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Najmúdrejšie je určiť si za hlavný životný cieľ ra-
dosť z prítomnosti, lebo to je jediná realita a všetko 
ostatné je len hra myšlienok. Rovnako by sme to 
mohli nazvať našou najväčšou hlúposťou, lebo 
to, čo existuje len chvíľu a zmizne ako sen, nikdy 
nestojí za serióznu námahu.

Philip prišiel na prvú skupinovú terapiu o pätnásť minút skôr 
a na sebe mal to isté ako pri prvých dvoch stretnutiach s Ju-

liusom: pokrkvanú károvanú košeľu, vyblednutú od prania, kaki 
nohavice a menčestrové sako. Julius žasol nad jeho pretrvávajúcou 
ľahostajnosťou voči obliekaniu, zariadeniu vlastnej pracovne, štu-
dentom v posluchárni, ba vlastne voči každému, s kým prichádzal 
do styku, a v duchu znovu spochybnil svoje rozhodnutie prizvať 
Philipa do tejto skupiny. Bol to prejav zdravého profesionálneho 
úsudku alebo to len znovu dvíha hlavu jeho stará známa bezoči-
vosť? Jeho chucpe?

Aha, chucpe. Vyostrená nervózna drzosť. Chucpe, ktorú najlepšie 
vysvetľuje známy príbeh o chlapcovi, ktorý zavraždil vlastných 
rodičov a potom pred súdom žiadal o zhovievavosť, pretože je 
sirota. Chucpe sa Juliusovi často vyjavovala v mysli, keď uvažoval 
o svojom prístupe k životu. Azda ju mal v sebe od začiatku, ale 
vedome ju prvý raz prijal na jeseň, keď mal pätnásť rokov a ro-
dina sa presťahovala z Bronxu do Washingtonu. Jeho otec mal 
finančné ťažkosti, a tak rodinu presunul do malého radového 
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domu na Farragut Street v severozápadnej časti Washingtonu. 
Bolo zakázané vypytovať sa na otcove finančné ťažkostí, ale Julius 
žil v presvedčení, že mali niečo spoločné s dostihovou dráhou 
Aqueduct a kobylou She's All That, ktorú vlastnil Vic Vicello, 
jeden z otcových kamarátov od pokrového stola. Vic bol záhad-
ná postava, v žltom športovom saku nosieval zastrčenú ružovú 
vreckovku a dával si pozor, aby neprekročil prah ich domácnosti, 
keď tam bola Juliusova matka.

Otec mal novú prácu, riadil obchod s alkoholom patriaci bratran-
covi, ktorého v štyridsiatich piatich rokoch skosil infarkt, ten temný 
nepriateľ, ktorý buď zmrzačil, alebo rovno vyzabíjal celú generáciu 
päťdesiatnikov, aškenázskych Židov vychovaných na kyslej smotane 
a tučnom mäse. Novú prácu síce otec nenávidel, ale aspoň mali 
z čoho žiť – nielenže tam dobre zarábal, no dlhý pracovný čas 
mu bránil navštevovať miestne dostihové dráhy Laurel a Pimlico.

V septembri roku 1955 nastúpil Julius do novej školy, na Roo-
seveltovu strednú, a dospel k závažnému rozhodnutiu: úplne sa 
zmení. Vo Washingtone bol neznámy – voľný duch nezaťažený mi-
nulosťou. Na svoje posledné tri roky v škole v Bronxe nemohol byť 
hrdý. Oveľa viac ako školské aktivity ho bavili hazardné hry, takže 
každé popoludnie trávil na bowlingu stávkovaním na seba alebo 
na svojho partnera Martyho Gellera – toho s mohutným ľavým 
hákom. Okrem toho rozbehol menšie bookmakerské podnikanie, 
ponúkal možnosť vybrať si hociktorých troch bejzbalistov, ktorí 
v hocijaký daný deň dosiahnu dohromady šesť zásahov, v pomere 
jedna k desiatim. Bolo jedno, koho si zákazníci vybrali – Mantla, 
Kalina, Aarona, Vernona či Stana (the Mana) Musiala –, len má-
lokedy vyhrávali, prinajlepšom raz za dvadsať až tridsať stávok. 
Julius sa stýkal s podobne naladenými chuligánmi a vybudoval 
si povesť ostrého bitkára, aby odstrašil ľudí od neochoty splácať 
dlhy, na vyučovaní sa tváril hlúpo, aby ho nepokladali za bifľoša, 
a neraz šiel popoludní poza školu, utekal na Yankee Stadium a tam 
sledoval výkony centra Mantla.

Všetko sa zmenilo v deň, keď ho aj s rodičmi predvolali do 
riaditeľne a pod nos im predhodili jeho bookmakerské záznamy 
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– zošit, ktorý v posledných dňoch horúčkovito hľadal. Dostal 
síce trest – dva mesiace do konca školského roka žiadne večerné 
vychádzky, po škole žiadny šport, žiadne vreckové –, ale Julius 
na otcovi videl, že ho netrestá s radosťou. Absolútne ho zaujala 
synova schéma troch hráčov a šiestich zásahov. Julius však uznával 
riaditeľa školy a to, že sa dostal do jeho nemilosti, ho napokon 
prebralo – pokúsil sa polepšiť. Žiaľ, bolo neskoro, akurát sa mu 
podarilo opraviť známky na horšie dvojky. Ani nové priateľstvá 
nenadviazal – bol uzavretý vo svojej role a nikto nenašiel vzťah 
k novému Juliusovi, ktorým sa rozhodol stať.

V dôsledku tejto epizódky sa Julius v neskoršom období stal 
veľmi citlivým na jav „uzavretia v role“ – často vídal, že pacienti 
sa počas terapie dramaticky menia, no ostatní členovia skupiny ich 
naďalej vnímajú ako toho istého človeka. Stáva sa to aj v rodinách. 
Mnohí pacienti, ktorým sa stav zlepšil, zažili nepríjemné situácie 
pri návšteve rodičov – museli si dávať pozor, aby ich nevtiahli 
naspäť do starej roly v rodine, a vynaložili značnú energiu, kým 
presvedčili rodičov a súrodencov, že sa skutočne zmenili.

Juliusov veľký experiment s premenou samého seba sa začal 
pri sťahovaní. Pri prvej návšteve školy vo Washingtone, v je-
den vlahý, ešte letný septembrový deň, sa Julius prebrodil cez 
opadané platanové lístie a vpochodoval do Rooseveltovej stred-
nej, v duchu stále pátrajúc po stratégii, ktorá by mu umožnila 
pretvoriť samého seba. Pred školskou aulou si všimol plagáty 
s kandidátmi na predsedov triedy. Dostal spásonosný nápad 
a ešte skôr, ako sa dozvedel, kde je chlapčenské WC, zapísal sa 
na listinu kandidátov.

Pravdepodobnosť, že uspeje, bola malá, viac než minimálna – 
nižšia než pri stávke, že nemožní Washington Senators, ktorých 
vlastnil notorický držgroš Clark Griffith, sa vyhrabú z posledného 
miesta tabuľky. O novej škole nič netušil a zatiaľ nepoznal ani spo-
lužiakov z triedy. Kandidoval by ten starý Julius z Bronxu? Ani za 
nič na svete. Lenže presne o to tu šlo: toto bol dôvod, pre ktorý sa 
nový Julius odhodlal a strmhlav šiel do toho. Veď čo také zlé mu 
hrozilo? Aspoň sa ľudia stretnú s jeho menom, Julius Hertzfeld 
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sa uvedie ako živel, ako potenciálny líder, chalan, s ktorým treba 
rátať. Navyše si užíval adrenalín.

Samozrejme, oponenti ho nebudú brať vážne, bude pre nich 
niktoš, neznáma nula. S očakávaním takejto kritiky zaťal Julius 
zuby a pripravil si prejav, že práve nováčik lepšie rozozná slabé 
miesta, ktoré tí, čo sú príliš blízko, nevidia. Mal dar výrečnosti, 
vytrénovaný za dlhé hodiny prehovárania neskúsených hráčov 
bowlingu, aby si proti nemu zahrali alebo stavili. Nový Julius nemal 
čo stratiť a neohrozene pristupoval ku skupinkám študentov so 
slovami: „Ahojte, som Julius, som tu nový a dúfam, že ma podpo-
ríte vo voľbách za predsedu triedy. O školskej politike nemám ani 
potuchy, ale, ako iste viete, nová metla dobre metie. Okrem toho, 
som absolútne nezávislý – nepatrím k žiadnej tunajšej skupine, 
pretože nikoho nepoznám.“

Ukázalo sa, že Julius sa nielen úspešne preporodil, ale navyše 
takmer vyhral voľby. Rooseveltova stredná mala futbalový tím, 
ktorý prehral osemnásť zápasov za sebou a basketbalový bol takmer 
rovnako beznádejný, takže na škole vládla frustrácia. A zvyšní dvaja 
kandidáti mali slabé miesta: Catherine Shumannová, jednotkárka, 
dcéra maličkého pastora s podlhovastou tvárou, ktorý pred každým 
školským zhromaždením predriekal modlitbu, bola skleníková 
kvetinka, veľmi neobľúbená, a Richard Heishman, červenovlasý 
fešák, neokrôchaný futbalista, si narobil priveľa nepriateľov. Julius 
sa zviezol na silnej vlne protestných hlasov. Okrem toho – na jeho 
obrovské prekvapenie – ho za svojho vzali takmer všetci židovskí 
študenti, čiže zhruba tretina populácie školy, ktorí sa dovtedy 
správali nenápadne a apoliticky. Zamilovali si ho, ako si vedia 
tichí, váhaví a diskrétni Židia z Masonovej-Dixonovej hranice 
zamilovať odvážneho, prostorekého Žida z New Yorku.

Tie voľby boli zlomovým bodom v Juliusovom živote. Za ostrý 
jazyk si vyslúžil toľko chvály, že sa celú svoju novú totožnosť 
rozhodol vybudovať na základe ničím neriedenej chucpe. Bili sa 
oňho tri židovské školské bratstvá, všetci ho brali ako chlapíka 
s gurážou a zároveň s tým záhadným svätým grálom adolescentov: 
„originalitou“. Onedlho sa okolo neho počas obeda v jedálni hrčili 
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spolužiaci a po škole ho často vídali, ako sa ruka v ruke prechádza 
s krásnou Miriam Kayovou, šéfredaktorkou školského časopisu 
a jedinou dostatočne bystrou študentkou, aby s Catherine Schu-
mannovou bojovala o prvé miesto v ročníku. Julius a Miriam boli 
onedlho nerozluční. Voviedla ho do sveta umenia a estetiky, on 
ju však nikdy nedonútil, aby ocenila dramatické zvraty bowlingu 
či bejzbalu.

Áno, chucpe ho vo svete dostala ďaleko. Pestoval si ju, bol na 
ňu hrdý a neskôr v živote len tak žiaril, keď ho občas označili za 
samorast, originálneho týpka a terapeuta, ktorý sa nebojí prijať aj 
prípady, aké kolegom zlomili väzy. Chucpe mala aj temnú stránku 
– takzvané veľké oči. Julius sa neraz pomýlil, keď chcel dokázať 
viac, než sa reálne dalo, keď žiadal od pacientov väčšie zmeny, než 
bolo v ich silách, keď pacientov podroboval dlhým a v konečnom 
dôsledku pramálo prospešným terapiám.

Takže čo ho teraz prinútilo, aby si vzal do hlavy, že Philipovi 
sa ešte dá pomôcť? Bol to súcit alebo čistá terapeutická zaťatosť? 
Prípadne veľké oči, výsledok chucpe? To skutočne nevedel. Keď 
viedol Philipa do miestnosti, kde sa konali skupinové terapie, 
skúmavo si svojho nedobrovoľného pacienta obzrel. S rovnými 
svetlohnedými vlasmi, bez cestičky, začesanými hladko dozadu, 
s kožou tesne napnutou na výrazných lícnych kostiach, s ostraži-
tým pohľadom a ťažkým krokom Philip pôsobil ako odsúdenec 
idúci na popravu.

Juliusa zaplavila vlna súcitu a ponúkol mu útechu čo najmäkším, 
najchlácholivejším tónom: „Viete, Philip, terapeutické skupiny sú 
nekonečne variabilné, ale jednu predvídateľnú črtu majú spoločnú.“

Od iného by očakával prirodzenú otázku, aká črta to asi je, ale 
nedal najavo, že ho Philipovo mlčanie sklamalo. Len ďalej roz-
prával, akoby Philip prejavil zvedavosť: „Je to táto vlastnosť: prvé 
stretnutie s terapeutickou skupinou je vždy menej nepríjemné 
a oveľa zaujímavejšie, ako nový člen očakáva.“

„Julius, nie je mi nepríjemne.“
„V tom prípade si to, čo som povedal, len zapamätajte. Pre prí-

pad, že by vám časom bolo.“
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Philip zastal na chodbe pri dverách do Juliusovej pracovne, 
v ktorej sa pred niekoľkými dňami stretli, ale Julius sa mu dotkol 
lakťa a odviedol ho ďalej, k vedľajším dverám, za ktorými bola 
miestnosť z troch strán lemovaná knižnicami od dlážky až po 
strop. Na štvrtej stene boli tri okná v drevených rámoch a po-
núkali výhľad do japonskej záhrady s niekoľkými borovicami 
málokvetými trpasličieho vzrastu, s dvoma hromádkami malých 
kameňov a úzkym, dvaapolmetrovým jazierkom, v ktorom sa 
preháňali karasy striebristé. Zariadenie miestnosti bolo prosté 
a praktické, pozostávalo iba zo stolíka hneď pri dverách, siedmich 
pohodlných ratanových kresiel rozostavených do kruhu a dvoch 
ďalších, zasunutých do kútov.

„A sme tu. Toto je moja knižnica a slúži aj ako skupinová miest-
nosť. Kým budeme čakať na ďalších členov, opíšem vám praktické 
fungovanie. V pondelok odomykám vchod do domu asi desať mi-
nút pred začiatkom skupinovej terapie, členovia sami vchádzajú do 
tejto miestnosti. O štyri tridsať prídem aj ja, začneme dosť rýchlo 
a skončíme o šiestej. Aby som nemal priveľa práce s fakturáciou 
a účtovníctvom, každý mi na konci sedenia zaplatí – stačí nechať 
šek na stolíku pri dverách. Máte otázky?“

Philip zavrtel hlavou, poobzeral sa po miestnosti a zhlboka sa 
nadýchol. Zamieril ku knižniciam, natiahol krk a takmer sa nosom 
dotkol radov kožených zväzkov. Potom znovu zavetril a na tvári 
sa mu odrazilo veľké potešenie. Zostal stáť a čítal názvy kníh.

V priebehu niekoľkých minút vošli dnu piati členovia skupiny, 
postupne si posadali. Každý sa predtým pozrel na Philipov chrbát. 
Philip ich príchod určite zaregistroval, ale neobzrel sa ani inak 
neprerušil svoje skúmanie Juliusovej knižnice.

Julius za tridsaťpäť rokov, čo viedol terapeutické skupiny, mno-
hokrát videl prichádzať nových členov. Bývalo to podobné: nový 
člen vždy prichádza zarazený, plný očakávania, k ostatným členom 
sa správa úslužne, tí ho vítajú a predstavujú sa mu. Príležitostne 
sa stane, že novo sformovaná skupina, ktorá sa mylne nazdáva, 
že osoh z terapie je priamo úmerný objemu pozornosti, ktorú 
člen dostáva od terapeuta, nováčikom dáva najavo nevôľu, ale 
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zavedené skupiny ich vítajú: vedia, že terapia je efektívnejšia pri 
plnom počte ľudí.

Niektorý nováčik sa hneď vrhá do diskusie, no vo všeobecnosti 
väčšina počas svojho prvého sedenia mlčí, pozoruje, odhaduje 
pravidlá a čaká, kým ich niekto vyzve, aby sa zapojili. Nový člen 
a taký ľahostajný, že sa k ostatným obráti chrbtom a ignoruje ich? 
Julius také niečo ešte nezažil. Ani len v skupinách psychotických 
pacientov na psychiatrii v nemocnici.

Nemal som ho sem volať, uvedomil si. Bola to chyba. Akoby ne-
stačilo, že dnes musím skupine oznámiť novinu o svojej rakovine. 
Pocit, že sa musí zaoberať ešte aj Philipom, ho ťažil ako bremeno.

Čo sa to vôbec s Philipom deje? Je možné, že ho len premohli 
obavy či ostýchavosť? No to sotva. Nie, zrejme sa zlostí, že som 
ho presvedčil, aby sa k skupine pridal, a svojím pasívne agresív-
nym spôsobom nám všetkým ukazuje, že mu môžeme vyliezť na 
hrb. Božemôj, pokračoval Julius v úvahách, najradšej by som ho 
nechal, nech si dnes pomôže sám. Bolo by super nezasahovať, 
len sa dívať, ako si poradí, a pozorovať ten zúrivý útok skupiny, 
ktorý nepochybne príde.

Julius si málokedy pamätal anekdoty, ale teraz sa mu v hlave 
vynoril jeden vtip, ktorý počul pred rokmi. Raz ráno povedal syn 
matke: „Dnes nechcem ísť do školy.“

„Prečo?“ spýtala sa ho matka.
„Z dvoch dôvodov. Po prvé, neznášam študentov, po druhé, oni 

neznášajú mňa.“
Matka odpovedala: „No ty do školy musíš ísť, a to tiež z dvoch 

dôvodov. Po prvé, máš štyridsaťpäť rokov, a po druhé, si riaditeľ.“
Veru áno, už je dospelý. A v tejto skupine je terapeutom. A jeho 

úlohou je zapojiť do nej aj nových členov, ochrániť ich pred ostat-
nými, aj pred tým, čo by si mohli spôsobiť sami. Aj keď si takmer 
nikdy nebral úvodné slovo, radšej povzbudil členov skupiny, aby 
viedli ostatných, dnes nemal na výber.

„Tak, je pol piatej. Mali by sme začať. Philip, poprosím vás, sad-
nite si.“ Philip sa k nemu obrátil tvárou, ale nevykročil ku kreslu. 
Je hluchý? podráždene si pomyslel Julius. Nerozumie základom 
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spoločenského správania? Až keď mu pohľadom dôrazne ukázal 
na jedno prázdne miesto, Philip sa konečne usadil.

Julius mu ďalej povedal: „Philip, toto je naša skupina. Dnes 
večer bude chýbať jedna členka, Pam, pretože na dva mesiace 
odcestovala.“ Potom sa obrátil k ostatným: „Nedávno som spo-
menul, že vám možno predstavím nového člena. Minulý týždeň 
som sa stretol s Philipom a oddnes tu s nami bude sedávať.“ No, 
samozrejme, že bude, pomyslel si Julius. Hlupák, to si ho mohol 
uviesť aj lepšie, ale stačilo. Už žiadne vodenie za ručičku. Odteraz 
je to na ňom.

Presne v tom okamihu vbehol dnu Stuart, prišiel rovno zo služby 
na detskej klinike v nemocnici, stále mal na sebe biely plášť. Do-
klusal ku kreslu, sadol si a zamrmlal ospravedlnenie za meškanie. 
Všetci členovia sa vzápätí obrátili k Philipovi a štyria sa predstavili 
a privítali ho: „Ja som Rebecca. Ja Tony. Bonnie. Stuart. Teší ma. 
Radi vás vidíme. Vitajte. Cíťte sa u nás dobre. Už sme potrebovali 
novú krv – teda novú inšpiráciu.“

Piaty člen, príťažlivý muž s predčasnou plešinou obrúbenou 
svetlohnedým zvyškom vlasov a s mohutným telom futbalového 
zadáka, ktorý sa trochu rozkysol, dodal prekvapivo tichým hlasom: 
„Ahoj, ja som Gill. Philip, prepáčte, naozaj vás neignorujem, ale 
práve teraz by som v tejto skupine veľmi potreboval niečo pre-
brať. Ešte nikdy som skupinovú terapiu nepotreboval tak veľmi 
ako dnes.“

Philip nič.
„Philip, nemáte nič proti tomu?“ zdôraznil Gill.
Philip prekvapene vytreštil oči a zavrtel hlavou.
Gill sa obrátil k známym tváram v skupine a začal: „Zbehlo sa 

toho nejako veľa a dnes ráno to vyvrcholilo po sedení s cvokárom 
mojej ženy. Posledné týždne som vám hovoril, že terapeut dal mojej 
žene knihu o zneužívaní detí, ona si ju prečítala a je presvedčená, 
že aj ju v detstve zneužívali. Je to ako fixná idea... ako to voláte? 
Idée fisé?“ Gill sa obrátil na Juliusa.

„Idée fixe,“ odvetil namiesto neho Philip dokonalou francúz-
štinou.
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„Jasné, vďaka,“ prikývol Gill, strelil pohľadom po Philipo-
vi a polohlasom dodal: „Uf, to bola rýchlosť.“ Vzápätí sa vrátil 
k svojmu rozprávaniu. „No, Rose má fixnú ideu, že jej otec ju 
v detstve sexuálne obťažoval. Nevie sa toho zbaviť. Pamätá sa na 
nejaký sexuálny incident? Nie. Sú svedkovia? Nie, ale jej terapeut 
verí, že ak ju trápi depresia, strach zo sexu, trpí poruchami po-
zornosti a neovláda svoje emócie, najmä zúrivosť voči mužom, 
tak bola určite obťažovaná. Tak totiž vyznieva tá sprostá kniha. 
A jej terapeut na tú knihu prisahá. Takže už niekoľko mesiacov, 
ako vám do omrzenia hovorím, sa nezhovárame o ničom inom. 
Mojím životom sa stala terapia mojej ženy. Na nič iné niet času. 
Nepoznáme inú tému na rozhovor. Náš sexuálny život je v kríze. 
Vlastne neexistuje. Nula. A pred pár dňami ma požiadala, aby 
som zavolal jej otcovi – sama s ním odmieta hovoriť – a pozval 
ho na jej terapeutické sedenie. Chcela, aby som sa aj ja zúčastnil. 
Vraj na ochranu.

Dobre, zatelefonoval som mu. On okamžite súhlasil. Včera pri-
cestoval autobusom z Portlandu a dnes ráno bol na terapeutickom 
sedení so zodratým kufrom v ruke, pretože po skončení sede-
nia sa chcel vrátiť na nástupište. Sedenie dopadlo katastrofálne. 
Bolo to otrasné. Rose sa doňho pustila a už neprestala. Chrlila 
obvinenia bez hraníc, bez prestávky, bez toho, aby otcovi uznala, 
že kvôli nej precestoval stovky kilometrov – kvôli deväťdesiatim 
minútam jej terapie. Vyčítala mu všetko možné, dokonca tvrdila, 
že pozýval svojich susedov, svojich kamarátov z pokru, svojich 
kolegov z požiarnej zbrojnice – vtedy bol požiarnikom –, aby si 
s ňou, s dieťaťom, prišli zasexovať.“

„A čo urobil jej otec?“ spýtala sa Rebecca, vysoká, štíhla a vý-
nimočne pekná štyridsiatnička. Naklonená dopredu pozorne 
počúvala, čo Gill hovorí.

„Vzal to chlapsky. Je to príjemný starý pán, má zhruba sedem-
desiat rokov. Láskavý, milý. Prvý raz som sa s ním stretol. Bol 
úžasný. Bože, kiežby som ja mal takého otca! Sedel tam, vypočul 
si ju a povedal jej, že ak v sebe má voči nemu toľko hnevu, asi 
je naozaj najlepšie vypustiť ho. Jej obvinenia jemne, no dôrazne 
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popieral, a naznačil – podľa mňa mal pravdu –, že v skutočnosti sa 
naňho hnevá, pretože keď mala dvanásť rokov, odišiel od rodiny. 
Povedal, že jej hnev ešte prihnojila – tak to vyjadril, je totiž farmár 
– jej matka, ktorá ju proti nemu od detstva huckala. Povedal jej, 
že musel odísť, že život s jej matkou ho neznesiteľne deprimoval 
a že keby bol zostal s nimi, tak je už dávno po ňom. Poviem vám, 
ja Rosinu matku poznám, takže mu celkom verím. Verím mu.

Nuž tak. Na konci sedenia nás poprosil, či ho neodvezieme na 
autobusovú stanicu, a kým som stihol odpovedať, Rose vyhlásila, 
že sa nebude cítiť bezpečne, ak s ním bude sedieť v jednom aute. 
‚Chápem,‘ prikývol a odišiel aj s tým kufrom.

No a o desať minút sa spolu s Rose vezieme po Market Street, 
a koho nevidím? Jej bielovlasý zhrbený starý otec ide peši, ťahá 
kufor. Začínalo pršať a ja som si povedal, že už fakt stačilo. Vy-
buchol som a povedal som Rose: ‚Počúvaj, on sem za tebou prišiel, 
pricestoval kvôli tvojej terapii až z Portlandu. Prší. Je mi jedno, 
čo si myslíš, odveziem ho na autobus.‘ Zastal som pri obrubníku 
a ponúkol som mu, nech nasadne. Rose ma prebodla pohľadom. 
‚Ak nastúpi, ja vystupujem,‘ zavrčala. ‚Ako chceš,‘ ja na to a uká-
zal som na kaviareň – tam na ulici bol Starbucks. Povedal som 
jej, aby ma tam počkala, že sa po ňu o niekoľko minút vrátim. 
Vystúpila a odpochodovala preč. To bolo asi pred piatimi hodi-
nami. V Starbuckse vôbec nebola. Odviezol som sa do Golden 
Gate Parku a celý čas som sa tam prechádzal. Uvažujem, že sa už 
nevrátim domov.“

Gill dorozprával a vyčerpane sa zhrbil v kresle.
Tony, Rebecca, Bonnie a Stuart spustili zborové povzbudzovanie. 

„Výborne, Gill.“ „Už bolo načase, Gill.“ „Fíha, tak ste to dokázali!“ 
„Parádny ťah,“ pokýval hlavou Tony. „Neviete si predstaviť, ako sa 
teším, že ste sa od tej harpye oslobodili.“ „Ak by ste nemali kde 
hlavu skloniť,“ povedala Bonnie, nervózne si prehrabla strapaté 
hnedé vlasy a posunula si vyššie žltkasté hrubé okuliare, „tak 
mám doma voľnú izbu. Nebojte sa, nič vám tam nehrozí,“ ticho sa 
zasmiala, „aj tak som pre vás pristará a doma bude aj moja dcéra.“

Julius nebol nadšený, aký nátlak na Gilla skupina vyvinula (najmä 
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keď zažil mnoho prípadov, keď ľudia opustili terapeutickú skupinu, 
lebo nechceli ostatných členov sklamať), a po prvý raz zasiahol: 
„Gill, vyvolali ste silné reakcie. Ako ich vnímate?“

„Super. Mám super pocit. Ja len... že nechcem ostatných sklamať. 
Zbehlo sa to prirýchlo... toto sa stalo len dnes dopoludnia... takže 
som ešte roztrasený a neistý. Vôbec neviem, čo urobím.“

„Chcete povedať,“ prikývol Julius, „že by ste nerád namiesto 
manželkiných príkazov prijímali príkazy od skupiny.“

„Asi tak nejako. Hej, chápem, ako to myslíte. Je to tak, ale mám 
zmiešané pocity. Na jednej strane chcem... naozaj potrebujem 
také povzbudenie. A som zaň vďačný. Potrebujem aj rady... toto 
je možno veľký zvrat v mojom živote. Ozaj, vyjadrili sa k tomu 
všetci okrem vás, Julius. A, samozrejme, okrem nášho nového 
člena. Philip, správne som si zapamätal vaše meno?“

Philip prikývol.
„Philip, viem, že moju situáciu nepoznáte, ale zato vy áno.“ 

Gill sa obrátil na Juliusa. „Čo o tom súdite? Čo by som podľa vás 
mal urobiť?“

Julius sa proti svojej vôli mykol a len dúfal, že to nebolo veľmi 
vidieť. Ako väčšina terapeutov mal k tejto otázke odpor, pretože 
mohol tak či onak dopadnúť zle. Nuž, dala sa očakávať.

„Gill, moja odpoveď sa vám nebude páčiť, ale počúvajte. Ne-
môžem vám odporúčať, čo máte robiť, rozhodnutie je na vás, 
nie na mne. V tejto skupine ste okrem iných dôvodov aj pre-
to, aby ste sa naučili dôverovať vlastnému úsudku. A zároveň 
všetko, čo viem o Rose a o vašom manželstve, viem iba od vás. 
Samozrejme, informácie, ktoré mi poskytujete, sú nutne nevy-
vážené, ale môžem vám pomôcť zistiť, ako k svojim ťažkostiam 
prispievate vy sám. Rose neporozumieme ani ju nezmeníme. 
Tu ste dôležitý vy, vaše pocity, vaše správanie. Na tom tu záleží, 
lebo to môžete zmeniť.“

Skupina stíchla. Julius mal pravdu, Gillovi sa tá odpoveď nepá-
čila. Ani ostatným členom.

Rebecca si vytiahla z vlasov dve sponky, pohodila dlhou čiernou 
hrivou a znovu si ju sponkami zopla. Potom pozrela na Philipa 


