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Dvě sestry 

Zamiloval jsem se. Leč padla na mě tíha svědomí. Proč? Jak prostá na to odpověď. Už od 

dětství mi rodiče vštěpovali, ba i všichni moji vrstevníci, že není vhodné a ani správné, 

milovati v jeden čas dvě ženy. Ale na mou obranu. Hovořím pouze o duševním spojení, zcela 

bez tělesných požitků. Jak bych také mohl smýšlet jinak? Když andělské krásky, které mě 

svým půvabem okouzlily, postrádají vlastních těl.  

Mohl bych je přirovnati k dvojici řeckých múz, dokonalých, smyslných, jako rukama 

umělce do bílého mramoru vytesaných. Znám se s nimi už od svého mládí, od svých 

nejranějších let. Pokaždé mi je osud vžene do cesty a nepřeháním, když řeknu, že 

dennodenně. Jejich jména tak prostá, že by jiného ošálila a uvrhla v domnění, že i jejich 

nositelky takto jednoduché jsou. Já už ale vím, že středem vesmíru, alespoň toho mého, jsou 

právě tyto dvě dívky, a sice Pravda a Lež.  

Odjakživa se mi pletly do života, tropily si se mnou žerty a rozdmýchávaly v mém srdci 

beznaděj. Milovat dvě ženy je špatné, zvolit si tedy musím. Kterou ale potřebuji více? Pokud 

jen jednu, tak z jakých důvodů? Kvůli vzhledu dozajista ne. Jsou totiž dvojčata, podobná si 

jako vejce vejci. Jejich nitra a samé podstaty však zcela jiné jsou.  

Nad milión jsem za ten čas mezi nimi našel rozdílů. Věřil jsem, že už mě znovu 

nepřekvapí, nezastihnou nepřipraveného. Člověk je omylný a já spletl se zas. Dnes jednu 

z nich pojmu za svou ženu, za svou jedinou. Stále jsem se ale nerozhodl. Kterou z nich 

v životě potřebuji více?  

Bez obou jsem ztracen, ale s jednou si nevystačím. Jejich těla beztvará, veskrze barevná a 

sobě si tak podobná. Starší než život můj i čas celé lidské historie. Samy ji ukuly, pomohly ji 



zformovat. Bez nich by žádný panovník zemi nedobyl, bez nich není možné jakékoli 

rozhodnutí, ať už dobré, či špatné. Jsou nesmrtelné a jen jedny svého druhu, svého 

královského původu. Zároveň však umírají i rodí se každý den a najdeme jich ve světě více, 

nežli na nebi hvězd. Odporují si, předhazují mi paradoxy a samy se vyvracejí. Pohrávají si se 

mnou a rády.  

Jedna mi na nos bulíky věší a druhá se snaží žerty své sestry napravit. Leč, která je která? 

Už jednou se mi představily, jsou si však tak podobné, že je jen s obtížemi dokážu rozeznat a 

ani tehdy si nikdy nemůžu být jistý, že jsem si je znovu nezaměnil. Nemohu se jich zeptat: 

„Která z vás je která?“ Co by si o mně pomyslely?  

„Celý život ho doprovázíme a on nás i po létech trestá svou omezeností a slepotou?“ Ne. 

Nezeptám se, i když vím, že dělám chybu. A navíc, i kdybych na kolenou prosil, i kdybych 

škemral a na svaté přísahal, že znovu se již tázati nebudu, nevyhoví mi. Vím, že alespoň jedna 

z nich ne. 

Rady, které mi šeptají téměř neustále, si navzájem odporují. Když mě navádí, tehdy a 

jedině tehdy, když ukážu, tak vím, která je která. Když se ale baví s jinými, znovu váhám a 

správné odpovědi se ve většině případů nedoberu. Jsou mi nevěrné, to přiznala mi Pravda. 

Slouží jenom mně, tak chlácholila mě Lež. Přesto je miluji. 

A teď ke mně přišly. Obě dvě, dnes ráno. Daly mi ultimátum, znuděné a otrávené mou 

vybíravostí vyřkly ta zrádná slova, obě současně, přímo proti mně: „Jednu z nás si zvol za 

svou milou. Jen jednu!“ Pak změnily se v éter a zanechaly mě tam, zde, zaskočeného a 

zlomeného. Z místa jsem se nehnul. 

Raději ďábla, či anděla? Satana, či Boha? Zlo, či dobro? Jak mohu vybírat, když je ani od 

sebe nerozpoznám? Kde mě jedna podpoří, druhá zakroutí hlavou. Kde jedna svolí, druhá mě 

stáhne zpět. Kde jedna radí být přímý, druhá káže být křivý. A pravdu mají obě dvě. 

Jejich krutost a tresty zabily nespočet životů, jejich pomoc a náklonnost zachránily 

mnohem více. Jsou špatné? Pokud ne, dobrá tedy, ale pokud nikoli, která je horší? Činy obou 

jiným ublížily, však skutky jejich další spasily. Kde jedna selže, může druhá obstát. Ani jedna 

není všemocná, ale společně svedou cokoli. Proč si vybírat? Kdyby si to samy nepřály, 

nezmáhal bych se teď úvahou. 



Slyším jejich zvučné krůčky. Ani podle onoho omamného cinkotu rolniček je neodliším. 

Už jsou skoro tady! Ortel můj však schází. Obě barevné, když chtějí, a černobílé, když si 

zamanou. Obě laskavé, zastihnuli je ve veselé náladě, obě bezcitné, šlápnuli tam, kam nemám. 

Obě prosazují svou a obě hájí i tu druhou. Sestry vždy drží pospolu, jejich pouto mě fascinuje, 

jsou si tak blízké. Proč je rozdělovat, proč lámat okovy, proč vztyčovat bariéry? Vzdálenost je 

s nimi pomíjivá stejně jako hranice jejich společných zájmů. Na srdcích ze zlata a stříbra jim 

leží jen blaho mé a štěstí všech dalších. Neskromné a ambiciózní, ano, tak si je pamatuji už ze 

svých let nejranějších. 

Pravda, tu mi moji přátelé dohazují od doby, kam jen má známost sahá. Vychovávaly ji 

ladné bělavé vlnky lenivě proplouvající Mléčnou dráhou. Vedla mě ke cti, upřímnosti a 

otevřenosti. Zprvu mi připadala spíše naparáděná, uhlazená a nadevše protivná. Ústa na jediný 

moment zavřít nedokázala. S léty jsem ale pochopil, že se s ní rozpravuji rád a ve všem se jí 

můžu svěřit. Podržela mě ve chvílích těžkých a odměnila mě pocity sladkými a na srdci 

hřejivými, nikoli jako její identická sestra hlodající mé přesvědčení a vnášející mi do krevního 

řečiště sliz a výčitky. 

S Pravdou si mě představují i moji známí a pokrytecky tvrdí, že její sestra, jak říkají 

„zkažená“, nepatří do života žádného člověka. Naivně se věší na „to lepší dvojče“ a opěvují 

ho slovy básníků, takovými, která sice hezky znějí, ale smysl často postrádají. Z nich, z těch 

pokrytců, mi divočí žluč. Urážet Lež jen protože je krapet svéráznější a… jiná, bych nazval 

novým hříchem. 

Lež možná má krátké nohy, ale ne vždy s brodivými spáry čapími dobře pochodíme. 

Každý alespoň sem tam postrčí zpupnější ze sester špičkou loktu, aby z ní vymámil pomoc. 

Pak ale paličatě a snad i pohrdavě prohlašuje, že se s ní nikdy ani neviděl a ten nejodvážnější 

dokonce i nařkne jiné z toho, že konali podle pokynů zmíněné beztvaré rebelky. 

Se Lží jsem se seznámil, jako všichni ostatní – potajmu, za zády společnosti. Naše schůzky 

nikdy neměly dlouhého trvání. Prohozením několika slov, frází spojených se slušnými mravy 

či komplimentů a poklon. Před zraky ostatních ji ale, jako zbytek světa, přehlížím a ignoruji, 

předstírám, že neexistuje a odstrkuji ji. Tedy, alespoň tak jsem se choval.  

Neprozradila mi o svém původu mnoho. Nevím, kdy ji brát vážně. Jednou vyrůstala na 

Měsíci, kdy jí jeho krátery sloužily jako kolébka, školka i hřiště. Jindy mi tvrdí, že své dětství 

strávila předháněním se s kovovými i kamennými úlomky Saturnova prstence v nekonečném 



závodě, který plynný obr před věky zahájil. Její fantazie a bezmezná tvořivost mě uchvátily a 

právě pro ně ji tak obdivuji.  

Střídavě koketuji s oběma dívkami a to mé blízké jak mate, tak i popuzuje. Nadále už 

netuší, co si o mně a mých slovech myslet. Ani já sám nemám zdání, kam mě ukazováky 

zrádných sester příště zavedou. Vše by bylo prostší, kdyby… to je jen iluze a klam. 

Východisko není. Bůh, bohové, vesmír, my neznáme tváře umělců, již stvořili je, právě ony 

dvě entity. Přízraky, které nezkušené lidstvo na jeho počátcích chránily a přestárlou populaci 

naopak ničí a stravují. Přízraky nehasnoucí vášně a spalující síly. Přízraky, které jsme 

pojmenovali, abychom je napříč časem vždy rozeznali, jako Pravdu a Lež. Jak bláhoví jsme 

tehdy byli. 

Správný rozsudek dilematu postrádám. Odpověď mi je do hlavy vyryta mravním kodexem 

a do srdce vetkána touhou po tajemství. Trhat provázané se nehodí. Skládačka tvoří obraz jen, 

když jí vydáš všechny dílky. Správnost a špatnost jsou dva komplexní termíny, přechodné a 

proměnlivé. Dobré není synonymum pro Pravdu a ani Lež není jen zlá.  

Obě bohyně si tuto mou zpověď vyslechly. Můj konečný závěr zněl: „Já, člověk, vezmu si 

vás, mé drahé rádkyně, obě. Jedině tak můžu žít skutečně šťastný já i mí bratří.“  

Zeptal jsem se jich, nevěda ani jmen, co si o mém verdiktu opravdu myslí. Jedna s 

nadšením zatleskala a hlasitě zavýskala, druhá bez citu zakroutila hlavou, se zkříženýma 

rukama na prsou.  

Ach, nebesa! Která je která?         


