
OPRAVDOVÝ BOJ ...začíná teprve tehdy, když musíme zčásti bojovat i proti sobě.

                                                                                     André Malraux 
/Nadine Haslacherová/                                          

Už jsem ho měla opravdu plné zuby! Cožpak se nikdy nezmění? Cožpak nikdy nepochopí, že když 
už jsem po jeho boku vydržela skoro dva roky, vydržím i nadále?
Nenáviděla jsem to. Z celé své duše, až do nehlubšího nitra, do posledního coulu jsem tuto část  
Matějovy povahy nenáviděla. Po všem, co jsme spolu prožili, po vší té historii, která by snad předčila 
i tu starověkého Říma, měl on stále pochyby. Jak mohl?! Nedávala jsem mu snad dostatečně najevo,  
že to jediné, o co stojím, to jediné, co chci, je on?
První měsíce v sanatoriu jsem to byla já, kdo seděl vedle jeho postele, a přestože mě okatě přehlížel, 
a dával mi všemi možnými i nemožnými způsoby najevo, že o mou přítomnost nestojí, jsem  ho 
nepřestávala  navštěvovat.  Nepřestávala  jsem  stále  znovu  a  znovu  vytahovat  z  tašky  nejnovějšího 
Browna, předčítat mu ho a dávat mu do vázy na nočním stolku čerstvé slunečnice. Jen jsem se tvářila 
jako silná osobnost,  a dělala,  že jeho neustále  nevrlé nálady nevnímám. Ve skutečnosti  mě však 
Matějovo odmítnutí bolelo vždy nanovo. Ale vydržela jsem to! Říkala jsem si, že takový on přeci je. 
Vždycky byl.
Už tehdy,  když jsme se seznámili,  byl  zdrženlivý a raději  to,  co mezi  námi vznikalo, přehlížel a 
zlehčoval. V hloubi duše mu však záleželo na tom, že vždy, když se vrátí z války, budu tam já a budu  
na něj čekat. Trvalo to nějaký čas, ale nakonec si Matěj přiznal, že jsem pro něj důležitá a že on je  
důležitý pro mě. Prostě že nejde jen o románek.
Od té nehody uběhly už dva roky.  A já  to vydržela.  Vydržela  jsem jeho neustálé  výkyvy nálad.  
Vydržela jsem fáze naprostého odmítání skutečnosti. Fáze roztrpčení. Fáze nekonečné bolesti. Fáze 
depresí. Všechno jsem to vydržela. Stála jsem při něm. Byla jsem tady pro něj.
Přece  jsem to byla  já,  kdo ho v sprnu 2009,  po  pěti  měsících  polehávání  na  lůžku  donutila  jít  
konečně na čerstvý vzduch. Fajn, tak velkolepé to nebylo. Ve skutečnosti se to také neodehrálo bez  
mohutného přemlouvání, hádek a dalších ran na mém již tak zjizveném sebevědomí a přesvědčení,  
že stojí za to, ho neustále ubezpečovat o tom, že tady pro něj jsem. Vlastně byla ta procházka v parku 
jedna z nejbolestnějších zkušeností,  které jsem  s ním od února zažila. Ale nebyla bezvýznamná. 
Otevřela mi oči a donutila mě více pochopit to, co jsem zatím jen tušila.
Matěj je prostě muž. Má svou hrdost, ješitnost, osobnost. Měl svůj život. Své plány. A ta nehoda mu 
všechno vzala. Osud, Bůh, vyšší moc nebo jenom náhoda, ať už to byl kdokoli, někdo se rozhodl mu  
vzít to nejcennější, co člověk má. Zdraví.
A tenkrát když zlostně (tak rozzuřeného jsem ho ještě neviděla) odmítl mou pomoc a za vozíček 
raději povolal ošetřovatelku, aby to byla ona, kdo ho poveze parkem obklopujícím sanatorium, mi 
došlo, jak hlubokou ránu musel utrpět. Vždycky byl silný (jak tělem, tak duchem), dobře stavěný, 



plný života – i když občas až příliš přemýšlivý introvert. Ovšem co se z něj stalo? Co z něj život 
udělal?
Teprve pod srpnovým sluncem jsem poznala,  že  ten muž sedící  na  vozíčku vedle  lavičky má s 
dřívějším Matějem máloco společného. Byl  vyhublý,  skleslý,  ve tvářích hluboké vrásky,  dříve tak 
husté a kudrnaté černé vlasy nezdravě prořídlé, rty zsinalé, oči propadlé a bez jiskry – bez chuti do  
života. Tam jsem si uvědomila, že musím dál trpělivě snášet všechny jeho niterní pochody, ať už 
budou jakékoli. Že musím vydržet. Stát při něm. Neustále mu dokazovat, že ať už je jeho osud takový 
či onaký, já ho stále miluji a já ho neopustím a nevzdám se ho, i když se on sám sebe už dávno vzdal. 
Byla jsem ochotna to všechno podstoupit.
Byla jsem to já, komu po dvanácti měsících útrpného boje o důvěru konečně dovolil zaujmout 
místo za jeho zády a vyvést ho z té honosné vily na kopci, z které však i přes veškerou snahu byla  
stále cítit nemocnice. Byla jsem to já, kdo ho neopustil ani po jeho návratu domů. Já, kdo se k němu i 
navzdory vlastnímu studiu a práci stále vracela. Já, kdo s ním trávila večery. Já, která ho stále nutila  
do života. Já, která ho – občas i proti jeho vůli – dokopala na rehabilitace. Já, která se nesnažila ztratit  
to poslední, co nám zbývalo. Naději, na jejíž existenci on již dávno zapomněl.
Já o něj pečovala. Já... DVACET PĚT MĚSÍCŮ! Dvacet pět! Nedokázal si ani představit kolik utrpení, 
zoufalství,  čirého děsu  a  krátkých,  malinkatých záblesků štěstí,  které  zmizely  stejně  rychle,  jako 
přišly, jsem si musela prožít. Ano... Samozřejmě, že vím, že nejtěžší to měl z nás všech on, protože ať  
už jsme my – jeho rodina – trpěli sebevíc, on byl ten, který nemohl chodit. Nás to však zraňovalo  
také... Pohled na něj... Jenže to nijak nezlehčoval! O tom to je! O tom je ta má zatracená zlost! To  
nemůže prostě přijmout naši pomoc? Mou pomoc? Musíme vždycky znovu spadnout – i když už 
jsme se vyškrábali sebevýš – do toho bahna a plácat se v něm?!
Udělali jsme tolik pokroků... Možná ne ty, za které se modlíme, ale jsme o kus dál, než jsme byli v 
srpnu roku 2009. Konečně si můžeme dovolit být trošku optimističtí. Trošku víc. Každým dnem o 
malilinko víc. A co udělá Matěj? To, co je pro něj tak typické! Propadne depresi. Vzteká se. Křičí. 
Nenávidí  svět  okolo.  Nenávidí  sám  sebe.  Nenávidí  všechno,  co  mu  dosud  zpříjemňovalo  bytí.  
Odhání od sebe všechny,  kteří se mu snaží pomoci. Všechny,  kteří při něm stojí.  Prostě se zase 
vzdá...
Se zmoženým vzdechem šlápnu na brzdu a sjedu na krajnici. Déšť vytrvale smáčí přední sklo mého 
auta a nezdá se, že by hodlal ustat. Bude asi tak tvrdohlavý, jako potůčky slz, které mi stékají po  
tvářích. Vypnu motor a opřu si čelo o volant. Kam přesně jsem ve své agonii dojela, nevím. Ale 
zuřivá nálada mi nikdy nevydrží dlouho. Vždycky si uvědomím, že nemá cenu se tolik vztekat. Jsou 
prostě věci, které nezměním, i když je chci změnit sebevíc.
Jako například Matěj. Vím, že by měl dost síly k boji. Vím to já, ví to jeho rodiče, ví to jeho lékaři, ví  
to jeho nejlepší přítel Pavel. Víme to všichni, jen on ne. Nebo to spíš nechce vědět.
Občas je  toho na mě příliš.  Někdy prostě  toužím po tom, abych to byla  já,  kdo každou středu 
navštíví psychologa a vylije mu své srdíčko. Ve chvílích, jako je tato, by potřebovala podržet má 



maličkost. Jenže není nikdo, o koho bych se mohla opřít. Vždycky se všichni opírají o mě. Protože já  
je podržím. Já jsem ta silná.
„NEJSEM!“ vykřiknu a neschopnost mi zaplavuje celé tělo.  K čemu má vytrvalá snaha je? Má 
vůbec cenu?
Dřív  než je  mé uražené a  zraněné já  schopno vyprodukovat  ještě  větší  množství  otázek,  znovu 
nastartuji a zařadím se do provozu. Směr domov. A tam... se uklidním.
Je pravda, že už jsem párkrát Matějovi nečekané nálady neustála s chladnou netečností,  ale proč 
hned malovat čerta na zeď? Já to rozdýchám, Matěj  to rozdýchá a zítra bude zase všechno  v 
pořádku.
Ta nervozita,  která  ve  mně hlodala,  když jsem druhého dne vstupovala  do  domu  Matějových 
rodičů, byla skoro srovnatelná  s tou, jakou jsem pociťovala při mé první návštěvě sanatoria. Cítila 
jsem ten známý tlak na hrudi a ty obavy.
Celou dobu, celé ty dva roky jsem se vlastně jen obávala. Nejprve jsem se bála o Matěje, o jeho zdraví 
– to, když jsem o něm už měsíce neslyšela, neodpovídal mi na dopisy a jeho rodinu, jako by spolkla  
země. Potom, jakmile jsem zjistila, že měl nehodu, jsem se bála, jak vážné to s ním je, a proč mi  
nikdo nedal vědět, proč jsem musela sama otočit svět naruby, abych zjistila, co s ním je. V den, kdy  
přiletěl zpátky do Čech, na konci února 2009, jsem se bála, co se mnou udělá pohled na něj, bála  
jsem, že to ne-ustojím. Byla jsem silnější, než jsem si myslela. Ten pohled jsem ustála, ovšem jeho 
prudké odmítnutí, když jsem mu nabídla svou přítomnost a podporu, to už jsem neustála. Tehdy to  
byla Matějova máma Eva, která mi pomohla zpátky na nohy a na mou uslzenou otázku, proč jen se  
ode mě odvrací a distancuje, když jsem myslela, že se milujeme a budeme při sobě stát, odpověděla 
pouze čtyřmi slovy: ‚Znáš Matěje, právě proto.‘  
Postupem času ve mně obavy o jeho zdraví pomalu vymizely, protože doktoři, kteří o něj pečovali,  
byli jedni z nejlepších. Jeden strach ve mně však stále zůstal a přežíval. Byl to strach z odmítnutí. 
Ten strach, který jsem cítila prvního dne v sanatoriu. Strach, který vzklíčil jako nepříjemný plevel 25.  
února na letišti, a který byl neochvějně vyživován každým dalším dnem, kdy se ke mně Matěj otáčel  
zády. Ale bojovala jsem s ním, i když se zdálo, že je to nekonečný boj… A bojovala jsem s ním i o  
dva roky později v předsíňce Matějova domu.
„Takže jsi přišla...“ pronikl do mých úvah známý hlas. Trhla jsem hlavou a podívala se na Matějovu  
mámu stojící ve dveřích kuchyně.
„Přicházím přece vždycky...“ odpověděla jsem tlumeně a pohlédla k obýváku. „Je tam?“ Eva pouze 
párkrát přikývla.
„Pořád je...?“ stačil mi její tichý všeříkající pohled, který jsem za ty dva roky viděla nespočet krát. 
Kousla jsem se do rtu. Takže to Matěje zatím nepřešlo...
„Nevím, jestli tě zase nevyhodí,“ podotkla Eva opatrně a vlhko v jejích očích vzneslo další otázku.
„Co se stalo?“
„Nic,“ zavrtěla rychle hlavou, ale po mém vyčítavém pohledu dodala: „Jen jsem mu nesla oběd a...“ 



nedořekla, což ostatně ani nebylo třeba. Nádobí posloužilo Matějovi jako hromosvod často.
„OCENIL BYCH, KDYBYSTE SE O MNĚ NEBAVILY!“ ozval se vzápětí z obývacího pokoje dotčený 
výkřik. 
„MOŽNÁ JSEM KRIPL,  ALE UŠI MI JEŠTĚ POŘÁD SLOUŽÍ!“  Vyměnila  jsem si  s  Evou sérii  
pohledů, pak se otočila a vešla do jámy lvové.
„Cos měl dobrého k obědu?“ optala jsem se po vstupu do obýváku – území, které se hlavně ve dnech  
depresí stávalo výhradně Matějovým teritoriem.
„Z tvé ironie je mi někdy vážně zle!“ osočil se na mě.
„Nepovídej...  Dřív  tě  dokázala  rozesmát,“  ignorovala  jsem  jeho  chtivost  se  hádat,  a  spolkla 
poznámku, o tom, že mně je také často z jeho manýrů zle.
„Dřív bylo hodně věcí jinak,“ namítl po chvíli ticha, kterou naplnil tím, že střídavě svíral, uvolňoval 
čelisti a stahoval obočí. Odmlčela jsem se a přešla až před velký ušák, ve kterém seděl.
„Dneska byla zase skvělá přednáška! Spíkalovi člověk prostě visí na rtech! Tenhle lektor mi zas a 
znovu  připomíná,  proč  studuji  medicínu!  Jednou  bych  také  chtěla  umět  takhle  mluvit...“ 
rozvyprávěla jsem se o svých zážitcích ve škole.
„To mě vážně nezajímá,“ nenechala na sebe dlouho čekat znuděná reakce.
„Fajn,“ pokrčila jsem nonšalantně rameny a sklonila se pro bílý kus keramiky ležící na koberci. „A  
zajímá  tě  dneska  i  něco  jiného než  rozbíjení  hrnečků?“  optala  jsem se  a  položila  mu do klína  
ulomené ucho hrnku. Matěj po mně vrhnul smrtící pohled, ale já ho jen ocenila úsměvem. Jestli  
chce plivat jed i dneska, bude se muset snažit trochu víc...
„Byl jsi dopoledne na rehabilitaci?“ optala jsem se o dobrou hodinku později, kterou jsme strávili 
mlčením, já skloněná nad skripty, on rozzuřeně zíral díry do vzduchu.
„Ne,“ odseknul. To mě zvedlo z pohovky.
„A proč ne?!“
„Nevidím důvod, proč bych tam měl dělat šaška.“
„Že ne?“ vykulila jsem oči a přiblížila se k němu, protože jsem moc dobře věděla, že mou blízkost – 
když se potýká se svými náladami – zrovna nemusí. „Mám ti jeden říct?“ zeptala jsem se a položila  
ruce na opěrky křesla.
„Když si potom sedneš zpátky na prdel a dáš mi pokoj,“ zavrčel.
„Víš moc dobře, že tam chodíš, aby se ti vyléčily nohy...“
„JÁ NIKAM NECHODÍM!“ rozkřiknul se na mě.
„Právě proto,  že pravidelně vynecháváš rehabilitace,“  nedala jsem se – přece jen už mám určitý 
trénink za tu dobu, co válčím s jeho odhodláním (a s tím svým vlastně také).
„Buď tak hodná a ušetři mě teď toho tvého: ‚Jednou nastane ten den, kdy bude všechno zase tak, jak  
to bylo dřív, Matěji, to mi musíš věřit! Nepřestávej doufat. Nesmíš přestat!‘“ parodoval můj hlas, za ty 
dva roky se to dost slušně naučil.  
„Řekla bych,  že má ironie se s tou tvou nedá ani zdaleka srovnávat,“  zašeptala  jsem a raději  se 



opravdu klidila  zpátky na pohovku ke skriptům, protože  se  mé glandulae  lacrimaris  probraly k 
životu a začaly nebezpečně zavodňovat mé oko.
Když se po dvou dalších hodinách objevila ve dveřích obývacího pokoje Matějova máma a s sebou 
nesla dva talíře s kouřícím jídlem, přispěchala jsem jí na pomoc rychleji, než její drahý syn otevřel 
pusu.
„Bože, to vypadá fantasticky! A jak to voní!“ rozplývala jsem se a ochotně pomáhala naservírovat 
večeři na konferenční stolek. Eva mou snahu odměnila vděčným úsměvem, který alespoň trochu 
pohladil mé pocuchané sebevědomí.
„Nemám hlad,“ ozval se Matěj známou písničkou.
„Vždyť jsi celý den nejedl...“ namítla Eva defenzivně.
„Protože nemám hlad!“ zvýšil popuzeně hlas.
„Kecy v kleci!“ zarazila jsem ho dříve, než se rozjel pořádně. „Já se tedy najím, Evi... A Matějovi to  
tady můžeš nechat stát, kdyby si svůj hlad náhodou rozmyslel,“ zachraňovala jsem situaci,  a má 
slova nebyla zbytečná. Chvíli trvalo, než společně s večeří spolknul i svou hrdost, ale když v osm 
hodin Eva  přišla  pro talíře,  sbírala  je  prázdné.  Už jen ta  pouhá skutečnost,  že  se  Matěj  osmělil  
natolik, aby něco snědl, znamenala, že jeho špatná nálada bude mít dříve či později utrum. Věděla 
jsem, že on osobně si z mé neustálé naděje dělal legraci, ale tyto malé úspěchy, během kterých  
překonával nové a nové deprese a zbavoval se své  rozmrzelosti, mi dokazovaly, že není zbytečné 
doufat ani setrvat po jeho boku. Ať už se totiž zdála cesta, po níž jsme museli jít, sebedelší, měla svůj  
smysl a význam.
„Potřebuješ  ještě  něco?“  zajímala  jsem se,  když  už  Matěj  ležel v  posteli.  Přišla  jsem se  s  ním 
rozloučit, protože už bylo na čase, abych se také vrátila domů.
„Abys mi dala pokoj,“ odpověděl nevrle. „Nejsem malomocný!“
„To nejsi,“ odmítla jsem, přistoupila k posteli a urovnala mu přikrývku na hrudi.
„Přestaň!“ obořil se na mě. Když jsem ruce nestáhla, sevřel mi zápěstí a probodl mě zabijáckým 
pohledem.
„Dobře,“ uklidňovala jsem ho a pustila deku. „Pojedu domů, takže dobrou noc...“
„Dobrou,“ zavrčel a uvolnil kamenný stisk mých rukou. Ačkoli se mračil, věnovala jsem mu úsměv.
„Ach, a abych nezapomněla!“ ozvala jsem se. „Volala jsem paní Frejdové, náhodou má zítra volno,  
takže tě vezme.“
„Nepůjdu na rehabilitaci!“ bránil se jako malé dítě. Sklonila jsem se k němu a donutila ho svou 
blízkostí spolknout další protesty.
„To tedy půjdeš, Matěji  Altmanne!“ ujistila jsem ho ostrým hlasem a nepřestávala opětovat jeho 
pohled. „I kdybych tě měla třeba připoutat k vozíku a dotáhnout tě tam, je to jasné?“
„Myslíš si, že mi můžeš rozkazovat?!“
„Já ti nerozkazuji,“ věnovala jsem mu další vřelý úsměv a trochu se napřímila. „Jen jednám ve tvém 
zájmu.“ Odfrknul si.



„Nepotřebuji,“ pronesl své oblíbené slůvko.
„Já vím, že ne,“ přikývla jsem. „Ty přeci nepotřebuješ nikdy... Ale já potřebuji.“
„Co bys prosím tě mohla ty potřebovat?“ zašklebil se na mě.
„Tebe,  Matěji,“  oznámila jsem, líbla mu krátkou pusu na zarostlou  tvář a raději vzala nohy na 
ramena, než se vzpamatoval a na mou hlavu dopadl jeho hněv. Něžnosti se mezi námi vyskytovaly 
asi  stejně  často  jako  tučňáci  na  Severním  pólu,  ale  bylo  hodně  věcí,  se  kterými  jsem  nebyla 
ochotna se jen tak smířit, a na jejichž změně jsem svědomitě pracovala.
…
„No, to tedy rozhodně ne!“ ubezpečila jsem Matěje se smíchem.
„Proč ne?“ nechápal. „Prostě se na to podíváme a bude. To jsou tak dvě hodiny, zatímco těmi šesti 
sty stránkami se už prokousáváme věčnost!“  
„Začíná se v tobě rodit klasická lidská lenost!“ okřikla jsem ho. „Cožpak jsi to nebyl ty, kdo tvrdil, že 
knížka je vždycky lepší než film?“
„To tvrdil. Ale když máš možnost se podívat na film – kor na takový, který měl nedávno premiéru,  
tak proč se zdržovat knížkou?“
„Já tě nepoznávám, Matěji!“ oznámila jsem mu. „První dva díly jsme přečetli hned. To tě tenhle  
nebaví?“
„Ale baví... Jenom mě unavuje pořád číst.“
„Večery přeci nemůžeme trávit venku. Na to je ještě moc zima... A když nechceš číst ty, tak budu číst  
jenom já.“
„Moc dobře víš, že tvoje čtení nikdy neodmítnu, jsi vypočítavá a zlá,“ oznámil mi a zašklebil se. 
Veselý škleb jsem mu vrátila a chopila se rozečtené knihy.
„Chybí nám pár kapitol, nebuď labuť,“ přemlouvala jsem ho.
„A potom se podíváme na film?“ tázal se.
„Ty se mnou chceš jít do kina?“ odpověděla jsem otázkou.
„Do  kina?“  vyvalil  oči.  „O kině  nikdo nemluvil...  Jsme v  jedna-dvacátém století,  torrent  dávno 
odsunul kino na druhou kolej, to přece víš.“
„Vím, ale nehodlám strávit další večer v tomhle obývacím pokoji,“ poznamenala jsem. „Jestli chceš 
vidět film, tak pojedeme do města a půjdeme do kina jako spořádaní lidé.“
„Víš moc dobře, že do města jezdím jenom kvůli doktorům.“
„Je na čase to změnit, Matěji...“ řekla jsem. Odmlčel se. Není radno dráždit hada bosou nohou, ale 
musela jsem Matějovi nálady využít, dokud ještě byla dobrá. „Takže?“ pobídla jsem ho po notné 
chvíli ticha.
„Nechceš si raději sednout a číst?“ vyhnul se odpovědi. Nezbývalo mi tedy nic jiného, než potlačit 
netrpělivost, a zaujmout své obvyklé místo na koberci před ušákem. Opřela jsem se o jeho nohy a po 
nalistování příslušné stránky začala číst. Trvalo to jen pár minut, Matěj se přestal přemáhat a počal  
mi prsty čechrat vlasy.



Musela jsem se spokojeným úsměvem uznat, že čtení byla ta nejlepší věc, která existovala. Právě čtení 
nás spojilo tehdy v sanatoriu, když jsem Matějovi v originále předčítala Brownův Ztracený symbol. A 
ono  nás  znovu  spojilo  před  dvěma  měsíci,  kdy  jsem  donesla  Muže,  kteří  nenávidí  ženy.  U 
nemocničního lůžka  to  byla  důvěra,  kterou  jsme znovu  našli  a  před ušákem Matějova  dědečka 
vzájemné doteky.
K dočtení Larssonovy trilogie nám chybělo jen pár kapitol a my  hltali jednu stránku za druhou. 
Četla jsem opřená o jeho nohy a užívala si doteky ve vlasech, které si rozprostřel jako teplou deku 
na svém klíně.
„Co to děláš?“ zeptal se náhle zajíkavě. Uvědomila jsem si, že sedí napjatý jako struna a přestala se  
zabývat knihou.
„Cože?“ výraz, který jsem přečetla v Matějových očích, mě nakazil strnulostí.
„Co děláš s  tou rukou?“ zopakoval.  Pohlédla jsem na svou levačku, která se opírala  o Matějovo 
chodidlo.
„Opírám se o tvoji nohu,“ vydechla jsem. „Dělám to tak vždycky…“ Trvalo mi nanosekundu, než 
jsem pochopila, že dnešním dnem to vždycky končí.
„Ido,“ oslovil mě. Ohryzek mu poskočil. „Já to cítím! Cítím tě!“


