazit. Už ráno byl 
divnej.“ 

„A proč jste mi nic neřekli!! Kdo si do prdele myslíte, že jsem? Nějakej 
kus hadru? Nějakej hej počkej, co se všechno bude dozvídat jako 
poslední?!!“ Teď už řval vzteky. 
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„Neřvi na nás,“ odvětil mu podrážděně Georg, „ale na támhle toho,“ 
ukázal na mě. 

„Ten mimoň se radši zabije, než aby neplaval, nebo řekl, že mu něco 
je. Jako bys ho neznal. Myslíš, že nám něco řekne?“ povzdechl si. 

„Jo,“ přisadil si Trevor. „Mně tvrdil, že je v pohodě.“ 

„Do pr…, tohle není sranda. Jdu volat,“ prohlásil Heddly. Už tahal 
mobil, když ho Georg zarazil. 

„Počkej, počkej, máme svět, to mu přeci nemůžeš udělat,“ zkoušel to.  

Teď zrudl Trevor a otočil se k nim. „Tak a teď mě dobře poslouchejte. 
Na ňáký fanfáry ti zvysoka kašlu! Tady de vo kejhák, má čtyřicítky a neví 
vo tom. Co budeš dělat, až se ti tam složí? To budeš taky zpívat Bože, 
chraň královnu? He? Tady dete do rizika, tupci!“ hřímal. Já jsem to 
všechno vnímal napůl a neviděl jsem, jak se tvářili. Ale bylo najednou 
ticho, tak jsem se ozval. 

„Kašli na to, já tam chci,“ napřímil jsem se, takže polovina pytlíků 
popadala na zem. Povšiml jsem si, jak se Trevor chytil za hlavu.  

„Dobře,“ rezignoval Mark po chvíli. „A co jako teda mám říct venku 
médiím? Vzbudilo to poprask, všichni vás viděli,“ konstatoval 
rezignovaně a jednoho po druhém přejel očima. 

„Řekni jim, že to přehnal, ale že je OK,“ napadlo Trevora. 

„Jdi někam!“ odbil ho Mark Heddly. „Oba dobře víme, že to není 
pravda!“ „Prostě řekni, že se přejel!“ vložil se do toho Dží. Po těch 
slovech se Mark Heddly otočil na podpatku a zmizel. 

 

Vzorky jsem odevzdal zabalený do ledové podložky. Novináři se lepili 
jako vosy, aby zjistili, co se stalo a udělali pár fotek, ale Markovi se - 
nevím jak - dařilo držet je dál. Rozhlídl jsem se po hale, zda neuvidím 
Jane. Nikde jsem ji neviděl. Vzápětí mi někdo položil ruku na pravé 
předloktí. 

„Gratuluju ti,“ řekla s úsměvem od ucha k uchu Jane. „Královna má 
novýho mistra světa na čtyřstovce,“ dodala mírně sarkasticky. „Prdlajs, 
já ho mám doma a nikomu ho nedám,“ zatvářila se důležitě. Náhle 
změnila tón. „Co se stalo, co je?“ všimla si podložky na mém těle. 
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„Já nevím. Ve vodě se mi udělalo zle a mám prý horečky. Trevor 
povídal.“ 

„A proč nejedeš do nemocnice?“ 

„Já nechci, chci být tady. Na vyhlášení,“ odvětil jsem. 

„Tak to teda ne, miláčku,“ zavrtěla rázně hlavou. „Čtvrt hodiny a 
jedem!“ řekla tónem, kterému nešlo odporovat, a poklepala významně 
na svoje digitály na zápěstí. Zašla za Markem a něco mu říkala, ukazujíc 
přitom na hodinky. Ten svraštil obočí, přikývl a někam odkráčel. 

„Dámy a pánové, máme tady vyhlášení vítězů finále letošního 
světového šampionátu v kategorii muži čtyři sta metrů kraul,“ 
zahřmělo stadionem. Třetí byl někdo ze zámoří, druhej Dauty. Já jsem 
svoji placku nedostal. Udělal jsem dva kroky, když se mi zatočila hlava 
a musel jsem si kleknout. V mžiku byl u mě Trevor. 

„Clennyore, co je?“ 

„Nevím, asi budu zvr…“ K tomu ale nedošlo. Trevor mě převrátil na 
záda. 

„Běž hned pro pozemní. A ať okamžitě volají leteckou, dálnice je 
ucpaná, po zemi ho nejspíš nedovezem.  Ať nahlásí prioritu H1, dělej! 
Kdybyste mě poslechli… Tak co je?!“ 

„Nahazujou mašinu, pět minut,“ děl Heddly. 

„Sakra, to je málo!“ 

Všechno jsem to slyšel, ale nemohl jsem dělat vůbec nic… Jako by to 
bylo včera… Zaregistroval jsem, že mi Jane dřepí u hlavy. Trevor se 
naklonil. 

„Clennyore, slyšíš mě? Dostaneme tě do nemocnice. Dělám, co můžu, 
ale potřebuju, abys mi pomohl, rozumíš?“ V tu ránu jsem se šíleně 
rozklepal, protože na mě Trevor nabalil tu podložku. 

„Potřebuju, abys tady zůstal, abys nás vnímal, abys byl tady s náma, 
jasný?“ Možná jsem přikývl. Otočil hlavu. 

„Co ta letecká?“ 

„Dvě minuty, máš ho stabilizovat, nebo co.“ 

„A co asi právě dělám, nevíš?! Mají si kde sednout?“ 
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„Cože?“ zeptal se nechápavě Mark. 

„Mají tady kde přistát?“ zopakoval svůj dotaz Trevor. 

„Hm, jediná možnost je parkoviště a to je zarvaný, takže ne. Vytáhnou 
vás.“ Matně jsem viděl, jak se Trevor zarazil. 

„Děláš si srandu? Jak nás? …A-a-ale, já jsem ještě…“ 

„To mě nezajímá,“ utnul ho Heddly. „Letí pilot plus jeden. Mašina je 
pro tři plus on. Poletíš s nima, chci, abys tam byl. My se tam pokusíme 
dostat autem.“ Trevor mlčel a otočil se k Jane. 

„Prosím tě, mluv na něj, ať neztratí vědomí, jo?“ Nebylo to potřeba. 
Konverzace mi přišla natolik zajímavá, že jsem se při vědomí držel sám. 
Tak já poletím helikoptérou! To chci zažít! Všiml jsem si, že se hýbu.  

„Clenny? Slyšíš mě?“ Jane. Něco jsem zamumlal. 

„Jak se cítíš? Poslyš, já vím, že je ti teď blbě, ale něco ti řeknu. Ty to 
zvládneš, ok? A já ti pomůžu. Oba to zvládneme, ať je to co chce. Ale 
teď to nesmíš položit, ne teď. Jsi pro?“ 

„Hmmmm…,“ pamatuju si ještě. 

„Neboj se, to bude dobrý. Jsem tady.“ 

 
Poslední slova, která jsem toho dne slyšel. 
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K A P I T O L A  D R U H Á 

 

…hop! 

 

Probral jsem se o dva dny později. 

„Co je, co se stalo?“  

Někdo si odkašlal. Sklopil jsem oči tím směrem. Naproti, na židli u 

stolku, seděl Trevor a četl časopis. Vzhlédl a unaveně se usmál. Vstal, 

zívl a šel ke mně. 

„Dobré ráno, Clennyore,“ pozdravil mne, „vítej zpátky!“ 

Chvíli bylo ticho, pak mi došel význam jeho slov. 

„Ono se něco podělalo?!“ visel jsem očima na doktorovi. Ten 

naprázdno vydechl, polkl, pak si přisunul židli a ztěžka se na ni posadil. 

„Víš…,“ začal opatrně, „když jsme šli na přistání, tak jsi nám spadnul. 

Sedm minut jsme seděli na heliportu a nemohli tě převést pryč. Dělal 

jsi naschvály a dal nám zabrat. Ještěže tam měli LUCASe, jinak bych to 

asi nedal. Stárnu. Měl jsi vidět těch stříkaček epinefrinu!“ spráskl ruce. 

„Myslím, že to uklízí ještě teď. Každopádně můžeš poděkovat svému 

tělu. Osm minut zástavy už normálně hraničí s poškozením mozku, spíš 

už je to dost dlouho a zchladit tě nešlo.“ 

Do pokoje nahlédla sestra, Trevor jí posunkem ruky naznačil, že je 

všechno v pořádku a chtěl pokračovat. Všiml si asi, že si prohlížím svůj 

hrudník. 

„Jo,“ vydechl, „to máš od LUCASe. 

„A ta dírka v hrudníku?“ zeptal jsem se překvapivě klidně. Trevor se 

podrbal na pleši a znejistěl. 
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„No, ehm… Já v tý mašině k tobě byl jakože nejblíž. Když nic nezabíralo, 

neměl jsem jinou možnost, než ti ten epinefrin narvat přímo do 

srdečního svalu,“ odmlčel se pomalu. „Teprve pak sis dal říct.“ 

„Prosím tě, Trevore! Nebuď tak morbidní!“ zpražil jsem ho. Zvedl hlavu 

a upřel na mě své malé, unavené, krví podlité oči. 

„Vypadám snad na to, že si dělám srandu?“ 
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K A P I T O L A  T Ř E T Í 

 

Létající Mark Heddly 

 

„Na,“ řekl Mark Heddly čtrnáctého dne mého pobytu na jednotce 

intenzivní péče a podával mi černou krabičku. Byla trochu těžká. 

„Co to je?“ otázal jsem se. 

„Otevři to.“ 

 Uvnitř ležela ta zlatá medaile z MS. Vytáhl jsem ji, asi pět vteřin ji 

prohlížel a pak ji zavřel zpátky. 

„Schovej to, nechci to vidět.“ S pohrdavým tónem, který jsem sám 

nečekal, jsem podával Markovi krabičku. 

„Já myslel, že aspoň z téhle budeš mít radost, když tak dřels,“ opáčil 

Mark divně. 

„Hergot, říkám ti, abys to dal pryč! Já to vím a nepotřebuju to vidět. 

Schovej to!“ 

„Dobře, dobře, dobře,“ brzdil mě Heddly, „hlavně se nerozčiluj. Dám ji 

k sobě do sejfu, kdyby sis náhodou vzpomněl.“ 

Jako vždycky… Většina mých kovových věcí podobného typu skončí 

v Heddlyho velkým sejfu. Jen pár medailí mám někde doma na půdě 

v zaprášené krabici. Nemám rád, když se na ně musím dívat. Zaprvé 

mě to ruší, zadruhé rozčiluje. 

„A tohle chceš vidět?“ zeptá se a hodí přede mě noviny. Jeden bulvární 

plátek Shard a jeden sportovní deník Fonts of the Sport. 
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Bulvár nečtu, ale vezmu v potaz fotku, kterak mě Trevor a „mG“ táhnou 

v horečce do šatny. Najednou strnu. Mojí pozornost upoutá schodiště 

v levé části snímku. 

Ta silueta je jasná. Heddly s rozpaženýma rukama a zkroucenýma 

nohama vypadá, jako by ze schodů dolů letěl. Akreditace mu vlála nad 

hlavou, jako nějaký praporek. Ve Fonts of the Sport byla tatáž 

fotografie. Neubránil jsem se uchechtnutí. Létající sportovní manažer 

Mark Heddly! 

„Nevěděl jsem, že umíš lítat, Marku,“ řeknu obdivně a podávám mu 

noviny s prstem zanořeným na část fotky. Dotyčný ji chvíli zkoumá a 

pak vyprskne smíchy. 

„Ha ha ha!!! No, když to říkají novináři.“ Oba jsme se rozchechtali. 

 

Ve Fontech bylo psáno velkým titulkem: „MISTR SVĚTA NA ČTYŘ STECH 

METRECH, CLENNYOR PETTERD, PŘED DVĚMA TÝDNY KRÁTCE PO 

TRIUMFU ZKOLABOVAL.“ Pak následoval popis situace a Heddlyovo 

vyjádření, že jsem skončil v nemocnici na pár vyšetřeních a z vyčerpání. 

Nic zvláštního. O šampionátu se zmiňovaly i Timesy a manchesterský 

večerník – v kostce. 

„Seš třída, Marku, takhle to spláchnout. Bravo!“ 

„To nestojí za slovo, ale díky,“ mávl rukou. 

„Ovšem,“ řekl pomalu, „máme problém.“ Vytáhl svůj BlackBerry, chvíli 

tam cosi hledal a podal mi ho. Na obrazovce se objevily záběry jedné 

soukromé televize z bazénu. Pak záběr z té malé kamerové 

helikoptéry, kterak ležím na zemi, z pravé strany se sklání Trevor, z levé 

Georg a nad hlavou mám Jane. Mark stál opodál a kamsi telefonoval. 

Pak střih a na obrazovce se objevil vchod do nemocnice a před 

kamerou chlápek otočený zády k objektivu. Povídal, že mě přivezli 

vrtulníkem se zástavou oběhu, že jsem jim při přistávání málem zařval 

pod rukama a že mě ještě sedm minut po přistání resuscitovali 

v helikoptéře, než mě mohli převést. 
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Že prý je můj zdravotní stav kritický a blablabla… Pak záznam skončil a 

Mark si telefon vzal zpět. V obličeji byl rudý víc než ďábel. 

„Mluvil jsem s tiskovou, Emily Samptnová se jmenuje,“ soptil. „Ona a 

její lidi drží jazyk za zuby, ověřil jsem si to. Takže od nich to není…“ 

„A kdy to vyšlo?“ zněl můj dotaz. 

„Včera v ranních zprávách,“ bylo mi odpovězeno. „No, takže teď už 

samozřejmě celé ostrovy vědí, kde ležíš a co je. Už jsem na celou tu věc 

nechal vydat embargo, takže ani Emily nic nevydá bez toho, abych já o 

tom nevěděl. Do tisku nevletí nic, co nenapíšeme do oficiálních 

tiskovek. Ale pochop, že musíme něco vymyslet. Sorry, že to takhle 

říkám, ale média spíš než tvůj titul zajímá to, jestli nenatáhls brka. Už 

si o tom štěbetají i ptáci na špitální střeše,“ dodal pobaveně. „Včera 

prý se sem pokoušela dostat nějaká reportérka od bulváru a ještě dva 

maníci s kamerou. Musela to řešit nemocniční ochranka a prý vůči té 

reportérce ze Shardu museli použít přiměřené donucovací prostředky, 

jelikož kladla odpor.“ 

Hvíííízd, byla moje reakce. Heddly mlel dál. 

„Mám kamaráda ze studií, vlastní bezpečovku a když slyšel o tom 

poprasku, tak sem k tobě dneska nasadil tři bodyguardy. Že prý mi 

něco dluží. Korzují tady po chodbách, a kdyby byl problém, pomůžou 

místním. Máš je, jak dlouho budeš potřebovat, prý.“ Heddly zmlkl. Bylo 

ticho. 

„Tak děkuju,“ ozval jsem se. 

„Jasně, teď se musíš sebrat… Jo, abych nezapomněl, včera mi 

uprostřed toho zmatku volala sama krá…“ 

„Promiňte,“ skočila mu do řeči sestra, která právě vešla do pokoje, „ale 

musím vás požádat, abyste na chvíli odešel.“ Mark odešel na chodbu a 

přes otevřené dveře bylo slyšet, jak se baví s jedním bodyguardem. 
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Sestra mi měnila infuzi, takže Mark byl za pět minut zpátky a tvářil se 

důležitě. 

„Volala mi sama ctihodná královna, že chce vědět, jak to s tebou 

vypadá. Tak jsem jí řekl, co vím. Chce, abych jí občas dal echo. A mám 

ti vyřídit, že až se z toho dostaneš, máš se stavit na čaj o páté.“  

Užasle jsem zíral na Marka s otevřenými ústy a nebyl schopný slova. 
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K A P I T O L A  Č T V R T Á  

 

Obrácený svět 

 

Z úvah nás oba vyrušilo zaklepání na dveře. Mark dotyčnou osobu 

spatřil dříve než já, neboť dveře byly za výstupkem ve zdi. 

„No nic, já už půjdu,“ děl najednou Mark. „Zkusím něco vymyslet a 

stavím se pozítří. Kdyby tě něco napadlo, tak to probereme. Máš tady 

další návštěvu.“ 

„Jo? A koho?“ zeptal jsem se zvědavě. 

„Uvidíš, Clennyore, nech se překvapit.“ A otočil se ze své strany doleva, 

směrem ke dveřím. Pak se zarazil. „Hmm, tak u toho já bejt fakt 

nemusím,“ prohlásil neutrálně a vypařil se. 

 

„Ahoj marode. Jak se cítíš?“ zeptala se vesele. Šok číslo jedna. Málem 

jsem ji nepoznal. Ještě dva dny předtím byla blond, toho dne už měla 

vlasy kaštanově hnědé. Koupila si taky nové šaty s kytičkovaným 

vzorem. 

„Zavři tu pusu, vletí ti tam komár!“ prohlásila po chvíli se smíchem. 

Evidentně se dobře bavila. 

„Ptala jsem se tě,“ zopakovala, „jak se cítíš?“ 

„Ahoj Jane. Pořád stejně. Zato ty vypadáš nádherně,“ odpověděl jsem. 

„A co je tohle. Ty se někam stěhuješ?“ hodím hlavou směrem 

k cestovnímu kufru. 

„Ano. Sem.“ Než jsem se zmohl na nějaké slovo, přišel šok číslo dvě. U 

nohou mojí postele přistála karimatka. To už jsem koktal. 
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„C-c-c-co t-t-to je?“ 

„Nepoznáš karimatku?“ divila se. 

„No to jo, ale co to děláš?“ 

„Chci tady dneska s tebou spát, Clenny,“ řekla jakoby nic.  

Teď jsem se pro změnu začal smát. 

„Ha, ha!!! Ale to nejde, tohle je JIPka, sem nemůžeš,“ namítl jsem. 

„A proč by to jako nešlo?“ opáčila klidně Jane. Už mi docházely 

argumenty. 

„Tak já nevím, jsou snad nějaký předpisy, ne?“ 

„Hele, ale předpisy jsou od toho, aby se občas porušily, milej zlatej. A 

když máš protekci u primáře…“ mrkla na mě. Už jsem nerozuměl vůbec 

ničemu. 

„Jaká protekce? Ty s ním spíš?“ vypadlo ze mě. BUM! Teď jsem to 

zazdil! Jane švihla rozdělaným spacákem o podlahu a otočila se. 

„Clennyore!!“ zvedla hlas. Používala zdrobnělinu, ona jediná ji směla 

použít. Moje celé jméno vyřkla jen tehdy, pokud na mě byla naštvaná. 

A to teď byla. 

„Mě už to nebaví se tady s tebou dohadovat! Ne, nespím s ním,“ řekla 

důrazně, „ale primář tohohle oddělení se zná s mým tátou, studovali 

spolu. A asi jsi zapomněl, že jsem v tomhle špitále před dvěma lety 

pracovala jako začínající právnička pod dohledem kolegy!“ 

A jo, vlastně! Do háje! Její tvář teď byla zrudlá vztekem a v očích jí plálo 

něco, co jsem nebyl schopen v tuhle chvíli identifikovat. Až o pět 

měsíců později jsem zjistil, že to bylo zklamání a ponížení. 
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I N T E R M E Z Z O  P R V N Í  

 

Když píšu tyto řádky, venku se stmívá. Zapadající slunce mi svítí do 

oken. Psaní mi jde pomalu, jsem vyčerpaný. Vstanu z postele, dojdu 

k oknům a sklopím svůj zrak dolů na Rochdale Road v Oldhamu. Chvíli 

pozoruju ruch pulzujícího Manchesteru pod sebou. Nejspíš zase pršelo. 

Chtěl bych cítit vlhkost deště ve vzduchu, ale namísto ní cítím jen 

štiplavě pronikavý pach dezinfekce. Chtěl bych být tam venku, chci, 

aby to už skončilo. Nejde to. Cítím se tak malý! Potom si všimnu, že 

kousek napravo ode mě, za oknem, startuje vrtulník. Tentýž žlutočerný 

stroj, kterým jsem sem před pěti měsíci v bezvědomí přiletěl. Bylo to 

sedmnáctého května. Hledím za tou blikající věcí, dokud nezmizí 

z mého zorného pole.  

 

Někde tam je bazén. Vrátím se tam ještě někdy? Budu moct ještě někdy 

vůbec plavat? napadlo mě najednou. Ačkoli původně plavání sloužilo 

jako zástěrka, propadl jsem mu způsobem, kterému sám nerozumím. 

Sport mi dává mnohem, mnohem víc, než si sám dokážu vysvětlit. 

K čertu s librami! Netvrdím, že je nepotřebuju, ale co budu dělat s dvě 

stě padesáti tisíci librami nejenom za titul fakt nevím. I po tom šíleném 

polovičním zdanění mi zůstane dost na to, abych si koupil nové auto a 

nějakou dovolenou pro sebe a Jane. A zbytek přihodím ke spoření. 

Normálně mi stačí mzda. Sto tisíc liber dostanu od asociace, dalších sto 

padesát od sponzorů - jestli tenhle závod vyhraju. Mitchell L. Drake, 

šéf asociace, to prý podepíše, až jestli se uzdravím – kroutí se. Ze 

smlouvy se stejně nevykroutí. 
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Moje myšlenky se stáčí k Jane. Stýská se mi po ní. Jak se má? A proč se 

tady neukáže? Odpověď byla vcelku jednoduchá. Právě probíhal soud 

s jistým Gerem Wirklem, no a Jane proti němu jako státní zástupkyně 

vede obžalobu. Pokud vím z Internetu, tak tenhle Ger Wirkl jede 

v nějakých nelegálních mega obchodech s průmyslovými surovinami, 

tabákem a orgány vypěstovanými z kmenových buněk. Prase! Jane ho 

škvaří zaživa. Vyhrabala na něho tolik těžko uvěřitelné špíny, že i 

parlament v Londýně má bojovou pohotovost. Jeho obhájci nestíhají 

přicházet s protidůkazy a Jane nasadila takové tempo, že se jeho 

obtížně vykonstruovaná a ještě ke všemu zřejmě jen částečně pravdivá 

obhajoba bortí rychlostí světla a je jenom otázkou času, než ho pošlou 

na pěkně dlouho hnít. Paní žalobkyně je dost skoupá na slovo – nechce 

ohrozit probíhající soudní líčení. Má moc práce. A ani prý sem nechce. 

Však taky komu by se chtělo do aseptického pokoje, že? 

 

Slunce se sklání za horizont rychleji a rychleji. Další den končí. Pro mě 

však začíná další ze stovek bezesných nocí. Vracím se do postele 

s prázdnem v těle. Kdeže jsem to přestal se svým vyprávěním? 
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K A P I T O L A  P Á T Á 

 

Nájezd 

 

Hádka s Jane už moc dlouho netrvala. Jakmile jsem si vzpomněl, že se 

její táta opravdu zná s primářem jednotky intenzivní péče a že v téhle 

nemocnici před dvěma lety pracovala, cítil jsem se jako idiot. Je ti 

dvacet šest, nechovej se jako blbec! 

„Promiň mi to,“ hlesl jsem omluvně. „Moc mě to mrzí, asi mi nefunguje 

mozek.“ 

„Nemysli na to,“ řekla něžně a dala mi pusu na čelo. „A z čeho?“ 

„Já nevím, asi z toho prostředí tady.“ 

Jane se rozhlédla po pokoji. „Mně by z toho hráblo dřív,“ utrousila a 

odešla. 

 

Vrátila se asi za deset minut v doprovodu sestry a před sebou tlačila 

invalidní vozík. 

„Jdeme ven,“ usmála se. Raději jsem držel pusu, ten den jsem toho 

zvoral víc, než bylo zdrávo. 

„Je půl páté, do osmi musíte být zpátky, aby mohl dostat další infuzi,“ 

říkala sestra a odpojovala mi kabely od svodů. 

„Kdyby došlo k zástavě oběhu,“ pokračovala, zatímco otevírala skříňku 

na zdi a něco z ní vytahovala, „tohle mu píchneš do žíly a okamžitě 

voláš na tohle číslo. Užijte si to,“ podávala jí papírek a injekci epinefrinu 

ve sterilním obalu. 

„Děkuji ti, Brett,“ poděkovala a už si to štrádovala ven z pokoje. 
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Na chodbě nás ihned obklopili tři ramenatí svalovci. Jeden šel před 

námi a dva po stranách. Když jsme došli ke dveřím oddělení, ten první 

nás gestem ruky zastavil a vyšel ven. Chvíli s někým hovořil, pak strčil 

hlavu do dveří a pokynul nám, abychom vyšli. Ve výtahu stáli další dva. 

Všichni jsme sjeli do přízemí, prošli traktem budovy a vyšli zadním 

vchodem do nemocničního parku. Mlčky jsme se procházeli mezi 

stromy – teda, já jsem se vezl – za bedlivého dozoru ochranky. Pak se 

Jane posadila na lavičku, tři chlápci se ztratili. Ty dva další nebylo taky 

nikde vidět. Začali jsme si povídat. 

 

Zrovna, když jsme byli v nejlepším a plánovali, kam pojedeme na 

dovolenou, až se odsud dostanu a jaké si koupíme auto, zazvonil Janein 

telefon. Zvedla ho.  

„Slyším, Trevore? … Jo, jsem v Královské, u něj. … Myslím, že dobře, 

akorát mu dneska trošku hráblo, tak jsem ho vzala ven, aby se trochu 

provětral. … No a?“ Delší pauza, nespouštěla ze mě své uhlově černé 

oči. „Takže bakterie říkáš, aha. A dál?“ Zpozorněl jsem. „Rozumím, to 

je mě tě líto. … Jistě, že mu to vyřídím. … Hele, jsi doktor? Jsi, tak si 

přece poradíš. … Tak zítra, dobrou noc.“ 

 

„To byl Trevor,“ řekla mi, když ukončila hovor. „Pozdravuje tě. Už 

několik dní zkoumají tvoje tělesný tekutiny. Ví se už, že je to bakterie, 

ale ne jaká. Prý ta kultivace potrvá do rána, takže po šesté přijdou. Jeho 

kolega, nějaký Neil Bick, co s ním na tom krom lidí z laborky dělá, má 

dneska noční na imunologii v druhým traktu budovy. Trevor že prý 

bude spát na lékařáku.“ Vzal jsem informaci s klidem. Mou pozornost 

upoutal nějaký člověk asi tři sta metrů od nás. Držel něco v ruce. 

„Hele, tam někdo je,“ ukázal jsem tím směrem. Stál tam nějaký muž 

v modré kšiltovce, vybledlém tričku a zelených šortkách. Ochránci 

v černém ho zmerčili dřív než já, pochopitelně. Dva z nich si to klusem 

namířili k němu, ti tři se najednou objevili ani ne metr od nás. Snažil 

jsem se nevnímat jejich přítomnost. 
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Viděl jsem, jak má jeden z nich položenou ruku na pouzdře s pistolí. 

Další si stoupnul před vozík, směrem k útočníkovi, čímž mi dokonale 

zakryl výhled. I vyřešil jsem to předklonem horní části těla a se zájmem 

pozoroval situaci zpod jeho rozkročených nohou. Ti dva s dotyčným o 

čemsi diskutovali, zřejmě chtěli, aby jim dal tu věc, co držel v rukou. Asi 

to nedopadlo, poněvadž se jeden ze strážců bleskově pohnul a než 

jsem stačil mrknout, už mu klečel na zádech. Chlap řval a mrskal se, ale 

tím si to ještě zhoršil a zkrotl. Druhý strážce ho začal prohledávat a vzal 

mu tu věc. Pár vteřin na ni koukal a pak si držel něco v uchu. Asi za tři 

minuty mi došlo, že použil mikro vysílačku, páč po cestě přijelo do 

parku policejní auto s majákem, vystoupili z něj dva uniformovaní 

policisté a naložili toho chlápka. Jane to divadlo sledovala s otevřenými 

ústy a vytřeštěnýma očima. 

„Zavři tu pusu, vletí ti tam moucha,“ pokoušel jsem se oplatit jí její žert, 

načež jí panty s hlasitým cvaknutím zubů sklaply. Otočila se ke mně. 

Její tvář momentálně postrádala barvu. 

„Viděl jsi to?“ vysoukala ze sebe ohromeně. 

„Si piš!“ přikývl jsem. „Ostří hoši.“ 

„Bych řekla,“ kývla na to Jane. 

 

„Byl to novinář v civilu, měl kameru a v tom nějaké fotky a video. 

Vysvětlili jsme mu, že vás nemůže dokumentovat bez souhlasu, pane 

Petterde, ať nám vydá aparát. Několikrát odmítl, tak jsme ho sebrali,“ 

vysvětloval jeden ze dvou týpků z ochranky. S Jane jsme na sebe 

udiveně pohlédli a mě na mysli vytanula Markova slova: Do tisku 

nevletí nic, co nenapíšeme do oficiálních tiskovek. 
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K A P I T O L A  Š E S T Á  

 

Ztracen 

 

Když jsme se vrátili zpět na pokoj poté, co ho důkladně prošmejdili lidi 

z ochranky, když si vyměnili směnu, nedalo mi to a zeptal jsem se jí. 

„Ty, Jane, a proč tady chceš dneska spát?“ 

„Doma je mi smutno,“ odpověděla. 

„A proč nejedeš k vašim do Leedsu a na chvíli nevypneš? Vždyť to máš 

kousek.“ Jane si mě změřila pohledem. 

„Protože…,“ hlas se jí zadrhl. Zavřela oči, vydechla a odkašlala si. 

„…Jestli si vzpomeneš, tak na tom bazéně, ještě než jsi omdlel, jsem ti 

něco řekla. Řekla jsem ti, že budu s tebou a že ti pomůžu.“ Nastalo 

poněkud trapné ticho, které Jane po chvíli přerušila. 

„Někoho jsem ti přivezla,“ řekla a sáhla do kufru. Vyndala z něj plyšáka. 

Téměř identickou, zmenšenou kopii mého psa Endyho. 

„Jé! Děkuju moc,“ řekl jsem nadšeně. S plyšákama už si dávno nehraju, 

ale tenhle má pro mě speciální význam… Teď ho u sebe bohužel už 

nemám. Nejde to. 

 

„A jak ten se má?“ optal jsem se. 

„Byla jsem se tam podívat. Má se dobře a pozdravuje tě. Hodinu 

čmuchal u plotu, pak seděl u dveří, jestli náhodou nepřijedeš. Když 

zjistil, že asi ne, koukal na mě tak vyčítavě, jako by se mě ptal, proč 

jsem tě nevzala s sebou. Vysvětlila jsem mu to a snad to pochopil.“  



© Tomáš Salák | 2014  25 

„Ten určitě, je chytrej a mazanej,“ usmál jsem se. Díval jsem se na 

plyšového Endyho. Najednou se ve mně cosi zlomilo. Uvidím ho ještě? 

A proč nikdo pořád neví, co se mnou je? Otřásl jsem se. Už jsem 

nemohl. Bublina, ve které jsem se léta schovával před vším tam venku, 

co by mě mohlo ohrozit a žil jsem v bezpečně známé realitě, najednou 

popraskala. Rozbrečel jsem se. 

„Co je?“ slyšel jsem Jane. 

„Já nevím!“ štkal jsem. „Já už nemůžu dál!“ Jane si sedla na postel a 

objala mě. Bublina praskla. Všechno se valilo ven. Proud emocí byl 

příliš silný, abych ho mohl zastavit. 
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K A P I T O L A  S E D M Á 

 

Odhodlání z vnějšku 

 

Nevím, jak dlouho jsem brečel. Možná deset patnáct minut, možná 

déle. Řval jsem Jane na rameni, že už nemůžu. Dostal jsem se na dno. 

Přesněji napsáno - byl jsem na dně. Házelo to se mnou, jako vlny 

Atlantiku s ořechovou skořápkou. Vlny -  jak příhodné přirovnání. 

„Ale no táák,“ utěšovala mě, „všechno bude dobrý.“ 

„Kecy! Co když už nikdy nebudu moct plavat?!“ Máločeho se v životě 

bojím tak jako toho, že budu muset s plaváním skončit proti své vůli. 

Můj svět by přestal existovat. 

„Ale budeš, slibuju. Jenom to chce čas.“ 

„Já… Já už nemám sílu, chápeš to? Jsem unavený a vyčerpaný. Já už 

nemůžu!“ 

„Musíš, Clenny, musíš. Máš ji, jen o ní teď nevíš, ale já vím, že jí máš, 

posloucháš mě?“ Jen jsem přikývl. „Ty to teď nemůžeš vzdát, tohle 

přece není tvůj styl.“  

Jane měla toho večera pravdu. Nemůžu a nechci to vzdát. Rozhodně 

ne teď. Rozhodně ne tady. Budu bojovat dál, protože chci… Až mě to 

přešlo a uklidnil jsem se, zeptala se mě, jestli nechci přečíst pohádku. 

Byl jsem tak zničený, že jsem proti jejímu návrhu nic nenamítal. 
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Zatímco četla, přišla do pokoje sestra a mlčky mi podala další infuzi. 

Jane po chvíli najednou zaklapla knížku. 

„Konec předčítání, jde se spát!“ rozhodla. Nevím, co to vlastně četla, 

myšlenkami jsem byl někde pod vodou a nevnímal jsem ji. Zabublalo 

to a já se neochotně vynořil zpět do reality. Jane se šla převléci do 

pyžama, pak si přitáhla volnou kolečkovou postel k mojí, sterilní přehoz 

nechala na místě a položila na něj karimatku. Vzala si spacák a lehla si 

na postel tváří ke mně. Usmála se. „Dobrou noc, Clenny,“ stiskla mi 

ruku. Odhodlání překonávat překážky a nástrahy života sice neztratíte, 

jen vám nejspíš někdo druhý sem tam musí připomenout, že ho pořád 

máte v sobě a stačí ho vydolovat. Ono už se pak postará o zbytek. 

Vzpomněl jsem si ještě na jednu věc. 

„Jane?“ zašeptám do ticha.  

„Hmmmm…? Já už spím a ty bys měl taky,“ zamumlá. 

„Děkuju,“ špitnu. Zavírám oči a nechávám se unášet na křídlech 

spánku. 
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K A P I T O L A  O S M Á 

 

Grampozitivum 

 

Ráno dalšího dne mě sestra vzbudila asi o tři čtvrtě na šest, že prý po 

šesté přijdou doktoři. Ranní hygiena a další věci. Zdálo se mi o vodě. 

Ve snu, zdálo se, zůstal na vodě plavat můj žaludek, neboť jsem se od 

něj cítil špatně. Jane mi říkala, ať tolik neblbnu, že banány, jablka, fíky 

a několik hroznových bobulí nejde moc dohromady. A vůbec byla 

zajímavě praštěná, když si u primáře JIPky, nevím jak, vymohla 

procházku po parku. Ten jí musí pěkně zobat z ruky! Nechtěl jsem ji 

budit, jen ať se vyspí. Asi jsem znovu usnul, protože jsem se opět 

vzbudil a Jane nikde nebyla. Její věci ale byly v pokoji. Myslel jsem si, 

že se šla umýt, nebo se najíst, jenomže bylo pryč dvacet minut a ona 

pořád nikde. 

 

Po dalších dvaceti minutách vešla beze slova do pokoje, bílá jako 

vápno. K mému překvapení ji následovali Mark a Georg. Jane se 

bezmyšlenkovitě posadila na postel, ve které spala. Mark ani 

nepozdravil, opřel se o zeď napravo od postelí a nepřítomně čuměl 

před sebe. Georg mi pokynul na pozdrav, zabořil pohled do země a 

zastavil se na místě. Do pokoje vešel nějaký lékař a za ním Trevor. Bylo 

to poprvé, co jsem Trevora viděl v bílém plášti, a došlo mi, že vlastně 

v oldhamské Královské nemocnici pracuje. Onen neznámý se mi 

představil jako Neil Bick. Že prý už mají výsledky. Ta bakterie se prý 

jmenuje Staphylococcus aureus neboli Zlatý stafylokok. Je to ale nějaký 

velmi agresivní kmen, který prý viděli poprvé.  
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Už jednou mě málem zabil a další nájezd by nejspíš můj organismus 

nevydržel. Antibiotika, co mi dávají intravenózně, jakože do žíly, ho prý 

drží „v šachu,“ ale moc času nám nedají, protože prý nejsou schopné 

potlačit infekci. Prý musejí vymyslet, co s tím a ať se raději připravím 

na to, že se sportováním je konec. 

„Cožééé!! Nikdy!!“ zařval jsem, až všichni leknutím nadskočili. Teď už 

mi žaludek neplaval, ale převrátil se. Zaškubal sebou tak, že jsem se 

obrátil doprava na postel, kde seděla Jane. Měla na sobě ty nové 

kytičkované šaty. Bohužel… Když to skončilo, zvedl jsem hlavu a 

omluvně se na ni podíval. Pak jsem uviděl Marka Heddlyho, jak klečí 

v obsahu své zpola strávené snídaně a heká. Zelená erární halena mu 

byla k ničemu. Zvrátil jsem se dozadu. Majstr Dží stál čelem ke zdi. 

 

Nedokážu se nikdy smířit s tím, že bych měl proti své vůli se sportem 

končit. Já ne! To jsou prachsprosté kecy! Já jim ještě ukážu! 
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K A P I T O L A  D E V Á T Á 

 

Blízko od daleka  

 

Nebudu psát, co se dělo potom, ani několik následujících týdnů, 

poněvadž se to prostě napsat nedá. Už se nesměju. Nemůžu a ani se 

to nehodí. Kapačky, nuda, kapačky, nuda… Horečky jsem dostával stále 

častěji, do toho přišla flebitida, takže zánět žíly. Fix práce! Bylo mi zle. 

Požádal jsem sestru, zda by mi nemohla donést nějakou odbornou 

literaturu. Chtěl jsem být lékařem, ale nějak z toho sešlo. Medicína mě 

zajímá. Nejvíc žeru anatomii a fyziologii. Ale neškodí si přečíst taky 

něco například o autoimunitních nemocích, nebo o nejnovějších 

studiích a výzkumech. Medicína je jeden z oborů lidského vědění, který 

letí dopředu hodně rychle. Tak bych měl letět s ním, i když zůstane jen 

u hobby. 

 

Jane přes den chodila do práce. Když jsem se budil kolem šesté ráno, 

byla už pryč. Tak jsem četl a přemýšlel, jaký to zmetek překonal mojí 

kožní bariéru a teď mi někde v těle prostě dělá bordel. Jak prosté, jak 

primitivní. Prdlajs… Vracela se kolem půl čtvrté odpoledne. Hodně 

jsme si povídali, anebo jen mlčky vnímali přítomnost toho druhého. 

Nedocházelo mi to. Spala u mě na vedlejší posteli, odcházela, 

přicházela. Den za dnem, týden za týdnem. Ale byla tam. A když tam 

byla, cítil jsem se bezpečně, že se mi nemůže nic stát. Žiju zdravě, jím 

zdravě, tak proč ty koky? Co se v mém imunitním systému vlastně 

stalo, že nefunguje, když před rokem jsem ještě byl zdravý?  Nic 

nezabírá, nic nefunguje. Generál z války nemůže zbaběle couvnout. 
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Musí vyhrát, nebo padnout. Já tu svou nevzdám. A víte proč? Protože 

mě baví válčit sám se sebou, i když je to někdy sakra těžké. 

 

Červen pomalu končil, myslím, že zrovna bylo devětadvacátého. Četl 

jsem zrovna něco o cyklooxygenáze prvního a druhého typu a jejích 

inhibitorech, když se ozvalo zaklepání a vešel Neil Bick. Po úvodních 

formalitách zvážněl. A kruci. Nejdřív mlel o tom, co už jsem sám věděl. 

Můj krevní obraz je špatný, c - reaktivní protein pořád vysoký, takže 

zánět jako poleno, nezdá se, že by ustupoval, kapačky nefungují, s 

protilátkami jsem na tom bídně, je to nějaká hurónsky agresivní forma, 

neví se co s tím, a tak dále, a tak dále. Blablabla, bububu… 

„Je tady ale jedna možnost,“ řekl najednou. „Je však jaksi riskantní, 

protože nevíme, jestli to zabere a co to udělá.“ 

Ve zkratce jde o to, že mě zavřou do sterilního pokoje, chvíli to nechají 

tak, jak to je teď a budou čekat, jestli to nezabere. Když ne, „vypnou“ 

mi imunitu a začnou mi, krom jiného, do kardiovaskulárního systému 

lít jakýsi mix tekutých sraček, co budou mít za úkol udržet mě při životě 

a ještě mi ho zachránit. A buď jo, nebo… Nebo ne. Krucinál! 

„Potřebuju to podepsat,“ řekl Neil a podal mi formulář a propisku.  

„Takže vy po mě chcete, abych si dobrovolně podepsal vlastní parte?“ 

zhodnotil jsem situaci suše. Neil uhnul pohledem a pokrčil rameny.  

„Když to nezkusíme, budeme vás stěhovat za kostel, pane Petterde. 

Vlastně po své profesní stránce nerozumím tomu, proč tam ještě 

nejste.“ 
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K A P I T O L A  D E S Á T Á 

 

Status idem 

 

Mám čas, tak přemýšlím. Zrovna teď. I když z vlastní zkušenosti vím, že 

někdy je lepší to nedělat, přemýšlím… Dokážu se smířit s tím 

(a vlastně už jsem), že dneska, zítra, nebo někdy jindy prostě zařvu a 

nebojím se toho. Proč taky? Vždyť je to přirozené. Stejně jednou přijde 

s kosou přes rameno, řekne „nazdar“, či něco podobného, bez zeptání 

udělá švih a bude to. Všechny nás to čeká, tak proč se tím stresovat, že. 

ALE! Nesmířím se s tím, že bych měl dát dobrovolně vale něčemu, co 

mě motivuje, naplňuje a žene dopředu. Ne, ne, a prostě ne. A tím míň 

kvůli nějakým miniaturním koulím, co normálně žijí na kůži, sliznicích a 

jsou neškodné. Pchá! 

 

Sedím pořád na posteli a jsem sám sobě nepřítelem. Rvu se nejdřív sám 

se sebou, ten chlap ve vedlejší dráze je sice můj soupeř, ale nejdřív 

musím porazit sám sebe, abych pak mohl porážet druhé. Největším 

nepřítelem, podle mě, jsme my sami sobě. Každou minutu, hodinu 

den, měsíc i rok. Chci být dnes lepší, než jsem byl včera a zítra lepší než 

dnes. To je to, co mě posouvá dopředu, co mě tam kope. Když stojím 

na bloku a chystám se skočit do vody, svět se zúží jenom na tu lajnu. 

Pokud všechno klapne a prohraju, protože jeden ze soupeřů byl lepší, 

je to v pořádku, je to sport. Jestli ale nedám pozor a něco pokazím já, 

tak se seřvu a jdu dál tak, abych tu chybu neudělal znovu. 
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Začátkem července mě přeložili sem, do tohohle zavřeného pokoje.  

„Co tady jako budu dělat?“ zeptal jsem se sestry, když jsem za její 

asistence prošel dezinfekční komorou a vstoupil jsem dovnitř.  

„Odpočívat a léčit se,“ odpověděla stroze, „to, co se v nemocnici dělá.“  

No jasně, ale já už měl abstinenční syndrom a potřeboval jsem se 

hýbat. 

 

Současný stav je asi takový, že mi ze všech těch injekčních dávkovačů, 

kapaček a pump tečou přes infuzní linku do žil různé léky, včetně 

imunosupresiv. Cíleně mi „vypínají“ imunitu. Napravo u skříněk stál 

pořád ten zatracený defibrilátor. To „kdyby náhodou“. Pro náhodu 

tady ale není postel. To mě pak budou stěhovat za ten kostel, jak říkal 

Bick. 

 

Dny i noci jsou tady pořád stejně nudné. Knížky mi sebrali, i plyšového 

Endyho. Všechno, čeho se dotknu, musí předtím projít dezinfekcí. 

Páchne to až hrůza. Je mi hnusně, ale držím hubu. Zajde sem sestra 

vyměnit věci a zeptá se, jestli něco nepotřebuju. Občas Trevor a Bick. 

Jinak nikdo. Nechci, aby sem někdo chodil. Zakázal jsem to. 

 

Baví mě sledovat proces s tím Gerem Wirklem, když nic jiného. 

Prý to v síni vypadá jako v boxerském ringu. Zdá se, že Jane zasadila 

poslední úder a teď je na tahu porota a soudce. Jest to skandál 

paralyzující zemi. Tady v Manchesteru a v Londýně se konají pořádné 

demonstrace. Lidé nechápou, jak takhle někdo mohl v demokratické 

společnosti pletichařit přes třicet let nerušeně, a kdyby se jim Wirkl 

dostal do rukou byť jen při odchodu od soudu… Jéje! Je toho plný 

Internet a prý taky televize a noviny. Podle mě by si se současnou 

popularitou Jane nezadal ani Hollywood. 

Mlčí, říká minimum věcí s tím, že celá pravda vyjde ven, až bude 

hotovo. Divím se, že se bulvární šťouralové nedostali k tomu, kde bydlí. 
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Jsem ale rád, že už dali pokoj a já se můžu soustředit na léčbu, to 

poslední oč stojím je pozornost. Sestry mi říkaly, že ve zprávách 

proběhla fotka z toho bazénu, jak mě Jane drží za ruku a byla o mně 

zmínka, jinak nic. Větší rozruch to díky okolnostem nevzbudilo. Venku 

byl hotový blázinec… 

 

Soudní líčení se chýlilo ke konci. Investigativní časopis NETT se vytasil 

s pozoruhodně podrobnou reportáží – s tou celou pravdou 

(hlavně ty kmenové buňky)  - a nejenom Jane vynášel do nebe, 

zatímco Wirkla… Stejně jako u veřejnosti. „Nejhnusnější a největší 

národní fraška nedohledných rozměrů za poslední dvě desetiletí…“ 

Spíše pěknej hnus. Ale aspoň mi to zvedlo náladu a odvedlo chmurné 

myšlení. 
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K A P I T O L A  J E D E N Á C T Á 

 

Není čas chybovat 

 

Milý virtuální deníčku, omlouvám se, že jsem tě delší dobu neotevřel, 

ale neměl jsem sílu psát. Stala se divná věc. Mám vztek. Hrozný vztek. 

Na sebe, protože jsem zvoral, co šlo. Tohle nebude lehké psaní. Podělal 

jsem to. Všechno! 

 

V sobotu desátého října navečer jsem stál u okna a zadumaně 

pozoroval, jak venku sviští vítr a pohrává si s listím stromů. Otevřely se 

dveře do pokoje. Myslel jsem si, že je to sestra a že něco chce, tak jsem 

se otočil a… Krve by se ve mně nedořezali! Byla to Jane, v tom žlutém 

plášti, čepici a roušce. Stál jsem tam jako přikovaný. 

„Ahoj Clenny!“ zvolala vesele. Šla ke mně a chystala se mě obejmout. 

„Ne! Nedotýkej se mě! Promiň, ale já už tyhle gumový věcičky fakt 

nesnáším! Promiň.“ Ucouvl jsem. 

„No dobře, no,“ řekla odměřeně a zastavila se uprostřed kroku. Otočila 

se a šla se posadit. Něco mi říkalo, že bych měl udělat totéž, tak se 

stalo. 

„Rád tě vidím. Jak se máš? Co v práci?“ pokoušel jsem se navázat 

hovor. 

„Ano, dobrý. Wirkl teď z cely na Southall Street nevyleze čtvrt století, 

což vzhledem k jeho věku asi znamená, že vyleze leda tak nohama 

napřed. Dostal, co si zasloužil. Praskla na něj ještě dvojnásobná vražda 

v souvislosti s tím obchodováním s orgány. Jsem spokojená.“ 
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„Tééda!“ zvolal jsem obdivně. „Tak to ti moc gratuluji! No ale pěkně jsi 

ho pekla, muselo tam být pořádný horko. Ale stejně, řekni mi, jak může 

někdo tak dlouho, notabene ještě ve dvaasedmdesáti, řídit takový 

svinstva, aniž by se to provalilo už dřív? Vždyť my dva jsme ještě nebyli 

na světě, když to začalo! Pravda, jsi o dva roky starší, ale i tak.“ 

„Nevím, už a ani mě to nezajímá. Udělala jsem svoji práci a nacpala 

toho grázla, kam patří. Co se s ním stane, je mi u zadku.“ Je fakt, že 

Jane je talentovaná právnička. Poměrně brzy to dotáhla na státní 

zástupkyni. Že dokáže dostat za mříže takovou rybu, jsem ale netušil.  

„Ale o tom jsem se s tebou nepřišla bavit,“ řekla. Tázavě jsem zvedl 

obočí. 

„Aha? O čem teda?“ 

„Víš, kde jsme se my dva potkali?“ 

Usmál jsem se. „Tak na to se, myslím, zapomenout nedá. Bylo to ve 

vlaku pod kanálem před šesti lety, cestou z kontinentu. Ty ses vracela 

z Francie a já tam byl na nějaké výstavě.“ 

Jane přikývla. Po chvíli prolomila ticho. 

„Poslední dobou jsem o nás hodně přemýšlela. Já už takhle nemůžu a 

nechci žít.“ Otevřel jsem pusu, ale přemýšlela, tak jsem jí zase zavřel.  

„Já prostě nemůžu žít s někým, pro koho jsem jen duch!“ Sestry měly 

obličeje nalepené na sklo. Interkom byl zapnutý jednostranně, ode mě 

k nim. Natáhl jsem se a vypnul ho. 

„To není pravda…“ namítl jsem. 

„Že ne?!!“ syčela. „A proč teda, když já vstávám do práce, tak ty už jsi 

v bazénu a když odpoledne přijdu domů, seš v posilovně, nebo někde 

pryč?!“ Byl jsem přesně tam, kde jsem být nechtěl – v kůži Gera Wirkla 

v soudní síni. Teď už chápu, jak se musel cítit. Jane útočila jako raněná 

lvice. Její uhlově černé oči vyčítaly samy za sebe. 

„Když pro tebe nejsem duch, jak mi tady tvrdíš, tak proč, proč teda 

večer usneš už v osm? Víš, jak mi je? Taky bych si chtěla třeba povídat, 

nebo se dívat na film, ale ne sama! 
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A taky - proč teda máme ložnici každej v jiný místnosti? Kdy jsme spolu 

naposledy spali v jedné posteli, co?“ Zapátral jsem v paměti. Míň, jak 

dva roky to nebude.  

Do prčic!  

Začala nervózně přecházet po pokoji. 

„Víš, jak mi je, Clennyore?! Houby víš! Ty nevíš nic!“ zvýšila hlas a 

nepustila mě ke slovu. „Mlč! Teď mluvím já, sakra! Chápala jsem tě, 

snažila jsem se tě naučit milovat, ale ty jsi hluchý a slepý! Voda je pro 

tebe jistota, jediný svět, kde se TY cítíš bezpečně a zdrháš tam před 

realitou venku, protože se jí bojíš a neumíš v ní žít. Máš pocit, že tě 

něco ohrožuje, a když ti lidi okolo řeknou něco jiného než kritiku, kopeš 

je do zadku! Všechny! Vlastní rodinu jsi taky odkopl! Seš vůl!“  

Jane byla vytočená. Hodně vytočená a naštvaná. Vzchopil jsem se. 

„Tak počkej, počkej, počkej! Vždyť jsem ti říkal, že jsem tamto vytěsnil, 

protože se něco stalo v minulosti! A moji rodinu do toho laskavě 

netahej, to s tím nesouvisí a je to můj problém. A sama víš, že jsou to 

už čtyři roky!“ 

„To je jedno! Ty to nechápeš, Clennyore?! Pořád ne? Život není jenom 

o vodě! Hergot vzpamatuj se, jsou tady i jiní. A já a ty mě přehlížíš, mně 

se to nelíbí. Hergot fix, co když se tam nevrátíš?“ ukázala ven. „Co když 

už nebudeš moct plavat, co potom budeš dělat? Přemýšlels o tom 

vůbec?“ 

„A co mám jako podle tebe dělat? Miluju to a miluju tebe!“ 

„Víš, co bys měl udělat? Přestat se schovávat ve vodě, vylézt ven a začít 

si uvědomovat, že bez emocí není život. Otevřít se světu. Nene, nejdřív 

se musíš otevřít sám sobě! Měl bys poprosit o odpuštění. Ne mě, na to 

už je stejně pozdě, ale sám sebe. Tak jako odpouštíme a omlouváme 

se druhým, měli bychom to samé občas učinit před sebou samým. Pros 

sám sebe a možná si jednou dokážeš odpustit svoje chyby vůči sobě, 

ale jinak se nepohneš. Musíš si to sám uvědomit. 
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A protože mi na tobě záleží, Clennyore, myslím, že ti k tomu dost 

pomůže, když teď odejdu a půjdeme každý svou cestou. Nešla jsem 

sem za tebou, protože jsem se domnívala, že ti to sepne a ozveš se 

sám. Jsi vůl, pokrytec a sobec, prober se! Není čas chybovat!“ 

Přišla a dala mi facku, protože asi musela – byl jsem slepý a hluchý. Byl 

to vlastně signál, čemuž rozumím až nyní. Hlava se mi otočila doprava. 

Lhal bych, kdybych napsal, že nebolela. Bolí ještě teď. Naše oči se na 

pár vteřin střetly. Janeiny rty se chvěly. Nejspíš to nechtěla udělat. Pak 

se otočila a odešla ven. Když odcházela, nejspíš brečela. Já stál pořád 

na místě, tvář mě pálila a v hlavě hučelo.  

 

Jane zmizela z mého života. 
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I N T E R M E Z Z O  D R U H É 

 

Áááá! Mučivých šest týdnů! Pořád to pálí, bodá a nevím co ještě. Sestry 

chodily potichu, nikdo nemluvil. Byl tady na chodbě Mark a referoval, 

co je nového a sdělil mi, že mu Jane nechala klíče od domu. Že ho to, 

co se mezi námi stalo, mrzí. Hm, díky za útěchu. 

 

Děláme rozhodnutí dobrá a špatná. Nikdy dřív mě nenapadlo, že přijde 

čas, kdy budu poprvé v životě za jedno ze svých rozhodnutí, které jsem 

učinil před lety, jímž jsem se původně bránil, pykat takovým způsobem. 

Že si to budu muset vyžrat až do dna a plazit se před sebou na kolenou, 

když mne k tomu okolnosti donutí. Ten čas právě přišel… Pořád na to 

musím myslet – „měl by ses otevřít sám sobě.“ Jak to mám udělat? 

Měla pravdu - lidé by měli umět omluvit se a odpouštět nejenom 

druhým, ale především sobě samým, ať je to jak chce těžké. Někdy je 

to ale jediný způsob, jak jít dál… 

 

A vůbec… Uvědomil jsem si víc věcí. Možná se to mělo stát. Možná pak 

budu silnější a o trochu lepší člověk. Dnes je uspěchaná doba, všichni 

se někam ženeme – do práce, z práce, nakoupit, uklidit, vyžehlit… Ale 

za čím vlastně? Za štěstím? Za klidem? Za mírem? Za pochopením? Za 

penězi? Ty nejsou všechno. Ani na chvíli se nezastavíme a 

nerozhlédneme se, pořád jdeme, protože „přece musíme držet krok.“ 

Společnost tvoří pravidla, mantinely, podle kterých bychom se v té či 

oné kultuře měli oblékat, jíst a chovat se tak, jak se chová ten zbytek. 

Když se začnete jen nepatrně odlišovat od většiny, začne ta na vás 

koukat skrz prsty. Hodně lidí se mě ptalo, jak můžu být šťastný ve vodě, 

že to nechápou. Na to nejde odpovědět, prostě to tak cítím.  
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Plavu srdcem. Myslím, že můžu s klidem napsat, že ani medaile nejsou 

všechno. Dokonce pro mě mají malou hodnotu, ano, přiznávám. Plavu, 

protože jsem šťastný, protože mě to neskutečně baví, naplňuje, miluju 

to, protože tím jsem svobodný, sám sebou. Baví mě porážet sám sebe, 

zdokonalovat se, být dnes lepší, než jsem byl včera. Nemám potřebu si 

něco dokazovat skrze medaile a stupně. Vím, proč to dělám. To mi 

stačí. Asi nikdy dost nepoděkuju všem těm lidem okolo, kteří mi plavat 

umožňují. Ne, nestačí na to slova. Takže, jestli někdo říká, že to 

nechápe, tak pardon, ale to je jeho problém, ne můj. 

 

Je konec listopadu. Za okny Královské nemocnice v Oldhamu se na 

Manchester snáší první sníh. Nevinně bílý sníh. Sestry si mění směny. 

Jedna z těch dvou, co mají dnes noční, sem chodí častěji než ta druhá. 

Nevím proč, ale neřeším to. Přišla sem prvně před třemi týdny.  

 

Dokážu odpustit sám sobě? 
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K A P I T O L A  D V A N Á C T Á 

 

Ještě ne, ještě tu musíš zůstat 

 

Sedím v blokové dozorně a čtu si knížku. Hodiny ukazují dvě třicet 

sedm ráno, za tři hodiny a dvacet tři minuty mi končí služba. Místnost 

se topí v bledém světle. Kontrolky blikají, svítí, prostě pohoda. Čtu si 

dál, když se najednou místnost zbarví doruda, nad hlavou se mi 

rozbliká alarm a užuž ho doprovází ječivý zvuk tónové sirény. Na krátký 

okamžik strnu a pohlédnu na monitor, kde čtu následující sdělení: 

 

 

POZOR, POZOR, POZOR! IMUNITNÍ SYSTÉM BYL VYPNUT, HROZÍ RIZIKO 

FATÁLNÍ INFEKCE! AUTOMATICKÝ RESTART SYSTÉMU JE 

NEDOSTUPNÝ! TŘETÍ STUPEŇ POPLACHU. 

 

V další vteřině mi to sepne: mimořádná odstávka systému, aha vlastně. 

Vždyť se o tom mluvilo na poradě. Ale dodržet bezpečnostní postup je 

na místě. Sahám po telefonu. 

„Kontrolní údržbě, máme kontakt?“ 

„Jo?“ ozve se drsný hlas. 

„Hoši,“ zeptám se a musím řvát, abych přelstil kvílející alarm, „co to 

tam dole vyvádíte? Řve mi tady vypadlá imunita!“ 

„Jo, tak to můžeš vypnout. Začali jsme s tou odstávkou a máme situaci 

pod kontrolou. Všechno v klidu.“ 
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„Potvrzuji. Tak hodně štěstí!“ řeknu a položím telefon. Beru klíčky a 

odemykám jistící poklici u tlačítka se svíticím nápisem „Breaking 

alarm“. Stisknul jsem ho, alarm zavyl a v místnosti se rozhostilo ticho a 

bledé světlo se rozlilo po stěnách. Rutině kontroluji všechny systémy a 

subsystémy. Srdce, dýchání, nervy… Všechno svítí buďto zeleně – OK, 

nebo modře – NORMAL, nebo oranžově – STAND BY, což je v tuhle 

hodinu v pořádku. Jediný, který bliká červeně – NOT FUNCTIONAL, je 

imunitní a ten bude blikat, dokud ho zase manuálně nezapnou. Náhle 

někdo zabouchá na dveře. 

„Teď ne, nemůžu, máme pohotovost,“ křiknu. Zabouchání se ozve 

znovu. „No jo, už jdu!“ 

 

„Vstávej! Clennyore, vstávej! Dobré ráno.“ 

Něco zamumlám, ale nechce se mi otevírat oči. Vím, že to přijde.  

„Polkni to,“ řekne ta žena a vstřikne mi do pootevřených úst jakousi 

hnusnou tekutinu. A horší blivajzy si vymyslet neumí? Zase ta nová? 

Proč se kolem mě ta zrzka tolik motá, když tady je? Co na mě vidí? A 

proč se na mě tak divně kouká? Už je mi to krapet podezřelé. A co to 

mělo být, ten sen? Jaká odstávka imunity? Už jí mám odstavenou 

pěkných pár týdnů a ještě dýchám. Začínáš pořádně blbnout, 

kamaráde, pomyslel jsem si. 

 

Tak a dost! Tohle musí přestat! Proč kolem mě chodí a šklebí se? Proč 

si rovnou neřekne o podpis? Zase mi to vrtalo palicí, když přišla na další 

noční. 

 

„Sestři?“ zeptal jsem se po chvíli, když vešla asi o půl desáté do pokoje 

a měnila infuzní linku. Jo, zase ona. 

„Proč děláte drahoty a neřeknete mi na rovinu, že chcete, abych se 

vám podepsal?“ Dokončila práci a podívala se na mě. 
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„Ale já nechci tvůj podpis, Clennyore,“ řekla a odcházela. Dovolil jsem 

sestrám, aby mi tykaly, vykání už mi lezlo na nervy. 

„Tak co teda?“ 

„Až někdy jindy. Dobrou noc!“ 

 

* * * * * 

 

Vzbudil jsem se s vyschlým hrdlem a třeštící hlavou. Pohnul jsem 

rukou – nešlo to, nohou – nešlo to. Co se to k čertům…! Jakže? Mám 

nohy a ruce připoutané k posteli? Ale proč, proboha? 

„Pssst! Nevrť s sebou!“ slyším. Vzhlédnu. Uf, ještěže tady není ta 

zrzka. 

„Proč jsem připoutaný?“ 

„Clennyore, pamatuješ si něco ze včerejšího rána?“ 

„Včerejšího rána? Ehm, no tak normálně. Vzbudili mě, šel jsem se 

umýt, pak jsem si četl…“ 

„Víš, co je dnes za den?“ 

„No jo, čtvrtek třetího prosince.“ 

„Ne, pátek čtvrtého.“ Brada mi spadla. 

„E-e-e-eh? A co jsem teda dělal včera? Já nevím, nic si nepamatuju.“  

„Bodejť by sis něco pamatoval! Byls úplně mimo.“ 

„Tak moment, jak mimo?“ zarazil jsem se. 

„Když jsme si předávali směny, tak jsi sebou nějak házel, asi se ti něco 

zdálo. Connie to samozřejmě, jak jinak taky, zaregistrovala jako první 

a snažila se tě uklidnit. Ty ses prudce zvedl a ohnal ses tak, až to 

odnesla krvácením z nosu. Pak jsi začal utíkat ke dveřím, přitom sis 

vytrhl kanylu ze žíly, strhal svody, shodil kapačky a bylo to. Mlátil jsi 

do dveří, řval, že se topíš a volal Jane, ať tě vytáhne, že chceš domů a 

nechceš tady být. A kdovíco ještě. 
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Museli jsme zavolat dva ošetřovatele odjinud, aby nám s tebou 

pomohli. Až pak se nám podařilo aplikovat ti sedativa.“ 

„Ne, to není možný!“ 

„Ale jo, vždyť ti to říkám. Connie přijde zítra, můžeš se jí zeptat, jestli 

mně nevěříš.“ 

„Já se moc omlouvám! Já jsem nechtěl!“ 

„Nevěděl jsi o sobě. Byl se na tebe podívat doktor, že prý má 

výsledky. Ale ty jsi pochopitelně spal.“ 

„Zbláznil jsem se už?“ 

„Ne. Tedy alespoň doufám, že ne!“ podívala se na mě trochu 

podezřívavě. „Byl to zkrat, to se stává ve tvé situaci. Neřešíme to. Ještě 

ale nemůžeš odejít, ještě tu musíš zůstat.“ 

„Rozvážete mne prosím?“ 

„Ne, jsi ještě pod sedativy. Zkus spát.“ 

Bylo mi neskutečně trapně. Musím se potom omluvit. 
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K A P I T O L A  T Ř I N Á C T Á 

 

Nová tvář 

 

„Je tady Trevor, prosím vás?“ 

Interkom popuzeně zaprskal: „Není.“ 

„A můžete ho prosím zavolat?“ 

„Pokusím se.“ 

 

Asi za dvacet minut přišel. Trevor je o devatenáct let starší než já, avšak 

vypadá, že mu je tak o deset let míň. Pozoroval jsem ho, jak si natahuje 

tu žlutou kombinézu, kterážto upnutá zvýrazňovala jeho robustní 

postavu, kterou si udržuje ve fitku, a kontrastovala s jeho pořád ještě 

tmavě hnědou bradkou. Doktor a bývalý hráč amerického fotbalu se 

z USA do Failsworthu přestěhoval před dvanácti lety. Mark – 

tmavé pleti, rozvedený pětatřicetiletý otec čtyř dětí, bydlící 

v Macclesfieldu – nám říkal, ještě než nám ho představil, že mu půl 

roku předtím zemřela žena na ALS. Ač je lékař, otřáslo to s ním. Ono 

asi ani pro doktora není jednoduché vidět, jak vám milovaná osoba 

umírá přímo před očima. Ale běda, říkal Mark, jestli se o tom před ním 

zmíníme, tak nás Drake vyhodí. Tohle jsme já a kluci z reprezentace 

pochopili tak, že je to pro něj hodně citlivé téma… Mark je sportovním 

manažerem, takže nesedí v kanceláři, ale operuje v terénu, všechno 

zjistí, zajistí, vyřídí a ještě s náma jezdí a lítá – rozumí se, že spolu s 

Georgem. 
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Když se dveře na mé straně dezinfekční komory otevřely, Trevor vešel. 

„Nazdar! Prý jsi mě volal. Copak se děje?“ 

„Chci si stěžovat!“ vypálil jsem přímo. 

„Ale?!“ čertil se Trevor. 

„Jo. Na jednu sestru. Drze se po mně kouká a mě už to začíná škubat 

nervy. Nemůžeš s tím něco udělat? Má zrzavé vlasy.“ 

„Zrzavé vlasy? Jo ta.“ Posadil se a škytal smíchy. 

„Cha, cha!! Já věděl, že to přijde! Já to věděl!“ 

„A co jako?“ 

„Tuhle mě zastavila na chodbě a vyptávala se. Chtěla i číslo na 

Heddlyho mobil. Che, che!“ 

„A tys jí ho dal?“ 

„No ne, nedal. Ale… Haha!… Teď to přijde! Představ si, že mi pak volal 

Mark, že mu volala nějaká sestra od nás, jestli ji znám, aby to zas nebyl 

někdo od novin.“ 

„Ty jsi jí něco řekl?“ 

„Já? Ne. Ale četla tvoji kartu.“ 

„Hle! Cože to?“ 

„Hm. A pak volala Heddlymu znova. Já myslel, že mě přerazí. Prý 

nebude fungovat jako milostný posel, tohle to si máte vyřešit mezi 

sebou.“ 

„Ale jdi. Ty o ní něco víš? Co ten její nos?“ 

„No, tak já vím, že z ambulance vyšla po čtvrt hodině, s nosem 

nezlomeným, zato umně zavázaným.“ 

„Jáááu! No… Já jen, že se jí chci omluvit, tak jestli něco nevíš…“ 

„Hehe, kamaráde! Bys koukal! Kantýna funguje jako nemocniční 

tamtam, jéje!“ 
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Z Trevora vypadlo, že se jmenuje Connie Mortsová, je jí pětadvacet, 

vysoká asi tak sto sedmdesát, v kantýně si nejčastěji dává rybí saláty a 

čokoládové sušenky a do práce a z práce běhá deset kilometrů domů. 

Slušná štreka. A spóóusta dalších, pro mě nepodstatných věcí. Je 

svobodná, nezadaná a Trevor si myslí, že se jí líbím. Nonono! To by tak 

bylo! 

 

* * * * * 

 

Ráno. Ten blivajz mě vždycky probere. A spolehlivě. Už by s tím vážně 

mohli přestat! Však jo, prý naposledy… Je tady. 

Přišel Bick. Experiment vychází. Už a zatím. Bezva! Pak je dlouho klid. 

Odpoledne vešla. Ona vešla a nastavuje pumpu. A zase na mě kouká. 

„Co nos?“ prohodím ustaraně. Měla ho zavázaný a asi trochu 

namodralý. 

„V pořádku, je dobrý,“ dostalo se mi odpovědi. 

„Já se vám moc omlouvám, Connie, mrzí mě to. Nechtěl jsem vám 

ublížit.“ 

Překvapeně se zastavila uprostřed chůze, zády ke mně. 

To by vás zajímalo, odkud mám vaše jméno, co? Hehe! Vy máte kartu, 

já Trevora, heč! 

 „Nemá co, Clennyore,“ povídá stojíc s napřímenou hlavou a bez hnutí 

jako socha, „nevěděls, co děláš. Není to tvoje vina.“ Nemusel jsem jí 

vidět na obličej, abych poznal, že je zaskočená a usilovně se analyticky 

snaží přijít na to, jak jsem zjistil její jméno. 

„A čí tedy?“ napřímil jsem se na posteli do sedu. 

„Tvoje podvědomí. Je toho na tebe moc.“ Ani se nehne, ruce napnuté 

podél těla. 
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„Bolí vás to?“ 

„Trochu. Ale když neodmítneš moje pozvání na kafe, tak to přestane 

bolet, hm?“ 

„Na to kafe bych měl snad pozvat já vás, ne?“ pokoušel jsem se o zvrat, 

ač marně. Prudce se otočila a vztyčila pravý ukazováček, takže jsem 

mimoděk praštil horní polovinou těla zpět na postel. Přiznám se – 

začínal jsem být vyvedený z míry. 

„Ne, to si nech na jindy. Tak co?“ prohlásila pevným hlasem. 

Trevor měl pravdu. O-ona po mně jede. 

„Přijímám. A rád,“ odpověděl jsem, aniž jsem věděl jak. 

Do čeho ses to zase namočil? Brzdi! 
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K A P I T O L A  Č T R N Á C T Á  

 

Můžu dál? 

 

Čtyři dny před Štědrým dnem z laboratoře přišla skvělá zpráva. 

Experiment funguje! Ještě spravit imunitu, doplnit protilátky a… Co 

vlastně? Přes sklo vidím na chodbě svítící vánoční stromeček. 

Velkoměsto odpočívá pod bělostnou sněhovou přikrývkou. Ve svitu 

venkovních lamp se zlatě třpytí, jako by mi říkal, ať ještě chvíli vydržím, 

že si plavu pro zlato. Pro nejcennější zlato – druhou šanci Žít! Žít o 

trochu lépe. Otevřít se sobě a druhým. Před sedmi měsíci to tak 

nevypadalo. Bože, sedm měsíců! A kolik ještě? Ach, jak je ten čas 

prchavý… Přilétá vrtulník. Měsíc trůní na obloze jako král noci. Klidně 

a důstojně září odraženým světlem do noci. Kouzelná scenérie. 

 

„Můžu dál?“ Hlas mě vytrhne ze zamyšlení. Lekl jsem se a monitor 

podrážděně zapípal. 

„Promiň, nechtěla jsem tě vylekat. Co se ti honí hlavou?“ 

„Áále, jen tak přemýšlím. Krátím dlouhou chvíli.“ Connie Mortsová 

mlčky přikývla a posadila se naproti mně. Pořád jsem civěl z okna a 

rychlý proud myšlenek mi dál protékal hlavou. 

„…nnyore! Haló, vnímáš mě? Kávu nemám, bylo by ti špatně. 

Nealkoholický sekt. Trochu můžeš.“ 

„Jo. A-aha? Děkuju vám,“ odvětil jsem nepřítomně s potutelným 

úsměvem, vytržen z rozjímání podruhé. Z toho sektu mi bude teprve 

ouvej, asi. Podala mi sterilní kelímek. 
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„Tak na tebe, zdraví a to, že se tvůj stav lepší! A tykej mi, Clennyore.“ 

Ťukli jsme si. Máme toho hodně společného, kecali jsme snad o všem 

– od plavání, přes jídlo a oblečení, po oblíbený tanec. 

„Tebe něco trápí, viď, Clennyore?“ zeptala se najednou.  

„Ne,“ odsekl jsem. 

„Nelži mi. Vidím ti to na očích. Hele, jestli o tom nechceš mluvit, fajn, 

v pořádku. Já se jen zeptala.“ 

„Teď ne.“ 

„Dobře.“ 

Povídali jsme si ještě asi dvě další hodiny. 

„Víš, Clennyore, já jsem ti to ještě nestihla říct, ale… Prostě tě mám 

ráda,“ řekla Connie najednou. 

„Já jsem si všiml, jak po mně pokukuješ. A Trevor říkal.“ 

Začervenala se. „Ne, prosím, nic neříkej! Ne teď.“ 

„No dobře, ale pak neusnu,“ protestoval jsem. 

„Ale usneš. Ještě máš dostávat sedativa.“ 

„Prosím tě, já už to nechci,“ špitnu. Pozdě. Connie vytlačila obsah 

injekce do mých žil a podala mi peřinu. Ztratila se mi před očima. 

 

* * * * * 

 

Vánoce, Silvestra i Nový rok jsem trávil ještě v aseptickém pokoji. Ani 

mi to nevadilo. Zvykl jsem si. Na pokoj, sestry, režim… Možná, že nechci 

pryč. Ale co… V půlce ledna mi sebrali infuzní pumpy. Infuzní pumpa, 

přátelé, je přístroj, který umožňuje přesné dávkování léků. Používá se 

na jednotkách intenzivní péče a anesteziologicko resuscitačních 

odděleních. U mě sloužily k přesnému dávkování antibiotik a dalších 

léků. Dlouho lékařům trvalo, než našli správné kombinace. Zabralo to, 

povedlo se. Ještě jsem dostal profylaktickou léčbu. 



© Tomáš Salák | 2014  51 

A tak jsem osmého února 2010 kolem desáté hodiny dopoledne byl 

zbaven všech těch hadiček, katetrů a kabelů a stál před dveřmi do 

dezinfekční komory. 

„Jsi připravený, Clennyore?“ zeptala se mě Connie. 

Třicet vteřin… 

Tahle místnost byla přes půl roku mým domovem, ačkoli se stejně tak 

lehce mohla stát mojí hrobkou. Zamrazilo mě. Otočil jsem se a rozhlédl 

se.  

Napravo z mého pohledu velká okna, která nejdou otevřít. Naproti 

mně postel, vedle ní monitor a ještě kabely a hadičky. Na levé straně 

stál respirátor a kousek za ním defibrilátor. U stěny pak byly skříňky 

s vybavením. Otočil jsem se zpět. 

„Jo, otevři dveře.“ Zámek cvakl, popošel jsem k nim a ony se otevřely. 

Když jsem vstoupil dovnitř, dveře se zavřely a zamkly. Bylo slyšet 

zasyčení a pak se z vrchu spustilo trochu dezinfekčního roztoku. Dveře 

na druhou stranu se odemkly. 

 

Vítej, Živote. 
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K A P I T O L A  P A T N Á C T Á 

 

Právo života 

 

„Něco ti řeknu a řeknu ti to na rovinu. Někdy ses choval hrozně a měl 

jsem chuť ti víckrát jednu vrazit, aby ses probral a začal vnímat trochu 

jinak. Snažil jsem se ti říct, aby ses ke mně laskavě choval slušně, 

protože nemáš lepšího kamaráda než sebe. Choval ses zkrátka jako 

blbeček co snad doufal, že mu to projde po zbytek života. A ejhle, ono 

ne! Nemůžeš žít bez radosti, štěstí, krás i zel života a tamtoho ostatního 

– prostě nemůžeš žit jenom rozumem. To k tomu patří a nemůžeš to 

násilím odstranit. Pak tě to dříve, či později dožene. Ale to jsi, myslím, 

už pochopil. Prosil jsi mě o odpuštění a omluvil se mi. Od své existence 

jsi teď dostal pořádnou lekci a je jenom na tobě, aby, zda a jaké si z ní 

vezmeš ponaučení na svou další cestu. Poprosil jsi mě o odpuštění svých 

chyb, kterých ses na sobě za ta léta dopustil a omluvil ses. Co jsme si, 

to jsme si. Odpouštím ti, Clennyore.“ 

 

Omlouváme se a odpouštíme. Nejvíce času ale trávíme sami se sebou. 

Ať se nám to líbí nebo ne, chybujeme, a to i sami na sobě. Proto 

bychom si měli odpustit i my. Jistě, spousta z vás namítne, že je to 

blbost. Ale zkuste se zastavit, ohlédnout se a podívat se za sebe. Na tu 

kupu práce, kterou jste udělali a kvůli níž jste sami na sebe hrdí. Jistě 

se tam najdou i věci, které jste nechtěli udělat, nebo jste to nemysleli 

zle, ale stalo se. Omluvte se za ně před sebou samým, odpusťte si je, 

i když je to těžké a jděte dál. Ovšem bez toho, abyste ty stejné chyby 

dělali znovu. Musíte si příště dát pozor, to je celé. 
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Občas se taky připomeňte sami sobě. Příležitost máme teď. Neměli 

jsme ji před minutou a nebudeme ji mít ani za minutu. Teď. Tak ji 

chytněme a užijme si ji, neboť přijde zase další výzva. 

 

A jak to celé dopadlo? 

 

Mohl jsem se se všemi, kdo se o mě starali, obejmout. Normálně 

obejmout a poděkovat jim za to, že mi zachránili život a dali druhou 

šanci Žít. A bez emocí se to neobešlo, na to můžete vzít jed. Znovu, po 

letech, jsem je pustil do svého bytí stejně, jako jsem tam pustil Marka 

Heddlyho, Georga, Trevora, nebo Jane a nakonec i Connie. Mark tam 

byl taky. Georg byl s ostatními kdesi na soustředění, proto nemohl 

přijet. Dostal jsem se na běžné lůžkové oddělení, mezi lidi. Úleva, 

kterou nejde popsat. 

„Až vyjdeš z nemocnice, bude tam na tebe čekat můj předčasný dárek 

k tvým narozeninám,“ oznámil mi potěšeně Heddly. Nebudu drze 

vyzvídat. 

„Narozeniny máš až v dubnu, ale myslím si, že si ho zasloužíš už teď. Jo 

a mimochodem… Jsem vážně moc rád, že ses z toho dostal.“ 

„To já taky. Můžeš pro mě něco udělat, Marku?“ 

„S radostí!“ zavýskl. 

„Sežeň mi prosím tě letenku na Havaj. A ubytování někde mimo 

civilizaci. Aspoň na tři týdny.“ 

Měli jste vidět Markův obličej. K nezaplacení! 

„Jako ty chceš letět na Havaj? Sám?“ vytřeštil oči. 

„Bingo, kámo! Potřebuju zdrhnout pryč od lidí a vypnout. 

D-o-v-o-l-e-n-á, chápeš?“ 

„Jistěže. No, jak chceš.“ 
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* * * * * 

 

Doléčení trvalo dva týdny. Čtvrtek dvacátého pátého února 2010 byl 

tím dnem, kdy jsem za víceméně dramatických okolností opustil útroby 

Královské oldhamské nemocnice v Manchesteru. Já i Heddly jsme v té 

euforii jaksi zapomněli informovat ochranku, že se v mé blízkosti 

nachází nová osoba a oni ji tím pádem nemohli prověřit. V nemocnici 

to byla sestra, jenomže venku v kabátě to byla civilní osoba. Ještě ke 

všemu si ochranka měnila službu. Jakmile jsme vyšli ven ze dveří 

nemocnice, fotoaparáty novinářů začaly zpívat ty svoje cvakací 

chorály. Víte, jak to je. Pár novinářů se dozvědělo, že mě dnes pustí a 

začal mumrajs. 

„Tak támhle je ten…“ 

Heddlymu nebylo dopřáno větu dokončit, neboť nastal zmatek. Jeden 

z ochránců mne popadl, prudce otočil a strkal mne zpět do nemocnice. 

„K zemi!“ zařval. Ve vestibulu to začalo vřískat a pištět. Pak všechno 

ztichlo. Nacpal mě za recepci. Hlídal mě. S odjištěnou pistolí. Co se to 

děje?! Ani jsem nepípl. Dřepěl jsem tam snad celou věčnost, než se ke 

mně otočil a řekl: „Dobrý, můžeme vyjít!“ Vyvedl mě ven a fotoaparáty 

spustily nanovo, energičtěji. Co se stalo, jsem se vzápětí dozvěděl od 

Marka. Ochranka zahlédla Connie, jak jde ke mně a vytahuje ruku 

z kapsy kabátu. Mysleli, že má zbraň, tak zasáhli. Jeden kryl mě, dva šli 

po ní. Prý ten průšvih žehlil deset minut, ale prý je to jeho chyba, že je 

neupozornil. Ona si přitom jen chtěla vystrčit ruce z kapes. Stála vedle 

schodiště. Sešel jsem k ní. 

„Jsi v pořádku?“ 

„Ano, nic mi není. Akorát jsem trochu otřesená.“ 

„Prosím tě, Connie, nezlob se, já…“ 

„V pořádku, tvůj manažer mi to vysvětlil.“ 

„Ajo.“ 

„Clennyore?“ ozvalo se zezadu. Otočil jsem se. 
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„Támhle máš ten dárek.“ 

„Kdeže?“ 

„No támhle!“ ukázal prstem před černý Land Rover, jenž podle všeho 

patřil ochrance. 

„No to snad…! Děláš si prdel?! To snad ne! Kdes to sehnal?“ Stál tam 

úplně stejný Aston Martin, jaký má Georg, akorát, že tenhle má 

modrou barvu. 

„Tak mám kontakty, ne?“ zasmál se. 

„Pane Petterde!“ ozvalo se z hloučku novinářů. 

„Můžete nám říct, jak se cítíte, co teď budete dělat a kdy se vrátíte ke 

sportu?“ 

Odkašlal jsem si a předstoupil před novináře. 

„Dobrý den,“ povídám, „dneska mě pustili, jak jste asi zaregistrovali. 

Starali se o mě výborně a hrozně rád bych chtěl poděkovat všem 

sestrám, lékařům a dalšímu personálu Královské nemocnice za jejich 

ochotu, trpělivost, profesionální péči a přístup a za to, že bojovali se 

mnou. Patří jim mé velké a hlavně upřímné poděkování. Jsem šťastný, 

že jsem dostal druhou šanci, ale taky unavený a těším se, až se doma 

vyspím. Pokud jde o to, co hodlám dělat, tak hodlám odletět na 

třítýdenní dovolenou. Kam, to vám neřeknu, ale těším se moc. 

A k plavání se vrátím. Nevím ještě kdy, ale co nejdříve to bude možné.“ 

„A co váš rozchod se slečnou Bowerdovou?“ 

„Tohle vám řekl kdo?“ Ve světle předešlých událostí, kdy podnikaví 

žurnalisté vyhrábli snad každou informaci, byť byla sebenepatrnější, mi 

ta otázka přišla vlastně docela normální. „Promiňte mi, ale ke svému 

soukromí se vyjadřovat nebudu, chápejte mne, prosím. Teď, když 

dovolíte, rád bych ve svém novém autě odjel domů a pořádně se po 

devíti měsících konečně vyspal ve vlastní posteli. Děkuji vám.“ 

U auta mě zastavil bodyguard a zastoupil mi cestu. „Tam ne, pane 

Petterde. Jste chráněná osoba, takže pojedete s námi. Dejte mi prosím 

klíčky, auto vám odvezeme.“ 
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Co jsem měl dělat? I dal jsem mu klíčky a nastoupil do černého SUV. 

Dveře se s tlumeným zaduněním zavřely a kolona se rozjela směr 

Handforth. Mark s Connie jeli za námi. 

Díval jsem se na budovu nemocnice, dokud se neztratila v zatáčce. 

Dojetí jsem se nebránil. 

 

Všichni máme právo života a nikdo nám jej nemá uzurpovat, ani 

bakterie ne. Ale bohužel uzurpují a nejen ony. Tak musíme bojovat a 

nikdy se nevzdávat. 

 

Všichni máme právo prožít život tak, jak nejlépe umíme a jak sami 

chceme. Prožít ho naplno a s úctou! 
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E P I L O G 

 

Dvanáctého března roku 2010. Čtyři hodiny odpoledne. Sedím 

v odletové hale na letišti Heathrow a čekám, až za hodinu odstartuje 

letadlo společnosti American Airlines směr Honolulu se dvěma 

mezipřistáními v New Yorku a Los Angeles. Po třiceti hodinách od 

vzletu přistaneme na mezinárodním letišti v Honolulu. Letím sám. 

Teda, pardon, se třemi členy ochranky, které nikde nevidím. Tři dny po 

mém propuštění jsme s Heddlym zašli za majitelem a ředitelem 

bezpečnostní agentury P6 Secure a požádali o ukončení ochrany. On že 

o ničem takovém nechce ani slyšet, že co tam lezeme a že ani 

v nejmenším a že jestli chci letět na dovolenou a ještě k tomu do 

Ameriky, kde je nestabilní situace, tak se mnou poletí tři chlapi. Prý o 

nich nebudu vědět. Co kdyby mě tam nějaký pošuk chtěl nedej bože 

zamordovat? Nebo novináři zjistí, kde jsem a mám po dovolené? To už 

jsem nevydržel a dostal záchvat smíchu, jako už dlouho ne. Chechtal 

jsem se na celé kolo. 

„To myslíte vážně? Copak mě tam někdo zná? Si myslíte, že po mě na 

Havaji štěkne pes? Na Havaji? A ještě k tomu v místech, kde je málo 

lidí?“ 

„No právě. Nikdy nevíte,“ odpověděl bezpečák klidným hlasem. Byl 

neústupný. Platí to on, takže on se rozhodne, kdy ochranu zruší a 

navrhl, že ochranku stáhne po prvním závodě, kdy už bude jasné, že 

jsem ok. 

 

Takže tady sedím a tyhle poslední řádky svého deníku píšu na kus 

papíru. Po návratu do Británie je připojím ke zbytku v počítači. Nevím, 

jak bych popsal náš vztah s Connie, ale skvěle si rozumíme a vůbec… 

Nevím, zda je to láska, ale asi ano. Jsem zamilovaný a užívám si to. 
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Hlavně z toho nezblbnout moc. Ozvala se výzva k nástupu, takže už 

raději půjdu. Je čas letět. Vstříc novému dobrodružství, novým 

zážitkům a nové etapě mého života.  

 

A bazén? 

 

Já se vrátím, sakra. Já se vrátím…! 


