Kouzlo noci
„Obzor se rozpil jak tuš. Oblaka mlčí. Na hladině první kapky.“ A já
nostalgicky hledím k lesíku, který mi změnil život.
Tehdy večer mi bylo neskutečně smutno. Po úmrtí mojí maminky před
několika měsíci jsem zůstal úplně sám. Tedy skoro sám. Již od její smrti
jsem chodíval celkem často do blízkého lesíka. Měl jsem vždy pocit, jako
kdyby tam se mnou někdo byl. Jako kdyby mi někdo naslouchal. Neumím
to vysvětlit, ale prostě tomu tak bylo. Procházel jsem se po lese a všemu
okolo vyprávěl, co se mi od minulé návštěvy stalo a co mne trápí, co mne
pří potěšilo. A toho zmíněného večera jsem se tam rozhodl opětovně vydat.
Vzpomínky se mi tlačily do mysli a s nimi přicházel i pocit bezmoci a
zmaru. Přiznávám, litoval jsem i sám sebe, ale více jsem litoval věcí, co
jsem neudělal. A pak ještě tu byla jedna dívka. Moc se mi líbila, občas jsme
spolu zavedli hovor, ale neodvažoval jsem se jí cokoliv naznačit z toho, že
mi není lhostejná. Že ji mám rád. Vždy když jsem se odhodlal, že ji pozvu
na schůzku, tak se něco stalo.
Již jsem došel celkem hluboko do lesa, když celá tíha všeho mne naprosto
paralyzovala. Zhroutil jsem se u kmene smrku a rozplakal se. Ještě nikdy
jsem snad tolik neplakal, jako tehdy večer. Najednou se něco mihlo v křoví.
Viděl jsem to místo v celku dobře, protože měsíc jasně prosvítal mezi
stromy. Velikost tvora již byla taková, že mne napadlo, že se jedná o srnu.
Ale jak moc jsem se mýlil. Došlo mi to hned vzápětí. To mohutné tělo s
černou srstí nemohlo patřit nikomu jinému než vlkovi. Smutek vystřídala
čirá hrůza. Nikdy by mne totiž ani ve snu nenapadlo, že vlk může být tak
veliký a ta čerň jeho kožichu … Bylo to až neuvěřitelné, jak tmavá byla jeho

srst. Jako temnota pohlcující veškeré světlo, jež nikde nezačíná, nikde
nekončí. Ale zároveň se ve svitu měsíce tak neobyčejně leskla. Zvláštní
kontrast. Temnota a přitom v souladu se svitem měsíce. Nedokáži ani
vyjádřit, jak jsem byl vyděšený. A fascinovaný.
Stále se přibližoval. S lehkostí našlapoval, skoro neslyšně. Nesl si ve své
velikosti i svou velkolepost. Mohutné tělo s naprosto vyrovnanou stavbou,
pokryté hustou černou srstí, huňatý ocas, velké uši i tlama. A pak ještě jedna
věc byla zcela fascinující - oči. Velké hluboce modré oči. Lesknoucí se jak
opravdové safíry.
Nemohl jsem od něho odtrhnout pohled. Zároveň jsem se nemohl pohnout.
A tak jsem tam seděl a jen na něho zíral. I on si mne zkoumavě prohlížel. A
když byl asi metr ode mne, tak si jen tak sedl naproti mně. Jistý sám sebou.
Svou velikostí i majestátem. Bylo to nádherné zvíře. Zvíře? Opravdu?
Nevím. Do mysli se mi totiž vnucovala představa toho, jak to dopadne,
pokud se rozhodne zaútočit. Nevím sice proč, ale nabyl jsem dojmu, že to
nehodlá udělat. Přesto na něco čekal. Trvalo to snad věčnost. Nevydržel
jsem to a zvolal jsem k němu: „Proč jsi za mnou přišel? Co chceš?“.
V tu chvíli se vlk zvedl. Čekal jsem, co udělá. Přešel skoro až ke mně. Zírali
jsme si vzájemně do očí. Nevrčel. Jen měl pohled propojený se mnou. Byl
jsem naprosto konsternovaný. A najednou se to stalo. Ňufnul mě čumákem
na nos. Pak si těsně u mne sedl a dál na mne zíral. Otevřel tlamu a pokojně,
jako by se nic nedělo, dýchal. Za to já prakticky nedýchal. A najednou jsem
se v duchu přistihl, jak si říkám, jak moc bych chtěl být jako on. Silný a
sebejistý. Volný a svobodný. Mohl bych si dělat, co by mne jen napadlo.
Třeba i děsit návštěvníky lesa. To mne trochu i rozesmálo. V tu chvíli mi
přišel jako ten nejmilejší domácí mazlík. Neovládl jsem se a zcela
spontánně jsem jej pohladil. Projela mi celým tělem prudká bolest. Taková

jako když dostanete ránu elektřinou. Vykřikl jsem. Vše se roztočilo. Já se
zhroutil na bok. Cítil jsem náraz hlavou o zem. To zhoupnutí pohledu před
sebe, když se hlava v pádu pohne, mi jej rozostřila. Bylo to poslední, co
jsem viděl. Protože během pár sekund se mi ztratil i ten pohled na
odcházejícího vlka. A pak už tu byla jen vše obestírající temnota mého
bezvědomí.
Probral jsem se, až když začalo svítat. Jenže jsem se cítil hrozně divně.
Něco nebylo v pořádku. Přišlo mi, že i na tom boku ležím nějak
nepřirozeně. Chtěl jsem zakroutit hlavou a místo toho jsem jí tak zvláštně
zatřepal. Zívl jsem a až příliš hlasitě jsem zamlaskal. Rozhodl jsem se
posadit. Ale nešlo to! Nemohl jsem dát ruce tak, abych se o ně mohl opřít. A
pak mi to došlo. Já už nemám ruce. Ve světle vycházejícího slunce jsem
zíral na místo, kde jsem míval ruce. Už tam nebyly. Místo nich jsem měl
dvě hnědavé packy. A kdyby jen dvě. Vzápětí mi totiž došlo, že mám
celkem čtyři, protože i moje nohy byly packy. Vyděsilo mne to. Chtěl jsem
vykřiknout, ale místo toho se mi zhrdla, ozvalo pouze zakňučení. Otevíral a
zavíral jsem oči. Nemohl jsem uvěřit tomu, co bylo zřejmé. Ne, to nemůže
být pravda. Já určitě ještě spím. Nebo mám halucinace. Já přece nemohu mít
packy, nemohu kňučet, já přece nemohu být vlk. Nemohu. Ale jsem.
Dost dlouho jsem se s touto skutečností smiřoval. Zvítězil pud sebezáchovy.
Musím se schovat. Přes den tudy chodí celkem hodně lidí. No jo, ale jak se
zvednu, když mám packy? Jak se z boku zvedají psi? Oni se přetočí a pak se
postaví. Jasně. Taky se přetočím a pak se konečně zvednu. Ale ejhle. Místo
zvednutí následovalo to, že jsem bezmocně ležel na zádech. Všechny packy
ve vzduchu. Musel jsem vypadat legračně, jak jsem s nimi mával a snažil se
otočit. Naštěstí se mi to po chvíli povedlo. Byl jsem na břiše, packy pod
sebou, tak jako pes. Jenže jsem se strašně třásl z rozrušení, tak jsem se bál
postavit. Ale odhodlal jsem se. Pomalu jsem přední posunoval, až jsem se

dostal do sedu. Přerývaně jsem dýchal. Jazyk mi plandal z tlamy. Po chvíli
jsem měl tendenci si, tak jak to vlci dělají, olíznout čumák. Měl jsem ale
strach, že se do něho kousnu. Dlouho jsem tomuto nutkání odolával. A
najednou se to stalo. Olízl jsem si ho. A nekousl se. Celý jazyk mi zase visel
z tlamy. A teď teda zvednout ten zadek. Postavit se. Strašně moc jsem se
třásl. Nemohl jsem se udržet. Ale nakonec se mi to povedlo. Stál jsem. A
hned jsem si zase sedl. V ten okamžik mi totiž zcela došlo, jak je to svým
způsobem velmi vzrušující. Splnilo se mi moje přání. Stal jsem se silným a
svobodným vlkem.
Když jsem dokázal jít, tak jsem se schoval mezi hustý porost, aby mne
nikdo neviděl. Naštěstí uprostřed toho shluku rostlin byl malý prostor.
Taková mini mýtinka. Tam jsem usnul. Probudil mne obrovský hlad. No, jo,
ale já si neumím nic ulovit. Co budu jíst? Naštěstí jsem si vzpomněl, jak náš
pes obíral i různé bobule a požíral i jablka. Snědl jsem vše, co jsem našel. A
pak se mi poštěstilo. Někdo si připravil v lese piknik. Rychle jsem se
rozhlédl. Nikde nikdo. Okamžitě jsem do tlamy sebral sáček s obloženými
chleby, a jak nejrychleji to šlo, uháněl do svého úkrytu. To bylo žrádlo.
Čerstvý chleba, hovězí a vepřové maso, dressing a zelenina. Ještě, že toho
měli hodně. Úplně jsem se přecpal. Pak jsem se uložil a znovu usnul.
Když jsem se opět probral, tak už byla tma. A tak jsem se procházel
naprosto libovolně a měl jsem z toho velké vnitřní uspokojení. A pak jsem
taky zkusil běhat a skákat, a když už se mi to správně povedlo, tak jsem měl
pocit, jako kdybych při skoku letěl. Bylo to úžasné. Moc se mi to líbilo. A
tak jsem skákal více a více, abych si ten pocit co nejvíce užil. Po několika
hodinách jsem se zase schoval do svého „doupátka“. Když jsem tam tak
ležel, tak mi ale došlo, že jsem stále sám.
Po dvou dnech jsem pocítil nutkavou potřebu se vrátit na palouček, kam

jsem jako muž chodíval. Najednou se sem někdo blížil. Rychle jsem se
schoval pod křoví. A tehdy jsem ji tam poprvé uviděl. Ona tam také chodila.
Na to samé místo. I ona vyprávěla všemu kolem o svém životě. Přesně tak,
jako jsem to dělal já. Zůstal jsem v šoku. Má milovaná je na tom stejně jako
já. Cítí se opuštěná a nemilovaná. Ale vždyť to není pravda, chtělo se mi
vykřiknout. Nemohl jsem však. Jsem vlk a ne muž. Nemohu ji utěšit.
Již se stmívalo a ona odešla. Zůstal jsem opět sám. Lítostivé kňučení. Slzy
dopadající do trávy. Touha se stát opětovně člověkem. Stesk po lidskosti. To
vše zkalilo radost předchozích dnů. Tolik jsem ji miloval. Tak moc jsme se
potřebovali, aniž bychom to o sobě věděli.
Již jsem od svého žalu a slz začal únavou usínat. Když tu on ve své
majestátnosti vystoupil ze tmy do svitu měsíce, jež se mu opětovně
záhadným způsobem rozlil do jeho temnoty srsti. S lehkými nášlapy přišel
až ke mně. Sedl si. Hluboce se mi díval do očí. Jako tehdy. V naprosté
tichosti. Pln očekávání. S moudrostí a umem všech věků. Čekal.
Nedokázal jsem ze sebe vypravit ani jediný zvuk. Tak jsem mu v duchu
poděkoval a z celého srdce jsem ho prosil, zda by mi mohl splnit ještě jedno
přání. Díval se na mne přesně tak, jako když by mě slyšel. Dokonce se mi
zdálo, že pokýval i hlavou v souhlasu. Ale předtím mne ještě podrobil
zkoumavému pohledu svých temně modrých očí. A já věděl, že se mne
pohledem ptá, zda jsem si opravdu jist. Zda vím, co chci. Přikývl jsem.
Zvedl se. Přistoupil až ke mně. Cítil jsem teplo jeho dechu. A když mne
svým čumákem ňufnul na ten můj, zalechtalo to. Pocítil jsem obrovskou
únavu. Nemohl jsem udržet oči otevřené. Strašně se mi chtělo spát. S touhou
v srdci, naplněný vděčností i nadějí, jsem usnul. A poslední věcí, co jsem
tehdy viděl, byl vlk odcházející do temnoty noci.

