Zap_saty_NOVY.QXD:Sestava 1

6/25/13

8:42 PM

Stránka 7

1.
Pﬁibíhala k nûmu Ïena.
Ten sen vidûl Martti mockrát. Îena se mu chystala nûco
ﬁíct, skoro tu‰il co. Její slova uÏ ale nesly‰el, pokaÏdé se probudil dﬁív.
Teì se probudil zase, pohledem zavadil o hodiny na noãním
stolku.
1.20.
Elsa spala vedle nûho. D˘chala trochu pﬁer˘vanû, ale ne pﬁer˘vanûji neÏ zdraví lidé. Vida, tak nakonec pﬁece jen usnul,
i kdyÏ si veãer myslel, Ïe si netroufne zamhouﬁit oka.
Dnes byla Elsa první noc doma po víc jak dvou t˘dnech.
On zpoãátku s jejím návratem domÛ nesouhlasil, ne proto,
Ïe by tady svou Ïenu nechtûl. Naopak – Elsa sem patﬁila. Bydlela tu pﬁes padesát let. Ale bál se, Ïe ji jednoho rána objeví
vedle sebe mrtvou, s ledovû studen˘ma nohama.
Hniju tady, svûﬁila se mu minul˘ t˘den v hospici, jako by
volala o pomoc. Nenech mû shnít, chci domÛ.
A tak se nakonec v‰echno zaﬁídilo.
Elsa onemocnûla ani ne pﬁed ‰esti mûsíci. V prosinci si na
ní Martti v‰iml, Ïe je oproti dﬁívûj‰ku sotva poloviãní. Elsa se
v plaveckém bazénu postavila na váhu a objednala se k lékaﬁi.
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Nic to nebude, prohlásila. To sotva, mínil Martti. Elsa mu
polibkem setﬁela starosti z obliãeje.
V‰echno se odehrálo ráz na ráz: prohlídka, biopsie, ortel.
Poté, co vyslechli tu nejhor‰í zprávu, se Martti cestou z nemocnice domÛ rozplakal. Elsa mlãela, drÏela ho celou cestu
pevnû za ruku, dokonce je‰tû ve v˘tahu.
V pﬁedsíni stáli dlouho proti sobû. V oknû vánoãní hvûzda,
v bytû odpolední ‰ero.
Udûláme si pro jistotu co nejhezãí Vánoce, navrhla.
Na BoÏí hod pﬁi‰la na náv‰tûvu Eleonoora s rodinou. Elsa
své dceﬁi zatím nemûla srdce cokoliv sdûlit.
Eleonoora se v‰ak dovtípila. Jako lékaﬁce jí nûco takového
nemohlo ujít. OkamÏitû svou matku zahrnula starostlivostí,
kterou ménû bystré okolí mohlo povaÏovat za sek˘rování. Elsa
pﬁe‰la Eleonooﬁiny pﬁíkazy bez pov‰imnutí a odpovûdûla jí
v podobném duchu jako jemu: Pojìme si tyhle Vánoce uÏít.
Vánoce navzdory v‰emu probûhly radostnû. Veãer si ‰li zabruslit, na ·tûpána zalyÏovat. Elsa byla pﬁekvapivû plná sil,
spoﬁádala pÛl tabulky oﬁí‰kové ãokolády a spustila se dolÛ ze
svahu s vervou mladého dûvãete.
Léãbu zahájila na poãátku roku. Cytostatika uÏívala jen nûkolik t˘dnÛ, mûsíc. Potom se vynoﬁil termín „léãba zmírÀující pﬁíznaky“. To znamenalo hospic. Tehdy Elsa plakala.
Martti se snaÏil b˘t siln˘ a stále udrÏovat nadûji. Zeptal se,
co by si Elsa je‰tû pﬁála.
Mohli bychom se projet autem, odpovûdûla. Jen tak nazdaﬁbÛh, bez cíle. A budeme jako vÏdycky poslouchat muziku.
Od konce února vyráÏeli na projíÏìku kaÏd˘ veãer. Jaro bylo
jako vÏdycky, rÛÏové a Ïlutavé. Elsa ho ãasto vybízela zpomalit, aby lépe vidûla oblohu. Oblaka se sunula po nebi jako
velké budovy. KdyÏ na zaãátku bﬁezna zaparkovali na ostrovû
Lauttasaari, sly‰eli zpívat kosa.
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Dlouho jen tak sedûli, se zhasnut˘mi svûtly, v ‰eru, poslouchali ptaãí zpûv.
Je toho tak málo, ãeho se bát, pravila Elsa.
Jo, není ãeho se bát, odpovûdûl Martti.
JenÏe to byla leÏ. Martti se bál nocí, tûch okamÏikÛ, kdy ho
probouzely sny, jimÏ nerozumûl. Bál se, Ïe se probudí, a Elsa
vedle nûho uÏ nebude d˘chat.
MoÏná se toho bála i Eleonoora, protoÏe se tvrdû stavûla
proti návrhu vzít Elsu do domácí péãe.
Já vím, co nás ãeká, dej na mû, prohlásila Eleonoora, kdyÏ
po jednání ohlednû matãina pﬁevozu domÛ na chvíli s otcem
osamûla. Nezvládnu to sama, ani ty ne. A nemÛÏu povinnost
starat se o mámu pﬁehodit na holky, je to hodnû nároãné,
holky jsou je‰tû poﬁád skoro dûti.
Eleonooru urãitû zneklidÀovalo nûco jiného neÏ jeho. I smutek bude proÏívat jinak, aÏ pﬁijde ten ãas. Pﬁesto ho její chování udivovalo. Nevidûl v nûm nic jiného neÏ vnûj‰í projevy:
systematiãnost, ve tváﬁi takﬁka necitlivou odhodlanost.
Martti se stále ãastûji pﬁistihoval pﬁi my‰lence, která ho znepokojovala od okamÏiku, kdy Eleonoora dospûla: tahle Ïena
mu ukradla dceru, onu copatou, usmûvavou Ellu ukryla kamsi
do hlubin své odmûﬁenosti. KéÏ by tak na‰el nûjaké zaklínadlo
z Eleonooﬁin˘ch dûtsk˘ch let. Vyslovil by ho a Eleonoora by
se znovu promûnila v Ellu, poskakovala by v pﬁedsíni, pitvoﬁila by se na sebe do zrcadla, a spoleãnû by pak za‰li nûkam na
zmrzlinu.
Koneãné rozhodnutí vzít Elsu do domácí péãe padlo, kdyÏ
se Eleonooﬁiny dcery samy nabídly, Ïe vypomohou. Eleonoora si s obûma promluvila a bez pﬁíkras jim nastínila, co
znamená starat se o umírajícího ãlovûka.
Toho se nebojím, prohlásila Maria bez váhání. Aãkoliv je
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mlad‰í, ve srovnání s Annou pÛsobila vyzráleji. Anna b˘vala
náladová. Martti v ní poznával sebe: pﬁesnû tuhle slabost kdysi
míval. Anna pﬁesto pﬁesvûdãivû pﬁik˘vla, kdyÏ se jí Eleonoora
zeptala, zda pomÛÏe s péãí, navzdory nejistotû.
V posledních t˘dnech se Elsa cítila lépe. Dostala nov˘, silnûj‰í lék proti bolestem. Zabíral, ale lékaﬁ upozornil, Ïe mÛÏe
vyvolávat omámenost a sniÏovat pohyblivost.
Martti se pravdûpodobn˘ch stavÛ omámení úzkostnû obával, a kdyÏ mluvil s lékaﬁem mezi ãtyﬁma oãima, zeptal se pﬁímo: Jak dlouho to je‰tû potrvá? Kolik má t˘dnÛ?
Nesoustﬁeìte se na t˘dny, odpovûdûl mu lékaﬁ. Budou dobré dny a pﬁijdou i ‰patné. Rozdíly mezi nimi b˘vají u tûchto
onemocnûní opravdu znaãné. Obãas mÛÏe b˘t va‰e Ïena takﬁka
bez pﬁíznakÛ.
S tím se Martti musel spokojit. Lékaﬁova slova ho pﬁimûla
Elsu stále pozorovat. Ve‰keré své nadûje upnul na ono slovní
spojení: takﬁka bez pﬁíznakÛ.
Nemocniãní lÛÏko a dal‰í potﬁebné vûci pﬁivezli vãera.
U dveﬁí zazvonili mlãenliví muÏi, ve‰li dovnitﬁ, jako by pﬁivezli stÛl nebo pohovku, a v loÏnici smontovali kovovou konstrukci. Potom pﬁivezli pﬁíslu‰enství pro infuzní léãbu, jeÏ
objednali pro v‰echny pﬁípady, a plenky, které teì rozpaãitû
ãekaly v papírov˘ch krabicích v koutû loÏnice. Na toaletním
stolku leÏela malá balení lékÛ.
„Bájeãné,“ ﬁekla Elsa z postele. „Bájeãnûj‰í neÏ v kterémkoliv hotelu, kde jsem kdy byla.“
„To je dobﬁe, Ïe jsi spokojená.“
„Ale,“ ztlumila hlas, jako by pﬁedpokládala, Ïe chlapíci, co
pﬁinesli postel, poslouchají za dveﬁmi, a nechtûla proto, aby si
mysleli nûco ‰patného, „stejnû mám v úmyslu spát vedle tebe.“
„VáÏnû? No jak chce‰.“
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Elsa se nevraÏivû podívala do kouta na krabice plenek.
„Na záchod je‰tû zvládnu chodit sama,“ prohlásila energicky.
„Jsou tu jen pro v‰echny pﬁípady,“ sly‰el se ﬁíkat.
Roli nemocného ãlovûka pﬁijímala hodnû tûÏce, vÏdyÈ b˘vala zvyklá sama peãovat o druhé. VÏdycky se aÏ do úmoru
starávala o ostatní, to je pﬁece pﬁirozená role psycholoÏky.
Martti si pamatoval dobu, kdy se Elsa mûnila z kﬁehké dívky
v nezdolnou Ïenu: v onûch letech obhájila doktorskou práci
a získala místo v mezinárodním vûdeckém t˘mu.
Martti leÏel v posteli bez hnutí. Elsa se neprobudila.
1.25.
Spánek se nad ním vzná‰el jako neprody‰ná deka utkaná
z ãasu.
Martti vstal, ‰el k oknu.
Za nûkter˘ch nocí, kdyÏ se tímhle snem probudil, ho smutek tíÏil jako víko. Pﬁipadal si, Ïe je pod pﬁíklopem, nemohl se
nadechnout. Nezvládnu to, ﬁíkal si. KdyÏ se uÏ teì cítím
takhle, jak se budu cítit, aÏ Elsa opravdu odejde?
Nakonec objevil zpÛsob, jak se uklidnit. Postavil se k oknu,
otevﬁel ho, díval se na oblohu, poslouchal kosa.
Do toho nechal pﬁicházet smutek, zakou‰el ho, uvykal mu.
Objevoval ho v urãité, napÛl protaÏené poloze ruky. Smutku
bylo tﬁeba dát prostor, vzít jej do náruãe. Jinak ho smutek pﬁepadal v podobû hrÛzy, najednou a neãekanû, na kﬁiÏovatce,
kdyÏ pﬁecházel ulici, nebo v obchodû, kdyÏ vybíral mandarinky nebo brambory.
V tûch okamÏicích se ho zmocÀovala panika.
Teì, kdyÏ se mu daﬁilo smutek potlaãit, se cítil skoro
‰Èastn˘. Vla‰tovky letos pﬁiletûly dﬁíve, byly jarem doslova
unesené. Létaly nahoru a dolÛ, nahoru a dolÛ, jejich hlasy se
11

Zap_saty_NOVY.QXD:Sestava 1

6/25/13

8:42 PM

Stránka 12

rozléhaly. Martti stál u okna minutu, dvû, dopﬁával malátnosti
se rozprostﬁít. Vla‰tovky ‰tûbetaly, zpívaly v nûm a nikoliv na
obloze, a mezi ním a venkovním svûtem nevedla zﬁetelná hranice.
Po mnoha letech byly tohle první okamÏiky, kdy ho napadlo, Ïe by mohl zase malovat: nebe, vla‰tovky, svûtlo, které
se pﬁevalovalo v pokoji.
Nesmutnil kdysi, Ïe pﬁestal pracovat, cítil se ‰Èastn˘ i bez
malování. Jeho pÛdní ateliér ve vûÏiãce domu byl stále na
svém místû. Byl jako muzeum. Martti tam obãas za‰el, sedûl
v kﬁesle, díval se na západ slunce, otevﬁel okno, pokuﬁoval.
Loni ve svém ateliéru poskytl rozhovor pro kulturní pﬁílohu
Helsingin Sanomat. Nafotili ho v protisvûtle. Vizionáﬁ neúnavnû usiluje o dokonal˘ v˘hled. Samotného rozhovoru pozdûji trochu litoval. Sklouzl tenkrát do pompéznosti a snaÏil se
tu okázalost zlomit sebeironií, jenÏe humor nakonec v ãlánku
scházel. Zbyla jen konstatování: Umûní uniká svému tvÛrci tak
jako skuteãnost ãlovûku.
KdyÏ pﬁem˘‰lel o své kariéﬁe, ãasto si uvûdomoval, Ïe své
nejvíce cenûné práce a nejvût‰í úspûchy povaÏuje do jisté míry za plytké, jako by cel˘ Ïivot jen upachtûnû plácal hrady
z písku.
MoÏná kvÛli téhle dûtinskosti si uÏ dlouho nenamíchal
barvy nebo nenapnul plátno, dokonce ani neskicoval na papír,
neudûlal nic, aby zaãal pracovat.
Jenom tu a tam vylezl na pÛdu, sedl si a pozoroval promûny
svûtla, minutu po minutû roztával do kouta místnosti, do
ticha.
Právû takhle k nûmu dﬁíve pﬁicházela potﬁeba malovat. Cítil,
Ïe se stává pouh˘m vjemem. Nûkteﬁí to naz˘vali inspirací, ale
‰lo o nûco mnohem jednodu‰‰ího a pﬁirozenûj‰ího.
âasto se ho na to ptali v rozhovorech. Redaktoﬁi a Ïivoto12
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pisci a kurátoﬁi v˘stav tu otázku kladli, jako by mluvili o existenci Boha.
Pamatoval si, Ïe kdysi v ‰edesát˘ch letech za nûjakého vlhkého veãera jednomu známému kurátorovi naschvál ﬁekl:
„Není v tom mystika. Vzdám se sám sebe, získám svût.“
Teì mûl obdobn˘ pocit, za tûch veãerÛ, kdy stál u okna,
díval se na oblohu a vla‰tovky. Byl pouh˘ vjem, pouh˘ pohled.
Sen ho pﬁekvapivû stále neopou‰tûl.
Zpoãátku onu my‰lenku vytûsÀoval z mysli. Ale kdyÏ se sen
opakoval, zaãal pochybovat. Nejprve to byl jen náznak pocitu, nûco jako vÛnû, stejnû nezachytitelná jako pﬁedstava
o ãlovûku, jehoÏ párkrát potkal a zatím ho dobﬁe nezná, ale
o kterém zaãal podvûdomû pﬁem˘‰let.
KdyÏ se tûmi sny budil, jako by sly‰el úsmûv, cítil, Ïe se nad
ním vzná‰í hlas.
Teì nechal my‰lenku pﬁijít blíÏ. V tom snu nevídal Elsu.
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