PROBUZENÍ VLKA
Ukázka:
Byl jsem v koncích. Vůbec nic mne nenapadalo a moji kolegové na tom byli úplně stejně. Spousta motivů,
ale žádná stopa či důkaz. Kdokoliv tady mohl mít důvod vraždit a zároveň byli všichni nevinní. Dokonce se
nedalo ani zjistit zda byl zavražděn správný muž, nebo zda se vrah zmýlil. Jakkoliv hrozně to zní, jedinou
nadějí pro mne coby kriminalitu, byla právě ona možnost, že se vrah spletl a zkusí to znovu, právě když někdo
z nás bude na stráži.
Procházel jsem celý zámek a vrýval si do paměti všechna jeho zákoutí, chodby a vchody. Kolega Janák
zjišťoval které dveře jsou zamčené a které otevřené, kdo má od kterých klíče. Účastníkům bylo doporučeno,
aby si na noc zamkli zevnitř svých pokojů. Franta Heřmánek vyslechl za pootevřenými dveřmi nového pokoje
nejpodezřelejších tří výtečníků zvláštní rozhovor. Skaut se podivoval nad tím, že indián sundává ze šípů
dřevěné kuličky a nasazuje na ně skutečné, ostré a kovové hroty.
-

No, jestli sis nevšiml, opáčil Čingaščúk, - Tak ti jde někdo po krku. Ne, že bych se tomu divil, ale i tak se
mi to nelíbí, protože bych potom neměl s kým chlastat, když tady náš silák po nocích teskní do zdi.

-

Jen blbněte, utrousil rocker Pepa. – Doufám, že budeš spát dneska ve svý posteli a že všichni vědí
kde to je, aby si tě zase nespletli s někým jiným. Koukejte zamykat zevnitř a nechávat klíč v zámku. Pokud
bude chtít v noci někdo na záchod, doporučuju umyvadlo. Je to nehygienický, ale bezpečný.

-

Jen se neboj, tebe by si rozhodně nikdo se mnou nespletl, uklidnil kolegu skaut Bowie. - Ostatně,
nevěřím, že jde někdo po mě. Vlastně je to možný, ale nevěřím, že mne chce někdo zabít. Kdyby šlo jen o
mou smrt, udělal by to když jsem kouřil na terase. Vrah totiž věděl, že jsem na terase. Normálně
zamykáme pokoj zevnitř když jdeme spát. Vrah našel pokoj nezamčený, musel vědět, že někdo z nás je
ještě venku.

-

Ty vidíš nějaký důvod proč by chtěl kdokoliv zabít Vaška?
Jo. Jeden bych viděl. Vašek s mým nožem v žebrech a v mojí posteli, to je dost indicií na to, aby mne
zatkli pro vraždu. Někdo by zkrátka rád viděl, že jsem oficiálně uznán vinným. Jestli jde někdo po mně,
tak ne aby mě zabil, ale aby na mne padlo podezření. Ale kvůli čemu? Kvůli řečem? Protivný řeči jsem
vedl i minule a předminule, naštval jsem spoustu lidí, ale nikdo kvůli tomu nezabíjel. Kvůli kecům se
nezabíjí.

-

A kvůli čemu se zabíjí? Nahrál skautovi Pepa na smeč.

-

No aby mě sbalili a tys mohl šéfovat organizaci, například.

-

Tak už aby to bylo. Jenže tě nezatkli? To abych ještě někoho krouhnul.

-

Správně. Protože ten kapitán Twodance, není žádný trouba. A jestli mne chce někdo dostat takhle,
zkusí to znovu, v tom máš pravdu. Jenže mrtvým nebudu já, budu jen podezřelým. Takže si jdu dolů do
baru dopít svůj řezák, poveselím se a pak půjdu klidně spinkat do svojí postýlky. Ráno se spočítáme a
uvidíme.

Pak musel Heřmánek zmizet, protože umytý, učesaný a převlečený skaut Bowie kráčel do baru a zpíval si při
tom nahlas:
-

Dnešní noc bude dlouhá má drahá. Noc dnešní v lapáku ričmondskýýým…
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Skautovy analytické schopnosti mne znovu a znovu překvapovaly. Měl pravdu. Vrah musel vědět, že někdo
z pokoje je ještě venku, již na základě prostého faktu, že nebylo zamčeno zevnitř.
Kolega Janák se pokusil sestavit profil pachatele, ale utrpěl fiasko. Já se o to zatím ani nepokoušel. Jak

říkám, nevěděli jsme ani kdo měl být vlastně obětí. O pachateli se dalo zatím říci jen to, že minulou noc na
svou příležitost trpělivě čekal a využil oněch jediných pár minut času kdy všichni spali, bylo zhasnuto a
zároveň nebyl pokoj zamčený zevnitř. Vrah buďto věděl, že skaut v pokoji není a pak byl rafinovaný a chladně
vypočítavý, nebo to nevěděl a pak byl jen pohotový a bláznivě riskující. Použití skautova nože mohlo být
právě tak náhlým popudem při jeho spatření na stole, nebo to mohl být vzkaz, symbol. Kdepak. Z toho co
jsme zatím měli se žádný profil sestavit nedal. Kdybychom alespoň věděli zda vražda souvisí s něčím co se
stalo zde na výcviku, nebo s něčím, co mělo své kořeny mimo výcvik, ba dokonce v minulosti. Nedalo se ani
předvídat zda bude vrah ve svém odporném díle pokračovat, nebo zda mu šlo právě jen o tuhle jedinou
vraždu, zda máme co dělat s psychopatem, kterého tady ti psychologové takzvaně osvobodili, nebo zda jde o
v podstatě normálního občana, který potřeboval vraždou vyřešit jediný úplně pragmatický problém a byl od
morálních kodexů osvobozený již dříve. Stále ještě existovala možnost, že vraždil skaut v roli misionáře a
vychovatele, aby ostatním názorně ukázal, jak jsou absolutní morální kodexy důležité.
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Honza Janák pozoroval chodbu od večeře do půlnoci. Než došlo ke střídání, považoval jsem za nutné projít
si ještě jednou celý zámek. Téměř všichni šli spát. Pouze dole v baru se nalévala řezaným pivem tradiční
veselá dvojice, skaut Bowie a indián Čingaščúk. K mému úžasu s nimi seděla také znatelně ovíněná Jiřina.
Překvapilo mne to, protože jsem z četby skautova deníku a z pozorování skupiny získal dojem, že právě na
Jiřinu skaut Bowie hodně útočí. Byla mu protivná svou předstíranou dobrotou. Kdykoliv se někdo dostával
k tomu aby si ve skupině odžil nějaké své výrazné trauma, kdykoliv se někdo hroutil a trpěl, kdykoliv se někdo
podíval do tváře pravdě o svém dětství a svých vztazích, kterou si doposud zatajoval, tahle ženská vše
zkazila svým utěšováním a omlouváním. Skaut jí měl za zlé, že své cukrování a medování používá jako páku
a zbraň, že se takto zastřeně zmocňuje prostoru, snaží se ostatní ovládat starostlivostí a pod záminkou
soucitu se staví do středu pozornosti. Teď tady spolu s nimi zpívala při kytaře a Čingaščúk jí dokonce vyhověl
nějakými slovenskými lidovkami. Pak jsem to pochopil. Ti dva lumpové se náramně bavili tím, že vždycky
vzorná Jiřina ztrácí přísnou sebekontrolu a ukazuje se v lidštějším světle. Alkohol oslabuje vědomou
sebekontrolu a ti dva znalci dostali jedinečnou šanci spatřit skutečnou Jiřinu. Kdo by jim to ale mohl vyčítat?
Dal jsem si u baru uvařit kávu a sledoval podivnou trojici. Hulákali tak, že je nebylo možné neslyšet. Skaut
Bowie převzal kytaru a na melodii kramářské písně zazpíval jakýsi posměšný text, který zřejmě právě složil na
počest kolektivního terapeutického běsnění.
K velkým cíííílům ze svých chtěééééní
Potřebúúúúúji dovoléééééní
Pro to séééé mnou víno piiiiiije
Vrchní šéééééf mé terapiiiiiie
Prohmatááááává hlubší vrrrrrrrstvy
Svými méééééééntálními prrrrrrsty
Kde nic nééééééní tu nic néééééní
K čemu jééééé ti dovolééééééní?
Nechci tvóóóóóje dovolééééééní
K činu ktéééééérý ve mne nééééééní
Nebuduuuuu už jako dříííííív
Dovolíííííííím si cokoliiiiiiiiv…

Téma dovolení zaujalo přiopilou Jiřinu a mne napadla souvislost mezi večerní skupinou na které právě Jiřině
uděloval terapeut Kotrba různá dovolení a rušil prokletí jejích scénářových zákazů z dětství a mezi
skutečností, že se Jiřina náhle tak uvolnila a lidově řečeno rozjela. Ona technika zřejmě skutečně fungovala a
není divu, že její účinnost vyděsila kolegu Janáka. Nyní se Jiřina uvolnila úplně a dožadovala se po obou
společnících z mokré čtvrti dalších dovolení. Dělali si z ní legraci, protože podle chlapského vidění světa
člověk žádná dovolení nepotřebuje. Muž si sám dovoluje vše nač si troufá. Zapisovala si do deníčku
přeochotně co jí diktovali.
-

Jsi sebevědomá dospělá ženská a nemusíš se ptát nikoho na dovolení! Nařídil Čingaščúk.

-

Ne, řekl Bowie. – Piš si – Už nikdy nebudu chtít žádná dovolení a dovolím si co budu chtít.

-

A taky si napiš. Jsem krásná ženská a stojím za to, aby mě měli chlapi rádi!

-

Počkej, chechtal se Čingaščúk. – Napiš si tam. Nebudu se chovat jako kráva!

-

Hele, Lobo, dožadovala se Jiřina po indiánovi. – Řekni mi, opravdu jsem hezká? Líbila bych se ti?

-

Jasně, hlaholil Čingaščúk. – Líbíš se mi od začátku. Problém je v tom, že já mám jinej typ a ty bys
mohla být spíš moje máma, ale spoustě chlapů se líbit musíš. To je jasný jako facka.

-

Hele, přikázal Bowie. – Napiš si. Už nikdy si nebudu nic psát, protože já žádná dovolení nepotřebuju.

Sobota 27.10.
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Bylo třeba vystřídat kolegu Janáka. Opustil jsem rozvernou trojici a zamířil do pokoje v němž byla spáchána
vražda. Rozsvítil jsem a šel se podívat z chodbového okna. Světlo z rozsvíceného pokoje dopadalo jako velký
protáhlý obdélník na nádvoří a končilo u paty zdi protějšího jižního křídla. Všude jinde již bylo zhasnuto.
Terasa nad hlavním vchodem tonula v hluboké tmě a odsud, nebo z jiných pokojů by kdokoliv těžko rozpoznal
zda na ní někdo sedí. Zkusmo jsem zhasl na chodbě a zkoumal zda světlo z pokoje neprosvítá okolo rámu či
pod dveřmi. Neprosvítalo, zato z kumbálu vyběhl Janák, který nevěděl co se děje. Vystřídal jsem ho.
Do jedné se nedělo vůbec nic. Pak se objevila rozverná trojice z baru a odešla na své pokoje. Jiřina
požadovala polibek na důkaz své ženskosti a nově objevené krásy (já žádnou neobjevil). Dostala ho od obou
výtečníků, pokrytců a sedmilhářů. Pak se zase nic nedělo.
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Jedním okem jsem stále sledoval chodbu, druhým četl v terapeutickém deníčku skauta Bowieho. Zaujal mne
zápis z únorového, tedy předminulého setkání, kdy Bowie trpěl jakousi nostalgickou hodinkou.
Pavel si dnes dělal jasno ohledně mých teologických východisek. Jsme oba křesťané, ale co to vlastně
znamená? Nemáme společný a ani podobný prožitek konverze. Ten můj vychází z absolutní osobní
kapitulace, ten jeho nikoliv. Je příliš mladý a příliš úspěšný na to, aby se vzdal veškeré moci osobně něco řídit
a zařídit. Jde o nesdělitelnou zkušenost. Pochvaluji si stárnutí, které uvádí člověka postupně do bezmoci a
přibližuje ho Bohu právě skrze onu zjevnou a stále více prožívanou bezmoc umocňující prosbu a modlitbu o
pomoc. Skutečná pomoc je totiž cosi, co přichází po-moci, po ztrátě moci, po rezignaci na vlastní moc. Bez
této úplné osobní rezignace nemůžeme nikdy zažít co znamená skutečná pomoc. Pochvaluji si neúspěch,
který mne osvobozuje a činí osobní moc nesmyslnou. Je to vše zajisté šokující a ve fázi v níž se tito lidé
nacházejí i nepřijatelné. Ale měli by to slyšet. Měli by se s mou šokující zkušeností setkat alespoň verbálně,
protože jednoho dne to budou prožívat a pak si uvědomí o čem jsem mluvil. Doposud nemohou vědět k čemu
směřují a nemohu je ani děsit svým dilematem. Tím dilematem je konečná zkouška, zda, až přijde můj čas,
dokážu odevzdat Bohu všechnu myslitelnou moc nad sebou samým, nad svým životem a smrtí, nad svými
potomky, nad současností i budoucností světa. Dokážu odejít absolutně nahý a svobodný pro Něho? A dokážu

všechno přiznat, nebo se zase budu před Jeho tváří jen vytáčet, vztekat a omlouvat? Nevím a bojím se. Ne
Boha, který je absolutně dobrý, ale sebe se bojím. Zároveň jsem si jist, že Jemu na mne záleží, že mne tím
provede, že mne porodí z dělohy světa do Jeho království. Zatím se trápím svými vlastními chtíči po úspěchu
a zároveň pohrdám vlastní ubohostí, která mne nutí považovat za jaksi významné ledacos z toho co dělám, oč
usiluji. Bůh dobře ví, proč mi některé věci upírá. Sváděly by mne k pýše. Vím to, ale neumím si pomoci, stejně
jako Julie si neumí pomoci, stejně jako ona se nedokáže vzdát toho co je tak příjemné a lákavé a zvolit to co
je správné. Kdyby jen tušila jak dobře ji chápu.
Stáří nás vyléčí. Přestaneme se děsit bezmoci a naučíme se prosit. Pak teprve zažijeme vysvobození a
absolutní jistotu Jeho lásky. Jen musíme svést zápas a porazit to, co je v nás zlé. Zlo musíme odmítnout,
třebas i s pocitem, že odmítáme část sebe sama. Čeká nás zápas, proti němuž je tahle směšná terapie jen
dětskou slavností. Dej Bůh abych byl dost slabý a neúspěšný, abych obstál.
Dívám se na ostatní v kruhu skupiny a je mi 1000 let. Připadám si jako prorok. Vidím rány, které budou
dopadat, radosti i pády do propastí, strašné chvíle kdy se Dorian Gray odváží po letech pohlédnout na svůj
portrét. V duchu odhaduji kdo a jak obstojí, kdo bude kličkovat na bruslích lži a kdo padne na kolena.
Potřebovali by úplně jiný výcvik. Vím to, protože jsem sám často kličkoval. Měl jsem svou ženu dovést
k pravdě a sám jsem zabloudil. Mám dovést své děti k pravdě a selhávám. Mám cosi důležitého sdělit
literaturou a nikdo ji nečte. Mám dávat lidem naději a namísto toho vyvolávám podráždění, odpor a strach.
Selhávám zřejmě abych pochopil, že i tak budu milován. Má skutečná hodnota je ta, kterou si nemohu
zasloužit, kterou si nemohu dát sám.
Vedl jsem s Pavlem diskusi o tom do jaké míry je účelné stavět partnerský vztah na pocitu, nebo naopak na
instituci jakési smlouvy (sociální, ekonomické?), zda se může z faktu smlouvy a z nemožnosti uniknout
závazkům, vyvinout vztah, nebo zda absolutní svoboda volby vlastně jakoukoliv možnost partnerství a vztahu
v zárodku nezabíjí. Do boku mi vrazil krvavý upír Jiřina, živící se krví z ran druhých. Mám Jiřinu rád, ale
nenávidím to, co z ní dělá upíra. Nemohu jí pomoci jinak, než tím , že zařídím, aby tvrdě a bolestivě narazila.
Zároveň si uvědomuji, že je to marnost. Budu se jim jevit jako zraňující násilník a převezmu roli útočníka.
Budu zkrátka neúspěšný ať již udělám cokoliv.
Na večerní komunitě byla Jiřina rozjařená a opět středem pozornosti. Smála se a blábolila nesmysly. Její
démon zvítězil. Hodinu před tím na skupině popisovala jaké prožívá drama v rodině, rozklad vztahu a
podobně. Nemohu jí věřit ani slovo. Je to jen odporná deprivantská manipulace. Zítra možná dostanu
příležitost abych jejího démona zasáhl tvrdě a bolestivě, ale ona se jen překulí do ukňučených pozic
sebelítostného týraného děvčátka a po stoprvé nám převypráví své těžké dětství. Ona si neuvědomuje svou
do očí bijící labilitu, ono neustálé přepínání z euforií do depresí a naopak. Ale skutečná Jiřina? Kde za tím
vším balastem je ona? Nevidím ji. Vidí ji terapeut? Chtěl bych ji zahlédnout a třebas i obejmout, ale odmítám
objímat monstrum.
Sjednotila by nás poušť a modlitba k prameni. Tato krajina hojnosti nás rozděluje a ničí.
Pod zápisem stála černou propisovačkou připsána stručná poznámka vrchního terapeuta Brady.
Je to síla.
Byla to síla. Tenhle chlap,. Že měl být vrahem? Ještě nikdy jsem se nesetkal s podobnou upřímností k sobě
samému. Tenhle chlápek nepotřeboval žádnou terapii. Věřil tak hluboce, že vlastně vůbec nepochyboval. Jako
by sedával každý den s Pánembohem u kafe. Tohle se již nedalo nazývat ani vírou. Ten člověk věděl. Byl si
jistý. Skaut Bowie by si nikdy při takové víře nedovolil někoho zabít. Z deníku jasně vyplývalo, že není fanatik.
Jeho víra byla lidská, prosakovalo ji vědomí vlastní nedostatečnosti a pochopení k slabosti druhých. Ano, byl
k nim tvrdý a nesmlouvavý, ale jen proto, že věřil, že právě to pomáhá a probouzí. On nebyl terapeutem, byl
skutečně bytostným vychovatelem. Vytrhoval je z šedé samozřejmosti světa, nastavoval jim zrcadlo, lomcoval
s jejich emocemi a probouzel je z pohodlného nevědění do světa nejistot a nebezpečí, aby je donutil přemýšlet

o jistotách, které zpochybnit nelze.
V duchu jsem zcela opustil hypotézu, že by vrahem mohl být Bowie. Také jím určitě nebyl Čingaščúk a kvůli
své zjevné prostotě ani Jiřina. Přetrvávaly mé pochybnosti o rockeru Pepovi a téměř jsem vyloučil personál
zámečku, protože ten zkrátka neměl žádný akceptovatelný motiv. Členové personálu se terapeutických skupin
a komunit neúčastnili a netušili co se na nich děje. Většinou byli přesvědčeni, že jde o jakési svérázné školení.
Jestliže měli nějaká tajemství pro která by byli ochotni vraždit, nikdo se do nich nevrtal a nikdo je
netraumatizoval. Vrahem musel být někdo z členů komunity včetně terapeutů, s výjimkou skauta, Jiřiny a
indiána.
Okolo čtvrté jsem vzbudil Frantu Heřmánka a šel si lehnout. I přes spánkový deficit z minulé noci jsem
nedokázal hned usnout. Dobrou hodinu se mi honily v hlavě nejrůznější myšlenky a kombinace. Musel jsem si
přiznat, že skautovi jeho Boha závidím. Stál pevně s hluboko zarytými kořeny a nic ho nemohlo vyvrátit. Bál
se vlastně jen sebe, své vlastní slabosti a pýchy.
O páté jsem již téměř usínal, když se po chodbě rozlehl příšerný jekot.
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Vyběhl jsem z pokoje bos, jen v nátělníku a štráfatých trenkách, ve stejný okamžik, kdy ze dveří kumbálku na
konci chodby vystartoval Franta Heřmánek. Ječela dívka ze skautovy skupiny jménem Slávka. Ječela stále a
nebyla k utišení. Pravou ruku si křečovitě tiskla na prsa a upřeně zírala do otevřených dveří dámské
umývárny. Nebylo divu. Přímo proti dveřím, na klice okna vedle sprch, visela na silonové punčoše bezvládná,
úplně nahá Jiřina.
František bez zaváhání odstrčil ječící Slávku a vrhl se do místnosti. Slávka, která se zapotácela a klopýtla
dva kroky stranou, přestala ječet, zřejmě proto, že jí děsivý obraz zmizel z očí. Pokusil jsem se následovat
Františka, ale na mokré dlažbě mi okamžitě podklouzly nohy. Pád na bok mi málem vyrazil dech. Bolest mne
vzpamatovala a uklidnila. František mezitím sám nadzvedl a odřízl tělo, které položil na zem, takže jsem se
k němu mohl doplazit po kolenou a uvolnit punčochu zaškrcenou okolo krku. Bylo to zbytečné. Volný pohyb
hlavy napovídal, že jde o zlomený vaz, o čemž jsem se vzápětí přesvědčil pohmatem. František mezitím
vypnul stále pršící sprchu a zavřel dveře před nimiž se začínali shromažďovat probuzení účastníci výcviku.
-

Já… já ji viděl, rozpažil bezmocně rukama. – Šla se sprchovat. Měla ručník a mýdlo… Nebyl důvod.

-

Jen klid, Františku. Ty za to nemůžeš. Nemůžeme hlídat ty lidi i ve sprchách nebo na záchodě.

Vstal jsem a zběžně prohlédl místnost. Okna zavřená, jiný vchod než dveře nemožný. František ze zapřísáhl,
že kromě Jiřiny po chodbě nikdo nepřešel a teprve asi deset minut po Jiřině vyšla ze stejného pokoje její
spolubydlící Slávka, také s osuškou a mýdlem, ale ta do sprch vůbec nevkročila, jen otevřela a začala ječet.
Po Jiřině tedy do sprch nikdo nešel a František ani já, který jsem držel hlídku před ním, jsme nezaznamenali,
že by tam šel kdokoliv před ní. Tedy sebevražda.
Mrtvá nebyla mokrá. Měla suché i vlasy, sprchu zřejmě pustila jen aby vzbudila dojem, že se koupe. Zato její
tvář vykazovala zřetelné válečné malování. Jiřina se během noci musela opilá pokoušet učinit ze sebe
krasavici. Neuměla by to asi ani zastřízliva. Syté modré stíny připomínaly velké monokly okolo očí. Nánosy
černi téměř slepily řasy dohromady a v tlusté vrstvě nanesená rtěnka se neomezovala jen na rty, ale i na jejich
bezprostřední okolí, zřejmě jak Jiřině v opilosti ujížděla ruka. Jakýsi pudr pokrýval tváře a celek připomínal
divokou exotickou masku kvalifikovaného šamana Zulukafrů.
Zběžně jsem prohlédl její věci. Samé hygienické potřeby, pouze ze suchého ručníku složeného na studeném
radiátoru topení vypadl školní sešit ve známých zelených deskách. Terapeutický deník. Proč si brala deník do
sprchy? Byla rozhodnuta spáchat sebevraždu už když šla do umývárny? Zřejmě ano.
Zalistoval jsem sešitem na poslední stránku. Zakončovaly ji příkazy zapsané velkým nejistým písmem. Tytéž
příkazy, které Jiřině nadiktovali dva její kumpáni dole v baru.
-

Jsem sebevědomá dospělá ženská a nemusím se ptát nikoho na dovolení!

-

Už nikdy nebudu chtít žádná dovolení a dovolím si co budu chtít.

-

Jsem krásná ženská a stojím za to, aby mě měli chlapi rádi!

-

Nebudu se chovat jako kráva!

-

Už nikdy si nebudu nic psát, protože já žádná dovolení nepotřebuji.

-

Jsem stará hnusná a blbá kráva, šířím okolo sebe hnus a nikdo mne nemá rád. Nejlépe bych udělala
kdybych se šla oběsit !!!

Poslední příkaz na mne zapůsobil jako úder kladivem do hlavy. Cítil jsem jak těžce lapám po dechu. Zřejmá a
vražedná zloba těch slov byla schopna zabít i náhodného čtenáře, natož labilní, o sobě pochybující, zvolna
stárnoucí ženu.

