Uzamčená
„Ale já se nikam vracet nechci!“, ozvalo se ze zamčeného pokoje, který nikdo
nenavštívil od smrti paní hraběnky. Nechtěla jsem věřit tomu, že stále žije. Snad to byl jen sen.
Dlouho jsem otálela, abych se někomu svěřila. Byla už tma a za okny se tvořila noční obloha,
když sem její hlas zaslechla.
Pracuji na zámku už více než dvacet let, je to nemoc, ze které se asi nikdy nevyléčím.
Potřebuji domov, i kdyby to byla jen iluzorní silueta. Něco mi říkalo, že se nechám dobrovolně
obětovat. Ten pocit jsem naposledy měla, když přišlo asi tisíc lidí, aby se rozloučili s naší
milovanou dámou ze zámku. Nikdy jsem si nepřipadala tak důležitě jako ten den, kdy se
postupně z hlavního sálu postupně vytráceli hosté. Hlasy v mé hlavě byly naléhavé. Jako bych
tentokrát byla jedním z hostů, a ne pouhou služebnou. Svou práci miluji, neboť trápit bych sama
sebe nedokázala, srdce na to nemám dostatečně silné. Vím, že by za nedlouho puklo, a já bych
už nestihla uklidit svět, o kterém se věděla jen z druhé strany. Jako bych měla být tím
nejposlednějším hostem na té uzavírací slavnosti života, které nechyběla ta správná noblesa.
„Mám odejít, a kam bych vlastně měla jít“, říkala jsem si asi v půl deváté toho večera.
Všude samé slzy, i já jsem plakala. Bylo mi smutno. Když všichni odešli, posadila jsem se na
vrátnici a čekala na odpověď. Ptala jsem se, zda i já mohu odejít někam do neznáma. Hraběnka
do dokázala! Umřela, aby se narodila do jiného světla, nových stínů, do nového jara. Možná,
že už i já brzo zkusím tuto cestu. Jenže někdo by mohl říct, že jsem na to příliš mladá. Nikdy
jsem nepoznala, jaké je to být mladá, protože staří lidé mi od začátku mé životachůze dělali
společnost, a já ji vítala. Sourozence mi ukradla řeka. Matka mě jen porodila. Nemám nic, o
čem bych květnatě promlouvala.
Ale hraběnka mi jednou řekla: „Nikdy se neotáčej, jedině, že by ti jeho tvář způsobovala
tu nekrásnější bolest. A já jsem jí vůbec nerozuměla, protože čas, ve kterém mi svěřovala svá
slova do péče, má duše nebyla připravena milovat. Vždyť jsem byla ještě dítě, když se mě
snažila připravit na život ženy. Nevím, co je to láska, ale ona to věděla. Vyprávěla mi o
mladíkovi z chudého stavu, který pracoval v jabloňovém sadu. Od začátku se prý jejich těla
proplétala jedno do druhého jako nějakým neviditelným kouzlem. Já jen tiše naslouchala,

protože to ona hořela pro vzpomínku na jeho ostrý nos a modravé oči, rty s třešňovou polevou
a láskou v hrdle, kdykoliv na ni pohlédl a promluvil.
„Proč pláčeš, Kláro?“, a hraběnka mi začala utírat perly co se linuly po mých plných
tvářích plných očekávání. Vůbec jsem nerozuměla tomu smutku, který se ve mně rozhostil,
když trhala z památníčku svého srdce. Možná, že i já jednou budu takhle vzpomínat na první
láskousoužení. Měla jsem plnou náruč slunce a rozeběhla jsem se do zahrady. Hledala jsem
jabloň, o které má učitelka lásky mluvila. Já ji vlastně za všechno moc děkuji.
Když umírala, seděla jsem vedle ní a držela ji za ruku. Byla krásná stejně, jako když
jsem přišla do jejího domu sloužit. Nikdy mnou neopovrhovala, nedala mi znát, že jsem menší.
Milovala mě jako máma, kterou jsem nesměla poznat. Byla mou rodinou, mou oporou, mou
zpovědnicí.
A když přišla noc umírání, hraběnce jsem splnila přání, o kterém nevěděla. Celou tu
dobu, co jsem ji sloužila, hledala jsem to zvláštní jablko, kterým bych mohla všechno uzavřít.
Našla jsem ho. Ačkoliv jsem já sama nikdy ten cit nepoznala, věřila jsem, že hraběnčino
prvomilostné trápení stálo za všechny poklady světa.
„Ale já se nikam vracet nechci!“, byla poslední slova ženy z vyšších kruhů.

