Nechtěj znát pravdu
Od moře mrtvého času, z druhé strany světa, jsem se vrátil
domů. K jezeru se dvěma ostrůvky uprostřed. Všechno je jako
tenkrát, zase jdu bosý ránem bez lidí a psů, bez nabízených
návnad otrávených slov.
I v mnohokrát posunutém čase jsou moje vzpomínky pořád
živé. Zastavuji se na známém břehu, otvírám ústa a kornoutem
dlaní naposled křičím do všech stran dávno zbytečnou otázku.
„Kde jsi?“ Nikdo mi neodpoví, i jezero je němé. Jindy tak
uklidňující ticho najednou bolí. Z napůl prodřené kapsy
vyndávám střep obyčejného zeleného skla a hážu ho co nejdál do
vody.
Léto
Bezstarostný čas posledních prázdnin. V šest dvacet jako
každý den obíhám svoje kolečko na cestě podél jezera.
Na skalním převisu se svléká dívka. Neznám ji, nikdy jsem ji
tady neviděl, ale je nádherná. Když nahá skáče z výšky do vody,
mám o ni trochu strach. Vzápětí ale vychází na břeh a vylézá
zpátky na skálu. Opakuje to znovu a znovu a znovu.
„Máš nějaké jméno?“ Šeptám, aby mě snad nezaslechla.
Jestli se má něco stát, tak se to stane.
Ještě nikdy mi nebylo víc smutno než v noci na dnešek. Ráno
přicházím už před svítáním, nikdo tu ještě není. Pomalu
vklouzávám do vody a plavu těsně pod hladinou. Když za chvíli
přichází, plavu rychle zpátky, sbírám ze země svoje oblečení
a běžím pryč.
Několik příštích dnů se neobjeví. Přesýpací hodiny se dusí
zvlhlým pískem.

Zamilovanost topím v dědově železitém vínu. Je mi fuk, že se
pak motám a vrážím do lidí. Láska je mojí omluvou, chci
všechno nebo nic. Snad najdu ten tajemný kámen, kterým ji
k sobě připoutám.
Po týdnu hledání mám nohy rozbité z tvrdých bot a ruce plné
mozolů po krumpáči, ale v krabičce od sirek leží krablaté zelené
srdce.
Kulhám po prasklých puchýřích, na dálku páchnu touhou.
Usedám na břeh, voda mi láme obě nohy a vysává z kostí morek.
Oblaka mlčí. Na hladině první kapky.
Ani ve zbytku prázdnin ji už ale neuvidím a v září se musím
vrátit zpátky do školy.
Podzim
Přijíždím dušičkovým vlakem. Druhý den ráno zase spěchám
k jezeru, hledat v zahradě zázraků stopy zmizelého léta. Na
ramenech křivých borovic visí lucernové koule jmelí. Po cestě se
kutálejí spadané kuličky světla. Jednu si dávám do úst
a cucám ji jako ledový bonbon. Ze všech stran zní divné šuškání
a já se, paralyzován krásou, málem utopím v laguně rosnatek.
Přes prsa má jen mechový pléd s vetkaným dekorem klikvy.
Ještě krok, a skončil bych v její měkké náruči. „Marně ji
hledáššš…“ Koutkem oka ve vodě zahlédnu mizející žluté
měsíčky za hlavou užovky. Trochu rozumím řeči zvířat, ale téměř
nerozumím řečem lidí.
Šustot padajícího listí zní jako podzimní sonáta pro torza
letních laviček. Opuštěná pískovcová skála po ránu pláče. Pořád
tu dívku hledám, v čase pravd i v čase milosrdných lží.
Břichy obrácenými nahoru plave ve vodě spousta stříbřitých
ryb. Všechny mají mrtvé oči.

„Slyšíš mě?“ V kapse mě studí nalezený vltavín.
Zničehonic mám pocit, že se něco hnulo na bližším ostrůvku.
Kradu u břehu přivázanou pramičku a vesluji jako blázen.
Loďka má ale shnilé dno, dovnitř se rychle hrne voda
a během chvilky klesá ke dnu. Kotníky mi sevřou něčí kostnaté
ruce a stahují mě do hloubky. Naštěstí nemají dost síly.
Když se znovu nadechnu, vyplivuji z úst bahno a slova, která
znějí jako kletba. Na plavání je voda příliš studená. Jako bych
ale na okamžik zahlédl její tvář.
Zpátky na břeh se brodím vrstvou skleněných střepů. Drsná
voda je plná rozbitých vitráží. V olovu zalitých obrazů z oken
katedrály. Vlastníma rukama jsem je rozbil kladivem, musel
jsem to udělat. Přestal jsem věřit. Chybí mi nebe. Je nahoře
nebo dole? Obzor se rozpil jako tuš.
Promočený na kost spěchám domů.
Zima
Nekonečné dny proležím v horečkách, s hnijící vodou na
plicích. Křídla mých snů jsou vytesaná z černého mramoru.
Místo létání se propadám. Z postele vstávám až před Vánoci
a zkouším jenom krátké procházky. Trvá mi měsíc, než se
odvážím dojít až k jezeru.
Jeho hladina se proměnila v magicky bílou sněhovou pláň.
Sníh ještě nestačil zestárnout hieroglyfy stop ptáků a lišek.
Mrzne teprve krátce a led je zatím slabý. Puká a praská pod
ranami uvězněné vody, jejíž hlas se podobá nadpozemskému
zpěvu velryb. Chci se k nim přidat, ale místo zpěvu vyplivuji
z úst krev, z žentouru zmrzlých hlasivek můj hlas k nebi
nevzlétne. Pod ledem Očistec, nad hlavou Nebe a v duši Peklo.
Bližší skalnatý ostrůvek je beznadějně pustý a prázdný. Na

zrezivělé ceduli, vyčuhující ze sněhu, je napsáno „Vstup
zakázán“ Sem smějí jenom ptáci.
Z bílé mlhy přede mnou pomalu vystupuje další kus země.
V jalové hlíně živoří pár neduživých bříz. Na trnitých větvích
skromného křoví visí chomáče ptačího peří.
„Jen pojď dál.“
Ten hlas neznám, přesto ho poslechnu. Třeba tady konečně
najdu nějakou odpověď, kamínek naděje, odrolený ze skály
marnosti.
U ohýnku uprostřed ostrůvku někdo sedí. Nezvedne hlavu,
a stejně ho poznávám. Neotevře ústa, a přesto se mi v uších
šťourají jeho drápy.
„Kdybys nebyl srab, přišel bys už dávno,“ rezonují mi v hlavě
ďáblova slova. „Řekni, co hledáš?“
Nechce se mi s ním mluvit, přesto mu odpovím. „Nehledám
nic.“ To ale není správná odpověď.
„Tak jinak. Koho hledáš?“ Netrpělivě se zeptá trochu jinak.
Ani on přece nemůže vědět všechno. V létě byl kdovíkde, a měl
tam snad raději zůstat. „Tak dlouho hledám jednu dívku, až
jsem ztratil sám sebe.“
Teprve teď zvedne hlavu a ukáže mi tvář. Moji tvář.
„Nechtěj znát pravdu.“
O to víc ji chci znát.
„Pohřbi všechny ty hloupé sny do hlíny života, zapomeň na ni.“
„Zmiz a už se nevracej!“ vykřiknu. Zůstal po něm jen smrádek
z vyhasínajícího ohniště.
Pod křížem z křivých větví nacházím místo pro svůj hrob.
V ruce střep puklého srdce. Hlína je zmrzlá na kámen. Nehty
mám během chvíle zlámané a prsty odřené do krve. I zmrzlá zem
jsem já a naopak.

Jaro
Březnové slunce žíznivě líže sníh. Na zimním hrobě kvetou
jarní bledule. Jezero si mě prohlíží podezíravýma očima ledových
děr. V polehlé trávě jsou něčí čerstvé stopy.
Po zrádném ledu dojdu až k samé hranici zapovězeného lesa,
hlídané stromovými skrčenci. Sápou se po mně a bijí ohebnými
pruty, nalitými mízou. Ostré kvílení zrádného větru bolí víc, než
krvavé šrámy. V hloubi lesa sílí bzukot rozdrážděných divokých
včel. V té chvíli vím, že už ji nikdy nenajdu.
Duši mám plnou prasklých vředů lásky. Místo abych volal
o pomoc, zvracím do vody. Vtom se zpod ledu pode mnou vynoří
obrovská bájná ryba. Chytám se její hřbetní ploutve, hlavou si
proráží cestu a plave se mnou pryč. Blízko břehu mě jediným
silným plácnutím ocasu katapultuje mimo dosah vody a mizí
v hloubce. Tu rybu prý nikdo nikdy neviděl, až teď já.
„Každá hodina našeho života má stejnou cenu jako celý náš
život.“ Větu v pobřežním písku rychle smazává příliv.
„Vrať se.“

