Tam, kde se rodí mraky
„Vždyť ji ani nemáš ráda, proč tam musíme jít?“ nechápal Petr a s pozdviženým obočím
sledoval svou ženu chaoticky pobíhat po kuchyni.
„Prostě musíme, víš jaká je, vzala by si to osobně,“ zvedala a zase pokládala kosmetické
produkty zastrčené ve spodní zásuvce koupelnové skříňky. Ta byla vyhrazena pro podivně
tvarovaná mýdla, zvláštní voňavky a dárkové balíčky pochybných původů. Prostě všechny ty
dárky z povinnosti.
„A fakt si myslíš, že když jí dáme parfém, kterým se voní Ruští taxikáři, aby si připomněly
boršč, bude to lepší než nic?“ s nakrabaceným nosem odložil lahvičku tvaru žárovky.
„Něco přinést musíme,“ zoufale se rozešla do obýváku. „Přimícháme to mezi ostatní
pozornosti. Nikdo si nevšimne, že je to hloupost, ale když přijdeme s prázdnou, uvidí to
všichni.“
„No a co? Řekneš: Tady je tvůj neexistující dárek, stejně prázdný a bezduchý jako ty,“ zasmál
se Petr a hned pochopil, že není čas na vtipy. Veronika nasadila kyselý úsměv a on se odebral
ke dveřím, obul si boty a dál pozoroval svou ženu v bezradné situaci. Upřímně ho nezajímalo,
jaký kus bezcenného harampádí nakonec vybere, ale neměla na sobě halenku a on pohled na
polonahou ženu neodmítl nikdy.
„Hele, já bych chtěl v devět vidět tu Slavii, jo? Abych to vůbec stihl,“ připomněl jí jemně
jejich domluvu o brzkém příchodu i odchodu na kolaudační párty Veroničině bývalé
kolegyně. Renata byla podle něj podlá ženská s křivým úsměvem a falešnými kamarády,
ostatně byli sami jedněmi z nich. Petr se však nijak nepřetvařoval a podobné události spláchl
minimálně nutnou dobou návštěvy spojenou s maximální konzumací alkoholu.
„Už to mám,“ vítězoslavně přinesla květináč a k jeho nelibosti na sobě měla i tenký svetřík.
„Tuhle?“ podivil se jejímu výběru.
„Právě tuhle, ostatní jsou obyčejné, na téhle je něco zvláštního,“ podala mu rostlinu, aby si
mohla nazout kozačky.
„Vždyť sami nevíme, co je to zač,“ namítl. A to bylo co říct. Ostatně se seznámili na
přírodovědecké fakultě a botanika byla stále jejich společnou vášní. Tenhle podivný stromek
s chundelatými lístky připomínajícími mech vykopali na úpatí kopce v místě, kde les
najednou výrazně houstl teprve minulý týden. Měli ve zvyku občas podobným způsobem
ukořisťovat rostliny na svých toulkách po okolí. Některé přesadili do zahrady, jiné Petr
upravoval do podoby bonsají.
„Donesu ti jinou,“ políbila ho na tvář. Alespoň, že to k protivné ženě neměli daleko.
Když dorazili do nového bytu zaplněného lidmi v předraženém oblečení a naleštěných botách,
zalitoval Petr na okamžik, že nevzali ruskou voňavku, ta by se k přeplácenému rádoby luxusu
hodila spíš. Uložil květináč na stůl prohýbající se dary a dal stromku sbohem. V poslední
okamžiku si prohlížel, jak se mezi jednotlivými výhonky objevily kapičky rosy, které
kondenzovaly na silnějších výrůstcích. Rozložitá koruna připomínala spletitý kořenový
systém. Musím ho někde najít, musím přijít na to, co je zač, utvrdil se v rozhodnutí a šel
hledat pivo. Veronika se vrhla do víru povrchních konverzací a pletichářského pochlebování,
on zaujal místo na okenní římse s oroseným Radegastem v ruce.
Myslel bych, že bude podávat něco víc nóbl, Stellu Artois nebo třeba Coronu, ušklíbl se, ale
osobně proti Renatinému výběru nic neměl. Každá minuta se zdála delší než ta předchozí.

Veronika se k němu tu a tam přitočila a on jí vždy s nepřítomným výrazem připomněl, kolik
minut zbývá do odchodu. Mezitím pozoroval, jak se noční obloha zakalená světelným
smogem lamp halí do silné oblačnosti, ve které se ztrácejí i poslední hvězdy. Nechápal, jak je
jeho žena schopná správně odhalit kvalitu filmu z prvních minut, ale plytkost místního
osazenstva nikoli.
„Hurá, jdeme,“ podal Veronice lehkou podzimní bundu, když se konečně přiblížila devátá
hodina. Ve dveřích ještě mrkl na stůl s dary a mhouřil oči ke stromku, který jako by obrostl
mlžným oparem.
Zřejmě jsem těch piv měl trochu moc, pomyslel si, když zahlédl slabounký výboj energie
mezi nejmenšími větvičkami.
„Kde máme tu starou botanickou encyklopedii? Víš, takovou tu, jak na ni přísahala moje
matka?“ procházel Petr knihovnu. Něco tady nehrálo, měl v sobě hlodavý pocit, že tenhle
strom nebyl jen tak ledajaký. Zrnko zvědavosti spojené s očekávanými nepříjemnostmi.
Kde už jsem ho jenom viděl?
„Nechtěls koukat na fotbal?“ pousmála se Veronika, ale sama byla ráda za teplo domova a
pustila kohoutek teplé vody do vany na plno. „V krabici ve sklepě spousta starých knih.“
Zaklaply dveře koupelny a Petr věděl, že desítky minut místnost neopustí. Televizi pustil tak
hlasitě, aby případnou gólovou šanci některého ze svých oblíbenců slyšel i ze sklepa a usadil
se ke kartónovým krabicím navršeným v rohu od podlahy až ke stropu.
„Proč je na krabici se starým nádobím napsáno hračky?“ nechápal, ale Veronika ho neslyšela.
Konečně lokalizoval box popsaný jako ručníky, který svou vahou prozrazoval chybné
označení. Petrova náhlá touha prolistovat zaprášenou publikaci byla dál hnaná dávnou
vzpomínkou, tušením. Tlustá kniha, jejíž tlusté, zažloutlé listy voněly jako zatuchlá tráva a na
několika místech dávaly znát, že posloužila jako těžítko, byla na samém spodu.
„Tropické dřeviny, kosodřeviny,“ procházel stromovou sekci. Okenní tabulkou otřásl silný
vítr a přitáhl Petrův pohled k obloze. Podlouhlým okénkem umístěným pod stropem jasně
viděl, jak se celé město ztrácí v hustých oblacích. I domy přes ulici jako by někdo potáhl
mléčným oparem, schylovalo se k pořádné bouřce, která udeří na celé město. Petr měl déšť
rád. Pročistil vzduch a ukázal všem bez rozdílu, jak nicotní jsou v porovnání se silou přírody.
Vždycky se za tu myšlenku pokáral, sám zažil jen běžné evropské deštíky, a věděl, že lidé
sužovaní tajfuny, cyklóny a povodněmi, by byli jeho slovy pohoršeni.
„Co je támhle?“ podivil se najednou jasné skvrně v samém středu mračného uskupení.
Prázdným místem pronikal hvězdný svit a jako zapomenutý pixel v celém obraze vybočoval
ze své celistvosti. Petr pokrčil rameny a vrátil se ke knize. První kapky dopadaly na střechu se
slabým ťukáním. A v tu chvíli Petr zahlédl povědomé mechové výhonky rozježené nad
širokým kmenem, z něhož vybíhaly četné tenké větvičky. V samém závěru knihy na jednom
z posledních listů našel, co hledal.
„Bájné rostliny?“ přemýšlel znovu, jestli to s alkoholem na nudné party nepřehnal. Na
obrázku byl ale stromek, který se zdál téměř totožný s tím, který teď trůnil na stole hloupé
Renaty. Venku mraky dál vypouštěly na zem vláhu jen velmi pomalu. Když na ně však Petr
pohlédl, hrály všemi barvami. Jako by v jejich nitru vařil šílený umělec syté odstíny rudé,
fialové a žluté. Epicentrum bouřky bylo přímo nad nimi, přímo ve středu města.

Mračnaté stromy byly považovány za božstvy seslané a zejména v Amazonii byly četně
uctívány. Využívány byly také k předpovědi počasí. Jejich obdobu však najdeme na každém
kontinentě. Vyskytují se ve středech lesů v malých komunitách. Jejich soudržnost podpořená
hustým kořenovým systémem naznačuje četnou komunikaci mezi jednotlivými stromky.
Narušení uskupení může vést k zahubení všech rostlin. Jejich výskyt je velmi vzácný. Extrémní
senzitivita k dešti vedla naše předky k pojmenování stromů a také k víře, že se v jejich
korunách rodí mraky. Udržovali a starali se o ně s obrovskou bázní, jelikož věřili, že uhynutí
jen jediného stromu, může seslat na vesnice pohromu ve formě silných bouřek.
Petr četl jako u vytržení.
„Veroniko,“ běžel do koupelny a schody bral po třech.
„Viděl jsi, co se venku děje?“ oblékala se žena a koukala na oblohu rozzářenou rudě
planoucími oblaky.
„Jenže jeden chybí, udělali jsme chybu, koukej,“ strkal jí do ruky knihu a ukazoval na trhlinu
ve středu bouřkového šílenství.
„Co to vykládáš?“ nechápala a škaredila se, jako vždy, když ho chtěla obvinit z opilosti.
„Ten strom, který jsme dali Renatě, neměli jsme ho brát z lesa,“ uvědomoval si, že zní
vyšinutě. Ostatně i desítky let stará kniha strom označila za bájný. Ale všechno to zapadalo do
sebe. A pak oba pohlédli směrem k bytu, který před více než hodinou opustili. Za běžné
situace by měli potíže ho lokalizovat, natož v noci, ale nedal se přehlédnout. Planul do tmy
zlatavou září. Pak se ozvala strašlivá rána, ohlušující hrom, který však neměl počátek
v obloze. Sklo z oken Renatina bytu se rozlétlo metry daleko a jako kulový blesk z něj vylétlo
několik blesků. Okamžitě po nich vypustila obloha na spící město hustý déšť a bičovala ho
jedním bleskem za druhým. Jako pára nad hrncem stoupal z výškové budovy postižené
výbuchem vzhůru obláček, který během pár chvil zacelil oblohu.
„Udělali jsme strašnou chybu,“ hlesl Petr znovu.

