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Cynická lidová moudrost tvrdí, že láska je slepá.
Ve skutečnosti jsou slepí ti, kteří nemilují a tudíž nevědí,
jak hezký a láskyhodný svět je.

Aldous Huxley
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Všem, jenž si chtějí zobnout.

Dnešní podmínky se ve vztahu k včerejšímu dni změnily
rychlostí blesku. Náhlá všeprostupující změna.
Pokojem pronikají sluneční paprsky, které vítají nový den,
když otvírám oči a krátkou chvíli zírám jako prázdný list. Můj
život je v mnoha ohledech podobný. Doposud nepopsaný výjimečnými zážitky ani moudrostí, jen nudou všedních dní, neinspirující tužkou.
Oči mi kmitají a hledají, čeho by se mohly chytit. Najednou si
uvědomuji, že nejsem ve svém pokoji. Nejsem ani ve svém těle.
Přesto cítím tlukot srdce, který náhle zrychluje.
„Kde to jsem? Co se to děje?“ ptám se s nutností, když v tom
můj hlasitý myšlenkový pochod přeruší neznámý klidný hlas.
„Lepší otázka je proč. Nyní se ale musíš vrátit. Příště budeme...“ nedoslechnu, protože uprostřed věty ztratím vědomí.
Vyskočím z postele. Jsem doma. Jsem to zase já, zpět ve svém
těle, ale ne stejný jako včera. V mysli mi vyvstává tisíce nových
otázek, na které nemám jedinou odpověď.
Skutečně jsem nebyl ve svém těle? Jak je to možné? Smíšené
pocity mnou prolézají jako hadi. Strach z neznámého, dříve
nemyslitelného. Nebyl to jen sen? Určitě nebyl, odpovídám si.
Síla a intenzita této zkušenosti prostupuje celou mojí bytostí. Kdo
to tedy na mě promluvil? Nikoho jsem neviděl. Jasně si ale vzpomínám, že hlas říkal 'příště budeme…'. Jaké příště? Kdy? Co
myslel tím, že lepší otázka je proč? Ani pokoj nedokážu popsat.
Byl to vůbec pokoj? Vlastně jsem si jistý jen slunečními paprsky,
které mi vnukly pocit začínajícího dne.
Podívám se na hodiny. Odbilo pravé poledne. Zvláštní.
Na mobilu zmeškané volání od mé babičky Milady, která mě již
očekává s nedělním obědem na stole, tak jako na konci každého
týdne. Ne, že by mě přímo bičovala, ale zmeškat její lahodný
oběd je nepříjemné jak pro mé chuťové buňky, tak pro babiččiny
nervy. Okamžitě sbalím klíče od auta a dávám se na cestu, kterou
si nepamatuji. V hlavě mi totiž závodí otázky na myšlenkové dálnici.
Když přijedu na místo určení, políbím babičku na obě tváře,
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vymáčknu rozporuplný úsměv značící mé smíšené pocity a omluvím se za pozdní příchod.
„Kdepak zase trajdáš? Už je to studený. Budu ho muset dát
znovu do trouby.“
Snažím se být myslí přítomen, a tak se zeptám, co vlastně
ukuchtila dobrého.
„No co máš nejradši?“ ptá se na oplátku ona.
Od babičky? Jasná odpověď. Žemlovku. Směsici jablek,
rohlíků, cukru a skořice. Pomalu vcházíme do jejího malebného
domku, jenž je zařízen starým nábytkem, na němž babička
extrémně lpí. Takový je alespoň můj dojem, za který může tak
trochu otec. Chtěl jí koupit nový, ale nebylo mu to dovoleno.
Máma mi to tehdy vysvětlila tak, že někteří staří lidé jednoduše
ulpívají na svých věcech a nemají rádi změnu.
Jen co je jídlo znovu teplé, posadíme se ke stolu. Oblíbený
pokrm ve mně vyvolává pocit bezpečí, který mi od probuzení
tolik chybí. Nejistota, co se mi stalo a kde jsem byl, pomalu ustupuje. Babička se na mě dívá. Ráda si mě prohlíží. V jejím pohledu již dávno byla jiskra vyměněna za prožité zkušenosti.
Vychutnávám každé sousto jako snad nikdy dříve a jsem
vděčný, že mohu být v její přítomnosti. Přepadá mě smrtelnost.
Jak má, tak hlavně chřadnoucí babičky Milady, která dala tři
životy včetně mému otci, ale ten její může být každým dnem
přirozeně ukončen.
„Mám Tě moc rád, babi. Doufám, že to víš.“ Chytím ji za
ruku a přitom se jí podívám do očí.
„Já Tebe, chlapče,“ řekne, chvíli mlčí a poté pokračuje. „Děje
se něco? Přijdeš mi nějak ustaraný. Copak Tě trápí?“ Pevně mě
stiskne s jistou dávkou starostlivosti jí vlastní. Nechci lhát. Ale
copak mohu říct pravdu? Nejspíš mi ani neuvěří. A pokud ano,
její mysl naplní obavy tak jako tu moji. Nemůžu. Nechci. Místo
toho se ptám, jestli byla ráno v kostele.
„Samozřejmě,“ odpoví a znovu se vyptává, jestli mám nějaké
problémy.
„Ale ne, babi, jen se mi zdál velice zvláštní sen.“ Lžu. Sen to
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nebyl. Zážitek, který zatřásl s mým vnímáním. Zkušenost, která
mi nasadila nejednoho brouka do hlavy.
Babička přestává vyzvídat a dál na mě jen kouká, jak hezky
jím. „Tady si sedni a hezky jez!“ s oblibou říkávala, když jsem k ní
chodil na obědy během základní školní docházky. To asi abych
náhodou nejedl nějak nehezky či nepatřičně. Hlavně že jsme byli
oba spokojení. Babička pro mě vždy kuchtila moc ráda a já nebyl
nucen jíst jídla ze školní jídelny pod přísným dozorem, jestli je
můj talíř řádně prázdný.
Čekal jsem, kdy to přijde.
„Už sis našel nevěstu?“ táže se s očekáváním kladné odpovědi.
„Zatím ne. Budeš první, komu tuhle radostnou zprávu sdělím,
slibuji,“ odpovídám jako vždy a přidávám, „mám přeci ještě hromadu času. Dnes je vše jinak. Chápu, že ve vaší době jste se brali
hodně mladí, ale dnes je třetí tisíciletí, takže nejmíň do třiceti
v pohodě.“
„Jen abys zbytečně neotálel. To by ty hodný mohly být už
vdaný.“
„Je nás na planetě sedm miliard a bydlím v Praze, což je miliónový město. Mám dost velký šance, hádám. A hodnou si najdu
určitě, jsem přeci taky hodnej.“
„Hlavně aby sis udržel zaměstnání, protože bez peněz Tě
žádná chtít nebude.“
„To je mi jasný, neboj,“ pronesu s letargií ke skutečnosti, která
mě uvádí do rozpačitých pocitů. Představa, že musím zítra opět
vstát v šest ráno, abych mohl strávit nepříjemných dvanáct hodin
v práci jen proto, abych mohl zaplatit složenky, najít si ženu,
která se mnou bude mít sex, možná děti a rodinu, se mi vůbec
nelíbí. Pětkrát týdně, čtyřicet let. Vyhlídky na svobodný život
spláchnutý do kanálu.
„Dobře se uč, abys měl dobré známky a našel sis tak dobrou
práci,“ vštěpovala mi mamka. S výhledem na budoucnost se tato
rada zdá jako nejhorší možná. Tehdy můj odpor k této všeradě
ještě nebyl nijak velký. Každý den, kdy ale musím brzy vstát
a nemůžu se svobodně rozhodnout, jestli chci nebo nechci
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do práce, pracovat nebo prostě něco dělat, roste. Roste, roste
a říkám si, kdy a jestli vůbec doroste.
„Hej, pane šéf, volám, abych vám sdělil, že se mi do práce
dnes fakt nechce. Nejsem si úplně jistej, jestli se mi vůbec bude
chtít zítra. Možná dorazím, možná nedorazím. Jak říkám, nejsem
si vůbec jistej. Kdy a vůbec jestli. Pevně doufám, že mě chápete.“
Vím jistě, že tuhle moji fantazii, modelovou situaci, by můj
vedoucí pohlavár rozhodně nepochopil. Zuřil by, řval by a přitom
chrlil plameny hněvu jasného netoaletového nasrání.
„Snad tam nic nehoří. Pokud jo, volej hasiče,“ pronáším do
telefonu i přes jeho striktní trvání na vykání, jelikož jsme prý spolu kozy nepásli.
„Šéfe, vy si určitě poradíte i beze mě!“ poslední věta, kterou by
ode mě slyšel. Tú tút, zazní v jeho sluchátku. Pokládám telefon
a je jasný, že se už nikdy nemusíme vidět. Zřetelně si oddychnu
a zároveň postesknu, že jsem ho měl vlastně trochu rád, chobota
jednoho. Občas mě bavil stejně jako na střední škole učitelka
němčiny a jí vlastní výlevy vzteku. Ptal jsem se jí proč a jestli je to
vůbec nutný!? Mé klidné, radostné až za břichopopadající otázky
vůbec nebrala vážně, ba naopak jí ještě více nadzvedávaly hrdlo.
Jistě za to mohla má mladistvá nerozvážnost, že jsem si dovoloval
dávat rady starším. „Hlavně klid, paní učitelko.“ Těžko říct,
odkud byla. Můj odhad? Drážďany! Uměla se podráždit jako žádná jiná.
Proberu se ze svého snění s hlavou nad talířem nedojezeného
jídla, s nepříjemným uvědoměním, že k tomu, abych za krásného
pondělního rána uskutečnil tento scénář, nemám koule. Asi čekám, až můj odpor k pracovní náplni doroste do takových rozměrů, že mi z toho vyraší. Dvě bobule, které dají jasně najevo, že
tady už déle nebudu. Balím saky paky, jdu o dům dál.
A přece se bojím, že babička má asi pravdu. Moje máma má
nakonec vždycky pravdu, tak u babičky to bude platit dvojnásob,
říkám si. Alespoň podle těchto jednoduchých výpočtů by mělo.
Jasně, jasně, občas mají svoji pravdu, se kterou se nemůžu
ztotožnit, ale představa, že prožiju život v osamění, mě tenisovým
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švihem vrací k mým, cizí osobou řízeným, pracovním povinnostem. 240 hodin měsíčně, 240 dnů v roce.
Díky Bohu za Vánoce. Za více než pár po sobě jdoucích volných dní, kdy se necítím spoután otěžemi závazků jako otrok
svých špatných rozhodnutí. Díky všem bláznům, kteří věří v něco
neviditelného. Pokud mi jejich touha, oslavit narozeniny již dva
tisíce let mrtvého člověka, zařídí více dní volna na konci roku, kdy
už fakt nemůžu, tak pak je to pro mě jasný důvod, proč jsem jakž
takž schopen jejich nesmyslnou víru tolerovat. Samozřejmě pouze
pokud mi ji necpou jehovisti do ksichtu při stresové procházce
z práce a do práce. Víra v komunismus a jiné fašistické směry je
většinou rychle odradí. S těmito myšlenkovými pochody sice nemám zhola nic společného, ale s oblibou je používám jako rychlou slovní obranu proti všem, kteří chtějí, abych uvěřil v Krista
a slepě ho následoval. Kdyby jejich vnímání bylo natolik silné, že
by se dokázali vcítit do mojí nasrané cesty z práce, rázem by je
mrazem veškeré přesvědčovací metody opustily. V zimě cesta
domů náročná jako desetiboj. Zamete mi snad Ježíšek ten nekonečný počet zavátých schodů v cílovém stoupání před místem
mého nočního odpočinku? Ne. A přitom by to od něj byl ten
nejkrásnější vánoční dárek. Teď, když nad tím tak přemýšlím,
kdyby se pro mě jeden z nich obětoval, tak jak se pro nás všechny
prý obětoval Ježíš, každý večer před mým návratem vymetl
cestičku ke spokojenosti nejen mojí, ale i všech vděčných sousedů,
klidně mu to někde podepíšu. Věřím v Ježíše. Jasná cesta domů.
Babička na mě stále kouká jako pohádková bytost, když si
uvědomím, že ji dnes vůbec nevnímám. Nějak nejsem ve svý kůži,
přijde mi na mysl a sám sebe nechtěně vystraším, že dnešní ranní
nevímco, nevímjak, nevímkde by se mohlo opakovat. Může mi
vůbec někdo vysvětlit, jak je možný, že jsem nebyl ve svém těle?
Co? Může?
„Babi, děkuji moc za nejskvělejší oběd, jaký jsi mi mohla
připravit. Omlouvám se, že jsem dnes trochu nepřítomen. Jsem
hodně unavený.“
„Já to nechápu, mladej, a pořád unavenej.“ Její nepochopení
13

se tiše slučuje s mým skrýváním skutečnosti. Pouze dodávám:
„To víš, udržet si zaměstnání je občas hodně energicky náročný. Pojedu už domů. Natáhnu nohy do polohy nicnedělání,
abych znovu nabral síly.“
„No, utíkej.“
„Opatruj se.“ Zvuk zabouchnutých dveří ukončuje moji nepřítomnou přítomnost. Odcházím ztěžka. Každý krok si nese vlastní
malou ocelovou kouli. Usedám do auta. Dýchám, startuji a jedu
domů. Okraj Prahy a zvláště Prokopské údolí na mě dnes působí
jinak než obvykle. Jeho krása mi přijde až magická. Veškerá těžkost ze mě s lehkostí opadá. Nervozita mizí. To, co se mi stalo, se
už nemusí nikdy opakovat a já můžu dál žít svým běžným životem, snažím se ukonejšit.
Jo, doma je doma, i když by někdo mohl oponovat co tu, když
tady to už znám. No právě. Pocit domova je k nezaplacení. Otvírám laptop a s veškerou zvědavostí, kterou vyvolala ranní zkušenost, se obracím na vyhledavač. Zadávám 'opuštění vlastního
těla'. Enter.
1 770 000 přibližný počet výsledků. První, astrální cestování.
Cože? Co to je?
'Jedinou oblastí, kde se mohou uskutečnit dávné lidské sny
o létání bez pomoci technických prostředků, jsou astrální cesty.
Ty se také označují jako mimotělesné zážitky (OOBE - out of
body experiences). Jedná se o vystoupení z fyzické tělesné schránky, což je umožněno dosažením zvláštního psychického stavu.
I když samozřejmě neexistují cestovní kanceláře, kde bychom si
astrální cesty mohli objednat, jsou k dispozici zkušenosti lidí, kteří
techniku těchto cest ovládli a mohou si kdykoli usmyslit, že se na
ně vydají.'
To myslí jako vážně? No dobře, ale já si nic neusmyslil.
Rozhodně jsem po ničem takovém netoužil. Klikám dál.
'Dle určitých teorií člověk sestává nejen z fyzického těla
a duše, ale existuje i jakýsi prostředník mezi nimi, a tím je právě
astrální tělo. Astrální tělo je přesným, ale nehmotným obrazem
těla fyzického. Z fyzického těla má tedy podobu, ale konzistencí je
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nehmotné, jako duše. Za života člověka prostupuje jeho hmotné
tělo a je s ním těsně spojeno. Občas - i když velmi zřídka dochází k případům, že astrální tělo z hmotného těla vystoupí
a volně putuje po libovolných místech. S hmotným tělem, které
upadne do stavu jakési strnulosti a v bezvědomí zůstává na jednom místě, je však stále spojeno jakousi tenkou nití, která
znamená život. Astrální tělo obsahuje lidské vášně, ale hlavně
životní energii, která hmotné tělo oživuje prostřednictvím krve.
Po smrti se astrální tělo i s duší odpojuje od mrtvého těla a může
ještě po určitou dobu přetrvávat samostatně, i když se už hmotné
tělo zcela rozložilo. Čím více člověk za svého života podléhá pudům a touhám, tím pomaleji se astrální tělo rozkládá, přetrvává
v astrálu a zadržuje tam i duši na její cestě do světa vyššího.'
Vždy jsem věřil tomu, co vidím. V to, co si mohu osahat.
Trochu méně tomu, co slyším, protože přeci jen jsem často vůbec
nevěděl, odkud to přichází a co to vlastně je, ale můj svět byl
jasný. Je to, co popisují tyto články, vůbec možné? Astrální tělo,
astrální cestování, duše? Existuje posmrtný život? Ještě včera bych
se asi povýšeně zasmál a tvrdě obhajoval svět materialismu, který
pro každého jistě končí chvílí smrti. Nyní jsem do jisté míry znejistil. Vůbec nemám chuť k dalšímu hledání. Nejenže nedostávám
jasné odpovědi na své otázky, ale ještě k tomu vyvstávají další.
Otázky, odpovědi a zase otázky. Koloběh lidské zvědavosti.
Dočkám se vysvětlení ranní neočekávané a zároveň nechtěné
události? Neznámý hlas, který na mě promluvil, řekl 'příště budeme...'. Jestli nějaké příště bude, tak doufám, že příště bude
odpovídat na mé nevyjasněné otázky. To je to, co bych si přál.
Když nevíš, volej příteli na telefonu, zní mi v hlavě. Ne, že by
Jaro (čti Džaro) byl vesmírná encyklopedie, která zná každou
odpověď. Spíš ne. Ale rozhodně je to člověk, s kterým se cítím
dobře. Tak jak by to mezi přáteli mělo být.
„Hey brother from another mother (Ahoj brácho od jiné
matky),“ ozve se na druhé straně pomyslného drátu. Jasný znamení, že je v dobrým rozpoložení mysli a konstelace hvězd je nám
nakloněna k tomu, abychom spolu strávili nějaký ten nedělní
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odpolední čas, který se v jeho společnosti často překvapivě rychle
přehoupne ve večerní.
„Zdravím svého přítele z prostého lidu. Kde to vázne? Respektive kde Ty vázneš? Nepotřebuješ vysvobodit?“
„Co je? Myslíš, že jsem snad nějaká Šípková Růženka? Jsem
v pohodě.“
„Proto volám, abych byl v pohodě s Tebou. Máš čas? Kde
jsi?“
Jaro překvapuje. „Zrovna ho strkám do jamky číslo 18. Nic
jednoduchýho.“
„Kulička kulatá, co? Takže se oddáváš kontaktnímu sportu
v podobě minigolfu?“
„Jo, pomalu končím.“
„A pak?“
„Pak domů.“
„OK, dojel bych. Je možno?“
„No jasně, rád Tě uvidím.“
„To rád slyším. Za chvíli vyrazím. Plus minus za hoďku jsem
u Tebe. To už určitě budeš doma, viď?“
„Určitě. Volej.“
„Tak jo. Přeji úspěšně vyplněné jamky. Pozdě ale přece. Třeba
do příště, víš jak. Zatím.“ Zaslechnu poslední telefonní úsměv. Ať
je to jak chce, mám chuť se smát a Jaro (čti, jak chceš) je v tomhle
ohledu záruka nejvyšší kvality. Už se těším, až budu u něj...
„Hej, Jaro, jsem tu,“ volám vítězoslavně.
„Hned jsem dole.“
„OK.“
Mezitím co na něj čekám, nakouknu naproti do krámku
k Vietnamcům. Do oka mi padne meloun. Tak jak mi padl do
oka, nám určitě padne i do chřtánu. 90% vody ve sladké červené
hmotě. Dokonalost sama.
Klíče v dolních dveřích cinkají, Jaro otvírá. Následuje podání
ruky v klasickém stylu přátel 21. století. Vyjíždíme do třetího
patra činžáku, který už prožil nejméně jedno století. Rekonstrukci, která měla dodat tomuto domu nový kabát, si pamatuje už jen
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jeden z nejstarších, majitel bytu č. 7, určitě již osmdesátník. Výtah
bych nerad pomlouval, protože by se jediným špatným slovem
mohl zhroutit. Rychlost odpočívající želvy.
Všude dobře, u Jara nejlíp.
„Byls u babičky na standardním nedělním obědě?“ začíná naši
přátelskou seanci.
„Jo jo, tak tak jsem ho stihnul.“ Dosedám do křesla ke skleněnému stolu s lehkým oddychem. Teď už mi nic nechybí.
Jaro má ale jiný pocit. „Tak co, ubalíš to? Naše kamarádky
Mary and Jane jsou támhle.“
„I vše ostatní? Papírky, tabák?“ ptám se lehce nesměle, jako by
má chuť, laškovat s těmahle holkama chytrýma, se dnes držela při
zemi. Na druhou stranu, kdyby tomu tak skutečně bylo, asi bych
nebyl právě tady, u prvoligového huliče, kterému tráva nejenže
mění vědomí, ale dokonce utváří osobnost, řekl bych.
„Jasně,“ tvrdí mi.
„Koukám, že jsi se vybavil na měsíc v úplňku, kterej podle
množství může být klidně každej den.“
„Štěstí přeje připraveným. Nic novýho pod sluncem,“ rozjíždí
mezihvězdnou diskuzi rychlostí zvuku.
Usedám zpět do místa, z něhož je rozhled na celou místnost
tvořenou obývacím pokojem a kuchyní. Zároveň je vidět i do
předsíně, která je branou do všech prostor tohoto bytu. Jaro
přesouvá svoji pozornost ke zvonícímu telefonu. I přes jeho tykání
je poznat, že jde o pracovní záležitost. Jeho soustředění v těchto
momentech plného nasazení stoupá. Z nuly na sto za pět set.
Raději mlčím a balím.
Když odpaluju, Jaro už sedí naproti mně a jemně lamentuje.
„Někdy bych chtěl mít klasický píchačky. Od devíti do pěti, od
pondělí do pátku a čau. Víkend volnej.“
„Já bych zase bral tvoji práci. Vyřídil bych nějaký hovory, emaily a v mezičase si dělal největší pohodičku přesně tak, jak to
umíš Ty,“ kontruji.
„Ale ten stres občas stojí pěkně za hovno.“
„Tak to buď v klidu. V laborce mi šéf vytváří stres z ničeho
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bez nároku na mezičasovou pohodičku. Moje píchačky bys určitě
nechtěl. A už vůbec ne nadřízeného v podobě Mr. Jebala!“
popotahuju pro svůj klid a situační nadhled. Podávám Jarovi a zamýšlím se...
„Stejně je to celý nějak divně zařízený. Proč jeden rok, kterej
má plus minus 365 dní, je rozdělenej do menších částí po sedmi
dnech, z kterých pět dní pracujeme a jen dva dny máme na svůj
osobní život? Vím, že Tebe se to úplně netýká, ale pověz mi,
kterej idiot to takhle rozdělil! Proč týden nemá osm dní? Čtyři
dny bychom pracovali, čtyři dny odpočívali a věnovali se jen
tomu, čemu bychom sami chtěli. Pěkně ffty-ffty. Nevidím jedinej
obhajitelnej důvod, proč by práce měla být důležitější než život
sám. Chápeš mě?“
„Naprosto. S tím souhlasím,“ pohuluje, přitakává.
„Kdybychom provedli celoplanetární hlasování, tak bychom
určitě nebyli sami. Už teď jsme dva, malej dav, místnost plná
souznících lidí, kteří touží po změně.“
„Jasná volba. Čtyři volný dny v týdnu by nepotřebovaly ani
velkou propagandu. Vše potřebné by zařídila síla slova.“
„Jo, mocná to čarodějka,“ přidávám a prožívám rozčarování
nad skutečnou délkou našeho týdne a poměrem mezi prací a volnem, „nakrájím meloun, potřebuju si spravit chuť.“ Jaro přikyvuje.
Vyndám z ledničky tuhle vodní dobrotu a kráčím si to ke
kuchyňské lince, na které je jako vždy připraveno prkýnko a nůž
ve vzdálenosti natáhnutí ruky. V tomto pohybu moji pozornost
letem světem převezme holub, který je za oknem, kouká na mě
a do toho směle vrká. Pomyslím si, že jeho život je stejně nejvíc
v pohodě. Jednoduše se na všechno vysrat, tomu říkám styl holubí. Hlavou dělá jako nikdy nekončící tanečník techno párty, vrkú
vrkú, má to z krku. Pořádnej pták jarabák. Chytám nůž, začínám
krájet. Jo, kéž by život byl sladkej jako meloun. To by byla pecka.
„Stále hoří, stále hoří,“ prozpěvuje si ptáček zpěváček a podává mi brčko, právě když pokládám nakrájené kousky a svoji
zadnici přesně tam, kam v tuto chvíli patří. Na stůl a do křesla.
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„Jak dlouho už posloucháme tohle výběrový ticho?“ zazní
prostorem řečnická otázka, na kterou rázně odpovídám.
„Něco pustím, to musíš slyšet. Frajer si říká 'Gramatik' a jeho
poslední album 'The Age Of Reason' je vážně zvuková bomba.
Posoudíš sám. Podle mě by za to měl dostat Grammy. Nebo
aspoň gram,“ hledám on-line a přitom dodávám, „a je to lidumil.
Buď si ho můžeš koupit, nebo legálně stáhnout zdarma. Nejspíš to
dělá z lásky.“
„Jedinej správnej důvod, proč něco dělat.“
„Jo, to řekni mým složenkám.“ V mysli se vracím opět k zítřejšímu vstávání.
„S láskou ke svému stavu účtu a životu Vás neplatím,“ směje
se Jaro, já s ním a dále komentuji momentální synchronní událost.
„Asi by mě pak úřady típly, tak jako já konec tohodle jointa.“
„Chlamydie na ně,“ beze všeho zlého pronáší právě ve chvíli
prvních tónů a beatů alba 'TAOR', které nastolí lehké diskuzní
lenošení. Jemná letargie, způsobená aktivní látkou THC (Tetrahydrocannabinol), mi nabízí jiný pohled na moji ranní exkurzi
do neznámých končin. Něco mi říká, že vše je jinak, než jsem si
doposud myslel. Co když můj názor na život a svět kolem je úplně
špatný? Jak se dovím pravdu? Kde ji mám hledat?
Stále ukusuji tykvovité plodové zeleniny, když zpoza mraků
vykoukne sluníčko a skrze otevřené okno osvítí naše tváře hřejivými paprsky.
„Svítá na lepší časy,“ míní Jaro. Nedostane se mu ale žádné
odpovědi. Zkoumavě na mě pohlédne a soudí: „Jsi nějaký zamyšlený, přijde mi. Víc než obvykle, řekl bych. Co Ti je?“
„Nic mi není, všechno je... Nevím. To je jedno.“ Nemůžu se
rozhodnout, jestli se můžu svěřit. Stále nevím, jak bych popsal...
Hlava mi to nebere. Raději mlčím. Na povrch se přitom dere
nutkavý pocit změny.
„Nejsem si jistej, jestli svítá na lepší časy. Možná bychom měli
vyvinout nějakou snahu, aby se tahle vyhlídka proměnila ve skutečnost, víš, jako jít štěstíčku naproti.“
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ky.

„Mně nic nechybí.“
„Mně možná jo.“
„A co?“
„Sám nevím.“
„Hmmm, zajímavý. Kde to budeš hledat?“ dělá si ze mě šouf-

„Nevím, asi chytnu po nějaké brožuře s jednoduchým návodem pro život.“
„Tak až takovou najdeš, dej mi vědět, tu bych si možná taky
přečetl.“
„No jasně, kopii pro každého přímo k rodnému listu. Abys
náhodou něco nepokazil.“
„Buď v pohodě, všechno jsou jenom zkušenosti. Jak řekl
Thomas Edison: Neselhal jsem deset tisíc krát. Našel jsem deset
tisíc způsobů, které nefugují. Taky řekl, že: Bezradnost a nespokojenost jsou prvními předpoklady k pokroku. Takže to vypadá,
že jsi na dobré cestě,“ dodává.
„Překvapuješ. Kde jsi to četl?“
„Zrovna včera jsem narazil na stránku s citáty a ty jeho mě
fakt zaujaly.“
„Takže teď budeš sypat z rukávu příležitostná moudra. Super.
Asi bych měl taky začít číst.“
„Citáty, jo?“
„Spíš něco trošku obsáhlejšího, například knihy.“
„Čtení mě nikdy moc nebavilo.“
„Mě taky ne, ale říkám si, jestli Lovci mamutů a těch pár
sprostejch pubertálních knížek bylo dostačujících pro můj osobní
rozvoj.“
„Osobní rozvoj, jo?“ ptá se s malým úsměvem.
„Hm, nějakej ten životní pokrok. Krůček za krůčkem, na cestě
ke štěstí.“
„Už to chápu, mám ubalit dalšího, jo?“ domýšlí si ironicky
Jaro.
„No právě že ne. Začínám pochybovat o tom, jestli je to pro
mě ještě dobrý.“
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„Aha, takhle Ty. Přemýšlíš, že by ses k Mary and Jane obrátil
po tom všem zády, jo?“
„Naopak. Spíš bych se jim postavil čelem a řekl, že jsme si užili
spousty legrace a krásných chvil, ale že je načase jít dál.“
„Chápu, ale moc se mi to nezamlouvá. Doufám, že nebudeš
po mně chtít, abych skončil s Tebou!?“
„Copak jsem kazišluk?“ reaguju pohotově, „nemusíš mít
strach, dál budu respektovat svobodnou vůli každého jedince na
téhle planetě. Kdo chce píchat, ať si píchá. Jeho volba.“ Gestem
naznačuji injekční stříkačku u žíly.
„Fuj!“
„No jasný, ale rozumíš mi. Klidně hul dál, tvoje volba.“
„Ty mě dneska bavíš. Slyšíte to, holky?“ a kouká přitom na
saky paky Mary and Jane.
„Nic proti nim, tolik radosti z přírody. Ale prospívají mojí
přírodní radosti? Toť otázka. Chápeš ten rozdíl?“
„Myslím, že Ti rozumím,“ pronese a dál raději mlčí.
Někde v hloubi odehrávají se tyhle volby.
Jakoby jednorázové opuštění těla za mě chtělo rozhodnout,
jak mám dále směřovat svůj život. Tak krátký zážitek ho může
změnit, vážně? Ptám se sám sebe planou otázkou, protože již
nejsem ta samá persóna jako včera. Ani nevím, kdo vlastně jsem.
Jsem tohle tělo? Jsem astrální tělo? Nebo snad duše?
Přání mojí babičky, abych byl dobrý křesťan a věřil v posmrtný život, se pomalu zpola začíná naplňovat. Ještě v předškolním
věku jsem u ní často spával a po probuzení se s ní modlil. Skoro
celý růženec. Jak kdy. Veškerá víra mě ale v období povinného
vzdělávání opustila. Křesťan ze mě nikdy nebude, placení desátků
a odpustků není můj styl, říkal jsem si během hodin dějepisu, kde
jsem se dozvídal, jaká zvěrstva páchala církev ve jménu Boha.
Upalovat lidi za kacířské myšlenky, tomu říkám ďábelské základy
náboženství. Silná káva. Samozřejmě se to netýkalo jen křesťanství. Ať věřící, v rámci všemožných systémů víry, nazývali své
bohy a celá božstva jakkoli, bylo jejich jmény zabito a zmařeno
jistě více životů než za obě světové genocidní války dohromady.
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Hloupé dohady o jménu, podobě a formě Všemohoucího byly
a jsou příčinou mnoha a mnoha utrpení a bolesti. Proto mi žádné
náboženství není blízké.
Otázka smrtelnosti a nesmrtelnosti je však pro mě nyní aktuální více než kdy dříve.
„V co vlastně věříš, Jaro?“ pokládám nečekanou otázku.
„Cože? Jak to myslíš?“
„Ptám se, čemu v životě věříš.“
„Věřím sám sobě. Nikomu jinýmu věřit nemůžeš. Otec Tě neučil, nikdy nikomu nevěř?“
„Už jsem to slyšel, ale přijde mi to trochu smutný. Mám z toho pocit samoty jako trosečník na potápějící se lodi se sedmi miliardami pasažérů. Myslel jsem spíš, v co věříš, než komu věříš.“
„Jo takhle. Myslíš jako, jestli věřím v Boha? Nebo co?“
„Třeba.“
„V něco věřím, ale když se takhle ptáš, tak Ti ani přesně nedokážu vysvětlit v co. Něco je, to je jasný. Asi bych to nenazýval
Bůh. Věřím v nějakou energii.“
„Chápu. Bez šťávy si neposlechneš ani MP3 přehrávač, to Ti
řekne každá vybitá baterka,“ dobírám si ho a směju se, jakou že
energii to měl vlastně na mysli.
„Pořádně jsem nad tím nepřemýšlel, takže Ti asi nedokážu
odpovědět. Je to pro Tebe nějak důležitý?“
„Nebylo, ale už možná je. Tím chci říct, čemu věřím já. Čemu
věříš Ty, je mi vlastně šumák.“
„Tak co se vůbec ptáš?!“
„Ze zvědavosti...“ „...jestli bych se třeba mohl ztotožnit s tvojí
vírou,“ dodávám s úsměvným zklamáním.
„A můžeš?“ probouzí svoji zvědavost na oplátku Jaro.
„Ani nevím, jakou energii máš na mysli, takže těžko říct.“
„Já myslel, že mě pochopíš. Něco neviditelnýho, co tak nějak
všechno řídí. Jako osud, třeba.“
„Takže Bůh a jeho mlýny, co melou pomalu ale jistě?“
„Vlastně jo.“
„Tak to příště řekni rovnou, věřím v Boha,“ směju se nad jeho
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nově získanou vírou.
„Doteď jsem to neřešil a teď, když to říkáš takhle, tak si zase
nejsem vůbec jistej, jestli v Něj věřím,“ říká napůl popuzeně, napůl hloubavě.
„Koukám, že v tom máš pěknej zmatek. Asi jako já,“ přitom
vstávám z křesla. Protáhnu se a skočím do fatboye, který mi zajistí
lepší tělesnou pohodu.
„Ano, mám,“ zjišťuje společně se mnou, „díky Tobě.“
„Tak snad se nám vyjasní.“
Když se proberu, hudba už nehraje a v pokoji jsem sám.
Vůbec nemám ponětí, jak dlouho jsem spal. Na moment se mě
zmocní pocit překvapení, že jsem usnul. Kouknu na hodiny. Začínající večer. Slušně jsem to zalomil.
„Jaro?“ zkouším a přitom beru poslední kousek melounu, co
zbyl na stole.
„Tady jsem,“ ozve se z pokoje naproti přes předsíň.
Dojdu tam načerpán novou energií jako nabitá baterka.
Příhodný. Jaro leží na posteli a sleduje nějaký televizní anál.
Vypadá to na komedii, kde ale řeší zrovna něco moc vážnýho.
Krizová situace. Snad to dobře dopadne, ta smyšlená hra na
život. Popelník s nedokouřeným brčkem vedle sebe, cigáro v hubě, radost žít.
„Díky, že jsi mě nechal spát,“ poznamenávám s vděčností.
„Jak jinak. Vypadals, že to potřebuješ. Spals v noci vůbec? Jsi
měl řádivou dámskou společnost, viď?“
„Nic tak příjemnýho. Naopak. Ráno bylo strašný.“
„Proč? Co se stalo?“ vyptává se, aniž bych měl jeho plnou
pozornost.
„To kdybych Ti pověděl, tak bys mi ani nevěřil a místo toho
bys uvěřil v Boha.“
„Jo, jo? Takže Ty už máš jasno?“ podívá se na mě překvapeně.
„Právě že vůbec. Spíš mám hlad.“
„Na, tady si dej něco na chuť.“ Podává mi kalifornskou zelenou.
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„Díky, nechci.“
„Tys to myslel vážně, že končíš s marihuanou, s kterou starosti
lehce odvanou?“ pronáší se šibalským úsměvem.
Jen pokrčím rameny, čímž nedávám jednoznačnou odpověď.
Sám pochybuji. Nic není jistý.
„Jedu do centra, najíst se, projít se. Možná skočím...“
„Z mostu?“
„To ledaže by mi narostly křídla. Zase tak kritickej den to
nebyl. Myslel jsem do Roxy, ulovit nějakou pipinu s otevřenou
myslí.“
„Cha, prej s myslí, to určitě. Nohy ve vítací poloze budeš
hledat,“ doplňuje jednoznačným orálním gestem, jazykem mezi
dvěma prsty.
„Jak říkám, možná...“ vyvolal představu luxusní sexuální zábavy, až jsem se zasnil.
„Přidáš se?“ ptám se ze zdvořilosti s očekáváním negativní
odpovědi.
„Ne, brácho, mně nic nechybí,“ přesně jak jsem si myslel.
Potvrzená domněnka zapříčiní vnitřní úsměv i přes jemné
zklamání, že tenhle brother from another mother se nepřidá
k mojí horečce nedělní noci.
„To už jsem dneska slyšel,“ konstatuji.
„Tím se potvrzuje, že to tak fakt je,“ vleže stojí za svým.
„Joo, šťastnej člověk.“ Dávám mu pěst jako jedno z mnoha
možných gest, jak říci, že nic jiného mu nepřeji a že se loučím.
Přesouvám se pomalu do předsíně, obouvám se a ukončuju
naše setkání posledním vtípkem.
„Díky za vše. Hlavně za přespání v hotelu Fatboy. Klíčky nechám na recepci. Měj se.“
„Nezapomeň ocenit práci pokojské. Dát dýško pod polštář,“
volá na mě jako slušně vychovaný host opouštějící hotelový pokoj.
Bouchnu dveřmi. Jsem venku. Raději to seběhnu. Na želvě jsem
už dneska jednou jel. Dole si odemknu vchodová vrata, která jsou
dostatečně velká, aby jimi projelo auto na parkoviště za domem.
Nyní mi stačí, že jimi projdu já. Zamknu za sebou a klíčky hodím
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do schránky. Pohodlný způsob, jak mě dostat z domu, aniž by se
mnou musel kdokoli dolů.
Jen co nastartuji, automaticky se zapíná dávno zvolené Radio
1. Jedničkou vše začíná. Zařazuji rychlost a přemýšlím, na co že
mám vlastně chuť. Klidným tempem prosvištím dolů ulicí, která
vede přímo k Václavskému náměstí. Zaparkuji za muzeem a níže
pokračuji mezi rejem turistů obdivujících hlavní pražskou třídu.
Už když jsem vylezl z auta, pocítil jsem krásu dnešní začínající
noci. Slunce sice zapadá svým běžným tempem, jakým bude zase
zítra vycházet, avšak svítící měsíc, obloha bez mráčků, první vycházející hvězdy a příjemná teplota, jak se na letní měsíc sluší
a patří, mi napovídají, abych si tohoto stavu klimatu užil, dokud
trvá.
Procházím se mezi všemi možnými národnostmi, které si
přijely prohlédnout Prahu a její skvosty. Přitom si já prohlížím
skvosty, které přivezli s sebou. Dcery, sestry, přítelkyně, ženy.
Různých tvarů, barev a stupňů sympatičnosti. Radost obdivovat
rozmanitou krásu těchto jemných stvoření. Pracovní smlouvu
jako obdivovatel krásy ženské bych podepsal bez okolků na dobu
určitou. Do smrti. A tutu činnost bych prováděl klidně 24/24.
Nechal bych si o tom i zdát. Přesně tak jako sním v bdělém stavu
při každém významném očním kontaktu. Má představivost se
mění v hypotetickou budoucnost a zase mizí. Někde v davu.
Dávám si laciné jídlo ze snadno přístupných stánků, které se
v tabulkách výživových hodnot ani neobjevuje. Prozatím to stačí.
Sám ještě nevím, jak dlouhá bude moje noc a jak nepříjemné
podle toho bude ranní vstávání. Už se mi nejednou stalo, po
sexuálně probdělé noci, že strávený čas v práci se stal skutečným
fyzickém trestem jako přípomínka toho, že na tomto světě není
nic zadarmo. Za vše je potřeba zaplatit nějakou daň.
Mé nohy dále určují směr cesty, po níž posouvám kroky,
a vydávám se ulicemi a uličkami, které jsou mi doposud neznámé.
Během tohoto večera raději volím mým okem nespatřené půvaby
centra hlavního města a nechávám se překvapit, čím vším mě
okouzlí. Běžně chodím svými obvyklými trasami k místům, které
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obvykle navštěvuji. Dnes ne. Poznání nového vede mé tělo vstříc
nevím čemu. Již neslyším ani smích, ani křik, který je všem
hlučným skupinkám cizinců tolik vlastní. Stačilo jednou zahnout
a rázem jsem se ocitl v klidné oáze ušetřené veškerého dění. Na
konci tyto dvě naproti sobě stojící řady domů vyústí v malé
náměstí, které mi nabízí malebný pohled i lavičky k odpočinku.
Přijímám obojí. Usedám a kochám se. Otevřu láhev se zakoupenou vodou, již si s sebou nesu už od stánku. Začínám pít, když
kolem mě prochází klapavá lidská laň, která se chce pomocí svých
podpatků jistě dostat do nebe. V tempu její chůze otáčím hlavu,
abych viděl obě strany mince. Mít kloubouk, jistě smeknu.
V tom zahlédnu nápis astrální úřad. Cože? Co? To už je
na astrální cestování i úřad? To není možné. Vstanu, abych si
pořádně prohlédl, co že to vidím. Označení budovy se vyjeví v celé své nesmyslnosti. Katastrální úřad. Roh domu před ním v kombinaci se správným úhlem mého pohledu zařídil, že jsem viděl
pouze astrální úřad.
Může to být náhoda? Právě dnes? Dnes, kdy jsem nechtěně
nebyl ve svém těle a vůbec poprvé četl o možnosti, že mohlo jít
o astrální cestování? Nemůže. Co se to děje? Kam mě ranní zkušenost a následné hledání vede? Jak to změní můj život?
Jen co znovu usednu, dámský hlas přeruší moji neodkladnou
mysl: „Mohu si přisednout?“
„No jistě,“ odpovídám a zvědavě si prohlížím dívku pouze
o něco mladší než já. Alespoň takový je můj dojem. Na první
pohled mě zaujmou její multibarevné lážo plážo žabky, které
jedním slovem křičí do světa – pozitivní. Pomalu přejíždím očima
směrem nahoru. Prohlížím si její opálené štíhlé nohy, oblečené
pouze v šortkách barvy jasného nebe. Postupuji stále výš, až
narazím na její úsměv a milý pohled, při kterém si uvědomím, že
dokud si krabičku budu jen prohlížet, o jejím obsahu se nic
nedozvím.
„Pěkně jste si mě teď sjel, od hlavy až k patě. Vlastně naopak,“
pronese s nemizejícím úsměvem.
„Moc se omlouvám. Nechtěl jsem šmírovat,“ říkám trochu po26

lekaně, „prvně mě zaujaly vaše ťapky, poté jsem se chtěl podívat,
komu že vlastně patří, a přitom zjistil, že jste mě na první pohled
zřejmě zaujala celá. Nechci být vlezlý, jen upřímný.“
„V pořádku, upřímnosti se meze nekladou,“ odpovídá s takovým klidem, až jsem překvapený, jak v pohodě reaguje.
„OK. Mohu se tedy zeptat, proč jste si přisedla právě ke
mně?“
„Možná to bude znít zvláštně, ale měla jsem intuitivní pocit,
že bych si měla sednout právě k Vám. Připadal jste mi ztracený.
Mimochodem, snad si můžeme tykat. Jmenuji se Rada. Těší mě.“
Podává mi ladným pohybem ruku ke stisku.
Trochu vykolejen opětuji podání. „Já, já jsem... Já, já už dnes
ani nevím, kdo jsem,“ říkám koktavě s jistým zmatením.
„Tak to jsem si přisedla nejspíš správně,“ směje se. „O čem jsi
přemýšlel, než jsem si přisedla? Doufám, že budeš pokračovat
v upřímnosti.“ Její pohled zvážní a úsměv zmizí.
„O náhodě,“ přiznávám jen malou část pravdy.
„Náhoda neexistuje! To ještě nevíš?“ dívá se bezkompromisně.
„Po pravdě nevím. Jak to můžeš vědět tak jistě?“
„Vesmír mě o tom přesvědčil.“
„Aha, vesmír,“ říkám s lehkou nadsázkou a odmlčuji se.
„Kdepak žiješ?“ ptá se po chvíli.
„Tady, v Praze.“
„No dobře, ale kde především žiješ?“
„Promiň, ale nechápu tvoji otázku.“
„Žiješ přeci na planetě Zemi, která letí vesmírem, je to tak?“
„Když se ptáš takhle, tak ano,“ rezignovaně přiznávám vyslovenou pravdu.
„Takže žiješ ve vesmíru, to je potřeba si uvědomit v první
řadě. Stejně jako všichni ostatní. Není možné, aby ses oddělil a žil
jen v Praze.“
„Rozumím ti,“ dopovím a nastane krátký moment ticha.
„Proč jsi právě dnes přemýšlel o náhodě? Začal jsi pochybovat?“
„Budeš si myslet, že jsem blázen,“ obávám se.
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„My všichni jsme blázni. A Ti, co si myslí, že jsou normální,
jsou největší. Jen klidně povídej,“ pobízí mě k upřímnosti, která
pro mě není jednoduchá.
Jakmile vyslovím příběh, stane se pravdou? Bude jednodušší
svěřit se někomu, koho vlastně vůbec neznám? Pokud se mi bude
smát nebo mě soudit, mohu přeci vstát, odejít a již nikdy ji
nemusím vidět a cítit se trapně. Můj instinkt mi napovídá, že si
skutečně nepřisedla náhodou.
„Víš, zažil jsem... Sám nevím, co to bylo.“
Dívá se na mě s upřímným zájmem, čímž mi dodá odvahu
začít vyprávět. Hluboce se nadechnu.
„Když jsem se dnes probudil, nebyl jsem ve svém těle. Stále
jsem byl osobnost, mohl myslet, cítit, vidět, ale žádné hmotné
tělo. Zvláštní pocit. Dost mě to polekalo. Ani nevím, kde jsem byl.
Někdo na mě promluvil, ale než jsem se mohl na cokoli zeptat,
ztratil jsem vědomí. Poté jsem se probudil znovu, již doma, v těle.
Řádně zmaten s hlavou plnou otázek. Bylo už po poledni, což
bylo zvláštní, protože při tom zážitku si jasně vybavuji pocit
začínajícího dne.“
„Mohl to být lucidní sen,“ reaguje Rada bez jediné známky
posměchu.
„Cože? Co to je?“
„Lucidní sen je sen, ve kterém si snící uvědomí, že sní.
Jednoduše se probere. Poté je sen skoro tak jasný jako skutečnost
a hlavně může být ovládán.“
„To je možné?“
„Ano, samozřejmě. Lidé, kteří se pomocí určitých technik
takto naučí snít, zažívají různé zkušenosti, které v těle nemohou,
nebo situace, jež by byly pro ně jinak velmi nebezpečné. Staví se
tak svým strachům nebo plní své touhy.“
„Zajímavé, přesto si nemyslím, že toto byl ten případ.
Po obědě u babičky, který jsem málem nestihnul, jsem pátral
na internetu, co se mi to mohlo stát. Jako první mi vyskočilo
`astrální cestování`. A důvod, proč jsem přemýšlel nad náhodou...
Když jsem si sedl na tuto lavičku, jedna z prvních věcí, kterou
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jsem uviděl, byl nápis `astrální úřad`.“ Ukazuji směrem na budovu. „Když se ale podíváš pořádně, je tam napsáno katastrální
úřad. To přeci nemůže být náhoda.“
„To skutečně ne.“
„Slyšela jsi někdy o astrálním cestování?“
„Ano, ale pokud vím, tak k němu dochází jen vědomě.“
„Našel jsem úplně stejnou informaci,“ udiveně souhlasím.
„Teď vůbec nevím, co mám dělat. Co když se mi to stane znovu?
Nebo se nikdy nedozvím, co se mi vlastně stalo, kde jsem to byl
a kdo na mě promluvil? Zvědavost mě mučí.“
„Chápu.“
„Nechápeš,“ říkám značně smutně, „ještě včera jsem si byl
jistý, že jsem tohle tělo,“ poklepávám po sobě rukama. „Dnes
opravdu nevím, kdo nebo co jsem.“
„Pochybuješ. Hledáš se. Taky jsem se hledala.“
„Skutečně?“
„Ano. Máš štěstí. Myslím si, že znám někoho, kdo Ti může
pomoci.“
„Vážně? Jak?“
„To nevím, to bych nechala na něm.“
„Kdo to je? Kdy mě s ním můžeš seznámit?“
„Jmenuje se Augucho (čti Augučo) a je z Ekvádoru.
„To budu muset letět do Ekvádoru?“ ptám se udiveně.
„Jak říkám, máš štěstí. Právě je v Česku. Mohu Tě za ním
příští víkend vzít. Pokud máš čas a pokud on sám svolí.“
„Na člověka, který mi může dát nějaké odpovědi, si určitě čas
udělám. Proč myslíš, že mi může pomoci právě on?“
„Protože je curandero.“
„Co to znamená?“
„Léčitel. V západní terminologii bychom řekli, že je šaman.“
„Cože?“ divím se a začínám pociťovat mírnou skepsi, která je
průhledná jako igelitový pytlík. „S nikým takovým nemám žádnou zkušenost,“ dodávám.
„Nemusíš se bát. Jeho léčebné techniky jako amazonského
indiána jsou předávány po tisíce let z generace na generaci.
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Opravdový curandero vidí skrz naskrz fyzické tělo. Je schopen
skenovat orgány, kosti, krev, ale i emoční a mentální tělo. Myslím,
že diagnostika a ceremonie, kterou můžeš s Auguchem (čti, jak
chceš) podstoupit, Ti hodně napoví.“
„Takže Ty mě chceš vzít za indiánským šamanem z Amazonie?“
„Já ne. Ty sám musíš chtít. A říkejme spíš curandero. Nemají
označení šaman příliš rádi. V jejich pojetí to neznamená nic
dobrého.“
Vyloudám ze sebe jen: „OK, curandero.“ A přemýšlím, že to
je na mě trochu moc. Jsem snad ochotný uvěřit v čáry máry?
Na druhou stranu nemám na výběr ze široké škály možností, jak
se dopátrat pravdy. Představuji si situaci, jak mě dva muži vlečou
ve svěrací kazajce bílými chodbami psychiatrického zařízení,
přitom kopu a křičím „Já nejsem blázen.“ jen krátce poté, co jsem
se svěřil svému lékaři, že jsem nebyl ve svém těle. Jasně, má
představivost možná přehání, na druhou stranu jsem ještě neviděl
žádného indiána v bílém oblečku, zbaveného svéprávnosti bez
možnosti pohybu.
„Dobře, budu moc rád, když ho s Tebou budu moci navštívit,“ svolím. „Prosím,“ dodám jako zmoklý pes.
„Rovnou zavolám jeho ženě, která je jistě s ním, aby se zeptala
na svolení tvé přítomnosti. Určitě budeš ihned rád vědět, jestli se
vaše setkání uskuteční, či ne.“
„To vskutku ano,“ pronáším s vděčností už jen za to, že Rada
poslechla svoji intuici a přisedla si k neznámému muži, kterému
nyní pomáhá více než kdokoli jiný. „Děkuji.“
„Když můžu, pomůžu,“ do široka se usměje a laškovně mrkne.
Hovor vedoucí ke svolení je krátky. Štěstí se drží při mně.
„Smíš přijet se mnou,“ sděluje mi radostně, jako by účel jejího
života byl právě splněn, „alespoň nepojedu sama.“
„A kam že to pojedeme? A kdy přesně?“
„Asi 150 km severně od Prahy. Vyjedeme v sobotu po obědě
a vrátíme se v neděli večer.“
„Tak to budu muset zrušit nedělní oběd u babičky.“
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„Chodíš k babičce v neděli na oběd?“
„Ano, každou. Tedy skoro každou. Skvěle vaří.“
„Babičky vždycky vaří a pečou nejlépe.“
„To máš asi pravdu. Má nejoblíbenější jídla umí skutečně jen
ona.“
„Ty si ale budeš muset následující týden odpustit.“
„Cože? Proč?“
„Bylo by dobré držet jistou dietu. Augucho pracuje s mnoha
rostlinami a jednou z nich je Ayahuasca. Je možné, že Ti doporučí, abys také vypil jeden šálek. Mnoho lidí tam bude právě za
tímto účelem. Aby jsi ale mohl, je třeba být připraven a nejméně
pět dnů zachovávat speciální jídelníček.“
„Jakou dietu?“ ptám se mírně otráveně. Jsem hubené postavy
a to poslední, co bych někdy musel, je držet se zkrátka v příjmu
jakýchkoli potravin.
„Žádné maso, mléko, sýry, luštěniny a další nevhodné pokrmy.
Také vynechat cukr, sůl a samozřejmě alkohol. Naopak jíst hodně
přírodních věcí jako ovoce, zeleninu, rýži, brambory, kuskus,
vločky a hlavně pít čistou nesycenou vodu.“
„To bych mohl zvládnout.“ Uvědomuji si svůj dech a sbírám
síly na následující týden zdravé výživy. „Co to je ta Ayahuasca?
K čemu se používá?“
Rada se usměje, poté zvážní a přitom vypadá, jako by vybírala, co mi má vlastně říct.
„Používá se při ceremoniích k očistě těla, mysli a duše.“
„Ještě včera bych se nad duší zasmál. Ale dnes...“
„Dnes je dnes a duše je tvojí součástí, ať chceš či nechceš.“
„Tím si nejsem vůbec jistý.“
„Zatím,“ pronáší Rada s ledovým klidem. Vypadá více než
sebejistě v této otázce lidské podstaty.
„Když myslíš. Pověz mi prosím víc.“
„Ayahuasca je nazývána mnoha jmény. Doslovný překlad
z kečuánštiny znamená `liána duše`. Aktivní látkou v tomto nápoji poznání je DMT (dimethyltryptamin), jenž se vyskytuje v různém množství ve všech živých organismech. Asi právě díky tomu
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panuje mezi některými vědci názor, že se jedná o univerzální
komunikační prostředek mezi rostlinnými i živočišnými druhy.“
„Waw.“ Jen hledím s otevřenými ústy.
„Taky si myslím,“ přitakává mému úžasu a pokračuje.
„V lidském těle je vylučováno šišinkou, která je v některých
kulturách nazývána třetí oko. Předpokládá se, že DMT se podílí
na snění či mystických zážitcích během meditací tím, že rozšiřuje
naše vnímání, což však není plně potvrzeno, tak jako není potvrzena duše.“ Podívá se na mě významně a dodá. „DMT je totiž
nazýváno `molekula duše`, víš?“
„Liána duše, molekula duše. Nevím co říct. Jsem pěkně zmatený.“
„Nemusíš říkat vůbec nic.“
Po chvilce zahledění do ztracena se Radě opět zadívám
do očí. „Musím ale přiznat, že to zní velice zajímavě. Rozhodně
to umíš podat.“
„To jen když cítím nadšení pro to, o čem vyprávím. Někdy
o něčem mluvím tak horlivě, až lidi přemýšlí, jestli jsem entuziasmická nebo afektovaná.“
„Mezitím je tenká hranice, myslím. Alespoň tak to tedy
vnímám já.“
„Asi ano. Je zajímavé, že občas mě někdo napomíná, abych se
uklidnila právě ve chvíli, kdy cítím božské nadšení. To jsou momenty, při kterých se držet při zemi rozhodně nechci a nejraději
bych tento pocit vědomě roztáhla na celý život. Naopak jim bych
často přála stejný zápal pro jakoukoli jejich činnost či zájem.
Když se podíváš na lidi při konání nejrůznorodějších úkonů,
mnohokrát žádné zanícení nevidíš. Vypadá to, jako by jejich nadšení pro život bylo docela pryč.“
„To je přesně můj případ v mém zaměstnání. Není to o tom,
že bych ztratil chuť do života. Spíš mi ji ta práce bere,“ podotýkám smutné uvědomění skutečnosti s až udivující upřímností.
„Takže Tě nebaví, co děláš?“
„Nebaví,“ odpovídám stroze.
„A proč v ní nadále setrváváš?“
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„Vždyť to znáš. Peníze, účty, sex a rock'n'roll. Standardní krysí
závod.“
„U kterého sis ale sám musel zvolit, že ho poběžíš,“ podotýká.
„To máš asi pravdu. Ale jak z něho ven, to opravdu nevím.“
„Začít si vydělávat tím, co Tě baví, co děláš s láskou. Věnovat
se něčemu, co zvyšuje tvoji osobní energii. Činnosti, které ji snižují, jsou pro život škodlivé. Pro šťastný a zdravý určitě,“ reaguje
pohotově s návodem k jisté spokojenosti.
„S láskou... S láskou si pouštím a poslouchám hudbu. Hudba
je má velká láska,“ napadá mě zrovna jediné a přitom se v koutku
mysli dere k pozornosti i druhé.
„Takže hudební produkce, to zní zajímavě.“ Usmívá se na mě
krásnými bílými zuby, které mezi snědou pokožkou její tváře
a kaštanovými vlasy působí více než svůdně. Pocítil jsem příval
živočišné přitažlivosti, vytvořený jiskřivou chemickou reakcí mého
mozku či srdce. Těžko říct. Možná že v tom hrají jistou roli úplně
jiné orgány.
„Můžeš dělat DJe. Ti pouští hudbu a dostávají za to zaplaceno,“ vymýšlí moji budoucí kariéru.
„To není vůbec špatný nápad.“ Odpověď, která se ironicky
hodí jak na její návrh, tak i na mé nemravné pletichářské představy, které se mi zničehonic honí v hlavě.
„Stačí jen začít,“ doplňuje s veškerou lehkostí prvního kroku.
Tato slova zatlačila na můj chtíč jako daňový úředník na neplatiče. Domněnka správného okamžiku pro první polibek je tu. Kdo
nevystartuje, nedoběhne do cíle. Rychlým pohybem se mé rty
přitisknou na ty její. Bohužel jen na velice krátký moment. Jsem
odstrčen. Vpravdě, spíš se od tohoto požitku odtáhla ona, ve výsledku je to ale tak jako tak stejná mizérie.
„Běžně tímto způsobem narušuješ ženám jejich osobní prostor, aniž bys je dobře znal?“
„Defnuj běžně a dobře,“ zkouším uhrávat situaci. „Požadovaný osobní prostor se odvozuje od hustoty zalidnění oblasti, v níž
dotyčný člověk vyrůstal. Lidé vychovaní v řídce osídlených venkovských oblastech potřebují více osobního prostoru než lidé
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vychovaní v hustě zalidněných městech. Po pravdě nevím, odkud
jsi,“ snažím se odlehčit své fasko inteligencí a humorem zároveň.
„Jsem ze stejného vesmíru jako Ty, zapomněl jsi?“
„Omlouvám se, nechtěl jsem...“
„Spíš myslím, že chtěl,“ přeruší mě a podívá se na mě již s jistým pochopením.
„Vlastně ano. Přišlo mi na mysl, že bych to měl zkusit, tak
jsem to prubnul.“
„Vždy ihned děláš, co Ti přijde na mysl?“
„První, poslední,“ žertuji.
„Muž činu.“ Usmívá se na mě jako na rádoby akčního hrdinu.
„Svým způsobem. Jak kdy. Kdyby tomu tak skutečně bylo,
zítra bych měl krásný telefonní hovor se svým nadřízeným. Dnes
jsem měl představu, jak mu při pondělním ránu volám a sděluji,
že už se mi do práce nechce, ať už mě nečeká.“
„Tvé budoucí štěstí by to jistě ocenilo.“
„Mé minulé štěstí by zase ocenilo, kdybys mi opětovala polibek. Ne vše se ale odehraje podle mých představ,“ pronáším rezignovaně jako zmoklý pes.
„Měl bys rozlišovat intuitivní vedení a domněnky. Podle toho
pak činit rozhodnutí.“
„Mezi domněnkou a intuicí je nějaký rozdíl?“
„Obrovský. I přesto, že to tak nevypadá. Intuice úzce souvisí
s předtuchou a nemá nic společného s analytickým myšlením...“
„Neměli byste nějaký drobáky?“ přeruší nás nějaký bezdomovec s klasickým odérem roky na ulici. Tato slova pronáší překvapivě příjemným hlasem plným pokory.
„Ale samozřejmě,“ odpoví Rada bez známky nadřazenosti
a přitom vytahuje ze svojí minipeněženky, která se musí vejít do
jejích minišortek, nějaký ty minipeníze, „prosím.“
Muž bez stálé adresy a střechy nad hlavou s malým úklonem
poděkuje a zmizí.
„Dáváš každému, kdo požádá? Tady v centru to může být
občas náročné.“
„Když můžu, pomůžu,“ trvá na svém Rada.
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2.
Rodíme se smrtí na jazyku, a kdybychom stále cítili její
příchuť, žili bychom každý den, jako by byl poslední. Otec leží již
nějakou dobu v nemocnici na lůžku dlouhodobě nemocných
a umírá. Ani přesně nevím na co. Jeho styl života ho rozežírá
zevnitř. Ne že by to byla nějak důležitá informace. Je mi v podstatě stejně ukradenej jako já jemu. Alkoholik, který se staral jen
o piva v bedně a panáky v láhvi, má pro mě jako otec nulovou
cenu. K tomu vykouřit čtyřicet cigaret denně je jistý způsob, jak
se zabít dříve, nežli přijde zubatá kosatá v podobě přirozené
smrti. Sebevražda pomalým trýznivým způsobem do šedesáti.
Jeho volba. Zajímalo by mě, jestli to vůbec čekal. Z mého pohledu se to předpovídat dalo.
Mnohem horší situace může nastat, pokud jde o milovanou
mamku.
Volá mi bratr Libo a výjimečně mě neosloví `čau blbečku`, tak
jak je jeho běžným zvykem. Myslím, že tenhle pozdrav jasně defnuje jeho vztah ke mně jako k o pět let mladšímu hloupému sourozenci. Částečně i ten můj k němu.
„Brácha, máma upadla a ochrnula,“ oznamuje mi suše bez
větší známky soucitu. Možná že je schválně klidný, aby mě nerozrušil. Těžko říct. Jeho citová letargie na mě působí však neadekvátně vůči pronesenému sdělení.
Začínám panikařit.
„Cože? Co se stalo? Jak?“
„Blbě upadla. Zlomila si asi obratle na páteři. To jí poranilo
míchu. Vypadá to, že už nikdy nebude chodit.“
Vyhrknou mi slzy smutku a lítosti. Toto si osoba, která mi dala
život a která se o mě starala i přese všechnu nepřízeň osudu,
nezaslouží.
„To nééé. To nemůže být pravda! Co Ti řekli doktoři?“
„Že je to velice pravděpodobné.“
„Takže né jisté?!“ vyvstává naděje, že to nemusí být tak zlé.
„Ještě jí dělají další vyšetření.“
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„Kam ji odvezli?“
„Do Motola.“
„Promluvím se šéfem a hned vyrazím,“ odpovídám jednoznačně, „ty jsi u ní?“
„Ne, teď je na těch vyšetřeních.“
„A budeš tam, až přijedu?“
„Ne, musím odjet.“
„Hmmm. Tak zatím.“
Snažím se uklidnit, přestat plakat a držet se naděje, že to není
nutně defnitivní. Dnešní medicína přeci umí dělat zázraky. Jedna
dvě tabletky a všechno je v cajku, zlehčuji situaci, jak je to jen
možné. Zaklepu na dveře vedoucího, zmíněného Mr. Jebala,
a vejdu do kanceláře. Jeho předstíraná zaměstnanost mě tentokrát
vůbec netankuje.
„Mohu?“ ptám se slušně a usedám přitom do židle bez čekání
na odpověď.
„Ano. Copak se děje?“ táže se, aniž by mi věnoval pozornost.
„Přicházím s prosbou o volno na zbytek dnešního dne.“
Zvedne hlavu, podívá se na mě: „A kdo udělá Vaši práci?“
„To je to poslední, co mi teď dělá starost. Moje máma je v nemocnici. Chci jet okamžitě za ní.“
Všimne si mého značného rozrušení a odhodlanosti.
„Copak se jí stalo?“ snaží se o zájem.
„Nechci o tom mluvit. Ještě nic nevím jistě.“
„Dobře tedy, můžete jít.“
„Děkuji. Na shledanou.“
„Na shledanou.“ Zavřu za sebou dveře.
Sundávám plášť, beru osobní věci a rychle opouštím sterilní
prostředí těchto prostor, v kterých nenajdete ani jedinou nevychovanou bakterii, jen proto, abych se co nejrychleji dostal do jiného
sterilního prostředí naopak plného nevychovaných bakterií a ještě
bacilů k tomu. Důvod pro tuto změnu je více než nepříjemný.
Nejmilovanější osoba v mém životě trpí.
Co jiného mohu teď dělat, než se obrátit k Bohu a modlit se?
V těžkých životních situacích i nevěřící prosí Boha o pomoc. Své
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myšlenky a prosby směřuji k síle, která je rozhodujícím prvkem
života a smrti, nemoci i zdraví. Chvíle, kdy nic není důležitější
než víra, že vše bude zase v pořádku. Než propadnout beznaději,
raději prosím o milost. Než naříkat, raději prosím o zázrak.
Pomoz, Supermane.
Počasí refektuje moji náladu. Obloha smutní. Nebe pláče.
Zatemňován přístavem bolesti kapky dopadají na maják naděje.
Přesto barvy ztrácejí význam jako rychle zaměněná životní
priorita. Reklamy již neprodávají své zboží. Slogany nehlásají
žádné životní pravdy, jež nutí ke koupi. Nic nebude mít význam,
pokud se máma nepostaví na vlastní nohy.
Jsem tu. Mezi nářkem a nadějí, kde nemoc ničí zdraví. V recepci do nebe. V místě mnoha posledních vydechnutí.
„Dobrý den.“
„Dobrý den.“
„Mohu se prosím zeptat, kde leží Elisabeta N.?
„Jste její příbuzný?
„Ano, jsem její syn.“
„Hned Vám to zjistím.“
„Děkuji.“
Žena ve středním věku začne ťukat do klávesnice silnými
údery slabého počítačového uživatele.
„Tááákže, paní N. leží na jednotce intenzivní péče.“
„Poradíte mi, jak se tam dostanu?“
„Výtahem do třetího patra, pak doprava a pořád rovně.“
„Děkuji.“
Procházím kolem muže, který právě z výtahu vystoupil a zanechal v něm závan hniloby a pach smrti.
„Tomu moc nezbývá,“ pomyslím si. Zmáčknu tlačítko a snažím se nevdechnout možný konec jeho života. Vystoupím
a pokračuji doporučenou chodbou až ke dveřím s nápisem
označujícím cílové oddělení. Prosím zvoňte. Splním pokyn.
Vyleze mladá zdravotní sestra, která způsobí alespoň malé
rozptýlení mojí mysli díky svojí vnější kráse, kterou podtrhuje
slušivost jejího pracovního úboru.
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„Dobrý den, jdu za Elisabetou N.“
„Jste její příbuzný?“
„Ano, jsem její syn.“
„Paní N. je právě na magnetické rezonanci.“
„Můžete mi prosím říct, jak to s ní vypadá?“
„To by bylo předčasné. Po tomto vyšetření bychom měli vědět
více. Budete moci promluvit s doktorem, jakmile ji přivezou zpět.
Posaďte se prosím zatím tady.“
„Dobře, děkuji.“
„Není zač.“
Zavření dveří mě usadí do pochyb a nevědomosti se vzpomínkami a obrazy minulosti.
Je mi osm let. Mě a mého bratra hlídá babička Milada, která
z nastalé situace je víc vedle než jedle. Po pádu na hranu šicího
stroje z mého obočí stříká krev. Běží k sousedům zavolat sanitku,
protože jsme tak chudí, že nemáme ani telefon. Střih. Bloudíme
cestami v areálu nemocnice a nemůžeme najít tu, která nás vyšle
směrem domů. V obočí mám čtyři stehy. Všude kolem jsou zelené stromy a já cítím babiččino zoufalství a nastupující šok. V tom
uvidím mámu, jak se rozbíhá proti nám, aby nás vysvobodila z labyrintu, z kterého jsme nevěděli kudy kam. Radostné shledání.
Nejsilnější vzpomínka mého dětství.
Babička se svezla ten den sanitkou ještě jednou, kterou pro
změnu zavolal otec, opět od sousedů. Šok z nehody, která navždy
zanechala jizvu nad mým levým okem, jí způsobil dočasnou
amnézii. Po stálém opakování otázky, co se ten den stalo, strávila
noc na pozorování v té samé nemocnici. Na druhý den jsme byli
všichni v pořádku ve svých domovech.
Téměř všichni. Být v pořádku je totiž velice relativní stav.
Pokud si trháte bolestí vlasy, je jasný, že nejsou brambory úplně
v řádku. Neuralgie trojklaného nervu způsobovala mámě, od narození mého bratra, takové nesnesitelné záchvaty čistého utrpení,
že nemít dva syny, o které by se neměl kdo postarat, jistě by dávno skočila z okna. Byla na mnoha operacích, po kterých vyjádření
bylo vždy stejné. Vytáhli jsme to. Je to pryč. Ale nebylo. Vždy se
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vrátila. Bolest, která nepředstavitelně ztrpčovala a ztrpčuje celé
její bytí. Tak ukrutně, že možné ochrnutí osoby, která tvrdou prací a jemnou péčí obětovala život svým dvěma dětem, se mi zdá
nepochopitelné.
Otevře se výtah a z něj, hlavou napřed, uložená na lůžku,
vyjede moje máma. Tlačena zdravotní sestrou s maximální možnou opatrností.
Volím přístup s humorem místo s tumorem.
„Ahoj mami, ty skokanko.“
„Dobrý den,“ pokynu hlavou na její opatrující doprovod.
„Ahoj synáčku,“ vrátí pozdrav z horizontální polohy s chabým
pousmáním jako reakcí na mé oslovení.
„Jakpak jsi to hupsla?“
„Ani pořádně nevím. Zničehonic jsem byla na zemi a nemohla se pohnout,“ odpovídá s nepochopením.
Sestřička otevře vstup na oddělení.
„Mohu tam s Vámi?“
„Samozřejmě. Tady si nasaďte návleky a vydezinfkujte ruce,
prosím,“ ukazuje mi v předsíni nutné preventivní kroky před vstupem.
Po provedení následuji směr, který vede k naději. Stále k naději. Projdu kolem dalších dvou pacientů. Jeden z nich spí, druhý
kouše banán. Zastavím se až u ženy, která v mých očích vždy více
dávala, než brala. U ženy, která s minimálním platem nějak
zvládala živit čtyřčlennou rodinu. U ženy, která věřila v lásku
i přesto, že ji od bezcenné mužské polovičky nedostávala.
Začne nemocniční konverzaci, jen co odejde sestra za pult,
který leží naproti postelím a kde další dvě sestry pilně pracují jako
včeličky. Tohle a tamhleto, sem a tam.
„Cítím se strašně těžká,“ říká i s těžkým hlasem potlačujícím
bolest.
„Dali Ti něco proti bolesti?“ zajímá mě.
„Jo, dali, ale moc to nezabírá.“
Dívám se na ni s lítostí. Celá v krunýři od hlavy až k nohám.
Pozná na mně, že světlo na konci tunelu pohasíná, humor mě
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opouští.
„Neboj se, neztrácím víru. Jsem si jistá, že se na kole ještě
projedu.“
„Taky doufám.“
„Raději věř.“
„Budeš asi muset zabojovat,“ pronáším celkem zbytečně.
I přes bolest vidím, že se nevzdává.
„Asi ano. Uvidíme, co řekne doktor.“
V tu chvíli se otočím na sestru a zeptám se, kdy s ním bude
možné mluvit.
„Každou chvíli by měl přijít. Diskutuje o výsledcích vyšetření
s dalšími lékaři. Vydržte prosím.“
Nic jiného nám ani nezbývá. Chytnu mámu za ruku, abych ji
dodal sílu. Netrvá to dlouho a vejdou dva muži v nemocničních
hábitech. Zamíří přímo k nám. Starší z nich, urostlé postavy
se šedivými vlasy i vousy, působí seriózním dojmem. Vyzařuje
důvěru, kterou mu na první pohled propůjčuji. Hovořit začne ten
druhý. Jak se za chvíli dozvím, ošetřující lékař tohoto případu.
Zevnějškem na sebe ihned prozradí, že jeho kořeny jsou české jen
částečně. Tipuji napůl indické.
„Dobrý den,“ pozdraví mě rezervovaným hlasem respektujícím danou situaci, „jmenuji se Michal Zelenka.“ Jméno, které se
k němu hodí jako špunt do klíčové dírky, pomyslím si. „Jsem
ošetřujícím lékařem paní N. Toto je pan primář Pataki.“
„Dobrý den,“ přidává se k základní formálnosti.
„Mohl by být lepší, pokud máte dobré zprávy?“ konstatuji
tázavě.
„Jak se to vezme,“ odpovídá jediný šedivý z této jinak komické
dvojice, „budeme muset operovat.“
„Po konzultaci tady s panem primářem jsme se shodli, že nejjednoduší bude provést rychlý zákrok, kterým uvolníme vzniklý
tlak na míchu. Obratle naštěstí zlomené nejsou, jen vychýlené.
Také je poškozená spojující část mezi sedmým a osmým
obratlem.“
Jsem rád, že mluví srozumitelně a zbytečně se nevytahuje
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nicneříkající odbornou latinou.
„Bude chodit?“ jdu rovnou k věci.
„Zatím nemůžeme nic říci jistě,“ nechává si primář otevřená
zadní vrátka. „Snímky ale vypadají dobře. Pokud po otevření
nezjistíme nezvratitelné poškození a nenastanou nějaké komplikace, je dost velká pravděpodobnost, že po zmizení otoku a rehabilitacích budete zase chodit,“ podívá se na mamku.
„Vidíš. Já Ti říkala, že se kola jen tak nevzdám,“ pronese plná
optimismu vytlačující skepticismus ze dveří své mysli. Přitom na
mě mrkne jiskřička v pravém oku.
„Sestři, připravte prosím paní N. na sál číslo čtyři,“ otočí se
zpět na nás, „není důvod, proč bychom měli otálet. Pan primář
povede zákrok, já budu asistovat.“
„Držím palce, pěsti i všechny další nosiče štěstí,“ pronesu střídavě k oběma s pohledem plným důvěry a pozitivního očekávání.
„Uděláme, co bude v našich silách. Vy zatím můžete jet domů. Operace bude pár hodin trvat a paní N....“ Přeruším ho:
„Nemohu počkat a poté být u mámy přes noc?“ přenesu
pohled na primáře, abych u něj našel pomoc a pochopení.
„To bohužel ne. Bude na pooperačním,“ odpoví mi.
„Takže mám přijet až ráno?“
„Pokud můžete, tak ano. Teď už se musíme jít připravit,“
omluví se za oba a zároveň odchází.
„Mami, miluji Tě,“ dávám jí pusu na čelo, aby věděla, že se
má z narkózy proč probudit. Jsem tu pro ni, tak jako tu vždy byla
ona pro mě. Sestra ji pomalu odváží. Držím ji za ruku do posledního možného momentu.
„Určitě to dobře dopadne,“ řeknu jako poslední.
„Ano, neboj.“
„Dál už nesmíte,“ rozloučí se se mnou stále stejná zdravotní
sestra, u které si až nyní všimnu jejího jména na připnuté cedulce.
Jak bezvýznamné v tuto chvíli.
Záhy se dozvídám, že bratr Libo již stačil vystrašit babičku
Miladu patrně stejně necitlivě, jako vystrašil mě. Jen co vyjdu
z nemocnice, volám jí, abych sdělil nepříjemnou novinu, ale
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první, co uslyším, je nářek smutku, který z ní vyčerpává poslední
energii života. Snažím se ji uklidnit a předat naději od lékařů začínajících právě na sále operaci. Po chvilce začínám plakat s ní.
„Musíme věřit... Musíme se modlit...“ popotahuji.
„Vůbec nemám sílu,“ tak tak odpoví, „ale ano, pomodlím se.“
V tento okamžik mě napadá, že i silně věřící katolička, kterou
babička bez pochyb je, může v těch nejtěžších chvílích svého
života přicházet o své spojení s Bohem. Nitka víry s Všemohoucím se přetrhává, pokud lidská bytost není schopna pojmout,
proč je zapotřebí takového trápení měnící se v citové utrpení.
Snad to není její případ. Naopak já jako nevěřící v těchto těžkostech prahnu po víře a spojení s Bohem. Zvláštní.
„Babi, přijedu za Tebou.“
„To budu ráda,“ odpoví.
Další hovor, který uskutečním i přes můj klasický odpor s ním
mluvit, je s mým nadřízeným. Tentokrát ani neprosím, tentokrát
pouze oznamuji, že si do konce týdne beru volno, protože si to tak
situace žádá. Nadšený z této informace je stejně jako já, že mu
musím vůbec volat.

Probudím se oblečený druhý den ráno u babičky na kanapi.
Jsem trochu pomuchlanej, jak jsem nepředpokládaně usnul někde
jinde než mimo svoji postel. Hned vedle mne leží růženec, který
se mnou v pokoji odpočívá. Vybavuje se mi, jak jsme si včera
povídali mezi smutkem, pláčem a společným modlením, které
nejen babičku uklidňovalo. Další myšlenky se ihned týkají mámy,
která je jistě v pořádku, snažím se pozitivně ukáznit svoji mysl.
Vstanu a opláchnu si obličej přímo v kuchyni bez zrcadla, abych
se nemusel podívat pravdě do očí, že toto je jedno z těch horších
rán. Sice je ještě brzy, ale třeba už bude vzhůru, napadá mě a tak
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se vydám za babičkou do jejího pokoje. Leží pod silnou duchnou,
které si dobře pamatuji z nocí strávených v její společnosti.
Podívá se na mě slabým pohledem. Ihned chápu, že jí není
dobře.
„Je Ti dobře, babi?“ ptám se starostlivě, aniž bych ji pozdravil
v novém dni.
„Ach není. Cítím se tak slabá.“
„Usnula jsi vůbec?“
„Zabrala jsem jen na chvíli. Moc jsem toho nenaspala. Asi
mám teplotu.“
Sednu si k ní, položím jí ruku na čelo a vyděšeně se na ni
podívám. „Úplně hoříš. Máš jistě horečku. Vzala sis nějaký prášek?“
„Ano, ale vůbec nepomohl.“
„Přinesu teploměr, ať Tě můžeme změřit, jo?“
„Dobře.“
Jdu pro něj a přemýšlím, že mít nemocnou babičku, to tak
ještě scházelo. Tuto jinak čilou rybičku, jež ve svém úctyhodném
věku něco více přes osmdesát ještě běžně ryje svoji zahrádku
i během těch nejsušších dnů, v kterých tato činnost je o to těžší.
Tento obraz nezdolné ženy přeci nemůže spálit nějaká horečka.
39,2 stupňů Celsia, polekám se. Sáhnu pod peřinu a zjistím, že
se vaří ve vlastní potní šťávě.
„Kolik?“ ptá se.
„Hodně,“ odpovídám a přemýšlím co dál, „tohle vůbec není
dobrý. Je vážně vysoká.“
Dostávám strach, vzhledem k okolnostem. Její syn již nějakou
dobu umírá, což samozřejmě velice těžko nese, protože jak sama
říká, jedna z nejhorších možných věcí, které se mohou člověku
stát, je přežít své vlastní dítě, jak ostatně situace posledních týdnů
napovídá. Když k tomu přičtu včerejší úraz mámy a následné
babiččino zhroucení, vychází mi, že toto není běžná horečka
přicházející s chřipkou. Rychle jsem jí přinesl studený obklad
a dal jí ho na čelo, tak jako to dělávala v případě potřeby ona
mně. Dívám se na ni a vidím její vyčerpání.
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„Zavolám sanitku, babi, ať se na Tebe podívá doktor. Mám
o Tebe vážně strach.“
„Ne, nevolej, to je zbytečný,“ snaží se odporovat.
„Nemáme jinou možnost. Pro klid tvojí duše bude fajn, když
Tě vyšetří a řekne, že se není čeho bát, ne?“ vzpomenu si na
včerejší společné odříkávání růžence a zamyslím se nad tím, jak
často je ve frázích duše zmiňována, ať v ni věříme nebo ne.
„Asi ano,“ nechtěně, přesto odevzdaně přiznává.
Volám 155, abych paní řekl, že vlastně nevím, jak je to vážné,
ale vzhledem k okolnostem, které jí nastíním, se bojím, že to vážné být může. Chápe vzniklou situaci a po nahlášení adresy mi
sdělí, že posílá sanitní vůz. Přesně v to jsem doufal. Že přijede
někdo kvalifkovaný, na slovo vzatý.
Říkám si, jestli vůbec něco zjistí. Podle mne totiž stoná smutkem. Žalem, že její syn brzy umře. Že naše rodina se rozpadá
jako stará střecha. Psychická náročnost ji skládá, jako když vítr
sfoukne domeček z karet.
Shoda okolností mě posadí na zadek. Na staré babiččino
štokrle. Někdy se život holt zkroutí do takového patvaru, že jej již
nic nevrátí do původního stavu.
Odvezli si ji s sebou. Slovy lékaře, pouze pro jistotu.
Co když v životě je ale jedinou jistotou pouze změna?
Neustálá všeprostupující změna, které se mi nyní dostává více než
dost.
Radost se mění ve smutek. Vyjeté koleje ve zmatek. Zralé ve
shnilé. Vůně v pach. Asi tak bych defnoval poslední události.
Ani já nijak nevoním, zjištuji. Sprcha by mi určitě prospěla.
Neváhám a shodím ze sebe hadry, které si po vodní očistě budu
muset obléci znovu, protože tu nic jiného nemám. Štráduji si to
přímo do koupelny v rouše Adamově, bohužel bez jakékoli Evy,
která by mi určitě zvedla náladu. A nejen ji, napadne mě. Hlavou
mi probleskne pár událostí minulých, které mému libidu učinily
zadost. Rychle mizí a střídají je obavy o výsledek operace, které se
snažím spláchnout horkou vodou jako nepotřebnou nečistotu.
Vykoupat celou svoji mysl a vše nežádoucí jednoduše nechat
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odplavat odpadní cestou. Až do kanálu. Nebo do análu. Kam jistě
patří. Uvolnit svěrač, pustit je a vysrat se na všechnu negativitu
světa.
Prstem vyčistím zuby, abych se nebál promluvit k jakékoli
lidské svěžence, která by mohla můj ústní odér prokouknout.
Podívám se do zrcadla, rukou přejedu sexy strniště a prohrábnu
světle kaštanové vlasy, jejichž barvu můj kadeřník označuje jako
středoevropskou šeď.
Spěšně se obléknu, jelikož návštěvní hodiny, u kterých si sice
nejsem jistý, jestli platí i pro pooperační, začínají synchronně
s mým předpokládaným příjezdem do nemocnice. Venku mě
praští plnou silou sluneční záření, jež představuje drtivou většinu
energie, která se na Zemi nachází. Jaderná reakce tváří v tvář
v přímém přenosu. Prostě síla.
Jen co přijedu do nemocnice, udělá se mi blivno. Možná i proto, že jsem nic nesnídal. Těžko říct, jestli je to způsobeno nedostatkem potravy nebo naopak přehršlí členů rodiny zde ležících.
Jako k prvnímu nejdůležitějšímu příbuznému vedou mé kroky
samozřejmě k mámě, která ještě spí, jak zjistím. Ptám se sestry,
jestli je možné mluvit s lékařem.
„Nejdříve za půl hodiny. Teď je na vizitě,“ odpovídá mi milým hlasem, za což jí slušně poděkuji, protože laskavost není vždy
samozřejmostí.
Jdu tedy zjistit, na jakém oddělení se nachází babička. Poté, co
řeknu její jméno a opět potvrdím svůj příbuzenský vztah, se na
mě sestra udiveně podívá a zeptá.
„Vy tu máte již nějakou dobu otce a od včerejška i matku, je
to tak?“
„Ano, nastalo těžké období,“ povzdychnu si, „plné smůly,“
doplním.
„Nezoufejte,“ snaží se mě sestra uklidnit, „určitě všechno dobře dopadne. Babička leží na interním oddělení na pokoji číslo
3.“
„Děkuji za vše. Na shledanou,“ pronesu a odcházím chodbami
do sousední budovy, kde se zmíněné oddělení nachází, jak vím již
45

z dřívějších návštěv.
Babičku tam ale nenajdu. V sesterně mi sdělí, že je na vyšetření, ať přijdu za 30 minut. Takže vyrazím za otcem. Kdo by to
čekal, že s ním budu mluvit jako s prvním. Okolnosti mění pořadí
dění a já jen reaguji.
Své běžné ,Ahoj lotře‘ dnes omezím jen na Ahoj, což nemění
nic na tom, že to vždy byl fotr lotr a že si takové oslovení zaslouží,
jak jistě někde v hloubi moc dobře ví.
Velmi rád mě vidí. Má přítomnost mu dělá takovou radost,
jakou jsem za celý svůj život u něj nezažil. To je spíše zapříčiněno
tím, že za ním moc nechodím, než jeho možnou láskou ke mně.
Jednou týdně až až.
„A-hoj.“ Již několik let po mozkové mrtvici vyslovuje ztěžka
každé slovo na půl huby. Dlouho jsme mu nerozuměli vůbec. Učil
se znovu mluvit, psát, chodit, ale se svojí klasickou leností skončil
na hodně primitivní úrovni.
„Jak je?“
„Ehhhh. Do-bže,“ žvatlá.
„Nesu špatný zprávy. Máma včera upadla a poranila si páteř.
Večer ji operovali,“ jdu rovnou k věci, protože se tu nemíním
nijak zdržovat. Slova však pronáším soucitně, jak jen je to možné,
na rozdíl od mého bratra.
„Ne-e,“ dívá se na mě nevěřícně.
„Bohužel jo.“
„A aby toho nebylo málo, tak se z toho babička zhroutila. Je
slabá a má vysokou horečku. Dnes ráno, po tom, co jsem raději
zavolal sanitku, ji sem odvezli taky. Teď je na vyšetření.“
„Dě-lá-š si ssra-ndu, žže?“
„Bohužel ne. Ani nevím, co by na tomhle bylo legračního.“
„To je v prdeli,“ vysloví až překvapivě rychle a srozumitelně
k ohledu na jeho běžnou lámanou artikulaci.
„Hmmm, snad ne úplně. Určitě budou v pořádku. Za chvíli
budu mluvit s lékaři, jak dopadla operace a co babička,“ odmlčím
se a vzápětí pokračuji.
„Každopádně s Tebou je to pěkně nahnutý. Ty se odsud už
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asi nedostaneš.“
„Ne-éé. B-r-zy p-pů-j-du do-do-mů,“ koktá ze sebe poslední
zbytky naděje.
„Když myslíš.“ Dostaví se slabá lítost, protože ať je to, jak je
to, mohu téhle rozkládající kreatuře být vděčný za svůj život.
A taky za střechu nad hlavou, pod kterou s ním tedy bylo po
většinu času k nevydržení, ale alespoň mě nemlátil, což bylo na
tomhle fegmatikovi asi to nejpozitivnější, vzhledem k množství
alkoholu, které denně vypil.
„Musím jít. Zastavím se, až budu vědět víc. Čau.“
„A-hoj.“
Odejdu z pokoje. Z citového dusna protknutého nenávistí,
která jen tak nezmizí. Často jsem se během dospívání za něj tak
styděl, že jsem si přál, aby byl raději mrtvý. Nyní umírá a je mi to
tak nějak jedno.
V nemocničním obchůdku si koupím banán a jablko, snídani
šampiónů pomalu připravujících se na šamanskou ceremonii.
Se žvýkající pusou krok sun krokem dojdu až k mámě, která je
již bdící, ale v částečném deliriu a bez síly k povídání. Pozdravím
ji, políbím ji, chytnu za ruku a naznačím, že nemusí mluvit,
pokud se na to necítí. Chvíli s ní jen tak koexistuji na vlně péče
a lásky. Velice rád. To, že je při vědomí, je pro mě první meta
úspěchu. Zároveň však doufám, že společně oběhneme celé hřiště.
„Dobrý den,“ přeruší nás doktor Zelenka, kterého jsem vůbec
neviděl přicházet.
„Dobrý den,“ opětuji mu pozdrav za nás oba.
„Nesu dobré zprávy.“
„Povídejte.“
Podívá se směrem k mámě. „Mícha není poškozena.
Pravděpodobně budete zase chodit.“ Ta vyloudá malý úsměv.
„Super.“
Vidí mé nadšení a ihned se mě snaží uklidnit, že zase tak dobré to není.
„Přesto, na míchu silně tlačí otok, který bude odeznívat delší
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dobu. Paní N. bude muset podstoupit rehabilitace a hodně cvičit,
aby se její motorické funkce vrátily do co nejlepšího stavu.
Skutečně záleží na mnoha faktorech, ale předpokládáme, že plné
pohyblivosti jako před zraněním již nedosáhne.“
„Ale třeba ano,“ zůstávám optimistický povzbudivými slovy.
„Možné je vše. Každopádně nyní musí ještě odpočívat.“
„Jak dlouho bude takto bez síly?“
„Pomalu snižujeme dávku léku proti bolesti, takže odpoledne
by již měla být schopna komunikovat.“
„A kdy bude schopna převozu?“ zaskočím ho svojí otázkou.
„Přibližně od čtvrtého dne by měla nohy začít postupně
rozhýbávat a cvičit. To by již měla být schopna i převozu. Proč se
ptáte?“
„Mám známého na rehabilitační klinice Malvazinky.“
Což vlastně není tak úplně pravda, ale jistá spojitost k primáři
této kliniky vede. Kdysi jsem chodil, žil a bydlel s Andy, multifunkční hyperkundou, jejíž nevlastní otec zastává právě zmíněnou
pozici. Rozešli jsme se relativně v dobrém, takže nevidím důvod,
proč nevyužít staré známosti, nezavolat jí a poprosit o pomoc.
Jeho jsem všehovšudy viděl asi třikrát, ale u ní mám zářezů
mnohem více, tak snad bude ochotná se přimluvit, případně
rovnou celou záležitost domluvit.
Jak jsem předpokládal, Andy prostě umí zázraky. Umožněné
ochotností jejího otčíma. Léčbu sice nehradí plně pojišťovna,
protože je nadstandardní, ale toto je právě ten případ, kdy jakkoli
šetřit by bylo opravdu nemocné.
Když se vrátím, vidím, že máma znovu usnula. Vibrační
vyzvánění mi rozechvěje kapsu. Neznámé číslo. Vyběhnu znovu
ven z oddělení, abych nerušil a zároveň nerušeně mohl mluvit.
„Prosím?“
Ukončím hovor bez poděkování, protože o takovou informaci
jsem se neprosil. Babičce je hůř. Byla převezena na jednotku
intenzivní péče.
Ihned doslova běžím za ní. Probíhám kolem procházejících se
pacientů a jejich návštěv.
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Někdo na mě křikne: „Tady se neběhá.“
„Musím,“ opáčím v letu a pokračuji. Není zbytí, pokud
na konci tunelu nesvítí světlo.
Na správném oddělení stranou od babiččina lůžka mi lékař
sdělí, že v důsledku vysokého stresu onemocněla zápalem mozkových blan, který se dá léčit, ale v takto vysokém věku je velice
nebezpečný.
„Snažíme se snížit horečku antibiotiky a také dostává léky
proti otokům. Následující hodiny jsou rozhodující.“
Po krátké odmlce vhodné pro mé vstřebání pokračuje: „Je
hodně slabá. Buďte u ní. Vaše přítomnost jistě pomůže.“
V jeho hlase jako bych slyšel náznak, že to může být poslední
čas strávený s mojí babičkou. Podám si židli a usednu k ní.
Chytnu její vrásčitou ruku s jemnou kůží, přes kterou jsou vidět
všechny žíly a cévky. Otevře oči, podívá se na mě skelným
pohledem, který postrádá vitalitu, již ještě před pár dny měla.
Na povídání to nevypadá, ale alespoň vidí, že je u ní někdo
z blízkých, kdo ji skutečně miluje. Oční víčka jí pomalu spadnou.
Lehce mi zmáčkne prsty, aby mi dala najevo, že je tu se mnou.
Zvuky přístrojů, občasné brebentění slov a sem tam nějaký
ruch jsou společníci přehlušující uzdravující ticho. Zdravotní
sestra přijde zkontrolovat údaje na obrazovce, která ukazuje
životní funkce. Poté se podívá na mě a usměje se vteřinovým
úsměvem, jenž se snaží být přívětivý, přesto neslibuje nic
dobrého. V tu chvíli mě napadne odříkat pravděpodobně nejznámější křesťanskou modlitbu, kterou mě babička naučila už jako
dítě.
Tichým hlasem začnu: „Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť
se jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá jako v nebi, tak
i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše
viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. Neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.“
Babička namáhavě otevře oči, podívá se na mne, na rtech se jí
objeví slabý náznak úsměvu, ve tváři známky hluboké klidu a naposledy vydechne.
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Cože? Ne. Tak znenadání? Ne. To není možný. Proč?
Dívám se na ni a z výrazu tváře intuitivně tuším, že v poslední
chvíli života našla pokoj pro svoji duši. Nyní chci věřit. Přesto se
neubráním slzám smutku, které uctí památku jejího života. Pokud
její víra byla správná, v tuto chvíli je na cestě do nebe a naplněna
Boží láskou. Já si tím jistý stále nejsem, ale důležité je, že ona
byla. Ještě chvíli sedím na stejném místě a v mysli se s ní loučím.
Pomalu vstanu a odcházím ven z nemocnice na čerstvý vzduch.
Sklesle, s pláčem, že odešla tak rychle a nečekaně. Sednu si na lavičku co nejvíce v soukromí, abych mohl v klidu truchlit.
„Není třeba,“ ozve se, jakoby mi někdo četl myšlenky. V ten
moment si uvědomím, že je to hlas babičky. Zvednu sklopený
zrak, otočím hlavou a spatřím ji. Vitálnější, mladší, přesto takovou, abych ji poznal. Krásnou duši, plnou energie a vyzařující
hlubokou lásku. Sedí vedle mě a do široka se usmívá. Evidentně ji
nic netrápí. Trochu se leknu její průhlednosti, přesto mě její
přítomnost nesmírně uklidňuje.
„Tak vidíš, měla jsem pravdu. Život je jeden kontinuální
proces plný rozmanitosti a forem,“ mluví nezvykle moudrým
autoritativním hlasem. I tak působí tím nejpřátelštějším dojmem.
Čas jako by se zastavil. Jsem okouzlen.
„To, že mě můžeš vidět, je dar, tak jako vše ostatní.“
„Od koho?“ konečně ze sebe něco dostanu.
„Ty víš od koho,“ pronese s jasností a přitom pokyne hlavou.
„Od Boha?“ dovolím se přesto zeptat.
S nevyslovenou pozitivní odpovědí ignoruje moji otázku a pokračuje:
„Ví totiž, co Tě čeká. Následuj intuici, instinkt, inspiraci a jistě
půjdeš správnou cestou.“
„A pamatuj, že jsi stále milován.“
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3.
„V šesti letech ho otec vzal uprostřed tmavé noci hluboko
do džungle, hodně daleko od domu a řekl mu, že tam na něj má
počkat, že se za chvíli vrátí. Augucho na něj nejdříve čekal. Po nějaké době mu došlo, že se nevrátí, tak začal plakat. Plakal, protože
měl strach z pralesa, ze zvířat a z energií tam přítomných. Plakal
asi půl hodiny, než se zeptal sám sebe: `Proč vlastně pláču? Vždyť
ještě žiju.` Nevěděl ale, jak se má vrátit domů.“
Rada, která jinak svědomitě sleduje cestu, se na mě podívá
důrazným pohledem, aby ještě přidala na síle svého vypravování,
které již tak je obsahově velmi pohlcující.
„To je přísný,“ přiznám přesně to, co si pomyslím.
Přikývne a pokračuje ve vyprávění.
„Přespat v džungli je hodně nebezpečný. V noci se tam probouzí mnoho zvířat. Jeho rodiče to moc dobře věděli, ale plně mu
věřili. Věděli, že když člověk nemá strach, tak se nemůže nic stát.
Vzpomněl si, že když byl ještě malý, učili ho, jak má chodit. Našel
si klacík a pomocí něj se snažil orientovat, najít cestu, protože
v džungli je to většinou zarostlý, jak asi víš. Bylo to náročný, ale
asi po čtyřech hodinách se vrátil domů. Babička, maminka a tatínek tam seděli, popíjeli energetizující čaj Wayusa, podívali se
na něj a řekli: `Hmm, jsi silný.`“
Sám pro sebe se podivím, jak málo mu k tomu řekli. Já bych
požadoval nějaké obsáhlejší vysvětlení.
„Tehdy moc nerozuměl, proč mu to udělali, ale díky tomu
ztratil strach chodit sám do džungle, jak později pochopil. Takto
jeho otec, též curandero, vychovává vybrané děti, které jsou předurčeny pracovat s energiemi.“
„Takže já vlastně můžu být rád za to, jaké jsem měl dětství
se svým nestarajícím otcem,“ podotknu.
„No, jak se to vezme. Oproti němu jsi ho měl velice lehké,
zato v dospělosti máš ale nevyrovnaný a těžký život plný
pochybností. Kdežto on měl náročných prvních osmnáct let,
avšak poté žije v klidu a harmonii. Ničeho se nebojí, protože
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chápe, že pro to není sebemenší důvod. Léčí lidi a je prospěšný
pro okolní společnost.“
„Máš pravdu,“ připustím a opět si uvědomím, že můj umírající otec byl skutečně jako vychovatel na prd.
„Toto je jen jedna z lekcí, kterou musel během svého dospívání podstoupit. Již v den narození dostanou tyto vybrané děti
do očí výtažek z chilli.“
Otřepu se nepředstavitelnou bolestí. „Au.“
„Tuto ceremonii opakují mnohokrát během let, aby dítě ztratilo strach a učilo se pracovat s bolestí. Aby respektovalo svoji
energii, svoje tělo, svůj vlastní život, ale také vše kolem sebe.
Výtažek z chilli nebo tabáku v očích Tě tomu naučí,“ říká tak,
jako by to již sama poznala.
„Už jsi něco takového zkusila?“ žasnu nad jejím možným prožitkem.
„Ano, tabák.“
„A?“
„Co myslíš?“ zeptá se žertovně.
„Pálí. Jako čert, řekl bych.“
„Ano, ale dá se to vydržet. Mysl to dostane do přítomnosti
a v konečném důsledku Tě to uklidní.
„Zajímavý,“ řeknu obdivně.
„Je to skutečně o respektu sebe sama.“
Přemýšlím a pouze se domnívám, co mě dnes čeká. Dívám se
na krásu krajiny české, která se míhá kolem nás. Střídají se pole
s kukuřicí, řepkou olejnou či stejně barevnými slunečnicemi, s alejemi ovocných stromů, za kterými jsou chvíli blíž chvíli dál kopce
plné listnatých a jehličnatých stromů, jež oslňovány paprsky,
v kontrastu s modrým nebem bez mráčků, působí jako barevná
pohádka o mnoha dějstvích. Rada řídí bez jakéhokoli spěchu,
protože jsme vyrazili raději dříve nežli později. Její oděv dnes
vůbec neodhaluje z jejího krásného těla tolik jako minule. Je
oblečena do širokých bílých kalhot, jistě dosti pohodlných. Nevím
z jaké látky. S radostí bych si sáhnul, ale raději si to odpustím.
Nerad bych opět narušil její osobní prostor. Podívám se na ni
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maskovaným chtíčem a doufám, že mi jednou bude přáno a od ní
dáno.
„Přímo před očima se nám odehrávají neskutečná kouzla,
nemyslíš?“
„Chemická magie,“ odpovídám spontáně s připomínkou svých
bouřících hormonů, které se množí ve víru vášně.
„Bohužel mnoho lidí je tak zaměstnáno svými činnostmi těla
a mysli, že nevnímají, jak krásné je vše kolem.“
„Já zrovna přemýšlel, jak krásná je příroda, kterou míjíme,“
upozorním na mé vjemy časově sladěné s její pochybností.
„Včetně Tebe,“ troufnu si dodat.
Vysloví něžné „Ale, děkuji.“ s líbezně stydlivým úsměvem
na rtech.
Takže komplimenty projdou. Naděje umírá poslední, jestli
vůbec někdy, běží mi hlavou, když se vší její přirozenou pohodou
na mě vyhrkne otázku přímo na tělo.
„Přijde mi to nebo máš na mě stále zálusk?“
„Možná trochu, jsi přeci holka jako lusk,“ odpovím svižně
a pohotově, přesto nejasně, zato s jasným komplimentem.
„Děkuji, to potěší, pokud si to opravdu myslíš.“
„Není zač. Čistá pravda.“ Oddychnu si.
„Dlouho jsem si nic takového nemyslela. Měla jsem o sobě
hodně nízké mínění, než jsem začala s afrmacemi, které vše
změnily.“
„S čím?“ divím se slovu, které jsem nikdy neslyšel. „S afrm'?“
Nejsem si jist, tak mě přeruší a začne vysvětlovat ještě dříve, než
se vůbec zeptám.
„Afrmace jsou semínka pozitivních myšlenek vědomě sázená
do naší mysli. Víš, každý den se v duchu stále o něčem ujišťujeme.
Hodnotíme sami sebe, vzhled, skutky, chování, náladu. Často
však velmi negativně a přespříliš kriticky. Když si uvědomíme, že
to jsou právě myšlenky, které určují, jak se díváme na svět kolem,
jak vidíme sami sebe či jakou máme náladu, přijde pochopení, že
ty negativní nemohou vyústit v nic dobrého. Podvědomí je
úložištěm informací. Zaznamenává vše, o čem přemýšlíme a co
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říkáme. Vkládáme-li do něj negativní sdělení, podvědomí pro nás
vytváří negativní zážitky a situace. Není se čemu divit. Co jiného
bychom taky čekali. Život dává odpovídající zkušenosti tomu,
čemu věříme. Pokud tedy změníme své myšlení, změníme svůj
život,“ povídá se vzpomínkou na dřívější hanění sebe sama, přesto bez lítosti a s nadějí na lepší zítřky pro každého.
„Jako první jsem porozuměla tomu, že když se vidím ošklivá,
nemám se vlastně ráda. To je základ všech problémů a neštěstí
života. A pravda je přitom tak relativní. Pro jednoho kus, pro druhého hnus. Takže jsem začala pracovat na svojí pravdě. Postavila
jsem se před zrcadlo a nahlas si opakovala: `Miluju se. Mi-lu-ju
se. Miluju se, miluju se!“
„Ze začátku to bylo nepřirozené, cítila jsem, jako bych
podváděla sama sebe, protože jsem nebyla na sebelásku zvyklá,
ale po nějakém čase jsem si uvědomila: `No jasně, co jiného bych
měla k sobě cítit než lásku? To je jediná správná cesta. Jediné, na
čem skutečně záleží.` Kompletně mi to změnilo vnímání i celý
život. Stačilo pouze přiznat - mám problém, nežádoucí nemoc
mysli podobnou viru, která mi brání, abych mohla fungovat na
sto procent a plně využívat svůj potenciál. A poté se svobodně
rozhodnout: `Chci se změnit!`. Dovolila jsem si být šťastná a od té
doby skutečně jsem. Myslím, že Tě víc přitahuje mé sebevědomí,
než...“
Přeruším ji pro změnu já.
„Máš pravdu, skutečně působí impozantně v porovnání s jinými ženami, které jsem poznal,“ podivím se nad výběrem již
vyřčených slov. Impozantně? Je prostě kouzelná. Ona celá.
„Stačí přestat se sebebičováním, změnit nemůžu na můžu
a nové myšlenky naplněné spokojeností dovolí nekonečnému
pramenu lásky svobodně protékat hluboko uvnitř každého z nás.
To se projeví ve všem. V tom, co děláme, jak se přitom cítíme
a samozřejmě tedy i v tom, jak nás vnímají jiní lidé. V této dualitě
máme na výběr pouze ze dvou základních emocí. Láska, strach.
Všechny činnosti mají pevný základ buď v jedné, nebo druhé.“
„Skutečně?“ překvapí mě.
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„Ano, zamysli se. Jdi k jádru věci.“
Dá mi prostor pro mentální polemiku a po chvíli pokračuje.
„Když děláme něco, co milujeme, vyzařujeme štěstí a radost
jako malé děti. Cítíme nadšení a plno energie. Čas nehraje žádnou roli, protože jsme plně pohrouženi v přítomném okamžiku.“
V polovině změní obecnou rovinu na šitou přímo pro mě.
„Zato když chodíš do práce pouze ze strachu, že bys neměl co
jíst a kde bydlet, tvá motivace je špatná, a proto Tě snažení vyčerpává, nepřináší naplnění. Čas se vleče a místo štěstí se dostavují
deprese.“
Váha s miskami mezi láskou a nenávistí k mému zaměstnání
se jasně naklání na jednu stranu a já si uvědomím, že tato nenávist má skutečně kořeny v záměru plném strachu. Především
ve strachu o budoucnost. Přesto se mi toto tvrzení nezdá černobílé. Přemýšlím nad situacemi, kdy se velká láska k jiné osobě míchá
se žárlivostí, tedy se strachem ze ztráty. A naopak. Strach o dítě
v nebezpečné situaci je pouze projevem mateřské lásky. Toto
přednesu Radě, která bez známky zaváhání odpoví.
„Máš pravdu, skutečně nic není černobílé. Jin Jang to znázorňují perfektně. Bílá obsahuje zárodek černé, černá bílé. Jedno
nemůže existovat bez druhého. By the way, jsme tu.“
Rada zatočí na travnaté provizorní parkoviště vedle staršího
jednopodlažního domu v pro mě neznámé vesnici a já přemítám
nad tím, proč jsem vlastně tady. Má duše bez dovolení opustila
tělo a s někým se setkala. Sundala mi hmotné černé klapky slepé
jistoty a nevědomosti, což mě naplnilo pochybnostmi o celkové
povaze tohoto světa. Ty do jisté míry uklidnilo setkání s babiččinou podstatou, dokonale krásnou láskyplnou duší, která s sebou
přinesla potvrzení, že je něco víc než rámec našeho běžného
lidského vnímání. Intuice mi napovídá, že víc než vůbec tuším.
Přesto mě hryže otázka, kdo je ta bytost, s kterou se mám znovu
setkat.
Vystoupíme ve stínu košatých ovocných stromů, které právě
nesou své plody a obklopují místo, jež bylo vybráno jako vhodné
pro zanechání vozu ještě předtím, než jsme přijeli. Po pobídnutí
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následuji Radu skrze dřevěnou branku. Ta v linii s bokem domu
odděluje místo, odkud přicházíme, a zahradu za domem, na které
je dominantní masivní altán ze světlého severského smrku. Punc
času dodává stavení, do kterého právě vcházíme zadními dveřmi,
oprýskaná omítka a pod ní viditelné cihly. Tak jako Rada se zuju
a pokračuju metr a půl širokou chodbou za ní. Zastavím se u stěny s náramky a náhrdelníky. Jen krátce si prohlížím rozmanitou
práci indiánských rukou, když zaslechnu, jak Rada někoho za
rohem zdraví. V tu chvíli se mihne kolem mě bosý muž, s dohola
oholenou hlavou, oděn pouze ve světlých plátěných kalhotech,
svalnaté vyrýsované postavy a pozdravem s vřelým úsměvem
ve mně zanechá více než sympatický dojem krajana. Rázem se
cítím velice příjemně. Rada mě představí našemu hostiteli, jenž je
podobný muži, který právě vyšel ven. Čech, s neméně vřelým
usměvem, pouze subtilnější postavy. Jmenuje se Juno. Zavede nás
do místnosti, kde se bude Ayahuascová ceremonie odehrávat. Pozdravíme jeden postarší pár, tak v matčině věku, a jinou mladou
dvojici, muže a ženu, zdánlivě od sebe oddělené, kteří si již připravují svá místa. Vysvětlí nám, že v tomto pokoji bude patnáct
lidí, a ukáže na vhodný prostor, kde si položit karimatky a roztáhnout spacáky. Zděsím se, že nic takového jsem si nepřivezl, ale
Rada jen nevzrušeně přikyvuje, takže si řeknu, že se zeptám
později.
„Máte ještě něco přes hodinu, než naše dnešní setkání začne
venku v kruhu kolem ohně,“ doplní Juno příjemným hlasem a pomalu zmizí vedle do kuchyně, kde se medicína připravuje.
Rada pokyne hlavou, abych ji následoval. Vyjdeme ven, kde
se zeptám na karimatku a spacák. Kulišácky se na mě usměje
a poví mi, že se nemusím bát, že to má v malíku. Nabydu dojmu,
že je o mě výborně postaráno, i když jsem hozen do nezmapovaných vod nového poznání, jež mě dnes večer čeká. Vytáhneme
věci z kufru auta a stejnou cestou se vrátíme do určeného pokoje.
Troje dveře, jedno okno, šedý koberec na zemi. Bez nábytku.
Pouze v jednom rohu stojí postarší čalouněné křeslo světle béžové
barvy, s tmavě hnědými dřevěnými opěradly pro ruce. Je jasné,
56

komu toto místo bude po čas ceremonie náležet. Kolem je
spousta předmětů, které v supermarketu nekoupíte. Indiánská
čelenka z ptačích per, další větší i menší samostatně položená
pera z různých opeřených druhů, dýmka na tabák, různé kameny
a krystaly, mnoho velkých usušených listů a další předměty, které
nevím, k čemu slouží. Rada nám nachystá místa pozičně nejblíže
tomuto rohu.
Hodinu k dobru využijeme procházkou kolem zlatavě zbarveného pšeničného pole, které v mírném vánku hraje symfonii
zralých klasů. Šustí přesně tam, kde má. Pomalu dojdeme do malého lesíčka převážně jehličnatých stromů, kde se Rada zastaví,
zavře oči a zhluboka nadechne. Poté otázkou přeruší tiché mlčení.
„Předpokládám, že nemedituješ, viď?“
„Ne. Nevím, proč bych měl.“
„Myslím, že je dobré sledovat prvotní refex, dýchání. Vědomě
jej vnímat, tím se koncentrovat, uklidnit svoji mysl a dívat se na
své myšlenky jako nezávislý pozorovatel.“ Podívá se na mě s pobídnutím první zkoušky.
Zhluboka se nadechnu a dlouze vydechnu. Snažím se soustředit pouze na dech. Ale mysl se velice rychle zatoulá. Pozoruji
myšlenky, které klepou na bránu pozornosti, a uvědomím si, jak
mnoho z nich se neustále opakuje v kolovrátku mé mysli. Stále
stejné. Některé pozitivní, příjemné, jiné nepříjemné. Strach z budoucnosti v různých formách nepřetržitě přítomen. Vrátím se
k dechu. Pouze na krátký moment, protože myšlenky se opět
nekontrolovaně zatoulají. A tak znovu a znovu. Vydechnu netrpělivým zoufalstvím, které Rada ihned vnímá.
„Netrap se tím, ze začátku to není vůbec lehké. Netrénovaná
mysl je roztržitá. Je zvyklá neustále přemýšlet od chvíle, co se
probudí, do chvíle, než usne. Chce to cvik.“
„Nevím, jestli je to pro mě,“ odpovím rezignovaně.
„Meditace je pro každého. Trénink mysli je pro spokojený
život velice důležitý. A to je jen začátek. Jakmile vědomí přesáhne
mysl, dojde k vnitřnímu poznání, které je hodnotnější než cokoli
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vnějšího, materiálního. Podle mě má cenu naslouchat neocenitelné kráse svého nitra. Každý by měl.“ Usměje se s jistotou, pro
kterou již nevede cesta zpět.
„Pojďme, vrátíme se. Ani jeden nemáme hodinky, tak ať nepřijdeme pozdě,“ navrhne s přidaným tvrzením, proti kterému je
zbytečné cokoli namítat. Cestou zpět se snažím pobrat a nějak
sesumírovat vše, co jsem se od Rady dnes dozvěděl ohledně
fungování mysli. Jsou afrmace, koncentrace a meditace skutečně
nástroje pro zaručeně šťastný život? Tedy alespoň mojí hlavy?
Jen co se vrátíme na zahradu za domem, přisedneme k ohni
na připravené karimatky poskládané do kruhu. Již sedící pozdravíme pouze úsměvem, pokynutím hlavy a v mém případě i přátelským mrknutím na sympatického krajana vzpřímeně sedícího na
svých patách přímo naproti mně. Nepřerušíme tak nastolené
ticho.
Nízké plameny a pod nimi praskající polínka přitahují většinu
párů otevřených očí. Kousek od ohniště jsou jako na rožni
pověšené tabákové listy srolované do tvaru půlmetrových doutníků. Že je to tabák, který se nabíjí energií ohně, jsem se dozvěděl
až poté, co má zvídavost zvítězila a já se zeptal, co a proč. Líná
huba, holý neštěstí, říkávala babička. V zápětí se objeví obraz
doposud nejdůležitější vzpomínky mého života. Necelý týden
stará, stále však ještě silně působící. Ujištění o věčné boží podstatě
v nitru každého z nás asi jen tak nezmizí. Na druhou stranu,
babiččina slova: „Následuj intuici, instinkt, inspiraci a jistě půjdeš
správnou cestou.“ Nápověda, s kterou stále nevím, co si počít.
A tak se klid minulosti mísí s neklidem budoucnosti.
Volného prostoru k posazení je stále méně a méně až do
chvíle, kdy poslední místa zabere Augucho, kterého jasně rozliším
mezi ostatními Evropany, jeho žena, původem z Česka, a další
mladý muž, pouze o něco starší než já. Dohromady napočítám
devatenáct lidí. Není pochyb o tom, že Augucho je skutečný
indián. Orlí pero v dlouhých černých vlasech, ručně vyrobený
náhrdelník a rysy rovníkové Ameriky oděny pouze v plátěných
kalhotách. Začne mluvit španělsky, velice klidným hlasem.
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Představí se nám, představí svoji ženu a poté i muže, který přišel
s nimi a bude pro nás překládat.
„Sedíme zde v kruhu, protože kruh je posvátný a my všichni
jsme si v něm rovni. Kruh představuje učení Matky Země a vesmírného otce Velkého Ducha. Energie plyne v kruhu. Proto jej
spolu utvořme tím, že se vzájemně představíme,“ řekne Augucho
prostřednictvím překladatele a pronese modlitbu, při které jeho
tvář střídavě míří k nebi a zemi, ale není nám přeložena. Ještě
doplní: „Můžete nám i sdělit, co od dnešní ceremonie očekáváte.
Začněme tedy po mé levici.“
První se nám představí sympatický krajan, Robin, který nám
sdělí, že dnes Ayahuascu pít nebude, zato se bude starat o veškeré
naše potřeby během ceremonie. Vtipným způsobem, který vyvolá
úsměvy a smích, nám popřeje, ať všichni nalezneme to, co hledáme.
Další uvedení své osoby do kruhu provede překladatel. Jméno
buď přeslechnu nebo ihned zapomenu, což se mi stává poměrně
často. Také on se zdrží pití medicíny a bude při ceremonii plnit
naše požadavky. Jeho hubenou postavu charakterizuje tetování
přes celá záda, které jsem zahlédnul, když přicházel. Přesto ale
nedokážu určit, co znázorňovalo nebo jaký mělo význam.
Kruh se postupně doplňuje, člověk po člověku, jednou muž,
podruhé žena, jednou mladší, jednou starší. Někdo je tu kvůli
očistě těla, jiný kvůli mysli. Někdo si přeje opustit své tělo a potkat
se se zesnulými, jiný s entitami z různých koutů vesmíru. Někdo
chce zvýšit svoji kreativitu a inspiraci a pak jsem tu já. Já chci
odpovědi. Naše přání a očekávání jsou v konečném důsledku ale
vedlejší, protože duch Ayahuascy každému přinese to, co sám
uzná za vhodné. To nejlepší pro každou duši, v tento čas, na tomto místě. Tímto sdělením opět převezme slovo Augucho.
„Každý jsme tu z trochu odlišných důvodů, ale je potřeba si
uvědomit, že jsme spojeni se vším. Nejprve bychom měli očistit
sami sebe, otevřít svoji mysl, svá srdce, v čemž nám rituály hodně
pomáhají. Vše kolem nás má svoji energii, která nám může
pomoci. Požádejme tedy všechny energie a duchy, kteří tu dnes
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jsou přítomni, o pomoc.“ Poté zavře oči a pronese něco, co nám
opět není přeloženo.
„Matka Země, to je náš dům, to je náš domov, kde žijeme.
Když se budete během rituálu cítit špatně, bude Vás pohlcovat
strach a temnota či se budete ztrácet, snažte se nadechnout od
jejího středu. Dýchání je velice důležité. Proto jej mějte během
rituálu na paměti. Z nádechu a výdechu vycházejte a opět se k
němu navracejte. Jako oheň potřebuje k životu dýchat, tak i my.“
Robin příhodně vybere z hromady dříví a chrastí pár klacků,
které se nacházejí za ním, a přihodí je na oheň. Augucho se na
něj otočí a vzájemně se na sebe usmějí. Všichni ostatní se zaujetím poslouchají a hltají každé slovo. V jeho způsobu povídání je
něco magického.
„Vyjádřeme respekt Matce Zemi i duchu Ayahuascy. Ayahuasca je součást jednoho celku a zná Vás moc dobře. Nebraňte se
tomu, co Vám bude chtít ukázat. Každý při rituálu zažije něco
jiného. Můžete mít vize. Můžete se setkat se zesnulými. Můžete
komunikovat s různými energiemi. Můžete znovu prožít minulost
nebo mít vizi možné budoucnosti. Taky ale můžete jen zvracet,
pokud Ayahuasca uzná, že je potřeba prvně očistit Vaše tělo. To
vše je v pořádku. Ničemu se nebraňte. Ayahuasca pomáhá zbavit
všeho nepotřebného a zároveň připomíná naše spojení s přírodou.
Pro každého má jinou chuť. Pro někoho hořkou, pro někoho
sladkou. Na tom nezáleží. Důležité je otevřít své srdce a nechat
proudit její energii.“ Tímto Augucho uzavře své povídání, při
kterém se chvílemi cítím jako Alenka v říši divů, která vůbec neví,
jak se tu ocitla. Snažím se ale mít otevřenou mysl a nic předem
neodsuzovat, protože když si vzpomenu, že ještě před dvěma
týdny jsem zavrhoval cokoli duchovního a nepřipouštěl neviditelný aspekt našich životů, raději se neunáhluji. Vím, jak snadno
se mohu mýlit. Naprosto ve všem.
Následují ještě nějaké organizační pokyny, jakože nástup
účinku je kolem třiceti minut, během ceremonie bychom neměli
pít vodu, všem budou rozdány kyblíky na zvracení, a pokud budeme chtít na záchod, je lepší jít po čtyřech a v doprovodu. Toto
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sdělení mě trochu poleká, ale dál plavu s proudem, ve kterém se
ještě dozvím, že vše probíhá v absolutní tmě. Přesuneme se
dovnitř, kde každý zaujme své místo. Augucho připravuje kolem
sebe hudební nástroje. Bubínky, fétnu a další, pro které nemám
jméno. Naplní svoji dýmku tabákem, přičemž nám Robin sdělí,
že nyní podstoupíme tabákovou očistu. Z jeho popisu to působí
neurčitě, ale já při pohledu na Radu ihned vím, co nás čeká.
Roztřesu se očekáváním nepříjemného. Ulehnu nohama ke zdi,
hlavou do středu místnosti, a protože jsem k Auguchovi nejblíž,
jsem první na řadě. Robin ke mně přistoupí, palcem mi zatlačí
mezi oči a poté nakape výtažek z tabáku do každého z nich. Jak
bych popsal ukrutnou bolest, která rozechvěje můj obličej a poté
celé tělo zvláštním pocitem, nevím. Po pár vteřinách se kupodivu
dostaví vděčnost a spokojenost. Jak zvláštní. Jsem vděčný Radě,
že tu mohu být a uvědomím si, že od této chvíle jsme tu každý
sám za sebe. Bolest pomalu odezní.
Augucho přinese rendlík s medicínou, vezme velké listy do
rukou, takže jeho paže vypadají jako listnatá křídla. Máváním
a pronesením magické formule, kterou ho naučil jeho otec, jeho
zase jeho děd, již dědí po tisíciletí, započne obřad. V tuto chvíli je
uprostřed místnosti už pouze jedna svíčka. Jsme vyzváni, že kdo je
připraven, může přijít a vypít svoji dávku. Odhodlám se udělat
krok do neznáma jako třetí. Není důvod otálet. Pokleknu na
připravený polštářek. Augucho nabere do malé hliněné misky
a s tichými slovy v kombinaci se zvláštním rytmicky zvučným
vydechováním mi ji podá. Uchopím ji šesti prsty, oběma rukama.
Přes prvotní odhodlání se dostavuje jistá nervozita. Nikam nespěchám. Vzpomínám na babičku, na krásnou duši, kterou jsem měl
možnost spatřit. Vracím se k mimotělnímu zážitku a neznámému
hlasu. Poté se v duchu pokloním Ayahuasce, přiložím misku
ke rtům a nadvakrát, celkem osmi hlty ji vypiji. Specifcká hořká
chuť, nepřipodobnitelná ničemu, co znám, zanechá v mých
ústech nepříjemnou pachuť. Robin mi nabídne čaj wayusa na
vypláchnutí a s ním i kbelík na vyplivnutí. S vděkem přijmu.
Odeberu se na svoji karimatku, spacák zamotám pod hlavu
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jako polštář, který mi chybí, a vzrušeně vyčkávám, kam mě vítr
zavane. Sleduji, jak další zájemci o nevšední léčbu těla, mysli i ducha poklekají před mocnou silou Ayahuascy, o které nemám ani
tušení. Zatím. V mém těle se již připravuje ke spuštění transcendentální zkušenost, bujará oslava života, i když kbelík na zvracení
po mé pravici se mi snaží tvrdit opak. Domněnky, které s sebou
nesou mylná očekávání, v několika minutách zmizí. Něco cítím.
Rozlévá se ve mně teplo. Začínám vnímat silný tlukot srdce.
Nevím, jestli kvůli tomu, že bije silněji nebo se mění mé vědomí.
Nastupuje chvění. Zvláštní mravenčení se od konečků prstů rozšiřuje po celém těle. Ze středu mojí hlavy se do popředí dere pronikavý bzučivý zvuk. V místnosti je už tma a tou proniká pouze
vůně tabáku z Auguchovy dýmky. Je jedno, jestli mám otevřené
nebo zavřené oči, nic nevidím. Zvuk stále zesiluje a zesiluje. Moje
končetiny sebou nezvykle poškubávají. To bzučení se už nedá
vydržet. Bráním se mu, když v tom si vzpomenu na radu, abych
to nedělal, abych nechal věci plynout. Zhluboka se nadechnu
a oddám se nedefnovatelnému bzukotu, který mě vzápětí roztrhá
na kousky, takový je alespoň můj chvilkový pocit, který vystřídá
pocit vznášení uvnitř sebe sama.
První vize. Opravdu temná. Vidím něco, co bych popsal jako
pohybující se lesklé roztavené olovo, které se objevuje ve fecích
a skvrnách na černém nekonečnu. Začínám se bát. Opravdu bát.
Cítím, jak se šílenství dotýká mého vědomí. Mé myšlenky křičí
strachy. Smrt. Smrt.
Mé Já, mé zosobnění, ztotožnění s jakoukoli myšlenkovou
formou se rozplývá a já se cítím, jako bych umíral. Augucho
začne zpívat píseň. Se zpěvem ihned pochopím. Falešné ego je to,
co právě imaginárně umírá. Odlupují se slupky, jež tak dlouho
defnovaly to, kým jsem si myslel, že jsem. Musím přijmout
pohled do tmy, abych se mohl vydat za světlem. Temnota se
ihned prosvítí, až zůstane pouze světelná záře. Vnímání a pojetí
času a prostoru nabírá zcela jiný rozměr. Kolem mne začnou
plout průhlední mnohobarevní diamantoví krokodýli. Cítím, že
mě energie těchto živých drahokamů uzdravuje. Hladí mé nitro.
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Překvapení z této vize je euforické. Strach je pryč. Místo něj cítím
hojivý klid.
Zpěv ustane, krokodýli zmizí, vize se zatemní. Stahuje se mi
žaludek. Začínám pociťovat hrůzu naplňující mé orgány. Dostává
se mi uvědomění, jak všechny negativní emoce a špatná strava
působí toxicky na jednotlivé části mého těla a jaká je úloha živých
drahokamů. V ten moment se opět objeví. Je mi s nimi moc
dobře. Jejich energie, kterou vyzařují, mi pomáhá cítit se lépe.
Pomalu ustupují, intenzita světla se zvýší a všude kolem mne plují
hadi různými směry. Dohromady tvoří tunel, kterým proplouvám
směrem vpřed. Záře se stane ještě intenzivnější. Hadi již nevytváří
tunel, ale dohromady zobrazují různé tvary, obrazce a matrice.
Rozhostí se ve mně hluboký klid. Uvolnění jako po orgasmu
znásobené tisíckrát. Má mysl přijímá tuto zkušenost jako nové
defnování reality.
Intuitivní vedení je skutečně silné. Ihned vím, co a koho hadi
znázorňují. Duch Ayahuascy je přímo přede mnou. S další písní
se rozjede živé plátno plné vizí, které přicházejí a odcházejí.
Většinou velice rychle, aniž bych stačil pochopit, co znamenají.
Cestuji tunely, které jsou různých barev, tvarů, spletitosti. Na
jejich konci citím různé energie, ale nejsem schopen s nimi
komunikovat. Jejich vizuální energetická komplexnost je dechberoucí. Snažím se soustředit. Realita těchto světů je stejně pevná
jako naše hmotná realita, i když ji nemohu uchopit. Mé tělo cítí,
co vidím. Obrazy a pocity jsou jednotné. Mám jistotu, že tyto
světy jsou propojené.
Opět kolem mne plují hadi, již mě vezmou na cestu kolem
smrti a poté mi beze slov, telepaticky Duch Ayahuascy nabídne:
„Pojď, vstup do mě, něco Ti ukážu.“
S radostí přijmu, protože to, co uvidím pak, je slovy nepostihnutelné, tak jako celá tato zkušenost, kterou se snažím připodobnit.
Mé vědomí se zjemní a Ayahusca mě začne provádět vnitřkem
vlastního těla. Přes čelo vstoupíme do mého mozku, kde mi ukazuje smyslové buňky, neurony a synapse mezi nimi. Přes vstupní
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membránu cestujeme mozkovými kanálky, cévami a žilami, kde
mohu přirozeně pozorovat své červené krvinky jako auta na dálnici. Tuto skutečnost nejblíže vyjádří slovo neskutečné. Dostává se
mi pochopení mého oběhového systému a dalších nejrůznějších
funkcí mého těla. Když dorazíme do srdce, Ayahuasca přede
mnou rozbalí moji dvoušroubovici. Jsem uvnitř svého DNA!
Prožívám extatický stav. Topím se v euforii mezi dvěma hady
mojí šroubovice. Prohlížím si svůj genetický kód. Má pozornost
ještě zjemní a já vstoupím do jednotlivého nukleotidu, do jednotlivého atomu a ještě hlouběji a hlouběji, tak hluboko, až jsem
tváří v tvář vystaven esenci života společné všemu živému.
„Takový je Vesmír. Dokonalý, tvořený z mnoha světů, stejně
jako tvé nitro,“ připomene mi Ayahuasca.
Pochopím, že jsem spojen s celým Vesmírem a že všichni jsme
mikrokosmy, v nichž se zrcadlí makrokosmos. Nekonečno světů
a dimenzí, které jsou vzájemně propojeny. Vzápětí se hadi omotávající kolem mé DNA promění v kruh, z kterého se rozsvítí
nejsilnější světlo, jaké jsem doposud spatřil, jehož intenzitu nelze
k ničemu přirovnat, a já pocítím spojení s celým Univerzem. Vlna
blaženosti mnou prostřelí a já pláču extatickou radostí z tak samozřejmého pochopení. Jsem živou tvořivou silou Vesmíru, která
nikdy není sama. Cítím se obrovsky. Plně kompletní. Dokonalý.
Věčná duše se vznáší jako obrovská velryba plující mořem tiché
naplněné euforie. Nirvána.
Naprostá ztráta iluzí se proměňuje v neomezenou sílu.
Nirvána. Absolutno. Žádná relativita.
Dvě polarity, láska a strach, které ji umožňují, jsou zajedno.
Můj zkreslený fltr nabitý doposavadními prožitky a zkušenostmi
je vypnut. Vidím matici tisíce možných osudů a každý z nich
perfektní. I přes veškeré strasti, trápení a války, za které může
naše iluzorní oddělení od sebe samých, je celý Vesmír v dokonalé
harmonii a vše je v naprostém pořádku. Duše neumírají, energie
se neztrácí. To, že zabíjíme ve válkách svá těla, je pouze hra
vědomí s hmotou. Zároveň porozumím svobodné vůli každého
z nás i hluboké odpovědnosti, kterou s sebou nese jak k jedno64

tlivci, tak vůči Celku. Jsme propojeni jako energie, která přináší
proud do žárovky. Od Božího světla se nelze nikdy oddělit. My
sami jsme jeho jiskrou, odrazem, esencí.
Dotyk Boží prozřetelnosti vystřídají vize. Hra energií, zvuku
a světla v multidimenzionálních spirálách a fraktálech. V jiných
chvílích mi obrazy, které spatřím, přípomínají výlevy surrealistických malířů. Říkám si, kterým směrem svoji fantazii popustili,
že vzdálené kouty Vesmíru vypadají jako jejich plátna. Například
se zastavím na pestrobarevné louce, kde se otáčejí větrné mlýny,
ale místo lopatek mají krásné velké motýly. Nabízejí se mi pohledy, které není možné na naší planetě spatřit. Rozmanitost nemá
hranic, tak jako samotná Boží tvořivost rozpínajícího se Univerza.
Cítím, jak se mi zvedá žaludek. Ayahuasca mě opatrně vrátí
do těla, kterému teď vůbec není dobře. Tápu rukama. Snažím se
nahmatat kyblík. Volám světlušku Robina, který přichází s minisvětýlkem. Pomůže mi jej najít. Se sklopenou hlavou jej objímám
jako svoji nynější nejvyšší potřebu. Zvracím. Zvracím obsah žaludku, který tento den byl víceméně prázdný. Naposledy jsem jedl
lehký oběd. Přesto je toho víc než dost. Žaludeční šťávy, ayahuasca a můj pokorný úsměv do plnícího dna kbelíku. Cítím, že
tělo ze sebe vydává vše, co mu překáží a neprospívá. Toxiny kope
do prdele a já přitom dostávám na holou.
Po zbavení se nežádoucího přichází uklidnění. Znovu si lehnu
a poprvé vnímám zvuky ostatních, kteří jsou se mnou v místnosti.
Mísí se občasný pláč, smích a soukromé ticho s hlasitým plněním
kyblíků. Přes žaludeční nevolnost jsem stále v euforii z nabitého
poznání. Má mysl se snaží vše pobrat, zařadit a přitom staré
dohody, čemu věří a čemu ne, se bortí a vznikají nové. Mylné
představy nabité převážně od druhých střídá vlastní zkušenost,
které jediné mohu skutečně věřit a jež se právě stává mojí nedílnou součástí.
Přistoupí ke mně světluška Robin, vezme mi kbelík a vymění
jej za čistý.
Zašeptá: „Pokud se cítíš, můžeš na očistu k Auguchovi.“
Těžké říct mluvící světlušce bez těla a obličeje ne. Převalím se
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na všechny čtyři a velice pomalu ho následuji. Posvítí mi na polštářek, na kterém jsem dnes už jednou klečel. Slyším, jak Augucho
bere do rukou velké listy a společně s tichou písní začne ovívat
různé části mého těla, a tím odstraňovat negativní energii, která
se drží v mém emočním těle. Mé tělo se z poklonu narovná a začne tančit v rytmu a pod melodií jeho podmanivého zpěvu. Vůbec
jej neovládám. Je lehké a pohyby vede samo. Jsem u toho pouze
jako nezávislý pozorovatel, kterému pohyb činí radost. Užívám si
to. Očistný rituál ukončí různě dlouhými výdechy přes rty a dlaň
ve tvaru trychtýře položenou na mém temeni.
Chytne mě za ramena a promluví na mě. Tentokrát mi přeloží Robin. Přichází s lákavou nabídkou.
„Dáš si ještě medicínu?“
Neváhám. Jsem zvědavý, co ještě mohu zažít. Stejná chuť,
stejný postup. Vejdi a neuškoď. Jako by liána duše vůbec mohla.
Znovu na svém místě. Vize a obrazy přicházejí rychle.
Plnobarevné. Jako řetěz od kola, v mnoha vrstvách, bez jediného
volného místa, každý článek jiné barvy, dohromady dávají
ohromující neustále pohybující se koláž. Zobrazí se mi nelidský
obličej, jako stará protáhlá maska Inků, bez ostrých rysů a hran,
v otáčející se krychli, s tváří na každé její straně. Přibližuje se
a oddaluje. Vše kolem se neustále mění. Za chvíli tu nic z toho, na
co se snažím soustředit, není. Kontinuálně to vždy vyústí v něco
jiného. Něco, co můj mozek chce jasně defnovat, myšlenkou,
potažmo slovy. Uvědomím si, že je to nemožné a jak je slovo jako
takové velice omezené pro pochopení či popis různých energií,
které se přede mnou otvírají. Ocitám se mezi horizontálními
hladinami, které jsou složeny z jednotlivých pixelů. Cítím, že jsou
kolem mne nějaké bytosti. Jsem uchvácen velkolepostí energií,
které kolem mě víří. Scéna se otočí o devadesát stupňů a já zajedu
a prolétám jednou z hladin tvořenou strunami. Toto cestování se
mi líbí. Cítím, že ho v hloubi duše moc dobře znám. Na konci mě
čeká překvapení. Domnělé sluneční paprsky a pocit začínajího
dne. Okamžitě vím, že tady jsem už byl.
„Vítej. Jsme potěšeni tvojí návštěvou.“
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„Mám pocit, že jste mě očekávali,“ vypadne ze mě spontánně
to první, na co pomyslím.
Konečně vidím, s kým mám tu čest. Tři krásné dokonalé
nehmotné bytosti tvořené ze světelné rotující koule tří barev,
červené, zelené a modré, vzájemně se proplétající do duhového
charismatu. Z těchto center jejich bytí vystřelují paprsky čistého
bílého světla jako sluneční erupce, hlavně směrem nahoru a dolů.
Takový je alespoň můj vjem i přesto, že se nacházíme v neohraničeném prostoru, v kterém nemohu určit nahoře a dole, vlevo
nebo vpravo. Jsem unesen jejich vizuální stránkou. Cítí, že si je
prohlížím, proto vyčkávají.
„Jste skutečně překrásní,“ jednoduše musím vyslovit své ohromení.
„Děkujeme, to Ty přeci také. Ve Vesmíru neexistuje duše,
která by nebyla překrásná.“
Dvě entity po stranách se mírně odsunou do pozadí a souběžně s tím mi vnuknou uvědomění, že ke komunikaci není třeba
slov. Cítí energii mých myšlenek a já zase jejich. Trochu mě to
vyvede z míry. Co kdybych myslel na něco nevhodného? Okamžitě dostanu odpověď.
„Váš druh a současná globalizovaná civilizace je zvyklá
neustále vzájemně před sebou něco skrývat. To proto jste ztratili
schopnost komunikovat mezi sebou beze slov, pouze pomocí
vibrací a energií,“ sděluje mi bez jakékoli nadřazenosti a s láskou
ke každému druhu, „před námi ale nemusíš nic skrývat. Známe se
už hodně dlouho.“
„Vážně? Já si to ale nepamatuji,“ pomyslím si s údivem, přesto
nepochybuji.
„Neboj, přijde čas, kdy si zase na vše vzpomeneš. Cítím, že
dnes jsi ve vzpomínání toho, jak funguje Celek, hodně pokročil.“
„Zřejmě ano. Viděl jsem a prožil věci, o kterých kdyby mi někdo vyprávěl, ani za mák bych mu nevěřil.“
„Pochopil si Jednotu veškerého Bytí. Cítím to. Proto spolu
znovu mluvíme. V tuto chvíli je vhodné, abych se Ti omluvil za
vytržení z tvého těla. Měl jsem pro to dobrý důvod. Byl jsi na
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špatné cestě. Vypadalo to, že na setkání, námi domluvené před
mnoha a mnoha životy, nedorazíš. Proto jsem požádal o intervenci a výjimečně na moment přerušil tvoji svobodnou vůli. Hluboce
se Ti za to omlouvám.“
„Můj život to uvedlo do pěkného zmatku a strachu, co se to se
mnou stalo.“ Ukážu mu kousek ze své dřívější chaotické nevědomosti.
„Ano, ale podívej, k čemu to vedlo. Tvůj strach, jenž plynul
z nepochopení podstaty Vesmíru, je pryč.“
„Máš pravdu. Takže Ti vlastně musím poděkovat.“
„To opravdu nemusíš. Jako vždy jen můžeš.“
Rozumím, co mi tím chce říct.
„Vždy máme na výběr nejméně ze dvou možností, většinou
však z nekonečně mnoho.“
„Děkuji za to, že jsi mě popostrčil směrem k poznání. Kdo
vlastně tedy jsi? A proč tu mám pocit začínajícího dne, když
nevidím žádné slunce?“
„Jsem energetická bytost, která je slovy nevyjádřitelná tak jako
Ty. Pokud Ti jde o to, jak mi říkat, skutečná zvuková vibrace je
pro Tebe nepochopitelná a nevyslovitelná, ale pokud to hodně
zjednodušíme, můžeš mě nazývat A1Dante s anglickou výslovností, tedy EjVanDante,“ chvíli počká a poté pokračuje, „důvod,
proč tu máš pocit začínajícího dne, je, že jsi blízko u Zdroje a nejsi na to zvyklý. My slunce nepotřebujeme. Vědomě jsme stále
spojení s Nejvyšší Energií, která dává život a proudí skrze nás.“
„I lidé jsou v tomto spojení, jen si jej plně neuvědomují,“
doplní.
„I my? Skutečně?“ ptám se lehce udiveně, jako bych sám
esenci Bytí, společnou všemu živému, doposud nepoznal.
„Samozřejmě. Většina z Vás nemá ani ponětí, jakými schopnostmi je duše obdařena. Co všechno může prožívat nezávisle na
svém těle. Žijete nevědomými životy. Neuvědomujete si své vnitřní duchovní bohatství. Místo toho se soustředíte pouze na vnější,
materiální. Ty jsi dnes spojení se Zdrojem zažil pomoci jediného
nápoje a jeho Ducha. Takže si už asi dokážeš představit, čeho bys
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mohl dosáhnout pilným tréninkem a rozvojem svých darů.“
„Jaké dary máš na mysli?“
„Především dar života, vědomí a přítomného okamžiku.“
„Ale i všech dalších. Vše je darem. My žijeme s tímto vědomím, že ve skutečnosti nám nic nenáleží, a proto jsme v neustálém stavu vyjadřování vděčnosti a lásky.“
Pousměju se a než si stačím pomyslet, jak je to krásné, pokračuje.
„Kdežto Vy žijete v iluzi, že můžete něco vlastnit, a tak jste
dovolili jednotlivcům, aby založili svá materiální bohatství na
vykořisťování přírodních zdrojů, které ale náleží všem. Tím jste
dali vzniknout sobectví, hamižnosti, závisti a strachu z nedostatku. Vy všichni jste neustále okrádáni o to, co Vám již bylo dáno.
Každé dítě, které se na Zemi narodí, má právo na bohatství
Matky Země, ale místo toho je nuceno hrát prazvláštní hru, že si
to vše musí nějak zasloužit a znovu koupit. Mnoho z Vás poté bojuje o přežití,“ sděluje mi vřele s ledovým klidem základní neduhy
lidské společnosti.
Nic neříkám. Má pravdu. První velká hospodářská jmění
vznikla přivlastněním půdy, nerostných surovin, a dokonce i lidských životů.
„Naštěstí tomu tak nebylo vždy a ne vždy bude. Na Zemi již
byly civilizace, kterým se sebedestruktivní sklony staly osudné, ale
také ty, jež poznání a vědění použily k postupu po kosmickém
žebříku.“
„Mám na Tebe tolik otázek a místo toho poslouchám výčet
lidských nedostatků,“ pronesu smutně.
„V tom se mýlíš. Žádné lidské nedostatky neexistují. Jen špatné volby. Sám již víš, jak dokonalá stvoření jste, ale jako lidstvo
jste se ocitli v krizovém bodě. Lhostejnost vás dovedla tam, kde se
nacházíte nyní. Pokud sobecké zájmy jednotlivců mohou zničit
celý druh i Zemi, bylo více než vhodné Tě posunout na správnou
cestu. Na tvé zvídavé otázky mohu odpovědět příště.“
„Právě jich vyvstalo ještě více.“ K neodkladné pozornosti se
však dere tato otázka: „Jakou v tom já hraju roli?“
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„Takovou, kterou sis zvolil již před mnoha a mnoha životy.
Nemohu Ti prozradit smysl tvého nynějšího života, ale mohu Ti
slíbit, že pokud se budeš řídit svým vnitřním vedením...
… intuicí, instinktem, inspirací - již brzy vše pochopíš.“
„Takže mě necháš po našem setkání znovu tápat?“
„Ale vůbec ne. Ten, kdo následuje intuici, instinkt a inspiraci,
není nikdy ztracený. A po dnešní ceremonii přinášející prozření
bude velice jednoduché se rozhodnout, co je pro Tebe v životě
správné, a co ne. Co je prospěšné nejen pro Tebe, ale i pro
Celek.“
„Kdy se tedy znovu uvidíme?“
„Až budeš připraven.“

Hlasům svého nitra jsem začal říkat 3IN, s anglickou
výslovností, protože 3 je v tomto jazyce i symbol pro svobodu.
Jistě není náhoda, že v překladu jsou všechna tři IN zachována.
Svoboda uvnitř. Intuice, instinkt, inspirace.
...
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Když moc lásky zvítězí nad láskou k moci,
svět pozná mír.
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