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o mňa, prišla som len krátko predtým z ne-
mocnice, kde si ma nechali kvôli kompliká-
ciám, bála sa o Z., ktorá vtedy ešte nemala
ani šesť týždňov, neuvedomila si, že nech by
bola zvolala o tom, čo zbadala, v akejkoľvek
reči, okamih stretnutia sa nedal oddialiť, ani
o najkratší zlomok času.

Balíček od tety E., celkom nečakane, nočná
košeľa, teplá, flanelová, celkom nová, píše te-
ta E., mama v nej spala len niekoľkokrát
v posledný rok, keď tu ešte bola, prudko sa
ochladilo, tak sme ju kúpili, zíde sa ti, veci sú
teraz drahé, vedľa košele starostlivo zabalená
knižka, A. Grane: Neosobní život, klíč k pochope-
ní nejvyššího vnitřního života, väzba knihy je
takmer rozpadnutá, Nakladatelství Zmatlík
a Palička, Praha 1927, prstami prejdem po
podpise v pravom hornom rohu, tmavomod-
rý atrament za tie roky vôbec nevybledol,
knižku som si pôvodne chcela nechať na pa-
miatku, píše teta E., hlavne preto, aby som si
v nej mohla čítať za ten čas, čo tu ešte bu-
dem, no rozmyslela som si to, možno ju bu-
deš teraz viac potrebovať ty, mama by sa
možno potešila, že si ju prečítaš, píše teta E.,
prstami ešte stále obchádzam kontúry pod-
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pisu, pri podpise rovnako úhľadne napísané:
sebe, Vianoce 1927, písmená sú drobné,
úhľadné, s miernym sklonom, akoby sa jej
rokmi vôbec nemenil rukopis, azda len veľ-
kosť písma sa trochu zmenila.

Mala sedemnásť, keď si ju kupovala, kniž-
ku o kľúči k pochopeniu najvyššieho vnútor-
ného života, začnem si v nej listovať, ...jsi jed-
no a přece jsi tři. Jest zde tvé tělo, jež jest článkem
Mého řetězu organisovaných forem, jest zde tvá
osobnost, jež se domnívá, že jsi to skutečně ty a jest
zde tvůj duch, který jsem Já. Až dosud bylo tvé tě-
lo podrobeno smrti. Ale každé zemřelé tělo bylo
článkem Mého řetězu, přeměňuje organism nižší
na vyšší. Každé ovlivňovalo druhé po celá pokole-
ní, ozývajíc se zase v jeho potomku aneb v tělech
jeho životem ovlivňovaných... Prečítam si odsek
niekoľkokrát, potom knižku vsuniem medzi
kôpku iných kníh na písacom stole, zatiaľ. 

Po niekoľkých týždňoch nehybného leža-
nia po nešťastnom páde jedného dňa objavu-
jem na jej tele nápadne červené škvrny, zasy-
pem sparenú, zdurenú pokožku detským
púdrom, v ďalšie dni si všímam, že na koži sa
robia drobné brázdičky, prasklinky podliate
krvou, z pamäti sa mi vynorí slovo, ktoré
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