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Železniční vlci  

Nejvíce má člověk strach ze sebe. Z toho, co se odehrává uvnitř našeho nitra. Naší mysli. 

Podvědomí nejde zastavit, vždy tam někde je-a když to nejméně čekáme, vyplave na povrch.  

Měla jsi ze sebe možná ještě větší strach než já.  

Když se poohlédnu na svoje školní léta, na to, jak jsme sedívaly spolu celou střední v lavici, 

chodily na praxe do nemocnice, poté, co ani jedna z nás nemohla spát. Je mi mdlo. Celé to bylo 

více bolestivé než říznutí nožem do žil. Některé věci, o kterých bych potřebovala mluvit a 

zároveň je ze svého nitra vypustit ven, jdou pouze říct těm, kteří už zde nejsou. Pluješ nahoře 

na obláčku a já už Tě nikdy nespatřím. Odešla jsi. Navždy. Věděla jsem, jak moc se trápíš, ale 

nedokázala jsem Ti pomoci, možná protože jsem byla stejně necitlivá jako Ty, anebo protože 

jsem se bála sama sebe a svých myšlenek-na Tebe. Milovala jsem Tě. Žily jsme v rozdílných 

světech, ale jednu věc jsme měly společnou, která nás oddělovala od ostatních spolužáků ze 

zdravky. Bylo v nás něco, co nás nenechalo být těmi, kterými opravdu jsme. Byly jsme tak moc 

jiné, avšak-lišit jsme se nechtěly.  

Tvoje ranní nevyspalé oči poslední maturitní ročník, dokázaly se mnou udělat něco šíleného-

něco, díky čemu se mi zrychlil tep. Tvoje oči ve mně dokázaly odemknout to, co je skryté a 

pomalinku ten celý vnitřek vydrat ven. To, že mezi námi byla pravá láska, jsem pochopila, až 

poté, co mi Tě vzal stín. Na praxi na psychiatrii v Bohnicích, cítila jsem, že se s Tebou něco 

děje, že nejsi už ta, co bývala, když jsem tě poznala před X lety. Jako bys nad sebou a nad celým 

životem rezignovala a nechala duši někde jinde. Byla jsi jen pouhé tělo. V ten moment jsem tu 

bolest způsobenou kvůli Tobě-cítila poprvé-údery ptačích křídel v mé hrudi.  

Milá Sabino,  

myslím, že když člověk ztratí něco, co je mu hrozně blízké, tak s tím ztratí i sám sebe. Proto 

mám dnes problém psát. Sice píšu o Tobě, jako o nejlepší kamarádce, zesnulé přítelkyni, bývalé 

spolužačce a skvělé zdravotní sestřičce, ale od té doby, co tu nejsi, mám problém psát o někom 

jiném než o Tobě. Byla jsi mým ochráncem při cestě do pekel. Pamatuji si, když jsme se poprvé 

ve škole potkaly, já byla lehce zmatená, bylo to pro mě vše tak nové. Nové město. Nový 

kolektiv. Ani ta biologie a somatologie nebývala blízká. Pro Tebe to bylo jako znovuzrození. 

Začala jsi se mnou, v naší třídě, s novým štítem. Ten rok před námi, už sis jednou vyzkoušela. 

Myslím, že pády jsou od toho, abychom se znovu zvedali. Proto tvoje závislost na drogách, na 

pervitinu, nakonec znamenala Tvoje vysvobození.  

Dorazily jsme z praxe na pokoj, kde jsme spolu bydlely-dvě mladé holky v podnájmu. Řekla 

jsi mi, že jsi jiná, že s sebou musíš táhnout šílený balvan, který nemůžeš unést. Plakala jsi, 

želela. Věděla jsi, že Ti Tvoji mámu vzala duševní nemoc-schizofrenie. Bylo Ti 17 let, když jsi 

poprvé na hodině latiny četla máminu diagnózu. Nevěděla jsi, zdali být naštvaná na ty ďábly, 

co Ti vzali matku nebo na sebe. V ten moment začal Tvůj vnitřní boj, o kterém jsi nedovedla 

mluvit. Viděla jsem to na Tobě. Viděla jsem, že tohle je spouštěč, který započne koloběh 

perníku v Tvých žilách-znovu. Snažila jsem se, abys dodělala školu. Bylo mi zřejmé, že nemáš 



nic, a že jediná možnost, jak se v tomto urychleném světě neztratit, bude odmaturovat a 

pracovat. Ale už bylo pozdě. 

 Vzal mi ji stín.  

Ten velký, černý stín, který se za námi žene jako sněhová vánice, proti které prostě musíme jít, 

poněvadž není jiná možnost.  

Ten večer, než jsi skočila, jsme se poprvé líbaly. Opravdově. Jako by Tvé či říkaly sbohem, 

lásko má, dnes je to naposled. Zlomila jsi mi srdce a nebyl nikdo, kdo by všechny ty jednotlivé 

kousíčky, slepil 

 dohromady.  

Byla jsi přízrak, jenž mě pronásledoval v noci. 

 Rok po Tvé smrti jsem zažívala pocity, jako by v mém hrudníku někdo mával prskavkami.  

Když jsem se loučila s naší třídou na maturitním večírku, viděla jsem ve dveřích Tebe, mávala 

jsi mi, v bílých šatech a z nenadání jsi se míhala směrem pryč.  

Chybíš mi,  

Sabino.  

Tvoje sebevražda Tě možná zachránila od svých démonů, avšak ti démoni- 

přešli na mě.  

Po maturitě jsem věděla, že mě čeká úplně nový svět. Ale nedokázala jsem ho žít bez Tebe. 

Doteď se sama sebe ptám, proč jsou ty největší bolesti němé.  

 


