„Obzor se rozpil jako tuš. Oblaka mlčí. Na hladině první kapky.“
Krve. Zanechávám za sebou rudou stopu, jako kdyby mě napadl žralok. Zamlklé
těhotenství. Noční můra každé matka, že její dítě nepřežije. Je snad ještě něco
horšího než smrt? Moje tělo vytvořilo z bílých a červených krvinek člověka.
Člověka, kterého se bojím víc než smrti. Nedá se předvídat jeho chování a bojím se
vyjít ven. Z ostudy kabát upletený ze špíny, nemá promokavý materiál, takže každé
plivnutí cítím na své kůži. Lítostivé pohledy a odsuzování. Co jsem to za člověka?
Co jsem to za matku, že dopustím takové zlo? Nechápu to, jak se to mohlo stát?
Jsem sladkovodní ryba, jak jsem mohla přivést na svět žraloka? Bůh mi
neodpovídá na otázky a mé modlitby nevyslechne. Jako kdybych si ten hořký
šálek měla vypít až do dna. Jenže už nemohu, všichni okolo mě ztrácí chuť i čich,
ale já se pořád ještě cítím a cítím tu neuvěřitelnou bolest, která mi z nitra tryská až
do očí, nevidím. Nevidím ani na krok, okolo mě jen mlha. Paragrafy, kterým
nerozumím. Nechci přece tak moc, chtěla bych, když neplatí starý zákon, aby
někdo napsal nový. To mám jako být já? Jak to mám udělat? Napsat petici a prosit
lidi o podpisy? Prosit lid, aby lidský život byl nad peníze? Jakým právem o to chci
žádat? Jsem vnučka soudního znalce, zvládnu to. Někdo ve mě vložil důvěru.
Někdo tam nahoře mi věří, že se na Novém zákoně podepíšu. Potřebovala bych si
ten hořký šálek vypít s někým kdo sedí na správné židli. Ministr spravedlnosti
nebo ombudsman, ani nevím kdo to je, možná někdo, kdo dokáže udělat pořádné
dusno. Jenže já všechno vidím růžově, už vidím, jak toho ministra spravedlnosti
zvu na svůj hořký šálek kávy, předávám mu svou petici s Novým zákonem a on si
za mě to dno pěkně vypije. Celý žhavý, nebo zamilovaný. Už vidím, jak mi oplácí
pozvání na kávu a je to sladké capuccino a mě z beder spadne tíha světa. Podívám
se do jeho očí a budu zase věřit na zázraky světa. Jenže při mojí smůle, ve vedení
bude sedět žena, která se mnou nebude mít pochopení. Hodila by mi klacek pod
nohy a přidala ze stolu pár svých papírů, abych pochopila, kolik toho má na práci.
Můj zákon jí nezajímá. Trestní právo, proč nemůžeme žraloka trestat? Chytit do
sítě? Proč musí být všichni na svobodě. Svoboda žraloka, omezuje mou svobodu.
Necítím se bezpečně ve své řece, plavu jen u břehu. Šeptám smuteční vrbě
nespravedlnosti světa. Z černého nebe mi padá hvězda do dlaní a mám jen jedno
přání. Nový zákon vykoupím sbírkou poezie. Dobro v člověku pořád ještě láskou
žije.

