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Letadlo Smrt
Odvedli ho. Nenávidím ty pijavice po kouskách vysávající život. Nenávidím ty zdi ponořené do
tmy, nasáklé beznadějí, smutkem, slzami prošení o skončení, odchod. Nesnáším ty děravé dveře,
přes které nejenom vidíš, ale i cítíš tu strašnou a stále se opakující píseň malých do sebe
narážejících želízek. Někdy mi připadá, že nás všechny tady, o hladu trpící, varuje na přicházející
zlo, bolest. Klíče zase cinkaly. Pokaždé nás, mě spaluje mráz na zádech s otázkou položenou na
jazyku se zavřenými ústy : Kdo jde další? Kdo jí nedobrovolně vyráží naproti? Avšak po návratu
do cely i přes vyčerpanost prosí o zmírnění bičování, o ustání a rychlejší podání ruky od toho,
kterého ztratili a vidí ho před sebou, od někoho kdo má srdce pomoci, alespoň svou horní
končetinou. Ale vždyť se na to ty zmije nedívají! Nemilosrdně pohodí bezvládné tělo, bez ohledu
jak je mladé či staré, které před překročením prahu této mučírny oplývalo nezkrotnou touhou
po životě! Jediné, co si ti, kteří odešli přímo před mýma očima, kteří se mnou sdíleli stejnou
,,umírací kobku‘‘ a po celou dobu stejné pocity, přáli si neumírat sami a vidět dosud na Zemi žijící
zbytek rodiny, ale tušili, že je to jen otázka času, kdy se uvidí, obejmou se. Kde? Tam nahoře. To
zvláštní spojení s oním světem si tu namlouval? Namlouvá? Každý, prostě nám nic jiného
nezbývá…Každá ztracená duše, promrhaná ze strany mučících nástrojů, lidí, je pro nás všechny
velká újma v rodině.

Mám strach, že ho sem vrátí, … jenom se rozloučit. Bojím se, že ho ztratím. To byla neuvěřitelná
náhoda, že ho dali hned naproti naší kopce, (je nás tu víc, až moc). Kolik úsilí nám dalo udržet
pohledy směřované tak, aby ani jeden nemrkal a nepromrhal ani jeden okamžíček našeho
spojení (obrovská psychická podpora), v přítomnosti bachaře, ,,osoby neštěstí‘‘. I malinkatý
náznak by byl obrovský důvod k přesunutí, v lepším případě, nechtěla jsem na to pomyslet,
nechci , ale teď mě něco za mými zády nutí…Prostě nás chtějí rozdeptat až na dno!
Hrubé, přerývavé dýchání, bolest, jenž ještě prohlubují táhnutím po zaneřáděné podlaze, plné
krve celé rodiny, to není nic nového, co špinavé mříže propouštějí, ale blíží se sem. Pane Bože
prosím, ať to není on! ?Prosím ne, zase to cinkání, pálí to, škube mi to ušima! Ne! Ne! Hází ho tam
jako pytel, i k těm bramborám by se chovali cenněji!
,,Ne! Ne! Okamžitě mě za ním pusťte! Pusťte mě k němu! Prosím!‘‘ Ani jsem si nevšimla, že
skoro líbu podlahu, která nás jako jediná spojuje. ,,Prosím. Bitte! Bitte!‘‘

Jeho pohled plný

bolesti promíchaný naší láskou podkopl sud s mořem slz. Je mi jedno, že nás prozradím, chci jít
za ním a potom mi k němu pomůžou.Tak bezmocná…Potřebuje mou ruku, potřebuji ho
vyprovodit, a pak …. půjdu za ním … a je mi jedno kam, půjdu s ním…Upadá do toho stavu, jenž
přináší vše hezké. Zmije jedny, vy chcete, abychom věděli, co nás čeká, abychom trpěli!!!!
,, Lassen Sie mich auf ihn! Miluju tě!‘‘ Vidím na jeho ústech, jak mi chce něco říct, ale nemůže,
bolí ho to, ta nesnesitelná bolest ho škrtí…
Ten hlupák nechal otevřenou jeho klec a jde na tu mojí, jde si pro mě.Ti dva, co sedí v rohu se
neopovažují zvednou ani prstík, cítí to co každý tady. Surově mě chytá za boky. Vyklouzla jsem
z jeho spárů. Snažil se mi zacpat pusu, ano křičím, moje srdce hoří a za chvíli do bije, bohužel ne
ve stejnou dobu jako to Markovo…
Konečně! Chytám ho za ruku. ,,Miluju tě…!‘‘ Plním mu přání. Dávám mu po dlouhé době
polibek, polibek na rozloučenou a pro sebe vyndávám polibek s rozsudkem smrti, to je to jediné,
co chci! Lehám si vedle něj na náznak, že za ním půjdu, protože už určitě nestíhá vnímat, co se
děje. Zavírá t y karamelově hnědé oči a čaruje z posledních sil úsměv, překlápí hlavu blíže k mojí.
Hladím jeho neoholenou tvář, kdy se mi při doteku vybavuje jeho plný a šťastný úsměv, o který
se snažil.Už spí…
Dobrovolně se vydávám na trnitou cestu k Markovi, nepodléhám vzdoru, ještě jednou se
kouknu na to bezvládné tělo, skrz ty zatracené mříže, nese mě na letiště… ,,Děkuju.‘‘

