Píseň pro Elišku
Šedá. To je to jediné co se mi vybaví když si na Ni vzpomenu. Vzpomínka na její
obličej, oči, rty už skoro vybledla. Ale šedá, ta zůstala. A vždycky zůstane. Nic víc nic míň.
Prostě jen šedá. Asi se ptáte proč šedá. Proč barva, která je na hranici bílé a černé, života a
smrti. Tak málo chybělo a mohlo to dopadnou dobře. Ale někteří lidé ubližují druhým jen
proto, že je mají ve své moci. A nebylo tomu jinak ani v tomto případě. Moc. Toto jediné
krátké slovo rozhodlo o jejím osudu. A vlastně i o mém.
Za léta mé praxe jsem měl mnoho pacientů. A mnoho s nich mělo stejný osud jako
ona. Jenže ona byla moje první. První u které jsem byl až do konce. A to zřejmě rozhodlo.
A teď na smrtelné posteli, když už začínám cítit chladivý pocit smrti. Kdy se šedá
zabarvuje na černou. Pomalu začínám cítit potřebu vám o Ni vyprávět. Proč zrovna o Ní?
Protože ji si budu pamatovat navždy. Stejně jako šedou, ale o té už jsem mluvil.
Jmenovala se Eliška. Eliška Dobříšková. Poprvé jsem se s ní setkal, když ji přiváželi na
naše oddělení. Většího smíška jsem nikdy neviděl. Smála se na celé kolo. A všude se
rozhlížela.
Když jsem ji viděl podruhé bylo to už pár měsíců co u nás ležela. Byl jsem zrovna
u automatu. A kupoval si laciné kafe. Když jsem uslyšel rozrušené hlasy z jednoho pokoje.
Nedalo mi to a šel jsem se podívat co se tam děje. Zaťukal jsem na dveře a pomalu vešel
dovnitř. Na posteli seděla malá plavovlasá holčička a prala se ze sestrou, která se ji strojkem
snažila ostříhat vlasy. „Ne. Ne. Ne.“ vzlykala holčička a snažila se odstrčit ruku se strojkem
pryč. „No tak nebreč! Nebude to bolet.“ rozčilovala se sestra a snažila se holčičku lépe
chytit.
„Můžu to zkusit?“ zeptal jsem se setry která sebou při zvuku mého hlasu polekaně
škubla. „Prosím,“ nakrabatila nos a vrazila mi černý strojek do ruky, „ ale stejně se vám to
nepovede. Je tvrdá jako mezek.“ A s pažemi překříženými na prsou ustoupila stranou. Udělal
jsem pár váhavých kroků. A klekl jsi před holčičku. ,,Jak se jmenuješ princezno?“ zeptal jsem
se jí a jemně ji ukazováčkem přejel po nosu. „E-Eliška Do-Dobříšková.“ vykoktala mezi vzlyky
a pomalu se na mě usmála.

Usmál jsem se taky a přemýšlel co jí řeknu dál. Sestra zřejmě vycítila mou nejistotu.
Protože nasadila vítězoslavný výraz. Ale já se jen tak rychle nevdávám. Nikdy. Zapínám stojek
a směju se nad vidinou udivené sestry až zjistí co se chystám udělat. Zhluboka se nadechnu
a zvedám strojek. Chomáče mých hnědých vlasů ladně dopadají na bílou podlahu. Eliška
najednou přestala plakat. A Sestra. Ta naštvaně vykřikla a vytrhla mi strojek z ruky. Ale já si jí
nevšímám. „Vidíš nic to není princezno.“ říkám Elišce a palci ji utřu slzy s tváře. Eliška neříká
nic a jen usměvavě přikyvuje. Se zvednutým obočím se otáčím na sestru. Ta se mračí. A
vypadá jako příliš přezrálé rajče. Ale strojek mi přesto podává. Pak naštvaně odchází pryč.
Něžně položím Elišce ruku na hlavu a přejíždím po ní strojkem. Zlatavé prameny
tečou na podlahu. A vytvářejí malou hromádku. Dávám si záležet. Vím, že musí mít hlavu
úplně holou. Když skončím otevřou se dveře a dovnitř vstoupí jakási žena. A s pláčem se
vrhne k Elišce. Jako bych tam ani nestál. „Promiň zlatíčko,“ omlouvá se žena mojí princezně,
,,nemohla jsem přijít dřív. Nešlo to.“ Otočím se stranou a se slzami v očích odcházím pryč. Na
kafe, pro které jsem si původně šel si už ani nevzpomínám. Jediné co mám v hlavě je Eliščina
diagnóza, akutní leukémie.
Od našeho setkání uplynulo už několik týdnů. Vyčítám si to. Měl jsem si udělat čas.
Čas na moji princeznu. Stojím před jejím pokojem a přemýšlím co mě za dveřmi čeká.
Nakonec seberu odvahu a vejdu dovnitř. Víte chemoterapie člověka změní. Ale dokud to
neuvidíte na vlastní oči nevíte jak. Jak moc. Elišku skoro nepoznávám. Teď už není tak plná
energie jako předtím. Zhubla nejmíň o polovinu svojí váhy. Nemocniční pyžamo s medvídky s
ní jen vyselo. Ta jiskra v očích. Už skoro vyhasla. Vidím že vedle ní leží kyslíková maska. U její
postele stojí židle. A na ní sedí ona žena, která za Eliškou tenkrát přišla. Leknutím sebou
trhla. Nejspíš spala. Vidím ty kruhy pod očima s probdělých nocí. ,,Dobrý den.“ pozdraví a
skoro si mě nevšímá. Pak se ale na mě najednou upřeně podívá. „Počkejte nejste to vy kdo
Elišce před pár týdny stříhal vlasy?“ s úsměvem přikyvuju. „Promiňte minule jsem se nestihla
představit. Jmenuju se Jana Dobříšková.“ říká a podává mi ruku. Jemně ji stisku a taktéž se
představuju: „Tomáš Fletcher.“
Usměje se na mě a otočí se k Elišce. Chvíli tam jen tak stojíme. Až najednou promluví
Eliška: „Proč jsi za mnou nepřišel dřív?“ ptá se mě a smutně se na mě podívá svýma
hráškovýma očima. „Promiň měl jsem moc práce. Mrzí mě to.“ cítím se provinile. Mohl jsem

přijít i dřív. Ale operace s primářem Vorlíčkem, byla pro mě přednější. Přikývla, i když jsem
viděl, že jí to stále ještě mrzí.
„Něco jsem ti přinesl.“ říkám jí a podávám jí plyšového medvídka, kterého celou dobu
držím za zády. Vypískne radostí a něžně se k němu přitulí. To zahřeje moje provinilé svědomí.
Na pokoji s nimi strávím ještě asi deset minut. Pak ale musím jít za dalšími pacienty. Když
vyjdu na chodbu tak mě zastaví její matka. „Jak to sní vypadá pane doktore?“ zeptá se mě. A
podívá se mi do očí. Zamyslím se a rozhodnu se nechodit kolem horké kaše. „Mluvil jsem
s jejím ošetřujícím lékařem docentem Skalkou. Nevypadá to dobře. Pokud do pár měsíců
nepodstoupí transplantaci kostní dřeně. Tak zemře. Je mi to líto. Opravdu.“ Se slzami v očích
přikývne

a zmizí v pokoji. Chvíli přemýšlím, že půjdu za ní, ale nakonec si to

rozmyslím.
Když odcházím mimoděk narazím na docenta Skalku. „Pane docente,“ ptám se ho,
,, jak to vypadá s transplantací kostní dřeně u Elišky Dobříškové?“ Chvíli se zamyslí a pak mi
odpoví. „Zapsali jsme ji na čekací listinu. Teď nemůžeme dělat nic jiného. Než čekat, až se
najde vhodný dárce. A to jak víte může trvat rok i dva, nebo i déle.“ Nevěřícně na něho
koukám. „Ale ona umírá. Tolik času nemá.“ Něžně mě poplácá po rameni: „Já vím chlapče. Já
vím. Musíme doufat. Za měsíc a půl jsou vánoce. Snad se stane zázrak. Nic jiného nám v tuto
chvíli nezbývá. Medicína je někdy krutá a onkologie obzvlášť.“ S těmito slovy mě nechá stát
uprostřed chodby a odejde pryč.
Nemohu tomu uvěřit. Nemůžu si připustit, že by Eliška umřela. To prostě nejde. To se
nesmí stát. Přemýšlím jak najít dárce, ale nic mě nenapadá. A tak celý frustrovaný odcházím
na lékařák pro pořádné kafe. A podívat se na registr dárců
Venku už napadl bělavý sníh. A vládlo sychravé počasí. Do vánoc zbývaly už jen dva
týdny. Když se mi rozdrnčel mobil. „Máme dárce.“ ozvalo se prostě. Nemohl jsem tomu
uvěřit. Stal se zázrak. Až tohle řeknu Janě nebude tomu věřit. Ano Janě. Za tu dobu co u nás
Eliška ležela jsme se dost sblížili.
Když jsem přišel do práce, chtěl jsem hned běžet za Eliškou, ale nemohl jsem. Musel
jsem kvůli neodkladné záležitosti za primářem. Zrovna teď. Pomalu jsem vyjel výtahem do
druhého patra. A plný očekávání jsem vstoupil do primářovny. S překvapením jsem zjistil, že
je tam celé oddělení. Primář Vorlíček, docent Skalka, Drhal, Vítková a Stehlík.

Když jsem se posadil, tak si primář vzal slovo. „Svolal jsem si vás všechny kvůli jedné
věci. A to že se našel dárce kostní dřeně pro syna pana Karáska Davida. Operaci povedu já
s asistencí tady docenta Skalky. Ale na sále budeme potřeba všichni.“ Nechápal jsem to.
David byl přece v registru až za Eliškou. To nedávalo smysl. „Ale pane primáři. Na čekací
listině je David Karásek až za Eliškou Dobříškovou.“ Primář si mě měřil pohledem. „To ano,
ale v jejím případě nastaly komplikace. Bude vhodnější počkat na nového dárce.“ Tomu jsem
nerozuměl. Jaké komplikace. Ještě včera bylo všechno v pořádku.
,,Ale ona nemá čas čekat na dalšího dárce. To nemůžete. Já vím proč ji nechcete
operovat teď. Protože David je syn hejtmana, který to tu platí. Zatímco Eliška je nic!“
poslední slova jsem už skoro křičel. To bylo na primáře dost. „Vypadněte. Okamžitě. Máte
dva týdny dovolenou.“ Jeho ledový tón mě bodal víc, než kdyby křičel.
Nejhorší pro mě bylo vysvětlit to Elišce. Že se nejmíň dva týdny neuvidíme. Rvalo mi
to srdce. Protože už byla v posledním stádiu. Někdy měla světlé dny a jindy jí zase bylo hůř.
Byla tak slabá, že se sama už nedokázala ani najíst ani nic podobného. Kyslíkovou masku už
potřebovala pořád. Byla velmi slabá.
Dva týdny nucené dovolené pro mě byly utrpením. Pořád jsem na ni musel myslet. Při
jídle, při koukání na televizi, dokonce i při čištění zubů. Myslel jsem na to co asi dělá. Jestli
má světlý nebo špatný den. Co má na večeři. Prostě úplně na všechno co se jí týkalo. Mojí
Elišky. Mojí princezny.
Nastal 24. prosinec a já konečně mohl za ní. Od rána mi nějak nebylo dobře od
žaludku. Tak jsem se rozhodl za ní jít až odpoledne. To už mi bylo trochu líp. V tichosti jsem
kráčel po schodech nemocniční budovy a v podpaží nesl krabici zabalenou v balicím papíru.
Byl to dárek k Vánocům.
S radostí jsem vešel do patra svého oddělení a pomalými krůčky se blížil k pokojům.
Ale něco bylo špatně. Bylo tam až moc lidí. Až podezřele moc. Eliška. To bylo to první co mě
napadlo. Prudce jsem se rozběhl k jejímu pokoji. Byli tam všichni celé oddělení. Setry i
doktoři. Vběhl jsem do místnosti a vyděl jak se pokoušejí Elišku nahodit defibrilátorem. Opřel
jsem se o hladkou stěnu a pomalu se sunul k zemi. Najednou jí naskočil pulz. Přiskočil jsem
k ní a chytil ji za ruku. „Proboha co mi to děláš? Neumírej. Slyšíš. Neumírej prosím.“ Prosil

jsem ji a po tváři mi tekly proudy horkých slz. „Složila jsem ti písničku. Je v šuplíku.“ Zašeptala
a vydechla naposledy.
Pomalu jsem se zhroutil na zem. Celý můj svět se zbortil jako domeček s karet.
Najednou všechno bylo černobílé. Všechno ztratilo smyl. Zůstala jenom šedá, hranice života
a smrti. Nic víc nic míň. Jen šedá, díky níž na ni nikdy nezapomenu. I když její obličej oči rty už
vybledly. Šedá a její jméno zůstanou navždy vypálené v mém srdci. Obzor se rozpil jak tuš.
Oblaka mlčí. Na hladině první kapky.

