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Počkali jsme na výtah, který přijel, dveře se otevřely a pak zavřely, a sjel s námi dolů 

nemocnicí na akutní, které se nacházelo v prvním podzemním podlaží. Výtah zastavoval v 

každém patře, kde nabíral a zase vypouštěl pasažéry. 

 Architekti, interiéroví návrháři a odborníci na barevnou výzdobu, kteří nemocnici 

vybudovali, nebyli necitliví k problémům, které s sebou takový projekt nese, vážně se snažili 

tu ohromnou, labyrintovou strukturu učinit obyvatelnou a úměrnou lidskému měřítku. Až 

doposud mělo každé poschodí lehce odlišnou stěnu a povrch podlahy, lehce odlišné kryty 

zářivek, lehce odlišné betonové římsy, lehce odlišné ocelové kryty ventilací a lehce odlišnou 

malbu: virologie výrazně bleděmodrou, urologie povzbudivě (ale vkusně) zelenou, chirurgie a 

kardiologie neodbytně růžovou a tak dál. V různých patrech měli různou barvu i pacienti a 

sanitáři. Tváře a ruce pacientů, na pojízdných lůžkách a vozících těžkých jako obléhací stroje, 

převážených z oddělení na oddělení, byly zbarvené nemocemi stejně viditelně jako naložené 

vzorky po injektáži barviva. 

 Sanitáři byli neurvalí; strkali pacienty do výtahů jako neforemné padesátikilové pytle 

se španělskou cibulí. Pak výhružně stáli v koutě, přezíravě hleděli na své popelavě šedé 

břímě, přičemž jim skráně pulzovaly urážlivým zdravím. Někdy se stalo, že pacient byl 

vstrčen do výtahu, který zcela jasně mířil barevně špatně (což se projevilo hned, jak výtah 

dosáhl dalšího podlaží), a tak sanitář lůžko či vozík opět vyvezl z výtahu, přičemž tváře 

portýra i nákladu se vyznačovaly útrpnou únavou z vyhlídky dalšího očistce čekání. 

 Dorazili jsme do podzemního podlaží. Valuam zabočil od výtahu vlevo a vedl mě 

chodbou. Zde dole bylo barevné schéma béžové. Neodbytné ševelení vzduchotechniky, 

podporované hlubokým hučením generátorů, bylo hlasitější než v devátém patře. 

Průmyslovou atmosféru následně zvýrazňovaly kusy zařízení, které pravidelně lemovaly 

chodbu, a jejich ocelová táhla, gumová kola, umělohmotné válce a na nich závislé uzliny 

elektrických drátů prozrazující svou bezúčelnost.   

 Béžové dlaždice na podlaze byly zjizveny špinavými stopami po vozících. Prolétli 

jsme dveřmi s tajuplnými nápisy: „Skříň Hal-G“, „Ex-Offo Ex“, „Stanice Koštěnice“. Chodba 

nyní přecházela v řadu dílčích průchodů, jimiž si Valuam vybíral cestu s absolutní jistotou. 

Ocitli jsme se v široké prostoře, ačkoliv strop tu nebyl vyšší než v chodbě. Na obou stranách 

se nacházely kóje oddělené od sebe béžovým plastovým závěsem. Béžová světla nad hlavou 

podzvukově bzučela. Prošli jsme kolem shrbeného personálu – zdravokopů, kteří tu s těžkým 

zařízením pracovali na vytěžení nemocné sloje. Veleli jim vysocí předáci, poznatelní podle 

bílých plášťů, jež za nimi vlály jako v němé grotesce. Valuam zabočil vpravo, vlevo, opět 

vlevo. Když jsme v tom nepřirozeném světle míjeli kóje, kde se v bolestech zmítaly ležící 

postavy, zmocnil se mne příšerný pocit. Cítil jsem trhané, řezané a drcené tkáně a kosti, jako 

kdyby mi někdo na nos a ústa přitiskl elektrifikovanou vatovou roušku. 

 Konečně Valuam dospěl ke správné kóji. Roztáhl závěs. Na konci obdélníkové plochy 

ohraničené závěsem se v plastikovém oblém křesle krčil asi dvaceti nebo jednadvacetiletý 

mladík. Vlevo se urputně udržovaná žena opírala o okraj vyšetřovacího lehátka. Vpravo stál 

hliníkový pojízdný stoleček. Na něm ležely papírové kapesníčky, emitní miska se špachtlemi 

a pás injekčních stříkaček na jedno použití vytažených z automatu. 



 Valuam odšoupl svou modrou botou bleděžlutý koš na použité jehly ke straně a 

přisunul si další plastikové křeslo. Potřásl si rukou s ženou, která zamumlala: „Anthony.“ 

Valuam usedl s pohledem upřeným na mladíka a uvolnil psací podložku, kterou doposud 

svíral v podpaží. Na mě zbylo nešikovně se naklánět do prostoru a kývat se nad 

shromážděním jako zlomyslný vetřelec. Byl jsem však okázale ignorován. 

 „Dobré ráno, Simone,“ řekl Valuam. Simon si tahal vlněná vlákna z rukávu svého 

svetru a nechával je neslyšně stočit zpátky do pevné spirály. Měl na sobě hezký pulovr 

upletený z asi dvaceti nepravidelných vlněných dílců v odstínech béžové, šedé a černé. Simon 

opět zatáhl za nitku a ustrnul v zadumání nad krvavým proužkem kůžičky, která se oddělila 

od jeho okousaného nehtu. 

 „Simon a já máme pocit, že by bylo dobré, kdyby nějakou dobu pobyl na vašem 

oddělení, Anthony.“ Žena si narovnala dosud zkřížené nohy a s lehkým povyskočením se 

posadila na vyšetřovací lehátko. Vlasy barvy oceli měla ostříhané na mikádo, jeden pramínek 

ukazoval na mladíka, což byl její ubohý syn. Vytrhla z podpaží kabelku, trhnutím ji otevřela a 

vytáhla z ní tubu větrových bonbonů a namířila s ní na mě. 

 „Dáte si?“ 

 „Ehm… děkuji,“ vzal jsem si jeden. Slabě se usmála a vzala si také jeden. 

 „Co ty na to, Simone?“ řekl svým basem Valuam a naklonil svou fetální hlavu na 

stranu. 

 „V poho.“ Simon špičkou prstu kroutil kůžičku kolem nehtu. Začal se komíhat 

dopředu a dozadu. 

 Valuam nahlédl do svých záznamů v podložce na psaní. „Mmm… mm…“ potahoval a 

probíral své poznámky k případu, zatímco ostříhaná žena a já jsme se periferním pohledem 

vzájemně prohlíželi. Byla vážně docela šik. Na krku a na zápěstí měla stříbrné plíšky 

vyřezané do různých tvarů, šaty měla z různých druhů vikuni a králíka; punčochy byly tak 

průzračné, že přes ně byla vidět mateřská znaménka. Nějak jsem se nedokázal dobrat 

odpovědi, proč ohledně Simonovy dobrovolné hospitalizace zůstávala tak netečná. 

Nefalšovaný nedostatek starostlivosti? Obranný mechanismus? Něco hrozivějšího? 

 „Byl jsi propuštěn minulý říjen, Simone,“ našel konečně Valuam tu správnou 

poznámku, „a přešel do Galstonského pracovního programu. Jak to šlo?“ 

 „Jo, dobře, myslím. Dělal jsem dobré věci; pracoval na svých konstrukcích. Užil jsem 

si to.“ Simon vzdal kůžičku kolem nehtu, pohlédl na Valuama a mluvil s jistým zaujetím. 

Tvář měl úplně zelenou a zvrásněnou mokvavou infekcí. Bylo to jako sledovat barevnou 

obrazovku, když zrovna kolabuje televize. 

 „Ale teď na tom jsi docela špatně, že?“ 

 „Myslim, že jo. Mám po krk života s tou čubkou.“ Simonova matka s sebou škubla. 

„Celou tu dobu mě dusila. Udělej tohle, udělej támhleto. Není divu, že začínám vyšilovat.“ 

 „Chápu. A vyšilování znamená přestat brát léky a přestat chodit do Galstonu a na 

terapii a skončit takhle.“ 

 Simon upadl do strnulosti dřív, než Valuam dokončil svůj proslov. Celou jeho 

pozornost spolkla opět kůžička kolem nehtu. Nezbylo nám než koukat na jeho rozcuchanou 

hlavu. 

 Valuam vzdychl. Odškrtl si nějaké chlívky v horní části papíru na své psací podložce a 

na plastovém křesle se otočil k ženě. „Dobrá. Předpokládám, že se zlepší, když u nás pobyde 

pár týdnů.“ 

 „Jsem ráda, že se na to díváš takhle, Anthony.“ Se zašustěním vlny a hedvábí se 

vyprostila z vyšetřovacího lehátka a uhladila si šaty. „Tak ahoj, Simone. Přijdu za tebou o 

víkendu.“   

 „Ahoj, mami, buď v pohodě.“ Simon na ni nepohlédl, našel nějaké antiseptikum a 

začal si utírat krvácející prst malými úpornými obloučky. Jeho matka se na Valuama roztržitě 



usmála, jako kdyby vzala na vědomí jeho módní lapsus. Ustoupil jsem ke straně, a když 

šustila z kóje pryč, pokývla na mě. 

 Valuam vstal a přirazil křeslo zpátky ke zdi. 

 „Mám tu ještě něco na práci, Misho. Vzal byste Simona nahoru na oddělení?“ 

 „Samozřejmě, jen si nejsem jist, jestli najdu cestu zpátky.“ 

 „Aha. To nevadí. Simon zná půdorys nemocnice líp než to, co se mu honí hlavou.“ 

 

 
 


