
Síň ztemnělá - vzduch ztuchlým vlhkem syt, 
na všem se houpá šedé pavučí 
a z koutů všech vlá snivý jakýs klid, 
jenž mělkou vlnou jest jen tehdy zryt, 
když moucha po prasklém skle zabzučí... 
 
                                                                                                                        Karel Hlaváček 
 
 
i. 
 
Dveře do ložnice nebyly dovřené a mezerou pronikalo do chodby mdlé světlo. Pomalu 
stoupám po schodech k tomu úzkému, nepřirozeně žlutému proužku, a pod každým krokem se 
ozve zaskřípání, jak váha mého těla drtí staré, lety seschlé dřevo. Kdysi byly moje kroky na 
této cestě tlumeny vínově rudým kobercem, snad stejně starým jako tento dům, takže 
maminka, když jsem v neděli ráno vtrhla do její ložnice, byla pokaždé mým příchodem 
překvapena anebo překvapení s úspěchem předstírala, abych měla radost, že se mi zas povedl 
stokrát obehraný trik. Tváře měla dosud opuchlé spánkem nebo častěji nedostatkem spánku, 
který přes očekávání dle očekávání nepřišel, a vlasy, které si ještě nestačila upravit do ranního 
účesu, jí spadaly do obličeje v dlouhých rozechvělých prstencích, jako by ji halilo cizokrajné 
listoví zvlněné sotva postřehnutelným vánkem. Nikdy jsem si nebyla předem jistá, zda se ve 
svých vlasech ukryje celá a po zbytek dne beznadějně zmizí, anebo z nich vystoupí, abychom 
si popřály dobré ráno. Mé obavy se vždy ukázaly jako liché. Pohybem šíje, který jsem se po 
celý den marně snažila napodobit, si závoj vlasů odhodila z obličeje, aniž by se jich dotkla 
rukama, a oběma pažemi mě k sobě přivinula. Teplo a vůně jejího těla vytvářely hráz, která 
nás obě spolehlivě chránila. Nebezpečí ještě nemělo tvář ani jméno. Přesto však jako by se 
někde v dálce dosud neznámá ústa už chystala vyslovit moje jméno: „Valérie!“ V dané chvíli 
jsem byla schopna vnímat pouze jednotlivé slabiky. Jakmile je maminka zašeptala do mých 
vlasů, ožívaly vlastním životem a jako opravdoví sourozenci se ihned začaly dohadovat, které 
z nich náleží výsada prvorozenosti. Nakonec se vždycky nějak dohodly, i za tu cenu, že 
některé z nich v zájmu celku ustoupily s pocitem utrpěné křivdy. V dohodnutém pořadí pak 
začaly vyplňovat dosažitelný prostor. Maminka mé jméno opakovala bez přestání, jako by mi 
do vlasů vetkávala mozaiku z jemných korálků, takže ukřivdění jedinci toho sourozeneckého 
spolku chutě využili nabízené příležitosti a dle vlastní libovůle zkracovali nebo prodlužovali 
předem dohodnuté rozestupy, které je nakonec vždycky pevně sevřely do podoby mého 
jména: „Va....lé...ri...e“. Každá ze čtveřice takto seřazených slabik ke mně připlouvala 
z jiného směru, jako by si tou malou zlomyslností chtěla potvrdit svébytnost vlastní existence. 
Chvilkami se dokonce zdálo, že některá z těch slabik překřičí všechny ostatní, aby na jejich 
účet samojediná reprezentovala moje jméno. Ostatní pak už jen udýchaně doháněly ztracené 
postavení: VA-LÉ-RI-E...nebo LÉ-RI-E-VA... a někdy také E-VA-LÉ-RI..., až jsem se v tom 
mohutnějícím přílivu navzájem promíchaných slabik začínala beznadějně ztrácet. Ukazatelem 
cesty, který mě v tom zvukomalebném bludišti vedl spolehlivě jako Ariadnina nit, byly 
pohyby maminčiných rtů, jimiž do mých vlasů vkládala pokaždé nový korálek. Ničemu 
ostatnímu jsem nerozuměla. 
 
V té době jsem spávala s Markétou v malém přízemním pokoji, z něhož se vycházelo na 
schody s vínově červeným kobercem. V neděli ráno jsem mohla spát, jak dlouho jsem chtěla, 
ale k vlastní rozmrzelosti jsem se většinou probouzela velmi časně. Možná že už v tom bylo 



nevědomé, instinktivní popření právě uplynulých všedních dní s jejich jednotvárnými, do 
omrzení se opakujícími všedními povinnostmi, mezi které patřila zejména povinnost 
uposlechnout zvonění ranního budíku. Jeho kakofonická symfonie byla určená sice Markétě, 
která už beztak byla dávno vzhůru, ale místo aby tu nestvůrnou věc zavčas umlčela a místo ní 
mě probudila sama jiným, snesitelnějším když už ne příjemnějším způsobem, měla 
bezostyšnou radost z toho, jak mi každé všední ráno ušní bubínky vibrují k prasknutí. Opojná 
svoboda nedělní volby vstávat dle vlastního uvážení by se časem nutně umenšila jejím 
opakováním, ale ve srovnání s všednodenními povinnostmi se ke mně vracela v delších 
rozestupech. Nebylo to právě sportovní: jeden proti šesti, dva proti pěti, sobota však bývala 
potřísněna zbytky právě uplynulého týdne a pro mě do jisté míry představovala ten nejméně 
snesitelný z řady všedních dní. Naproti tomu nedělní ráno vonělo neomylnou svěžestí, která 
přes všechny zářezy předem daného scénáře neztrácela nic ze své omamné pronikavosti. 
Očekávání příchodu sedmého dne jí naopak dodávalo na intenzitě. Později bych nedělní ráno 
přirovnala k Fénixu, který se právě rodí z popela, bezpočtukrát opakovaně a pokaždé poprvé, 
originál v každé replice. Podobnými úvahami jsem se tehdy ovšem nezabývala. Minulost byla 
rychle mizejícím odleskem přítomnosti a budoucnost se zcela vymykala mým představám. 
Měla jsem jen mlhavé tušení, že tato mince má i svou třetí stranu, s níž si není radno pohrávat. 
Souřadnice mého vlastního času ji zatím k ničemu nepotřebovaly. Budoucnost se choulila do 
mazlivé představy, že můžu i nadále ležet v posteli a plnými doušky si vychutnávat sladké 
nicnedělání. Ta lákavá představa však mívala pouze jepičí život a já jsem většinou vstávala 
záhy po probuzení, jakoby puzena cizí, neznámou vůlí, která byla silnější než já a jíž jsem 
přesto s radostí podlehla. Pod dosud slepenými řasami se chýlil ke konci můj noční sen. Když 
jsem si oči promnula dlaněmi a pomalu, váhavě je otevřela vstříc novému dni, sen, jemuž 
nebylo dopřáno, aby dospěl ke svému přirozenému konci, se dal na zběsilý úprk, při němž 
soustavně vrážel do důvěrně známých předmětů zaplňujících malý pokoj. Přikrývku, dosud 
příliš velkou pro moje útlé tělo, mi pomohl odkopnout na podlahu vedle postele se zuřivostí, 
jíž bych já sama nikdy nebyla schopna. Vzápětí na to jsem se do ní zamotala bosýma nohama 
a jak jsem se snažila vymanit se z té nečekané pasti, abych si nazula své dětské pantofle, které 
se musely povalovat někde poblíž, úplně jsem ztratila svou doposud vratkou rovnováhu a 
začala jsem padat přímo proti dveřím, jimiž se vycházelo z pokoje. Mojí vůli stále ještě 
unikala kontrola nad mým tělem, jehož otěže pevně třímal zapuzený sen, takže mě vůbec 
nenapadlo, že bych si napřaženýma rukama mohla chránit obličej před hrozícím pádem. 
S konečnou platností mě probudil až náraz mého dětského čela do dřeva starých dveří.  
 
Markéta ještě spala, byla přece neděle. Skoro bych řekla, že už tehdy mi dělala všechno 
naschvál, všechno obráceně než já. Kdyby tak byla vzhůru stejně jako já, stejně jako na rozdíl 
ode mě bývala vzhůru každé všední ráno, mohla by mě zachytit do své vlastní náruče a 
uchránit mě tak před stále nevyhnutelnějším pádem. Přitom mohla šeptat do mých vlasů jako 
by do nich navlékala korálky a vysvětlit mi, aniž bych slyšela její slova nebo snad chápala 
jejich význam, že hluboké vrásky, do nichž se náhle poskládal můj jinak hladký obličej, jsou 
strachem z neznáma, v němž právě zmizel můj noční sen a které nyní dychtivě čeká na můj 
osobní příchod. Stejně tak mohly být trojrozměrným překvapením z rychlosti, s jakou moje 
hlava narazila na tvrdé dřevo starých dveří. Vlastní náraz nebyl provázen žádnou bolestí. Ze 
všeho nejvíc připomínal pohlazení upracované mozolnaté ruky, která by chtěla být laskavá a 
něžná, pokud by po letech úmorné dřiny byla něčeho takového vůbec schopna.  
Neděli co neděli se můj ranní pád ubíral po stále stejné trase, od skopnuté přikrývky k dosud 
uzavřeným dveřím, jako by tím předváděl výsledek složitého fyzikálního vzorce, jehož 
výpočtem byl podmíněn příchod sedmého dne. Bez předchozího varování mě stavěl před stále 
ještě staženou, o to však vyzývavější oponu, která oddělovala důvěrnou atmosféru malého 



pokoje od nepochopitelného a neuchopitelného světa na její druhé straně. Ten druhý svět byl 
trpělivý. Dobře věděl, že na mě nemusí vyvíjet žádný nátlak ani se mi podbízet lacinými 
lichotkami. A právě v tom spočívalo jeho nebezpečí. Jedinou odpovědí, která mohla zapudit 
jeho dráždivé výzvy, byl čin, lhostejno jaký, vždycky ale bez záruky výsledku. Vítězství nebo 
prohra se vzájemně prolínaly ve společném zárodku, z něhož se může zrodit pouze jeden tvor. 
 
Prostor toho druhého světa, jeviště událostí, které možná nastanou nebo se nikdy neuskuteční, 
už pomalu pronikal i na odvrácenou plochu stažené opony. Nebyla zřejmě utkána 
s mimořádnou pečlivostí ani z mimořádně kvalitního materiálu a už vůbec nebylo těžké ji 
poodhrnout, alespoň malým cípečkem, pokud bych v sobě našla dostatek odvahy. Ještě že 
Markéta spí! Co kdyby záměrně nezachytila moje padající tělo, ale naopak poodhrnula oponu, 
otevřela dveře a vypudila mě tak z vlastního hnízda! Ona by toho jistě byla schopna.  
Když jsem se po nárazu hlavou do dřeva starých dveří trochu rozkoukala, sama jsem se 
pokusila pootevřít dveře co možná nejtišeji, abych v sobě nevyplašila právě se rodící 
odhodlání. Přes všechno úsilí, které jsem vložila do pohybu ruky pátrající po klice, zaskřípaly 
jejich veřeje s opakovanou, výsměšnou potměšilostí. Markéta, která měla lehké spaní, se tím 
zvukem probudila a sykla na mě: „Co to vyvádíš, spratku, jak to že ještě nespíš?“  
Oslovení, jímž nesmazatelně znásilnila moje jméno, spolehlivě zasáhlo cíl. Ztuhla jsem jako 
socha, jako by ze mě vyprchal veškerý život. Snad jsem v tu chvíli přestala i dýchat. Potom 
Markétin hlas pokračoval ve své pouti, až se zabodl jako indiánský šíp do zavřených dveří. 
Každou neděli tak přidal na povrch starého dřeva nový vryp.  
Skoro jsem si byla jista, že v Markétině hlasu není ještě zloba ani nenávist. Ty přijdou teprve 
později a podobny letokruhům s láskou ošetřovaného a v rychlém růstu pomalu stárnoucího 
stromu umožní Markétě, aby s neumdlévající pozorností sledovala můj vlastní růst, který přes 
všechna její přání ještě dlouho nebude provázen stárnutím. Přesto by mě ta výčitka byla 
zabolela, nebýt toho, že se mě už začínalo zmocňovat podivné tušení. Nevědouc věděla jsem, 
že stačí jen nepatrným cípečkem poodhrnout oponu, za kterou prošlapaný vínově červený 
koberec pokrývá staré, rozvrzané dřevěné schodiště. Stačí zoufale málo: zabít v sobě vlastní 
strach a vysmát se varování chvějící se opony nabízené s jistotou, že bude odmítnuto. Pak už 
jen vyměnit strnulost hlediště za přelud jeviště, které postrádá záři reflektorů a už vůbec se mu 
nedostává dychtivého pohledu ani potlesku vnímavých, rozjitřených diváků, zato však je 
přesyceno chlípným zrakem lůzy, která nezaplatila vstupné a která lační po krvi ochotníka, 
jakmile ve své premiéře na okamžik zpanikaří.  
 
Přesto však nemám jinou možnost. Musím vystoupit po dřevěných schodech pokrytých 
vínově rudým kobercem a na jejich vrcholu rozevřít dveře do maminčiny ložnice, které za 
horkých letních nocí bývají pootevřené. Potom přitisknu k mamince své slabé dětské tělo. 
Tady nade mnou Markétiny výčitky nemají žádnou moc. Do dveří maminčiny ložnice stačí 
strčit jen nepatrně, bez námahy, jako by i ony čekaly na dotyk dětské ruky, bez něhož by také 
jejich nedělní ráno začínalo zklamáním. Když mě maminka k sobě tiskla, vnímala jsem 
s pocitem bezmezné úlevy ochrannou hráz dobře vyvinutého těla dospělé ženy, mezi jejíž 
horká ňadra jsem bezděčně vnořila svůj obličej, už zase dětsky hladký. Tak jako kdysi dávno 
bych znovu mohla sát z jejích bradavek, které se tiskly na moje tváře vedle mých úst. Nade 
vším však v tu chvíli převládala horká vůně jejího těla pokrytého jemnými kapičkami potu, 
dosud nemytého, nepřekrytého závojem decentního, sotva postřehnutelného parfému, o to 
však dráždivějšího, smyslnějšího, až zvířecky vzrušujícího, přestože jsem byla jenom její malá 
dcera, která takovým věcem vůbec nemůže rozumět. Maminka mě k sobě tiskla stále větší 
silou, jako by i ona zapomněla, že jsem jenom dítě, a ne dospělá osoba, i když jsem se tenkrát 
domnívala, že dospělé osoby nemají žádný důvod, aby se k sobě tiskly s takovou vášnivostí. 



Ta je přece vyhrazena pouze dětem. V každém případě jsem si už ale byla jistá, že maminka 
celou noc nespala a přemýšlela, jestli k ní dnes zase přijdu, poslušna tradice nedělního rána, 
jestli na rozdíl od ní, rozumné dospělé osoby, překonám svůj dětský strach. O strachu 
dospělých jsem neměla ponětí. Představa dospělé osoby třesoucí se strachem se naprosto 
vymykala jak mé přebujelé fantazii, tak i mým rozumovým schopnostem. Na samém pomezí 
vědění jsem už podvědomě tušila, že každé i zdánlivě bezvýznamné vítězství je jen dočasná 
půjčka, jejíž úroky je nezbytné splácet opakováním, zatímco jediná prohra, jediné selhání 
nebo pouhé zaváhání stačí k tomu, aby znehodnotily všechna předchozí i všechna budoucí 
vítězství, z nichž se přes veškeré úsilí o jejich zachování stává jen rozpačitý omyl. 
 
 
ii. 
 
Každý schod vrže pod mým krokem a na každém schodu se zastavím a čekám, až dozní ten 
zvuk, který jako by mě varoval, že nemám jít dál. Čekám ještě dlouho poté, co skřípání a jeho 
ozvěna dávno dozněly a ztratily se v nejtemnějším koutě starého domu a teprve když se 
osmělím a pohlédnu vzhůru, vidím mdlé světlo, které proniká pootevřenými dveřmi z ložnice. 
Pak vystoupím na další schod. Těžký, vínově rudý koberec nechala odstranit Markéta. Byla 
jsem tehdy ještě velmi malá, ale přesto následující neděli zavrzal hned první schod pod mým 
opatrným krokem s tak nečekanou pronikavostí, že jsem se tím zvukem vyděsila až na hranici 
snesitelnosti, za kterou se rozprostírá bezbřehá tíseň. Střemhlavým úprkem zpátky do malého 
pokoje jsem se vymanila z její rozevřené náruče, která se po mně vztahovala jako chapadla 
medúzy, s jejímiž beztvarými tvary je marné svádět jakýkoli boj. Bezvládně jsem klesla na 
postel, která ještě ani nestačila vzít na vědomí moji chvilkovou nepřítomnost. Teplo mého těla 
ještě nevymizelo z prostoru vytyčeného prohlubeninami polštáře a řasami prostěradla, které 
jím byly po celou noc nepřetržitě tvarovány, a dokonce i přikrývka, skopnutá na podlahu vedle 
postele, kde připomínala velkého stočeného hada, dosud spokojeně vydechovala zbytky mého 
spánku jako bych své doupě nikdy neopustila. Přikrývka přestala být hadem stočeným vedle 
postele a znovu zaujala, jak jinak než díky mému přičinění, náležitou polohu na povrchu 
mého lůžka, pod jejíž ochranou jsem se celá ztratila. Můj životní prostor se rázem zaplnil 
horkým dechem, který sípavě vycházel z mých úst a vyvěral z veškerých pórů mojí pokožky, 
jako bych si oblékla mimořádně prodyšný sportovní dres. Pomalu jsem se začala uklidňovat. 
Podařilo se mi dýchat pomaleji a dech vycházející z mých úst už postrádal původní 
horečnatou zoufalost. Na její místo nesměle proniklo odhodlání znovu vystoupit na dřevěné 
schodiště, kde se mi v ústrety zašklebí jeho vzhůru stoupající stupně poskytující oporu opatrně 
našlapujícím chodidlům a ve stejných intervalech překlenující výškový rozdíl, jehož konečný 
součet mě dělí od maminčina pokoje. Zradou červeného koberce však budou obnaženy jako 
lůno staré prostitutky, která už také ví, že právě promarnila svou poslední životní šanci.  
 
Má soukromá skrýš, moje doupě vymezené pokrývkou, polštářem a prostěradlem brzy 
nestačilo pojmout veškerou houstnoucí hmotu mého vlastního dechu, který mě celou začal 
oblepovat ne už jako porézní gymnastický dres, ale jako neprodyšný potápěčský oblek nebo 
snad kosmický skafandr. Na zlomek vteřiny se mi podařilo zatajit dech. To mi poskytlo 
dostatek času, abych zbytky svých opotřebovaných sil sešikovala do vzorně vyrovnaného 
zástupu. Pokrývku jsem opětovně odkopla na podlahu, rozhodně, vší silou, aniž bych se do ní 
sebeméně zamotala. Cesta byla volná. Zbýval už jen poslední pohyb, který by mě vrátil do 
okolního světa, do světa mimo moje právě mizející doupě. Snad to bylo tím, že s odkopnutou 
pokrývkou unikl současně těžký, omamně uklidňující vzduch z nitra mé skrýše ještě dříve,  


