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poprvé vylezli na Sněžku. To mi bylo osm. Teď je mi pat-
náct a vydrápu se sotva na postel.

„Seš nějak zaraženej,“ poznamená Emil, když Přemek 
s malou bílou vílou Biankou odejdou.

Nohy zůstaly opřený v rohu o zeď. Asi abych na ně 
dobře viděl. Jako malej jsem vždycky chtěl s každou no-
vou hračkou spát. Tak teď budu v pokoji spát s novýma 
nohama. Ale do postele si je nevezmu, to ne. Ještě bysme 
se pokopali.

„Hm,“ zabručím Emilovi odpověď.
„Tak co je?“
„Já nevím. Asi jsem si to představoval jednodušší.“
„Jednodušší?“ nechápe Emil. „Jako že dostaneš nový 

nohy a prostě odkráčíš pryč?“
„Možná,“ kývnu. „Pěkná blbost, co?“
„To bych řek.“
„Zatím jsem neudělal ani krok,“ namítnu a hlas se mi 

podezřele trhá.
„Kašli na to. Uděláš ho zítra. Nebo pozítří. Nebo po-

pozítří.“
„Ach jo. Víš, kdybys tu teď se mnou nebyl, tak… tak 

bych asi brečel.“
„To si klidně posluž,“ pohodí Emil hlavou. „Věř mi, že 

neuděláš nic, co bych důvěrně neznal.“
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„Čau, Benžo!“ volá Damián už od dveří. „Ségra říkala, že 
ses po mně ptal. Tak jsem tady,“ hopsá plný radosti.

„Počkej, a to jsi přišel sám?“ trnu, co to zase bráška 
vyvedl.

„Ale ne. Jsou mi v patách,“ hlásí důležitě.
Jsou mi v patách. Přemýšlím, kde to slyšel. Pobaveně 

kývnu.
„Tak to jo.“
„Hele, prej už máš nový nohy, je to pravda?“ rejdí mi 

kolem postele.
„Je.“
„Fakt? Tak ukaž!“
„Stojej za tebou,“ kývnu bradou.
„Co? Samy? Jak to?“ zarazí se a zůstane polekaně stát.
Vidím na něm, že má strach se otočit.
„Neboj, nebudou tě honit,“ směju se. „Jsou tam opřený.“
Vmžiku je u nich a v úžasu je zkoumá. To už přichází 

máma, táta a děda.
Dědu vidím od úrazu poprvé. Šourá se ke mně krátkými, 

ale rychlými krůčky. U pravý nohy se mu kmitá hůl. Před 
dvěma lety nešťastně spadl z kola, zlomil si krček a od 
tý doby se hole nezbavil. Říká jí kdoví proč Brunhilda 
a považuje ji za svou třetí nohu.

„Chlapče, chlapče… neboj, život jde dál,“ hladí mi ru-
kou čelo.

„Vždyť já vím, dědo. A já půjdu taky. Už mám nohy,“ 
ukážu do rohu.

Máma je při pohledu na moje nový nohy trochu zaražená.
„To už takhle zůstane?“ ukazuje na holé trubky mezi 

kovovým kolenem a chodidlem z kompozitu.
„Jo, to už jsou hotový prvonohy,“ přisvědčuju pyšně. 

„Až se na nich naučím, tak snad dostanu další.“
„A taky takhle… hubený?“ ptá se opatrně.
„Na tom snad nezáleží,“ namítne táta v rozpacích. „Dů-

ležitý je, aby to fungovalo.“
„Nezapomínejte, že pod kalhotama bude prd vidět,“ 

připomíná děda.
„Náhodou… dneska se to takhle nosí,“ namítnu. „I holky, 

když maj minisukně. Můžou se na to samozřejmě nasadit 
kosmetický kryty, ale podle mě to tam jenom překáží.“

„No já nevím,“ vzdychne máma. „Když myslíš…“
„Mně se to takhle líbí,“ odseknu.
„Mně náhodou taky!“ ozve se Damián a pak upře oči 

na tátu. „Já bych chtěl taky takový nohy.“
Vidím, jak táta s mámou strnou. Ale děda se řehtá 

jako malej kluk.
„Jen si nech zajít chuť, Damčo. Nemůžeš taky mít všech-

no,“ napomíná bráchu se smíchem. „Slíbil jsem ti nový 
kolo, ne nohy. Nebo bys radši nohy, co?“

Teď strnu i já. Tohle děda podělal. Jasně že Damián bude 
chtít nohy. Už otvírá pusu a ukazuje do rohu k opřeným 
nohám.

„Hele, víš co? Někdy ti je půjčím, jo?“ snažím se rychle 
zachránit situaci.

„No dobře,“ nechá se kupodivu ošálit a neřeší, jak by 
je asi nazul.

Máma se chystala odvést Damíkovu pozornost jiným 
způsobem. Když vidím, co vytahuje z tašky, je mi jasný, 
že se to pro mě nevyvíjí nijak dobře. Na stole vedle mý 
postele se vrší kupička učebnic a školních sešitů.

„Oskar se sice nabídl, že ti to donese,“ vykládá máma. 
„Ale známe ho. Ještě by to někde nechal.“

Na okamžik zalituju, že se Oskar víc nesnažil mámu 
přesvědčit. Třeba by se nám pak povedlo vymyslet, jakým 
způsobem moje učivo přišlo cestou na rehabilitační klini-
ku k újmě. Ale pak si uvědomím, že by to nic nevyřešilo. 
Učebnice a sešity jsou podstatně snáz nahraditelný než 
třeba nohy.

„No jo. Tak já se do toho občas mrknu,“ zabručím.
„Ne občas. Každý den,“ namítne máma. „Ve škole jsme 

ti domluvili individuál, dojdeš tam pak na přezkoušení. 
A nezapomeň, že jsi v devítce. Čekají tě přijímačky na 
střední školu.“

Tohle fakt není téma, z kterýho bych skákal radostí, 
i kdybych měl na čem. Damiánovi se naštěstí podaří sho-
dit moje protézy na zem a rázem je tedy námět hovoru 
odkloněn jinam. Uf. Ale stejně mě to učení nemine.

Nemine mě ani škola chůze. Když mi Přemek znovu při- 
pne protézy a malá bílá víla Bianka mě nutí stát, připadám 
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si jako medvěd v cirkusu, když ho učej postavit se na 
zadní. Zajímalo by mě, jestli se budu taky tak legračně 
vlnit v bocích jako odchovanec medvědáře.

„Stojíš? Tak. Dobře. Stůj.“
Trochu se kymácím, ale stojím. Čelem k bradlům jako 

baletka při rozcvičování před grand plié. Vendy dřív 
chodila na balet a doma mrskala nohama u zábradlí.

„A teď se jednou rukou pusť,“ nařizuje malá bílá víla 
Bianka. „No vidíš. Bezva.“

Po čtvrthodině toho mám zase plný brejle. A to žádný 
nenosím.

„Děláš pokroky,“ chválí mě Přemek.
„Pokroky,“ prsknu. „Vždyť jsem zatím žádný krok ne-

udělal.“
Po hodině školy chůze, která zatím spočívala jen v ná-

cviku stání, mě čeká půlhodina údržby. Nakonec jsem 
rád, že sebou zas můžu plácnout na postel.

Na chodbě už čeká Oskar s Mikinou. Danka místo sebe 
klasicky posílá čokoládu, kterou automaticky přehrávám 
Emilovi.

„Jen si ji sněz, potřebuješ energii,“ namítá. „Jsi vyřízenej, 
jako bys běžel nejmíň půlmaraton.“

„Co tě tak odrovnalo?“ diví se Oskar.
„Stání. Obyčejný stání na místě,“ odseknu.
Mikina si už se zájmem prohlíží moje odložený nohy. 

Připomíná mi tím Damiána.
„Doufám, že je taky nebudeš chtít vyzkoušet,“ obracím 

se k ní.
„Díky, to nebude nutný,“ poklepe si výmluvně po steh-

nech. „Ale strojek je to pěknej. Jen se o to musíš starat, 
aby se ti třeba nezadřely kotníky. Nebo nevrzaly kolena,“ 
pochechtává se.

„Starat!“ vyjeknu zoufale. „Mluvíš už jako Přemek. Já 
myslel, že dostanu nějaký bezúdržbový nohy, ale hou-
beles! S tím bude práce!“

„Nepřeháněj,“ snaží se Oskar tvářit vážně. „Po dešti si 
nohy otřeš hadrem, aby ti nerezly, no.“

„Ty seš blbej,“ přistupuje na hru i Mikina. „Tohle je z ti-
tanu. Ten ti jen tak nezrezne.“

„Podle mě, nemít svoje nohy je dost blbý,“ říká Oskar 
a vzápětí pobaveně dodává: „Ale má to i spoustu vý-
hod.“

„Výhod jo?“ čuřím se. „To mi teda řekněte, jaký to má 
podle vás výhody.“

„Třeba doma se nemusíš přezouvat. Ani přezuvky do 
školy nebudeš potřebovat,“ řekne Oskar.

„Nebudou tě zábst nohy,“ ujišťuje mě Mikina.
„Nebudeš mít kuří oka,“ přidává se zrádce Emil.
„Nemusíš si stříhat nehty u nohou.“
„Mně ti jednou zarostl nehet na palci, to byla bolest…,“ 

doplňuje Oskar Mikinu.
„Nebudou tě tlačit boty,“ vypočítává dál Mikina.
„A přejít bos po žhavým uhlí pro tebe bude naprostá 

brnkačka,“ směje se Emil. „Akorát tě pak Přemek přerazí, 
protože si propálíš silikony.“

„Víte co?“ naštvu se. Tak si na těch protézách choďte 
sami. A ty naval zpátky tu čokoládu od Danky. Jste mě 
tak rozčílili… potřebuju se uklidnit.“

Tentokrát škola chůze probíhá bez Přemka. Jen se na za-
čátku stavil, aby mi pomohl s nazouváním nohou, a hned 
zase pádí dál. Prý musí dělat otisk dalšímu klientovi.

Těšil jsem se. Jak se postavím, jak začnu chodit, jak 
budu lepší a lepší… Ale když je to najednou tady, bojím 
se, že mi to nepůjde. Až teď mi doopravdy dochází, jakej 
je rozdíl mít aspoň jednu svoji nohu, nebo nemít žádnou. 
A o kolik náročnější je mít nadkolenní protézy, a ne pod-
kolenní. Byl jsem naivní. Ne, byl jsem blbej.

„Žádný strach. To zvládneme i bez něj,“ uklidňuje mě 
malá bílá víla Bianka, když Přemka spolknou dveře tě-
locvičny.

„No, jen aby.“
„Tak snad mi věříš, ne?“ zlobí se malá bílá víla Bianka 

naoko.
„Co mi zbývá?“ brouknu a ona mě třepne po hlavě.
„Hlavu vzhůru! Chceš vědět, co tě dneska čeká?“
„No. Co mě dneska čeká?“ ptám se rezignovaně.
„Nácvik usedání na židli a vstávání ze židle,“ prozrazuje 

mi s úsměvem.
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„Drsný,“ procedím mezi zuby. „V patnácti se budu učit 
vstávat ze židle. Neměl bych si někoho poslat pro dědovu 
Brunhildu?“

„Kdo je Brunhilda?“ zpozorní malá bílá víla Bianka.
„Brunhilda se jmenuje dědova hůl. Neboli dědova třetí 

noha.“
„Aha, Brunhilda. To je dobrý,“ směje se malá bílá víla 

Bianka. „Myslím, že Brunhildu teď nebudeš potřebovat.“
Stojím zády k židli s bočními opěrkami. Malá bílá víla 

Bianka mě zepředu drží za ruce.
„Nejdřív vystrč zadek a zkus se opřít do protéz. Jako 

bys chtěl jít do dřepu,“ radí mi.
Umělý kloub kupodivu poslouchá. Přemek nohy seří-

dil na mou aktuální hmotnost. Všechno tudíž šlape, jak 
má. Až na mě. Já z pochopitelných důvodů nešlapu.

„Ještě to zkus jednou. Tak, do podřepu. A zpátky. Drž 
rovnováhu,“ slyším rady.

Máma takovým radám říká knížecí. Já přece vím, jak se 
má sedat. Teoreticky. Troufám si říct, že dřív jsem v tom 
byl i co se týče praxe dost dobrej.

„A teď až s dosedem na židli,“ velí malá bílá víla Bianka.
To je teda adrenalin. Trefím se? Netrefím?
„No vidíš a sedíš.“
No jo. Fakt sedím. Poprvé s umělýma nohama. Doufám, 

že mě takhle chvíli nechá.
„A teď vstaň,“ slyším pokyn, takže to, že budu mít chvi-

ličku klid, bylo jen moje zbožný přání.
Rukama se teď držím opěrek, div je nerozdrtím. Po-

malu, pomaličku vstávám. Kymácím se. Marně hledám 
rovnováhu. Už to vypadá, že se skácím. Ale malá bílá 
víla Bianka má postřeh jako káně lesní a sílu jako buvol 
africký. Víly holt matou tělem. Zachytí mě a drží.

„Pro dnešek stačí,“ prosím ji udýchaně.
„Nestačí. Ještě třikrát. Sednout, vstát. Teď už to půjde 

líp, uvidíš.“
Moc nadějí tomu nedávám, ale ukazuje se, že má prav-

du. Po hodině cvičení už se zadkem sám trefím na židli.

Na pokoji mi pak Emil nadšeně líčí, že celou hodinu jezdil 
na rotopedu.

„Tos to roztáčel rukama?“ dloubnu si.
„Říkám na rotopedu, ne na handbiku,“ opraví mě. „Na 

handbiku už jsem jel mockrát. Venku na silnici. Jednou 
i závody. Ale mám při tom vždycky takovej divnej pocit, 
že sedím moc nízko. Moc blízko černýmu vyježděnýmu 
asfaltu. Nedělá mi to úplně dobře.“

„Aha,“ kývnu, když si uvědomím, že handbike je něco 
jako kolo pro vozíčkáře, kde se nešlape nohama do pedálů, 
ale pedály se poháněj rukama, jako když se točí klikou.

Emil už mezitím dál popisuje, co s ním dneska při reha-
bilitaci dělali. Zřejmě ho posadili na elektricky poháněnej 
rotoped. Chodidla měl přikurtovaný k pedálům, takže 
mu to samo hýbalo nohama.

„Fakt jsem si zajezdil,“ říká spokojeně. „Když jsem zavřel 
oči, měl jsem pocit, že vážně jedu na kole.“

Poslouchám ho a uvědomuju si, jak málo nám stačí 
ke štěstí. Nechat si hýbat ochrnutýma nohama a z výšky 
protéz dosednout na obyčejnou židli.

V noci se budím. Ne sám od sebe, jako poslední dobou 
mockrát, když se mi vrací sny se špičkama lyží. A s hádkou 
na lanovce. Možná není dobrý, že ten paklíč ke třináctý 
komnatě nehledám.

Jenže tentokrát jsem se chtěl probudit. Nastavil jsem si 
na mobilu budík. Brní mi pod polštářem a já ho zmateně 
fackuju, aby přestal. Pak si na posteli sedám a zírám do 
tmy. Chvilku mi trvá, než pochopím, kde jsem a proč chci 
uprostřed noci vstát.

Sunu se na kraj postele. Brzy mi ale dojde, že sám svůj 
plán uskutečnit nedokážu. Zřejmě by se mi povedlo slézt 
dolů. Ale co dál? Můj vozík mi někdo zaparkoval až na 
druhej konec světa.

„Emile,“ volám do tmy. „Spíš?“
„Hmmmm.“
„Nespi, prosím tě. Potřebuju pomoct. No tak, kámo.“
„Pomoct? S čím pomoct?“
„Potřebuju něco podat.“
„Zazvoň si na sestru,“ odbyde mě.
„To právě nemůžu,“ šeptám do tmy.
„Proč ne?“
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„Protože chci něco zkusit. A nechci, aby o tom někdo 
věděl.“

„Tak mi nic neříkej. Já to vědět nepotřebuju,“ zamumlá.
„Jenže já to bez tebe nedám,“ přiznám kajícně.
„Šmarjá a mně se zrovna tak dobře spalo,“ heká Emil.
Podle funění usuzuju, že už se přesouvá na vozík. Roz-

svítit nechci. Zatím ne. Nestojím o to, aby sem někdo 
vletěl a viděl, co chystám.

„Tak co chceš podat?“ ptá se Emil rozespale.
„Nohy.“
„Nohy? Tobě upadly nohy?“
„Ne, ty vole. Potřebuju podat protézy.“
„Ajo vlastně. Promiň. Kde je máš?“
„Támhle opřený v rohu. Přivezeš mi je?“
„Taxislužba Emil. K vašim službám. Účtuju si dva ham-

burgery za metr.“
„Tolik? Ty vydřiduchu. Půlku za metr,“ smlouvám. „Dob-

ře, ať nežeru, tak jeden.“
„Fajn. Tak jeden. Ale i s hranolkama.“
„No jo. A už vyjeď. Ať jsi do rozbřesku zpátky.“
Emil s vozíkem popojede ke zdi, kde jsou v rohu opřený 

moje nohy. V našedlém světle pouliční lampy filtrovaném 
zvenčí žaluziemi vidím, jak si nohy pokládá na klín.

„Opatrně!“ syknu. „Ať je nevyklopíš.“
„Taky můžu jet dvakrát. Ale pak to bude s přirážkou,“ 

poznamená pobaveně.
Zdá se, že ho nečekaný noční kšeft definitivně probudil.
„Co dál?“ ptá se, když zaparkuje vedle mý postele.
„Potřebuju pomoct s obutím,“ informuju ho o svým 

plánu, ale vím, že už mu to stejně docvaklo.
Emil taky ví, že vím, a dál si mě dobírá.
„A nemůžeš jít bos?“
„Vole,“ syknu. „Nejdřív mi podej levou.“
„Jak to poznám?“
„Asi podle chodidla, ne?“ chytám se za hlavu.
„Neměl by sis nejdřív navlíct tu velkou fusekli?“ připo-

míná mi, když už cpu pahýl do protézy.
„Kašlu na fusekli,“ mávnu rukou.
Noha tichounce mlaskne. Sahám po pravý. Nasadím. 

Sedím na kraji zvýšené nemocniční postele a zkusmo 

nohama zakomíhám. Zdá se, že držej. Opatrně se sesunu 
níž a dotknu se podlahy. Nejdřív pravou, pak levou. Ale 
zadkem jsem pořád ještě na matraci.

„Proč to děláš?“ bručí Emil nespokojeně.
Jen se na něj krátce podívám. Není potřeba odpovídat. 

Moc dobře ví, proč to dělám. Sám si taky občas zkouší 
dokazovat možný i nemožný. To nemožný asi víckrát.

„Chceš nějak pomoct?“ nabízí se.
„Nevím… radši ne. Abych tě nevyklopil,“ dodávám 

nejistě.
Zkouším se postavit. Nohy se mi zdají vratké. Necítím 

dobrou stabilitu. Emil to vidí taky.
„Nechceš se na to vykašlat?“
„Nechci.“
Pouštím se pelesti a dělám první krok, ruce rozpažený 

jako provazochodec.
„Já se na to nemůžu dívat,“ brblá Emil.
„Tak se nedívej.“
Zkouším přenýst váhu na druhou nohu. V prapodivným 

předklonu sunu nohu po zemi a pokouším se o další vrá-
voravý krok. Tím jsou ale moje síly i míra štěstí vyčerpány. 
S rachotem padám na zem.

„Jsi celej?“ vyjekne Emil.
„Bohužel jo,“ heknu. „Pojď mě rozmontovat.“
Emil přijíždí do místa, kde se válím na podlaze. Popad-

ne mě za nohu a snaží se mi ji sundat.
„Tahej!“ povzbuzuju ho.
Emil zabere a v příští chvíli mu moje noha leží na klíně.
„Co to tady provádíte?“ ozve se nad námi a podlahu 

v našem pokoji osvítí lichoběžník otevřených dveří.
„My… my jsme si šli zaběhat,“ vypadne z Emila se sa-

mozřejmostí ostříleného nočního běžce.

Ráno s obavami kontroluju stav pahýlů. Levý mě dost pálí. 
Asi jsem si ho odřel. No jo. A na pravým jsem si udělal 
puchejř. Jak je to možný, za tu chvilku? To bude tím, že 
jsem si nevzal ty linery, vyčítám si.

„Tak hele, hrdino…,“ spustí Přemek, sotva vejde do dveří.
To jsem si mohl myslet, že si na mě došlápne. Noční 

služba očividně nedržela bobříka mlčení.
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„…tohle už je podruhý, co se tu pokoušíš o nějaký sólo 
akce. A jak to pokaždý dopadne? No?“

„Na zem. Takže blbě,“ hlesnu.
„Ještě že to uznáš. Doufal jsem, že už budeš zodpo-

vědnější.“
„Já to jenom chtěl zkusit, no,“ hlesnu ublíženě.
„Zkoušet to máš nejdřív pod dohledem odborníka 

a podle dávno ověřených postupů. Ale pán chce stůj co 
stůj objevovat Ameriku. To musí přestat. Jasný?“

„Hm.“
„Jasný?“
„No dyť říkám, že jo.“
„Mám chuť ti protézy na noc zamykat do skříně,“ hudru-

je Přemek.
„Ne, to ne. To byste jim přece nemohl udělat,“ vyhrknu 

zoufale.
Myslím to v tu chvíli úplně vážně. Nechápu, proč se 

Emil zase řehtá jako kůň na kolotoči. A Přemek? Ten taky? 
Bezva. Takže jsem tu všem jenom pro smích. Schoulím 
se do klubíčka, zavřu oči, zacpu si uši.

„Netrucuj,“ slyším Přemka. „Já ti tady ty nohy teda 
nechám. Ale ber to jako varování. Všechno step by step, 
jasný?“

Přemek pak kontroluje, jestli jsem protézám něco 
neudělal.

„Máš štěstí. Jsou v pořádku,“ zabručí a zmizí.
Malá bílá víla Bianka už tak spokojená není.

„Na tohle se dneska nemůžeš postavit,“ komentuje moje 
pahýly. „Co tě to prosím tě napadlo, promenádovat se 
tu po nocích, když zatím sotva stojíš! A ještě ke všemu 
sis nenavlíkl linery. Máš rozum?“

Malá bílá víla Bianka je pořádně namíchnutá. To jsem 
nechtěl. Zklamaně civím na dveře, s kterými neopomněla 
trochu prásknout. Možná pro výstrahu. Možná si potře-
bovala ulevit. Ach jo, tohle jsem fakt nechtěl. Jenže když 
se to všechno tak strašně vleče.

Místo školy chůze mám teda dneska školu základkovou. 
Vypočtu pár příkladů z matiky, ta mi naštěstí vždycky šla. 
Pak s povzdechem otevírám češtinu. S větnými rozbo-
ry je to horší. Možná řeknu Vendy, aby to do mě nějak 

bezbolestně natloukla. Nebo Oskar. Ne, ten ve větných 
stavbách bloudí stejně jako já. Ale mohl bych zavolat 
Mikině. A co Dance? Dance…

Zavřu oči a vidím její dlouhý světlý vlasy. Vlní se jí 
kolem obličeje jako závoj mlhy, do který probleskuje 
slunce. Danka…

„Nezírej už do tý učebnice a nasedej. Jedeme na oběd,“ 
vytrhne mě Emil ze zamyšlení. „Po dopoledni stráveným 
v posilovně mám hlad jako… posloucháš mě?“

„Co?“
„Oběd!“
No jo. Škoda, že se to s Dankou tak zvrtlo. Ale třeba by 

to ještě šlo napravit. Až se postavím znovu na nohy…
„Tak jedeš?“
„Jo, už jdu. Teda… jedu. Zatím.“
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