Vybledlá květina

Au. Au! Kameny pod mýma rukama, jako ostré tesáky nespravedlivé prázdnoty, se mi
s každým posunem vryly do dlaní a připomněly mi, že to já jsem byl tím slabým článkem.
Článkem, který nezapadal. A proto mě přiměli odejít. Zmizet někam, kde nebudu marnit čas
mých učitelů, jejichž úděl byl ze mě udělat bojovníka. Na onen svět. Cítil jsem se, jako bych
padl na zem, a celé vojsko pochodovalo dál beze mě, šlapalo na mé mrzce nedokonalé tělo a
oslavovalo svou nabývající sílu chorálem basových hlasů. Tak bezcitné a pohrdavé byly
pohledy na mě, když jsem v aréně selhal v boji proti svému dvojčeti. Tak ledová byla dýka,
co mi podebírala šlachy, které podpíraly mé nemotorné nohy, jak jsem před Damonem
uskakoval, abych oddálil nevyhnutelnou bolest.
Damon. Jméno hocha, jemuž byl milejší úspěch v téhle krvavé frašce než vlastní bratr.
V tragédii, jež měla úkolem vybrat jen ty nejodolnější, nejsilnější, avšak hlavně
nejprohnanější. I skon je sladším úspěchem než se tohoto účastnit.
Otočil jsem se za sebe, přeletěl pohledem své zohavené nohy a zaměřil se na krvavé linie,
zanechané v písku po proudech životu nezbytné tekutiny, prolité z ran na mých končetinách.
Byly táhlé a tenké, stejně jako můj život, který měl v určitých etapách blízko smrti. Jako nyní.
Přál bych si však, abych mohl ještě žít. V normální rodině, mimo zónu boje. Ne ve válečnické
přípravce, do níž připutuje na tisíce chlapců měsíčně, aby z nich bez sebemenšího doteku
mateřské lásky vychovali fungující zabijácké stroje, které stojí jen o bolestný zánik
protistrany a o uznání nadřízenstva.
Z arény, palouku, kde se vyřazovací souboj s mým bratrem konal, jsem se po rukou
úspěšně doplazil až sem. Ke křišťálově čistému jezeru, které působilo jako z jiného světa.
Mírumilovného světa, kde si můžou děti bezstarostně hrát, aniž by se musely obávat, že
z křoví vyskočí podivní muži v uniformách a maskách a se samopaly, táhnoucí krajinou jako
nenasytná vlčí smečka, která se nezastaví, dokud jejich morda neschvátí, po čem touží. Z oázy
klidu, kde dívky klečící v trávě vijí věnečky a nemusí ani pomyslet, že by dělaly podřadné
práce a sloužily smetánce, která celý tento konflikt mezi Anthasem a Šedou říší rozpoutala.
To veliké jezero, jež se na obzoru zakulacovalo, svou lesklou krásou přebíjelo šeď zatažené
oblohy. Bylo k nevíře, že jsem pro samé povinnosti v tom nemilosrdném objektu, u této vodní
plochy nikdy nebyl. Byla jako z ráje.
Nahnul jsem se nad průzračnou hladinu a podíval se na svůj zohavený obličej.

„Vypadáš nějak unaveně, hochu,“ vynaložil jsem síly na úsměv. S ním vypadal ten
podrápaný kluk proti mně o dost pohlednější a sympatičtější. Težko však říci, zda by v něm
našlo zalíbení i nějaké děvče. Dlouho jsem žádné neviděl a už ani neuvidím.
Písek v tůňce se rozvířil a můj odraz zbrázdily vlny. Vytřeštil jsem oči; z vody se vynořila
hlava. Pokud se mi právě zdál jen nějaký horečnatý sen, mám neuvěřitelně výkonnou
představivost. Hleděl jsem do nevinných modrých očí mokrého tmavovlasého chlapečka,
který na sobě dočista nic neměl.
„Dobrý den! Nejsem ani malinko unavený. Co jste zač, vy jste elf? Sameček dryády? Jako
trpaslík mi nepřipadáte,“ promluvil ten mrňous. Vykal mi netušíc, že jsem ještě nedosáhl
šestnácti roků.
„O čem mi to tu vykládáš?“ zachechtal jsem se pobaveně. Mé pobavení však brzy vystřídalo
zděšení. Za chlapečkem se máchl mohutný ocas s průhlednou slizkou blánou, až voda
vytryskla na všechny strany. Je to siréna! Nemůžu uvěřit, že skutečně existují. I když – chápuli správně, že sirény stárnou stejně jako lidé – je mlaďoučká a neškodná.
„Jste zraněný,“ konstatoval po tom, co natáhl krk, aby si mě lépe prohlédl.
„Ano. Ale na mě už nezáleží. Člověk jako já si zaslouží zemřít,“ zaplašil jsem mrkáním slzy.
Nemůžu si před tímto tvorečkem dovolit brečet.
„Vy jste člověk? Maminka mi říkala, že lidé jsou zlí. Vy ale nejste zlý, nebo snad ano?“
S hlavou nakloněnou na stranu na mě kulil kukadla.
„Ne, to nejsem. Ale měl jsem dost šancí k tomu, stát se opravdu a nezpochybnitelně hodným
člověkem. A nevyužil jsem jich. Kdybych se nebál, mohl jsem zabojovat. Těžko posoudit,
jestli to ze mě dělá špatného člověka.“
„Já se také bojím. Žraloků. Mají spoustu zubů. Myslím, že možná i milion! A strhávají
mořské panny do hlubin, kam nedopadá světlo,“ otřásl se.
„Něco ti povím. Zlí lidé jsou jako žraloci. Strhávají ubožáky jako já do podsvětí a trhají je na
cucky tak dlouho, dokud z nich nevynutí to nejodpornější a nejzvrácenější, co v nich lze najít.
Ale neví, že tím ničí i sebe. Pro prachpustou moc. Hodní lidé jsou jejich pravým opakem.
Vedou své ovečky k čestnosti a ušlechtilosti. Jednou se někdo takový narodí a nastolí mír.
Svrhne supy hnízdící na vrcholech společnosti válčících zemí a ukáže chudákům, které pohání
strach a zlost, že by si mohli žít bez nátlaku.“
„Tomu vůbec nerozumím,“ podepřel si hlavu rukama a položil je na břeh vedle mě,
ztrácejícího síly.
„To nevadí. Já také nerozumím, proč se takhle všechno děje.“

„A který druh člověka jsi teda ty? A jak se jmenuješ? Mě říkají Siren.“ Pro bytůstku tohoto
druhu velmi příhodné jméno.
„Já jsem Noah,“ začal jsem a nevěděl, jak pokračovat. Čím vlastně jsem? S bolestným
vzdechem jsem zvedl hlavu, abych si prohlédl okolní přírodu. Chtěl jsem si ji pro jistotu vrýt
do paměti, kdyby přece jen existoval posmrtný život, kde najdete věčný klid. Mně by stačilo,
kdybych si na onom světě mohl užívat takový klid, jaký mě hřál tady, se Sirenem, jeho
neposkvrněnou duší a naivním pohledem na svět. Doufal jsem, aby byl výraz „věčná loviště“
pro tu záležitost po zesnutí příliš brutální a nepatřičný, aby ho kdokoli odtamtud mohl
používat.
V trávě kousek od sebe jsem zahlédl květinu. Povadlou, suchou, která nestála za povšimnutí
a dělala okolní silnou a vrostlou trávu nudnější, a ne tak zajímavou. Její čas už vypršel, a jiné,
hezčí rostliny, se chystaly, až zaujmou její místo ve světě. Připomínala mi mě.
„Jsem vybledlá květina,“ dokončil jsem konečně odpověď na Sirenovu otázku a věnoval mu
svůj poslední úsměv. Zasloužil si ho.
Obzor se rozpil jako tuš. Oblaka mlčí. Na hladině první kapky. Kapky krve a slz.

