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Pro twitterový účet @cvrliky,  

bez něhož by blog Autismus & Chardonnay  

možná nikdy nevznikl. 
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Potkáme s dětmi 
pejska.

Dítě: „Co jí pejsek?“
Já: „Většinou 
granule.“
Dítě: „Taky bych si 
dala.“
Já: „To si děláš snad 
srandu.“
Dítě: „Já vím, 
na večeři je ještě 
brzo.“
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Branka 
& listí

Čeká na mě u branky už od okamžiku, kdy jsem jí slíbil, že 

spolu půjdeme ven. Nevím, jestli já jsem moc pomalý, nebo ona 

moc rychlá. V autistickém světě je čas relativní. V autistickém 

světě a ve světě Alberta Einsteina.

Začne být netrpělivá, nesnáší čekání. Kýve se ze strany 

na stranu. Občas vykřikne. Psi v ulici zpozorní, protože jsou 

zvyklí, že u branky dělají kravál jen oni. Zavolám na ni, že 

vezmu ještě něco dobrého k svačině a vyrazíme.

„Už nechci čekat,“ ozve se od branky.

To je signál, že bych měl bez ohledu na relativitu času 

zrychlit, jinak hrozí, že se začne třeba škrábat nebo kousat do 

ruky. Když se jí něco nelíbí, často si podobným způsobem ubli

žuje. U autistů to není nic neobvyklého, takže by jeden řekl, že 

bych si na to už mohl zvyknout. Ale můžete se snažit ošetřovat 

krvavé ranky, jak chcete, vždycky nějaká zůstane, ať už na něčí 

ruce nebo třeba ve vás.

„Tak, a můžeme vyrazit,“ oznámím dívce, jen co doběhnu 

k brance.

„Nemůžeme. Musím na záchod.“

„A proč sis nedošla mezitím, cos tu na mě čekala?“

„Protože jsem na tebe čekala.“

Když za námi konečně zavřu branku, zamíříme na hřiště. 

Chytne mě za ruku a během procházky se už málokdy pustí. 

Prohlížím si její ruce, nesou stopy opakovaného poškrábání.

Pokud je naštvaná, chodí jen po levé straně chodníku, ale 

dnes nám cesta ubíhá bez komplikací. 
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To na ní obdivuju, protože když jsem naštvaný já, odmí

tám chodit úplně.

„Dneska nám to jde moc hezky, mám radost,“ pochválím ji.

„Jo, dneska ti to jde,“ odpoví.

Cestou trhá ze stromů listí. List si prohlédne a pak zahodí. 

Nemyslím si, že by se nějak zvlášť zajímala o stromy, prostě 

jí to jen dělá dobře. Sám dělám spoustu nesmyslných věcí, 

když potřebuju zahnat nudu. Vlastně můžu být rád, že třeba 

nekouří. Má autismus, a jak znám její vztah k rituálům, kou

řila by pravidelně.

Na hřišti si pochutnáváme na sušenkách BeBe Dobré ráno. 

Zjistili jsme, že se dají pohodlně jíst i odpoledne. Jakmile spo

řádá svoji porci sušenek, opět mě chytne za ruku – má ji celou 

od drobků. Ruce se jí potí, takže nám za chvíli mezi dlaněmi 

vznikne sušenkový korpus na dort.

Pomalu trávíme svačinu na lavičce a v tichosti pozoru

jeme malé děti a jejich maminky, jak si na hřišti hrají. Nevím 

to jistě, ale všechny děti vypadají na první pohled zdravě. 

Říkám si, jestli to vidí i ona. Jestli vnímá rozdíl mezi sebou 

a zdravými lidmi. V duchu si slibuju, že jednou seberu odvahu 

a zeptám se jí na to.

Na hřiště přicházejí další maminky. Dívka se opět začne 

kývat. Už tu na ni je moc lidí. Vztah autistů k ostatním lidem 

je specifický. Spočívá především v hledání optimální blízkosti. 

Tohle hledání představuje nikdy nekončící proces.

Procházíme parkem, kde maminky s dětmi vystřídali pej

skaři a jejich miláčci. V praxi to mnohdy neznamená až takový 

rozdíl. Dívka kromě pejskařů zdraví štěkotem i jejich psy.

„Tohle nedělej,“ upozorním ji. „Nemají to rádi.“

„A co mají rádi?“

„Zkus je třeba pohladit, pokud ti to dovolí.“

Radu si vezme k srdci a o pár minut později psa normálně 

pozdraví a jeho páníčka pohladí. Následně mu ještě dopne zip 
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na mikině, protože mít zip jen tak na půl v autistickém světě 

není možné. To si majitel psa ani pes samotný už pochopitelně 

nenechají líbit a my jsme nuceni poněkud přidat do kroku, 

a to zcela opačným směrem, než mají namířeno oni.

Když už není žádný pejskař v dohledu a můžeme opět 

trochu zvolnit, pocítíme v nohou únavu. Rozhodneme se 

vrátit se do stacionáře. Míjíme venkovní posilovnu, kde jsou 

různé lavice ze dřeva a závaží pro potenciální sportovce. Dívka 

si znaveně lehne na jednu z těch lavic s dovětkem, že jde spát.

„No jo, ale tady píšou, že to slouží k procvičování prsních 

svalů, a ne na spaní.“

„Ale ty já dnes cvičit nechci.“

„A co teda chceš?“

Posadí se a řekne: „Špagety.“
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Dítě: „Kdy bude 
večer?“
Já: „Až bude tma.“
Dítě: „A teď je 
večer kde?“
Já: „Na druhý straně 
zeměkoule.“
Dítě: „Se maj, tam 
už můžou večeřet.“


