Slepá skvrna
Uznávám, že mám pro Ni slabost. Ostatně jako pro všechny svoje hledače. Něco se o sobě dozvím,
můžu to reflektovat. Je to sice trošku pošetilé, ale beru to jako náměty pro svou duševní hygienu, která
je při mém poslání důležitá. Psychoterapeuty mám úplně nejraději. Před nějakou dobou jsem
pozorovala Viktora. I přes veškerá dramata, koncentrační tábor – o mně měl jasno. A potřeboval to šířit
dál. Povedlo se mu to. Říkají tomu logoterapie, a i když mám k téhle představě pár výtek, lidem
pomáhá. Vlastně mě navrátil k podstatě. Dal mi strukturu. Ale zpátky k Ní.
Je urputná, to se Jí musí nechat. Už jako malinká upoutala mou pozornost mezi staršími lidmi. Nenechte
se zmást. Není neobvyklé, že potkávám už děti. Jen jsem si pořád nezvykla, za jakých okolností se to
děje. Tyhle svoje malinké objevuji schované v krytech, když kolem lítají bomby. Hladové ve slumech.
Pracující v továrnách. Ani nedutající v pokojíčcích, když je doma peklo.
Nemám to ráda, ale patří to k tomu. Zoufalství, pláč, bolest. Pak právě nastávají chvíle, které v terapii
potřebuju zpracovat. Mám na to své místo. Starý strom nad rybníkem, kde jen sedím na větvi a
pozoruju oblohu. Ta je tu déle než já. Vždycky má odpověď. Mraky pobíhají sem a tam, hovoří všemi
možnými barvami, hromy a blesky a schovávají Slunce. A když i to zapadne, vyjdou hvězdy. Má to svůj
řád. Své změny. Neslyšná slova. Můj klid.
Ale zpátky k Ní a Viktorovi. Dám se podle něj najít ve třech kategoriích. Ve vykonání nějakého
sebepřesahujícího činu; prožitím hodnoty, kdy ta nejlepší a nejrozšířenější je samozřejmě láska. A pak
v utrpení, které lidé promění v morální vítězství. Chápete, že na mě je to zjednodušující až moc. Ale pro
ilustraci to asi stačí. Někdo má o mně dřív nebo později jasno. Jiným jsem úplně ukradená, i když se
občas zastavím, jestli se čirou náhodou něco nezměnilo. Jasně, že slyším i to, že jsem úplně na nic a i
s tím se učím žít. I proto ta terapie. Ale hledači - jsou moje slepá skvrna, jak říkají právě terapeuti.
Vždyť i u Ní, vždycky když už si myslím, že to se mnou vzdá, přijde s něčím dalším. Nebo když už je na
dobré cestě, něco se pokazí. Na to je expert. Ale baví mě. Nenašla mě v knihách, a to ani v těch
zprofanovaných. Zarytě pátrala v činnostech i v prožitcích… Co víc by chtěla? Pomáhala lidem! A nic.
Prostě tenhle smysl odmítla, protože tomu „něco“ chybělo. Protože měla před nosem záchranáře,
hasiče, lékaře a zdravotní sestry. Necítila se dost. Dost užitečná. Dost dobrá. Dost cokoliv.
Naděje svitla v lásce. A zase. Když už si říkám, že konečně – něco do toho vleze. Její manžel byl úžasný
učitel lásky. Jenže když ovdověla tak mladá, odmítla i tuhle variantu. A začala nanovo. Bylo to náročné
období, kdy jsem se o sobě dozvěděla hodně krutých, ale pravdivých věcí.
Nemám na starost jen jí, ale jak jsem říkala, je mi sympatická. Víc než jiní, i když by se to dít nemělo.
Vždycky, když prolítnu Českem od východu na západ, nechávám si jí naposled. Třešnička na dortu.
Tentokrát to vzdala. Opět. Jako už mnohokrát. Ona se ale zase zvedne a bude mě hledat. Že jo?
Když zavírá oči, vím, že je to naposled. Ale nechci si to připustit. Podívám se mimoděk na papír, který
leží zkrvavený na zemi vedle Ní a upoutá mě na něm věta: „Jen jsem nenašla smysl života…“
Teď sedím na svém stromě, přemítám. Nevím, k čemu vlastně jsem. Proč vůbec jsem. A jestli by lidem
beze mě vážně nebylo líp. Ani obloha pro mě tentokrát nemá odpověď. Obzor se rozpil jako tuš.
Oblaka mlčí. Na hladině první kapky. Slzy už nedokážu a ani nechci zastavit.
Sbohem, moje malá hledačko.
Tvá (S)mysl života

