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Tomá$ usedl a zahled%l se na mo&e. Jistou chvíli z'stával 
bez hnutí, jako by se tu objevil jen proto, aby sledoval po-
hyby jin(ch plavc', a t&eba)e mu hustá mlha nedovolovala 
vid%t p&íli$ daleko, setrvával na míst% s o!ima up&en(ma 
na t%la, která zt%)ka plula. Poté, kdy) se ho dotkla mocn%j-
$í vlna, se$el i on po pís!itém svahu a vklouzl doprost&ed 
proud', je) ho ihned zachvátily. Mo&e bylo klidné a Tomá$ 
zvykl( plavat dlouho bez únavy. Dnes v$ak zvolil novou 
trasu. Mlha halila b&eh. Nad mo&e sestoupil oblak a vodní 
hladina se ztrácela v zá&i, je) se zdála b(t jedinou opravdu 
skute!nou v%cí. Proudy jím zmítaly, ani) v n%m vyvolávaly 
pocit, )e je uprost&ed vln a krou)í mezi jemu znám(mi )iv-
ly. Jistota nep&ítomnosti vody prop'j!ila také jeho snaze 
plavat povahu nicotného cvi!ení, je) ho jen naplnilo sklí!e-
ností. K tomu, aby zahnal podobné my$lenky, by snad sta!i-
lo, aby se ovládl, av$ak jeho zraky se nem%ly !eho zachytit 
a jemu se zdálo, )e nazírá prázdno, aby v n%m nalezl po-
moc. A práv% tehdy se v%trem zdvihnuté mo&e rozbou&ilo. 

I
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Bou&e ho ví&ila, metala ho do nep&ístupn(ch kon!in, po-
ryvy v%tru p&evracely nebe, zárove* ale panovalo ticho 
a bezv%t&í, které p'sobilo dojmem, jako by u) v$e podleh-
lo zkáze. Tomá$ se sna)il vyprostit ze sev&ení mdl(ch vln. 
Prudk( chlad mu ochromil pa)e. Voda se to!ila ve vírech. 
Byla to skute!n% voda? V jednu chvíli mu p&ed o!ima po-
letovaly b%lostné chomá!e p%ny, vzáp%tí se absence vody 
zmocnila jeho t%la a prudce ho uná$ela. D(chal pomaleji, 
po jistou dobu zadr)oval v ústech tekutinu, ji) mu poryvy 
v%tru vrhaly na hlavu: vlahá lahodnost, podivuhodn( nápoj 
!lov%ka zbaveného chuti. Poté, a+ u) únavou, !i z nezná-
mého d'vodu, v n%m jeho údy náhle vyvolaly stejn( pocit 
cizosti jako voda, v ní) krou)ily. Tento pocit se mu zprvu 
zdál tém%& p&íjemn(. Zatímco plaval, stále se oddával sn%ní, 
v n%m) spl(val s mo&em. Opojen tím, )e vystoupil ze sebe, 
vklouzl do prázdna a rozpt(lil se v mysli vod, zapomn%l 
na ve$keré obtí)e. A dokonce i kdy) se toto ideální mo&e, 
kter(m se stále nitern%ji stával, stalo naopak mo&em sku-
te!n(m, v n%m) bezmála utonul, necítil takové vzru$ení, 
jak by m%l: bylo bezpochyby n%co neúnosného v tom pla-
vání nazda&b'h, s t%lem, je) mu slou)ilo v(lu!n% k tomu, 
aby myslel na to, )e plave, ale zakou$el také úlevu, jako 
kdyby k celé situaci kone!n% nalezl klí! a spokojil se pouze 
s tím, )e s absencí organismu pokra!uje na své nekone!né 
cest% v absenci mo&e. Ta iluze netrvala dlouho. Byl nucen 
kymácet se z boku na bok, jako lo, uná$ená proudem, 
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ve vod%, je) mu dala t%lo zp'sobilé k plavání. Jaká byla v(-
chodiska? Bojovat, aby se ho nezmocnila vlna, je) byla jeho 
pa)í? Pono&it se? S ho&kostí se utopit sám v sob%? Byl by to 
jist% p&íhodn( okam)ik k ustání, z'stávala mu v$ak nad%-
je; plaval dál, jako by v hloubi svého obnoveného já objevil 
novou mo)nost. Plaval – stv'ra bez ploutví. Pod ob&ím mi-
kroskopem stával se !il(m shlukem &as a vibrací. Poku$ení 
nabylo zcela neobvyklého rázu, kdy) se z kapky vody sna)il 
vklouznout do mlhav(ch, p&esto v$ak nekone!n% jasn(ch 
kon!in, posvátného místa svého druhu, jemu samému tak 
dob&e p&izp'sobeného, )e b(t tam mu sta!ilo k tomu, aby 
byl; podobalo se to jakési imaginární dutin%, nebo+ p&ed 
tím, ne) se v ní ocitl, byl v ní u) jeho otisk. Podnikl tedy po-
slední pokus zcela se pohrou)it. Bylo to snadné, nenarazil 
na )ádnou p&eká)ku, dostihl se, splynul se sebou, usadiv se 
na tomto míst%, kam nemohl nikdo jin( proniknout.
 Nakonec se musel vrátit. Snadno nalezl cestu zp%t a sta-
nul na míst%, které n%kte&í z plavc' vyu)ívali k potáp%ní. 
Únava zmizela. Stále mu hu!elo v u$ích a pálily ho o!i, 
jak se dalo po p&íli$ dlouhém pobytu ve slané vod% o!eká-
vat. Uv%domil si to, kdy) obraceje se k nekone!né vodní 
plo$e, na ní) se odrá)elo slunce, pokou$el se zjistit, kter(m 
sm%rem se vzdálil. P&ed jeho zraky se rozprostírala oprav-
dová mlha a on v tomto kalném prázdnu, je) sv(m pohle-
dem hore!nat% pronikal, mohl rozeznat cokoli. Po usilov-
ném pátrání spat&il ve velké dálce plavajícího mu)e, nap'l 
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ztraceného pod obzorem. Plavec mu na tak zna!nou dálku 
bez ustání unikal. Chvíli ho Tomá$ vid%l, poté mu zmizel, 
a p&esto m%l pocit, )e sleduje ve$keré jeho pohyby: nejen)e 
ho stále velmi dob&e vnímá, ale p&iblí)il se mu zp'sobem 
zcela intimním, kter( )ádn( jin( druh styku nemohl p&e-
konat. Dlouho nehnut% stál, hled%l a !ekal. V tom z&ení 
bylo cosi bolestného, co jako by bylo projevem p&íli$ velké 
svobody, svobody získané zp&etrháním ve$ker(ch svazk'. 
Jeho tvá& se zachmu&ila a nabyla nezvykl( v(raz.
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