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Bolesť

Lynchburg, Virgínia – 10. november 2008

Vytreštil som oči. V  tme spálne som zaostril pohľad na 
červené svetlo hodín pri posteli. Bolo pol piatej ráno. 

Zobudil som sa o hodinu skôr ako zvyčajne. Čakala ma se-
demdesiatminútová jazda z  domu v  Lynchburgu v  štáte 
Virgínia do Nadácie pre chirurgiu vykonávanú pomocou sú-
stredených ultrazvukových vĺn (Focused Ultrasound Surgery 
Foundation) v Charlottesville, kde som pracoval. Manželka 
Holley tuho spala vedľa mňa.

Roku 2006, teda dva roky predtým, som sa spolu s ňou 
a  so zvyškom rodiny presťahoval do vysočiny vo Virgínii. 
Dovtedy som sa takmer dvadsať rokov venoval akademickej 
neurochirurgii vo Veľkom Bostone. S Holley som sa zozná-
mil v októbri 1977, dva roky po tom, čo sme obaja ukončili 
štúdium na vysokej škole. Pracovala na magisterskom titule 
z výtvarného umenia, zatiaľ čo ja som navštevoval lekársku 
fakultu. Už niekoľkokrát si vyšla na rande s mojím spolubý-
vajúcim Vicom. Jedného dňa ju priviedol do izby, aby mi ju 
predstavil – pravdepodobne sa ňou chcel popýšiť. Keď odchá-
dzali, povedal som Holley, že sa môže kedykoľvek zastaviť, 
a dodal som, že Vica vôbec nemusí vziať so sebou.

Na našom prvom skutočnom rande sme zašli na večierok 
do Charlotte v Severnej Karolíne. Cesta tam aj späť trvala 
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dve a  pol hodiny. Holley bola zachrípnutá, a  tak som celý 
čas hovoril takmer výlučne ja. Nerobilo mi to problém. Vza-
li sme sa v  júni 1980 v Episkopálnom kostole svätého To-
máša vo Windsore v Severnej Karolíne. Krátko nato sme sa 
presťahovali do obytného komplexu Royal Oaks (Kráľovské 
duby) v  Durhame. Sídli tam totiž Dukova univerzita, kde 
som ako lekár začínal. Komplex vôbec nepôsobil kráľovsky 
a nevšimli sme si tam ani nijaké duby. Mali sme veľmi má-
lo peňazí, no boli sme takí zaneprázdnení (a takí šťastní, že 
sme spolu), že nás to netrápilo. Na jednej z prvých dovole-
niek sme kempovali na plážach Severnej Karolíny. Bola jar, 
čo v oboch Karolínach znamená sezónu pakomárikov. Stan 
nás pred nimi veľmi neochránil, aj tak sme si však užili veľa 
zábavy. Keď som raz popoludní plával v príboji, vynašiel som 
spôsob, ako loviť kraby modré, čo mi cupotali pri nohách. 
Veľkú kopu sme odniesli do motela Pony Island, kde sa uby-
tovali priatelia, a ugrilovali ich. Podelili sme sa s nimi so všet-
kými. Hoci sme obmedzovali výdavky, onedlho sme zistili, že 
sme celkom na dne. Bývali sme u najlepších priateľov Billa 
a Patty Wilsonovcov. Len tak z rozmaru sme sa rozhodli, že 
sa s nimi večer vyberieme na bingo. Bill si v  lete chodieval 
zahrať každý štvrtok. Robieval to už desať rokov, no nikdy 
nič nevyhral. Holley hrala bingo prvý raz v živote. Neviem, či 
to bolo začiatočnícke šťastie, alebo Boží zásah, vyhrala však 
dvesto dolárov. Pre nás mali päťtisícovú hodnotu. Mohli sme 
si predĺžiť dovolenku a nemuseli sme sa trápiť pre peniaze.

Titul M. D. som získal roku 1980. Holley sa v  tom is-
tom roku stala magisterkou a začala si budovať kariéru ako 
umelkyňa a učiteľka. Svoju prvú samostatnú operáciu moz-
gu som uskutočnil na Dukovej univerzite roku 1981. Náš 
prvorodený syn Eben IV. sa narodil v Pôrodnici princeznej 
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Márie v Newcastle upon Tyne na severe Anglicka roku 1987 
počas mojej stáže z mozgovocievnej neurochirurgie. Mladší 
syn Bond prišiel na svet v bostonskej nemocnici Brigham & 
Women’s Hospital roku 1998.

Pätnásť rokov strávených na Lekárskej fakulte Harvardovej 
univerzity a v nemocnici Brigham & Women’s Hospital sa mi 
veľmi páčilo. Naša rodina si čas prežitý vo Veľkom Bostone 
nesmierne cenila. Napriek tomu sme si roku 2005 s Holley 
povedali, že nastal čas vrátiť sa na juh. Chceli sme byť bližšie 
k rodinám. Ja som v tom navyše videl aj príležitosť dopriať si 
nezávislosť, ktorú som si na Harvarde nemohol dovoliť. Na 
jar 2006 sme teda v Lynchburgu vo virgínskej vysočine začali 
odznova. Netrvalo dlho a začali sme viesť uvoľnenejší život, 
na aký sme si pamätali z čias, keď sme vyrastali na juhu.

Chvíľu som ležal na posteli a rozmýšľal, prečo som sa zobudil 
tak skoro. Deň predtým bola slnečná, bezoblačná, azda tro-
chu chladná nedeľa. Na konci jesene vo Virgínii je to klasické 
počasie. Holley, Bond (vtedy mal desať rokov) a ja sme zašli 
k susedovi na barbecue. Večer sme sa telefonicky pozhovárali 
s Ebenom, ktorý mal dvadsať rokov a chodil do tretieho roč-
níka na Delawareskej univerzite. Jedinou chybičkou krásy bol 
slabý vírusový zápal dýchacích ciest, ktorý nás všetkých trápil 
už týždeň. Tesne predtým, ako som si ľahol do postele, ma 
rozbolel chrbát. Doprial som si teda krátky kúpeľ, po ktorom 
som pookrial. Teraz som rozmýšľal, či som sa zobudil zavčasu 
preto, lebo mi v tele ešte stále koluje vírus.

Nepatrne som sa pohol. Chrbticou mi prešla vlna boles-
ti, oveľa silnejšia ako deň predtým. Vírusu sa v mojom tele 
očividne zapáčilo. Čím väčšmi som sa preberal, tým ostrejšia 
bola bolesť. Keďže som už nemohol zaspať a pred začiatkom 
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pracovného dňa som mal hodinu voľna, povedal som si, že si 
doprajem ďalší teplý kúpeľ. Posadil som sa, spustil nohy na 
zem a vstal.

Bolesť sa znova zintenzívnila. Bola tupá, pulzujúca, mu-
čivá. Vychádzala z dolného konca chrbtice. Holley som ne-
chal spať a potichu som kráčal chodbou k hlavnej kúpeľni na 
poschodí.

Napustil som si vodu a pomaly vošiel do vane. Bol som pre-
svedčený, že v teple sa mi okamžite uľaví. Mýlil som sa. Kým 
sa vaňa spolovice naplnila, pochopil som, že som urobil chybu. 
Bolesť sa zhoršovala. Bola už taká silná, až som sa bál, že bu-
dem musieť skríknuť na Holley, aby mi pomohla vyjsť z vane.

Uvedomil som si, že situácia je vskutku absurdná. Natia-
hol som ruku a schytil uterák, čo visel z poličky nado mnou. 
Posunul som ho k okraju, aby sa polička tak ľahko neuvoľnila, 
a pomaly som sa vytiahol nahor.

Pocítil som ďalšie bodnutie do chrbta. Bolo také silné, že 
som zalapal po vzduchu. Toto určite nie je chrípka. Čo iné to 
však môže byť? Keď som horko-ťažko vyliezol z klzkej vane 
a obliekol si šarlátový froté župan, pomaly som sa vrátil do 
spálne a hodil sa na posteľ. Medzitým mi telo zvlhlo od stu-
deného potu.

Holley sa zamrvila a obrátila sa ku mne.
„Čo sa deje? Koľko je hodín?“
„Neviem,“ priznal som, „ale hrozne ma bolí chrbát.“
Holley ma začala masírovať. Na moje prekvapenie sa mi 

trochu uľavilo. Lekárom sa zvyčajne nepáči, keď ochorejú. 
Nie som nijaká výnimka. Na chvíľu som uveril, že bolesť – 
a jej príčina, nech už bola akákoľvek – konečne začne ustupo-
vať. No o pol siedmej, keď som zvyčajne odchádzal do práce, 
som ešte vždy prežíval muky a bol som takmer ochrnutý.
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O pol ôsmej vošiel do spálne Bond. Čudoval sa, že som 
ešte doma.

„Čo sa deje?“
„Otec sa necíti dobre, zlatko,“ odvetila Holley.
Ležal som na posteli, pod hlavou som mal podložený van-

kúš. Bond podišiel ku mne, natiahol ruky a začal mi jemne 
masírovať spánky.

Keď sa ma dotkol, zdalo sa mi, že mi hlavou preletel blesk. 
Väčšiu bolesť som ešte nikdy necítil. Zvrieskol som. Bond 
uskočil dozadu. Moja reakcia ho prekvapila.

„To je v poriadku,“ povedala mu Holley, hoci očividne si 
myslela čosi iné. „Nie je to tvoja chyba. Ocka iba strašne bolí 
hlava.“ Potom som začul, ako si zašomrala pod nos: „Asi by 
som mala privolať sanitku.“

Lekárov predsa len môže postihnúť niečo strašnejšie ako 
choroba. Celkom najhoršie sa cítia vtedy, keď sa ocitnú na 
pohotovosti ako pacienti. Predstavil som si, ako sa dom hem-
ží záchranármi. Kladú mi štandardné otázky, prevážajú ma 
do nemocnice, vypisujú papiere... Povedal som si, že o chvíľu 
sa mi uľaví. Ak si zavolám sanitku, určite to neskôr oľutujem.

„Nie, nemusíš,“ zahriakol som manželku. „Teraz je to zlé, 
ale čoskoro mi bude lepšie. Radšej pomôž Bondovi pripraviť 
sa do školy.“

„Eben, naozaj si myslím, že...“
„Budem v poriadku,“ prerušil som ju. Tvár som mal eš-

te stále zaborenú do vankúša. Bolesť ma celkom ochromila. 
„Naozaj. Nevolaj deväťstojedenástku. Až taký chorý zasa nie 
som. Iba mám svalový kŕč v okolí driekovej chrbtice a bolí 
ma hlava.“

Holley zdráhavo odviedla syna na prízemie a pripravila mu 
raňajky. Potom ho poslala k priateľovi, čo býval na našej ulici, 
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aby ho odviezol do školy. Keď Bond vychádzal z domu, uve-
domil som si, že ak naozaj trpím vážnou chorobou a predsa 
len skončím v nemocnici, popoludní ho neuvidím. S vypätím 
všetkých síl som zachripel: „Nech sa ti v škole darí, Bond!“

Kým Holley vyšla na poschodie, aby sa na mňa pozrela, 
upadol som do bezvedomia. Pomyslela si, že som zaspal, a tak 
ma nechala odpočívať. Zišla na prízemie, aby zavolala mojim 
kolegom. Chcela zistiť, aký názor majú na to, čo sa so mnou 
deje.

Po dvoch hodinách si povedala, že som oddychoval už dosť. 
Vyšla teda na poschodie, aby ma skontrolovala. Keď otvorila 
dvere spálne, zistila, že ležím na posteli ako predtým. Len čo 
však podišla bližšie, uvedomila si, že telo už nemám uvoľne-
né, ale tvrdé ako doska. Rozsvietila a zbadala, že sa prudko 
mykám. Sánku som mal neprirodzene vysunutú dopredu, oči 
otvorené a vyvrátené dohora.

„Eben, povedz niečo!“ zvrieskla. Keď som nezareagoval, 
vytočila deväťstojedenástku. O necelých desať minút dorazili 
záchranári. Rýchlo ma naložili do sanitky a previezli na po-
hotovosť Lynchburskej všeobecnej nemocnice.

Kým Holley čakala na sanitku, prežívala hrozné chvíle. 
Keby som vtedy bol pri vedomí, vysvetlil by som jej, čo presne 
sa so mnou deje: mám grand mal, veľký epileptický záchvat, 
ktorý celkom isto vyvolala nejaká mimoriadne vážna porucha 
mozgu.

Nič také som vtedy, pravdaže, nemohol urobiť.
Ďalších sedem dní som pre Holley a zvyšok rodiny exis-

toval iba ako telo. Na nič z toho, čo sa so mnou v tom čase 
dialo, sa nepamätám. Dozvedel som sa o tom až z rozpráva-
nia iných. Moja myseľ či duša – inak povedané, ústredná či 
ľudská časť, nech už ju nazvete akokoľvek – bola preč.

Pohlad do vecnosti.indd   24 4/17/13   12:12 PM




