Ledový květ
Jeho oči se upíraly k horizontu. Rozptylovaly ho jedině vysoké vlny bouřícího
se moře. Jako by na něco čekal, někoho vyhlížel. Pravda však byla, že už dlouho
neměl na koho. A tak jen sám seděl v písku na pláži, mrazem prolezlé prsty
hluboko v kapsách, vzpomínal na ni.
„Annabel, Annabel Lee, počkej na mě!“ křičel mladík za siluetou, která se od
něj za zvonivého smíchu oddalovala. Zastavila se a otočila se. Její zlaté vlasy se
zatřpytily ve slunci, až ho téměř oslepily. „Tak pospěš, chci ti něco ukázat.“
Annabel se znovu rozběhla, její hedvábně bílé šaty zavlály ve větru. Následoval
ji po pobřeží až se ocitli u mola.
„Věděl jsi, že tu je?“
„Ne, tady jsem ještě nikdy nebyl.“
„Objevila jsem ho včera, říkala jsem si, že by se ti tu moc líbilo. No není to tu
překrásné, Viktore?“
Hlesl: „Ano, velmi,“ ale přitom nemohl spustit oči ze své nejdražší Annabel.
Každé místo, kde byla ona, mu přišlo tím nejkrásnějším na světě. Zlehka ji
uchopil za ruku, jako by se bál, aby se mu nerozpadla v náručí.
A teď byl sám. Vzpomínka na to, co bylo a už není, ho tížila na hrudi. Přerývaně
se nadechl a do plic se mu verval štiplavě chladný vzduch. Přál si, aby zkrátka
mohl přestat dýchat. Setmělo se, ale pro Viktora už nevycházely ani hvězdy. Žil
jen pro to, aby v sobě uchovával myšlenku na Annabel. Smutek ho ochromil do
morku kostí a nebyl schopný cítit nic jiného. Svět bez ní, jako by ani nebyl
světem, ale jen mlžným oparem, který přechovával útržky vzpomínek.
Annabel Lee už dávno měla být doma, pomyslel si Viktor pro sebe. Seděl u krbu
a vyčkával jejího návratu. Minutu po minutě mu hruď začala zachvacovat
úzkost. Kde jen může být tak dlouho? Byla na návštěvě u své přítelkyně, ale
slíbila, že se vrátí dřív, než se začne smrákat. Poslední sluneční paprsky již

zmizely. Pohřbily je těžké šedé mraky. Venku se zvedal studený vítr, který
sebou nesl zmrzlé krůpěje vody. Přesně takové, jež se vtíravě zavrtávají do tváří
a štípají paradoxně jako žhavé uhlíky. Třeba se rozhodla, že zůstane přes noc,
cesta k nám je přece jen docela dlouhá a počasí je opravdu špatné, napadlo
Viktora. Dál seděl u krbu a snažil se zahřát. Když se okna začaly otřásat
v rámech a meluzína zahvízdala komínem, nedalo mu to. Oblékl si dlouhý kabát
a vyběhl ze dveří, hledat svou nejdražší.
Nalezl ji ležet na půl cesty domů. Její pleť byla ještě bledší než normálně, dech
opustil její rty. S pokojně zavřenýma očima vypadala jako porcelánová panenka.
Růžový nádech ještě zcela neopustil její tváře. Dotkl se její tváře, musel
ucuknout, tak moc ho vylekalo, jak chladná byla. Popadl ji do náručí a spěchal
s jejím tělem domů. Tam ji položil před krb na koberec, asi doufal, že oheň by
mohl oživit žár v jejím nitru. Ona ale nadále zůstávala chladná. Krásná, jako
zmrzlý květ.
Již je to rok, co ho jeho láska opustila. Nechala ho samotného, bez důvodu žít
dál. A tak Viktor každý večer seděl na pláži, kde ji našel bezvládnou, bez života,
a doufal, že si ledový vítr jednoho dne přivlastní i jeho a odnese ho za Annabel.
Zvedl se vítr, obloha nabyla tmavě šedého odstínu. Obzor se rozpil jako tuš a
oblaka i nadále mlčela. Na hladinu začaly dopadat první kapky.

