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aneb  

DRUHÁ STRANA ŽIVOTA 

 

 

 

 

 

Jmenuji se Darja Favart a miluju sdílení objevů nejrůznějších mystérií 

života a zákonitostí vesmíru, mezi něž patříme i my a vždycky se 

nesmírně těším, až budu moci zprostředkovávat své poznatky 

ostatním. 

 

 

 

 

 

Prohlášení: Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím 

osobám bez souhlasu autorky je zakázáno a je porušením autorského zákona, které může být 

stíháno. Děkuji za pochopení a respektování tohoto sdělení. 
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„Velkým a smutným omylem některých lidí je, že si představují, že ti, 

které odnese smrt, nás opouštějí. Neodcházejí, zůstávají. 

Kde jsou? Ve stínu? Ach ne, to my jsme ve stínu. Oni jsou vedle nás, 

pod závojem, přítomnější, než kdykoli. 

Nevidíme je, poněvadž jsme zahaleni temným mrakem, ale oni nás 

vidí. 

Jejich krásné oči plné světla se dívají do našich očí plných slz. 

Ó, nevýslovná útěcho, mrtví jsou jen neviditelní, nejsou nepřítomni. 

Často jsem přemýšlel o tom, co by mohlo nejlépe utěšit ty, kteří pláčí. 

Zde: je to víra v tu reálnou a nepřetržitou přítomnost našich drahých 

zemřelých; je to jasná pronikavá intuice, že smrtí v nich nevyhasl život, 

ani nejsou vzdáleni, ani nepřítomni, ale existují vedle nás, šťastni, 

změněni, a že v této slavné proměně neztratili ani jemnost své duše, 

ani něžnost srdce, ani přednost lásky, ale naopak těmito hlubokými  

a sladkými city vyrostli o sto sáhů. 

Smrt je pro ty dobré oslňující vzestup světlem, mocí a láskou. 

Ti, kdo až doteď byli jen obyčejnými křesťany se stávají dokonalí  

z nehodných hodní, z dobrých se stanou ušlechtilí.“ 

         Monsignor Gougeot 
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Jste připraveni slyšet o věcech, které se vám možná budou zdát 

neuvěřitelné, vybájené, nebo vyprodukované halucinacemi po 

požitých houbách? 

Já si nicméně myslím, že se takhle na ně ani dívat nebudete, dnes už 

jsou mimořádné jevy přece tak rozšířené, že by neměly nikoho 

udivovat. Jestli jim pak uvěříte, a nakolik, to už ale nechám na vás.  

 

Kdybych sama neměla zážitky podobného rázu, asi bych se ani 

neodvážila jít s tímto příběhem na trh. Jenomže od doby, kdy jsem si 

zažila situace, při kterých mě mrazilo po celém těle, nebo zase 

naopak mnou projížděl energetický proud, se už nemůžu dívat na 

existenci stejnýma očima.  

 

S Jindřichem jsme toho už prožili hodně, známe se spoustu let a tak mi 

bez okolků povyprávěl do podrobností celý příběh o průběhu konce 

své ženy Pavly a to tom, co pak následovalo. Prožívala jsem ho s ním. 

Jeví se naprosto prostě a přirozeně a taky jsme ho takhle vnímali. Skoro 

bych řekla, jako samozřejmost. 

 

Můj přítel, budeme mu říkat Jindra, totiž pokračuje i po její smrti  

v komunikaci s Pavlou. Velmi se milovali a domluvili se na tom, ještě 

než ji zakryl závoj. Vede ho teď „ze zákulisí“, chrání a doprovází každý 

den.   
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Napadlo vás někdy, že byste si mohli něco takového s blízkou osobou 

smluvit? Mě ano, před léty se svým manželem. Moje babička měla 

totiž známé, kteří byli v podobné situaci, jako Jindra a Pavla a ti si slíbili, 

že ten, kdo z nich odejde první, dá tomu druhému nějak vědět, jestli 

na té „druhé straně“ něco fakt je. A dali. Tedy dal. Manžel, který 

zemřel dřív.  

 

Když jsem se o tom později od babičky doslechla, samozřejmě to 

zjitřilo mou už tak dost načatou zvědavost pokud jde o mimosmyslové 

dění. Nicméně, nebylo to zrovna aktuální a tak jsem to samozřejmě 

nenosila stále v hlavě. Až do doby, kdy můj manžel začal být dost 

nemocný.  

 

Tehdy jsem mu prozradila, co jsem věděla, přestože on na tyhle věci 

vůbec nevěřil, nebo aspoň to tvrdil. A tak jsme se taky dohodli, že 

pokud se neuzdraví a pokud dál to „něco“ je, projeví mi nějak po 

přechodu za druhou stranu zrcadla svou další existenci. A najevo mi 

to dal, čímž konečně nastartoval mé aktivní hledání a neutuchající 

touhu dozvědět se „vše“.  

 

Ale vraťme se k Jindrovu vyprávění. Pozval mě k sobě na chalupu na 

jihu Francie. Bylo nádherné léto a my sedávali na dřevěné lavce  

v zahradě, on vyprávěl a já do toho přizvukovala.   
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Sestup do pekel 
 

 „Jak víš“, začal, „mám poslední dobou, spoustu práce a vyřizování 

dost vyčerpávajících záležitostí a tak jsem doprovodil Pavlu na 

kontrolu k doktorovi a sám si od něj zároveň sliboval malý vitamínový 

náraz. Když ji vyšetřoval, postěžovala si, že už jí asi dva týdny pálí na 

hrudi.“ 

„Trpíte jen občas, říkáte? Dobrá. Jde o malý žaludko-jícnový reflux. 

Změníme pouze pohyblivost trávení. Předepíšu vám na to něco a za 

chvíli bude zase vše v pořádku.“ 

 

„Není to snad začátek rakoviny?“ obávala se Pavla. Doktor vybuchl 

smíchy: 

„Co vás nemá, hned rakovina! Je to u vás utkvělá představa.“  

 „Nemyslíte, že by třeba průzkumné vyšetření…? Například 

fibroskopie…?“   

„Chcete zruinovat zdravotní pojišťovnu?“ 

„Víte, doktore, za tu dobu, co pracuji, jsem zdravotní pojišťovně už 

dala miliony. A nemyslím si, že by se dalo říct to samé o polovině lidí, 

kteří naplňují naše nemocnice, jestli mi dobře rozumíte…“  

 „No tak, uklidněte se, paní Boileau. Zatelefonujte mi za týden, jak se 

vám daří. Ale jsem si jist, že pálení přestane.“ 

A taky ustalo. Na dva měsíce… 

 

Vzhledem k tomu, že se potíže znovu objevily, rozhodla se Pavla 

koncem dubna vyhledat gastroenterologa, kterého ji doporučila 

jedna přítelkyně. Jeho diagnóza se projevila jako velmi uklidňující: 

 

„Bolesti máte především v noci, když ležíte s plnou hlavou problémů  

a pocitem bezmocnosti, že? Prožíváte tíseň, jste úzkostlivý typ… Znáte 

jistě psychosomatické nemoci. Tady máte léky, které budete brát 

střídavě ráno, v poledne a večer.“ Následoval recept se třemi 

uklidňujícími léky a ujištění, že není třeba žádného vyšetření.“  

 

Jindra zachytil můj dílem pochybovačný, dílem ironický úsměv  

a pokračoval:  

„Jaro rozptylovalo do pařížských kaštanů něžně zelený opar. Vzduch 

byl lehounký jako šaty dívek. Člověku se chtělo být jinde… 
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Za chvíli se už bude mluvit o prázdninách. Ale napřed ještě mi zbývalo 

dodat knihu, kterou si ode mne objednalo jedno vydavatelství. Pavla 

zase pracovala na svém projektu dekorace interiéru a tyto úkoly nás 

zabavovaly celý květen. 

 

Dohodli jsme se, že odjedeme na chalupu 3. června ráno.  

V předvečer jsme vytáhli zavazadla, z čehož byly kočky u vytržení. Ti 

dva vykutálenci uhodli velmi dobře, co se chystá a kam se pojede. 

Výsledek byl, že se nám motali neustále pod nohama. Dovedeš si to 

představit, máš taky kočku, ne?  

 

„ No to mám, ale nikam s ní vlastně nejezdím, protože když se někam 

odebéřu, je to většinou dost daleko“. 

 

Jako obvykle jsme s sebou tahali dvakrát více věcí, než bylo třeba. 

Však víš, neodjíždíme vždycky na čtyři týdny, jako většina lidí na 

prázdniny, ale nejmíň na tři měsíce a Pavla tam nechtěla trávit čas 

praním. Když tak o tom přemýšlím, měla zcela pravdu. Nicméně mým 

problémem, při každém odjezdu i návratu bylo, jak nacpat náklad 

železničního vagónu do Golfu - Volkswagenu... 

 
Sešli jsme se tam jako každoročně s našimi kamarády a během 

jednoho z těch příjemných a veselých shledání jsem chytl hroznou 

rýmu, která se dle svých zvyků začala vyvíjet v klasickou bronchitidu. 

Pavla tedy nakonec zavolala našeho obvoďáka. Nutno říct, že je to 

lékař, jakého už dnes nenajdeš. Však víš, jak to chodí.  
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Jeho vyšetřování nezůstane nic utajeno. Má znalosti přímo 

encyklopedické a je známý svými diagnózami v celém tamním okolí. 

Prostě odborník, ke kterému chováme nejen důvěru, ale i přátelství. 

Přijal nás koncem června, vyšetřil mě a předepsal léky.  

 

„A jak se daří vám, paní Pavlo?“ 

„Ale, celkem dobře mimo drobných občasných bolestí kolem jícnu. 

Přešly a už zase jsou tu.“ 

„Jaký druh bolestí a jak dlouho?“  

Upřesnila mu je. Pozorně se na ni zadíval, pak zvedl sluchátko, chvíli 

diskutoval s kolegou a zavěsil: 

„Dohodl jsem vám schůzku v Montauban na 24. v 9h30. Udělá vám 

fibroskopii.“ 

„Myslíte, že…“ 

„Nic si nemyslím, paní Pavlo, chci pouze vědět. Mimochodem jste si 

měla nechat udělat tento rozbor už dávno.“  

 

Fibroskopie není vlastně bolestivá záležitost (kdysi jsem jednu 

absolvoval), jen trochu nepříjemná. Už ti ji někdy dělali?“ zeptal se mě. 

„Neměla jsem naštěstí tu čest.“  

 

„Ústy ti zavedou mikroskopickou kameru umístěnou na konci trubky, 

která prozkoumá dotyčný orgán. Sledoval jsem vše na kontrolní 

obrazovce, zatímco doktor udílel rozkazy obsluhovatelce. Na 

obrazovce byla zřejmá jasná ruměná skvrna na lehké zduřenině, dle 

mého soudu dlouhá dva cm. 

 

Lékař provedl tři biopsie v oblasti česla, a poslal do laboratoře na 

rozbor vzorku, že pošle výsledek obvodnímu a řekl Pavle, že dobře 

udělala, že přišla.  

 

Pozítří jsme byli předvoláni k našemu obvoďákovi: 

„Jde o předrakovinný vřed v oblasti česla. Prozatím to ještě nevypadá 

příliš vážně, ale nemůžete takhle zůstat, musí se to zoperovat. Znám 

vynikajícího chirurga v Marseille.“  

 

Po návratu domů mi říká Pavla: „Zavolám nejdřív K. a zeptám se ho 

na jeho názor“.  

Před několika měsíci byla totiž u tohoto chirurga kvůli něčemu, co ji 

naplňovalo obavami. Byl to její dobrý známý. Když se K. dozvěděl  

o situaci, vykřikoval na druhém konci drátu: 
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„Ale Pavlo, takové operace dělám každý den a dokonce několikrát 

denně, to je přece moje specializace!“ 

 

„Tak mě tedy budete operovat vy.“ A domluvila si zákrok na  

5. července.  

„Co uděláme zatím s kočkami?“ 

„Vezmeme je s sebou. Jsou tak hodné v autě! A pak, kdo by se zde  

o ně staral?“  

   

Ani jim, ani nám se zvlášť nezamlouvalo vplout znovu do 

přehuštěného provozu, výparů z výfukových plynů a pařížské šedi. Na 

jižních vršcích v naší Provence nám bylo tak dobře, osvěžující bazén, 

jen do něj skočit, chřípí plné vůně tymiánu a levandule, vrzání cikád 

na pláních vyprahlých sluncem, štěbetání ptáků v mlází, dobří přátelé 

v okolí. Ale co, byla to nakonec otázka dvou týdnů, banální operace. 

Vždyť se hned jak to půjde, vrátíme. 

 

 
 

Pavlu přijali do nemocnice a já jsem tam jel nazítří brzy ráno. Chtěl 

jsem tam být, až ji přivezou z operačního bloku. Seděl jsem u okna  

a čas ubíhal zoufale pomalu. Kolem poledne se konečně vrátila do 

svého pokoje na pojízdné posteli, zcela omámená anestezií.  

Doktor šel hned za ní a usmíval se: 

„Proběhlo to velmi dobře, ale kromě části jícnu jsem musel odejmout 

i žaludek. Je to jistější: měla by s nim potíže“. 
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„Chcete říct, že jste jí odebral celý žaludek?“ 

„Ano, bohužel. Zjistili jsme, že nádor byl už zhoubný a tyto potvory 

postupují velice rychle. Ale uklidněte se: příroda si ví se vším rady. 

Postupně vytvoří takovou kapsu ve zbytku jícnu. Tento náhradní 

žaludek bude samozřejmě menší, míň funkční, ale časem zcela 

účinný“. 

 

Vrátil se odpoledne zkontrolovat svou pacientku a zopakoval jí totéž, 

neboť si vyžádala, aby se jí nic netajilo. Přesto však byla zneklidněna: 

„A budu moct jíst jako předtím?“ 

„Jistě! A hned za chvíli. Zpočátku budete samozřejmě muset mít 

měkkou stravu, lehce stravitelnou a v malých dávkách. Ale za šest 

měsíců zhltnete kysané zelí bez problému. Jde o zcela klasickou 

operaci, víte?“ 

 

V 18h, rozevřela ošetřovatelka dveře cinkajícím vozíkem a na prahu 

radostně zvolala: 

„Vaše večeře, paní Boileau!“  

„Co to má být?!“  

Na talíři trůnila připečená vepřová kotleta, do které by se nůž těžko 

vpichoval, obložená bruselským zelím politým mastnou šťávou…. 

 

Pavle i mně se rozevřely oči jak tenisáky: 

„Jste si jista, že je to opravdu jídlo vyhovující někomu, komu byl dnes 

ráno odebrán žaludek?“ 

V nemocnici se vše jevilo perfektní, ale kuchyně zřejmě pokulhávala. 

Člověk si jaksi uvědomoval přinejmenším nedostatek koordinace… 

Večer po návratu jsem telefonoval našemu obvodnímu lékaři, abych 

mu sdělil stav věcí. Zdálo se, že se mu ulevilo: 

 

„Odejmutí žaludku bylo moudré rozhodnutí. Váš chirurg udělal, v co 

jsem doufal. Vrátíte se do Provence? 

„Jistě, hned jak to půjde.“ 

„Přijďte za mnou, bude třeba zůstat obezřelý.“ 

 

Nestrávil jsem dobrou noc… 

Jistěže jsem dokázal pochopit, že s rakovinným nádorem tak blízko  

u žaludku zabrali víc, dokonce daleko víc, aby se neobjevily 

metastázy. Ale aby museli vzít celý žaludek? Řekl nám chirurg celou 

pravdu? Neobjevil, že i žaludek je už zasažený? A « necítil » obvodní 
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sám, se svou skvělou intuicí, že Pavla je víc postižena, než ukazovala 

fibroskopie? 

 

Ve čtyři ráno jsem si vzal prášek a upadl do neklidného spánku. Nazítří 

jsem hned ráno opět běžel do nemocnice. Ani Pavla nespala dobře, 

i přes dávku sedativ. 

Málo mluvila, přesto však jsem s ní zůstával celé dny. Někdy, když 

znovu usnula, šel jsem se projít do chodby pár kroků od jejího pokoje. 

Byl tam stánek s novinami, nápoji a sladkostmi. Usadil jsem se na terase 

nad kávou se smetanou, drobil jsem rohlík vrabčákům, kteří bez bázně 

zobali mezi stoly. 

 

Ten den navečer se mi zdálo, že je Pavle lépe, ale trval jsem na tom, 

že zkontroluji, co jí donesli k večeři. Zdálo se, že mé včerejší nadávaní 

se neminulo účinkem, neboť zeleninová kaše a kompot jí zřejmě 

chutnaly, i když je nedojedla, protože kaše byla vlažná a kompot 

studený. Předsevzal jsem si vylepšit její jídelníček pomocí zdrojů 

zvenku. 

 
Následující ráno, než jsem se dostavil za svou nemocnou, prohledával 

jsem čtvrt. V jedné ulici nabízel obchůdek s delikatesami chutně 

vypadající výrobky. Zmocnil jsem se jich a zcela spokojen jsem je 

předložil své ženušce. Snědla je k snídani. 

 

"To je aspoň dobrý! Díky, trablíku!“  

„Víš, proč mi tak říkala? Byl jsem zřejmě její permanentní starostí.  

„No to se jí podobá!“, podotkla jsem. 

 

http://www.mujpohlednatajemstvivesmiru.cz/


ZPOZA ZRCADLA    Darja Favart 
 

www.mujpohlednatajemstvivesmiru.cz      2018   12 
 

Její pokroky byly den ode dne viditelnější a chirurg vypadal velmi 

spokojen: 

„Vzpamatováváte se zázračnou rychlostí, Pavlo, to jsem jakživ 

neviděl! Jestli tak budete pokračovat, za deset dní budete doma.“  

 

Její dobrá nálada k tomu nemálo přispívala. Jak pro ni, tak pro mě se 

jednalo o zlý sen, ze kterého jsme se začali postupně vynořovat, 

připraveni znovu se zakousnout s velkou chutí do života. 28. července 

jí přišla vrchní sestra, s úsměvem ohlásit, že může pozítří domů.  

 

Bylo to nádherné… Štědré slunce zalévalo fasády. Přecházející 

chodci na nás vrhali zasvěcené úsměvy. V hustém listoví stromů se 

vesele honili vrabci. Před květinářstvími zbarvovaly barevné kytice 

chodníky. Pavla byla šťastná a vše ji bavilo. Když jsme se vrátili domů, 

její první kroky vedly za kočkami. Šelmy nemají ponětí o čase. Přišlo jim 

to, jako by je opustila včera večer a tak ji uvítaly jako pokaždé, mile  

a něžně, ale ani víc ani míň. 

 

 
 

„Doma je tak dobře! Vydechla a dopadla do křesla.“ 

„Rád bych, kdyby ses šetřila. Nakoupil jsem na několik dnů a o jídlo se 

postarám. Odpočiň si.“ 

„Ale medvídku, cítím se výborně!“ Kromě určitých potíží s polykáním, 

jsem jí musel dát za pravdu. Mohli jsme tedy plánovat brzký návrat do 

provensálského ústraní.  
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Přátelé se opět začali dostavovat a bylo cítit jejich radost, že zase 

nacházejí svou Pavlu ve formě, dobře vypadající i když pohublou, ale 

stejně dynamickou jako dříve. 

 

Život začínal znovu. Špatné dny byly zapomenuty. Ocitli jsme se ve 

výchozím bodě. Křesla na terase zvala k odpočinku, teploměr  

v bazénu ukazoval vytouženou teplotu, kočky si dopřávaly přehršli 

svobody. Život byl krásný. Pavla mi oznámila program: 

 

„Nejdříve se dám do té opěrné zdi vzadu. Zbývá mi už jen šest metrů. 

Jestliže chceme založit tu skalku letos v létě, musím to absolutně 

dokončit.“ 

 

 
Usmála jsem se, protože jsem Pavlu znala a dovedla si představit, jak 

se znovu s elánem vrhá do předsevzaté činnosti. 

„Když jsme spolu stavěli zídky ze seskládaných kamenů“, pokračoval 

Jindra, „Pavla mi vyčítala, že nezapouštím základové kameny dost 

hluboko, a že je beru, jak mi padnou pod ruku.  

 

A já jsem si ji dobíral kvůli důkladnosti, se kterou je sestavovala  

a piplavé pozornosti, se kterou vybírala zátarasový štěrk. A tak 

výstřednosti jednoho kompenzovaly nedostatky druhého a my tvořili 

výborný tandem kameníků. 

 

Následovaly tři dny intenzívní práce na vzduchu, neboť jak počasí, tak 

nálada tomu hověly. 

 

Čtvrtého dne vstala Pavla unavena. Přičítal jsem to na vrub jejímu 

nedostatečnému stravování, jež neumožňovalo kompenzovat fyzické 

„Pomůžu ti. Ta zeď 

měří skoro dva metry 

padesát na výšku!“ 

„Dobře, trablíku. Ale 

žádný odbývání!“ 
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úsilí, které na pozemku vynakládala. Přes veškerou snahu sestavit 

lehká chutná jídla, dařilo se jí spolknout jen několik soust a hned na to 

odstrkovala talíř: 

„Už nemám hlad…“ 

 

Uvědomoval jsem si, že její elán poklesává. Čím dál tím častěji 

odpoledne spávala, někdy v pokoji, ale většinou na lehátku u bazénu. 

Na zdi pracovala až k večeru, když už slunce tolik nepražilo a stín 

kopce se na našich plantážích protahoval. 

 

8. srpna v poledne jsme byli pozváni na oběd k přátelům. Měli jsme je 

velmi rádi a strávit s nimi hezkou chvilku bylo pro Pavlu vždy oslavou. 

Anna nám zrovna přichystala škeble Saint Jacques po provensálsku  

a já s radostí konstatoval, že Pavla jí s chutí. Ale po hodině nám musela 

přiznat, že jí není dobře… Anna ji uložila na lehátko na trávník, do stínu 

širokého smrku. 

 

„Vše, co spolknu, se okamžitě zablokuje, vysvětlovala Anně. Jako 

bych měla jícen někde zašitý. Nebo příliš úzký.“ „A není to zpočátku 

normální? Tvá operace je čerstvá. Nemáš ani žaludek, ani trávící 

šťávy…“ 

 

Nazítří nás překvapili návštěvou další přátelé, kteří projížděli krajem. Už 

jsme se dlouho neviděli a na jejich pohledu jsem poznal, nakolik se 

Pavla změnila. Já, který jsem ji viděl každý den, jsem si to 

neuvědomoval. Pravda je, že už od rána se nic nedařilo. Neudržela 

kávu; v poledne upila pár doušků čaje, které hned zase vrátila.  

 

A tak jsem se obrátil na našeho obvodního doktůrka s žádostí  

o prohlídku ještě tentýž večer. Ihned nás přijal a požádal ji, aby beze 

studu přesně popsala veškeré detaily, prohlédl ji a přišel si sednout: 

„Ještě dnes večer vás umístím do nemocnice v Toulouse“.  

 

Pavla a se rozčilovala: 

„Dnes ne, doktore! Zítra, jestli chcete. Máme schůzku s přáteli, přece 

tam nemůžu nepřijít. 

„Je mi líto, paní Boileau, bude to dnes večer a to co možná nejdříve!“ 

  

Schvaloval jsem naprosto jeho rozhodnutí a přidal se na jeho stranu. 

Zřejmě se cítila velice zle, neboť ona, která si nikdy nestěžovala, se 

nakonec vzdala. Vrátili jsme se, jen abychom nabalili malé zavazadlo 
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a v 21h večer jsme se dostavili do nemocnice v Toulouse, kde už ji 

čekali. Uvedli ji do pokoje a lékař se jí ihned ujal. 

 

 
Utíkal jsem do kanceláře na poschodí. Lékař diskutoval se svým 

kolegou a vrchní sestrou. Když mě viděl, přerušil hovor: 

„Takhle to šlo celou noc… Nechápeme, co může mít. Brzy ráno jsme 

udělali spěšná vyšetření, ale laboratoř nic nenachází, v každém 

případě nic známého. Přijde odborník na zažívací cesty.“ 

 

Samozřejmě jsem se rozhodl zůstat u Pavly. Obličej měla bezkrevný, 

bílý jako polštář, oči hluboko propadlé. „Mně je zle, mně je zle…“  

K séru infuse byly přidány antalgika a antibiotika, ale nic nezabíralo. 

K 16. hodině jsem to už nevydržel a šel pro vrchní sestru: 

„Dělejte něco, pane bože! Hejbejte sebou! To ji necháte umřít?“ 

 

„Ale my se o ni staráme, pane, nekřičte! Nevíme co jí je, děláme, co 

můžeme. Snažíme se pochopit, oč jde!“ 

„Tak chápejte rychle, poněvadž já se nehodlám dívat se založenýma 

rukama, jak mě opouští!“ 

 

Kolem 20. hodiny jsem se dozvěděl, že vzorky byly zaslány do 

Pasteurova institutu v Paříži. Už jsem pro Pavlu nemohl nic dál udělat. 

Dostala uklidňující injekci a nakonec upadla do neklidného spánku. 

Opouštěl jsem ji sžírán úzkostí a jistý, že nezamhouřím oko. 

Když jsem dorazil nazítří v 10 h 

do nemocnice, panoval tam 

obrovský zmatek. Zástup 

rozrušených ošetřovatelek 

přibíhal a odbíhal z pokoje, 

jedny  

s prázdnými, druhé s plnými 

lavóry. Jak to popsala včera, 

doslova se vyprazdňovala a to  

v nepopsatelných bolestech. 

Do místnosti vstupoval internista  

a před sebou tlačil vozík  

s kapačkami. „Dáme jí infusi. 

Jinak se úplně odvodní…“ 
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Odpověď z Pasteurova institutu nám přišla faxem v 11h dopoledne: 

«Jedná se o cholerové vibrio.“ Přiložen popis léčení…  

Tak tedy to byla cholera! Ale kde to k čertu mohla chytnout? Od 

chvíle, kdy měla v rukou diagnózu a postup léčby, zareagovala 

nemocnice velmi rychle a účinně a o několik hodin později jsme 

zaregistrovali lehké zlepšení. 

 

Ale z cholery se člověk nezvetí za 24 hodin. Kdyby aspoň byla měla 

žaludek, jako ostatní, příslušná dieta by ji byla pomohla se rychleji 

zotavit. Ale snášela pouze polévky, kaše a kompoty. A tak na 

hrazdičku s infusemi bylo přivěšeno několik lahviček, to bylo vše, co se 

dalo dělat. 

 

Když zjistili, co se děje, naši přátelé se okamžitě zmobilizovali. Jelikož 

nemocnice byla spravována městem, naše přítelkyně vyburcovala 

bývalého poslance, který znal soudní dvůr a město, svého nástupce 

na radnici a příslušnou správu. Zorganizoval se solidární řetěz, který 

zabezpečoval maximální pozornost tomuto mimořádnému případu 

tykajícímu se někoho mimořádného.“ 

 

Pomyslela jsem si, že někdo „nemimořádný“ by už asi dávno natáhl 

bačkory… 

 

„Pavla se vynořila teprve po čtyřech dnech z jakéhosi kómatu 

přerušovaného zvracením. Ztratila 10 kilo a vypadala o deset let starší. 

Ale léčba předepsaná Pasteurovým institutem začala pomalu 

účinkovat. 

 

Telefonoval jsem do nemocnice Saint Joseph, abych se pokusil zjistit, 

jestli před ní v jejím pokoji leželi nějací Afričané. Ošetřovatelky si 

nevzpomínaly. 

Zlý sen se schyloval ke konci. 

 

Stejně jako v Paříži, můj život se točil a organizoval kolem nemocnice. 

Každé ráno, potom co kočky byly nakrmeny a propuštěny do přírody, 

nasedl jsem do Golfu a zaparkovával auto na nemocničním 

parkovišti, šťastný, když zbylo místo ve stínu a vystupoval jsem za svou 

ženuškou, se strachem, že ji najdu v horším stavu než den předtím. 

 
Obě okna jejího pokoje 

směřovala do přírody. Slunce 

se jimi přímo lilo a odpoledne 

bylo nutno zatáhnout rolety. 

Usadil jsem se v křesle u ní  

a klábosili jsme. Povídal jsem jí 
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Pomalu se zotavovala. Se stravováním měla však stále stejné potíže, 

přestože zde bylo jídlo výborné kvality. A tak, stejně jako v Paříži, 

podnikal jsem nájezdy do městských lahůdkářství, abych vylepšil  

a obměnil běžné jídlo. Na obzoru se rýsovala perspektiva brzkého 

propuštění. Došlo k němu 6. září. Ale před tím jsem vyjádřil svou 

vděčnost lékařům a ošetřovatelkám nemocnice. 

 

Jaká slast vracet se naposledy touto cestou plnou úzkostí! Jaká radost 

ubírat se k domovu a kočkám, moje « Trablice » vedle mne a za námi 

utrpení, strach, ponuré chvíle… Špatné dny byly zapomenuty. Život 

začínal znovu. Život byl krásný. Krásné počasí se nemění, naše nálada 

jakbysmet. A co už může být příjemnějšího než spojit oboje  

s přítomností dobrých přátel? Pavla se pomalu zotavuje.“ 

 

„To nejhorší vždycky na těchto situacích je, jak se chceme utěšit, jak 

se nevzdáváme naděje, jak nechceme vidět určitá fakta, abychom 

pak byli totálně zdrceni poznáním, že je stejně vše ztraceno. Nezdá 

se Ti?“ptám se Jindry. 

 

Bohužel, máš pravdu, dlouho jsme se neradovali, neboť najednou se 

u Pavly objevuje obrovská mykóza, což je invaze mikroskopických 

houbiček, pěkná potvora. Ústa, zadní část krku i jícen jsou jimi 

vypolstrované a ještě více komplikují trávicí potíže. Lékař, kterému 

jsem dal vědět, nás už čeká v nemocnici. Léčba je klasická: Fungizone 

ve vysokých dávkách. Ten krám je nechutný, ale nedá se nic dělat  

a Pavla stoicky polyká plné lahve tohoto hutného žlutavého bahna. 
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„Vzpomínáš si na toho doktůrka, co nám o něm povídala Beatrice?“ 

Zeptala se jednou Pavla. 

„Kterého, viděli jsme jich tolik!“ 

„Ten, který léčí bylinami. Ty jsi chtěl, abychom šli k němu na radu.“ 

„Jo, to je fakt. Byliny, i když nepomůžou, alespoň neuškodí. Musíme 

zkusit všechno.“ 

 

Šli jsme se tedy k tomu umělci podívat. Žije v malé vesničce o třech 

stech duší z druhé strany Luberonu. Přijal nás ve velice ponuré 

kanceláři, která připomínala opravdové kafarnaum a zdlouhavě se 

Pavly vyptával.  

 
 

Hezky zbarvené kapsle v pěkných krabičkách. No, proč ne. 

Odlehčeni o pět tisíc jsme se vydali na cestu zpět, ne příliš 

přesvědčeni… 

Všechno zkusit…. A dny plynou a vzájemně se podobají… 

 

Když se po operaci Pavla zeptala svého chirurga, jaká je její naděje, 

že se rakoviny zcela zbavila, odpověděl jí: «Devadesát ze sta je na vaší 

straně. A to ještě z opatrnosti počítám s deseti procenty smůly. » 

 

Problémem vsak stále ještě zůstává ten zbytek jícnu, který se nemá  

k rozšíření. Na radu našeho doktůrka si Pavla rozdělila jídla - jestli se 

těm několika soustům, které mohla pozřít, dá tak říkat - a snažíme se 

dodržovat časové rozestupy: Jsou to spíš svačinky, ale víc nezmůže.  

 

Když jsme však pozváni ke známým na hody, jde jí to líp, jakoby 

přátelská atmosféra, konverzace, dobrá nálada vládnoucí u stolu  

a řekněme to taky - rafinovanost předložených krmí - pomáhaly 

Pak jí nařídil, aby položila 

obě nohy na kovovou 

desku a na obrazovce se 

ukázaly podivné obrazce. 

Údajně  

z nich vyvodil závěry, které 

ho inspirovaly k léčbě, 

kterou pak předepsal:  
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zapomenout tomu zpropadenému organismu na všechny překážky 

ve vykonávání svých funkcí. 

 

A další podzim se přikradl po špičkách. Zkracuje dny, prodlužuje noci 

a zbarvuje listí.    Kočky vycházejí méně. Zítra, směr Paříž. 2. listopadu 

bude Pavla po 64té oslavovat svůj nenápadný a slibný vstup do 

tohoto světa. A kde by se dala lépe strávit tato oslava, než  

v sympatické restauraci « U Emila ». Byl to krásný večer. 

 

O deset dnů později jsme měli schůzku s chirurgem. Pavla mu popsala 

své potíže. 

«Zajdete k dobrému odborníku na správnou výživu a neztrácejte 

naději, u někoho se kapsa vytváří zdlouhavěji. »   

 

Zašli jsme za ním do nemocnice. Pavlin případ byl sice mimořádný, ale 

tento eminentní odborník ho ovládal. Sestavil jí příslušný seznam, který 

kombinoval potřebné výživné prvky.    Když to člověk četl, byl z toho 

mírně vyděšen.  

 

Každou hodinu měla něco spolknout, ať už tekutého nebo hustého, 

což předpokládalo, že si ze dnů uděláme dlouhý banket přerušovaný 

malými přestávkami. Pro někoho, kdo po celý svůj život jídal jenom 

jednou denně, a to večer, to znamenalo nebezpečí, že se jeho výživa 

pro něj stane posedlostí. 

 

Tento režim byl nicméně ten nejlepší, jaký si na překonávání 

organických nedostatků mé «Trabličky» lze představit, ale ona se 

necítila dost silná, aby ho dodržovala. Po tři dny jsme oba žili s jedním 

okem upřeným na hodiny a druhým do talíře, až nakonec vyhlásila 

kapitulaci: 

„Nedokážu to, medvídku. Zredukujeme to na čtyři až pět svačinek 

denně, jako předtím, ano?“ 

 

Dal jsem se znovu do práce a musím říct, že s nemalou radostí, neboť 

má různorodá činnost mi umožňovala šťastně uniknout černým 

myšlenkám, které mi přes všechno poletovaly hlavou. Nedělal jsem si 

kvůli tomu výčitky, protože řetěz přátel mi zaručoval, že Pavla bude 

mít během mé nepřítomnosti společnost, a že bude hlídána  

a hýčkána. 
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Musela taky podstupovat všelijaká vyšetření: analýzy, rentgeny, různé 

testy. Ten o třech markrech se jevil obzvlášť zneklidňující. Natolik, že 

když se o něm dozvěděl chirurg, předepsal sérii roentgenů  

a tomografií všech důležitých orgánů. Kvůli nálezu na játrech jsme 

museli znovu do nemocnice. 

 

Si můžeš myslet, jak mi uvnitř bylo…. Už jsi někdy musela nemocnému 

hrát komedii?“ Zeptal se mě Jindra. 

 „Nebylo to třeba. Můj manžel byl velkej realista a věděl příliš dobře, 

jak na tom je.“ 
 

Vystopovali jí pět skvrn na játrech a byla velká pravděpodobnost, že 

jde pouze o angiomy, v kterémžto případě by šlo o bezvýznamnou 

záležitost. Ale výsledek odběru nám byl sdělen 21. prosince: 

 

„Nemám dobrou zprávu, Pavlo. Vaše skvrny jsou rakovinné, není  

o tom pochyb. Ale jelikož jsou na povrchu, budu je moct bez potíži 

odstranit.“ 

 

„Jak se to provede?“ 

„Představte si malou lžičku, která seškrabává s dorty připáleniny. Je to 

zrovna tak jednoduché. A jak jistě víte, játra znovu dorůstají.“ 

„A jakou naději mám teď, ze se z toho dostanu?“ 

„Po gastrektomii jsem vám dal devět z deseti, že? Dnes, vzhledem  

k tomu co jsme objevili jednu ze čtyř.“ 

 

„Jednu ze čtyř, to není tak špatné, vsadíme na ni.“  

„Výborně, Pavlo! Takhle je třeba se na věc dívat. Uzdravení je z deseti 

procent lékařství a z devadesáti duševní stav pacienta. Kdy chcete 

být operovaná?“ 
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Pavla si vytáhla z tašky zápisník: 

„V každém případě ne když je měsíc v novu. V tu dobu jde vše 

šejdrem, toho jsem si už všimla. Takže… nejmenší srpek spadá na 11. 

ledna. Potom kdy chcete.“ 

 

„Dostanu se z toho, trablíku, neboj se“. 

„Jsem si tím jist! Budeme bojovat spolu.“ 

Ale vůle nevylučuje prozíravost a Pavla se rozhodla dat své věci do 

pořádku. Pro případ, kdyby. „Být obezřelý, mi říkala, nikdy nikoho 

nezabilo.“ Šli jsme tedy za notářem a nechali zaregistrovat oba své 

testamenty. 

 

Začátkem ledna jsem zavezl Pavlu do nemocnice, aby ji provedli radu 

předoperačních vyšetření, a 13. ráno obsadila pokoj, ve kterém byla 

už v červenci. Stejné prostředí, stejné zvyky, ty samé ošetřovatelky, 

pohled na dvůr, tentýž jídelníček. Další zahořklý návrat do výchozí 

stanice… 

 

Tu noc jsem opět špatně spal. Nevzpomínám si, že bych byl zamhouřil 

oko. Byla ještě tma, když jsem vstal. Operace byla naprogramovaná 

na 9 hodin, ale chtěl jsem tam být, když pro ni přijedou a budou ji 

odvážet na operační sál - být tam a podílet se s ní na úzkosti, která 

nevyhnutelně předchází každému takhle důležitému zákroku. 

 

Našel jsem ji klidnou, zřejmě už trochu omámenou utišujícími léky, které 

jí zavedli kapačkou. Po osmé hodině přišly ošetřovatelky. Rozevřely 

obě křídla dveří, odsunuly opatrně postel od zdi a odvezly ji do 

chodby. Když projížděla dveřmi, zamávala mi a usmála se. 

 

Věděl jsem, že operace bude dlouhá a choulostivá. Vzal jsem si 

časopis z hromady vedle sebe a roztržitě jsem jím listoval, aniž bych 

vnímal, co v něm bylo. Nástěnné hodiny ukrajovaly minuty 

nekonečně pomalu. 

 

Najednou jsem na konci chodby naproti sobě viděl přicházet 

chirurga. Jakže, už? 

Skokem jsem se zvedl a utíkal k němu. Jemně mě opřel o zeď a položil 

mi obě ruce na ramena. Jeho obličej byl šedý. 
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«Je to zlé, velice zlé… Metastázy po celém těle. Byl bych mohl bez 

potíží odejmout kousek jater, ale cela játra, to není možné… Zase jsem 

ji zašil, bez zákroku. Odvahu, Jindro, je odsouzena. » 

 

Zřítilo se na mne nebe.  

„Jak dlouho?“ 

„Maximálně rok.“ 

„Jeden rok! To je hrozně málo. Ale je to zároveň hodně… Co jí 

řekneme?“ 

„Nic. V jejím případě je naděje, že to poleví na pár let jedna ku 

milionu, ale stalo se to již. Jestli chceme, aby se o ni snažila, musí si 

uchovat dobry duševní stav. Řeknu jí, že se operace zdařila výborně.“ 

„Bude přece slábnout, uvědomí si to!“ 

 

Vyšel jsem ven a asi hodinu bloudil po nemocničních zahradách. 

Musel jsem se sebrat, uklidnit a hlavně najít sílu, abych se na ni usmál… 

Zima byla tuhá, ale já si to vlastně ani neuvědomoval. Na vše, co mě 

obklopovalo, jsem se díval s beznadějí.  

 

Až do tohoto okamžiku jsem doufal. Bylo možné, že po tom všem co 

protrpěla a překonala, dopadla katova sekera tak nelidsky? Proč 

ona, proč my? 

 

V hlavě se mi vynořovaly unuděné tváře mužů i žen, o nichž jsme 

věděli, že už je naprosto nic nespojovalo a připravených prožít smrt 

toho druhého jako vykoupení. Tak proč tedy my, které nic 

nerozdělovalo? Proč my, kteří jsme se milovali víc než kdokoli na 

světě? 
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Pomalu jsem se vzpamatovával. Byl jsem grogy jak boxer sražený  

k zemi a přicházel jsem k sobě, sice ještě grogy, ale už při vědomí. 

Pouhý rok, ale přece je to lepší, než nic… Dokonce to může být  

i hodně… Možná, že do roka bude objeven zázračný lék, nebo nová 

terapie, kdo ví? Můžeme se ještě bít! Jedna naděje z milionu… Proč 

by ne naše? 

 

Když jsem vstoupil do dveří pokoje č. 29, cítil jsem se schopný vypadat 

dobře. Pavla otevřela oči, usmála se na mě a zase je zavřela. Usedl 

jsem do křesla vedle její postele a vzal jsem její ruku do své. O něco 

později se probrala ze spánku a otočila ke mně hlavu. Znovu se na mě 

usmála. Jako by mnou projela dýka. 

 

Chirurg ji přišel ujistit, že játra byla perfektně očištěna, a že teď už nic 

nemůže bránit úplnému uzdravení. A tak Pavla zase začala doufat. 

Divila se ale, že nepřibírá. Důvod jsme znali: téměř totální neschopnost 

stravování normální cestou. A po této stránce se věci ještě zhoršovaly. 

 

Večer co večer jsem se vracel domů více zničen. Ale ještě jsem 

neskládal zbraně. Všechno zkusit! Všechno zkusit! Neustále trpěla, 

někdy více, některé dny méně, ale nepřetržitě. Aby mohla být 

alespoň minimálně vyživovaná, zamýšleli lékaři nahradit infuze trubicí 

zavedenou nosem až do jícnu. Pavla tento nový druh mučení odmítla.  

 

Náhodou jsem se ocitl 

před nemocniční kaplí. 

Nevstoupil jsem, ale řekl 

jsem Tomu, jenž se 

nacházel na druhé straně 

dveří: 

 

„Včera večer jsem se  

k tobě naposledy modlil. 

Už tě nebudu nudit, 

můžeš být klidný. Už nikdy 

po tobě nic nebudu chtít. 

Už nikdy! Vím, že je to 

zbytečné.“ 

A odešel jsem. 
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A tak jsme všechny nedostatky, závady a veškerá utrpení zmáhali, jak 

se dalo prostřednictvím sady léků podávaných orálně nebo do žíly,  

v nárazech nebo po troškách. Chtěl jsem znát účinky všech 

předepsaných léků a tak jsem si je zapsal.  

 

Seznam byl úctyhodný. Ale jak mohla Pavla odolávat tomu 

bombardování kapslemi, prášky, čípky a injekcemi? A s jakým 

výsledkem? V pravdě se žádným. 

 

Lékařka z paliativního oddělení mi doporučila tzv. „nemocnici doma“. 

Jsou prý výborní. A morfium pro ně není zakázaným jedem.  

„Vaše žena si nedělá iluze, víte to?“ 

„Nevím, řekla vám to?“  

„Dala mi to na srozuměnou“. 

„Myslím, že si ověřuje vaše smýšlení hlásáním nepravdy. V každém 

případě je rozhodnuto, beru ji domů.“ 

 

Požádal, aby mi dodali stojan s hrazdičkou a se všemi tekutinami, 

které ji byly podávány infuzí. A než jsme přijeli, bylo vše na místě. Večer 

se dostavila ošetřovatelka. Jmenovala se Tereza. Ještě jsme nevěděli, 

že se staneme opravdovými velkými přáteli. 

       
 

Pavla byla šťastná. Vrátila se do vlastního bytu, ke svému muži, svým 

kočkám, svým věcem a do toho nádherného prostředí, které si 

dovedla vytvořit s tolika vkusem a inteligencí. Konec nemocnice, 

hluku z chodeb, budíčku nad ránem kvůli čaji, který třeba ani 

nemohla spolknout, přecházení sester a uklízeček, pachu desinfekce 

a odporných jídel.  

 

Mohl jsem se teď o ni starat po celý den, vyvézt ji občas na procházku, 

ve chvílích, kdy nebyla připoutána ke svým trubkám a lahvičkám. 
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Ve dne měla volnost pohybu. Vždycky si našla něco k práci: dát do 

pořádku šatník, uklidit skříň, vycídit plotnu, připravit prádlo do pračky, 

atd. Tyto práce jí očividně prospívaly. Kolem sedmé jsme si obyčejně 

sedli k večeři a ona se nutila spolknout několik soust jídla, které jsem 

připravil. Krátce na to přišla noční sestra a připojila jí infusi na noc. 

 

Od té chvíle byla řada na mne. Neboť problém se spojenými 

kapačkami spočívá v tom, že každá láhev závisí na úbytku druhé, 

jelikož všechny trubky ústí do stejného místa. Bylo tedy nezbytné je 

hlídat zároveň, aby netekly ani příliš rychle, ani pomalu.  

 

S neocenitelnou pomocí budíku jsem vstával ve dvě hodiny ráno, pak 

ve čtyři a v šest a kradl se s baterkou po špičkách regulovat odtok 

tekutin, zrychloval jeden, zpomaloval druhý.  

 

Byl jsem rád, když jsem mohl k deváté, chvíli před příchodem denní 

sestry, secvaknout všechny trubky nad zcela vyprázdněnými lahvemi. 

Postupně jsem se stával nepřekonatelným, i když pak ještě byla 

přidána čtvrtá láhev s doplňujícími látkami. 

 

Koncem dubna jsme u Pavly konstatovali citelnou psychickou  

a mentální změnu. Podala mi o tom důkaz, když jednoho dne vtáhla 

svou přítelkyni Claude do šatníku, aby ji nechala vyzkoušet své 

halenky.  

„Zbláznila ses! Protestovala Claude. Padnou ti výborně! Ještě si je ráda 

v létě oblečeš.“ 

„Ale ne, Claude, už si je neobléknu.“ 

 

A tak postupně začala svým přítelkyním rozdávat nejdražší oděvy, 

šperky, boty, šály… 

Narážela však na velké zdráhání. „To není nic dobrého pro její duševní 

stav“, říkala Rachel. „Vědomě či podvědomě se vpravuje do kůže 

odsouzené.“ 

 

Asistoval jsem tiše tomuto vývoji, tak, aby poslední úder pravdy byl co 

nejjemnější a způsobil co nejméně škody. 

 

Hodně jsme se spolu bavili, hlavně po večerech. Říkala mi: 

„Ještě si myslíš, ze se z toho dostanu, trablíku? Kdyby byla bývala 

nějaká naděje, byli by mi dali ozařování nebo chemoterapii, ale ne 

morfium.“ 
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V prvních květnových dnech na ni přišla krize vzbouřence: 

„Proč já? Za co platím? A hlavně proč ty, kterýsi toho už tolik prodělal! 

Co s tebou bude, můj medvídku?“ 

 

Neplakala, jenom jednou, bouřila se v náručí Terezy. Byla to její 

povaha. Její rozrušení vzrůstalo. Někdy najednou z ničeho nic vstala  

a začala dělat nějakou manuální práci, často obtížnou a nicotnou, 

jako třeba ucpávat voskem, který roztápěla žehličkou, díry ve starém 

stole v obýváku.  

 

Trávila nad tím celé hodiny, oškrabovala, nalívala vosk, zahlazovala, 

barvila, leštila. Musel jsem ji neustále hlídat, poněvadž už dvakrát 

málem stůl zapálila. 

 

Kolem 10. května uchopila Pavla Terezu za ruce a zeptala se jí zpříma, 

jak na tom opravdu je. Když se dozvěděla pravdu, řekla jen, že si to 

myslela.  

 

Od toho dne jsme se oba rozhodli, že připravíme « to následující ». 

Pořádně. 

„To následující“bylo naše setkání zpoza druhé strany zrcadla. Byli jsme 

pevně rozhodnuti, že budeme spolu dál žít, i když jsme věděli, že to 

bude značně rozdílné: 

„Neuvidím tě.“ 

„Ne, ale až budeš dělat hlouposti, trablíku, tak mě uslyšíš!“ (A dostála 

slovu) 

 

Ptala se mě taky: 

„Podle tebe, co najdu na druhé straně?“ 

„Nevím, ale doufám, že mi to řekneš.“ 
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„V každém případě jsem si jistá, že najdu maminku a Moune.“ 

 

Mluvila s dojetím i o ostatních svých zemřelých: o svém otci, 

dědečkovi, který poznamenal její dětství, přátelích, o svém psu 

Moustache, mém synu Alainovi, kterého měla velmi ráda, ale 

maminka a Moune se objevovaly nejčastěji. Uctívala je. 

„To bude oslava!“ 

„Víš, že ti chvílemi i závidím?“ 

 

„Máš pravdu, medvídku, už mě to tu vše přestalo bavit, kromě tebe. “ 

Koncem května se její stav zhoršil. Dávky morfia měly kratší účinek  

a tak se souhlasem lékaře a Terezy jsem je citelně zvýšil. Když se kroutila 

bolestmi v břiše, volala: „Maminko, maminko, přijď si pro mě!“ Ty 

výkřiky mě mučily.“ 

 

„Vzpomínám si, že když jsem ji přišla navštívit, byla k nepoznání,“ 

přiznávám Jindrovi. 

 

„Ano, začala ztrácet hlavu. Vstávala téměř každou noc a bosky, 

postrkujíc stojan se zapojenými infuzemi, začala uklízet, nebo 

vysypávat na zem zásuvky, aby je roztřídila.  

 

Musel jsem vstávat desetkrát za noc a často volat narychlo 

ošetřovatelku, protože svým pobíháním způsobila reflux krve  

v trubicích a ten bylo nutno co nejdříve zastavit. Stávalo se, že než po 

15 minutách ošetřovatelka zazvonila, dostala se krev až do některé  

z lahví.  

 

Jednou v noci jsem ji našel, jak leze v kuchyni po čtyřech a drhne 

podlahu, trubice od hrazdičky napnuté k prasknutí. A jelikož navíc 

nechala otevřené kohoutky, voda se valila do obýváku. Jindy zase 

nacpala pračku choulostivými polštáři.  

 

Už se chystala uvést ji do chodu, když jsem se probuzen hlukem objevil. 

Překvapil jsem ji také v pokoji, když seděla a snažila se slepit zlomenou 

tyčku od panáka, na kterého si večer zavěšuji šaty - slepovala ho 

lepidlem na papír!  

 

Tato podívaná mnou otřásla. Znala tak dobře všechno o kytech, 

lacích, lepidlech, voscích, nátěrech. Všemu rozuměla a opravovala 

to lépe než odborník. Do jaké propasti se zřítila její duše?  
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A co říct o té nezapomenutelné noci, kdy stále připoutána ke stojanu 

s infuzemi, přitáhla z kuchyně až ke své posteli televizi a v obýváku 

přemístila veškerý nábytek, včetně těžkých pohovek! Jaká energie! 

Mimochodem, tu noc prostě převrhla stojan se všemi čtyřmi lahvemi 

infuze… 

 

Ve dne prožívala chvíle jasné střízlivosti, především když měla 

návštěvu. Vyjadřovala se zcela normálně, jako obvykle hovořila  

o inteligentních věcech, smála se, vyprávěla, děkovala… 

 

Na mou radu si Jindra našel noční sestru. Paní, která přišla, byla 

perfektní: kompetentní, diskrétní, oddaná. Přicházela kolem deváté  

a usadila se s knihou do křesla. Jakmile Pavla usnula, přitáhla si křeslo 

blíž k ní, aby ji mohla lépe hlídat. Ani jednou si nedovolila lehnout na 

pohovku, přestože stála zcela blízko. 

Jindra byl totálně vyčerpán.  

 

„První noc po příchodu sestry jsem spal 12 hodin vkuse. Po mém 

probuzení bylo vše v pořádku: Ošetřovatelka přišla, infuze odtékaly 

normálně a Pavla v klidu odpočívala. Byla teď příliš vyčerpaná  

a rozbolavělá na to, aby v noci vstávala a pobíhala po bytě.     

 

Jednoho večera se na ni přišel podívat lékař a zeptal se mě, jestli 

souhlasím, aby se přestalo s nočními infuzemi. Věděl jsem, co to 

znamená. Byla živena jedině díky infuzi. Ale věděl jsem taky, že 

rakovina zachvátila už celé tělo, a že Pavla už nebyla ničím jiným, než 

metastázami a utrpením. Oba jsme proti terapeutické urputnosti. 

 

Následujícího rána, 31. května nám s Terezou řekla Pavla: 

„Už několik dnů je mi moc zle, ani morfium už mi dlouho nezabírá, ale 

zatínám zuby, poněvadž chci umřít v červnu. “ 

„Proč v červnu?“ podivila se Tereza. 

 

„Protože můj tatínek umřel v červnu, můj dědeček, kterého jsem měla 

tolik ráda, umřel v červnu, maminka taky umřela v červnu… Červen 

je měsíc Boileau. » 

 

Celý den jsme pozorovali, jak jí ubývají síly. Zvýšili jsme morfium na 

maximum.  K jedné hodině ráno jsem seděl u Pavly. Vypadalo to, že 

už netrpí, její dech byl krátký. Uchopil jsem ji za ruku a řekl: 
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„Je jedna hodina ráno, miláčku. Je prvního června. Bila ses jak udatný 

voják, kterým jsi byla celý svůj život. Vyhrála ‘s. Ale teď už můžeš 

povolit, nebojuj už, poddej se. Setkáme se za chvíli z druhé strany 

zrcadla.“ 

 

Otočila ke mně hlavu, cítil jsem stisk jejich prstů na své ruce a usmála 

se na mě smířeným šťastným úsměvem, který už přicházel z daleka. 

A duše ji opustila. 

 

 
 

Zůstal jsem tak dlouho, klečel u ní a držel ji za ruce. Věděl jsem, že už 

zde není, i když její tělo se ještě chvělo. Slabě, velmi slabě. Ale ona, 

má Pavla, už byla daleko, vysoko. 

Malý Lulu a za ním Mimi, kočky, které měla ráda, « její » kočky, si k ní 

vyskočily a položily se jí k nohám. V tichosti.  

 

Obvykle se takhle věci nemají. Beznaděj unáší na svých vlnách ty, kteří 

zůstali na břehu, bezmocné svědky, kteří pláčí, sténají a objímají se. 

Tereza se na mě obrátila a povídá:  

 

„Pojďte si sednout, Jindro. Nenávidíte se teď, ale mýlíte se. Nám 

přežívajícím je rezervován jakýsi stav milosti hned « potom ». Jsme 

omráčeni, jakoby v anestézii, neboť rána je příliš tvrdá, srazila nás. Je 

to požehnání. A tak pokračujeme v každodenních gestech a slovech, 

jakoby to, co se přihodilo, nám bylo cizí. Zármutek přijde teprve 

později. Mnohem později. “ 
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DNES VEČER NA TEBE BUDU ČEKAT 

 

Smrt nic není, jen jsem přešel do vedlejší místnosti. 

Já jsem já, vy jste vy, 

Tím, čím jsme si vzájemně byli, tím zůstáváme. 

Volejte na mě tak, jako jste na mě volávali,  

Mluvte ke mně, jako jste to vždy dělávali, 

Nepoužívejte slavnostního nebo smutného tónu, 

Smějte se dál tomu, čemu jsme se smávali spolu, 

Modlete se, usmívejte, myslete na mě, 

Ať mé jméno je nadále pronášeno, jako vždycky bylo, 

Bez jakékoliv okázalosti, beze stopy stínu, 

Život znamená dál, co vždycky znamenal, 

Je tím, čím vždy byl. Nit není přestřižena jen proto, že jsem mimo vaše 

vidění. 

Čekám na vás. Nejsem daleko, 

Jen z druhé strany cesty. 

Vidíte - vše je v pořádku. 
         Charles PEGUY 

 

 

 
 

„Nebudu ti líčit všechny administrativní a jiné záležitosti, znáš to sama. 

Celý tento den jsem prožil jako ve stavu jakési bavlněné mlhy, kam ke 
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mne více či méně srozumitelně doléhaly zvuky, hlasy, hukot. Připravil 

jsem se na to už dávno a věděl jsem koho zavolat, koho zmobilizovat, 

co a kdy udělat. 

 

Každou chvíli, mezi dvěma povinnostmi, jsem si odskočil k posteli, kde 

spočívala Pavla. Díval jsem se na ten krásný vyrovnaný obličej, 

zbavený utrpení a úzkosti. Vlastně to už nebyla Pavla, kterou jsem tu 

pozoroval, ale pouze její tělesná schránka, která byla na zemi jejím 

vzezřením, a kterou jsem taky třiatřicet let miloval.  

 

Nikdy jsem nepovažoval tělesné pozůstatky, které za sebou 

necháváme ve chvíli, kdy přecházíme na druhou stranu zrcadla, za 

nic jiného, než za trochu prachu. Vím dobře, že bytosti, které jsem 

miloval, žijí jinde, daleko za námi, jiným životem, který snad je plnější  

a šťastnější a nic z jejich hluboké osobnosti nesetrvá v této zchátralé 

slupce určené k zániku. 

 

Ale možná také, že nejsou přesvědčeni, nebo ne dostatečně, že smrt 

je pouhou změnou stavu. Respektuji hluboce pocity, které je k tomu 

vedou, ale necítím naprosto potřebu se k nim připojit.  

 

Se svým mrtvým synem Alainem jsem nikdy nedosáhl opravdové 

komunikace, asi proto, že jsme se na to ani jeden ani druhý 

nepřipravili. Ale zřídil si svou specialitu, která je pro něj typická - úslužný 

a šibalský: pomáhá mi nalézt věci, které jsem ztratil.  

 

Už to trvá léta a Pavla se tím vždy bavila. „Kam jsem k čertu jenom 

mohl strčit ten spis?“ „Místo, abys všechno prohledával jak mezek, 

zeptej se Alaina.“  „Máš pravdu. Alaine, prosím tě, najdi mi ten spis.“ 

A v příští minutě jsem měl spis u nosu. Nebo klíče, dýmka… buď u nosu, 

nebo na místě, kde by se logicky měly nalézat, a kde ještě před pár 

vteřinami právě nebyly. 

 

Nestalo se to jednou, ale desetkrát, dvacetkrát, třicetkrát. Časem se 

z toho téměř stala hra, ale hra, kde se nesmělo švindlovat. Mohl jsem 

zavolat synáčka na pomoc, až když jsem napřed sám dlouho hledal. 

Zpočátku projevovala Pavla mírný skepticismus.  

 

Ale potom, vzhledem k zjevným faktům i ona nakonec využívala  

a zneužívala ochoty svého nevlastního syna. Četní jsou přátelé, kteří 

to mohou dotvrdit. 
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„Já budu dělat ještě víc“, slíbila mi Pavla. 

 

„Jestli budeš mít problémy a nebudeš si vědět rady, zeptáš se mě. “ 

„A jak mi pomůžeš? Už tu nebudeš!…“ „Ale ano, budu. Nikdy tě 

neopustím. Nenechám tě samotného, trablíku. “ 

 

Ale jakým způsobem mi přijde na pomoc? Nevěděli jsme to přesně 

ani ona ani já. A přece jsme o tom často hovořili, jakmile večer odešla 

ošetřovatelka a než se dostavila noční sestra. „Důležité je, říkala mi, 

chtít to a věřit tomu, ty, stejně jako já. “ 

 

Tu noc po pohřbu v tom velkém bezútěšně prázdném bytě, bylo mým 

jediným společníkem ticho. Ohlušující ticho. Ne, přece jenom jsme 

příliš doufali a příliš snili. Pochopil jsem, že jsem se teprve začal učit 

snášet tu tolik obávanou samotu. 

 

„Zármutek přijde potom“, říkala Tereza. A taky přišel. Byl zde, 

neodbytný a hlodavý, neutěšitelný, nechápající.  

A Pavla mi nedávala žádná znamení… 

 

Byl jsem zahrnut spoustou drobných úkolů, které následují velkým 

odloučením, a musel jsem taky nachystat svůj odjezd do Provence, 

neboť jsem nechtěl připravit své kočky o radost mít volnost, honit 

hraboše a natahovat do chřípí opojnou vůni Garrigue. Ale vidina 

tohoto pobytu mě velmi znepokojovala. “ 
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Zašla jsem za Jindrou, abych ho aspoň trochu potěšila a povzbudila 

před jeho odjezdem a dostali jsme se k diskuzi o tom, jak si oba 

potřebujeme neustále ověřovat, kontrolovat a logicky vysvětlovat 

různé zdánlivě nevysvětlitelné jevy. A on mi začal popisovat svůj první 

kontakt s Pavlou.  

 

„Milovat znamená pro mě o něco se s někým dělit. Po třiatřicet let 

jsme spolu sdíleli vše, dobré i špatné chvíle, úspěchy, nezdary, obdiv  

i odpor, cesty, atd.  Už nikdy nebude mít nic přitažlivost. Nic nebude 

mít chuť. Být sám bez ní na chalupě bude zřejmě nad mé síly. A přece 

to bylo nutné.  

 

Představa té cesty, té dlouhé cesty o osmi stech kilometrech  

s kočkami v košících na zadním sedadle a kufrem nacpaným  

k prasknutí násobila můj odpor. A co bude, když budu mít nějakou 

poruchu nebo nehodu?“ 

 

„Nejeď sám, Jindro. “ 

„Má ruka, která právě v této chvíli sepisovala seznam věcí k odvezení, 

se zarazila ve vzduchu. Prosba ke mne dolehla velice zřetelně, ale tak 

tiše, jako věta zapomenutá v nějakém koutku mozku. Čekal jsem na 

pokračování, které nepřicházelo. 

 

Nekontrolovatelná moc představivosti! To já jsem samozřejmě 

podvědomě formuloval slova, která by mne byla při této příležitosti 

řekla. Přitom jsem si byl jist, že dříve nebo později se mezi námi rozvine 

komunikace, tak jak jsme si to vzájemně slíbili. A přesto moje 

karteziánská výchova pravidelně podkopávala tuto jistotu.  

 

Nejsem ani mystikem, ani snílkem, všichni mí přátelé s tím souhlasí. 

Jistě, jsem věřící, dle svého trochu primárního způsobu, ale velmi 

vzdálen zachovávání náboženských úkonů.  

 

Pro mě je jisté, ze Bůh existuje, a přesto si nemyslím, že bych měl víru, 

neboť mít víru znamená věřit s důvěrou a beze stínu jakéhokoliv 

důkazu.  

 

Důkazy jeho existence vidím všude kolem sebe, v nádheře svých 

koček, v žilkování mramoru, ve spanilosti palmy, v psím pohledu,  

v milionech sluncí, které obydlují vesmír.  
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Vše kolem nás svědčí o nepředstavitelné tvůrčí inteligenci  

a pochopitelně nemůže vyplývat z náhodného seskupení několika 

molekul, které by se mimochodem zrodily z čeho? Z nicoty?  

 

Absurdní! Tedy jestli Bůh existuje a je-li nepopíratelným tvůrcem 

vesmíru, prvků, materiálů a tvorů, po tomto výkonu mu není nic 

nemožné, ani s lehkým mávnutím odvrátit kámen ze svého hrobu. 

Zrovna tak je podle mne těžší stvořit motýla nebo růži než množit 

chleby anebo seslat déšť kobylek. 

     

Jsem také přesvědčen, že po smrti existuje život. Bůh jistě nemiluje 

mrhání, jako každý dobrý hospodář, který dbá na svou pověst. Proti 

lidskému množení nic nezmůže, neboť jim velice chytře nechal volbu 

mezi správným a hloupým chováním: účtovat se bude na druhé 

straně.  

 

Ale on by určitě považoval za plýtvání, kdyby inteligence, city a síly, 

které měly čas pouhého okamžiku svého pobytu na malinké planetě, 

byly zredukovány na prach.   

 

V důsledku čehož nic nebrání některým zesnulým pokračovat ve styku 

s živými, buď aby je vedli k dosažení nedokončeného úkolu 

prostřednictvím jiného, nebo aby napravili pozdě litovanou 

nespravedlnost, anebo aby poskytli trochu naděje zmítané duši. 

 

To vše jsem si stokrát opakoval. Ale když je člověk od přírody skeptický, 

jako svatý Tomáš, očekává přes všechna vnitřní přesvědčení důkaz. 

Nevěřím ani na astrologii, ani tarokům, ani linkám v dlani a tím méně 

mluvě karet, květin, nebo kávové sedliny.  

 

Předpovědím mimořádných jasnovidců se vysmívám a všeobecně 

nevěřím tomu, co nevidím. Zajisté to nejsou ty nejlepší podmínky  

k ustavení komunikace s oním světem. “ 

 

Setkali jsme se zase až po jeho návratu z jihu, kdy už o navozeném 

kontaktu s Pavlou nepochyboval a tak pokračoval ve vyprávění, jak 

se jejich komunikace rozvíjela. 
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„Ať už to bylo tak či onak, zavolal jsem naší přítelkyni Sylvii, která mě 

doprovodila. Na druhý den jsme chtěli jet na trh pro čerstvé ovoce  

a zeleninu. V půli cesty si Sylvie uvědomila, že v pokoji nechala tašku 

s šekovkou a raději se pro ni chtěla vrátit, neboť jsem nezamčel dům. 

Vzpomněl jsem si, že mezi všemi možnými spisy, které jsem s sebou vezl, 

bude i ta moje. Ale nebyla tam.   

 

Když jsme konečně vše vybalili, uklidili dům, nakrmili kočky, vytáhli jsme 

si křesla na terasu a já si řek, že si tam po obědě na slunci pohovím.  

A tehdy na mě přišlo pokušení trochu si zaprovokovat. Zavolal jsem 

Pavlu, jejíž lehký stín se potuloval určitě nedaleko: 

 

„Pavli, miláčku, zneklidňuje mě, že se má šeková knížka bude 

potloukat poštou. Může se ztratit, mohou ji ukrást. Přines mi ji, moc tě 

prosím. “ 

 

Proč jsem se pár vteřin na to zvedl? Proč jsem šel do vyprázdněného 

auta, kde už jsem neměl co dělat? Proč jsem otevřel zadní dveře, což 

nikdy coby řidič nedělám? Mezi mým a zadním sedadlem ležela na 

zemi má šeková knížka! 
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A přitom jsem za celou dobu od odjezdu neotevřel obal s gumovými 

popruhy, kromě dnešního rána, kdy jsem zjistil, že tam není. Benzín jsem 

platil v hotovosti. Šeky jsem vystavoval včera, jak o tom svědčí útržky 

a viděl jsem se zcela jasně uvolňovat vzpříčenou zásuvku, abych do 

ní knížku uložil. 

 

Nebylo pochyb: před minutou byla ještě má šeková knížka v Paříži; teď 

se nacházela na podlaze auta. A navíc jsem měl svědka: Sylvie, která 

mě viděla vesele se vracet a mávat na ni knížkou, vykřikla: 

„Teda mě to vůbec nepřekvapuje!“ 

 

Znamení, které jsem čekal, ve které jsem doufal, bylo zde, jasné jako 

den. Konečně! 

 

„Už se Ti něco podobnýho stalo?“ Ptá se mě Jindra.  

 „Jasně a víckrát. “  

„A jaký jsi měla pocit?“  

„Nepopsatelně úlevný a nádherný a zároveň to ve mně vzbuzovalo 

jakýsi chvění z neznámého a nedotknutelného.“ 

 

„Přesně. Od té chvíle se vše změnilo. Ale ne naráz. Nejdříve byla 

postřehnutelná Pavlina nehmatatelná přítomnost v domě  

a v přilehlých lesích a lukách, kde jsem se tolik obával, že zůstanu sám 

se svými vzpomínkami a svou sklíčeností. 

 

A přece jsme spolu nevedli rozhovor. Mluvil jsem k ní, ale ona mi 

neodpovídala. Přesto však jsem ode dne « znamení » neztrácel naději, 

že ji uslyším anebo nějakým způsobem postřehnu její poselství.  

 

Věděl jsem, že Pavla se zúčastňuje našich setkání s přáteli, kteří mě 

navštěvovali, a že se raduje z jejich přítomnosti. Ale příležitosti 

pokoušet se o rozhovor s ní byly řidší. 

 

Až jeden večer, kdy už naši přátelé leželi, okolkoval jsem na terase  

a čekal na návrat koček. Náhle jsem měl pocit, že ji slyším: 

„Neměl bys je nechávat v noci venku. V tuto hodinu vylézají lišky.“ 

Vždycky se o svá malá zvířata třásla.  
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Jistě, nebezpečí zde bylo, zběhlí psi, divočáci, lišky, tchoři, jezevci  

a kuny se vydávali na sklonku dne na lov a mohli s klidem považovat 

malého Lulu za králíka. Ale noc je přece také hájemstvím koček. 

Můžeme je o to připravit? Bez rizika neexistuje svoboda. 

 

Tuto diskuzi jsme spolu vedli často: 

„Jsou venku celý den, namítala. Nemyslíš, že jim to stačí?“ 

„Ujišťuji tě, že se vzdalují mnohem méně, než si myslíš. Oba si kolem 

domu označili velice úzký rajón. Jejich lovecké teritorium nepřesahuje 

tymiánovou louku. “  

„Zapomínáš, že jsme je našli jednou večer na silnici u lesa. “ 

„To byla výjimka, která potvrzuje pravidlo. A navíc, v noci tam není 

prakticky žádný provoz. “ 

 

Najednou se mi zdálo, že tato konverzace je čistým výplodem mé 

představivosti. Znal jsem svou Pavlu tak dobře, její obavy, to, čemu 

dávala přednost i to co zamítala, že mi naprosto nedělalo potíže 

posílat sám sobě odpovědi jako echo bývalých rituálních rozhovorů. 

 

Racionalista znovu smetal bezohledně zoufalcovy naděje. Bylo tu 

přece to « znamení », ale tato historka se šekovou knížkou byla natolik 

neskutečná, že jsem dokonce začal pochybovat, že se skutečně 

udála. Kdo mohl něčemu takovému uvěřit?  

 

Nevypadla ta šeková knížka z mé náprsní kapsy u saka, když jsem  

v Paříži nakládal do auta chladicí tašku se zásobami? A nevyplývalo 
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mé přesvědčení, že jsem ji vrátil do zásuvky psacího stolu z holého 

faktu, že jsem toto gesto opakoval už stokrát? 

 

„Jak bys na to reagovala Ty?“, obrátil se ke mně. „Přepadaly tě taky 

pochyby a říkala sis, že si ty odpovědi namlouváš sama?“  

„Stokrát! A proto jsem pořád dál čekala na nové „důkazy“ 

a potřebovala být ujišťovaná, že se nepletu, že mě nešálí smysly. “ 

 

„Právě! A přece to nebyl blud! Kvůli pohodlí jsem nakládal zavazadla 

a jel pak celou cestu v teplákách. A do kapsičky tohoto oděvu se sice 

vejdou složené bankovky, ale v žádném případě šeková knížka. 

Rozhodně ne, nemohu prostě o « znamení » pochybovat.  

 

Jinak to bylo s mými « předpokládanými » rozhovory. Lepší bude, když 

to zatím nechám být a počkám, co bude dál. Nicméně málo bylo 

těch přátel, kterým jsem svěřil svůj « kontakt » s Pavlou. Příliš jsem se 

obával, že mě budou považovat za blouznivce.  

 

„Chudák Jindra! Ze zármutku zešílel. Slyší teď hlasy a považuje se za 

Johanu z Arku.“ Řekli by to samozřejmě velice vlídně a hlavně se 

soucitem… Někteří ale nepochybovali. 

 

Po večeři jsem si obyčejně vyšlápl až k bazénu terasovitou zahradou. 

Odtamtud svrchu byl pohled na údolí a hory ještě krásnější. A v tu chvíli 

jsem uslyšel: 

 

„Je ti dobře, můj panáčku? “ 

Lekl jsem se! « Můj panáčku » Pavla mi tak říkala ve chvílích velké 

něžnosti, ale já jsem na to úplně zapomněl. Tentokrát už není pochyb, 

promluvila určitě ona a ne má představivost! 
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Zalil mě příval štěstí. Komunikace probíhala! Dodržela svůj slib a vše se 

dávalo do pořádku. 

 

Teď jsem ji cítil takřka fyzicky, zcela blízko sebe, uvelebenou na 

druhém lehátku, jak se na mě s úsměvem dívá. Zvedá hlavu a číhá na 

ptačí krok svého kocourka na střeše a dokonce ke mně napřahuje 

přes opěradlo lehátka ruku… 

 

Věci se opět vracely na své místo. Odloučení bylo zrušeno. 

 

Prožíval jsem skoro šťastné dny. Lze říci, že tento první kontakt smyl 

všechny moje pochyby a otázky? Bohužel ne. Někdy mi to, co mi 

chtěla sdělit, přicházelo vysoko a jasně, ale nejčastěji jsem byl 

přesvědčen, že jsem si napovídal sám sobě slova, která jsem chtěl 

slyšet. Nekonečný skeptik ve mně znovu o všem pochyboval. 

 

Jednoho rána se mi dostalo zcela jasného logického vysvětlení. Velmi 

dobře jsem spal a nacházel se ve stavu výborné vnímavosti. Seděl 

jsem na terase, naproti velkolepému panoramatu, které mi nabízelo 

nedaleké pohoří a dal jsem se jen tak do poslouchání, abych se 

rozptýlil. Tu ke mně dolehlo: 

 

„Špatně se ti rozeznává, co ti říkám opravdu od toho, co si myslíš, že ti 

říkám. To je normální. Má slova neprocházejí tvým tympánem: proudí 

ti přímo do mozku. A co tam nacházejí? Tvá slova. Je to jako třídící 

nádraží, kde je mírný nepořádek: rozjíždí se to do všech stran a naráží 

do sebe. “ 

 

„Co mám dělat?“ 

„Úplné prázdno ve svém mozku. Nesmíš myslet na nic. Na nic! Pak mě 

uslyšíš jasně a bez rušení. “ 

„To není lehké. “ 

 

„Je to otázka vůle a taky cvičení. Ale půjde ti to čím dál tím líp, 

trablíku. Kočky se za celou noc nevrátily. “ 

„Byly tu dnes ráno. “ 

„Opravdové štěstí! Ty si fakt myslíš, že je nutné nechat je lítat uprostřed 

všeho toho nebezpečí?“ 

 

Až dosud jsme si ještě tak dlouho nepovídali. Byl jsem omámen. 

Vypadalo to tak jednoduché! A přesto jsem věděl, že budu ještě 
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často považovat její proslov za svůj. Otázka vůle a cvičení, říkala. Šel 

jsem se tedy do toho dát. 

 

Tentýž večer, když jsem umyl a uklidil nádobí, sešli jsme se na terase 

pod hvězdami. Cítil jsem, že přecházela sem a tam. Na tento vjem 

jsem byl dobře natrénovaný.  

 

Pocit její blízkosti byl zcela jasný a stejně tak jsem si uvědomoval, když 

zde nebyla. Umínil jsem si, že se jí jednou vyptám na její záhadné 

zaměstnání a zpozoroval jsem, že když jsem ji volal, byla okamžitě  

u mě.  

 

I teď tomu tak bylo. Řekla mi: 

„Skočím se podívat za Terezou. Není jí dobře.“ Podíval jsem se na 

hodinky: 

„Je půl jedenácté, nemyslíš, že už leží? Vstává brzy, víš?“ 

„Uvidím. “ 

 

A rázem jsem ji už vedle sebe necítil. To se přihodilo jedno pondělí. 

Příští středu mi napadlo zavolat Tereze a zeptat se jí, jak se jí daří. 

Hezkou chvíli jsme povídali, poptala se po mem zdraví a na můj pobyt 

zde. Bez uvažování jsem se jí zeptal: 

„Mimochodem, Terezo, nebyla jste předvčírem poctěna nějakou 

návštěvou?“ 

 

„Jistě, Pavla se za mnou přišla podívat. Dokonce mi hladila vlasy, jako 

to dělávala, když jsem se nad ní skláněla, vzpomínáte si?“ 

„Kolik bylo hodin?“ 

„Půl jedenácté. Chystala jsem se jít spát.“ 

 

Půl jedenácté! Stejný čas! Tereza je žena, která stojí nohama pevně 

na zemi. Spousta lidí ji zná a váží si jí. Nevykládá historky, aby se 

udělala zajímavou. 

Byl to fakt. Pavla potřebovala pouze vteřinu na to, aby se dostala  

z naší chalupy doprostřed 20. pařížského okrsku. 

 

„No chápeš to?“, ptá se mě. „Vymyká se to pochopitelně naprosto 

našem fyzikálním znalostem!“  

 

„Já vím, ale když už přijmeš jeden neprokazatelný fakt, musíš přijmout 

i ty ostatní. Aspoň já to takhle beru. Čím dál tím víc se mluví o tom, že 
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ve skutečnosti, tedy ne v té naší, čas neexistuje, už to, tuším, hlásal 

Einstein.“  

 

„Končilo léto a období dvoutýdenní samoty přerušované jen 

posledními pozváními mi skýtalo nesčetné příležitosti navázat znovu 

dialog se svou ženou, tak se o ně přece nebudu připravovat!“, 

pokračoval Jindra.  

 

„Postupně jsem si zvykal a vnímal ji čím dál tím lépe. Ještě se mi 

stávalo, že jsem zaměňoval svoje řeči s jejími, ale většinou, díky 

sebekázni, kterou jsem si vnutil, jsem ji mohl přijímat stoprocentně. 

Jedna z otázek, kterou jsem měl neustále na jazyku byla přirozeně 

tahle: 

„Kde vlastně jsi? V jakém jsi prostředí? Čím se zabýváš?“ 

Její odpověď zněla: 

 

„Nemohu ti to vysvětlit. Slova, kterých ty používáš, a jež jsem užívala já 

« předtím », nemohou v žádném případě popsat nebo vysvětlit ten jiný 

život jakým je můj, ani mé okolí. Jedná se o jiný svět, jiné vjemy, 

emoce, jiné schopnosti a jiný jazyk. 

 
 

Jediné co ti mohu říct, poněvadž tomu můžeš porozumět je, že pojmy 

času a prostoru neexistují. Nepodléháme zemské přitažlivosti  

a omezením, která sešněrovávala myšlení, pohyb, dorozumívání.  

A pak, to nejdůležitější.  
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Na zemi jsem měla jen zúženou představu o Bohu, něco mlhavého, 

neujasněného, jakýsi pozůstatek křesťanské výuky, rutina, která vás 

všechny vede k rolničkovým svátkům, k roztržitým a nudným mším. Ale 

zde, teď - to si nedovedeš představit. Oslnění štěstím!“ 

 

„Vzbuzuješ ve mně docela chuť tě následovat.“  

„Vím, že ses zaobíral myšlenkou na sebezničení, když jsem tě opustila. 

Dokonce ses informoval o nejjistějším způsobu, jak s tím skoncovat  

a bylo ti to řečeno. Vím to, medvídku. Ale prosím tě, nedělej to. Už 

jsem tě o to mimochodem žádala.“ 

 

„Představ si obrácenou situaci. Co bys dělala ty?“ 

„U mě to není to samé. Já měla na zemi jen tebe a kočky. Ty bych 

byla umístila u lidí, kteří je milují, a kde by byly zůstaly spolu a šťastny. 

A pak bych se byla odstřelila, to je jistý. Ty máš své dcery. A taky máš 

ještě spousty úkolů.“ 

 

„Jakých?… V šestasedmdesáti jsem na konečné. Můj úkol tady dole 

je skončen.“ 

„Vůbec ne. Můžeš ještě rozdávat spousty štěstí svými knihami.“ 

„Když ty už je nečteš, nemám chuť na psaní… A psát o čem, vlastně?“ 

„Máš psát o tom, co se nám dvěma teď přihodilo.“ 

„Nikdo mi nebude věřit. A na co vůbec?“ 

 

„Abys dal naději zoufalým. Aby ti, kteří si myslí, že smrt je velká černá 

díra, ve které zmizíme navždy, zvěděli, že smrt nerozlučuje ty, kteří se 

milují; že se mohou setkat, dorozumět, mluvit spolu, vzájemně si 

pomoci. Chtít to a věřit tomu a stane se to uskutečnitelným.  

 

Je to vlastně jediná opravdová útěcha. A až to napíšeš, budou ti věřit, 

poněvadž ty nejsi žádný baron Prášil. Samozřejmě se vyskytnou 

čtenáři, kteří budou pochybovat. Ale bude jich také hodně, kteří 

uvěří, protože ty jsi byl vždycky člověk konkrétní, rozumový, seriózní  

v práci i v životě. Na pověsti záleží.“ 

 

„Jsi šťastná?“ 

„Jsem neskonale šťastná, trablíku, a pak, nemít už bolesti, necítit už 

trpící tělo…“ 

„Nemohla ‘s mi říct nic, co by mě více utěšilo.“ 
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Jeden po druhém jsem si zapisoval tyto rozhovory, abych je 

nezapomněl, anebo nepřidal později něco navíc. Ale psal jsem jen to, 

čím jsem si byl absolutně jist a co zosobňovalo Pavlin styl, její intonace. 

A to jsem znal velice dobře! 

 
Vždycky tvrdila, že neumí psát, i když koncepty dopisů, které mi 

předkládala, byly perfektní. Ale její jazyk byl velmi vzletný, humorný, 

bohatý na výrazy a na smysl obrazu. Zkrátka, vyjadřovala se s takovou 

originalitou, že nešlo zaměnit naše dva proslovy, když opravdu  

komunikovala.  

 

Přesto přese všechno, tak jak jsem to předvídal, stávalo se občas  

a bude zřejmě ještě dlouho, že mé slovo nebo má věta vklouzly 

pokradmu mezi její. Ale zvykal jsem si a časem se mi dařilo tyto 

vetřelce zavčas rozpoznat a vystrnadit z písemného podání našich 

hovorů. 

 

„To není nic překvapujícího, medvídku, vzpomeň si, kolikrát se nám 

stalo, že jsme mysleli zároveň na stejnou věc. To je přece známé  

o lidech, mezi kterými existuje citový vztah, a psychologové ho studují 

už pěknou dobu.  

 

Už nevím, jak se tomu říká. Jestliže jsme si dříve předávali na dálku  

z mozku do mozku myšlenky, tím spíš můžeme teď, když se naše 

klábosení odehrává v jediné palici: ve tvé.“ 

 

To všechno mi pomáhalo lépe porozumět. V tom nepřetržitém souboji, 

které svádělo mé přesvědčení s vrozenou nedůvěřivostí, že se mezi 

námi ustálí nějaký zachytitelný kontakt, nabývala jistota postupně na 

váze a bez pochyby nakonec zvítězí. 

http://www.mujpohlednatajemstvivesmiru.cz/


ZPOZA ZRCADLA    Darja Favart 
 

www.mujpohlednatajemstvivesmiru.cz      2018   44 
 

 

Bylo to proto, aby jí pomohla, že Pavla čas od času přidala znamení, 

které se podobalo mrknutí? Dva týdny před mým odjezdem mi 

udělala další. 

 

Nechal jsem nedopatřením zapnutý kontakt od auta, čímž se úplně 

vybila baterie, a když jsem nazítří potřeboval zajet do vesnice, auto 

nenastartovalo. Zavolal jsem tedy do servisu a oni mi poslali 

mechanika s novou. Seděl jsem zatím na terase a čekal na něj.  

 

Kolem poledne se objevil a já jen tak jakoby mimochodem svěřoval 

Pavle: 

„Je to přece pitomost muset koupit novou baterii! Jsou inteligentnější 

způsoby jak vyhazovat své peníze.“ 

„Běž zapnout kontakt, medvídku.“ 

 

Poslechl jsem bez odmlouvání. Při prvním pokusu motor vesele 

nastartoval. Ještě se točil, když mechanik parkoval své auto hned 

vedle mého:  

„Ale vaše baterie je perfektní!“ 

„Ano, nechápu to. Musel jsem před chvílí něco špatně udělat.“ 

Usadil se za mým volantem, vypnul kontakt, zase ho zapnul a motor 

se opět rozjel. 

 

„Je zcela nabitá.“ 

„Je mi líto, že jsem vás obtěžoval kvůli ničemu.“ 

„To nevadí, pane Boileau. Jsem rád, že vám to funguje.“ 

 

O chvíli později jsem se tázal svého strážného anděla: 

„Jak ‘s to udělala? Je to jako s tou šekovou knížkou… Pořád jsem to 

nepochopil. Máš nějaký trik?“ 

„Jsou otázky, na které se neodpovídá, trablíku. Našel ‘s šekovou knížku 

a tvůj motor jede, tak se s tím spokoj a na víc se mě neptej. Vzpomínáš 

si, že jsem ti ty poslední květnové dny, než jsem tě fyzicky opustila, 

slíbila, že ti pomůžu?“ 

 

„Ano, jistě!“ 

„A to taky dělám. Ale moje pomoc má své hranice. Nejsem pánbůh 

a ty budeš mít vždycky volný výběr se správně nebo špatně 

rozhodnout. Nemůžu ti tedy zabránit mít hlavu v luftě, nebo 
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zapomenout vypnout motor. Vše o co se můžu pokusit, je omezit 

škodu.“ 

„I tak už je to přece hodně!“ 

 

Této nadpřirozené pomoci jsem se netěšil sám. Její přátelé z ní taky 

měli prospěch a René je toho nejjasnějším příkladem: 

„U Pštrosa“, kterého René s Margot vedli, bylo stále plno. Ale osm let 

nucených prací, jaké představuje restaurace v Paříži, jim stačilo ke 

štěstí a oni se rozhodli, lokál co nejrychleji prodat.  

 

Bohužel, v roce 1994 se stále ještě nerýsoval konec dlouhých ústupků 

a na jejich opakovaný inzerát zatím nikdo neodpověděl.  

 

Toho zářijového dne, jehož datum jsem zapomněl, se Margot cítila 

skleslejší a sklíčenější než kdykoli předtím. Čekala, až poslední klient 

odejde a odebrala se do blízkého kostela Saint -Eustache. Krátce se 

pomodlila k Pavle: 

„Pomoz mi, Drahouši. Mám toho nejen až nad hlavu, ale plný zuby!“ 

 

Když se vrátila k « Pštrosovi », zvonil telefon. Zvedla sluchátko  

a neznámý hlas jí říká: 

„Paní Margot? Je vaše restaurace stále na prodej? Měl bych zájem.“ 

Obchod byl uzavřen a ona prodala « Pštrosa ».  

 

„To je úžsasný!“ obdivovala jsem ten bleskurychlý zásah. 

„A takových bylo víc. Později mi Pavla svěřila, v čem spočívá její 

pomoc: 

 

„Říkám ti, nejsem divotvorce. Jsem pouze obyčejná ženská, která má 

výhodnější postavení k obhájení dobré věci, než vy ostatní. Mohu se 

tedy pokusit, říkám dobře: pokusit zařídit to tak, aby důsledky vašich 

neobratností nebo omylů byly zmírněny.  

 

Ale běžněji, řekla bych dokonce normálněji, spočívá má pomoc  

v inspirování správných rozhodnutí a v udělování dobrých rad. To 

mám na dosah neustále a závisí to pouze na mně. Tak hleď 

poslouchat mých rad, trablíku, což jsi vždycky nedělal, když jsme žili 

spolu.“ 

A bum přes prsty! 

 

http://www.mujpohlednatajemstvivesmiru.cz/


ZPOZA ZRCADLA    Darja Favart 
 

www.mujpohlednatajemstvivesmiru.cz      2018   46 
 

 
A byl tam opravdu. Našuškávač mi pochopitelně perfidně šeptl do 

ucha, že si kdokoli kdykoli může najednou vzpomenout na místo, kam 

mimovolně položil nějaký předmět. Samozřejmě. Bylo však proto 

zakázáno myslet si, že Pavla mi pomohla jej najít? (můj syn to udělal 

už tolikrát!)  

 

Navíc v tomto případě mně její rada nebo doporučení přicházely 

dokonale identifikovatelné a jasně osobité, nebylo to něco, jako «To 

jsem pitomec, nechal jsem je ležet na zídce květinového salónu! » 

 

Když jsem jedné noci vypínal automatické kropení trávníku, zvrtla se 

mi noha na kamenech a já se rozplácl jak široký, tak dlouhý na 

kameny u trávníku. Rázem jsem spatřil tisíc andělíčků. Po chvíli jsem 

vstal, a když jsem zjistil, že můžu chodit, usoudil jsem, že nic zlomeného 

to nebude.  

 

„Neskonalé díky, miláčku. Jestli mě takhle chráníš, to teda bude 

vypadat!“ 

„Poslyš, medvídku, říkala jsem ti to už několikrát: nemohu ti zabránit  

v dělání blbostí. Mohu se leda vynasnažit, aby tvůj pád neměl 

nepříjemné následky. Zavolej hned zítra ráno našemu doktorovi  

a požádej ho, aby se na tebe přišel podívat.“ 

 

„To nestojí za to. Nic zlomeného nemám. Budu mít modráka, toť vše.“ 

A příležitosti jí poděkovat mi 

dávala nesčetné. Například 

tenkrát, když jsem nemohl najít 

klíče od domu. Šel jsem pro poštu, 

otevřel schránku klíčkem 

zavěšeným na svazku, načež celý 

svazek zmizel. 

 

„Nechal ‘s ho ležet na zídce 

květinového salónu, když sis sedl  

a rozlepoval noviny, abys přelítl 

tučné titulky.“ 
 

http://www.mujpohlednatajemstvivesmiru.cz/


ZPOZA ZRCADLA    Darja Favart 
 

www.mujpohlednatajemstvivesmiru.cz      2018   47 
 

„Snažně tě prosím, poslechni mě! Zavolej mu. Ty sám nemůžeš vědět, 

jestli nemáš něco zlomeného. Ale je mi to opravdu líto. Máš jistě velké 

bolesti.“ 

„Zažil jsem horší. Ale udělám, co mi radíš, když tak na tom lpíš.“ 

 

„Čtyři čistě zlomená žebra. Deváté, desáté, jedenácté a dvanácté 

vlevo. Výborně, člověče! Trefil jste do černého! Pavla zřejmě cítila, že 

jsem se na ni chvílemi zlobil, protože mi nepomohla se tomu pádu 

vyhnout. A tak trpělivě upřesňovala: 

 

„Kdyby mé zásahy měly moc uchránit tě před všemi nehodami, všemi 

nepříjemnostmi, mrzutostmi a problémy, bylo by to příliš krásné  

a jednoduché. Už bys nikdy nespadl, nenachladil se, nikdy bys 

neztratil klíče, nepíchl bys pneumatiku, netrpěl bys a konečně - proč 

ne? - ani bys neumřel.  

 

Chápeš? Zato ti ale můžu říct, že tvá žebírka se perfektně zacelí, a že 

za tři týdny už je nebudeš cítit.“ 

 

Někdy se stávalo, že odpověděla na nepoložené otázky, nebo 

zachytila letmou myšlenku, která mi právě procházela myslí. 

„Setkáváme se ve tvé kotrbě, Jindro, nezapomínej!“  

„Už nikdy neuslyším tvůj hlas?“ 

„Ne, myslím, že ne. Nesmíš čekat na zázraky, to není můj obor. Ale to 

co se děje nám, přece není tak málo, ne?“ 

Musel jsem souhlasit. 

 

Za všech okolností se snažím ověřit si, že určitý vzkaz, který jsem 

obdržel, nebo nějaká zjevně nevysvětlitelná skutečnost jí mohou být 

objektivně přiřčeny a nejsou výplodem mé fantazie anebo náhody. 

Není to vždy jednoduché. O její pravidelné přítomnosti už nemám 

nejmenších pochyb. A jak bych mohl?  

 

Ale přes všechny mé snahy vyprázdnit si mozek jakmile ke mně 

promlouvá, je možné a dokonce pravděpodobné, že se mé myšlenky 

a má slova ještě někdy pletou mezi její, poněvadž některé dny 

probíhá komunikace obtížněji. 

 

Například si stále kladu otázky ohledně malé příhody, která se 

odehrála v šatně. Ukládal jsem tam jednoho dne obleky, které jsem 
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přinesl z čistírny a najednou jsem ji cítil velice jasně vedle sebe. O tom 

jsem naprosto nepochyboval. Popichoval jsem ji: 

 

„Ach tak, ty jsi tu a hlídáš, jestli si pořádně pověsím obleky na ramínka, 

co?“ 

Vnímal jsem, že se usmívala, a že se ke mne něžně přitiskla, aniž bych 

ale byl ten vjem ucítil. A v tom přišel Lulu za námi… 

 

 
 

Ten malý kocourek se nijak zvlášť citově neprojevuje, kromě k Velkému 

Mimi, svému bohu, lásce svého života. Ale nikdy si nepřijde pro 

pohlazení, pro nějakou něžnost, nebo pospat si v klíně. Taky jsem ho 

nikdy neslyšel vrnět.  

 

Když ho člověk hladí, vyhrbí záda do oblouku, jako by chtěl zahnat tu 

ruku, která ho otravuje, a když ho vezme do náručí, škube sebou jak 

přeříznutý červ tak dlouho, dokud ho nepoloží zpět na zem. Co se tedy 

dělo?  Neboť přišel až sem, zvedl ke mně své krásné zlaté oči a začal 

se o mě třít, proplétal se mi mezi nohama, zkrátka jak říkají milovníci 

koček, « dělal osmičky ». 

 

Kočky mají šestý smysl, to ví každý. Vnímají věci, které nám unikají, 

pospíchají ke dveřím, aby nás přivítaly ve chvíli, kdy zaparkováváme 

káru daleko v ulici; mohou urazit osm set kilometrů přes hory a doly, 

aby se vrátily zpět domů, aniž se zmýlily. Větří bouřku a zemětřesení 

dávno před námi. A tak si myslím, aniž bych to mohl tvrdit, že Lulu cítil 

Pavlinu přítomnost, a že se tak točil kolem ní a upíral své oči na ni.  

A dokonce - jaký zázrak! - vrněl!   
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Čas od času máme mezi sebou malé rozmíšky. Přechodné, velice 

krátké! Ten večer jsem se cítil velmi opuštěn. Od rána jsem ji neslyšel 

ani jednou na mě zavolat: „Ahoj trablíku! Vyspal ses dobře?“ nebo 

„Co budeš vařit k obědu?“ K 7. h večer jsem zapnul televizi, abych si 

poslechl zprávy. A než jsem se uvelebil, prohodil jsem výčitku: 

 

„Dnes ses tedy o mě moc nestarala…“ 

Odpověď mi přišla okamžitě: 

„Taky ‘s mě moc nehledal.“ 

Vypnul jsem přístroj, protože to, co jsme si měli sdělit bylo důležitější, 

než mudrování hlasatele. 

„Moc jsem tě nehledal, říkáš? Vysvětli.“ 

 

„Nemohu s tebou být pořád, však víš. Někdy se přijdu spontánně 

podívat, co děláš, pobýt doma, pohladit kočky pohledem. Ale 

nejčastěji za tebou chodím, když mě potřebuješ, když mě voláš, když 

máš chuť se mnou mluvit. Dnes nic z toho.  

 

Vzpomeň si na naši úmluvu, než jsem se odebrala na druhou stranu. 

Abychom se sešli, musíme to chtít oba společně, ty i já. Je tu třeba 

vyvinout úsilí, chápeš? Nic není zadarmo, všechno se musí zasloužit jak 

zde, kde jsem teď já, tak tam, kde jsi ty.“ 

 

Zapsal jsem si lekci řádně za uši. 

 

Jednou večer na chalupě jsme se pokojně dívali na hvězdy, kočky 

spaly na vedlejších křeslech s jedním okem otevřeným. Zeptal jsem se 

jí, jestli bych ji jednou alespoň na pár vteřin mohl vidět, třeba i z dálky, 

i jen v mlze - nebo alespoň pohled a úsměv. Odpověděla mi: 

 

„Tohle není v mé moci, medvídku.“  

„Přesto se to už stalo jiným.“ 

 

Týden předtím jsem totiž obědval se svým bratrancem dominikánem, 

který byl na krátko v blízkém opatství. Jak lze předpokládat, mluvili 

jsme hodně o onom světě, o němž toho věděl víc, než já. Především 

mi vyprávěl o velmi překvapujícím zásahu svaté Terezy z Lisieux rok po 

její smrti: 
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„Ale já jsem vám nikoho neposílala!“ 

„Přece nejsem blázen. Nějaká mladá žena mě přišla v pátek večer 

prosit, abych vás nevyhazoval. Navíc s velmi účinnými argumenty.“  

Zaměstnankyně bleskově pochopila a vytáhla ze své kabelky 

fotografii Terezy z Lisieux a podávala ji řediteli: 

 

„Byla to tato žena?“ 

Ředitel se mrkl:  

„Naprosto. Přesně ta.“ 

„Ale pane řediteli, ona už před rokem zemřela.“ 

„Nevykládejte hlouposti. I zřízenec ji viděl odcházet. Pojďte sem, 

Lacroix, v pátek večer kolem 18h30 jste mě viděl vyprovázet ke dveřím 

mladou ženu, že jo?“ 

 

Zřízenec vypadal zmateně: 

„Opravdu jste vyšel z kanceláře, pane řediteli, dokonce jste mluvil sám 

se sebou, promiňte, ale… byl jste sám.“ 

 

Tuto opravdovou příhodu, alespoň můj bratranec dominikán to tvrdil, 

jsem povyprávěl Pavle. 

„Ano, řekla mi. Můžeme si zcela výjimečně na sebe vzít lidskou 

podobu. Ale jednak nejsem svatá Tereza, která sem má volný vstup, 

a jednak o tom nemohu rozhodovat já.“  

„A kdybys o to požádala?“ 

 

Zachytil jsem zcela jasně její nenapodobitelný smích. Hned nato ale 

zvážněla: 

Jedna mladá žena, která s Terezou 

komunikovala, měla být následujícího 

dne propuštěna z práce. Svěřila se s tím 

Tereze, která jí slíbila svou pomoc. 

Následující pondělí byla předvolána  

k řediteli, který jí říká: 

 

„Nebylo nutné posílat mi vaši přítelkyni, 

aby za vás orodovala. Známe vaše 

kvality a stejně jsme se rozhodli, že zde 

zůstanete.“ 

 
 

http://www.mujpohlednatajemstvivesmiru.cz/


ZPOZA ZRCADLA    Darja Favart 
 

www.mujpohlednatajemstvivesmiru.cz      2018   51 
 

 

 
 

Jakmile jsem nanesl tento námět, uzavírala se jak ústřice a rozhovor 

se zkrátil. Bylo jí zakázáno o tom hovořit? Snažil jsem se při různých 

příležitostech dozvědět víc o tomto «jiném životě», o tom záhadném 

nekonečnu, které se stalo jejím prostředím. Odpověď byla typicky 

Pavlin surový odlitek: 

 

„Poslyš, medvídku, pokud bych znala slova, která by ti umožnila 

nahlédnout a možná pochopit jaký je tento jiný život, kde teď jsem,  

a který mě obklopuje a čemu věnuji ten krátký časový úsek, jejž 

nazýváš dnem, stačilo by ti sednout do letadla, letět do Vatikánu  

a říct papeži.: « Uhněte, ať si sem můžu sednout. Já všechno vím a vše 

vysvětlím. »  

 

Mohl bys mimochodem pronést tu samou řeč k velkému rabínovi, 

velkému muftímu, arcibiskupovi z Canterbury a patriarchovi ortodoxní 

církve. Následníkem svatého Petra, Abrahama, Machometa  

a Konfucia by byl sám Jindřich Boileau. Určitá zeď mezi naším a vaším 

světem je nevyhnutelná a nezbytná, víš a neptej se mě proč, můžeš si 

to domyslet.“ 

 

Opět jsem si zapsal to za uši. 

 

Pomalu jsme si vytvářeli určitý řád. Každé ráno jsem se nejdříve 

vzpamatoval snídaní, než jsem ji pozval, aby si ke mně přisedla na 

protější židli v kuchyni. 

 

„Děláš si o světě, kde žiji, 

představy pozemšťana. 

Ber věci, tak jak jsou a jak 

přicházejí, můj panáčku 

a nesnaž se proniknout 

nesdělitelným.“ 
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„Tuto noc jsi lépe spal“, mi oznámila. (Od pádu na chalupě jsem trpěl 

bolestmi bérců, jichž jsem se nemohl zbavit, a které mi otravovaly 

existenci.) 

„Ano, to je fakt, a ty, miláčku?“ 

„Blázínku, víš přece, že už nepotřebuji spát.“ 

 

Cítil jsem, že ke mně obrací svůj krásný obličej, a že se na mě usmívá. 

Dodala: 

„Hezky ses o mě staral.“ 

Musel jsem se zasmát, protože s touto větou na mě přišla bezdůvodně 

už aspoň desetkrát, uprostřed rozhovoru. 

 

„Proč mi to tak často opakuješ?“ 

„Protože jsem ti to dost nevyjádřila předtím. Nic jsem si 

neuvědomovala. Tady jsem teď poznala a pochopila mnohé. A tak ti 

říkám: hezky jsi mě ošetřoval, toť vše.“ 

 

„Jsi roztomilá.“ 

„Jo, jsem roztomilá a ty sis zatím zase propálil nové pyžamo.“ (Musím 

přiznat, že žhavý popel z dýmky mi často přistane na košili, županu 

nebo ručníku. Vždycky si toho všimla dřív než já.) Někdy jsem se divil, 

jak moc si všeho všímá. 

 

„Přemýšlej, říkala, pokud vidím tebe, vidím i vše co tě obklopuje, ne? 

Včera ‘s mi řekl, že už nechceš cestovat, protože by tě samotného 

nebavilo vidět jiné země, nové tváře. Ale kdybych tě doprovázela -  

a tím si můžeš být jist-, viděla bych to s tebou.“ 

 

„Už by to nebylo totéž. Především bys se mnou nebyla celou dobu. 

Máš tolik práce! A pak, neviděl bych tě se nadchnout nějakým 

obrazem, předmětem, či památkou.  

 

Nevzala bys mě pod paží při přecházení ulice. Neochutnala bys se 

mnou místní speciality vyhlášené restaurace. Opustila bys mě, jakmile 

bych si v hotelovém pokoji lehl. Ne, to by nebylo to stejné.“ 

 

„Ještě si o tom promluvíme. Dnes ráno nejsi ve formě.“ 

„Jdu na nákup. Půjdeš se mnou?“ 

„Jistě, už jen proto, abys nenakoupil hlouposti. Ty zbožňuješ utrácet 

peníze, můj trablíku.“ 

„To není pravda. Dávám velký pozor.“ 
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„To je novinka.“ 

 

V začátcích, i když jsem byl na ulici, jsem k ní promlouval hlasitě. Lidé 

se kolikrát za námi otáčeli, pokyvovali hlavou a usmívali se. Teď jsem 

se na ni obracel nejčastěji mentálně. A zároveň jsem se cítil jako 

obydlený. Zvláštní pocit… 

 

Dcera Sylvie se právě vrátila z dlouhého pobytu v zahraničí. A jelikož 

vrátila klíče od svého bytečku, aby nemusela platit zbytečně nájem, 

bydlela už deset dní u mě, což s sebou neslo přípravu složitějších jídel.  

 

Až dosud jsem jí kvůli neústupné bolesti ischiasu přenechával malé 

nákupy ve čtvrti, ale teď už se zásoby tenčily.  

 

Cítil jsem se lépe a navrhl jí, abychom šli naplnit dva vozíky do 

velkoobchodu. Když jsme se vraceli, upozornila mě, ze mě nenechá 

do našeho druhého poschodí bez výtahu vynést ani jednu tašku  

s nákupem. 

 

„Vezmu ty nejlehčí, nestrachuj se.“ 

„Ne, tati, žádný. Tvůj ischias tě dnes ráno sice nechává na pokoji, ale 

to není důvod k tomu, abychom ho dráždili.“ 

„No, uvidíme.“ 

 

Před domem jsme se zastavili v druhém proudu a vytáhli z kufru, 

(hlavně ona) horu krabic a balíků, kterou jsme navršili do vstupní haly. 

„Jdu zaparkovat auto a přijdu ti pomoct.“ 

 

Usedl jsem znovu za volant a díky jednosměrkám objížděl krkolomně 

čtvrt. Naneštěstí byla vedlejší ulice rozkopaná a zakázaný vjezd. 

Zbývalo jediné řešení: dojet až na další náměstí, abych se pak vrátil 

zpět.  

 

Jak jsem jel, zdálo se mi, že mi Pavla chce něco říct a z roztržitosti jsem 

přejel podzemní parkoviště a octl se na výchozím bodě. A tak jsem 

rozčileně začal okruh znovu. Tentokrát však blokoval ulici náklaďák 

dodávající zboží. 
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„Minutku, jo?“ zavolal na mě chlápek, který vytahoval bedny s pivem. 

Obvykle, když se mi něco takového přihodí, vylezu ven a pomáhám 

dodavateli vyprázdnit naklad a tak jsou všichni spokojeni: chlápek, 

který získal čas a automobilisti vzadu ze stejného důvodu. Jenže 

tentokrát mi to bolesti nedovolily.  

 

Konečně se rozjel a já se dostal domů. Chodba byla prázdná. Sylvie 

vynesla všechny nákupy, což mě rozladilo: 

 

„Lituji, že jsem tě musel nechat všechno tahat samotnou.“  

A povyprávěl jsem ji své neúspěchy. Vyprskla smíchy: 

„Představ si, že když ‘s  odjel zaparkovat auto, požádala jsem Pavlu, 

aby zařídila, ať se opozdíš.“ Těm dvěma spolupachatelkám se to teda 

povedlo. Pěkně to na mě ušily. 

 

Večer mi Pavla vyčítala: 

„Sylvie má pravdu, nejsi rozumný. Jak chceš, aby se to zlepšilo, když 

stále tvrdohlavě nosíš v každé ruce desetikilové tašky? Nech si to 

přece dodat! Je to tak jednoduché!“ 

 

Mé zdraví bylo pro ni vždy zdrojem úzkostí a naopak. Každému z nás 

dělalo starosti zdraví toho druhého. Ale jestliže mě posuzovala  

v tomhle směru jako lehkomyslného, neopatrného a nerozumného, 

ona sama se o malé i vetší následky stárnutí začala starat, až už nebylo 

možné je ignorovat.  

 

Trpěla například kloubovým revmatismem, který ji deformoval prsty  

a uváděl ji v zoufalství, poněvadž ona, která zbožňovala šití, vyšívání, 

vymýšlení patchworků, střihání a šití šatů nebo pletení, mohla teď stěží 

navléknout nit do jehly, aby přišila knoflík. 
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„Jestliže už nemůžu používat ruce, chodit a utíkat jako ostatní, jestli 

nemůžu pohnout kamenem, vyklestit strom a sehnout se, abych si 

utrhla květinu, raději se odstřelím teď hned.“ 

 

Myslel jsem na to všechno, ale v myšlenkách pokračovala ona: 

„Vidíš, Jindro, všichni se vzpírají představě brzké smrti. Ale teď už vím, 

že v plánování není žádný omyl. Opustila jsem svůj předcházející život 

právě před tím, než začal být úplně nesnesitelným. 

 

„To se mohlo zařídit! Byla by sis nechala artrózu zoperovat a byli 

bychom jeli ze dvakrát do lázní.“ 

 

„A kdo ti řekl, že by naše dvojice byla odolala té otravě? Když člověk 

neustále trpí, stává se popudlivým. A když se cítí neužitečným, stává 

se nespravedlivým. Jakmile vám zrcadlo vrací stárnoucí zvadlý 

obličej, který byl kdysi krásný, začnete být zlý. Cožpak jsem nebyla čím 

dál tím častěji podrážděná? A někdy nespravedlivá? Přiznej poctivě!“  

 

 
 

„Nepřeháněj. Špatnou náladu čas od času má snad každý, já 

především. Rozuměli jsme si dobře, ne?“ 

 

„Ano, rozuměli jsme si dobře, ale na jak dlouho ještě? Scházela jsem, 

už jsem nemohla nic dělat. Když se to spravilo na jedné straně, 

bouchlo to na druhé. A zachvátila mě ta rakovina! Raději bych byla 

dostala smrtelný infarkt, to ti řeknu, ale zřejmě mně ještě zbývalo pár 

věcí k odčinění.“ 
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„Když ti bylo nejhůř, asi v polovině května, ptala ses mne: « Za co 

platím? » Míníš tohle?“ 

„Ano. A možná právě proto, že jsem to splatila, vkročila jsem plnýma 

nohama do oslňujícího štěstí. Protože teď jsem šťastná, můj panáčku! 

Nekonečně šťastná!“ 

„Přece jsi mi ale často říkala, že nevěříš ani na peklo, ani na očistec?“ 

 

Ticho. Jakmile jsem začal o těchto námětech, stahovala se v mlčení. 

Asi nemám právo to vědět. 

„Jestli tomu dobře rozumím, soudíš, že ‘s přešla na druhou stranu života 

v té nejvhodnější chvíli?“ 

 

„Ano. Zcela jistě. Prožili jsme 33 let sdíleného štěstí. Uvědomuješ si to?! 

A jen samé obláčky. Malinké obláčky. Nesmělo to být poničeno a díky 

Bohu taky nebylo.“ 

„A přesto všechno ses v půli května bouřila!“ 

„Člověk se vzpírá všemu, co se příčí jeho chápání a co je mu 

vnuceno. Když pochopí a přijme, poděkuje.“ 

 

Byl to nejdelší rozhovor, jaký jsme kdy vedli. A protože jsem z něj 

nechtěl nic zapomenout, navlíkl jsem si župan a utíkal k psacímu stolu, 

abych věrně zapsal vše, co jsme si pověděli.  

Tato noc mě pohltila ve stavu klidu, který neměl daleko ke štěstí.  

Tys nikdy nevedla rozhovory s Robertem?“ obrátil se na mě Jindra.  

 

„Bohužel, nedostala jsem se tak daleko. Nedokázala jsem si úplně 

vyprázdnit hlavu, jak už jsem Ti říkala, i když bych bývala velice ráda. 

Ale povídej dál, je to vzrušující, fantastickej pocit, že nejsi sám, že 

můžeš vlastně vše sdílet, jen bez vizuálních vjemů“. 

 

 

III. 
 

„Následujícího dne jsem vstal v dynamické náladě, dříve než obvykle. 

Ta kniha, kterou po mne Pavla vyžadovala, musela pokročit! Zápisky 

se hromadily se vzrůstajícím nepořádkem a ona mě tlačila k tomu, 

abych jim dal formu.  

 

Až dosud jsem porodil pouze 50 ručně psaných stránek, což bylo 

daleko od skutečnosti. Kromě tebe, jsem ten skromný začátek poslal 
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třem přítelkyním a jednomu příteli, pevně rozhodnut všeho nechat, 

jestliže vaše názory budou rozpolcené.“ 

 

„A? S jakou ses potázal u ostatních? Byli stejného názoru jako já?“, 

chtěla jsem vědět. 

 

 

 
 

Nepochybujete o mém zdravém rozumu?“  

„Ne, nic, pokračuj.“ 

Musel jsem tedy pokračovat. 

 

Pavla zářila radostí: „Vidíš!“ 

Věděl jsem, že bude jako dřív přísným kritikem. Výtky, které měla vůči 

některým z mých prací se týkaly toho, co nazývala « tvá obratnost ». 

Píšeš lehce. Věty ti plynou z pera jako voda z kohoutku.  

 

A tak je samozřejmě tvá próza jednoduchá, jasná, příjemná a lehká 

ke čtení. Ale člověk se neubrání otázce, nebyl-li by text lepší s trochou 

více přemýšlení, s nějakými změnami, lépe propracován. Ohledně 

této knihy se nebojím, riziko spočívá jinde…  

„Jaké?“ 

 

„Že nebudeš dostatečně rigorózní, dost přesný… Co se nám děje, je 

přece jen vzácné. Tvůj příběh si přečte spousta skeptiků, hodně silných 

duchů. Nesmíš zapisovat nic jiného než to, čím jsi si naprosto jist nebo 

to, co může být dotvrzeno jinými osobami.  

 

„Představ si, k mému 

překvapení mi jejich 

reakce nedávaly naději 

na únik:  

„Musíš pokračovat!“  

„Zdá se vám ten příběh 

důvěryhodný  

a přesvědčivý?“ 

„Ano, zajisté.“  

„Nic vás neponouká  

k úsměvu nebo ke 

kroucení hlavou?  
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Když se člověk dotýká oblasti « jiného života », což je mým 

prostřednictvím tvůj případ, musí dávat pozor, aby se nikdy nenechal 

svést představivostí. Vzpomeň si například na tu fotku…“ 

 

Tato episoda se odehrála před pár dny. Našel jsem v jedné zásuvce 

krásnou Pavlinu fotografii velkého formátu a celý šťastný jsem se 

chystal ji umístit na prádelník v pokoji, proti své posteli. Cítil jsem, že se 

to Pavle nezamlouvá a zneklidněl jsem. 

 

„Jsem ráda, když na mě myslíš. Líbí se mi, že mě zavoláš, jakmile na 

tebe padne splín. Ale nebuď přece masochista.“ 

„Ale tvé fotky jsou v obýváku, v kuchyni…“ 

„Jo, ale před touhle projdeš dvacetkrát denně. A dvacetkrát tě 

píchne u srdce, což je úplně normální.“ 

„Nedělej si starosti, miláčku. Rád si připomínám, jak krásná jsi byla. »  

A opřel jsem fotografii o zeď.“ 

 

Vzápětí sklouzla za prádelník a mé úsilí ji vytáhnout bylo zbytečné, 

mám příliš krátkou paži. Nato mě odvolal telefon. Když jsem domluvil, 

vrátil jsem se do pokoje. Byl jsem přesvědčen, že pád způsobila Pavla 

a nechtěla mi dovolit ji vylovit. 

 

„A to ne, trablíku, musím tě zklamat. Naprosto v tom nemám prsty. 

Špatně jsi ji zapřel a ona spadla sama.“ 

 

Kdyby nebyla uvedla věci na pravou míru, byl bych se nechal svést. 

Napozítří se stal pravý opak. Lisette, naše služebná, uklízela v obýváku, 

zatímco já si v kuchyni četl noviny. Najednou se Lisette zjeví velmi 

rozrušená ve dveřích: 

 

„Pane, kropenka!“ (Naproti jednomu z oken stoji velká kamenná 

kropenka položená na sloupu.) 

„Co je s kropenkou?“ 

„Pohnula se! Několikrát! To mi paní dává dobrý den, že?“ 

„Jistě, Lisette. Měla vás moc ráda, však víte.“ 

 

Nechtěl jsem hodnou Lisette zklamat, ale byl jsem si naprosto jist, že to 

mírné zhoupnutí kropenky na sloupu záviselo jednoduše na projíždění 

náklaďáků v ulici. 

 

Večer, když za mnou Pavla přišla, pověděl jsem jí historku. 
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„Lisette byla cela šťastná, podle ní jsi jí přátelsky pokynula. Můžeš si 

myslet, že jsem jí to nevyvracel.“ 

„A dobře ‘s udělal, protože tou kropenkou jsem opravdu pohnula já. 

Lisette se nespletla.“ 

 

Nazítří dopoledne jsem se vydal za svým známým vydavatelem  

a zkoumali jsme především návrhy na obal rukopisu. Žádný nás zcela 

neuspokojoval. Když jsem odcházel, všiml jsem si, že byla téměř jedna 

hodina.  

 

Vrátit se domů? Proč ne, ale to bych obědval dost pozdě. Rozhodl 

jsem se tedy vyslídit v okolí sympatickou, levnou restauračku, což se 

mi bez potíží zdařilo. Právě jsem se dával do velkého bifteku  

s tenkými frity, když si naproti mně přisedla Pavla. Vůbec jsem to 

nečekal, protože už od začátku oběda jsem přemítal o problému  

s obalem na knihu a nenacházel řešení.  

 

Nicméně tato neviditelná přítomnost byla tak silná, že jsem zůstal  

s pusou dokořán a vidličkou ve vzduchu: 

„Ty jsi hodná, zakrátko už jsem se začínal nudit.“ 

„Už zase frity, trablíku? Víš přece, že je nesmíš.“  

„Nehubuj mě, dostal jsem na ně takovou chuť.“ 

 

Představoval jsem si její shovívavý úsměv. A když už tu byla, zeptal jsem 

se ji na názor ohledně humorné sbírky, kterou jsem dokončoval. Slíbila, 

že popřemýšlí. 

„Opustím tě, můj kocourku, nechám tě spekulovat nad tvým 

problémem.“ 

 

Řekl jsem si o účet, zaplatil a ubíral se na stanici. Mám u sebe stále 

plán metra. Sedl jsem si a vytáhl ho z peněženky, kterou jsem odložil 

na vedlejší sedadlo. Rozhodl jsem se kudy pojedu, zvedl se a popošel 

ke kolejím: 

„Medvídku!“ 

 

Zavolání zaznělo jako přísný rozkaz. Tak mocně, že jsem se rázem otočil 

a téměř čekal, že ji za sebou uvidím! Uviděl jsem však mladého muže, 

který ke mně pomalu kráčel. Držel něco v ruce a já poznával svou 

peněženku. Osahával jsem si náprsní kapsy u saka. Bezpochyby, byla 

moje. Šel jsem k němu a on mi ji podával: 
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„Byla na židli. Je vaše?“ 

Přitakal jsem a poděkoval mu. 

 
 

„Ach, kdybych tu nebyla!“, zašeptala Pavla shovívavě. Doprovázela 

mě pak ve vagonu směřujícímu ke clignancourtské bráně: 

„Proč jsi nejel autem, medvídku?“ 

„Protože jsem se bál, že nebudu mít kde zaparkovat, aniž bych utržil 

pokutu.“ 

„Měl ‘s včera problémy?“ 

 

Ne, to bylo fakt. Když jsem přijížděl, pozván na večeři k přátelům, 

uvolňovalo zrovna jedno auto místo hned naproti jejich domu. 

Opravdové štěstí! Pavla měla pravdu. Měl jsem si vzpomenout, že od 

svého návratu z chalupy, ať jsem jel kamkoliv, vždy jsem našel místo 

na parkování, až mi to přátelé záviděli: 

 

„Tys našel místo, v téhle prokleté čtvrti?“ 

„Jo, přímo před vašima.“ 

„No to se mi snad jenom zdá!“ 

 

Pochopitelně jsem se ptal Pavly, jestli vděčím za tato privilegia jí, 

anebo je-li to výsledek pouhé šťastné náhody. 

 

„Ne, trablíku, nemám moc odfouknout auto, abys mohl zaparkovat, 

coby klidnej tatík. Je to mnohem jednodušší: vedu tě k volným místům, 

které jsem si předem vyhlídla, a když tam jsou, tak samozřejmě, ‘jeď 

napravo’, nebo ‘zahni doleva’, nebo ‘ujeď ještě 100 metrů’. 

Nezaregistruješ třeba radu, kterou ti našeptávám, ale ona pronikne 

do tvého podvědomí a ty jedeš tam, kam tě vedu.“ 

 

Logické. Logické a racionální. Přesto jsem si kladl otázku, jestli Pavla 

příležitostně nehřešila z přehnané skromnosti.  
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Nicméně ještě nepřipisuji takovéhle věci na vrub své malé pozorné 

ženušky z důvodu, kvůli kterému mě varovala, ale do rubriky « Šťastné 

neidentifikovatelné události ». 

 

„Nepřičítej mi všechno co je pro tebe výhodné nebo příjemné. 

Chráním tě, jak můžu, to je pravda. Dávám ti co nejlepší rady. 

Vnukám ti dobrý výběr a správná rozhodnutí, typu:  „Zavolej 

doktorovi“ nebo „Hledej ve zlatých stránkách“.  

 

Ale svůj život si vedeš dle libosti. Přihodí se ti příjemné věci, ale taky 

smůla: většinou nebudu zodpovědná za jedny a nikdy, to si můžeš 

myslet, za ty druhé.“ 

 

Když jsme si takhle nesouvisle vyměňovali názory, měl jsem sto chutí se 

na leccos ptát. Na příklad: „Jak může «pouhý duch» jako ty pozorovat 

tak přesně věci, pohnout kropenkou nebo hladit Terezu po vlasech?“ 

 

„Ale já nejsem pouhý duch! Alespoň zatím ne. Mám tělesný zjev, pro 

tebe neviditelný, to je fakt, ale který je opatřen všemi funkcemi 

fyzického těla. Mohu vidět, slyšet, cítit vůni, mám hmat. A samozřejmě 

se taky můžu smát nebo usmívat, mohu milovat, komunikovat a druzí 

mě mohou pochopit.  

 

Toto zvláštní tělo, které obývám je osvobozeno od podřízenosti, 

chátrání, těžkopádnosti mého fyzického těla, ale to je vše. Je zároveň 

duchovní a lidskou podstatou, jakousi etapou, přeměnou, 

přechodným stavem.“ 
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„Kdybych tě mohl spatřit, kdyby ses mi mohla jednoho dne zjevit - což 

je, jak jsi mi řekla, velice vzácné, ale ne nemožné - jaký by byl tvůj 

zjev?“ 

 

„Byl by stejný jako ten co jsi znal, bez ošklivosti a utrpení. A jelikož láska 

je klíčem ke všemu včetně dorozumívání, které nám pomohla zřídit, 

pro tebe bych vypadala jako žena, kterou jsi potkal poprvé a miloval 

před, jestli se nepletu, třiatřiceti lety.“  

 

„Sním o tom, ale shledala bys mě pěkně ošklivým.“ 

„Můj panáčku, milovala jsem tě od prvního do posledního dne.  

A záleží jen a jen na tom.“ 

„Mluvíš stále o lásce.“ 

 

„Ano a budu ti o ni povídat často. Láska je magický pojem a kouzelné 

slovo. Klíčem všeho, opakuji ti to. Tam, kde jsi ty, i zde, kde jsem já. 

Otevírá všechny dveře, i ty nejuzamčenější. Proto zvířata, která nás 

měla opravdu ráda, a která jsme milovali my, jsou zde s námi. 

Překvapuje tě to? 

 

„Ne, vůbec ne. Byl jsem o tom přesvědčen.“ 

„Je pozdě, můj trablíku. Běž si lehnout. Zítra máš spoustu práce.“  

(Z této konverzace jsem určitě nic nepozměnil, protože jsem byl  

u psacího stolu, když se odehrávala a zapisoval ji postupně, jak jsme 

hovořili.) 

 

Nazítří, hned jak za mnou přišla, jsem jí svěřil své obavy ohledně 

včerejší diskuze: 

„Jestli uveřejníme, cos mi včera řekla, budou mě považovat za 

blázna.“ 

 

„Co máš z toho? Někteří tě za něj možná považovat budou, jiní, kteří 

ti uvěří, v tom najdou útěchu a vyrovnanost. A ti mě zajímají. Navíc 

nebudeš první, kdo popíše tento typ komunikací.“ 

 

„Už mi řekli, že existují knihy na toto téma. Žádnou jsem nečetl.“ 

„Já vím. A taky je nečti. Žádnou. Nesmíš být ovlivněn ničím a nikým. 

Máš psát, co prožíváš, slyšíš a konstatuješ, aniž by ses staral o to, jestli 

to potvrzuje nebo protiřečí jiným svědectvím. Slibuješ mi to, 

medvídku? Nečti žádné! Nebo ti už nic neřeknu.“ 
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„Říkáš mi toho tak málo.“ 

„Naopak, řekla jsem ti toho už dost.“ 

„Ale já pořád nevím, kde jsi. Proč mi to nechceš prozradit? 

 

„Ne že bych ti to nechtěla říct, všechno zde se vyjadřuje jinak,  

v termínech pojmů, konceptů a i slovníku. A ty nejsi bilingvní. 

Obáváme se omylů v překladech, interpretací plných 

obrazotvornosti, blouznění, nepochopení, které výustí v bludy, nebo 

mylné vývody.  

 

V určitých oblastech nadpřirozeného jsou totálně vedle všechny 

církve, i ta naše. A pak, z nedostatku pochopení vyparádili ten náš  

« jiný život » zjednodušenými a chabými představami, určenými 

bezpochyby k jeho zredukování na lidská meřítka, ale ta vedou  

k nesmyslům a neporozumění:  

 

krásný stařec s bílým vousem sedící na bílém obláčku jako římský císař; 

ďábel s kopyty jak rozdmychává, pochechtávaje se, pekelný oheň; 

andělé - ochránci v bílých šatech s neposkvrněnými křídly z labutího 

peří a dokonce i duchové, jak ses o nich před chvílí zmínil, plachtící  

v éteru jako přízrak.  

 

Není se co divit, že oslněné dítě, ze kterého se stal přemýšlivý dospělý 

člověk, všechno zavrhne, zároveň s Ježíškem, velikonočními vejci, 

které padají ze zvonů a se Spící kráskou… 

 

Nejvíc mně vadilo utrpení zvířat. Jsou nevinná. Když v televizi vysílali 

reportáž o lvici, která skočila na gazelu a zlomila jí vaz, bouřilo mě to. 

Jak by mohl dobrý Bůh něco takového dopustit?“ 

 

A já jsem tě upozorňoval, že zvířata zabíjejí, aby se uživila a ne  

z radosti, a že navíc zabíjejí bezbolestně. To lidi vymysleli mučení, ne 

zvířata.“ 

„A já ti na to odpovídala: když si kočky hrají celé hodiny s hrabošem, 

než ho jedním kousnutím zubů odkráglují, to je co?“ 

 

„Vysvětloval jsem ti, že hra, která předchází popravě, je nezbytným 

cvičením na uchování nedotčených a zostřených reflexů k lovu  

a sebeobraně, nezbytných k přežití volně žijících zvířat - jakými byly  

a mohly by se znovu stát, pokud bychom je opustili.  
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Všimni si, že tato « cvičení » hraboše velmi zřídka zraňují. Důkaz: kolikrát 

jsme vytáhli z Mimiho a Lulu tesáků hraboše, abychom je pustili na 

svobodu, a oni neměli ani škrábanec.“ 

 

„Tenkrát jsi byl jasnozřivější než já, snadněji jsi rozuzlil zjevné rozpory. 

Situace se obrátila.“ 

„Právě! Co si teď myslíš? Nebo co nového víš?“ 

 

„Je třeba postavit tuto debatu výš, na její pravou úroveň. Vesmír  

a život, který ho obývá, jsou řízeny mimo jiné zákonem velkých 

vyvažování. Vše má svůj protiklad. Je noc a je den, bílý a černý, 

smutek a radost, dobro a zlo a samozřejmě život a smrt. A nic by 

nemohlo existovat bez svého protějšku.  

 

Bez smrti by nebyl život - míním život na zemi. Bez smrti, toho regulátoru 

Tvůrčí síly, by se život zničil sám shnitím, čili tím nejhorším způsobem, 

jaký může být. Představ si třeba planetu pokrytou bytostmi 

natlačenými na sebe, šlapoucími po sobě.“ 

 

„Mohlo by se to provádět jako v Číně, regulovat porodnost. Nebo ji 

zakázat.“ 

„Každá duše se má v daný okamžik vtělit. Na všechny přijde řada. 

Proč bys chtěl, aby život zde byl rezervován několika 

privilegovaným?“ 

 

„Ale proč je nutno se vtělovat?“ 
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„Aby každá duše měla možnost volit mezi dobrem a zlem. Je to  

v celém procesu Tvořivosti jediná alternativa, která je ponechána 

otevřená. Všechny ostatní jsou nám vnuceny.“ 

 

Věděla ‘s to?“, obrátil se Jindra na mě.  

„Částečně, ne všechno, o tom vtělování jsem to slyšela trochu jinak, 

ale pokračuj.“ 

 

„Vidíš, že mi toho můžeš hodně říct, aniž bych se příliš podivoval!“ 

„Říkám ti to nejjednodušší, co může každý pochopit a ty především. 

Říkám ti to málo, co už vím nebo jsem sama pochopila. Ale zbývá 

toho ještě tolik! Jsem teprve u abecedy. Musím se ještě mnoho učit.“ 

„Kdybys mi už říkala vše, co víš…“ 

 

„Nemohl bys pochopit. Hlídej si kočku, rve ti noviny.“ 

„Ten Mimi je někdy pekelnej! Dívej se! Nadělal z nich cupaninu! 

Promiň, ztratil jsem nit.“ 

 

       
 

„Nevím. Snad dlouhá cesta?“ 

„Ujde to. Řekla bych spíš zářící vzestup. Ale to ti moc nepomůže.“ 

„Když tě volám, vyrušuji tě vlastně? Přeruším něco důležitého?“ 

„Ne. Máme zde všichni nějaké poslání. Protože jsem o to požádala, to 

mé je v prvé řadě starat se o tebe, který to potřebuješ, o naše kočky, 

o přátele. Později mi snad bude uděleno další.“ 

 

„Například?“ 

„Nevím. Posláním některých je svědčit ať už tím nebo oním 

způsobem…  Medvídku! Přetéká ti voda!“ 

„Hergot, zapomněl jsem na rybu pro kočky!“ 

„Vysvětlovala jsem ti, 

proč je nebezpečné 

používat tvého slovníku  

k popisu nebo ke snaze  

o vysvětlení 

nesdělitelného. Když ti 

například řeknu, že jsem  

v první světelné dimenzi, 

jakou představu si o tom 

můžeš udělat?“ 
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„Jestli to není škoda, musíš všechno vysát houbou. Nezapomeň utřít 

taky ovládací desku na hořáky a okraje dvířek. To bude pěkně 

vonět… Radši jdu, trablíku. Helena se necítí dobře a potřebuje mě.“ 

„V tom « jiném životě » není nic, co by ti někdy nahánělo strach?“ 

„Ale kde! Naopak. Všechno mě uklidňuje. Tak zatím ahoj, můj 

panáčku.“ 

 

„Uděláme si přestávku? Pojď si něco dát, mám docela hlad.“ Pozval 

mě najednou Jindra.  

I mně začalo kručet v břichu a neměla jsem nic proti nějaké dobrotě, 

které u tohoto gurmána nikdy nechyběly. Pošmákli jsme si na 

vynikajících krevetách s rýží a hráškem, vrátili se pak na terasu a Jindra 

vzpomínal dál: 

 

„Jak už jsem se zmínil, Lulu miloval Pavlu po svém způsobu. A měl mi 

právě připravit pěkné překvapení!. Zrovna jsem se dooblékával, byl 

jsem pozván na večeři k přátelům. Aby daly kočky pokoj, naplnil jsem 

jim před odchodem misky. Seděly na kuchyňském pultu a daly se  

s chutí do jídla.  

 

Najednou zvedl Lulu hlavu, seskočil na zem a letěl ke dveřím obýváku. 

Nehybný, zíral napjatě z prahu do místnosti. Cítil jsem jak je neklidný, 

téměř poblázněný. Co viděl nebo slyšel? Vstoupil jsem do pokoje, ale 

nešel za mnou. Místnost byla přirozeně prázdná. Žádný vetřelec ani  

o dvou ani o čtyřech nohou.  

 

Vrátil jsem se do kuchyně a viděl, že má Lulu zježenou srst, a že objem 

jeho ocasu se ztrojnásobil. Což dělají všechny kočky, když jim hrozí 

nebezpečí, nebo jim něco nahání strach, případně je mate. « No tak, 

Lulu, nic a nikdo v pokoji není. Ani pes, ani kočka, uklidni se. » Ale 

nehýbal se, oči vypoulené, chlupy v pozoru. A teprve v tu chvíli ke 

mně pronikl Pavlin hlas: 

 

„Jsem tu, medvídku.“ 

Cítil jsem zcela jasně, že se nachází před mým psacím stolem, naproti 

dveřím od kuchyně a tím i proti Lulu a čte si pravděpodobně mou 

včerejší prózu odloženou na desce. Lulu ucítil její přítomnost! 
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Ti, kdo znají kočky, vědí, jak je jejich instinkt neomylný, a že je nikdy 

nesplete. « Svědectví » tohoto kocourka bylo důležitější než všechno! 

Představte si, že od počátku tohoto příběhu jsem pouze snil, blouznil, 

v hlavě si vše vykonstruoval a považoval své naděje za skutečnost.  

 

Pak už jen chování Lulu stačí bez jakýchkoli pochyb k důkazu 

hodnověrnosti o Pavlině přítomnosti v domě. Už jen on sám 

představuje veškerou záruku. 

 

Proč takhle reagoval tentokrát a ne jindy? Určitě proto, že Pavlina 

přítomnost byla ten večer silnější, nebo protože nečekal, že ji ucítí ve 

vedlejší místnosti, daleko ode mě a od mé bezpečnosti.  

 

Těm, kteří by si mysleli, že mé vyprávění je bájením, jsem doporučil, 

aby rychle zavřeli knížku. Nemůže jim naprosto nic přinést. Nedá se nic 

dělat, nemohl jsem to zapřít: episoda s Lulu na mě udělala velmi silný 

dojem.  

 

Po sedmi napsaných knížkách o kočkách jsem považován za jejich 

znalce a v chování Lulu bylo něco nejasného. Proč měl tak očividnou, 

tak prudkou a neobyčejnou reakci? 

     

To mi Pavla prozradila až později: 

„Mezi Lulu a mnou vždycky existovalo silné pouto a to už od prvního 

dne. Evelína to správně pochopila. Přinesla mi do nemocnice černou 

plyšovou kočku, stejně velkou jako on a já trávila všechny noci s tímto 

náhradníkem Lulu v náručí.  
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Lulu mě už cítil víckrát. Minule v šatně, vzpomeň si. Pochyboval‘s  

o tom, že? Někdy taky, když jsme spolu v kuchyni, ale neprojevuje to. 

Ale včera večer jsem ho zavolala!“ 

 

„Panebože, ale tím se všechno vysvětluje!“ 

„Ano, proto reagoval tak silně.“ 

„Chceš říct, že mezi tebou a Lulu existuje stejný druh komunikace jako 

mezi námi dvěma?“ 

 

„Ne, vůbec ne, je to zcela odlišné. To co funguje u Lulu, je šestý smysl, 

který mají všechny kočky a o kterém jsi už hovořil, pokud vím. Ten 

záhadný systém zpětných vln, které žádný vědec dosud nedokázal 

vysvětlit. K tomu se připojil fakt, že když jsem ho zavolala, má 

přítomnost se obrátila k němu, zatížila ho. A to pocítil velmi silně. Jsou 

fantasticky sensitivní.“ 

Vše teď bylo objasněno. 

 

Pročítám po sobě řádky a uvědomuji si, jak dalece má Pavla pravdu 

a nakolik slova, naše ubohá slova zrazují skutečnosti, které vynikají nad 

tím malým uzavřeným světem, zúženým a materialistickým. Když píšu: 

« Pavla mi řekla », « Pavla mi vyprávěla o… », « Odpověděl jsem jí, 

že…», používám pozemského jazyka.  

 

Neboť Pavlin hlas ve skutečnosti neslyším, nikdy jsem ho neslyšel.  

A přesto mi její hovor vniká přímo do mozku, aniž jsem se o to přičinil.  

 

Ve své knížce snažně všechny prosím, aby mi uvěřili. Někdy dokonce 

přeruší úvahu, kterou se zrovna obírám, myšlenku probíhající  

v duchu, která se jí zdaleka netýká. Po počátečním tápání  

a přerušování našich vzájemných formulací, proniká ke mne nyní 

velmi silný, čistý a mimořádně identifikovatelný vjem jejího vyprávění. 

A to vše v nejhlubší tichosti. 

 

„Jestli už máš potíže s vysvětlením, jakým způsobem spolu 

rozmlouváme,“ říká mi, „představ si teda, jaké mám potíže, abych se 

pokusila ti poodhalit svůj svět a tvé těžkosti pak jej rozluštit. A potom, 

nejsem poslem trpícího lidstva. Nedostala jsem úkol objasnit lidem, co 

je čeká na této straně a jsou k tomu pádné důvody, věř mi.  

 

Proto se držím a musím se držet jednoduchých skutečností v lidském 

měřítku, které jsou ti pochopitelné, a které můžeš kolem sebe rozšířit, 
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poněvadž jsou nositelkami lásky, naděje a víry; protože dodávají 

důvěru, utěšují a pomáhají přejít z tvé strany na mou s mírem v srdci  

a na duši.“ 

 

 
 

 

IV 
 

Jednou večer seděli oba kocouři a večeřeli přikrčeni na kuchyňském 

pultu, čumák v misce a já jsem cítil, že Pavla vedle mne je pozoruje  

s dojetím: 

„Mám je tak ráda, ty šašky! Jsou krásní!“ 

„Zaujímají kočky ve stvoření zvláštní místo?“ 

„V každém případě přednostní - ve své kategorii, samozřejmě. Jako 

důkaz o tom mám u sebe naši kouzelnou Moune a svého psa 

Moustache. A přitom jsem tu neviděla ani mouchy, ani krocany.“ 

 

„Jednou jsi mi řekla, že hluboká nezištná láska, kterou k nám chovali  

a láska, kterou jsme jim vraceli, vysvětluje jejich přítomnost v tomto  

« jiném světě », kde by vlastně neměli co dělat. Není trochu těžké 

připustit něco takového pro lidi, kteří vůbec nemají stejné přesvědčení 

jako my?" 

 

„Už jsem ti to, myslím, říkala, láska je klíčem otevírajícím všechny dveře, 

i ty, a především ty, které nás oba provizorně oddělují, a za kterými se 

nacházím. Neboť zde se rozkládá království lásky, abych použila slov 

pozemšťanů.  
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Byli bychom zde zcela šťastni, kdybychom zde nenašli ty, které jsme 

na zemi milovali, a kteří milovali nás, spojené s námi  

v závratném objevování božské jednoty?  

 

Může být rodinná sešlost perfektní, chybí-li dvě děti? Proč by zvířata, 

která nás milovala a často lépe než lidé, a která jsme my milovali 

stejně jako dítě, proč by tato výjimečná zvířata měla být vyloučena  

z velkého banketu opravdového života?  

 

A ve jménu jakého tabu by mělo být naše úplné štěstí amputováno  

o tu naši část, kterou byl na zemi ten velký opětovaný cit?“ 

 

„To je jen jedna část otázky, ale uspokojuje mě. Neřekla‘s mi však, jestli 

se Bůh cítí některým tvorům blíž než jiným.“ 

 

„Bůh vše stvořil, nic nového ti tím nesděluji, od nejotřesnějšího 

dinosaura po nejmenší hmyz. Zplodil nejrůznější tvory, dal jim tvary, 

charakterové rysy a různé funkce a dal jim nestejný stupeň 

inteligence.  

 

Ale nemůžeme si myslet, že je spokojen více s jedněmi než s druhými? 

Každý tvůrce tudy prochází. Malíř, sochař, umělecký truhlář posuzují 

určitý obraz, sochu nebo kus nábytku obzvlášť zdařené.  

 

Zdá se mi evidentní, že zformoval určité výtvory s mimořádnou 

pečlivostí a láskou: růže je dokonalejší než kopřiva, orchidej 

vypracovanější než stéblo trávy… 

 

 
 

http://www.mujpohlednatajemstvivesmiru.cz/


ZPOZA ZRCADLA    Darja Favart 
 

www.mujpohlednatajemstvivesmiru.cz      2018   71 
 

Proč by nejednal stejně s některými tvory tím, že jim dal například city, 

tak jako nám, schopnost vzrušení, jako nám a určitou inteligenci jako 

nám? A jak by potom neměl cítit k těmto obzvláště vypiplaným 

tvorům, promiň mi ten výraz, mimořádnou něžnost, shovívavost, 

chtěla jsem říct, slabost?  

 

Tito tvorové jsou středním článkem mezi tím, co bych snad nazvala 

‘mechanicky jednajícím zvířetem’ a ‘Homo sapiens’, něco jako třídou 

‘citlivých zvířat’.  

 

Všimni si, že tato ‘citlivá zvířata’ se cítí tak blízká člověku a natolik se 

mu přiblížila, že jej provází celým životem, anebo si to při nejmenším 

přejí. Je to případ psa a kočky. A navíc, jestliže tito tvorové představují 

absolutní krásu, je to náhodou? Od těchto zvířat nás odlišují 

samozřejmě vzájemné schopnosti a také formy inteligence: pes 

nemůže dělat co člověk a naopak.  

 

Ale podstatný rozdíl tkví v tom, že člověk a pouze on, byl stvořen  

‘k obrazu Boha,’ se vším, co to obnáší a navíc mu byly dány funkce, 

prostředky a privilegia, která mu -a jenom jemu- umožňují mravní 

výběr, což zvířata nemají. Ta se řídí jen instinktem, chutí a nutností 

přežít.  

 

Člověk dostal od počátku právo se vzdálit od svého stvořitele. Má 

vědět sám, co s touto svobodou učiní: buď se k bohu přiblíží, nebo se 

od něj vzdálí. Zvířata tuto svobodu nedostala. Od svého zrození, až do 

smrti jsou pouhou střepinou Božské moci. Některá z nich jsou střepinou 

obzvlášť třpytivou, mimořádně milovanou a tím pádem Jemu velice 

blízkou.“ 

 

„A která z těch vyvolených, dá-li se to tak říct, je ta, co je svému 

Stvořiteli nejblíž?“ 

 

„Odpovím ti. Ale nejdřív bych ráda, abys pochopil, že vše, co ti tu teď 

říkám, naprosto nevyplývá z nějakého tajemství, které mi bylo 

prozrazeno, nebo z poučení, kterého by se mi bylo dostalo, ani  

z božského osvícení, kterým bych byla poctěna.  

 

Pouze mi z očí opadávají šupiny jedna po druhé. Přemýšlím a usuzuji 

teď díky zcela nové inteligenci, a abych tě pobavila představou - 

http://www.mujpohlednatajemstvivesmiru.cz/


ZPOZA ZRCADLA    Darja Favart 
 

www.mujpohlednatajemstvivesmiru.cz      2018   72 
 

zcela přebarvenou a renovovanou - inteligencí zbavenou nánosu, 

který jí na zemi překážel. Momentálně se nacházím v tomto stadiu. 

Předpokládám, ze mě čekají ještě lepší vyhlídky…  

 

A teď odpovím na tvou otázku. Zvířecí tvor, který se mi zdá být nejblíž 

Stvořiteli je zcela evidentně ten, který byl tak často zbožšťován, 

například před křesťanským letopočtem u Egypťanů. Udělali z něj 

bohyni Baset.  

 

Tentýž, co byl v době tmářství spojován s démony a upalován  

s čarodějnicemi, protože mu nerozuměli a měli z něj strach. Tentýž, 

jenž má ohromující, dodnes zcela nevysvětlené schopnosti,  

a konečně ten, který fascinuje generace spisovatelů, filozofu  

a učenců.“ 

 

 
„Kočka?“ 

„Ano. Které jiné zvíře by bylo mohlo cítit onehdy večer mou přítomnost 

v obýváku? Kdyby v Lulu nebyla miniaturní částečka božství, myslíš, že 

by mě ‘viděl’, mě neviditelnou?“ 

 

Dával jsem neustále pozor, víš, abych nepřekroutil její slova  

a pokaždé, když se nějaký rozverný nebo familiární rozhovor začal 

stáčet k závažným tématům, zastavoval jsem ji: „Počkej chvíli, donesu 

si něco na psaní.“ 

 

Vlastně jsem měl dojem, že mám před sebou dvě Pavly: tu zdejší  

a dřívější, veselou, sarkastickou, užívající argotických výrazů, Pavlu, 
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která mě plísnila, protože jsem nechal přetéct vodu z kastrolu, nebo 

která vykřikla: „Hlídej si kocoura, medvídku! Kydnul půlku paštiky na 

ubrus! To je přece čunče!“  

 

A pak druhou Pavlu, tu « odtamtud », tu dnešní, která mi jen 

polehoučku a zřídka pootevírala daleké obzory toho « druhého života 

», kam ji co nejrychleji spěchám následovat. 

 

Tento jev jsem necítil pouze já. Jedna z jejích přítelkyň, se kterou jsem 

nedávno večeřel, mi říkala to samé: „Ve tvém vyprávění mě zaráží 

způsob, kterým se Pavla někdy vyjadřuje.  

 

Není to tvůj styl, ani způsob, kterým mluvíš a nemluvila tak ani ona, 

když jsme spolu trávily večery a plkaly o všem možném. Chvílemi má 

člověk pocit, že mluví zároveň někdo jiný. Sem tam se objeví nějaký 

výraz, který ji přece jen umožní identifikovat.“ 

     

Zatímco mé pero běželo po papíře, cítil jsem, že se ke mně naklání: 

„Četla ‘s co jsem napsal?“ 

„Ano, obvykle to tak dělám.“ 

„A souhlasíš? Chci říct s tím, co si s Aline myslíme?“ 

„Úplně. A je to normální. Mám hlavu v nebi a nohy na zemi.“ 

Tato představa by mi byla nenapadla, hned jsem si ji zapsal. 

 

„Jak víš, rád chodím pěšky“, připomíná mi Jindra. „Je to cvičení, které 

mohu provádět kdykoli a kardiolog mi ho doporučuje. Ostatně 

skutečnost, že ta část Marais, kde bydlím, je bez obchodů, kromě 

všelijakých ohozů, mě k tomu takřka denně pobízí. A konečně, znáš 

ulice Saint-Antoine a Bretagne, kde jsou obchodnici našlapaní jeden 

na druhém, a víš, že nejsou ani tak daleko.  

 

Tyto procházky jsou pochopitelně příležitostí k dlouhým debatám. 

Máme dost času. Tu sobotu mě přiměla jít na velký trh pro čerstvé 

ovoce a zeleninu (« masa na šťávě a frity nejsou zrovna to, co ti lékař 

doporučuje, můj trablíku »).  

 

Za chůze jsem se jí zeptal: 

„Existuje slovo, které by přesně definovalo tvůj nynější stav?“ 
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„Pokud se spokojíš s jediným výrazem, vybrala bych ‘vyrovnanost’. Ale 

prožíváme stejně jako ty, chvíle vzrušení, vytržení, zvědavosti, radosti, 

plnosti, to představuje spoustu výrazů, že jo.“ 

 

„Nikdy úzkost?“ 

„Ach ne! Konec s úzkostí. A jaká úleva pro úzkostiplnou osobu, jakou 

jsem byla!“ 

„A přece si o mě děláš starosti, hlídáš mě, chráníš, jak můžeš. Takže 

taky bez obav?“ 

 

„Dělat si o tebe starosti, je zaměstnáním v etymologickém smyslu slova 

- starat se. Předvídám předem úkol, který po mne budeš vyžadovat, 

ať už jsi ho formuloval nebo ne. Vyžaduje to ode mne pozornost nebo 

modlitbu, ale netrápí mě to.“ 

     

Tyto rozhovory jsem zpracovával večer za psacím stolem. Ale hlídala 

mě: « Ne, to jsem přesně neřekla » nebo « Nevystihuješ jasně, co jsem 

ti dnes ráno svěřila. Snaž se si vzpomenout na slova, kterých jsem užila» 

anebo « To je ono, výborně. » 

 

Když jsem se tu sobotu vracel s vozíkem naloženým až k vrchu, obrátil 

jsem se na ni: 

„Ty ‘s mě teda často přiměla zpřevracet naučené teorie. Jsme někdy 

daleko od náboženských lekcí, udílených nám v dětství?“ 

 

„Existuje takový posun mezi tím, co si lidé představují a skutečností, 

která mě obklopuje a zaplavuje, že je to nevyhnutelné. A pak, jak by 
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mohli lidé žijící pomíjivým, časově omezeným životem pochopit pojmy 

jako nekonečno a věčnost? Dovedeš si ty o tom udělat představu? 

Ne, že?  

 

A přesto jsme my zde v pohodě ponořeni do nekonečna  

a věčnosti, jako ty do vzduchu, který dýcháš. Nekonečno a věčnost 

jsou vlastní podstatou Boha.“ 

 

„Chceš říct, že církve zbloudily?“ 

„Ne, není to tak dramatické. Kdysi jsi mi řekl, a to upoutalo mou 

pozornost, že církve jsou dle představ Boha to, čím jsou politické strany 

dle idejí demokracie. Je to dost dobré přirovnání.  

 

A přesto je třeba politických stran, protože díky jim demokracie žije  

v duchu lidí, stejně tak jako je třeba náboženství, aby obraz Boha 

přetrval v jejich srdcích. 

 

A tak se církve snaží ze všech sil, dle svých možností - vašimi slovy, 

myšlenkovými schématy, nevyhnutelně přízemními formulacemi, až 

narazíte na nějaké neporozumění, na záhadu… Víra znamená věřit,  

i když člověk nerozumí.“ 

 

„Jsou tací, kteří nemohou.“ 

„Ani ti nebudou později o Boha připraveni. Peklo pro nevěřící, to je 

další bajka. Myslím ale, že má odzvoněno, zrovna jako peklo pro 

nepokřtěné, které muselo terorizovat spousty dětí. Stejně jako všechny 

lidské výtvory, církve - a především ta naše - se vyvíjejí, přizpůsobují, 

dělají omyly, napravují je.  

 

A tak je to správně. Protože nelze po nich žádat, aby byly jako Bůh: 

neotřesitelné. Bůh nechce po lidech nic jiného, než aby byli lidmi,  

s jejich omezeními a hranicemi. Zná je dobře. Žádá po nich jen, aby 

se dobře chovali sami k sobě a k ostatním.“ 

 

„Jak ses doslechla, v mém okruhu se připravovalo další neštěstí. Dva  

z mých nejdražších přátel bojovali nerovnými zbraněmi proti rakovině. 

Pavla mě přinutila napsat tuto knihu, abych jim přišel na pomoc,  

a abych ulehčil taky těm, kteří po nich jednoho dne zůstanou. Ale kdy 

a jak zasáhnout? 
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Při této hrozné nemoci existují tři stadia, která jsem dobře poznal. 

Nejdříve je tu boj. Člověk se bije, aby přemohl to zvíře, které ho užírá. 

Zuřivě, se všemi vědeckými prostředky anebo pasívně, odevzdávaje 

se specialistům. Chce se z toho dostat!  

 

A pak, když se lékařství projeví jako bezmocné a člověk si toho je 

vědom, dostaví se fáze beznaděje. Nechce zemřít. Odmítá lhůtu. 

Zatne zuby. Ve třetí fázi nastupuje rezignace. Hra je skončena  

a člověk to pochopil. Kapituluje, přijímá. 

 

Nicméně dost málo je těch, kteří přežijí druhou fázi. A strach je sbírá 

jako smrt, která má poslední slovo. Zeptal jsem se Pavly:  

„Co mám dělat?“ 

 

„Ideální by bylo, kdybys zapůsobil mezi druhou a třetí fází, mezi 

vzbouřením a smířením. Kdybys přišel příliš brzy, neposlouchali by tě. 

Později by bylo pozdě. Vím, že to není jednoduché. Pouze ti, kteří je 

obklopují, ti mohou označit správný moment. 

 

Ale to co říkáš, vysvětluješ a dokazuješ, se může a má dotknout 

blízkých nemocného a těch kdykoli. Dotknout se jich a jak doufám, 

přesvědčit je.  

 

Lidová moudrost říká, že smrt zasahuje nejtvrději ty, co zůstávají. Bylo 

by výborné už jen to, kdyby se podařilo přesvědčit je, že odchod 

milované bytosti není žádným přerušením, ale pouze změnou stavu. 

Že pokud si to přejeme, vzdálení je jen fyzické.  

 

Že se mohou pokusit o navázání kontaktu, jako jsme to udělali my, 

ale že i když se jim to nezdaří, ten (nebo ta), které nesprávně považují 

za navždycky ztracené v nicotě, zůstávají u nich, pozorní a milující, 

srdeční a věrní, tak dlouho, jak je třeba.“ 
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„To co mi tu dáváš, je vlastně návod k použití.“ 

„Ano, vím jak se ti tato knížka obtížně a bolestně píše, že musíš 

rozdmýchávat vzpomínky na ty tvrdé chvíle. Ale mysli na druhé. My 

máme ohromné štěstí. A to je na dosah i jiným.“ 

 

„Přesto ale kolem sebe nevidím moc případů podobných našemu.“  

„Odpusť, že se opakuji, ale aby komunikace byla možná, je třeba 

splnit tři podmínky.  

 

Především, aby mezi tím, kdo odchází a tím kdo zůstává, existovalo 

hluboké spojení a opravdová láska, sdílená, základní. Pak je třeba si 

dorozumívání přát a připravit se na ně tím, že se o něm často hovoří  

a slíbit si, že jeden druhého bude volat a vzájemně si odpovídat.  

A pak je třeba věřit, že je to uskutečnitelné a tvá kniha má sloužit 

právě tomu. Ty musíš být přesvědčivý.“ 

     

Brzy budu mít příležitost si to ověřit… 

 

Dnes večer jsem dobře pracoval. Jsem spokojen. 

Pavla se potuluje kolem. „Dával jsem ti číst, co jsem psal, nebo jsi mi 

četla přes rameno. Máš dojem, že jsem sem tam trochu přikrášloval  

a obměňoval pravdu nebo tvrdil pochybné věci?“ 

 

„Naprosto ne. Všechno, co říkáš, je pravda a nebyla bych dopustila, 

aby tomu bylo jinak.“  

 

„I ta šeková knížka nalezená na zemi v autě?“ 

„I ta knížka. Protože jsi ji přece našel, ne? Poslouchej mě teď dobře, 

můj Jindro. Nepředstavuj si zázraky tam, kde nejsou. Nemám taky 

žádnou moc je dělat. Ale naopak neztrácej ze zřetele, že to co se děje 

mezi námi, není v řádu pozemských věcí: vymyká se to vašim normám 

a tím často i vašemu chápání. 

 

Ale především bych ti chtěla říct tohle: když jsi minulé léto přijel na 

chalupu, pochyboval ‘s o tom, že se jednoho dne budeme moct sejít, 

diskutovat a vzájemně se chápat. Intenzívně sis to přál, stejně jako já, 

když jsem tě fyzicky opustila, ale neodvažoval ses tomu věřit. Přesto 

jsem tě volala, ale ty ‘s mě neslyšel.  
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A tak jsi potřeboval něco jako elektrošok, to cos nazval ‘znamením’. 

Byla to nalezená šeková knížka. Přemýšlej, co bylo nejdůležitější na 

celé této záležitosti? Že ‘s našel šekovou knížku, nebo že ‘s mě uslyšel, 

jak ti říkám: vstaň, běž k autu a otevři zadní dveře?  

 

Což jsi hned bez přemýšlení udělal. Nejdůležitější byl ten první vjem, 

který jsi ode mne zachytil. Od té chvíle jsi pochopil, že jsem dodržela 

svůj slib, že jsem u tebe a budu zde tak často a tak dlouho, jak to 

budeš potřebovat. Zbytek je bezvýznamný.  

 

Jestli šeková knížka nedopatřením vypadla z archivářské krabice… 

„Ale ta byla v kufru!“ 

„…nebo jestli ti vypadla v autě, když jsi vytahoval zavazadla…“  

„Nikdy bych něco podobného neudělal!“ 

„…nebo Bůh ví co. V každém případě je to detail.“ 

 

„Zkrátka mi chceš namluvit, že jsem tu zpropadenou knížku v Paříži 

nezapomněl?“  

 

„Neřekla jsem to. Chci ti jen objasnit, že to skromné zprostředkování - 

to je, myslím, slovo, které máš rád - bylo nezbytnou záminkou  

k prvnímu kontaktu mezi námi, o který jsi tolik žádal. Nelze zaměňovat 

strom s jeho stínem. Pokud jde o další, řiď se mými radami: nesnaž se 

chápat, protože ti nemůžu všechno vysvětlit, a i kdybych mohla, 

nepochopil bys to líp. 

 

Aby ses mohl nevázaně oddat svým představám, dodám tohle: 

pohnula jsem onehdy kropenkou, abych pozdravila Lisette, která 

vysávala v obýváku a ona se nezmýlila. A přitom je pěkně těžká, ta 

kropenka!  

 

Myslíš, že by pro mě bylo složitější otevřít zásuvku a vytáhnout z ní 

šekovou knížku? A kdo ti říká, že jsem to neudělala hned, jak jsem si 

všimla, že ‘s ji zapomněl?  

 

Představ si, že jsem cestovala s Rogerem a s tebou. Abych vás 

chránila. Ale to ‘s ještě nevěděl. Další námět k meditaci. Jednou večer 

na terase jsem tě opustila a vteřinu potom jsem navštívila Terezu. Myslíš 

si fakt, že třetí okrsek je od chalupy dál než dvacátý?“ 
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„Jestli tomu dobře rozumím, v této záležitosti necháváš otevřené 

všechny hypotézy i tu nejracionálnější a nejpřízemnější?“  

 

„Ano, je to tak lepší.“ 

„Pro mě?“ 

„Pro tebe i pro ostatní. Pochopíš to později.“ 

„No jo, a teď?“ 

 

„Až dopíšeš první část knihy ‘Sestup do pekel’, dokončíš, a to velice 

dobře, to, co jsem od tebe čekala, a budeš moct udělat tečku na 

konci poslední stránky, budeme nadále pokračovat ve společném 

žití, jak jsme si to oba přáli.  

 

Možná ti o tom řeknu víc, protože o tom sama budu víc vědět. Snad, 

uvidíme. Určitě se ti dostane nových důkazů, ale tvá kniha bude 

hotová. A pak přijdeš za mnou.“ 

 

„Brzy?“ 

„Dodělej napřed svou knížku. Starej se o ty, kteří procházejí tím, čím jsi 

prošel ty: potřebují tě, potřebují nás, budu u nich taky a oni to pocítí, 

věř mi.  

 

Až ti jednou tvé srdeční nebo jiné potíže budou znemožňovat život tak 

dalece, že bude nesnesitelný, a až se co nejlépe postaráš  

o osud těch, které necháváš za sebou - svých dcer a našich koček, 

tak ti, můj trablíku, dám zelenou.  

 

 

http://www.mujpohlednatajemstvivesmiru.cz/


ZPOZA ZRCADLA    Darja Favart 
 

www.mujpohlednatajemstvivesmiru.cz      2018   80 
 

 

Zkrátit pozemský život, když se stal mučením a beznadějí nám  

i našemu okolí, není urážkou Stvořitele. Ale k tomu je třeba dostat se 

opravdu až na dno neštěstí a chátrání. Bůh zná naše hranice. 

Nevyžaduje od nás, abychom nesli kříž nad lidské síly a tím míň, 

abychom se my stali nesnesitelnou zátěží pro druhé, kteří mají už tak 

dost té své.  

 

V podstatě jde pořád to, jestli takové rozhodnutí není formou 

zbabělosti, ale naopak přináší známku velkorysosti a lásky, má své 

požehnání. Požaduje se od tebe, abys nepředbíhal.  

 

Tak dlouho, jak budeš moct plnit svůj úkol na zemi a jak se budeš cítit 

schopným nést zodpovědnost, která ti přísluší, tak dlouho, jak budeš 

mít sílu a odvahu snášet neduhy stáří a útrapy nemoci, čel jim! Jako 

jsem to dělala já. Čekej s důvěrou, až ti dám zelenou. Nenechám tě 

chřadnout za hranici snesitelnosti.“ 

 

„Většině čtenářů tyto dialogy asi připadají surrealistické. Co si o tom 

myslíš ty?“ zeptal se mě Jindra.  

„Samozřejmě“, přitakávám, „pro ty, kteří se takovou věc dočtou 

poprvé, to může být naprostá imaginace.“  

 

„Určitým způsobem ty rozhovory nadpřirozené jsou. Já si na ně zvykl  

a už mě nic neudivuje. Před chvílí jsem hledal číslo kódu své bankovní 

karty, které jsem kdysi někam zapsal, poněvadž ji nerad používám. Ale 

teď jsem je potřeboval, jelikož banky byly zavřeny a já neměl dost 

hotovosti. Všechno jsem bezvýsledně prohledal. 

 

„Otevři si adresář na poslední stránce.“ 

Opravdu tam bylo, zašifrované ve falešném telefonním čísle. 

 

Je po půlnoci. 

Sedíme bok po boku v kuchyňských křeslech. Mimi spí na topení. Lulu 

se motá kolem nás. 

„Rád bych zakončil dnešní den nějakým malým mrknutím.“ 

„Nechceš zavolat Lulu jako onehdy?“ 

 

„Baví tě to, co?… Lulu!“ 

Malý kocourek si sedl naproti nám. A ve vteřině se jeho uši stočily 

dozadu. To dělají všechny kočky, když intenzívně poslouchají. 
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Po nějaké době Pavla rozvinula a upřesnila některé základní údaje, 

jako třeba ten, který stanovuje plynulé pokračovaní mezi naším 

pozemským životem a životem na onom světě. Často mi říkala, že 

naše nekonečnost začíná na zemi. Jakmile si jasně uvědomujeme co 

je dobro a zlo, každé gesto našeho života konstruuje naši 

nekonečnost. 

 

 
 

Leč ne nenapravitelným způsobem, protože jestli litujeme škodu 

způsobenou neblahým skutkem, můžeme smazat jeho následky 

dobrým skutkem. Ale jde také o to, aby náprava škody byla možná  

a úplná.  

 

Pouhá výčitka svědomí by jen zmírnila výšku splátky. Ujistila mě také, 

že knížka pravděpodobně zklame ty, kteří hledají náboženské  

a existencialistické odpovědi na mystické otázky.  

 

Pro ni, ta jediná opravdová otázka, kterou je třeba si klást, je tato: Ke 

komu se obracíš a pro koho jsem tě žádala, abys tu knížku napsal? 

Připomenu ti to: promlouváme k mužům a ženám, kteří nemají 

žádnou, nebo jen sporou náboženskou výchovu, kteří nehloubali nad 

tím, co bych nazvala ‘božskou otázkou’, a jež smrt blízkého vykolejuje 

a způsobuje, že o všem pochybují - především o Bohu.  
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„Ty ‘s to správně pochopil, a proto užíváš jednoduchého hovorového 

jazyka a znázornil jsi to, co se s námi děje na běžném životě, v němž 

každý může rozpoznat ten svůj. 

 

Naopak pro jiné budou některá má tvrzení překvapením. Například 

uložení do paměti našeho pozemského života. Je přitom logickým 

důsledkem toho nezničitelného pouta mezi našimi oběma životy.  

 

Jdou s námi naše skutky, ale taky naše city, emoce, vjemy… 

Vzpomínáš si, jak jsem ráda poslouchala Beethovenovy sonáty hrané 

Davidem Oistrachem? Klidně si je můžu znovu poslechnout, kdy se mi 

zachce, aniž by mi unikla jediná nota.“ 

 

Dychtivá co největšího množství informací se ptám: „Myslíš, že  

v příštích měsících ti svěří víc?“ 

 

„Nemyslím. Nedávno mi řekla, že mošna je prázdná. Především proto, 

že nesmí víc prozradit. A já zásadně odmítám o tom učeně 

pojednávat a cokoli komentovat.  

 

Uznávám, že některé z jejích řečí působí mírně nejasně, což by leckdo 

nazval částmi odborného výkladu, ale já nemám - jak bych to řekl  - 

vzdělání o onom světě, abych si mohl dovolit je komentovat, ani je 

porovnávat s jinými svědectvími než s jejím. Má role se omezila pouze 

na věrný přepis toho, co chtěla vyjádřit.“ 

 

„Mám dojem, že bylo po celém světě vydáno na 3000 děl o onom 

světě. A některá velice tlustá. Má si člověk myslet, že ostatní zemřelí 

byli hovornější než Pavla?“ ptám se ještě. 

  

„Je to možné. Nedávno mi řekla: „Jiní o tom prozradili víc než já.“ 

 

„Měla na mysli např. Dialogy s andělem?, ty jsem četla“, oznamuju.  

 

„Nevím, nečetl jsem tu knihu, přestože mi říkají, že je seriózní. Ale myslím 

si, a to je zcela osobní názor, že každý posel odtamtud má zvláštní 

úkol. Ten Pavlin je zcela jednoduchý: přinést trochu naděje a uklidnění 

těm, které náhlé zmizení pobuřuje a uvádí v zoufalství. Jeden večer, 

když jsme o tom mluvili, mně to potvrdila:  
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„Důležité není, co říkám, ale co dělám. Žiju dál s tebou, jak jsem ti slíbila 

a jak sis přál. Jestliže jsem u tebe, není to z milosti nebo nějakého 

privilegia. Ostatní «nepřítomní» jsou také u těch, kteří je oplakávají. Jak 

to správně říká Monsignor Gougeod:  

 

„…velký a smutný omyl některých je představovat si, že ti, které 

odnesla smrt, nás opouštějí. Neodcházejí, zůstávají…» 

 

„Vzpomínám si na první dopis, který jsem dostal po vydání knížky. 

Zapůsobil na mě. ‘Když André zemřel, psala ta žena, nenáviděla jsem 

Boha. Řekla jsem si: jestli existuje a jestli je to ten dobrý Bůh, jak se  

o něm říká, nebyl by to připustil. Tedy neexistuje…’ 

 

„No to je teda hrozný!“ 

„Počkej, dopovím to…’Ale od chvíle, kdy jsem četla vaši knížku, 

pochopila jsem spoustu věcí.‘ 

„Díky Pavlo. To opakuju desetkrát denně.“ 

 

 „No tak ještě povídej o těch dopisech. Nemusíš přece jmenovat 

autory, můžeš z nich vybrat jen nejpříznačnější úryvky!“ naléhám.  

 

„Ty dopisy považuju za intimní korespondenci. Jsou spojením mezi 

Pavlou a těmi, kteří je napsali s celou svou duší, svým vděkem, skrytými 

slzami. Patří Pavle. Dvě hodiny denně za ni odpovídám slovy, kterých 

by použila. 

 

„Chápu, tak aspoň povídej o jednom z vašich obyčejných dnů.“ 

Možná,… jo,… nakonec proč ne?“ 

 

 

 

OBYČEJNÝ DEN 

 
Jedno ráno mi nebylo zrovna nejlíp. Pásový opar, který se mi už přes 

měsíc lepil na pravý bok, mě probudil už před svítáním a k dovršení 

radosti mi nová protéza zraňovala dásně. 

Pokud jde o opar, je to normální: lék, který jsem vzal o půlnoci, je už 

daleko. Ale ta ranka v ústech mě otravuje.  
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Otevírám konzervu drůbežích jater, rozděluji ji do dvou misek a strkám 

jim je pod nos. Rád se dívám na čelisti činící se při hostině. Je to moje 

první ranní radost. Druhá se bude týkat mé konverzace s Pavlou, hned 

jak budu mít jasnou hlavu a o něco míň bolestí. 

 

Volám ji a hned útočím: 

„Od té doby co´s přešla na druhou stranu, jsem se teda poměl, to 

víš?“ 

„Já vím, můj trablíku. Ale to vše je napsáno ve velké knize. Až přijde 

tvá chvíle, přidáš se ke mně, aniž bys musel čekat v ‘čekárně’, 

poněvadž jsi udělal, oč jsem tě žádala: místo abys remcal, odevzdal 

jsi své drobné potíže Bohu.“ 

 

„Drobné, drobné, to říkáš trochu moc rychle. Čtyři zlomená žebra, 

neústupný ischias, operované ploténky, operovanou kyčelní artrózu, 

rehabilitaci v Invalidovně, docházení k zubaři, pásový opar. Ty, která 

máš známosti na vyšší úrovni, řekni Mu, že už mám svou dávku. Kdyby 

tak na mě chtěl na chvíli zapomenout a dal mi svátek.“ 

 

Směje se. 

„Není Bůh hodný a Bůh zlý. Bůh je jen láska a to utrpení ti neposílá on. 

Ale uklidni se, on má vždycky poslední slovo a brzy to skončí. Zatím 

zavolej zubaři, to je teď nejpřednější.“ 

 

Nohama hledám pod postelí 

pantofle a loudám se do kuchyně. 

Nejdříve dobrou kávu. Pak zavolám 

Pavlu. Až budu zcela při smyslech. 

Mimi a Lulu roztažení na posteli 

číhali na moje probuzení a teď 

samozřejmě přispěchali a s hlavou 

zvednutou ke mně požadují také 

snídani.  
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„Ne, dnes ne. Musím se bezpodmínečně stavit na radnici.“ 

Pavla to ví, ale je neoblomná: 

„Na jednom dni už nesejde, může to počkat. Ale ne tvé dásně. Zavolej 

zubaři.“ 

„Poslechnu tě, ale nejdřív skočím do obchodu. Lednička je prázdná 

a ti dva šprýmaři sežrali poslední konzervu. Jestli chci, aby mi to dodali 

koncem dopoledne, musím tam jít teď.“ 

„Dobře.“ 

 

Po této pochvale se chystám, Mimi se mi plete pod nohama. 

Vzdychá, že má ještě hlad, ale Pavla zůstává jako z mramoru: 

„Tvůj Velký Mimi nemá hlad, jen rád jí a v tom je rozdíl.“  

 

Vím, že má pravdu, ale nesnesu pohled na kočky mňaučící před 

prázdnou miskou. Není to tak dávno, co byl Mimi bezdomovec, který 

na ulici škemral o žvanec... 

 

Oblékám si kabát, beru klobouk, otevírám dveře a ve chvíli, kdy jsem 

chtěl zaklapnout, vzkřikla Pavla: 

„Klíče, medvídku! Nechal ‘s je ve dveřích!“ 

„Kristepane, nechal jsem je v zámku zevnitř! Taktak jsem je vytáhl. Uf! 

(díky, Pavlo). Dostávám kartáč, ale docela milej. 

 

Malá závorka. Čtenáři, kteří mi píší, se mě často ptají, jak se mnou 

Pavla komunikuje. Odpovídám, že bych to sám rád věděl. Myslím, že 

to spadá do telepatie, která vždy mezi námi dobře proudila.  

 

To co říká, mi vniká do mozku formou myšlenek, úvah nebo vyprávění, 

které bych mohl považovat za své (což se mi taky zpočátku dělo), 

pokud by nebyly pro ni velmi typické: jsou to Pavlina slova, její stavba 

vět, její intonace a celý ten nenapodobitelný způsob mluvy, který je jí 

vlastní. 
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A pak, jakmile mluví o sobě, mluví v ženském rodě. „Jsem připravena 

tě poslouchat.“ A dále jsou tu odpovědi na mé otázky, nebo její 

dotazy, na které odpovídám já, vždy velmi vzdálené mým vlastním 

formulacím. To co mi říká, bych si byl nepředstavoval nebo bych to 

byl vyjádřil jinak.  

 

Často mě její řeči zastihnou, když pozoruji kočky při hře a nemyslím na 

nic. Anebo udělá poznámku, která je na hony vzdálena tomu, čím se 

zrovna zabývám. 

    

Zavřeme závorku. Nakoupil jsem a vstupuji do domu ve chvíli, když 

začíná padat drobný studený déšť. Nejpozději za dvě hodiny na mě 

zazvoní dodavatel a tak jsem nucen ho čekat. 

 

Pavla neodzbrojila: 

„Zavolal ‘s tomu zubařovi?“ Jelikož mám od dásně zrovna chvíli pokoj, 

zapomněl jsem na svůj slib. Obdržel jsem schůzku a Pavla je 

spokojená, já taky. Navíc mám čas stavit se předtím na radnici. 

Jelikož má paní vstupuje do mého mozku jako do mlýna, namítá: 

 

„Pochybuji. Kanceláře otvírají teprve ve 14 h. Potřebuješ půl hodiny, 

než tam pěšky dojdeš a zrovna tolik zpět, protože jdeš pomalu. A jestli 

tě nechají čekat, budeš, nervózní.“ 

 

Má pravdu. Odpoledne jdu tedy pro auto do garáže. Ordinace se 

nachází na Hausmannově bulváru, přímo naproti podzemnímu 

parkovišti. Když má člověk hodně štěstí, může najít místo na deset 

metrů od ordinace. Když se však do toho zaplete smůla, vynoří se ze 

země o dvě stě metrů dál. 

 

„Pomůžeš mi najít dobré místo, miláčku? Nejsem zrovna v předstihu.“ 

Vplul jsem do betonového světa plného karoserií a směřuji si to ke 

svatému Augustýnovi. Hned před správnými dveřmi mi před nosem 

začíná couvat Peugeot a uvolňuje neocenitelné místo. (Díky, Pavlo). 

Přicházím na prohlídku včas.  

 

„Ještěže jste přišel hned. Zítra by se mi to už dělalo mnohem hůř.  

A zbytečně byste byl trpěl.“ (A ještě jednou díky, Pavlo). 

 

Vracím se vesele domů. Denní plán je zachován a tomorrow is 

another day. 
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Než se dám do přípravy večere - neboť se vyhýbám konzervované  

a zmrazené krmi, rád si sedám do kuchyně a poplkám se svou 

ženuškou.  

 

Cítím její přítomnost velmi silně, poněvadž vím, že i ona má ráda tuto 

klidnou přestávku na sklonku večera. Teď už se nám myšlenky, dojmy 

a city vyměňují lehce a tak jí to říkám. Vysvětluje: 

 

„Máme oba toto cvičení tak dobře natrénované, že -jak bych to řekla 

- mezi našimi mentálními strukturami dochází k prolínání. Je to trochu 

jakoby naše myšlenky mezi sebou pronikaly natolik, že už nevíme, jestli 

určitá věta byla vyjádřena tebou nebo mnou anebo inspirována 

jedním či druhým.  

 

Ale nakonec je to jedno. Jednota Svatých, o nichž mluví Písmo (i když 

my svatí nejsme), je možná něco podobného. Nejsi zvědav na to, co 

o tom prozrazují jiná svědectví?“ 

 

„Jistě jsem. Ale po té trošce co jsem o tom četl, zůstávám většinou 

skeptickým a nejde mi to na rozum. Čtenáři mi laskavě darovali 

několik děl, která předkládají a vysvětlují to, čemu se říká 

transkomunikace.  

 

Několik jsem jich začal, ale brzo narazím na tvrzení, které mi vadí, popis 

nějakého jevu, který se mi zdá být víc imaginární než prožitý, na tezi, 

která mnou zalomcuje…“ 

 

„Chceš to vědět? Nečti žádnou. Co víc ti mohou přinést než tvé 

jistoty? Přečti si raději znovu Bibli a Skutky Apoštolů. Vše tam najdeš,  

i to co se s námi děje. Nemusíš hledat jinde. Ale je třeba dešifrovat 

symboly, hledat skrytý smysl obrazu nebo alegorie, nezaměřovat se 

na slova sama. Není to vždy jednoduché.“ 

 

„Kladu si otázky jako všichni. Televize věnovala celé jedno vysílání 

‘strážným andělům’. Máme všichni u sebe ochranného anděla, který 

nás sleduje jak stín mávaje svými krásnými bílými křídly?“ 

 

„A hraje na loutnu ve volných chvílích? Neupadávejme do lidového 

bájení. Andělé samozřejmě existují, ale to, co vy jednotně nazýváte 

strážnými anděly, to je částí božství, kterou každý z vás v sobě nosí.  
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Stejně tak jako vlastníte část zlého ducha a oba neustále mezi sebou 

svádí boj. Díl božství vás upozorňuje, chrání, pomáhá vám odolávat 

pokušení ze strany zla. V tomto smyslu se jedná opravdu o ‘strážce’. 

Ale nakonec rozhodujete vy.“ 

 

„Copak Satan je opravdu skutečný?“ 

„A jak! Přečti si Bibli, říkám ti. Máš tu z Jeruzaléma v otáčivé knihovně. 

Je výborná.“ 

„Spousta z těch knih, které jsem prolistoval, mluví také o reinkarnaci. 

Už jsem se tě na to dotazoval.“ 

 

„A já ti odpověděla, dobře si na to vzpomínám: převtělení neexistuje. 

Máme samozřejmě jen jednu duši, ale máme taky jeden jediný 

pozemský život. Mýtus převtělení byl vymyšlen v zemích, kde se nouze 

a neštěstí dotýká lidí mnohem více než blahobyt a štěstí. A jak udržet 

chudé v klidu?  

 

Jednoduché: „Neplačte, nebuřte se. Čekají vás další životy 

překypující radostí a bohatstvím. Možná už zítra se stanete 

maharadžou.“ Tenkrát jsem tě ale žádala, abys mou odpověď 

nezapisoval, protože tolik lidí čerpá z reinkarnace smysl života  

a naději, že se mi nezdálo být prospěšné jim tuto naději brát.“ 

 

„Dnes jsi jiného názoru?“ 

„Ano. Protože skromně a ze své pozice, dává tvá knížka těm, kteří 

pochybovali, pravou naději v oživujících skutečnostech: přežívání naši 

duše, obrovské blaho, které ho čeká tam, kde už jsem já a milující, 

pozorná, blízká přítomnost těch, kteří vás předešli. A to je mnohem 

lepší, než všechny ty báje.“ 

 

„Ale jak to, že na základě přesvědčení a sdílené víry tolik křesťanů ještě 

schází s cesty?“ 

 

„Už jsem ti to vysvětlila. Lidé uvažují, přemýšlejí a vyjadřují se podle 

svých lidských schopností a jiné k dispozici nemají. Tuší například velké 

záhady Stvoření, ale nemají k jejich vysvětlení nebo pokusům o to, než 

slova pozemšťanů, vzešlá z mozku pozemšťanů. Pochopíš to lépe: 

řekla jsem ti, a ty‘s to napsal, že se nacházím v ‘první světelné 

dimenzi’.“ 
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„Jeden z mých čtenářů mi cituje svědectví, které hovoří o ‘světelných 

sférách. ’“ 

 

„Proč ne? Ať už sféry nebo dimenze, jsou to deformující slova. Obraz 

jako obraz, já raději používám kruh, neboť sféra implikuje pojem 

uzavření velmi vzdálený realitě.  

 

Ale jak se vyhnout problému slovníku? Říkala jsem ti hned na začátku 

našich rozhovorů: slova, která používáš ty, nemohou být v žádném 

případě aplikována na svět, který se stal mým. 

 

Převlékají ho, maskují nebo nevyhnutelně zrazují. Pokud jde právě o ty 

sféry nebo dimenze, jak chceš, představujete si jistě nějakou 

konstrukci typu Babylonské věže o několika patrech a, proč ne,  

s měkoučkým výtahem na vyjetí z jednoho do druhého? Ve 

skutečnosti se nejedná o prostor, ale o duševní stavy.  

 

Přecházíme ze stavu zasvěcení a pochopení do jiného, který je mu 

nadřazen, a dál až do daleké poslední etapy, která je tváři v tvář 

Bohu. Stejným způsobem je třeba zrelativizovat pojmy ‘peklo’  

a ‘očistec’.  

 

‘Peklo’ je stav zoufalství, kdy nový příchozí objeví, že mu bude Bůh 

odepřen. A očistec je stav výčitek svědomí a lítost. Malá toaleta před 

vstupem k nám.“ 
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„To je taková vaše očistná koupel?“ 

„Třeba. Důležité je vědět, že naše skutky nás následují. Rozvíjí se zde 

jen to, co vzklíčilo na zemi.“ 

„Je peklo věčné?“ 

„Dozvíš se to, až za mnou přijdeš. Na každý pád o všem rozhoduje Bůh. 

Myslím, že jsem ti toho už řekla příliš.“ 

 

„Ne, proč?“ 

„Protože smím říct jen to, co už bylo prozrazeno jinými přede mnou.  

A to se vejde na pět stránek. Svatý Pavel, který si zázračně vyjel tam, 

čemu vy říkáte ráj, dostal po svém návratu na zem výslovný příkaz:  

A ani slovo o tom co ‘s zde viděl! Věřit bez důkazu, tomu se říká víra. 

Kde by jinak byla zásluha?“ 

 

„Vše co můžeš prozradit, se vejde na pět stránek, říkáš. Jak tedy 

vysvětlíš, že některá díla, která mi byla zaslána, rozvíjejí poselství  

z onoho světa a jeho výklady na sedmi nebo osmi stech stránkách? 

 

(Ticho) 

Nemůžeš mi odpovědět?“ 

„Je třeba k těmto věcem přistupovat bez zaslepené důvěřivosti, ale 

ani se zásadovým skepticismem.“ 

„Ty mi tady předkládáš dvojakou odpověď.“ 

„Nemohu ti dát jinou. Mám své důvody. Ale když se nad tím zamyslíš, 

není to tak špatná odpověď.“ 

 

„Je v tom co ‘s mi o onom světě prozradila, něco, co zachází za 

anebo se nachází vedle toho, co připouští a vyučuje církev?“ 
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„Naprosto ne. Ale církev ponechává určitou mezeru odbornému 

výkladu a vysvětlováním. Všichni kněží a všichni teologové nemají  

k záhadám onoho světa stejný přístup: někteří jsou velmi rezervovaní 

a opatrní, jiní zacházejí mnohem dál.  

 

Pokud jde konkrétně o nás, pastorský dopis versailleského biskupa 

kněžím jeho diecéze by tě měl přesvědčit. Počkej, jen co ho najdu! 

Tato originální kniha vyjadřuje realismus a sílu vztahu lásky, pokud je 

opravdový. Zasluhuje si přečíst. Vnitřně vámi pohne.“ 

 

„Krásná záruka! Jinou otázku, prosím tě. Povídala ‘s nám  

o ‘zasvěcování’. Kdo je udílí?“ 

 

„Když sem dospějeme, jsme uvítaní - ach ten problém se slovy, 

nenacházím přesnou definici, použiji tvých slov - řekněme 

průvodcem, nebo chceš-li, instruktorem, zasvěcovatelem. Neboť 

přicházíme se svými pozemskými schopnostmi a to je k pochopení  

a přiblížení se Bohu a proniknutí tajemstvím stvoření trochu málo.  

 

A tak v první dimenzi začínáme abecedou. Vyvíjíme se tam ze stavu 

larvy do stavu motýla. Postupně se dopracováváme na vyšší úroveň. 

Mohla bych tam už postoupit.“ 

 

„Chceš tím říct, že ‘s složila přijímací zkoušku?“ 

 (Směje se) „Ano.“ 

„A proč tam tedy nejdeš?“ 

 

„Protože výše bude komunikace s tebou obtížnější. Teď jsem totiž  

z částí nebeská a z části pozemská. Něco jako mezistav. Mohu být  

u tebe, pokud si to přeješ, sdílet s tebou život, procházet se po bytě, 

pohladit pohledem kočky, pomáhat ti nalézt cos ztratil, povídat si  

s tebou.  

 

Ve vyšších dimenzích to sice nebude nemožné, ale obtížnější  

a vzácnější. Lze sejít s druhé dimenze do první nebo ze třetí do druhé 

a zase vystoupit. Ale nelze vystoupit z první do druhé a opět sestoupit.   

 

Má přítelkyně Jacqueline Proust, která je ‘o poschodí výš’ (vidíš, 

používám slov, která jsou ti na dosah), mě občas přijde navštívit a pak 

se vrátí k sobě. Ale já nemohu vystoupit k ní. 
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„Přece jenom mě to mrzí, že ti bráním v tom, abys postoupila do ještě 

šťastnějšího stavu.“ 

 

„Můj trablíku, mám před sebou věčnost, představ si. A pak, je to něco, 

co jsme chtěli: Pokračovat ve společném žití. Uklidni se, jsem 

neskonale šťastná, i když jsem u nás doma s tebou.  

 

Měla jsem to místo ráda, a je mi v něm dobře. Ty ho mimochodem 

perfektně udržuješ. A pak, pomysli! To já tě přijdu přivítat, až za mnou 

přijdeš. Budu tvým průvodcem, tvým iniciátorem.“ 

 

„To je nápad, který se mi libí! Poslední otázku. Mohou muži nebo ženy 

obdržet taková poselství jako mi předkládáš ty, bez pomoci 

zemřelého, bez zprostředkovatele?“ 

 

„Ano, jistě. Svědčí o tom svatí a jsou toho nejlepším důkazem. Svatý 

duch se může klidně projevit u vybraných bytostí, aby se staly posly 

jiným. Stejně jako část božství, kterou každý v sobě nese, může 

inspirovat úžasné úvahy.  

 

Ale v každém případě je třeba být nesmírně pozorný, obezřelý  

a opatrný, neboť Satan velice živě komunikuje, speciálně 

prostřednictvím těch, kteří obchodují se spiritismem (naštěstí ne se 

všemi!). 

 
 

A jeho poselství mohou být dvojsmyslná a nastrojena do pravdivosti  

a věrohodnosti; mohou také často vést prosté a čisté duše přímo do 

područí sekt doslovně ďábelských. Opatrnost, obezřelost! Nikdy to 
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dost nezdůrazním. Opravdoví poslové víry a pravdy se zjevují 

výjimečně. Ti také mluví málo a nikdy s tím neobchodují.“  

 

„A naopak, komunikovala jsi už s jinými než se mnou?“ 

„Ano, ale velmi zřídka. Aby člověk zachytil můj vzkaz, musí být tak 

dobrým ‘přijímačem’ jako ty, ale to není dáno všem. Funguje to 

například s Terezou. Byly jsme si tak blízké a navíc v pravou dobu!“ 

 

Opravdu, vzpomínám si. Minulé léto jsem pozval Terezu, oblíbenou 

Pavlinu ošetřovatelku, aby strávila u nás v Provence deset dní,  

a samozřejmě jsem jí ukazoval ten nádherný kraj, který neznala.  

 

Mimi mi vyskočil na klín. S tlapkama na mých ramenou mi dává 

pusinky. Je to jeho specialita. Nikdy jsem neviděl jinou kočku dělat 

něco podobného. „Ty se ani nedíváš, jestli je tu dnes maminka.“  

 

Včera v tuto dobu mi dělal stejné divadlo a najednou upřeně zazíral 

na protější křeslo. Nemohl od něj odtrhnout pohled. Přece v tom křesle 

nic nebylo... Nic, kromě Pavly, která na mě právě mluvila. 

 

„Myslím, že ucítil tvou přítomnost.“ 

„Taky si to myslím, protože ke mně několikrát otočil hlavu. Ale vnímání 

Lulu je pozoruhodnější. Zdvojnásobil svůj objem!“ 

„Záhada tvé neviditelné přítomnosti ho zastrašila jen třikrát. Teď už si 

na ni zvykl. Spokojuje se vrněním. Mám ještě otázku. 

 

„Taky jsem si říkala.“ 

„Pak ti dám pokoj. Proč Bůh často postihuje nerozdělitelné páry, 

zatímco spousta dalších, pro které je život ve dvou peklem, přežívají?“ 

 

„V případě šťastného páru je smrt toho druhého hrozným zážitkem  

a ty o tom něco víš. Ale jak můžeš vědět, že na něj nečíhalo horší 

neštěstí, než smrt? Uvědomil sis, jak je vzácné a cenné prožít 

nedotčenou lásku ve světě, kde pokušení číhá na každém rohu?  

 

A jelikož nás naše city také provázejí na onen svět, přežilá osoba 

jednou znovu najde a bude prožívat až na věky tu nedotčenou lásku. 

 

Jaká odměna! A jak se zaplacená cena bude zdát nízká! Ti, kteří se 

na zemi rozdírali, vzájemně zrazovali, někdy i nenáviděli, poznají 
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jednoho dne věčné štěstí, ale až po čase výčitek svědomí, lítostí  

a pokání.  

 

Ale toho štěstí dojdou každý zvlášť. Zde budou navždy rozděleni.  

A pak, medvídku, nezapomeň, co jsem ti už říkala: v plánování není 

omylu. Bůh ví, co dělá a nesnažte se systematicky vše pochopit.“ 

 

„Vzpomínám si dobře na ten rozhovor. Ten den, jsi mi, myslím, taky 

řekla, že obýváš záhadné tělo vybavené všemi funkcemi lidského těla. 

Co se tedy stane s tím druhým?“ 

 

„Zmizí. Zmizí v zemi, ve vodě nebo v ohni. To moje nyní, to jsem pořád 

já, Pavla, ale v kulminujícím bodě svého rozkvětu, když jsem byla 

nejkrásnější, nejrozkvetlejší, nejdokonalejší. Bez nedostatků, nemocí, 

vrásek, ošklivosti. Mladá, svěží a lehká. Je to tělo - nevím jak ti to říct - 

éterické, vzdušné.  

 

I sám Kristus při svém zmrtvýchvstání vstoupil do takového těla. Marie 

Magdaléna ho považovala za zahradníka. Pokud jde o apoštoly, ti ho 

nepoznali. Už nebyl fyzicky tentýž.“ 

 

 
 

„Nikdy jsem na to nepomyslel.“ 
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„Poznali ho teprve, až rozlomil chléb a podal jim ho. Najednou se jim 

rozevřely oči.“ 

„A pak? Ve vyšších kruzích? Budeš stále mít tohle tělo?“ 

„Nevím, trablíku. Nesmíš se mě ptát na víc, než znám a navíc ti 

nemohu říct vše, co už vím.“ 

„Před chvílí jsi mluvila o zlém duchu.“ 

 

„Myslela jsem, že s otázkami je konec?“ 

„Je to spíš úvaha. Zlý duch je určitě Satan.“ 

„Jistě. To už jsem ti taky vysvětlila: všechno má svůj protiklad. Je noc  

a den, bílý a černý, dobrý a zlý. Zlo pochází přirozeně od Satana. 

Například utrpení. A Bůh se nepříčí tomu, aby nás Satan zkoušel. Ale 

meze určuje sám. Přečti si znovu Jobův příběh.“ 

 

„Dá se z utrpení vykoupit?“ 

„Ne, pokud je stiženo klatbou. Ano, je-li přijímáno s odvahou  

a nabídnuto jako dar. Za těchto podmínek ho Bůh přijme, připíše ti ho 

k dobru a tebe připočte k tomu. Omlouvám se za ten účetnický jazyk, 

ale nemám k dispozici jiné výrazy.“ 

 

„Některé bytosti na zemi pobydou jen velmi krátce: malé děti, které 

smrt zkosí hned v zárodku života. Ti neměli příležitost vybrat si mezi zlem 

a dobrem. Co se děje s nimi?“ 

 

„Ti mají velké štěstí! A rodiče, kteří je oplakávají, by o tom měli být 

přesvědčeni. Ty čisté duše jsou podobny andělům a vracejí se ihned 

k Bohu. U něj se potom rozvinou a dosáhnou stejné úrovně, jako 

dospělí, kteří sem přicházejí. Ale na tento námět se mě dál 

nevyptávej.“ 

     

Prozatím mi toho Pavla víc neřekne, to dobře cítím. Obává se vždycky 

překročení hranice mezi ‘dovoleným’ a ‘nedovoleným’. Proto se 

většinou naše konverzace týkají každodenních banálností: 

„Co si chystáš k večeři?, v ledničce máš prošlé potraviny. Měl bys je 

vyhodit dřív, než zasmrádnou.“ Nebo: „Chceš se dívat na zprávy?“ 

 

Čas uhryzal mnoho minut, je trochu pozdě dávat se do vaření. 

„Mám chuť si dát kastrol škeblí v holandské omáčce.“ 

„Jestli ti to udělá radost, můj trablíku, neodříkej si je.“ 

Na náměstí Bastily je restaurace, občas si tam zajdu na škeble s frity. 

Aspoň nějaká změna v jídelníčku. 
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„Půjdeš se mnou?“ 

„Jistě!“ 

 

Jdeme. Rád chodím bulvárem s drahou po boku. Měsíční rehabilitace 

mi téměř vrátila nohy mých dvaceti let a brzy zapomenu, že ve 

stehenní kosti mám vloženou protézu z titanu. Přesto však mi doktůrek 

poradil pomáhat si hůlkou, protože je v každém případě nutné se 

vyhnout kulhání. Za dva týdny ji spálím. 

 
Sakra! Zapomněl jsem si vzít s sebou noviny. Rád si mezi dvěma chody 

něco přečtu. Nikdy nevím, kdy si Pavla náhle vzpomene, že má něco 

naléhavého k práci: zamést svůj koutek v ráji, zašít křídlo, odříkávat 

lekci…  

 

Rád si z ní utahuju svými hloupými předpoklady. Je to můj způsob 

pomsty za některá její mlčení. Kiosk naproti je ještě otevřen. Kupuji si 

první plátek, co mi padne do rukou, a jdeme si sednout do koutku pro 

kuřáky. 

 

Pročítám si menu a Pavla naproti mně se baví tím, jak už se mi předem 

sbíhají sliny. 

Číšník přede mě postavil chutně vypadající koktejl z kraba. Ptám se: 

„Nemáš chuť?“ 

 

Usmívá se (alespoň si to představuji): 

Víš, že když si přeji, mohu si vybavit ty samé chuťové pocity jako tvoje 

nebo své, z dob, kdy jsem žila s tebou?“ 
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„A to bez jídla?“ 

 

„Naprosto. Aniž bych uždibla drobek. Tady už je nepotřebujeme. 

Všechno je věcí vjemů, víš?“ 

„Nádhera! Takže když tě pozvu do restaurace, můžeš si, když chceš, 

vyvolat stejnou chuť jako já?“ 

 

„Ale ano. Představ si počítač a programy pouze k službám pocitů. 

Všechny radosti, které jsme na zemi zažili, jsou v paměti. Nic z toho, co 

je šťastné, příjemné nebo přitažlivé, nám není odmítnuto. Ale proč  

a kdy a jak může nezasvěcený těžko pochopit.  

 

Kdybychom spolu cestovali, viděla bych totéž, co ty, byla bych 

nadšena tím samým co ty, bavila bych se stejným představením jako 

ty. Až na jednu výjimku, přece jen.“ 

 

„Kterou?“ „Moje štěstí by spočívalo především v tom, že ta okouzlení 

a ty radosti budeme sdílet spolu. Ale budu se taky těšit z pomyšlení na 

tvé štěstí, až sem za mnou přijdeš, poněvadž to, co tě čeká tady je 

desetkrát lepší, stokrát lepší!“ 

 

„Vyprávěj!“ 

„Ne, nemám právo ti popisovat své okolí. Ale každý to může 

uhádnout - řekla bych dokonce, že je to evidentní - že všechny krásy 

Stvoření jsou shromážděny zde, odkud vše vzešlo. Stejně jako maketa 

předchází stavbě budovy.“ 

 

„Je to něco jako výstava všech božských vynálezů?“ 

„Nemohu ti odpovědět. Ale neprozrazuji žádné tajemství, když ti 

sdělím, že všechny naše smysly, všechny schopnosti, jsou 

podněcovány, zostřeny a plně uspokojeny. Použiji slova z marketingu: 

na dokonalost nabídky odpovídá dokonalost našeho vnímání.  

 

A pak všeobecně, to co jsem zde objevila o sobě, o ostatních, o světě  

a především o Bohu, by se nevešlo do deseti pozemských životů.  

Uvědomila jsem si, že to čemu jsem nerozuměla, zdaleka přesahovalo 

mé znalosti a jistoty. Na zemi jsme kořistí pochyb, které na všem lpí  

a vše pošpiní.  

Pochybujeme o sobě, o ostatních, o důvodu své existence, o Bohu 

samozřejmě, o němž si často myslíme, že je jen pohodlnou a líbivou 

hračkou všech náboženských prozelytizmů. Kde je správnost? Kde je 
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faleš? Kde se schovává pravda? Kdy vítězí výmysly? Ale zde se vše 

vyjasňuje. Zde už neexistují otázky, jen odpovědi.“ 

 

„Udělám výběr všech hezkých věcí, které ‘s mi řekla.“ 

„Jakých například?“ 

„Například: ‘Vše, co je jen zrnkem lásky, zde má své místo. Láska je 

kouzelným slovem a pojmem, otevírá všechny dveře, i ty 

nejuzamčenější. Zde se rozvíjí jen to, co vzklíčilo na zemi. Neexistují zde 

otázky, pouze odpovědi’… 

  

A to jistě některé zapomínám! Když zapnu televizi, abych se podíval 

na program, o kterém si myslím, že bude zajímavý, a když se tě 

zeptám, zda by ses dívala se mnou, abychom pak o něm diskutovali, 

připravuji tě o dlouhou chvíli tvého krásna?“ 

 

„Podílet se spolu na životě, jak jsme si to přáli, znamená sdílet taky tvé 

potěšení a radosti, i když nejsou takových rozměrů jako ty moje.  

A pomysli si, když se pak vrátím ‘k sobě’, jaké znovunalezené oslnění!  

 

Možná si trochu odříkám z velkého štěstí, ale tím že se připojuji k tomu 

tvému, dávám mu rozsah, který činí tvůj život šťastnějším a klidnějším.  

A to je právě moje role, kterou jsem si přála a o kterou jsem žádala. 

Chápeš to?“ 

 

Vychutnávám talíř škeblí, které mi naservírovali. Jsou výborné. Čímž si 

vzpomínám na to, co mi Pavla řekla ohledně toho udivujícího uložení 

do paměti všech minulých pozemských rozkoší, coby nedotčeného 

kapitálu prožitých dojmů a pocitů. Jsou pupeční šnůrou mezi těmi 

dvěma životy?  

 

 
 

Jelikož se vše posuzuje srovnáváním, umožní jí to lépe si vážit a ocenit 

přítomné štěstí? Nikdy jsem o tom neslyšel mluvit. A protože jsem ještě 
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prakticky nic o této otázce nečetl, mluví i jiná svědectví o tomtéž? 

Ptám se jí a ona mi odpovídá: 

 

„Nevím, medvídku, a abych ti pravdu řekla, nestarám se o to. Vím jen, 

že jsem nezradila žádné tajemství, neboť to co jsem ti řekla by sis taky 

mohl domyslet. Pochopíš to líp.  

 

Mezi naším pozemským a zdejším životem není přetržka, ale spojitost! 

Vzpomeň si, nic se zde nerozvine, co by nebylo vzklíčilo na zemi. Týká 

se to schopnosti, dispozic, vloh, které tvoří naši hlubokou osobitost, naši 

totožnost, která se žádné jiné nepodobá.  

 

Týká se to našich citů, podnětů, toho, čemu dáváme přednost; týká 

se to našich vjemů a vkusu. Zde se naše proměna odehrává ve dvou 

úrovních:  

 

jednak je to, co jsem vyjmenovala povzneseno, rozšířeno a rozvinuto 

až k dosažení celkové dokonalosti toho jedinečného modelu, kterým 

je každý z nás; jednak kráčíme k Bohu a postupně, jedny po druhých, 

otevíráme dveře, za kterými se schovala velká tajemství Božství  

a Stvoření.“ 

 

Provozní, který obcházel kolem a významně pošilhával po mém stole, 

mě brutálně strhl s výšek, kde jsem díky Pavle plachtil. Očividně by rád 

umístil klienty a čeká, až vypadnu. Říkám si o účet, platím, vstávám  

a hledám hůlku.  

 

Kde je k čertu, ta pitomá hůlka? Nikde není. Číšník mi podává vizitku: 

«Jestli ji najdeme, schováme vám ji. Chcete si zítra zavolat? » 

Je to protivné, ale ne dramatické.  

 

Jdeme. Až dosud Pavla nepromluvila, ale na chodníku mi šeptá: Kiosk! 

Proč kiosk, nemám tam co dělat. Aniž to chci a jakoby postrkován 

neviditelnou rukou se nacházím před prodavačem, který už sundával 

noviny se stojanu, aby je uklidil do stánku. Dívá se na mě, vybuchne 

smíchy a vytahuje hůlku zevnitř: 

 

„Vsadím se, že je vaše? Zapomněl jste ji před mým pultem.“ 

(Díky, Pavlo.) 
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Směr domov. Vracíme se beze spěchu, okukujeme výlohy. Dýcháme 

lehký vzduch. Kdo ví? Po měsících chladna a lišáků by už třeba jaro 

mohlo ukázat špičku nosu? 

 

„Nechal jsem Mimiho na ulici. Vyzvedneme ho.“ 

„Jestli se pánovi bude chtít.“ 

Pro jednou Pavla špatně hádala. Mimi na nás čeká s nosem 

přilepeným na vratech. Ale zmerčil nás už z dálky a jeho osm kilo nám 

letí vstříc. 

 

„Mám toho tlusťocha ráda“, šeptá Pavla. 

„A Lulu?“  

„Mimi mě rozněžňuje a Lulu mě rozechvívá.“ 

„A já tě rozněžňuju nebo rozechvívám?“ 

„Ty jsi můj panáček, to mluví za vše.“ 

Tlusťoch nás předchází a jsme doma. 

„Do kuchyně nebo do obýváku?“ 

„Vyber si, Jindro.“ 

 

Rozdíl mezi kuchyní a obývákem je v Pavliných příbytcích jen subtilní. 

Hlásá, že ženy tráví polovinu svého života mezi čtyřmi stěnami této 

místnosti. Má-li je to odříznout od manžela, rodiny a blízkých přátel, 

jsou chudiny jako vyloučeny, trestány a vězněny.  

 

A tak jak v Paříži, tak na jihu, zřídila kulinářské laboratoře coby 

prostorná a především prakticky zařízená místa přátelského posezení, 

kde se člověk cítí dobře, s velkým stolem a židlemi pro čtyři až šest 

osob, pohodlnými křesly, knihovnou s užitkovými knihami, s obrazy na 

zdi, krbem pro příležitostné posezení u ohně, televizním přijímačem  

a krásnými předměty a také šikmým pultem, který umožňuje dvěma 

kuchtíkům, aby pracovali, aniž by si překáželi a mohli přitom do sebe 

kopnout panáka, jako v baru. Zkrátka komfortní a přitom krásné. 

 

A tak se tedy opět usazujeme tady. 

„Měl by sis lehnout, trablíku, je pozdě.“ 

„Vrátíš se k ‘sobě nahoru’?“ 

„Ne hned. Nejdřív ti pomůžu usnout.“ 

 

Každý večer stejný rituál. Symbolicky mě přikryje, něžně si řekneme 

dobrou noc a počká, až mě pan Morpheus odnese ve svých bílých 

pažích. Mimi už byl v ložnici. 
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„Ne, tlusťochu, to je mé místo. Odsuň se kousek, laskavě.“ 

 

 
 

Den byl dlouhý, jak říkají lidičky, a spaní bude svátkem. Jo, ale pod 

podmínkou, že horní sousedé ztiší trochu ten randál nebo ztlumí 

repráky. Představa, že bych měl zase vylízt a jít si pro kuličky do uší mě 

už předem unavuje. A navíc už žádné, myslím, ani nemám. 

 

Zabořím hlavu do polštáře a hledám spánek, který mi uniká. Ten hluk, 

ten hluk! A tomu se říká hudba! Rozčíleně rozžíhám stolní lampičku. 

„Co to má být?“ 

Tiše položeny na nočním stolku leží kuličky do uší. Netřeba se ptát, kdo 

pro ně do skříňky s léky šel… Díky, Pavlo. 

Je to už aspoň po čtvrté nebo po páté, co dnes Pavle děkuji. A přitom 

je to běžný den. Úplně obyčejný.“ 

 

„Stejně, když Tě tak poslouchám, musím si říct, že máte fakt obrovský 

štěstí, že takhle spolu můžete dál žít. Pro tebe to musí být fantasticky 

úlevné a zároveň obohacující. Kdo už může něco takového prožívat? 

I když se třeba se svým drahým domluvil a splňoval všechny podmínky, 

o kterých Pavla hovoří, ještě není evidentní, že dosáhne takového 

stupně vnímání. 

 

I já jsem byla domluvená se svým manželem, však jsem Ti říkala,  

a přestože se mi dostalo spousty všelijakých znamení, a že jsem ho 

nějakou dobu fyzicky pociťovala, nepodařilo se mi ho uslyšet. 

Povytáhla jsem si antény, ale nedokázala jsem si vyprázdnit 

dostatečně mozek, aby mi do něj jeho slova vplouvala.  
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Až od mamky, která umřela krátce po něm, se mi jednou podařilo 

zachytit větu během meditace. Měla jsem taky za sebou meditační 

víkend s přednáškami v tibetské lámaserii ve Skotsku. Tam se v sále 

spojilo asi 60 lidí a meditovalo na dané téma. Můžu Ti říct, že duchovní 

energie tam byla tak hutná, že se dala krájet…. Takže jsem byla 

dostatečně napumpovaná a dokázala si v hlavě vytvořit větší 

vakuum.  

 

Ale podařilo se mi to jen jednou. Asi jsem příliš roztěkaná a nemám 

trpělivost k pravidelnému tréninku. Ty tvoje drobné každodenní zážitky 

a Pavliny rady jsou nade vše, fakt. Ještě máš nějaké v rukávě? Ráda 

bych taky zprostředkovala tahle fakta všem, kdo to budou schopni 

pojmout, ve svém okruhu, pokud nemáš nic proti tomu. Čím víc lidí se 

to dozví, tím, líp, tím míň jich bude trpět, ne?“ 

 

JAK PLYNE ŽIVOT 
 

„Už jsem ti toho pověděl tolik, že je to na další knihu“, říká mi Jindra.  

 

„Snad ještě pár drobků. Prostě jen tak, jak plyne život. Zaplněn 

drobnými úkoly, vzrušen velkými plány a k mému velkému štěstí 

poznamenán těmi krátkými schůzkami, jejichž iniciativu si střídavě 

bereme, ať už proto, že mě vidí zašmodrchaného do nějakých 

nesnází, ze kterých mi může pomoct, nebo proto, že jsem dostal chuť 

ji cítit u sebe a rozprávět s ní o všem a o ničem.  

 

Někdy v těchto setkáních a výměnách nechybí ani škodolibost.  

Vzpomínám si například, jak jsem vyjížděl na nákup ze svého místa 

podzemního parkoviště a utahoval jsem si z Pavly, která byla vedle 

mne: «Vzpomínáš si, miláčku, na tu hlubokou rýhu, kterou ‘s mi udělala 

na karoserii, jak ses točila příliš blízko sloupu? »  

 

V tom momentě mě kovové škrábnutí přimělo dupnout na pedály; 

právě se mi podařilo provést totéž. «Já ti dám, říká Pavla, vysmívat se 

své ženušce. » 

 

Ale jak říkáš, nejcennější jsou pro mě její rady. 

Jednoho dne jsem si naplánoval velký trh nedaleko naší chalupy, 

protože měly přijet mé dcery. Vstal jsem ráno brzy, poněvadž to 

vypadalo na pěkný pařák. K desáté jsem byl zpět a začal vybalovat 
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kufr a uklízet nákup. Načež jsem si připravil lehký obídek následovaný 

obvyklou siestou.  

 

Ke čtvrté hodině jsem se usadil na terase, kterou se lehký vánek marně 

snažil osvěžit. Velký Mimi spal v pracovně, kde jsem pozavíral všechny 

okenice. Uvědomil jsem si, že od svého návratu jsem neviděl Malého 

Lulu.  

 

A i on se obyčejně v těch vedrech schovává do chládku. Hledal jsem 

ho v celém domě, pak v křovinách, kam se někdy uchyluje. Nebyl 

nikde. 

 

Svěřil jsem se se svým neklidem Pavle. 

„Vem si auto“, říká mi. 

„Na co, jestli spí někde v houští, což je pravděpodobné, z cesty ho 

právě neuvidím.“  

„Vem si auto.“ 

„Přece nikdy tak daleko nechodí!“ 

„Vem si auto.“ 

„Tak jo, když tak naléháš.“ 

 

 
Nesl jsem do kuchyně malou, úplně odvodněnou sténající chudinku. 

Rázem vychlemtal dvě misky vody a pak si lehl, aby si olízal tlapky, na 

kterých měl slepené chlupy. 

Šel jsem pro klíček a otevřel dveře  

u auta. Poskočil jsem při chraptivém 

a žalostném zamňaučení. Chudák 

Lulu byl namačkaný mezi sedadly, 

pot mu stékal od hlavy k patě.  

 

Zcela evidentně skočil do kufru, aniž 

bych si toho všiml a přešel do vnitřku 

auta, jehož okna byla vytažena a od 

deseti hodin ráno se v tom autě 

proměněném v parní lázeň, kde se 

teplota musela blížit 60°C, vařil na 

plném slunci!  
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Pavlina bdělost se někdy také projevuje neočekávanými způsoby. 

Určil jsem si odjezd na chalupu na čtvrtek 23. června, protože taškáři 

už stepovali netrpělivostí. Nikdy tu dálku nejedu sám, neboť na osmi 

stech kilometrech se může přihodit ledacos: píchnutí, srážka, porucha, 

atd.  

 

Se dvěma kočkami na zadním sedadle a kufrem napěchovaným 

zavazadly není moc bezpečné opustit sakumprásk své svršky na 

odstavném pásu a jít hledat nejbližší telefonní budku.  

 

A tak jednou mně nabídne dohled a doprovod bratr, jindy jedna  

z mých dcer, nebo nějaký kamarád. Tentokrát se přihlásila přítelkyně 

Helena. Měl jsem ji vyzvednout u ní, kolem půl deváté a odtamtud 

upalovat rovnou na dálnici. 

 

V předvečer odjezdu jsem se snažil uvolnit kousek chodníku přímo 

před vraty, abych tam mohl zaparkovat a naložit auto zavazadly, aniž 

bych musel lítat po všech čertech. « Uvolnit » je odpovídající termín, 

neboť v ulici je škola a ochranné bariéry znepřístupňují jakékoliv stání. 

Tyto bariéry (za deset let zde ještě budou) jsou připevněny k zemi 

kolíkem, který se vráží hluboko do asfaltu.  

 

Vzal jsem tedy útokem tu, která mi bránila v realizaci mého plánu,  

a rval jsem ji s veškerou energií beznaděje. Konečně ten pitomej krám 

povolil a já s ním. Spadl jsem zpět i se zábradlím a ležel na zádech. Bez 

potíží jsem se zvedl a šel dobalit zavazadla. 

 

V noci mě však probudila vystřelující bolest. Nemohl jsem chodit. Brzo 

ráno jsem se dobelhal k telefonu a zavolal Helenu: «Odjezd odložen, 

drahouši» a vypověděl jsem jí příhodu. 

 

O něco později jsem volal doktorovi a popsal mu bolest, příčinu  

a umístění. «Je to pravděpodobně natržený sval. Přijdu se na vás 

podívat. » Má rehabilitační sestra, má svůj kabinet blízko od nás. Belhal 

jsem se k ní. Podrobně mě prohlédla a nařídila mi provádět různé 

pohyby, z čehož vyvodila: « Pořádné natržení svalu. Nechejte si 

píchnout několik injekcí Voltarénu, jestli s tím váš lékař souhlasí. Ale 

bude to trvat nejmíň dva týdny. »  

 

Po návratu jsem rozčileně předvolal svou paní:  
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„Poslouchej, miláčku, myslel jsem, že těch nepříjemností už bylo dost?“ 

„Nezlob se, ale to byla jediná možnost jak ti zabránit, abys odejel 

dnes.“  

„Ale proč?“ 

 

„Čekala na tebe na cestě velká nehoda.“ 

Minulý týden jsem střelil svého téměř nového Peugeota a získal 

výkonnější model s klimatizací, aby ti drazí pokladové na jižních 

silnicích jezdili v chládku a byli chráněni před « útoky vedra » (Přijdou 

mě draho, mizerové).  

 

A najednou jsem si připomněl varování koncesionáře: « Odjíždíte se 

čtyřmi novými pneumatikami. Vyhněte se za každou cenu alespoň 

těch prvních tři sta kilometrů jezdění v dešti. Nebo to bude zaručený 

akvaplaning. » 

 

No a už od rána lilo jak z konve a zprávy hlásily větrné poryvy a průtrž 

mračen až do Montpellier. (Nazítří jsem se měl dovědět, že série 

karambolů včetně těžkotonážních náklaďáků proměnila toho dne 

dálnici ve skládku aut dobrých do šrotu.) A tak jsem samozřejmě 

nemohl než poděkovat svému strážnému anděli. Až na malý detail, 

přece jen: 

 

„Nemohla ‘s najít míň divoké řešení?“ 

„Za dva dny budeš bez problému chodit. Stejně jako předtím.“ 

„Vyloučeno, mám toho podle doktora nejmíň na dva týdny. Mimo to 

mi to potvrdila i rehabilitační.“ 

„Za dva dny budeš, trablíku, běhat jako zajíc, můžeš mi věřit.“ 

„Jen se dvěma injekcemi Voltarénu? To by byl zázrak!“ 

 

Ale v sobotu ráno jsem vyskočil z postele svěží a připraven. Ani náznak 

bolesti. Bylo to opravdu zázračné. Zatelefonoval jsem Hele, že 

můžeme vyjet nazítří.   

 

Ale někdy pro mě předpokládané nebo reálné Pavliny zásahy 

zůstávají otazníkem. Mimochodem, její přítomnost a příležitostné 

telepatické vzkazy necítím pouze já. Tereza, její milovaná 

ošetřovatelka, nebo naše služebná, jsou na tom zrovna tak. 

 

Pozval jsem Terezu, stejně jako vloni, na týden na naši chalupu. 

Tentokrát přijela s jednou se svých dcer, Julií, krásnou a šarmantní asi 
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dvacetiletou dívkou. To odpoledne podněcovala teplota rázně ke 

koupání a Julie se čvachtala ve vodě.  

 

Tereza ležela na lehátku u kachlíkového okraje bazénu a pozorovala 

ji, jak plave. Aby maminku trochu ponoukala, vystříkla na ni Julie 

mávnutím ruky pár kapek vody a volný prsten, který nosila po 

babičce, tím pohybem odletěl. 

 

 
 

Nato zazvonil telefon. Než jsem šel odpovědět, poradil jsem Tereze, 

aby požádala Pavlu o pomoc. Po deseti minutách vstoupila nadšená 

Tereza do mé pracovny ve chvíli, kdy jsem odkládal sluchátko: 

„Máš velký žebřík?“ 

„Ano, proč?“ 

 

„Po tvém odchodu jsem řekla Pavle: ‘Pomoz mi, prosím tě, najít ten 

prsten, Julii na něm moc záleží.’ Načež jsem zcela jasně uslyšela: 

‘Podívej se nahoru.’ Byla jsem ohromená. Dívat se nahoru? Vždyť 

nade mnou byla jen obloha!  

 

A najednou jsem si vzpomněla na domek, který stojí deset metrů od 

bazénu. Ne, to není možné! ‘Podívej se nahoru!’ Z místa, kde jsem 

byla, jsem nemohla nic vidět. Obešla jsem tedy bazén a z druhé strany 

jsem zahlédla na střeše zářit prsten ležící na taškách.  

 

Kdyby mi Pavla nebyla řekla ‘Podívej se nahoru’, nikdy bych si 

nepomyslela, že tak malé mávnutí ruky může poslat prsten  

z prostředka bazénu na vršek této čtyři metry vysoké střechy!“ 

Voda je jasná a průzračná a tak 

obě prohledávaly dno bazénu, 

ale nic neuviděly. V tuto denní 

dobu byl čisticí přístroj v pohybu 

a pravidelně přejížděl po 

stěnách a dnu bazénu. Přivolán 

na pomoc, řekl jsem si, že možná 

z přehnaného úsilí spolkl prsten. 

Vytáhl jsem ho tedy z vody  

a vyndal pytel, kam ukládá 

smetí. Byl prázdný. 
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Svědectví tentokrát nebylo moje, ale diplomované ošetřovatelky, 

velmi vážené a s velkou zodpovědností, vyvážené, racionální,  

s oběma nohama pevně zakotvenýma do každodenní konkrétnosti 

bez jakýchkoliv přeludů. 

 

Pavla mi říkala a opakovala: 

„Nepřičítej mi systematicky vše, co se ti přihodí šťastného nebo 

radostného. Šťastná náhoda existuje taky.“ 

 

Jistě. Nicméně v den, kdy jsem zanedbal kontrolu obsahu nádrže  

a došel mi benzín, se mi přece jen zdálo, že rozpoznávám milou 

Pavlinu intervenci: auto znehybnělo přímo před benzínovou stanicí. 

Ani nebylo nutné je tlačit.  

 

Někdy váhám, než ji zavolám. Vím, že je zaměstnaná a má úkoly 

mnohem závratnější než jsou ty mé, nechci ji vyrušovat. Pokaždé mě 

však ujišťuje: 

 

„Nejsi sám, kdo má tyto obavy. Četní pozemšťané si představují, že 

když nás provolávají, tahají nás z ráje za nohy, vytrhují nás z našeho 

štěstí nebo zdržují náš rozvoj. Je to zcela nesprávné.  

 

Doprovázet váš konec života na zemi, uklidňovat vás svou přítomností 

ve chvílích úzkosti a samoty, radit vám, pomáhat vám, kdykoliv je to 

nutné, patří také k naší roli a nijak nebrání našemu pomalému  

a světelnému vzestupu k dokonalému naplnění.“ 

 

„Ale přesto, nebyla bys šťastnější ve vyšším duchovním stavu? Často 

na to myslím. Tím, že si tě přeji stále blízko sebe, zbavuji tě přídavku 

štěstí?“ 

 

„Ne, nemysli si to. Intenzívní, úplné, ohromné blaho, které nás 

zaplavuje od příchodu sem, je nám dáno navždy. Nejsme šťastnější ve 

vyšších duchovních sférách, ale jen více rozvinuti. Tento vyšší stupeň 

rozvoje závisí na tom, že o tom víme více, že lépe chápeme povahu 

a záměry Boha, a že jeho přítomnost na nás klade větší nároky.  

 

Buď klidný, zpožďuji jen malinko své duchovní vyzrání, ale nejsem 

méně šťastná, než bych byla nahoře.“ 
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Musela být přinejmenším půlnoc. Z terasy zalité měsíčním světlem jsme 

spolu pozorovali provoněnou noc s miliony hvězd, které k nám 

promlouvaly o věčnosti. 

 

Naše kočky už spaly roztažené v křeslech. Rozněžněle jsme se na ně 

dívali.  

A dívali jsme se na sebe s očima plnýma lásky.“ 

 

 

 

CO JINÉHO DODAT? 
 

Věřím, že kdybych za Jindrou přišla za měsíc, budou přibývat kapitoly 

s dalšími „zázraky“ a svědectvími. Ale on mi hlavně několikrát 

zdůrazňoval, že se nepovažuje za ničího guru.  

 

„Nesnažím se vysvětlovat, ani nikoho přesvědčit. Spokojuji se se 

zapisováním, sdělováním, svědčením. Berte, neberte. Ale velké 

množství dopisů, které jsem dostal, zřejmě dokazuje, že Pavla dosáhla 

svého cíle. Však ‘s je viděla.  

 

Je to pravda, komunikujeme spolu s Pavlou, ale nemám na to recept, 

neznám žádný fígl, nemohu udílet rady. Těm všem, co mi píší a ptají 

se, co mají dělat, aby toho dosáhli, odpovídám:  

 

„Nevím. Mohu jen zopakovat to, na čem se zakládalo naše 

předsevzetí. Především jsme sdíleli stejné názory o tom, že naše duše 
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je nesmrtelná a očekávaná Bohem, aby dál žila v jeho záři 

nekonečným životem štěstí. Smrt nerozděluje ty, kteří se milují.“ 

 

Tyto tři pravdy jsme zastávali. Věděl jsem tedy, že Pavla bude u mne 

v mých bdělých chvílích, což jí nijak nebrání v tom, aby běhala za 

svými povinnostmi (o nichž mi dále řekla, že jsou četné a obohacující). 

Vězte tedy, že tohle je důležité. Jestli jste o tom přesvědčeni jako my, 

nebudete se už dívat na věci stejně.  

 

Vězte, že ten druhý je u vás, vidí vás, slyší vás, chrání vás. Že je, jak mi 

řekla Pavla, obrovsky šťastný, a že oplakávat ho by se rovnalo toho 

litovat. A konečně vězte, že se s nimi v daný čas shledáme, abychom 

pokračovali společnou cestou sdílené blaženosti.  

 

Což redukuje smrt na malou závorku a nepřítomnost na pouhé zdání. 

Ve srovnání s tím je komunikování jen přídavkem, vzácně 

propůjčeným přepychem.  

 

Zajisté je možno se pokusit styk navázat: najít si chvíli ticha, zavolat 

druhého ze všech sil osamělé lásky, zcela si vyprázdnit mozek (což 

není jednoduché!), přivést se do stavu rozjímavého přijímání a čekat 

a doufat. Měl jsem tuto vůli, a přesto jsem potřeboval dva měsíce, než 

jsem toho dosáhl. 

 

Stačilo to? Pavla mi před několika měsíci prozradila: „Marta nám 

hodně pomohla.“ 

U příležitosti odchodu do ústraní dobročinného útulku jsme navštívili 

Martu Robin v malém pokojíku se zavřenými okenicemi na jejím 

rodném statku.  

    

Žila zde už třicet let, odloučená, ale neuvěřitelně aktivní a rozšiřující 

všude své dobročinné útulky. Už třicet let se také neživila, ani kapku 

vody, ani kousek chleba a žila pouze z oltářní svátosti, kterou jí kněz 

každé ráno přinášel.  

 

Každý pátek po celý den prožívala Kristova utrpení. Známky po 

ukřižování se objevovaly na jejím čele, na rukou i na nohou, trpěla 

muka. Nazítří nezůstávala ani jizvička. Dav lékařů, věřících i ateistů se 

na to chodil dívat.  
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Pavla byla touto mimořádnou a nadčasovou osobností velmi 

pohnutá. Já samozřejmě taky a Marta, která znala mou minulost, se 

mě dlouze vyptávala na bývalého prezidenta. Odtamtud se náš 

rozhovor stočil k velkým námětům současnosti. Ptala se mě, jaký mám 

na ně názor. 

 

Nazítří po mši mi páter vzkázal, že Marta si mě přeje znovu vidět. 

Dlouho jsme spolu ještě diskutovali. Zajímala se o všechno, neunikalo 

jí nic z politických, ekonomických nebo sociálních peripetií, které 

cloumaly Francií a světem. Zemřela před několika lety. 

 

„Marta nám hodně pomohla“, mi řekla Pavla. 

Není těžké si představit, jakou váhu měla pomoc této světice. Díky jí 

se mají věci takto.  

A lidi mi říkají: «Vy teda ale máte štěstí! » 

 

 
 

Ano, jsem si toho vědom. Pavla je zde, když ji potřebuji a to je často. 

Nemohu se jí ani dotknout, ani ji vidět, ale její přítomnost má takovou 

hutnost, že nevím, co je to hrozná samota, se kterou druzí tolik bojují  

a z níž si zoufají. A přesto je jejich ‘nepřítomný’ také u nich, jenže oni 

to nevědí; čeká na ně trpělivě ‘na druhé straně cesty’, ale oni tomu 

nevěří. 

 

A co říct taky všem těm, které jejich vlastní smrt plní hrůzou? Jak je 

přesvědčit, že je pouhým přechodem z krátkého pozemského života 
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posetého nástrahami a utrpením k dokonalé blaženosti v srdečné 

společnosti těch, kteří je předešli? 

 

Smrt není trestem, ale vysvobozením. Neuzavírá dveře života, otevírá 

je dokořán. Není zánikem, ale znovuzrozením. Kdybych tohle tvrdil 

pouze já, dalo by se o tom oprávněně pochybovat. Ale  

s neuvěřitelnou silou to dokazují miliony jistot a tisíce svědectví. 

 

Proč tolik lidí reaguje opačně, když tato smrt-vykoupení zaklepe na 

dveře? Pláčí, zatímco nepřítomný se raduje. Nesou květiny na hrob, 

ve kterém nikdo není. Zazdívají se do zoufalého ticha, zatímco 

nebeské fanfáry přijímají nového šťastlivce. 

 

Jiní, kteří věří na přežití duše, se obávají, že ‘věčný oheň’ ztrestá život 

s drobnými hříchy. Ať tedy vědí, že peklo pohlcuje jenom ty, kteří až 

do posledního zlomku vteřiny vědomě, cíleně a nenávistně zapírali 

milosrdenství boží a odmítali odpuštění, které jim uděloval s posledním 

dechem života. A to se týká velice malého množství lidí. 

 

To vše mi Pavla potvrdila, ale věděl jsem to už dřív. A tak postupuji  

k pozemské smrti, která na mě čeká jako na všechny, s klidem  

a vzrůstající netrpělivostí. Mým největším štěstím by bylo, kdybych 

uslyšel: bude to zítra. 

 

Pavla se na tu svou připravila. A já se přichystal na setkání s ní z druhé 

strany zrcadla. Často jsme o tom hovořili s úplnou volností. Dokonce 

jsme se bavili lacinými předpoklady: 

„Kdo si pro mě přijde, podle tebe? Hodný svatý Petr, jak se říká  

v legendách, můj anděl strážný nebo maminka?“ 

 

„Hned jak to budeš vědět, řekni mi to.“ 

„Než tam přejdu, určitě upadnu do bezvědomí. U rozšířené rakoviny 

je to klasické. Myslíš, že uvidím ten slavný tunel, o kterém nám minule 

povídal Pierre? (Tento přítel zažil to, čemu anglisté říkají NDE ‘near 

death experience’ - prožitek klinické smrti). 

 

„Nemám zdání, Myslím, že ano.“ 

Vpravdě ten tunel neviděla, řekla mi, jak se věci odehrály. 

„Když jsi mi řekl: je jedna hodina ráno, prvního června. Zvítězila ‘s, ale 

teď můžeš povolit, už nebojuj, uvolni se, poslouchala jsem tě.  

A najednou jako bych se byla rozdvojila. Už jsem netrpěla. Opustila 
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jsem své tělo a viděla ho z velké výšky jako něco co mi bylo cizí, ale 

přesto zároveň pořád já.“ 

 

 
 

„Ležela ‘s nad ním?“ 

„Nevím, myslím, že ne. Měla jsem dojem, že jsem pouhým pohledem. 

Viděla jsem sebe, tebe, Terezu, která se nemohla ubránit pláči, viděla 

jsem Mimiho, který pro změnu vyžadoval jídlo. Cítila jsem se 

neuvěřitelně lehká, ale byla jsem taky šíleně smutná. Kvůli tobě, který 

jsi poznal první minuty opravdové samoty.  

 

A nemohla jsem na tebe mluvit, utěšovat tě, říct ti, že u tebe zůstanu, 

jak jsem ti to slíbila. Taky se mi nedařilo se zcela odpoutat od svého 

těla. Jako by mě k němu přichycovala nějaká nit - nit života. Když jsem 

zvedla oči, neviděla jsem trámy obýváku, ale perleťovou bělost, 

trochu mléčnou, jakou jsem nikdy neviděla. Také jsem ztratila pojem 

o čase.“ 

 

„Tvoje hluboké bezvědomí trvalo více než tři dny. Opustila ‘s obývák?“ 

„Nemohla jsem. Nemohla jsem se hýbat. Viděla jsem, jak ráno jemně 

osvětluje nábytek a předměty pode mnou a tebe, který ses chodil 

dívat, jestli ta schránka, ve které jsem už nebyla, ještě dýchá.  

 

Ale pochopil ‘s to. Věděl ‘s, že jsem byla jinde. Slyšela jsem, jak děláš 

v kuchyni kávu. Lulu vyskočil k mému tělu, ale rychle utekl. Neměla 

jsem ponětí o hodinách a dnech, které plynuly bez jakékoliv tíhy.“  

 

„Tvé srdce přestalo bít. 1. června v noci.“ 
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„Ano. Noční ošetřovatelka, která seděla v křesle u mé postele, zavřela 

oči. Můj černý kocourek ještě jednou přišel a já jsem mu řekla: 

‘Maminka teď odchází, můj miláčku…’, a tak začal vrhnout hned  

u postele ve stejný okamžik, kdy se nit trhala. To Lulu probudil noční 

sestru.“ 

 

„Co se dělo potom?“ 

„Blesk. Rychlost blesku. Myslím, že jsem si nic neuvědomovala. Ocitla 

jsem se zde. Ale dál už ti nesmím nic víc říct, můj Jindro, chápeš?“ 

 

V tom odchodu a v tom vyprávění bylo všechno možné. Nic o čem 

by se dalo pochybovat. Tichý odchod, klidný příběh. 

 

Jak to bylo dál, jsem už vyprávěl. Ale z plných plic bych chtěl volat 

svou absolutní jistotu, že ten velký přechod je pouze radostí  

a uklidněním. Opouštíme svůj pozemský život, jako odkládáme 

obnošené šaty, abychom navlékli nádherný oděv a učinili první kroky 

v ohromujícím štěstí, o kterém si nedokážeme udělat představu.  

 

Z čeho bychom tedy měli mít strach? A proč tedy plakat sám nad 

sebou a nad druhým? 

«Vidíte, vše je v pořádku », napsal Péguy. Ale vyznělo to jako poselství? 

Co myslíš?  

Mně se zdá, že ano.“ 

 

„Určitě, odpověděla jsem. Samozřejmě, jsem přesvědčená, že velká 

většina lidí, kteří prožívají ztrátu drahého člověka, najdou ve tvém 

vyprávění velkou útěchu a úlevu a že si z toho rozhodně vezmou to, 

co potřebují.  

 

„Prohlídnou“ a pochopí mnohé souvislosti a zákonitosti, změní se jejich 

pojetí smrti a všeho, co s ní souvisí. Však už se ti o tom v dopisech 

dostalo spousta důkazů.“ 

 

„Pavla mi řekla: „Dostaneš horu dopisů. (Já jí nevěřil) Musíš odpovědět 

všem a na všechny. A nedávej si své telefonní číslo na červenou listinu: 

to co jsme začali, musíme dokončit. Nemůžeš nechat nešťastníky 

uprostřed řeky.“ 
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Měla pravdu. Ty dopisy jsou rozrušující. Všichni a všechny jí děkují, že 

osušila pláč, přinesla jedněm vyrovnání, druhým naději, všem 

uklidnění. 

Jeden jediný dopis mi vyčítal, že jsem nevnesl žádný nový prvek do 

metafyzických výzkumů současnosti. 

 

Nebyl to můj cíl a nemám ani to nadání. Nejsem ani teolog, ani 

medium, ani filozof, duch nebo vědec. Povyprávěl jsem obyčejnými 

slovy něco ze života podobného těm ostatním s tím jemným rozdílem, 

že nepoznal celkové odloučení od milované bytosti. Existuje velké 

množství velmi učených knih vykládajících a vysvětlujících to, čemu 

říkají ‘transkomunikace’.  

 

Automatickým písmem, destičkou, videozáznamem a Bůh ví čím 

ještě. Bylo by velmi namyšlené a hloupé z mé strany o tom 

pochybovat. Ale já ke konverzaci se svou ženuškou nepotřebuji 

přístrojů.  

 

Myslíš, že se lidem ten příběh zdá příliš přizemní?  

Je jako život, můj i mých sousedů. S malou předností navíc. Ale jestli 

takový jaký je, přinesl trochu naděje zoufalým, jak to chtěla Pavla, 

jsem rád, že jsem jej napsal.“ 

 

 

 

Samozřejmě nemusíte toužit po tom, abyste už už opustili pozemské 

radovánky a houpli rovnýma nohama za zrcadlo. Jistě vás ještě čeká 

spousta srandy, úkolů a snad i nevyhnutelných trablí. Počkáte si, až 

nazraje čas a pak za NÍM nebo za NÍ přelétnete.  

 

Nemusíte ani žít s neustále vytaženými anténami a číhat, kdy se projeví 

váš zemřelý nebo sedět u prázdného stolu, v metru, nakupovat nebo 

prožívat cokoliv v jeho „přítomnosti“, vést neslyšitelný dialog a být tak 

vlastně mimo svou realitu.  

 

Ani já jsem se ve svých 42 letech po smrti svého manžela a vzápětí 

mamniky nesnažila odpoutat od každodenního života a odebrat do 

věčných lovišť, i když jsem si zpočátku naprosto nedokázala 

představit, jak budu pokračovat dál. Pud sebezáchovy máme prostě 

daný.  
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Chvílemi jsem se na ně v duchu obracela s dotazy, občas jsem je 

přivolávala na pomoc, ale většinou se mi projevovali sami, hlavně 

manžel. Do určité doby. Nejspíš, až naznali, že už to tolik nepotřebuju.  

 

I vy už teď budete vědět, že se na ně můžete kdykoliv obrátit 

s dotazem, prosbou o pomoc nebo jen zamáváním. Pocítíte úžasné 

blaho a úlevu, že jsou s vámi, že vás vidí a slyší, a přitom postupuj í dál 

ve svém vývoji.  

 

Přeji vám k tomu hodně úspěchů a radosti.    
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