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Intuice?
Větve mohutného smrku jako by chránily rozcestník pod ním. A Tomáše vedle něho.
Malé podhorské nádražíčko. Vystupuje nás asi deset, polovina s běžkami. V mírném větru víří
sněhová krupička.
„Čau, Tome. Sněží.“
„Čau, Patricie. Tohle ještě nic není. To, co přijde, bude horší.“
„Myslíš?“
„Nemyslím, vím. Díval jsem se na tři servery. I v tom, kdy to sem dorazí, se docela
shodnou. U nás si dáme jen čaj a okamžitě vyrazíme, ať nás to nechytne cestou. Sněhová
bouře…
Úsměv. Bere mi lyže i batoh. Gentleman byl už tehdy…
„Vypadáš jak smrtka, Paťulko, Raději se nesměj. Máš krásné bílé zuby, takže by pak
podoba byla přímo dokonalá.
Vždycky jsme si navzájem ze sebe stříleli. Tenkrát...
„Ty býváš po prodělaných virózách nebo chřipkách svěží jak jarní vánek, nemýlím-li se.“
„Jo, jen mně dát kosu na rameno.“
„Zvládneš ten výstup?“
„Jo.“
Červenooranžová bunda s odznakem Horské služby na rukávu tvrdě vystupuje ze
zasněžené silnice zkrášlené krajkou pneumatik.
Tom zastavuje. Tady, mezi dvěma vilkami je průhled na cíl naší cesty. Sněžení ustává, ale
horu nevidíme. Tom pokrčí rameny, zrychlí.
„Těšíš se? Dva pod nulou, prašan...“
„A vidina sněhové bouře razící si cestu z Polska přímo na nás,“ doplňuji.
„Předejdeme ji.“
„Tome, ta profesorka a ten její syn, co půjdou s námi, jsou trénovaní, zdatní?“
„Jsou to sestra a synovec našeho náčelníka. V létě ho tam navštívila. Sama. Představil mi
ji. Moc toho o nich nevím. Ona má psát nějakou náročnou vědeckou práci, ale nemůže se
soustředit, protože se nedávno rozvedla, a tak chce tyhle jarní prázdniny se synkem strávit
někde, kde je klid a co nejmíň civilizace. Náčelník, jí navrhl tu naši chatičku pod vrcholkem
Sněžníku.“
„Kolik mají roků?“
Bojím se, že po těch deseti dnech boje s pravou chřipkou budu všechny svým pomalejším
tempem zdržovat. Nejsem ještě ve své kůži.
„Nóó, ona vypadá tak na čtyřicet plus minus a klukovi je tak jako mé Aničce dvanáct.
Jestli jsou trénovaní, nevím.“
Kéž by to byly lemry líné, přímo shnilé!
„Za půl hoďky je jdu vyzvednout na autobusové nádraží. Než vyrazíme, podívám se na
aktuální předpověď počasí. Tou se bude řídit i naše tempo.“
Předpověď je špatná. V Krkonoších očekávají vichřici do dvou hodin. Ten hlavní proud
má směřovat právě na Krkonoše. Jeseníky má zachytit okrajem.
Jen okrajem. Zachytí? Nezachytí?
Profesorka vypadá unaveně, vyčerpaně. Ne že bych jí to přála, ale ta asi nebude hnát
nahoru tempem ohaře zachytivšího stopu. A synáček?
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Na, podej paní ruku, představ se´ reaguje pohozením hlavy a nesrozumitelným zamumláním.
Ruku nepodá. To se teď prý nenosí. A na ty kilometry stoupání se zrovna netěší. A vůbec: Co
je to tu za neandrtálce, že tu nemají ještě lanovku!
Hajzlík! Nebude to pohodová cesta.
„Olivere, nějak se opožďuješ,“ stará se maminka. „Nějaký problém?“
„ Lepí se mi to.“
Tomáš kontroluje skluznice: „Vždyť tam nic nalepeného nemáš! Trochu ti to přemáznu.
Pro jistotu.“
„Děkuji,“ napovídá maminka.
A zas je pozadu.
„Už tam budeme? To je tam ta chata, na kterou jdeme, že?“ ukazuje na mohutnou budovu
bývalé ozdravovny kousek od nás.
„Kdepak! Říkala jsem ti přece, že jdeme na malou chatičku horské služby a že je až pod
vrcholem. Podívej, tamhle někde.“
„Děláš si prdel?“
„Říká se legraci. Ale legraci si teď nedělám.“
„Až tááám?! Tam nevylezu.“
„Vždyť hraješ hokej, trénuješ, jsi pátý největší ve třídě, tak proč si myslíš, že nevylezeš?“
„ Měli jsme jet radši někam, kam se dá dojet autem.“
„Víš, že si auto vzal taťka.“
„A mám strašnou žízeň.“
„Máš přece v batůžku termosku.“
„S čajem, nó.“
„A nemáš colu?“
„No, mám.“
„Je bez bublinek. To není ono. Tu si strč... někam.“
Setkává se s mým pohledem.
„ Teda: do batohu, “upřesňuje.
„Byla přelévána,“ omlouvá se maminka.
Tohle mi udělat Petr, když byl v jeho věku...
Před ozdravovnou je sněhulák. Veliký, s hrncem na hlavě, s mrkví místo nosu, s černými
uhlíky místo zubů, s opravdovým koštětem v podpaží. Oliver si ho musí nafotit zprava, zleva,
s větším i menším odstupem.
Čekáme. Tom s obavou pozoruje pozadí hory barvící se do tmavé šedi. Hora se na ní ještě
zřetelně rýsuje. Tomáš je však znepokojený. Kouká do mobilu.
„ Ta vichřice už zachvátila polovinu Krkonoš a žene se na východ, tedy sem,“ upozorňuje,
„pokud nezrychlíme tempo, převálcuje nás to někde na cestě.“
Profesorka potichu domlouvá synáčkovi.
„To nevadí, když bude vichřice. Já se jí nebojím,“dělá hrdinu.
„Když sleduješ sněhovou bouři ve filmu a sedíš si se zkříženýma nohama v křesle v teplém
pokoji, je jasné, že se nebojíš. V reálu je to strašně nebezpečná situace. Zažil jsem takovou
před pár roky. Kolem nás to hučelo, bílá tma nás oslepovala, šli jsme přímo proti větru. To
strašně bralo síly. Ta dívka, co šla se mnou, padala únavou. Museli jsme se zastavovat, musel
jsem ji podpírat. Do chaty se dovlekla z posledních sil.“
Ta dívka jsem byla já.
„Asi zveličujete,“ usmívá se Oliver.
„Vůbec ne. Jen zamlčel to nejhorší. To, že tu dívku posledních pár metrů už nesl v náručí.“
„Nóóó?“
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Snad to zapůsobilo. Šlape jak hodiny. Potíže s výstupem má spíš jeho mamka. Ale snaží
se.
Tom zvedá stále hlavu k obloze. Moc z ní nevidí. Jsme v lese.
Bumbrlíčkovi se zdá, že už dlouho nebylo „vzrůšo.“
„Mám hlad,“ sděluje nám.
Zatím je ticho. Napjaté. Jako ticho před bouří.
Zastavujeme.
Maminka nabízí chleba se salámem a sýrem. To ne. Viděl přece, že balila i čabajku. Ta je
ale někde úplně dole v batohu. V tom jejím. Udusá sníh lyžemi a vyhazuje věci na sníh, aby
hledání urychlila. Konečně! Na první pohled vidím, že kluk hlad nemá. Převaluje sousta v
puse z jedné strany na druhou a my čekáme.
Tom vytahuje mobil.
„To je strašný. Už je to v Orlických horách. Musíme nasadit pravidelné tempo už bez
zastávek, nebo nás to fakticky převálcuje. Anebo: Sjedeme dolů, vrátíme se a zítra …“
„A zítra to budeme vystupovat znova? Tak to teda ne,“ soudí Oliver.
„Výborně. Platí první varianta. Já budu udávat tempo, ty, Olivere, půjdeš hned za mnou /
ne abys mi šlapal na lyže / a dámy si určí pořadí za námi. Zvolím rozumné tempo, ale bez
zastávky, jak jsem řekl, “ řeší svízelnou situaci Tomáš.
Jsme u největšího stoupáku.
My ženy nestačíme těm dvěma vpředu.
Teď zastavují. Proč? Co to zas bude?
Tom mi odebírá batoh.
Bráním se: „ Já to zvládnu.“
„Nezvládneš. Už to začíná.“
Nevěřím svým očím: Oliver mění svůj lehký batoh za mamčin těžký.
Tom má jeden batoh na zádech, jeden na prsou. Ve vzduchu to hučí. Bojuji s protivětrem.
Začínám pociťovat vyčerpání. Zvládnu to v téhle kondici?
Vítr přichází z polské strany hor a zesiluje. Jako tenkrát… Ve vzduchu víří sněhové vločky.
Viditelnost se snižuje. Probíjíme se proti větru. Jako tenkrát… Tomáš dělá mimořádnou
zastávku kvůli stažení kapucí až k obočí a vytažení šál přes nos až k očím.
Oliver pípne: Mamko, jsem tady s tebou, neboj.“
Postupujeme bílou tmou. Nevidíme stromy po stranách cesty. Podle hukotu v korunách
nad našimi hlavami soudím, že jsme ještě v pásmu lesa, a ne kleče. Těsně před pásmem kleče
budeme muset odbočit na úzkou lesní pěšinu. Je to úplně nenápadná odbočka. Jak ji Tomáš
objeví, když není vidět na krok?! Když ji mineme…raději nedomýšlet! Pociťuji slabost čím
dál víc. Stoupání je prudší, vystupujeme „stromečkem“. Posilu, potřebuji posilu! Že bych
sundala batoh a vzala si z něho čokoládu, kterou jsem si tam dala, kdyby bylo nejhůř,
nepřipadá v úvahu.
„Patricie!“ zachycuji z poryvu větru. Tomáš mne uvidí, až když mu šlápnu na špičku lyže.
„Dobrý?“
„Jo.“
Přesunuje se dopředu. Dělá se mi mdlo. Teď už je to na andělu strážném!
Do mezírky mezi poryvy větru se vešlo Tomovo: „ Díky Bohu, odbočka!“
Už jenom dvě sta metrů! Stojím opět pevně na nohách. Zázrak!
Po pár doušcích horkého čaje se už na sebe usmíváme a sdělujeme si zážitky.
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„Měli jste pravdu s tou vichřicí v reálu. Jsem blbec. Sorry,“ omlouvá se Oliver.
A když už pak spí, omlouvá se za jeho chování i matka. Vysvětluje, že to jeho chování je
jenom reakcí na odchod otce z rodiny.
Když s Tomem umýváme a uklízíme nádobí po večeři, ptám se, jak poznal, kde odbočit.
Krčí rameny: „Tak nějak intuitivně.“

