
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 © Tomáš Salák | 2015 1 

K A P I T O L A  P R V N Í 

 

Z oblak 

 

 

Před dvěma měsíci. 

 

„Vážení cestující, hovoří kapitán letu UA tři nula sedm dva. Přeji dobré 

ráno. V tuto chvíli se nacházíme asi čtyřicet minut letu od cílové 

destinace a třicet tři tisíc stop nad mořem. V Manchesteru je dle 

předpovědi aktuálně mírně deštivé počasí, teplota vzduchu dvanáct 

stupňů celsia, vítr vane od jihovýchodu rychlostí osmnáct mil za 

hodinu. Náš přílet proběhne dle letového plánu v šest hodin padesát 

pět minut místního času. Prosím připravte se na přistání a respektujte 

pokyny palubního personálu. Děkujeme, že jste letěli s námi a rádi vás 

opět přivítáme na palubách našich letadel. Přeji pohodlný zbytek letu.“ 

 

Šepot zesílil. Otevírám pomalu oči. Bezpečnostní pás mám už zapnutý. 

Ještě pořád jsme v letové hladině, protože jsou z okýnka vidět sněhově 

bílé načechrané baldachýny mraků pokryté zlatým povlakem 

vycházejících slunečních paprsků. Koukal jsem na to jen chvíli. Piloti 

zahájili sestup. Když jsem v pátek před jedenáctou večer nastupoval do 

letadla na mezinárodním letišti v Honolulu, měl jsem těžké sloní nohy 

a v hlavě totální zmatek. Zoufale jsem nechtěl domů!  



 © Tomáš Salák | 2015 2 

V neděli, po mezipřistání v San Franciscu, přestupu ve Washingtonu DC 

a dvaceti hodinách, tady doma letadlo stejně přistálo. Byl jsem z toho 

tak vedle, že jsem zůstal stát v hale letiště a zíral do blba. Něco vám 

povím, ještě nikdy jsem si tak neodpočinul a neměl se tak skvěle jako 

na Havaji. Naučil jsem se surfovat! Je to nádhera. A jednu noc, kdy byl 

oceán černý jako uhel a osvětloval ho jen úzký pruh světla odrážejícího 

se od měsíce, jsem prožil něco úžasného. 

 

Sotva jsem si povšiml, že ke mně jde Connie, soudě podle výrazu 

přešťastná, že mě vidí. Aby bylo jasno, vůbec se mi po domově 

nestýskalo. Bezděčně jsem ji objal a usilovně přemýšlel, kde jsem 

nechal svůj mozek, respektive jeho levou hemisféru. Nejspíš zůstala na 

Havaji. Celé čtyři týdny jsem skoro nemluvil, takže mi asi zakrnělo 

Brocovo centrum v mozku, které jest zodpovědné za řeč. Věděl jsem, 

co Connie říká, ale nemohl jsem říct ani písmeno. Proč já jsem se 

nenarodil jako delfín? Zatímco jsem jí naznačoval, ať chvíli počká, snažil 

jsem se hlavu „vylovit z havajských vln a praštit s ní do reality“. Po pár 

vteřinách vnitřní potyčky se to povedlo. 

„A-ahoj…“ 

„No, konečně vítej doma. Moc jsem se na tebe těšila. Hróózně se mi 

stýskalo. Jaký byl let?“ 

„Dlouhý. Ale klidný a pohodlný.“ 

„Tak jo. Půjdeme domů, co říkáš?“ 
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Connie šla přede mnou. Vyšli jsme z letištní budovy do uplakaného 

rána. Pořádně se rozpršelo. S upřeným pohledem jsem kráčel za ní. 

„Connie?“ položil jsem jí ruku na levé rameno a pustil kufr. 

Otočila se. 

„Mně… Mně se strašně stýskalo.“ 

„Mně ještě víc…“ 

Najednou jsme oba ztuhli uprostřed polibku. Ze strany jsme zaslechli 

rychlé cvakání. Ale ne! Je to venku…! Do pytle! 

„Pane Petterde! Dobrý den. Měl byste čas na pár otázek?“ ozvalo se 

všetečně, jen co jsem ji pustil. Podívali jsme se na sebe. Connie jen 

pokrčila rameny a šla k autu. Stočil jsem pohled na redaktora.  

„Ach jo. Tak se tedy ptejte, no,“ rozhodil jsem bezmocně ruce a šel pár 

kroků nazpět schovat se před deštěm. 
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K A P I T O L A  D R U H Á 

 

Mezi svými 

 

„No, takže tak. A teď si představ, že s tím kolosem prostě nešlo 

pohnout! Já tam teda byl mezi prvními a koukal jsem na to jako na 

zjevení. Ochránci nám řekli, že musí stůj co stůj do vody, protože poblíž 

ve vodě bylo stádo a prý hrozilo, že bychom za chvíli měli pláž plnou 

kulohlavců. Nevěděli, proč se tam v tuhle dobu dostal, ale hrálo se o 

čas, dokud to těžké zvíře ještě žilo. Navíc ta pláž byla trochu víc odlehlá. 

Tak normálně zavolali jeřáb s popruhy, ty se mu obtočily kolem ocasu 

a všude, kde to šlo. Ale kdybys viděla to pravé oko! Do vody ten jeřáb 

do zhruba metru vjel ještě v pohodě, a pak toho kytovce začali na tom 

dvoumetrovým rameni spouštět do vody. Já byl tak blbě na ráně, že 

kdyby se to zvíře ve vodě nějak rychle pohnulo, tak mě nabere. Jsem 

se v té vodě klepal strachy. Měl jsem ještě s jedním chlápkem uvolnit 

přední popruhy. Když jsem se potopil, dostal jsem husí kůži. To zvíře 

mohlo mít tak dvacet stop délky. Uvolnil jsem ten popruh a odrazil se 

od té masy pryč. Tak nějak divně se to zavrtělo, a pak to vyplulo. Pláclo 

to ocasem o hladinu a nahodilo nás to. A zvíře bylo pryč. Jeřábu pak 

z vody muselo pomáhat terénní auto, protože se zabořil do usazenin 

na dně.“ 

„To musel být adrenalin!“ zvolala Connie od volantu. Jeli jsme z letiště. 

Museli jsme to objet. 

„Jo. Můžu ti říct, že jsem pak v noci nespal. Pořád sem před sebou viděl 

to oko, jak mě němě prosí o pomoc… Ne, to se nedá.“ 

„Jé, hele…! Počkej, zastav!“ vykřikl jsem. 
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„Tak tady asi nemůžu, ne? Vydrž, prosím tě, zajedu na parkoviště.“ 

 

Vytáhl jsem si z báglu plavky a brýle. Connie řekla, že si musí něco 

zařídit a přijede pro mě asi tak za tři hodiny. Času habaděj. Na bazéně 

byla náhodou kompletní sestava, včetně realizačního týmu. Všichni 

byli zvědaví. A tak jsem jim pověděl o surfování, o vodních lyžích, o 

těsné záchraně kytovce… O všem, kromě noci, kdy byl oceán černý jako 

uhel a osvětloval ho jen úzký pruh světla odrážejícího se od měsíce. 

Pak jsme šli do vody. 

„A hele, Georgu,“ zeptal jsem se po čase trenéra, „nějaký závody by 

nebyly?“ 

„Nó, zrovna jsme to tady s Markem řešili. Na konci září je v České 

republice mezinárodní exhibice, tak kdybys chtěl letět, myslím, že bys 

mohl s náma.“ 

„Že se mě ptáš. No jasně, že chci!“ 

„Marku!“ 

„No?!“ 

„Mohl bys tam prosím tě ještě dopsat tady Clennyora?“ 

„Jasně, to není problém. Akorát to musím odnést nahoru Drakeovi.“ 

„Ty, a myslíš, že bude mít Liam nějaký kecy, nebo…?“ optal jsem se 

Georga. 

„Ne, nebude.“ zněla rázná odpověď. „Nevím, proč by je měl mít. A když 

jo, tak mu ten jeho vyšpekovanej zobák, ehm… Zavřu, no.“ Bylo na něm 

vidět, jak mu Drake, šéf plavecké asociace, je proti srsti. 

„Tak, konec srandy, pánové. Ven z vody, pro dnešek končíme.“ 
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K A P I T O L A  T Ř E T Í 

 

Narozeniny 

 

„Vstávej! No tak vstávej, slyšíš mě? Prober se! Jsme doma, pojď, půjdeš 

se vyspat do postele.“ 

„Ehm… Co? Cože? Ááááááá.“ 

„Říkám, že jsme doma, a že nebudeš spát v autě.“ 

„E-e-eh.“ 

Vzal jsem něco z kufru a polomrtvý únavou jsem si to šinul k místu, kde 

vím, že jsou dveře. Pak jsem přistál na něčem měkkém a chladném – 

na trávě. 

Zíííííííív! „Mně se chce spáááát!“ Bylo něco kolem jedenácté. Na Havaji 

byla jedna hodina v noci a já před nějakými čtyřmi hodinami přiletěl. 

V letadle jsem taky skoro nespal. Jet lag mi momentálně dával na frak.  

„To ti věřím, ale ještě chvíli prosím vydrž. Ne, ten kufr nech být, já to 

uklidím.“ 

 

* * * * * 

 

Grrr! Hlava mi tepe, nevím, kde je nahoře a kde dole, žaludek mám 

snad přiškrcený nebo co. Probudil jsem se u sebe v ložnici, na své 

posteli. Jen v trenkách. Zkouším se postavit na nohy. Jaj, nějak se 

houpu! … Jo, už je to lepší. Doplazím se k oknu. Nic moc, tak „jdu“ ke 

dveřím do kuchyně. 
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„Dobré ráno, snílku. Jak ti je?“ pozdravila mě Connie, sedíc za stolem 

u nějakých papírů. Držím se kuchyňské linky. Digitální hodiny ukazují 

čtyři čtyřicet PM. Hmmm. 

„Už mi bylo i hej,“ odpovím a otevírám skříňku. „Potřebuju najít ten 

inhibitor.“ Tak kde je sakra ten Anadin?!   

Krabička letí k zemi a já se taktak chytám linky. „Fix práce!“ 

„Ukaž, já to udělám, sedni si.“ 

Rezignovaně klesám na židli u stolu a hlavu zvrátím přes opěrku. 

Nemám sílu vůbec na nic. Podělaná pásmová nemoc! Dost blbě ji 

snáším, ale zase je rychle pryč. 

„Na, polkni to,“ otevírá mi ústa a na jazyk vkládá tabletu. „Zapij to.“ 

„Ee, to není nutný, já už jsem to polkl,“ oponuju. 

„A já ti říkám, že to zapiješ! Jsi dehydratovaný, musíš pít. Nech toho!“ 

Ano, přiznávám. Někdy je dobře, když máte vedle sebe sestru 

z intenzivní medicíny. Je však lepší neodporovat, protože to do vás 

dostane i jemným násilím a nedá jí to moc práce, věřte mi. Sám jsem 

si to ráčil vyzkoušet minulý rok v nemocnici. Hlava mi spadla dozadu. 

Prostě teď nemůžu. 

„Sssssss! To studíí!“ Na čele mi přistál látkový kapesník namočený ve 

studené či spíše ledové vodě. 

„Co to je?“ zamumlám směrem k papírům na stole. 

„To je rozpis služeb u nás na resuscitačním. Vrchní má dovolenou.“ 

„Ach tak…“ 
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Zase jsem se vzbudil v posteli. Už je mi lépe. Connie se dívala na 

televizi. Když jsem se vymotal z koupelny, šel jsem do kuchyně a 

otevřel jsem lednici. Teprve poté mi došlo, že je nejen prázdná, ale i 

vypnutá. Měl jsem trochu hlad. 

„Hele, Clennyore, pojedeme ke mně, já něco uvařím, co?“ zjevila se 

vedle mě. 

Nu, jiná možnost v sedm večer asi nebyla. 

 

* * * * * 

 

„Počkej tady, vteřinku. Mám tam menší binec,“ pronesla, když jsme 

stáli na chodbě. 

Prdlajs binec, vysmýčeno měla. To já mám doma binec. 

Na stole stála jediná zapálená svíčka, kromě talířů, příborů, nádob 

s jídlem a jedné lahve vína. Přítomné světelné zdroje osvětlovaly 

místnost tlumeným světlem. Connie bydlí sama, proto asi nepotřebuje 

moc životního prostoru. 

„Ehm? Co to je? Ono se něco děje?“ vykulil jsem překvapeně oči. 

Objala mě kolem pasu a povídá: „Víš, co je dneska za den?“ 

„Pořád je ještě neděle jedenáctého dubna?“ znejistím náhle. 

„Tak. Správně. A rok devatenáct set osmdesát tři?“ 

Aha! Ta samota je sice fajn, ale… No co, když se to stane na dovolené, 

zas tak moc to nevadí. Holt ten návrat je pak těžší. Já se ale přiznám, 

že jsem tam musel vypnout úplně, ačkoli jsem to nikdy předtím 

neudělal. 
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Nerad bych se nějak vymlouval, ale stresu a tamtoho všeho jsem si 

minule užil víc než dost, neřkuli, že jsem se na vlastní žádost málem 

nechal zavřít na psychiatrii. Nakonec jsem o to nepožádal, snad 

z ješitnosti, nebo protože bych se tím vzdal bez boje. A přitom vím, že 

by to nebyla ostuda. Proto jsem svoje závity raději přepnul do 

úsporného režimu. 

„Mám dneska narozeniny.“ Mě vůbec nenapadlo, že by… 

„Máš,“ usmála se. „Tak všechno nejlepší!“ 

Hej, tak to je bomba! Dostal jsem dvě vstupenky na koncert mé 

oblíbené hudební skupiny! Wau! Takže třináctého září jedeme do 

londýnského Apolla na koncert. No to je paráda! Jupííí! 

Měli jsme na tu večeři krůtu s bramborem, salát a dezert. 

„Kdys to všechno chystala?“ 

„Ehm, když jsi plaval.“ 

„Jo?“ utrousil jsem s pusou plnou krůtího masa. „Je to vážně skvělé.“ 

Velká škoda, že té krůty ubývalo! Byla tak dobrá… Ještě ale zbylo. 

 

Okolo desáté jsem zase začal zívat. 

„Vidím, že tě to znovu bere.“ 

„No jo, měli bysme jít spát. Zítra vstáváme,“ souhlasím. 

„Já mám zítra noční, jdu na sedmou.“ 

„Aha. Já budu spát na zemi, jo?“ 

Totiž, šli jsme sice spát, ale nějak se nám ta oslava protáhla až do dvou 

do rána. 

To jsou na Havaji asi čtyři odpoledne, a v tu dobu jsem na pláži srkal 

koktejl. 
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K A P I T O L A  Č T V R T Á 

 

Teď, nebo nikdy 

 

Současnost, noc z 22. na 23. června. 

 

Mám za sebou náročný trénink – už jsem v plném tréninkovém 

procesu. Ale den ještě víc! Connie už spí. Z kuchyně vidím, jak se 

usmívá. Asi se jí něco pěkného zdá. 

A co já? 

Mám se smát? Mám brečet? Nebo stačí, když budu jen dýchat? Co já 

vím. Bože můj! 

 

Už jsem se o tom napřemýšlel dost dlouho. Jestli to tak cítíš, tak to 

udělej. Není proč čekat. Teď, nebo nikdy. 

Když ráno odešla do nemocnice a já se po snídani chystal na trénink, 

tak jsem si vzpomněl. Už jsem na mobilu žhavil číslo Marka Heddlyho, 

sportovního manažera. Po chvíli to zvedl. 

„Ano?“ 

„Ahoj Marku, tady Clennyor. Chci se zeptat… Máš ještě ve svým sejfu 

ten prstýnek, že?“ Po mém loňském kolapsu ho z bazénu vzal právě 

Heddly. 

„No mám, no. Proč? Chceš ho? Počkej moment, co máš za lubem?“ 



 © Tomáš Salák | 2015 11 

„Ale… Můžeš mi ho prosím donést? Jedu teď na trénink a pak do 

posilovny.“ 

„Jo, jasně… Ale musím zas zmizet. Nechám ti ho u Freda, poprosím ho, 

aby ti ho předal. Domluveno?“ 

„Jasně.“ 

„Tak se drž, sportu zdar.“ 

 

Jsem to nevydržel a po tréninku, když jsme šli ven z vody a Georg stál 

na břehu – ostatně jako většinou – jsem Georgovi kápnul božskou. 

„No to je úžasný!“ roztekl. „To je… Prostě úžasný. A víš co? Já jsem si 

myslel, že k tomu dojde. A… Jseš si jistej, že to opravdu chceš udělat?“ 

„Chci,“ namítl jsem rozhodně. 

 

* * * * * 

 

„Clennyore?“ ozvalo se za mými zády, když jsem si zamykal skříňku 

v šatně. Za mnou stál Fred Thompski, správce bazénu a téhle budovy. 

Plešatý, urostlý, veselý chlapík. Taky můj starší spolužák ze střední. 

„Kristepane!“ vyjekl jsem, když jsem se otočil. „Nazdar Frede! Tebe 

jsem neviděl snad celou věčnost. Jak se máš? A kdes byl?“ 

Podali jsme si ruku, následovalo chlapské objetí. 

„Taky tě rád vidím, Clennyore,“ řekl Fred. „Výtečně, a pokud jde o to, 

kde jsem byl – toulal jsem se na druhé straně zeměkoule.“ 

„Koukám, že jsi nějak opálen, jak tam bylo?“ 

„Suprově,“ zazářil. „No a co ty? Jsem slyšel, žes měl ňáký trable.“ 

„To je pravda,“ přisvědčil jsem. „Málem jsem skončil v márnici.“ 
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„Ty krávo! Nekecej!“ 

„Bez té krávy, bych prosil.“ 

„Aha. No tak to jo, pardon, kámo. Hele, skočíme třeba na kafe? Já už 

tu beztak nemám co na práci.“ 

„Nó… Tak jo.“ Měl jsem v plánu ještě tu posilovnu, ale jsem utahaný 

jak pes. Co se stane, když ji jednou vynechám? 

 

* * * * * 

 

S Fredem jsme báječně pokecali! Jsem přišel ke Connie do bytu někdy 

navečer. Za chvíli by měla dorazit. Vytáhl jsem z lednice dózu s jídlem 

a najedl se. Usínal jsem únavou za pochodu, ale ještě jsem chtěl umýt 

nádobí. Connie nemá myčku. 

Byl jsem asi tak v půlce a přemýšlel jsem, když přiběhla z práce. V tom 

běžeckým oblečku a s těmi zrzavými vlasy vypadá strašně sexy, 

nemůžu si pomoct. 

Nejdřív pusa. „Ahoj Prcku,“ pozdravila a položila batoh s nákupem na 

stůl. 

„Čauvec Mrně,“ já na to. 

Uznávám, tyhle přezdívky jsou poněkud praštěné a dětinské. 

Nám dvěma ale přijdou milé, tak co. 

„Koupila jsem ti toho lososa,“ děla. 

„Jé děkuju! Jsi úžasná.“ 

„Ách!“ vzdychne unaveně a praští s sebou na postel. 

„Copak. Špitál?“ 

„To mi povídej,“ vstala, přišla do kuchyně, z lednice si vzala minerálku 

a sedla si. „Dvojnásobný polytrauma dneska úúúplně stačilo, pffff.“ 
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„Oooouu!“ zněla moje reakce. 

„A nevíš jak. Bouračka. Čtyřčlenná rodina, auto slisoval těžký traktor o 

strom, airbagy se nenafoukly. 

Když je k nám přivezli, měli být už vlastně mrtví. Když jsme se přiřítili 

na tu pohotovost, dostali jsme na starosti otce. Fraktura lebky, 

subdurální krvácení, hemoperikard, hrudník vejpůl, hemotorax, levý 

ventilový pneumotorax, dislokovaný tříštivý fraktury dolních končetin, 

pánev na kaši a z břicha koupaliště… Tekl snad odevšad. Játra, slezina, 

ledvina – všechno pryč, část střev jakbysmet… Ti říkám – ten už neměl 

žít. Jestli se dožije rána, bude to zázrak. A jestli to přežije, bude mít 

následky po zbytek života.“ 

Svatá dobroto! Chtěl jsem být lékařem (psal jsem o tom ve svém 

prvním deníku), pak z toho ale nějak sešlo, tak se alespoň o fyziologii a 

anatomii podrobně zajímám – chytlo mě to. 

„A víš co?!“ dodala naštvaně a bouchla lžící o stůl. Mezitím jsem před 

ni postavil talíř krupicové kaše. 

„Ne. Nech si chutnat.“ 

„On jedinej nebyl připoutanej!!“ zařvala najednou. Jen ať se vyřve a 

vyvzteká. Dostane to ven. 

„Můžeš mi prosím tě vysvětlit,“ pokračovala vzápětí, „proč jezdí ti 

nepřipoutaní? Kolik si myslí, že tím ušetří? Pět vteřin? Pcha!“ 

„Protože jsou nezodpovědní, tak je to.“ 

„Jasně! A my pak ty blbce budeme lepit, ne? To si z nás jako dělají to… 

No… Srandu?“ 

Co na to říct? Radši jsem mlčel. Nádobí jsem umyl a čekal, až dojí, 

abych umyl i ten talíř. 

Vstala a dala talíř do dřezu. Podívala se na mě. 

„Promiň, že jsem tak vyjela. Jsem naštvaná,“ řekla tiše. 
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„To je v pořádku, zlato.“ 

Nastalá situace mi úplně rozbořila plán. Co teď? 

„Ojej!“ zvolala už veseleji. „Málem bych zapomněla, ten losos ti v tom 

batohu rozmrzne.“ 

„To je jedno,“ mávl jsem rukou. „Stejně jsem chtěl dělat steak.“ 

Jogurty, máslo, mléko, banány, koření. Ale zeleniny bylo hodně. 

„Na co tolik zeleniny?“ zeptal jsem se překvapeně, zatímco jsem do 

lednice vkládal špenát a brokolici. 

„Chtěla bych dělat salát.“ 

Když jsem zespod batohu vytahoval rybu, cosi vypadlo na zem. Bílá 

obálka. Rybu jsem položil na linku a zvedl tu obálku. Bylo na ní 

namalované srdce a připsáno: Pro Clennyora. 

„Co to je?“ 

Stála zády opřená o linku a usmívala se. „Otevři a uvidíš.“ 

Tikot vteřinové ručičky na hodinách náhle ustal. Čas se právě zastavil. 

Ačkoli jsem ve vteřině věděl, co vidím, s otevřenou pusou jsem zvedl 

zrak ke Connie. Ta vztyčila dva prsty, nejspíš mi otázku vyčetla 

z obličeje. Svět se točil rychleji a rychleji. Už mi bylo jasné, proč tak 

vyváděla. Strčil jsem hlavu do dřezu, ale voda v něm byla ještě teplá. 

 

* * * * * 

 

Seděl jsem na Conniině posteli, levou rukou podpírajíc bradu, v pravé 

držíc ten kus papíru, a čuměl jsem na ten asi třícentimetrový útvar na 

fotce. Pak si nic nepamatuju. Až to, jak běžím chodbou od šaten a letím 

vzduchem ve vývrtce. Temná voda se za mnou zavřela. Otočím tělem 

kolem dokola. Všude ztemnělé stěny bazénu. Vynořím hlavu. 
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Ozve se ostré bzučení a zářivky na stropě se jedna po druhé začínají 

rozsvěcet. 

„Co se to tady u všech klokanů děje?! Dneska není večerní plavání!“ 

slyším Fredův hlas. 

„Clennyore?! C-co ty tady děláš? A proč seš nahej?!“ 

 Teď si to taky uvědomím. No jo, jak jsem si mohl vzít plavky, že? 

„A co tady děláš ty?“ vrátil jsem mu otázku a nahodil ho vodou. „Jsem 

myslel, že už tu dnes nemáš co na práci.“ 

„No já… Ale to je jedno. Nech toho! Co děláš, jsi normální? Přestaň!“ 

kdákal jak zmoklá slepice. „Šmarjá! Neřvi tak. Co je? Seš v pohodě?“ 

„Pojď za mnou, něco ti ukážu,“ vyskočil jsem ven přes stěnu bazénu. 

Mezitím, co jsem v šatně hledal fotku, jsem na sebe soukal různě 

poházené kusy oblečení. Aha, tady je. 

„Tumáš,“ dál se oblékám. 

„Co to jako je?“ 

„Nevidíš? Fotka.“ 

„To jo, já tam ale nic nevidím.“ 

„Tak se koukni semhle. Vidíš?“ 

„No, a co jako?“ 

„Ty…!“ ťukám si na čelo. „Tys ještě v životě neviděl fotku z ultrazvuku?“ 

„Poč-počkej! To jako znamená, že ty…“ 

„Ano,“ přitakal jsem se smíchem, „Connie je těhotná. Ve druhém 

měsíci. Budu táta, Frede.“ 

„Si děláš prču, ne? Gratuluju!“ plácá mne po ramenou. „Poď, zvu tě na 

panáka, to se musí zapít! Zamknu to tady a jdem.“ 

„Ne, já nemůžu, jsem tady autem. Asi.“ 
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„Tak pudeš dom pěšky, no bože,“ byl v ráži. 

Probůh, prstýnek! 

„Ne, já fakt musím. Musíme to odložit. Měj se, čau.“ 

Venku lilo jako z konve, já toho ale nedbal. Měl jsem. Na mokrých 

schodech jsem v tom spěchu uklouzl a namísto po nohách jsem je 

sjížděl po zadku. A aby toho nebylo málo, tak rovnou do kaluže, která 

se dole před nimi vytvořila. 

 

* * * * * 

 

Brzdový pedál svého modrého Aston Martina jsem sešlápl tak prudce, 

až to se mnou v pásech škublo. Když jsem přišel domů, respektive zpět 

do Conniina bytu, seděla za stolem a v ruce třímala mobilní telefon. 

„Kdes byl?!“ uhodila na mě, sotva mne spatřila. „Víš ty vůbec, kolik je 

hodin? A proč jsi tak špinavý? Cos dělal?“ 

„Promiň, promiň, promiň, byl jsem v bazéně, potřeboval jsem tam 

být.“ Ačkoli vůbec nevím, jak jsem se tam dostal… 

„A kdes byla ty? Co se stalo??“ 

„Já na tebe mluvila, Clennyore, ale ty jsi byl v šoku a vůbec jsi 

nereagoval. Potřebovala jsem jen na toaletu, a když jsem se vrátila, tak 

jsi tady nebyl. Netušila jsem, že tě to tak sebere! Volala jsem ti, ale 

mobil jsi nechal tady. Trevor nevěděl, kde jsi, Mark nevěděl, kde jsi, 

Georg nevěděl, kde jsi…  Měla jsem o tebe velký strach.“ 

Cítil jsem se hloupě a provinile. 

„Byl jsi v šoku, mohlo se ti něco stát!! Sakra, ty jsi mi dal!“ vzala mne 

kolem krku. 
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„Já vím, já vím. Omlouvám se,“ zašeptal jsem. „Já jenom nemůžu 

uvěřit, že my dva…“ 

Znáte ten pocit, kdy se vám chce brečet, ale nejde to? 

„Hele, co to máš s pravou rukou?“ řekla najednou. 

„Nic. Co by s ní mělo být?“ 

Teď teprve si všimnu, že je na pravém rukávu rudá skvrna. Nebylo 

sporu, byla to krev. Od jisté doby mám zvýšený práh bolesti a podobné 

věci necítím. Když se k tomu přičtou „litry“ endorfinů a adrenalinu, 

které mi momentálně musely proudit v krevním řečišti, bylo jasno. 

Bolest je především subjektivní pocit a s ním se dá pracovat. A já se to 

díky mentálnímu tréninku už naučil, stejně jako spoustu jiných 

užitečných věcí. Pokud už mě něco bolí a vím co a proč, dá se bolest 

vědomě „odstínit“. Je to mnohem lepší, než do sebe strkat chemická 

analgetika. 

Connie ze mě sundala mikinu. „Panebože, cos dělal?!“ 

„Uklouzl jsem venku na schodech z bazénu. Prší. Ale jel jsem dolů po 

zadku.“ 

„Tak asi jsi nejel jenom po zadku, když máš v lokti díru,“ namítla. 

No, to asi ne. 

„Jak jsi spadl?“ 

„Nevím.“ 

„Co hlava? Není ti zle, není ti na zvracení, nemáš rozostřené vidění?“ 

„Ne.“ 

Poslala mne do koupelny. V zrcadle jsem uviděl tu spoušť. Nebyl to 

vůbec hezký pohled a slabším povahám by se mohlo udělat zle - 

podkoží venku, a tak dále. Pořád to teklo, naštěstí jen z měkkých tkání.  

Hm. Na pár týdnů máš po vodě. 
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Já u toho ošetřování brečel. Kdepak bolestí. Je to možný? Je tohle 

vůbec možný? 

Já budu táta! 

„Tak,“ řekla, když na obvaz nalepovala poslední pruh náplasti. „A je to. 

Teď doufej, že nebudeš mít návštěvu strýčka stafylokoka.“ 

To tak! 

 

* * * * * 

 

Sedíme u stolu. Je už hodně přes desátou večer. Už to nemůžu 

odkládat, už ne. Dej si záležet, ať to nevyzní blbě. 

„Connie… Já bych ti chtěl něco říct. Hlavně nechci, aby sis myslela, že 

to říkám jenom kvůli té fotce… Já jsem nad vším dost přemýšlel. Vím, 

že pro mě znamenáš víc, než sám chápu. Nevím proč, ale uvnitř sebe 

to cítím. Hele, já vím, že jsem pokrytec a sobec a že jsem vždycky nejvíc 

věřil jenom sám sobě. Nedostal jsem v tomhle na výběr. 

Říkal jsem si, že city se mě netýkají, že se nemůžu zamilovat, protože 

by mě to zničilo, že si poradím, vystačím sám se sebou. 

Že nikoho vedle sebe nepotřebuju a nechci. Že všechno zvládnu… A pak 

přišel ten zlatej šmejd a pokusil se sebrat mi smysl života, to, co mě 

pořád naplňuje, a pro co se mi vyplatí bojovat. A já pochopil, že život 

není jenom o tempech ve vodě nebo o počtu obrátek. 
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Že nejsem superman, co musí zvládnout tamto a tohle. Nikdo není. Pak 

jsi přišla ty a byla jsi vedle, když jsem někoho potřeboval. Byla jsi tam, 

když jsem nevěděl, co bude. Byla jsi tam, když jsem v tom pokoji po 

nocích zoufalstvím brečel do polštáře s pocitem, že už to nejde, že už 

jsem na konci svých sil, ale že přece musím vydržet - a vždycky jsi mi 

pak donesla čistý, ačkoli to klidně mohlo uschnout a já na něm mohl 

spát ještě týden. Byla jsi tam a držela mě. Byla jsi tam i tehdy, když jsem 

ti málem zlomil nos. Ty jsi byla první, kdo se se mnou radoval. Ty první 

jsi mi řekla, že mě máš ráda, vzpomínáš? 

 

To ty jsi mi svítila na cestu v temných vodách téměř beznaděje a strkala 

jsi mě dopředu správným směrem. Nakonec, i hlavně díky tobě je mi 

líp. Hlavně s tebou jsem zjistil, že můžu být o samotě, ale přesto 

nebudu sám, protože tam někde čeká někdo, komu nejsem ukradenej, 

kdo mi neříká, co je pro mě dobré a co špatné, neodrazuje mě od toho 

a onoho, ale dodává mi odvahu, abych nepřestával jít za svým srdcem. 

Že můžu být samotář a přece pro někoho, koho nemám rád, nýbrž ho 

miluju, jak nejvíc jsem schopen. Zjistil jsem, že vedle tebe můžu dýchat 

a nebát se, že přestanu být svůj, Connie. Rád bych s tebou sdílel to, 

čemu se říká naše životy, ať už byly, jsou a budou jakékoli. Tobě můžu 

dát ten největší kus svého srdce, jaký jen jde, a vím, že ve tvých rukou 

bude v bezpečí.“ Vytáhl jsem krabičku, neubránil jsem se a poklekl. „A 

tak bych se tě chtěl zeptat, jestli si chceš vzít ten kus mého srdce. Chtěl 

bych se tě zeptat, jestli si chceš vzít mě.“ 

 

Pevnýma rukama vzala krabičku a otevřela ji. 
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I N T E R M E Z Z O  P R V N Í 

 

Některé rány nezacelí ani čas. Některé rány začnou prosakovat i přes 

jizvu. 

Vždy, když nyní vidím Freda, tak je mi nějak divně. Dokud byl pryč, bylo 

to v pohodě. I předtím. 

 

Když jsem jako malý začínal s plaváním, bylo všechno ok. Když jsem byl 

větší, začínal jsem z úst některých lidí slyšet slova, která bych zrovna 

od nich nečekal. Nejvíc „na nože“ jsem podle mého mínění byl se 

sestrou mámy. Ze začátku jsem si myslel, že to přejde, že je to 

normální. Právě tehdy jsem ta slova a věty slyšel zleva zprava skoro 

pořád, a při každé sebemenší příležitosti mi to bylo dost nevybíravě 

předhazováno a pokaždé to bylo horší a horší. Už mi to prostě začalo 

být víc než nepříjemné. Snažil jsem se a vysvětloval… Nic. Musel jsem 

se bránit. Musel jsem přestat říkat, co bych chtěl, co cítím… A tak dál. 

Pochopil jsem, že když projevím emoce, budu zranitelnější, protože 

ovlivní moji schopnost uvažovat. Že emoce jsou něco, co si nemůžu 

dovolit. Tak jsem je vyřadil a spoléhal jen na svůj rozum, na svoje 

racionální myšlení. Byl to druh sebeobrany. A svoje tělo jsem hnal 

hodně přes limit. Vždyť jim přece musím dokázat, jak moc se mýlí! Tělo 

na mě řvalo. Neposlouchal jsem ho a pořád si jel po svém, jako parník. 

Byl jsem na sebe tvrdší a tvrdší, přísnější a přísnější, řval jsem na sebe, 

zakazoval si. Plaval jsem proti proudu, abych nemusel myslet na to zlo. 

Když jsem se před pěti lety dostal do národní plavecké reprezentace, 

bylo mi jasné, že doma pro mě už není bezpečno. Těm, kterým bych 

měl věřit bez výhrad, už nevěřím. A ztracenou důvěru už úplně obnovit 

nejde. Proč? Důvěru ve druhé totiž máme jen jednu. 
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Je jako váza. Když se rozbije na střepy víc, můžete s ní rovnou do koše. 

Když míň, můžete ji slepit. Už nikdy ale nebude tak pevná jako v celku 

původně. Budou na ní praskliny, které nezalepíte a neskryjete úplně a 

může se stát, že když se ji pokusíte naplnit, voda vyteče a váza je pak 

už nepoužitelná… 

 

Jednou večer jsem se dostal do šlamastiky, ze které jsem se vyhrabal 

díky rozumu. Můj rozum a voda mi tenkrát těsně zachránili život, 

jakkoli je to absurdní. Ten večer mě svým způsobem děsí do dneška. 

Musel jsem pryč. Pryč ze Southhamtonu. Můj realizační tým mě v rámci 

možností dost podržel. Přestěhoval jsem se za svojí tehdejší přítelkyní 

sem do Manchesteru, zpřetrhal všechny kontakty s jihem, našel si 

barák, při jeho opravě utrpěl menší úraz. Ale v pohodě. Tedy až do 

loňského sedmnáctého května. To zlatý stafylokok zaútočil. Prošel 

jsem snad největší výzvou v životě, zatím, ač ten jich staví tisíce a tisíce. 

Ačkoli mě stafylokok málem sprovodil ze světa a chtěl mne připravit o 

můj milovaný sport, dal mi taky ohromnou životní lekci. Když se tak 

ohlížím přes rameno, jsem té zpropadené bakterii vlastně vděčný.  

Pochopil jsem, že bazény nejsou to jediné, co existuje. A že sport 

nedělám proto, abych sobě nebo ostatním něco dokazoval. Nemám tu 

potřebu. Ale proto, že mě naplňuje, baví, mám ho rád a je to pevná 

součást mé existence. A mohl bych pokračovat… Začal jsem se sám 

k sobě chovat líp, postupně jsem se díky němu a sportovnímu 

psychologovi učil mít rád sám sebe, znovu poznávat emoce, které jsem 

si v sebeobraně zakazoval. Nejspíš vlivem chyb v minulosti se po šesti 

letech minulý rok v říjnu, když jsem ještě obýval aseptický pokoj 

v nemocnici, rozpadl můj vztah s Jane, které jsem ani nic pořádně 

nevysvětlil. 

No a pak jsem potkal Connie… 

Jsem šťastný, že ji mám. A nejen ji. I ty ostatní skvělé lidi kolem! 

Řekla ANO. 
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K A P I T O L A  P Á T Á 

 

Lidé prostě umírají 

 

Papír snese všechno. Horší už je to s námi lidmi. Prý, že bychom vlastní 

názory měli říkat tak, abychom tím neublížili druhým. Jenomže někdy 

jinou možnost nemáte, žití je sice zábavné, však někdy ne zrovna 

jednoduché. Nějak jsem se rozepsal. Asi bych tu část měl raději smazat. 

Ne. Nezmáčknu backspace. Nevymažu minulost. 

Víte co? Mně je to jedno. Je to taky nezajímalo, taky nebyli zrovna 

šetrní, kašlu na to. Ať si. 

 

Connie přijela něco málo po šesté ráno z noční a zastihla mě ještě 

doma. Sotva pozdravila, pohled měla nepřítomný a byla jako bez duše. 

V takovém stavu jsem ji ještě neviděl. Nejdřív se mě držela jako klíště 

a brečela. Bylo víc než jasné, že se něco muselo stát. Trochu jsem ji 

naťuknul - a tak vychrlila, že ten chlap s tím polytraumatem po třech 

týdnech složil zbraně. Multiorgánové selhání, infekce. 

„Podívej se na mě,“ řekl jsem jí, když se trochu uklidnila, a setřel jsem 

jí slzy. Teď byl já ten, kdo poskytoval oporu, ne ona. 

„Lidé prostě umírají, ano? Přirozeně, i tragicky. To je prostě koloběh 

života. Ten zatím, naštěstí, neumíme měnit. Někoho se vám podaří 

zachránit, jiného ne, přestože děláte víc než maximum.  
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Pokud je tělo poškozené tak, že samo o sobě neplní své funkce jako 

celek a nedokáže to ani s pomocí přístrojů, pak podle mého není 

správné nutit ho fungovat za každou cenu. Pracuješ v prostředí, kde je 

smrt stejně přirozená jako první nadechnutí a každé, které za ním 

následuje.“ 

„To já vím,“ vzlykala, „ale ten-tentokrát to bylo jiné!“ 

„Jak? Co bylo jiné?“ podal jsem jí kapesník. 

„Když… Když… Když jsme ho resuscitovali… A pak už extubovali… Já… 

Já v něm viděla tebe! Kdyby se ti něco stalo, tak… Vůbec nevím, co se 

děje, proč fňukám jako malá!“ 

„Nefňukáš. Jsi jen rozrušená, což je normální a bude to v pořádku.“ 

„Slib mi, že se ti nic nestane!“ 

Slíbit to by bylo pošetilé. 

„To ti slíbit nemůžu, Connie, protože tohle neovlivním. Můžu ti ale 

slíbit, že dokud budu žít, vždycky tu pro vás dva budu.“ 

Ticho… 

 

Myslím, že pokud chcete někoho utěšit či podpořit v těžké chvíli, stačí 

vaše přítomnost beze slov, pokud dotyčnému nevadí. Říká se, že činy 

jsou víc než slova. A kupříkladu prachobyčejné objetí má někdy pro 

druhého cenu zlata. Kdepak objetí, už jen vaše přítomnost. 

V nemocnici mi občas bylo hodně zle. Právě tehdy jsem chtěl, aby tam 

v tom pokoji někdo byl. Nikdo, byl jsem tam sám.  Tohle mi dalo víc než 

všechny poučky světa. Až později přišla Connie a dělala zdánlivě 

„obyčejnou“ věc: sebrala mi proslzený polštář a donesla mi nový. Tělo 

se zvýšenou produkcí slz zbavovalo nahromaděného stresu. Nevím, jak 

to poznala, na druhou stranu nemělo smysl hrát si na hrdinu, že. 
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Connie se najednou rozbrečela znovu. Nijak jsem se nevnucoval, jen 

tam byl. Beze slov. A když se mě chytla, objal jsem ji a držel. Cítil jsem 

její slzy na rameni a byl jsem rád, že už nemusím držet sám sebe, ale 

taky někoho jiného. Kdybych tak mohl brečet místo ní! Náhle se 

odtáhla, napřímila hlavu a bez jediného slova moje tričko dvěma 

rychlými škubnutími rozervala ve dví. 
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K A P I T O L A  Š E S T Á 

 

Červenázelenáčernábílá, nebo modrá? 

 

Středa 28. července 

 

Tééda! To jsou proudy! Nestíhám v nich plavat. Jestli to takhle půjde 

dál, tak za chvíli nebudu mít co na sebe :-) Ne, vážně. Říká, že se zhruba 

za půl roku spousta věcí alespoň načas změní, a tak si tenhle stav chce 

ještě užít. Během uzdravování pravé ruky mě Connie taky obložila 

knížkami. Prohlásila, že když se budoucí otec (já) nemůže naplno 

věnovat svému povolání, měl by studovat, to se rozumí, kromě 

obhlížení kočárků, postýlek a kdečeho dalšího. 

 

Venku je slunečno. To, že mi momentálně neslouží jedna část mého 

těla (a ještě k tomu periferie) neznamená, že nebudu v kondici 

udržovat ten fungující zbytek, když můžu. Běhat už mě nebaví, 

potřebuju změnu. Poprosil jsem drahou polovičku, aby mi obvaz na 

ruce zpevnila, vytáhl jsem ze sklepa kolo, které jsem už dlouho 

nepoužil, zkontroloval, namazal řetěz, nakrmil galusky vzduchem, a 

přestože cyklistika a plavání se nemají rády, vyjel. Nevydržím dlouho 

stát, musím se hýbat. Jakkoli. Pohybový abstinenční syndrom je totiž 

dost nepříjemná záležitost. 
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Pěkně jsem se projel. Proti vodě sevřené mezi kachličkami to byla 

změna víc než příjemná. Asi po dvaapadesáti mílích jsem se vracel do 

města. To, že jsem cestou potkal Jane, prostě zamlčím, protože není 

důvod se o tom rozepisovat. V Manchesteru byla na otočku, tak jsme 

si povykládali, co je nového a tak. 

 

* * * * * 

 

Ještě pár mil a budu doma. Přijíždím ke křižovatce, kde na pravé straně 

stojí červené auto. Zpomalím. Nehýbe se a před sebou na silnici má 

přerušovanou čáru, mělo by mi tedy dát přednost… Jenomže nedalo. 

Uviděl jsem před sebou červenou šmouhu. Co jsem ještě stihl udělat, 

bylo strhnout kolo na stranu. Pak bylo NIC. 

 

Kde jsem přišel k sobě, můžete hádat. Oldhamská Královská – to je 
snad laciný vtip! Po roce a dvou měsících znovu na JIPce - kvůli 
dlouhému bezvědomí. Connie sice pracuje na oddělení pro závažnější 
případy, anesteziologicko-resuscitačním, to ale toho řidiče neomlouvá. 
Nemohl jsem vědomě dělat vůbec nic, nebyl čas, seběhlo se to moc 
rychle. Za tím si stojím. Potvrdila to i policie. (Nejen) řidiči do hlavy 
nevidím, nevím, co udělá, mohu to pouze předpokládat. 

 

Zase se o mě bude bát! Neříkejte jí to prosím. Vzhledem ke stavu věcí 

to však bylo zbytečné přání. 

Zraněná ruka to naštěstí neschytala. Mozková komoce, pohmožděná 

žebra, krční páteř, rameno a četné oděrky. Nechci ani pomyslet, co by 

se stalo, kdybych do jednoho z těch oken vletěl přímo… Jednou na kole 

a taková smůla. Brrrr! 
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I N T E R M E Z Z O  D R U H É 

 

I v té nejhnusnější bolesti je síla mnohonásobně větší než bolest sama. 
Záleží jenom na každém z nás, jestli bolest bude ovládat nás, nebo my 
budeme ovládat ji… A využijeme tak bolest ve svůj prospěch. Inu, jak 
zní část textu jedné mé oblíbené písně: „Každý den, každou hodinu, 
změň bolest v sílu.“. Na ten koncert se fakt vážně moc těším. 

 

Nemyslím, že by mě ale něco bolelo, či alespoň o tom nevím. Leč cítím 
se tak, jak se obvykle cítíte, když vletíte na kole do auta. Zmačkaně a 
nemotorně. Tělo na vás po té ráně není zrovna pětkrát milé. Možná, 
že až přijde k sobě, bude se mi ta věta hodit stejně tak jako už 
mnohokrát před tímhle. 

 

Pár dní jsem si poležel a nemyslel skoro na nic. Snad jen na to, že to 
tomu břídilovi nedaruju. Jo, byl jsem naštvanej. Pak jsem se dostavil na 
policii k podání vysvětlení. Ten chlap tři roky za volant nesedne. Connie 
je statečnější, než se zdá. S trochou lítosti musím konstatovat, že asi 
musí. Pochopit mě totiž není vůbec jednoduché. Natož se mnou žít. 

Před propuštěním jsem absolvoval kontrolu u neurologa. 
A samozřejmě u Trevora, našeho sportovního lékaře, který tam 
pracuje. Ruka už byla v pořádku. Sotvaže mě pustili, pustil jsem se já i 
přes Conniin odpor do tréninků. Trevor mi to odkýval a řekl to i 
Georgovi. 

Navíc není času nazbyt. Téměř měsíc a půl do té exhibice a závodů. 
Musím makat. 
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K A P I T O L A  S E D M Á 

 

Dialog 

 

Pátek 10. září 

 

Dovedete mluvit nahlas proti sobě? Nahlas sami se sebou? Zvládnete 
se poslouchat? To máte tak, totiž: občas chci sám sobě něco říct. 
Mluvit sám se sebou. Zajdu pěšky k řece, sednu si a koukám se, jak 
ubíhá voda, která se už nevrátí – stejně jako čas.  Nechám svoje 
myšlenky odplout pryč. Anebo začnu do ticha mluvit sám se sebou. 
O tom jak se mám, co dělám, co se mi povedlo, co ne, o tom kdo jsem… 
Mně to ohromně pomáhá. Když mám problém a nevím co s ním, 
vyřeším ho tak, že ho sám před sebou začnu nahlas rozebírat. 
Nefunguje to sice pokaždé, ale funguje – alespoň u mě. Když si 
potřebuju srovnat myšlenky v hlavě… Některé věci pak snáz poberu. 
Ale hlavně si uvědomím sám sebe, jsem sám svůj. 

 

Minulý týden v sobotu se v jistém ohledu změnil můj život. Někomu 
jsem na radnici slíbil lásku a věrnost. Na sešlosti typu rodinných oslav 
či společenských akcí si nepotrpím. Nemám je rád. Zde je třeba to 
odlišit od mimosportovních akcí se sportem souvisejících. Patří to 
k tomu, takže jdu, pokud jsem pozvaný – protože jsou součástí sportu. 
Ač se Connie nestraní společnosti tak jako já, sama navrhla, aby svatba 
byla jen o pěti (vlastně šesti) lidech. 
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Mně šel za svědka Fred Thompski, jí její kolegyně Lisa. Obřad na radnici 
trval tak půl hodiny, s malým posezením to celé trvalo ani ne dvě 
hodiny.  

 

No, tak jsem jednou večer seděl u řeky, přemýšlel jsem o všem 
možném a rovnal mysl. Řeka v téhle části je docela klidná, i dostal jsem 
nápad a než ten se stihl ohřát v hlavě, už jsem byl ve vodě a plaval 
k protějšímu břehu. Úžasně osvobozující! Připomnělo mi to noc na 
Havaji. Když jsem doplaval zpátky, na břehu v šeru stála – vlastně teď 
už moje žena a podávala mi ručník. Tma už padla na město. 

Nechtěl jsem atmosféru zbořit dotazem, jak se sem dostala, a 
podobně, což ovšem neznamená, že jsem nebyl překvapen. Už 
nepracuje na ARO. Dočasně. 

„Věděla jsem, že tě tady najdu,“ řekla a sedla si. Musel jsem v duchu 
sklonit poklonu její fyzické kondici, kterou měla z běhání. 

„Je tady krásně, že, Clennyore?“ 

„Ano, proto sem chodím.“ 

„Co se děje?“ zeptala se po chvíli ticha. 

„He…? Nic, nic. Jsem v pořádku.“ 

„To bys tu nebyl. Zase máš ten pohled, já to na tobě poznám.“ 

„Přemýšlel jsem. Víš, když jsem dneska s tebou byl u toho doktora, tak 
mi to nedalo a šel jsem se podívat do toho sousedního traktu na 
devítku. Je trochu jiná, než když jsem tam byl já. A zaplaťpánbůh 
prázdná. Tak jsem tady o tom všem přemýšlel. Co všechno jsem tady 
za těch pět let prožil, ztratil, a co se stalo za posledních šestnáct 
měsíců. Přemýšlím, jestli to všechno mělo smysl. A vím, že jo… 
Mimochodem, jak ses tam vlastně objevila ty?“ 
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„Zaskakovala jsem za nemocnou kolegyni.“ 

„A přemýšlelas někdy, co by bylo, kdybychom se my dva nepotkali?“ 

„Ne, je to zbytečné. Sám jsi přece minule napsal, že bychom měli žít 
teď. Ano, já jsem to četla.“ 

„No. Ale ne vždycky se to daří, i když by asi mělo, víš? Zvlášť, když se 
stalo to, co se stalo.“ 

„Věřím. A omlouvám se za neohleduplnost. … Tobě není zima??“ 

„Neomlouvej se. Máš právo to vědět. … Ne, není. Víš přece, že chlad 
přes kůži necítím. … Proč to muselo zajít takhle daleko? Proč mě 
neposlouchali? Proč toho nenechali, dokud byl ještě čas, dokud to šlo 
vzít zpátky?“ 

„Myslím, že měli o tebe strach. Zkoušel jsi jim alespoň odpustit?“ 

„Odpustit jim? Není co, a stejně je pozdě! Víš, mně je to líto. Ale 
vždycky, když já jsem řekl něco nevhodného, tak jsem pak přilezl a 
omluvil se. Učili mě, že je to slušnost. A oni?! Neřekli ani to pitomé 
‚promiň‘!?“ Vyřčená slova nejdou vzít zpět. A na některá se 
nezapomíná.  

Skočil jsem šipku do vody. Vystrčil jsem hlavu a po chvilce pokračoval. 

„Já mám taky strach. Denně. O tebe, Connie, o to malý, o další lidi. A 
říkám ti to snad? Chlubím se tím? Předhazuju ti to nebo někomu 
dalšímu? No? … Tak vidíš. A víš, co je na tom nejhorší? Některé situace 
si živě pamatuju dodneška a nemůžu zapomenout, i když bych třeba 
chtěl.“ 

„Ale měl bys…“ 
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„Vím, kam míříš, Connie,“ skočil jsem jí do řeči. „Já nemám sílu na to, 
abych to řešil, nemám sílu, abych tohle odpustil. Nezlob se, ale tohle 
po mně nemůžeš chtít ty, když to nemůžu chtít já od sebe. Víš co, 
Connie? Chtěli mi to normálně sebrat – nic mezi tím nebylo - nehodilo 
se jim to asi do krámu nebo tak nějak. Ale schovávat to za přirozený 
strach bylo ubohé. Nevěděl jsem a nevím, co si o tom mám myslet. 
Mrzí to, bolí to a štve mě to. Mně plavání nikdo proti mně brát nebude, 
rozumíš? To je jako kdyby mi násilím a bez souhlasu vyrvali srdce z těla 
– a já si ho vzít nenechám, rozumíš?!“ Ztrácíš sebekontrolu, pozor! 
Ponořil jsem se a udělal pár temp. 

Po mém vynoření Connie prohlásila: „Když o tom budeš mluvit, uleví 
se ti. Mělo by.“ Znělo to jako pobídka. 

„Jo, jasně, mělo by! Celý roky jsem nikomu nic neřekl, vyrovnával se 
s tím po svém. Jak to dopadlo, víš sama. Teď a tady ti to říkám. 
Když se mi uleví, dobře. Když ne, časem se s tím naučím žít, možná i 
zapomenu. Ale potřebuju právě tu nejdražší věc. Čas. Sám jsem neměl 
tušení, že mě to takhle poznamená, ba že se dokonce budu muset 
znovu učit důvěřovat druhým. Jenom proto, že jsem nevěděl jak se 
bránit!“ 

„Máš ho, kolik potřebuješ, já ti ho neberu, Clennyore. Já s tebou sdílím 
ten tvůj a dělím se s tebou o ten svůj. Jen tě prosím – zkus to.“ 
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K A P I T O L A  O S M Á 

 

Návrat 

 

Pátek 24. září 

 

Nemohl jsem dospat. Stejně jsem měl budíka na půl třetí ráno. 
S Connie už bydlíme v mém domě – je tam víc místa. V úterý k nám 
přišla její máma. Ona totiž Connie tu virózu ode mě asi chytla, ač jsem 
ji varoval. Ještě před týdnem jsem ležel v posteli a srkal horký čaj. 
Trochu jsem se rozčiloval, že zrovna teď. Ale stihla odejít, ač můj výkon 
asi nebude nic moc. Když mě vystřídala manželka, trochu jsme se 
chytli. 

„Já nikam neletím, zůstanu tady, když jsi nemocná,“ opakoval jsem po 
několikáté. 

„Jakže dlouho jsi to nezávodil? Přes rok, že? Vidím na tobě, jak se na 
to těšíš. Vždyť je to jenom nachlazení, Clennyore. Nechci ti v tom 
bránit, zavolám mámě. Leť a užij si to.“ 

Její máma skutečně přišla a ujistila mě, že na Connie dohlédne, ať 
letím… Mám úžasnou ženu, jen jestli to vím. 
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A tak jsem dnes po půl čtvrté ráno nastoupil do auta směr letiště 
Stansted. Odtamtud totiž letěl do Brna přímý spoj. V autě nás bylo šest. 
Já, tři kolegové, Mark a fyzioterapeutka Susan. Georg dostal od Drakea 
volno z rodinných důvodů. Řídil samo sebou Mark Heddly. 

 

Jak už to tak bývá, během tříhodinové cesty byla sranda. Usnul jsem, a 
tak mě v sedm vzbudili na parkovišti. Měli jsme ještě hodinu čas. 
V klidu jsme prošli odbavením, aby se letadlo v osm hodin a pět minut 
odlepilo od země. Žádné zdržení nenastalo, takže letadlo o dvě hodiny 
později, taky podle plánu, dosedlo na letišti v Brně – Tuřanech ve 
dvanáct hodin a patnáct minut SELČ. Na letišti jsme se drobátko zdrželi 
a do Bobycentra jsme dorazili kolem druhé odpoledne. Mark nám na 
půl čtvrtou domluvil bazén na hodinu a půl, a tak jsme si šli lehce 
zaplavat a protáhnout se. Pak zpátky na hotel, soutěže začínají zítra 
ráno. Na závody kolikrát letíte do zajímavých měst, ovšem pohybujete 
se výhradně mezi hotelem a sportovištěm. Výlety po okolí nepřicházejí 
v úvahu a ani není moc čas. Pravda, člověka to kolikrát zamrzí, ale 
nejste tam pro srandu, že. Vedení reprezentace nepovoluje na 
soustředěních a mimo ostrovních reprezentačních akcích přítomnost 
rodinných příslušníků sportovců a doprovodu. Rovněž nepovoluje před 
a mezi soutěžemi činnosti nad rámec nutných. To v praxi znamená, že 
kdybych se teď sebral a šel třeba do města, tak riskuju pokutu a 
vyhazov mne nemine. Jsem normálně na pracovní cestě. Mezi námi, je 
to tři roky, co jsem na jedné „soukromé“ sportovní mezinárodní akci, 
která nebyla vypsaná jako repre, šel asi na tři hodiny mezi soutěžemi 
s doprovodem do města. Nechal jsem se unést a spolu se slovenským 
týmem jsme šli, aniž bych já domyslel následky. Druhý den mi to tělo 
dalo sežrat… Takže ony ty směrnice mají něco do sebe. Connie jsem na 
Facebook napsal, že jsme v pořádku na místě s dotazem, jak se cítí. 
Počítač zavřu a půjdu se spolubydlícím Rhysem hrát karty a odpočívat. 

 

* * * * * 
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Tak jsme se všichni domluvili, že půjdeme v neděli odpoledne po 
závodech navštívit město. Takže to máte: Špilberk, Petrov, Denisovy 
sady, náměstí Svobody i s tím podivně vypadajícím 
„Aninevímjaktonazvat“. Na netu píšou, že ta věc je ve tvaru projektilu. 
No… Stojí to teprve týden a už to budí rozpaky v očích místních. 
Cukrárnu ani pizzerii jsme minout nemohli, stejně jako Zelný trh, 
Starou radnici, či městský ruch v jeho středu. Navečer jsme se sbalili a 
odletěli zpět do Anglie. 

 

Jo a mimochodem: doplaval jsem čtvrtý. Jsem moc rád a pravda, 
trochu mi roztekly nervy… Jsem vlastně šťastný, že vůbec můžu být 
zase šťastný! A plavat. A závodit. 
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K A P I T O L A  D E V Á T Á 

 

Závěrem však chtěl bych říci 

 

Sobota 12. února 2011 

 

Posledních pár měsíců nehrozí, že bych usnul bez vizualizačních a 
dechových cvičení. A když usnu, budím se… 

 

Jeffrey Petterd je zdravé a hodné dítě. Mně to bylo jedno, Connie 
chtěla chlapečka – tak se jí to splnilo. Nechtěla mě u porodu, já po tom 
taky zrovna nebažil. Jsme oba paličatí, ale dohodneme se. 

Tak tedy jsem v úterý osmnáctého ledna navečer vkročil na 
gynekologii. Přeci jen, když jsem tam Connie vezl, tak řekou od té doby 
jistě proteklo pár set kubíků vody. Co pár set, pár tisíc. Chvíli jsem byl 
s ní, pak mě požádala, ať odejdu a vyřídím to. Až se vrátím, tak jí řeknu, 
že všechno dobře dopadlo. Jenže… Já to ještě neudělal. Byl jsem se za 
ní podívat. Spala. Pak jsem si mohl pochovat malýho – celej máma! 
Rozkošnej! Celou dobu jsem byl všechno, jen ne klidný. Dle doktora šlo 
všechno hladce. I když to trvalo, dobře to dopadlo. 

Connie se ty čtyři měsíce připravovala na to, že bude máma, já jsem jí 
v rámci možností pomáhal, se rozumí. Mě však – spolu s kamarádkou 
z nemocnice, psycholožkou Lacey (už jsem si přiznal, že to sám 
nezvládám a potřebuju pomoc) - připravovala na to, že jednou přijde 
den, kdy se znovu budu muset postavit sám sobě. 
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Svým myšlenkám, pocitům zarezlým kdesi hluboko ve mně. Nemělo 
cenu něco skrývat, ona ví úplně všechno. 

Dost bylo utíkání, plavání před tím vším. Prý už se nechce dívat, jak mě 
to ničí. Říkala, že to asi bude bolet, hodně bolet. Budu chtít utéct, 
protože to bude nepříjemné. Ale když to nezkusím, bude mě to strašit 
napořád. Měl bych to udělat, ať to dopadne, nebo ne. Měla pravdu, už 
s tím nemůžu žít. Stejně mě to vždycky dožene, útěk nic neřeší, jen 
dává čas, ale neřeší podstatu problému. Sám nevím, proč mě to tak 
dusí, proč to mám v sobě tak hluboko jen bohapustě potlačené, nikoli 
vyřešené. Proč… Proč… A pořád jenom „proč…“ Jednou navečer jsem 
se zachoval podle věty: „Jsi-li z jakéhokoli důvodu naštvaný, nemůžeš 
spát a chceš toho hodně říci, vezmi štětce, pastely nebo fixy a maluj.“ 
Já už před tím nechci utíkat. Nechci, aby mě to pořád ničilo! 

O den později jsem se ocitl v autě a za Laceyna doprovodu jel do 
Southamptonu. Vydal jsem se na zteč, pokus o urovnání vztahů. Toužil 
jsem auto otočit zpátky, jenomže já volant nedržel. Mozek se bránil, 
řval. Bránil se podvědomě té „hrůze“, co ho čeká. Jenže já věděl 
(a Lacey mi to vysvětlila), že by všechno bylo akorát mnohem horší… 

Když jsme dojeli do Southamptonu a našli náš dům, zastavili jsme 
opodál. Neměl jsem vůbec pojem o čase. Už jsem se nemusel ovládat. 
Můj nával vzteku bez úhony schytala palubní deska. Pak jsem začal 
vzpomínat. Bratr žije v Londýně, má rodinu a je z obliga. Moje sestra 
Layla příští měsíc oslaví osmnáctiny. Mámě je šestačtyřicet, její sestře 
čtyřiačtyřicet… A ten zbytek? Nevím. Hraje bratranec ještě pořád 
fotbal? Na kontinentě? Kruci! 

„Jeď do přístavu… Jedeme do přístavu!“ ohradil jsem se. 

„Co tam chceš dělat?“ tázala se Lacey. 

„Jeď!“ 

Auto se rozjelo. 
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* * * * * 

 

Vystoupil jsem a šel pomalu k vodě. Oceán byl hodně neklidný a 
nebezpečný. Vlny zuřivě mlátily do přístavu i tady. Stál jsem tam a 
probodával vodu pohledem. Lacey jsem nevnímal. Víš co? Mohl bys 
tam skočit a všechno to utopit někde na dně, naházet to do oceánu, 
aby si to vzal, jestli ti to pomůže, je to jednoduché. Jeden pohyb. Jestli 
tam ale teď skočíš, zpátky cesta nyní nevede. A co by bylo dřív? Umlátí 
mne vlny, nebo by mi došel vzduch, anebo bych nejdřív začal cítit 
studenou vodu? Za jak dlouho? Mysli, mysli, mysli! Doma… Doma čeká 
tvoje žena a tvoje dítě. Nejsi tintítko ořezávací! Přece jsi neprošel 
takovou anabází jenom proto, abys to teď sprostě zahodil! Jo, je to 
hnus, víme, bolí to, ničí to, řveš. No tak řvi, ale neutíkej. A víte co, jděte 
někam! 

„Aáááááááá! Grrrr!! Běžte všichni…!“ vyřval jsem se směrem k oceánu. 
Pak jsem zrychleně oddychoval, abych za chvilku padl na kolena a 
ZAŘVAL. Lacey mě musela násilím zastavit, prý, abych si příliš neublížil, 
když mám posunutý práh bolesti. Když jsem se uklidnil, tak mi 
ošetřovala ruku – povrchová zranění, jak jsem vzteky mlátil rukou do 
betonu a kopal do čehosi poblíž. Asi jsem se zbláznil. Ne, to jen všechno 
muselo ven. Rovnal jsem se potom v autě asi deset minut. Vybuchla ve 
mně bomba, bouchnul jsem. Uklidňovací sáček želatinových bonbónů 
zůstal doma. Jedna z metod, které používám, když se potřebuju 
uklidnit, jsou právě želatinové bonbóny. Zjistil jsem, že mě uklidňuje, 
když je cumlám. A mám v tom systém, abyste neřekli! První jsou na 
ráně červené, pak zelené, bílé, žluté a nakonec oranžové. V tu chvíli by 
se hrst červených hodila. 

 

* * * * * 
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Stál jsem vedle auta a hleděl na ten dům. Pak jsem se vydal kupředu. 
Nedělej to! Vrať se, uteč! Pořád jsem šel a nemyslel. Najednou jsem 
nemohl dál. Udělalo se mi zle. Támhle v tom okně byl můj pokoj. 
PROBOHA STŮJ!!! Nechoď tam! Zamrzl jsem, točila se mi hlava. Pak se 
otočil, doklopýtal jsem nazpět k autu a tam vyprázdnil svůj žaludek. 

„Ne, já to nedám! Já nemůžu!“ sípal jsem. 

„Zvládneš to,“ vložila se do toho Lacey, „jestli ti můžu poradit, zkus být 
rychlejší než tvůj strach, předběhni ho, jestli se na to cítíš. Půjdu hned 
za tebou, Clennyore.“ 

„To jako fakt? Ne, já tam nemůžu, já tam NECHCI! Jedeme domů, 
hned!“ 

„Nejedeme,“ zarazila mne. „Dobrá, zkus se uklidnit, celý se třeseš.“ 

A ona se diví? 

„Tak jinak,“ dodala, jako by mi četla myšlenky. „Podej mi ruku,“ 
natáhla tu svoji ke mně, „no, podej mi ji a neboj se.“ Učinil jsem tak. 

Dívala se mi do očí a mluvila na mě klidným hlasem: „Teď něco 
zkusíme, jo? Vím, že jste to s Rogerem dělali a že to umíš. Opři se o 
auto a zavři oči. … Představ si místo, kde se cítíš bezpečně.“ 

„Ve vodě,“ hlesl jsem. Technika, kterou jsme právě prováděli, se 
jmenuje vizualizace. Je to vědomá činnost, nechal jsem se vést jejím 
hlasem. 

„Kde jsi, co vidíš?“ 

„Vidím sebe zepředu a ze stran. Sedím někde na dně na nějakém 
kamení, či co to je. Kolem mě je průzračná voda. Je to divný, ale 
nepotřebuju kyslík.“ 

„Je tam někdo další? Co cítíš?“ 
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„Jsem tam sám, ta voda je teplá, je tam klid, ticho, slyším jenom 
tlumené hučení obíhající krve. Ne… Moment… Je tam ten delfín, co 
jsem ho tenkrát v noci viděl na Havaji v oceánu. Je tam jenom jeden. 
Kouká na mě, nevím, co chce. Myslím, že se oba budeme muset za 
chvíli nadechnout.“ 

„Jasně. Půjdeme se spolu projít, souhlasíš? Povedu tě, opři se o mě. 
K hladině je to asi čtyřicet temp, jedno tempo jeden krok, jo? Soustřeď 
se, jedno tempo je jeden krok, plav, jak rychle chceš. Můžeme?“ 

„Svítí mi na oči slunce, nic nevidím,“ řekl jsem po chvíli. 

„To nevadí, já jsem pořád tady s tebou, neboj se. Dvacet pět…“ 

„Zastav se. Jsi u hladiny. Až budeš chtít, tak se vynoříš, nadechneš a 
pomalu otevřeš oči a rozkoukáš se. Pomalu.“ 

Když jsem to udělal, první jsem uviděl Laceyn obličej. Pořád mě držela 
za obě ruce. Pak vchodové dveře. Lekl jsem se, avšak zůstal jsem stát 
na místě. Byl jsem jako paralyzovaný, nemohl jsem se pohnout. Lacey 
se mnou ještě chvíli pracovala, pak stiskla zvonek. 

„Já se bojím, mám strach. Půjdeš tam se mnou?“ 

Přikývla. 

Chvíli se nic nedělo, pak se dveře otevřely. Stála v nich moje 
překvapená sestra. 

„Ahoj Laylo.“ 

* * * * * 

 

Při cestě zpět domů se mi nepředstavitelně ulevilo, jako bych odsunul 
přetěžký balvan, který mi bránil v cestě dál – ono ten pocit nejde ani 
popsat. Posunul jsem se, udělal jsem další krok, i když s pomocí. 
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A myslím, že upřímné slovo „děkuju“ a objetí je málo, ale taky nejvíc. 

Bylo to nějaké divné. Jaksi zvláštní. Po čtyřech hodinách jsem z domu 
vyšel v závěsu za Lacey. Unavený, zpocený, ale lehčí. Odpustit a 
zapomenout ze dne na den asi nebude tak jednoduché. Přesto jsem 
měl pocit, že semínko spadlo na úrodnou půdu. 

Konstruktivní, někdy emotivní debata, kterou vedla Lacey, mě 
přesvědčila, že už můžu zapomenout a odpustit i druhým. A jaksi došlo 
k čemusi. Povedlo se. Překonal jsem to. Můžu zapomenout, už se snad 
nebudu v noci budit, už nebudu mít špatné sny, už mě to nebude 
pronásledovat, věřím. Vyhrál jsem. Mámě a všem, co tam přišli, jsem 
slíbil, že se přijedeme s Connie a s malým podívat. Už mě to neničí, už 
na to nemyslím, už zapomínám, minulost už je tam, kde být má! Už 
spolu všichni mluvíme. Budiž odpuštěno! Bude asi ještě chvíli trvat, než 
se s tím vyrovnám úplně, ale zvládnu to. Mám přece Connie a 
Jeffreyho, ne? 

 

Všechno je jak má být. Vzpomněl jsem si na slova jednoho svého velmi 

dobrého kamaráda. Jednou, na konci rozhovoru mezi čtyřma očima, 

mi řekl tohle:  

„Život je jako jízda na horské dráze - akční, vzrušující, napínavá, 

zábavná a inspirující… Ovšem jen do chvíle, než se ti rozbijí brzdy, nebo 

motor. Pokud nemáš brzdy, jedeš moc rychle. Pokud nemáš motor, 

příští vlnu prostě nevyjedeš. Pamatuj ale, že oboje součástky můžeš 

opravit. Musíš je opravit, byť to někdy trvá déle, než chceš. Jinak jsi 

dojel… Musíš prostě znovu najít ztracenou rovnováhu - jestli chceš žít. 

Nevadí, když se ztratíš, to se stává. Měl bys ale být schopný znovu najít 

sám sebe a pak cestu nazpět, Clennyore…“ 

Už si s ním nejen o tom bohužel nepopovídám. Ale je v tom něco víc. 

Občas si na něj vzpomenu a naskočí mi právě tyhle věty. Je v nich kus 

pravdy, nebo čeho… Chtěl tím zřejmě říct, že v životě se můžeme 

vyhřívat, ale taky můžeme spadnout do pěkných sraček, s prominutím. 
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Na horské dráze jsou také vlny nahoru dolů. Někdy nefungují brzdy, 

vykolejíte a namlátíte si čumák. Snažte se spadnout tak, abyste viděli 

na místo, odkud jste spadli. To se potom snáze zvednete a budete se 

chtít dostat zpátky. A možná ještě výš. Opravte vagon a vyjeďte zpátky 

nahoru. Nezůstávejte dole, ale vydejte se – i když někdy těžkou – 

cestou nazpět. Nepřestávejte, nezastavujte, buďte cílevědomí. Nahoře 

se totiž budete moct zase usmívat. 

Tak se zvedněte a plavte, jděte, jeďte, běžte, pokud na to máte 

odvahu, pokud se vám dole nelíbí. Poproste ostatní, ať vás na cestě jistí 

proti pádu, kdo bude chtít, ten vám pomůže. Není to zbabělost.  

Zbabělost je lhát sám sobě a klamat se. Taky jsem si myslel, že všechno 

zvládnu sám a pomoc nepotřebuju. Ne. Úplně všechno ne. Hodně jsem 

přetáhl tempa a strašně se mýlil. 

 

A tohle je už úplně všechno. Žiju, utekl jsem zubaté - prozatím. Usmířil 

se. Našel zpátky ztracenou rovnováhu a jsem šťastný, že můžu být zase 

šťastný! Je to na každém z nás, jak si to tam nahoře nastavíme. 

 

 

  

Závěrem však chtěl bych říci, 

že svět není vždy růžolící. 

Občas tam, občas sem, 

nahoře dole, vždy se směj. 
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Závěrem však chtěl bych říci, 

že se smíchem jest všechno lehčí. 

On však taky občas zmizí, 

vždyť nelekej se, on zas zjitří. 

 

Závěrem však chtěl bych říci, 

jsou zde dva tví souputníci. 

Jména jich ti hned prozradím, 

vůle jest a odhodlání. 

 

Závěrem však chtěl bych říci, 

že tyhle dva my máme všichni. 

Jde jen o to vyštrachat je, 

pak už nic tě nezastaví. 

 

Závěrem však chtěl bych říci, 

žití že je vzrušující. 

Jdi si za svým a věř i v sebe, 

však zůstaň sebou i nebuď sám. 

 

Závěrem však chtěl bych říci, 

že život není vždycky snadný. 

Vyhodí-li tě tam dole, 

zvedni se a zařvi naň. 
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Závěrem však chtěl bych říci, 

zařvi naň, že nevzdáváš se. 

Zasměj se a rvi se líp, 

bolest tvou změň v sílu svou. 

 

Závěrem však chtěl bych říci, 

že v bolesti je síla velká. 

Zvedni se a pokračuj, 

přec nejsi líný jak ten vůl! 

 

Závěrem však chtěl bych říci, 

že život, ten je krutý někdy. 

Však žít ho je pak mnohem snazší, 

když smích tě v duši neopouští. 

  

Závěrem však chtěl bych říci, 

že vůli máš i odhodlán jsi. 

Konej to, co baví tě, 

vždyť ty se nevzdáš - prostě ne! 

 

C. P. 


