Minulost pro budoucnost
Byl to jeden z těch chladných, vlhkých podzimních večerů. Cestu, po které
Lenny šel, osvětlovala mdlá nažloutlá záře lamp. Listy na něj útočily ze všech stran a on
si to užíval. Miloval podzim a pohled na barevné listy povalující se po zemi. Byla to pro
něj doba největší inspirace. Proto také už týden každý večer vyrážel na procházku s
kytarou zavěšenou na krku a brnkal si náhodné melodie v naději, že mu vítr přivane s
listy i múzu.
Cesta vedla parkem, do kterého nikdo nechodil ani ve dne, natož v noci. Tím
více byl Lenny překvapený, když se naproti němu vynořila zpoza stromu drobná
postava.
Ta drobná postava ovšem jeho přítomnost nezaznamenala a následkem toho
skončila připlácnutá na Lennyho kytaře. Postava zvedla vyděšeně hlavu a Lenny mohl
pod kapucí zpozorovat velké zelené oči, malý nosík a jemnou linii růžových rtů.
,,Jste v pořádku?” zeptal se ve stejnou chvíli, kdy slečna vykoktala: ,,O omlouvám se,” a odlepila se od něj.
Lenny si ji důkladněji prohlédl a údivem zvedl obočí. ,,Liso?”
Dívka naklonila hlavu a také si ho prohlédla. ,,Lenny?”
Oba se nevěřícně zasmáli.
,,Myslela jsem, že tě už neuvidím. Vždyť víš - po tom, co se tenkrát stalo…”
Lennymu z tváře zmizel úsměv. ,,Jo. Taky jsem nečekal, že na tebe ještě někdy
narazím.”
Chvíli bylo trapné ticho, které Lenny prolomil otázkou: ,,Co tě přivedlo
zpátky?”
Lisa nevzrušeně odpověděla: ,,Moje máma umřela. Přijela jsem na pohřeb.”
,,To mě mrzí.”
Lisa pozvedla jedno obočí. ,,Vážně? Ty si nepamatuješ, že na mě celý dětství
kašlala a radši se utápěla v lahvi? Přijela jsem jenom proto, že by na pohřbu nikoho
neměla, a to mi nepřišlo správný.”
Lenny chápavě pokýval hlavou. Pamatoval si, že Lisina matka byla příšerná
ženská. Věčně byla opilá a Lisu mlátila za každou malichernost.
Zafoukal vítr a Lenny se otřásl zimou. ,,Hele nechceš zajít ke mně? Můžeme si
popovídat a dát si třeba čaj.”
Lisa se na něj skepticky podívala. ,,Od kdy ty piješ čaj?”
Lenny se smíchem zvedl ruce, jako že se vzdává. ,,Fajn, tak si můžeme dát víno.
Spokojená?”
Lisa přikývla a společně se vydali k Lennymu do bytu, který byl jen kousek od
parku.
Když vešli do bytu, Lenny rychle odložil kytaru a začal sbírat papíry s notami a
rozepsanými písničkami, které se válely úplně všude.
,,Koukám, že ses nezměnil,” poznamenala Lisa, když se usadila na gauč a
rozhlédla se po chaosu, jenž okupoval celý byt.
Lenny to nekomentoval a rovnou radši otevřel láhev s vínem. Povídali si o tom,
co se s nimi po střední škole stalo. Dozvěděl se, že se Lisa stala velmi ceněnou

návrhářkou v jedné módní firmě, není vdaná a má doma tři kočky. Oba se však záměrně
vyhýbali všemu, co souviselo s dobou před maturitou a Lisiným odchodem z města.
Když otevírali už třetí láhev, konverzace začala zabíhat do nebezpečných míst.
,,Víš,” začal Lenny a jazyk se mu pletl, ,,nechápu proč jsi musela odejít.” Vstal z
pohovky a začal přecházet po místnosti. ,,Vím, že to pro tebe bylo těžký,” podíval se na
Lisu, ,,ale pro mě taky.”
Lise na tvářích vyskočily temně rudé fleky. S prásknutím postavila skleničku s
vínem na konferenční stolek a došla k Lennymu. ,,Tak pro tebe to bylo těžký?!”
Zabořila mu ukazovák do hrudi a pokračovala: ,,To já jsem musela tím vším projít! Tys
akorát přihlížel.”
To Lennyho pořádně namíchlo. Nečekal, že se večer s jeho někdejší láskou
ubere tímto směrem. Ale na druhou stranu - co jiného mohl čekat. Tohle byla
nedokončená sloka jejich životů, melodie bez konečného tónu.
Odstrčil její ruku a zamračil se. ,,Já že jen přihlížel?! Myslíš, že jsem to s tebou
neprožíval? Že mě málem nezabilo vidět tě tak?”
Lise se leskly oči slzami. Odvrátila od něj pohled a rukama si projela vlasy.
Lenny ale ještě neskončil. Bezmála dvacet let užírání, neustálé přítomnosti
pocitu viny a zadržovaného vzteku se v něm teď nahromadilo. ,,Ale to tebe nejspíš ani
nenapadlo. Nikdy jsi nebrala v potaz moje city - ani ty, které patřily tobě. Prostě ses
rozhodla, že si to necháš vzít a že mě opustíš. Prostě ses sbalila a jako sobecká mrcha
utekla!”
To už bylo na Lisu moc. Zbrunátněla ve tváři ještě víc, napřáhla se a vrazila
Lennymu takovou facku, až se mu stočila hlava ke straně.
Ztěžka oddechovala a po tváři jí stékaly slzy, které už nedokázala zadržet.
,,Všechno jsem to dělala pro tebe!” zakřičela na něj a svezla se na koberec. ,,Šla jsem na
ten potrat kvůli tobě.”
Lenny na ni v šoku zíral a nechápavě kroutil hlavou.
,,Nechtěla jsem, aby nám to zničilo budoucnost. Myslíš, že kdybychom měli
dítě, stal by ses tak úspěšným muzikantem? Že bych já měla kariéru, jakou mám teď?”
Popotáhla a rychle si setřela slzy z tváří. ,,Rvalo mi to srdce - to, že jsem si nechala vzít
naše dítě, i to, že jsem tě opustila -, ale musela jsem to udělat. Kdybych to neudělala,
oba bychom si to teď vyčítali.”
Jak ji Lenny pozoroval - na zemi u něj v obýváku, s uslzenou tváří a třesoucím
se spodním rtem -, došlo mu, že má pravdu. Nikdy by nevedli životy, které vedli teď.
Kdyby měli dítě, Lisa by nešla na vysokou a nestala by se z ní návrhářka, on by
neskládal hudbu a nejezdil by na turné…
,,Ale byli bychom spolu,” dostal ze sebe ochraptělým šeptem a klesl k ní na
podlahu. Uchopil její tvář do dlaní, setřel palci slzy a zahleděl se jí do očí. ,,Vím, že
minulost nemůžeme vzít zpátky, ale…” Na chvilku se odmlčel a přemýšlel, jak to
nejlépe vyjádřit. ,,Liso, já tě miloval. Tak moc jsem tě miloval.” Lehce pozvedl koutky
v nepatrném úsměvu. ,,A pořád tě miluju.”
Lisa doširoka rozevřela oči a hleděla na něj v němém úžasu.
,,Komu myslíš, že jsem psal všechny ty písničky? I když jsi odjela, nedokázal
jsem na tebe zapomenout.”

Lisa zavřela oči a rty se jí protáhly v něžném úsměvu. ,,Taky jsem na tebe
nedokázala zapomenout - ani jsem nechtěla.” Otevřela oči a položila ruce na jeho.
Naklonila se k němu a přitiskla své rty k Lennyho.
Když se od sebe odtáhli, věnovali si pohled, který vše odpouštěl a zároveň vše
sliboval. Lenny se k ní znovu sklonil a znovu ji láskyplně políbil. Facka ho ještě pálila
na tváři, ale nemohl se ubránit úsměvu.

