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Nikoliv volání po lítosti, 
ale snaha o autoterapii.
 
Vyrovnání se s minulostí,
vizuální manifestace špatných rozhodnutí.

Kompilát životních zážitků, 
které nemusely být.

Bolesti mého těla
ONDŘEJ
TRHOŇ

Statická rekonstrukce “visual snow” záměrně znásobeným digitálním šumem fotoaparátu

Typical symptoms of the disorder include: halos or 
auras surrounding objects, trails following ob-
jects in motion, difficulty distinguishing between 
colors, apparent shifts in the hue of a given item, 
the illusion of movement in a static setting, air 
assuming a grainy or textured quality (visual 
snow or static), distortions in the dimensions of 
a perceived object, and a heightened awareness of 
floaters.
(http://en.wikipedia.org/wiki/Hallucinogen_persisting_
perception_disorder)
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Miliony malých žiletek, které řežou do očí. Statická 
elektřina probíhající sítnicí, která se zesiluje ve tmě 
a zavřením víček vypnout nejde. Zrnění jako ze 
špatného foťáku. Miniaturní a neustále se pohybující 
se body jsou sice nejzřetelnější na velkých, jednolitých 
plochách - třeba jako jsou bílé zdi v mém pokoji - ve 
skutečnosti jsou ale všude. Na každé stránce knihy, 
na každém kabátu hezké holky, v sebekrásnějším 
výhledu. Naštěstí na lidských obličejích jsou znát snad 
nejmíň. Unavují, rozčilují a mozek si jejich přítomnost 
rád připomíná. Část paranoidního vědomí prakticky 
neustále vyhrazená kontrolování, jestli je vizuální sníh 
pořád tady.Těch výjimečných momentů, kdy na něj 
zapomínám, je jen pár za celý den - činností, při kterých 
ho přestávám vnímat, situací, které dosáhnou i na 
poslední část vědomí a obepnou ho přítomností. A pak 
se vrátí, někdy nečekanou silou. Pryč jsou uklidňující 
pohledy na modrou oblohu, ta je teď plátnem pro až 
příliš detailní impresionistickou malbu s miliardou teček 
mikroskopického a roztěkaného štětce. Zbývá jen 
víra v obdivuhodnou schopnost lidské mysli filtrovat, 
zvyknout si a nenechat se chytit do spirály výčitek 
a vzpomínek na svět, který kdysi nebyl nepřátelské místo. 
A jednoduchá úvaha, že jít dál je potřeba.

Obrysy postav před bílou stěnou zůstávají při 
pohybu pár sekund na sítnici a vnímání v rozpoznávání 

nečistot plujících ve sklivci jede na trojnásobný výkon. 
Písmena vystupující z plakátu, bílá a černá potištěných 
stran knihy unavující oči. Tři hodiny čtení v kuse tak jako 
dřív nepřichází v úvahu. Vzor podlahy, vysázené z tmavě 
a světle hnědých čtverečků, raději nevnímám, existenci 
dlažebních kostek s černými spárami bych nejraději 
zapomenul. Pár minut pro probuzení se na hranicích 
zorného pole objevují vlnící se obrazce, oblíbily si velké 
prázdné zdi. Přemýšlím nad tím, že si koupím sluneční 
brýle - asi by ulevily. Jenže já chci bojovat, vím, že jsem to 
jednou téměř zvládnul.

Blíží se čas na spánek. Ležím se zavřenýma očima. 
Jenže v elektrifikované temnotě se objevuje fialová 
šmouha, zvětší se a pak opět zmizí, rozpuštěná v černé. 
A znova. Nejde jinak, než se jich nevšímat, soustředit se 
na představu, která vznikla někde vedle, mimo prostor, 
ve kterém právě dojíždí už několikátý rok party, která 
nikdy neměla začít. S přicházejícím spánkem se to nejspíš 
podaří - někdy dříve, někdy později. Naštěstí, protože ve 
snech nic z tohohle neexistuje.

Jenže skutečný život jen ten, který začne zítra ráno 
znovu. Otevřením očí do elektřinou nabitého světa, ve 
kterém má ale přesto pořád smysl hledat krásu.

3. 11. 2014

Svět kolem
zrní
vrací se to
zpátky
nevím

bylo to kdysi
myšlenka
svědí
vina
druhá
snad už
poslední

2.6. 2013

Pod těžkými kabáty
a oblaky z vitamínových doplňků
jsme stejně pořád
nesnesitelně křehcí.

Stačí
úder ruky
nešikovný úhel
a životní plány
jsou pryč

jako výkřik ztraceného dítěte
mizející v prázdném lese

jsme
nesnesitelně
křehcí

a kolem vidíš
větší
nebo menší
praskliny.

4. 3. 2015
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Tinnitus (from the Latin tinnitus “ringing”) is the perception of sound within the human ear (“ringing of the ears”) when no 
external sound is present. Despite the origin of the name, “ringing” is only one of many sounds the person may perceive.

Modulováním zvuku části 
skladby The Warning od 
Nine Inch Nails se mi 
podařilo nasimulovat 
přibližnou podobu mé 
varianty tinnitu. Výsledný 
soubor jsem pak po-
mocí počítače převedl 
do vizuální podoby, tzv. 
spektrogramu. 

Acoustic shock disorder (ASD) is an involuntary response to a sound perceived as traumatic (usually a sudden, unexpected 
loud sound heard near the ear), which causes a specific and consistent pattern of neurophysiological and psychological symp-
toms.

Pátek, týden před místním majálesem, nebyl ničím 
zvláštní. Ještě při cestě autobusem si do sluchátek, která 
měl zastrčená v uších, pouštěl svoji oblíbenou písničku 
od Nine Inch Nails. Šestnáctiletý, který si myslí, že se mu 
nemůže nic stát. Natož pak vlastní vinou.

Přestávka před zeměpisem, poslední hodinou 
toho dne. Nuda, jaká ve škole bývá. A imbecilní nápad 
vyprovokovat spolužáka. Pár nevinných úderů, letící 
facka. Uhnutí hlavou, bohužel na nesprávnou stranu. Dlaň 
dopadá na levou zvukovou trubici. Bubínek se napne, 
přenese impuls dál na kovadlinku a třímnek, ale vydrží. 
Pár sluchových buněk to nezvládne a umírá v ohlušujícím 
třesku.

Závrať, všechno se zdá moc nahlas. Příjemný svět 
se stává nebezpečným prostředím, hlas spolužáka se 
bolestivě zařezává do vnitřního ucha. V uchu mu hučí jako 
po koncertě Enter Shikari, kde byl v lednu. Do konce dne 
zbývá několik hodin. S důvěrou v to, že to bude samo 
lepší, se rozhodne prozatím nejít k lékaři.

Druhý den ráno vyráží s rodiči někam na výlet. 
Bohužel pro něj je náš hrdina úplný idiot, přestože by 
v jeho věku už měl mít rozum. Vkládá do uší sluchátka 
a snaží se ve své sbírce nalézt takovou hudbu, která vadí 
nejmíň - nakonec mačká osudové tlačítko “play” a tím 
si vědomě a dobrovolně ztěžuje na další roky život. 
Poslouchá cestou tam i cestou zpátky. Asi už nezjistíme, 
co si ten pitomec tehdy myslel.

Po návštěvě ORL, kde mu neporadí nic, než nechodit 
do hlasitých prostředí, a dají mu nějaké léky na prokrvení, 
zkouší, co vydrží. V levém uchu má neustále šelest, jak 
později zjistí, odborně nazývaný tinnitus. Poslouchat 
hudbu z reproduktorů mu nevadí (navíc jejím poslechem 
zakrývá nepříjemné pískání tinnitu), ale po vyzkoušení je 
mu jasné, že sluchátka si už dobrovolně nenasadí. Začíná 
si vyčítat svoji hloupost, ale už je pozdě. Pořídí si pořádné 
špunty do uší, které nakonec občas využívá na návštěvu 
klubů. K jeho štěstí mu to takhle ještě chvíli vydrží, začne 
dokonce psát o hudbě do internetového magazínu. Jen ty 
sluchátka už nechává doma ležet ve stole. Ale zvládá to.

Rok a něco poté - čarodějnice. Vesnická kapela, 
vřeštící dívky. Zapomněl si svoje drahé špunty doma 
a nenapadne ho zacpat si uši kapesníčky, co má v kapse, 
jako to už jednou v nouzi udělal. Po příjezdu z akce si 
ještě s otcem zazpívá White Room od Erica Claptona 
a jde spát. Kdyby věděl, jak to bude vypadat, až se ráno 
probudí.

Nechápe to. Ještě včera byl v pořádku. Sedí před 
počítačem se zapnutým přehrávačem hudby a nerozumí 
tomu, proč ho tóny nové písničky od Justice tak bolí. 
Zkouší jinou hudbu, ale je to pořád stejné. Usedá ke 
klavíru, to už je lepší, ale vyšší tóny ho do bubínku 
nepěkně řežou. Začíná mu být jasné, že tohle není 
v pořádku. 

Ani po pár dnech se to nezlepší. V redakci si vyjednává 
menší pauzu a jede navštívit další ORL. A další. A všude 
slyší - smiřte se s tím, možná to časem přejde. Jeden 
z doktorů dokonce dal lhůtu - snad dva roky. Píše do 
redakce, že odchází. Poslech hudby i na malou hlasitost 

mu činí potíže, o čem by tak asi psal? A zjišťuje, že nejen 
hudby. Když jeho otec píská, bolí to. Když na něj někdo 
mluví zleva, bolí to. Když někde něco bouchne na té 
špatné straně, nedělá mu to dobře. Začne mu vadit 
spoustu malých věcí a v hospodě vypadá jak vůl, když si 
hledá správné místo tak, aby měl reproduktory s hudbou 
zprava. A i tak mu to někdy vadí.

Zkoušel to překonat, po několika přehraných 
písničkách ho ucho tak nějak přestává bolet, ale bojí se, 
aby si ho tím ještě víc neničil. Mění se mu v něm tlak, 
tinnitus je silnější než dřív. Podle grafů z vyšetření slyší 
dobře, dokáže rozeznat zvuky stejně, jako kdyby měl 
ucho zdravé. Přestává chodit do kina, protože i se špunty 
je to příliš nahlas. V myšlenkách se zase vrací zpátky, do 
onoho květnového dne. A tyhle vzpomínky se mu další 
dva roky budou vracet. Ale ví, že s tím nic neudělá a bude 
se muset naučit se svým postižením žít. 

Naštěstí má skvělé přátele a kamarády, kteří jsou 
ohleduplní. Často si zoufá, že nemůže chodit do klubů 
a na koncerty, ale snaží se nelitovat se. Konec konců, 
mohl by na tom být hůř. Někdy si, poraženecky, říká, jaké 
by to asi bylo žít jen s jedním uchem. Ale nakonec si na to 
zvykne. Od hudby se upne k jiným věcem a daří se mu žít 
poměrně bez problémů - jen občasným pocitům sociální 
izolovanosti uniknout nemůže. Ale jde to.

Úterý. Už vůbec nechápe, co udělal špatně. Byl na 
tolika horších místech a jeho zranění se nezhoršilo. 
Až teď, po pár klidných dnech, kdy jen sem tam hrál na 
kytaru a nic náročného nedělal.

V levém uchu cítí tlak. Tlak, který dřív cítil jen občas. 
Tlak, který ho rozčiluje a kvůli kterému se nemůže 
pořádně soustředit.Po dvou a půl letech je na tom už 
několik dní hůř. Opět se vrací k onomu osudovému 
předmajálesovému dnu - po mnoha hodinách, které 
v uplynulých letech strávil přemýšlením, je mu jasné, že za 
tohle si může sám.

Pročítá články, které mu ale dávají víc otázek, než 
odpovědí. Nachází fórum, kam umisťuje příspěvek 
v marné naději, že mu někdo odpoví a pomůže. Stále 
ještě trochu doufá, že to zhoršení může rýma, ale moc 
tomu nevěří. Měl ji už tolikrát, horší než teď, a nic se 
nestalo. 

Neví, co bude dál. Na Twitteru se ptá, jestli mu někdo 
nedoporučí dalšího ORL specialistu. Snad má v uchu 
nějaký malý zánět, jak o tom četl, který za to může. Sám 
tomu ale moc nevěří.

Pomalu se ale smiřuje s tím, že je na tom zase hůř. Ale 
třeba se to zlepší. Třeba. Spíš ne.

A stále si říká, jaký byl idiot.

12. 5. 2013 
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Jsou chvíle, kdy si říkám, že by bylo krásné, kdyby to 
smrtí nekončilo. Okamžiky, kdy skoro chápu přitažlivost 
víry v nadpřirozeno a ideu nebe, reinkarnace a splynutí 
s nekonečným koloběhem Vesmíru.

Jenže pak mě ten zvuk vrátí zpátky na zem. Je to 
zvuk šumu, jako ze staré, špatně naladěné televize, místy 
přecházející ve vysokofrekvenční pískot, podobný výšce 
zvuku, který vydávají cvrčci třením krovek. Pod svrchní 
vrstvou šumení (kdyby ucho byl foťák tak bych mohl 
říct, že poslouchám na hodně vysokou citlivost) při 
pozornějším naslouchání v tichém pokoji najdete zvonění 
a řinčení, plnící Corteho aparát ve dne v noci. 

Absolutní ticho pro mne už několik let neexistuje, se 
správným nastavením pozornosti se ale dá vliv Tinnitu, jak 
se odborně mé situaci říká, jakž takž omezit. Zůstává tak 
po většinu času přítomný nepřirozený tlak v levém uchu, 
jakoby bubínek ztratil svoji tehdejší pružnost - přestože 
všechny testy na něco podobného neukazují.

Největší ironií pak je, že podle grafů z nemocnice 
slyším vlastně dobře. Po pár letech od onoho úrazu se 
už stupnice ztráty sluchu srovnaly a papírově nemám 
problém. Až na to, že hudba mi činí bolest a když jdu 
s někým po ulici, vždy ho prosím, aby šel raději po 
mé pravici. Lepší materiál pro ty, kteří vás podezřívají 
z autismu, mi bůh nadělit nemohl.

Na stůl přede mnou postaví servírka Espresso 
Machiatto, sypu do něj cukr a liju extra porci mléka. Už 
dlouhou dobu se snažím zoufalství z mého neviditelného 
zranění zakrýt produkty, které nabízí konzumní svět. 
A tak zatímco to pěna pod náporem dalších a dalších 
molekul laktózy vzdává a rozpouští se spolu s nimi ve 
100% směsi kávy Arabica z lokální fair trade pražírny, 
přemítám, jestli to má celé smysl a že doufat v nějakou 
lepší budoucnost je vlastně docela lákavá představa.

Míchám zuřivě lžičkou v něčem, co už se z Espressa 
Machiatta změnilo v jakousi lacinou parodii na Latté 
Machiatto. A zrovna, když už necítím odpor ani jediného 

krystalku ručně sebraného třtinového cukru, stane se 
přesně za sebou pět věcí: dveře cinknou, mně se cinknutí 
zvonečku prudce zařízne do ucha, zvednu hlavu, abych 
proklel pohledem nově příchozího a zjistím, že je to Vojta 
- spolužák, který mě před pár lety poslal na svatou pouť 
po ORL odděleních okolních nemocnic a klinik.

„Čau Ondro!“
„Ahoj.“
„Jak se máš? Co škola?“
Ani ho to nenapadne, prolétne mi hlavou.
„V pohodě, trochu moc lehká, co ty?“
„Já teď dělám rozvody, z práv mě vyhodili-“
Jsou to přece jen už čtyři roky.
„-ale tak, to neva ne, aspoň vyděláváš!“
„Jojo, hele, jdu za kámošem tam dozadu, tak zatím 

čest!“
„Jasně, měj se.“
Tenisky Nike z limitované edice Air Max párkrát 

prohnout prkennou podlahu a Vojta zmizí za rohem, do 
salonku - servírka mu je v patách, takže si nevšimne, že 
už jsem mezitím svoji noční můru kávových nacistů vypil 
dvěma dlouhými doušky. Zůstává jenom IKEA sklenice 
s perlivou vodou vyrobená v Rusku.

Vojta to samozřejmě udělal nechtěně a zcela nezištně. 
Ono, okolnosti stejně nejsou důležité stejně jako není 
důležitá minulost, protože utápění se v tůních vlastního 
sebeobvniňovaní nikam nevede. Ano, něco takového si 
říkám a snad bych tomu i věřil, kdyby lidskou vlastností 
asi navždy (soudě dle zpovědí každé druhé holky na 
sociálních sítích) vetkanou do naší DNA nebyl sklon 
k emocionálním výlevům a vystoupením. Přičemž to, že 
jsme my sami jediným publikem nám nečiní vůbec žádnou 
překážku.

4. 4. 2015


