Noční zápas
Kde jsi? Už se stmívá. Hledám tě ve stínu jírovců, v posledních odrazech jsoucna
na vodní hladině. Ve změti hlasů, které nepoznávám.
Kde jsi, Jákobe?

19:45
Začínají mě pálit oči.
Dech se zrychluje.
Cítím, jak se o mě pokouší pláč. Rychle skloním hlavu, abych unikla zkoumavým
pohledům pozdních návštěvníků parku. Už teď, bohužel, vzbuzuju víc pozornosti,
než je mi milé.

Koneckonců

hysterická

adolescentka

v

kanárkově

žlutém

baletním úboru, pod kterým se jako žebro rýsuje lahev alkoholu, sedící ve
vykotlaném kmeni vrby se nevidí každý den.
Jsem jako ona. Ta vrba.
Jsem

mrtvé

torzo,

které

vyvolává

veřejné

pohoršení

u

kolemjdoucích. Svůj

k svému.
A moje vlasy dnes tak zplihle visí. Jako … suché proutí!
Co takhle je něčím zalít, ušklíbnu se sama pro sebe a vytáhnu z pod trikotu lahev
vodky. Doufala jsem, že ji otevřeme společně s Jákobem, ale vzhledem k nastalým
okolnostem … Odšroubuju víčko, přitisknu si hrdlo k ústům a zhluboka si přihnu.
Když tekutina dorazila do zadní části krku, překonala jsem nutkání zakuckat se.
Byla silná. Velmi silná. Ale nejspíš jsem to v současné chvíli potřebovala. Něco
účinného, co by mi propálilo díru do žaludku i do hlavy a zmírnilo bolest ze
zrady.
Nerozumím tomu. Jak mě tu mohl nechat samotnou? Věděl přeci, v jakém
jsem byla před několika hodinami stavu:
Když mě našel u šaten, schoulenou do klubka, netečnou a lapající po dechu,
okamžitě poznal, že prodělávám panickou ataku. Ačkoliv jsme se neznali, pevně mě objal
a nepovolil sevření, dokud záchvat nepominul … a i potom mi lehce tiskl ruku.
Představil se jako Jákob.
„Essa,“ řekla jsem celá rudá a naprosto konsternovaná.

Musel vycítit, jak neskutečně trapně mi bylo, a tak se mě pokoušel rozptýlit;
„Tančíš?“ pokynul k baletnímu úboru, který jsem měla na sobě.
Přikývla jsem. „Už od dvanácti.“
„To je skvělý, já taky,“ zazubil se. „Tančím závodně společenský tance. Ale můj
taneční

mistr

je

celkem

poděs.

Už

několikrát

jsem

to

kvůli

němu

málem

zabalil. Vždycky říká - … … „
Seděli jsme spolu v koutě šaten ještě několik minut a povídali si jako kolegové.
Zábly mě hýždě, ale rozhodla jsem se to ignorovat. Chtěla jsem se soustředit
jen na něj. Celkově byl velmi pohledný. Měl dlouhé řasy, trochu jako dívka
a velké, černé oči, ne chladné a truchlivé, ale tetelící se, hřejivé uhlíky. Svou menší
a lehce podsaditou postavou i chováním připomínal mladého býčka. Někoho tak
bezprostředního a temperamentního jsem v životě nepotkala. Cítila jsem se s ním jinak … Tak
nějak mi docházelo, že mi pod trikotem buší srdce, možná o něco

rychleji než obvykle,

tudíž jsem stále naživu.
Možná mu se mnou také bylo jinak. Možná to byla lítost, těžko teď posoudit,
ale než odešel, požádal

mě,

zda

bychom

se

mohli

později

vidět

a

ještě

si

promluvit.
Byla jsem radostí bez sebe, ale samozřejmě se snažila nedat to tolik najevo.
Měli jsme se sejít u jezera v parku v 19:00.
Ani neví, jak moc jsem ho tu potřebovala.
Ani neví, jak moc mě zklamal.

20:30
Začínám mít z toho pití odulý tváře. Poťouchle se zazubím do načatý lahve
a znovu si přihnu. Snad pro mě s další desetinou promile bude má vlastní
společnost snesitelnější. Nesnáším, když jsem sama. Moc pak přemýšlím. O škole,
o baletu … nebo třeba

o

tom,

kolik kalorií

měl

ten

těstovinový

salát, co

jsem měla k obědu.
Rychle zatřepu hlavou, abych zahnala vtíravé myšlenky.
Ne, prosím, tohle už znova ne. Jsem ráda, že se dokážu bez výčitek najíst,
případně opít. Přesto vzápětí, nejspíš ze zvyku, přejedu očima etiku a v duchu
si poznamenám: „230 kalorií na 100 ml.“

20:55
Obzor se rozpil jako tuš.
Obloha mlčí.
Na hladině první kapky.
Zakloním hlavu a na několik okamžiků se poddávám živlům.
Zhluboka nasávám štiplavý zápach levného tabáku, který ke mně přivál vítr.
Cítím vlhkost ve vlasech, jak se do nich vsakuje déšť.
Dopadající kapky mě šimrají ve tváři, jako by mě chtěly konejšit. Ale stejně
jako slzy nesmyjí pryč bolest. Tu neotupitelnou, ochromující bolest.
Cítím ji

všechnu. Modlím

se, doufám,

že všechno, protože vím, že už víc

nesnesu.
Zvláštní, jak někdo, kdo je uvnitř mrtvý, může prožívat takovou agónii.
Vrátím hlavu ze záklonu a zlostně se zašklebím na lahev vodky válející se u
mých nohou, jako by za všechno mohla právě ona.
Jako

by

ona

způsobila,

že

první

myšlenka, která mě

každý

den

ráno

po

probuzení napadne, je „nenávidím se.“
Jako by mohla za to, že Jákob nepřišel … že jsem pro něj nebyla dostatečně
dobrá.
Že já nejsem dost.
S poslední myšlenkou zvedám lahev. Nádech. A sklo se tříští o zem.
Okamžitě mi pravou rukou projede ostrá, řezající bolest.
„Sakra!“ ulevím si.
Rychle se snažím ve tmě nahmatat mobil, abych si posvítila. Pak modré světlo
displeje prořízlo černotu a odhalilo jasně červenou krajku vinoucí se přes celé
předloktí. Zjišťuju, že jsem si poranila jen dlaň a jeden, dva prsty. Zápěstí
zůstalo netknuté.
Několikrát se zhluboka nadechnu a vydechnu. Musím se uklidnit.
Pulzující

bolest

v

pravé

ruce

je

překvapivě

uvolňující.

Také

pach

ethanolu

smíšeného s vlhkostí mi je příjemný. Zvláštní. Tak pokojně a vyrovnaně jako
teď jsem se necítila už dlouho.
S úlevou se zasměju.

O sekundu později úsměv střídá šok.
Posvítím si blíže na mozaiku střepů doplněnou o kapky krve. Tak nějak mi
dochází, že ono „dílo“ teď manifestuje světu mé totální selhání. Ještě horší
však bylo uvědomění si, že mi vysvobození přinesla až fyzická bolest.
Tohle … tohle není v pohodě …
Já nejsem v pohodě.
Potřebuju

se

pořádně

na nohy a lehce

probrat,

potácivou

opláchnout

chůzí

zamířím

si

obličej.

k

jezeru.

Namáhavě

se

zvednu

Je

to

jen

pár

kroků

zastavil

a

pak

postupoval

vpřed, ale neskutečně mě to vyčerpává.
Od

břehu

jezera

mě

dělil

metr,

když

se

čas

zpomaleně, jak se stalo několik věcí naráz. Na kostelní

věži odbily hodiny

devátou. Někde v dálce zahoukala sova. Ve stejném okamžiku jsem uklouzla
na mokré zemi, prolétla vzduchem a narazila hlavou o něco tvrdého.

21:00
Necítím bolest.
Je jen chlad.
Pokouší se o mě spánek.
Pravidelné

plácání

vlnek

je

ukolébávající.

Co

takhle

zavřít

oči

a

všechno

to přijmout? Chladno, tmu pod víčky i fakt, že už se možná neprobudím.
Ne …. Já ještě nejsem na konci.
Chci bojovat.
Chci přežít.
Z

posledních

sil

se

posadím.

Jsem

připravená

sama

se

sebou

ještě jednou zápasit. Jsem připravená zápasit s Bohem i s lidmi.
Vím, že zvítězím.
Vím, že budu stát zpříma.
Já nepotřebuju Jákoba … Ve mně žije Izrael.

o

sebe

