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Semkla rty, pomalinku mrkla a nechala horkou slzu dopadnout na fotografii. Popotáhla a spustila po
své snědé tváři několik dalších slz. Naposledy pohlédla na fotku dvou usmívajících se dívek a vzala do
ruky zápalky. Proměnila snímek v popel. V popel, ve který byla proměněna i její starší sestra. Člověk
by řekl, že hromádka popela není ničím víc než bezvýznamnou hromádkou drobných černých
částeček. Řekl by, že stačí cokoliv proměnit v popel a přestane to existovat. Není tomu však tak. Dívka
spálila i druhou a třetí fotografii a čekala, že smutek začne ustupovat, že se promění v pouhý popel a
odletí pryč. Jedno kam, jen daleko odsud. Doufala, že zapomene na bolest stejně tak, jako všichni
zapomněli na její sestru. Když chtěla spálit poslední fotografii, zarazila se. „Já ale nechci, aby lidé
zapomněli. Já nechci, aby ta bolest prostě jen odešla. Pokud nebude každý vědět, jak mi sebrali
sestru, stane se to ještě nesčetněkrát. To nesmím dopustit.“ pomyslela si dívka. A i když už sama byla
popelem, letěla dál a šuměla v listí stromů svůj příběh.
Roztřepanou rukou uchopil další předmět a přihodil jej na hromádku. Škrtl sirkou, ale kvůli nervozitě
ji zlomil. Škrtl druhou, třetí a nakonec čtvrtou a zapálil všechno, co před chvílí sesbíral a snesl
dohromady. Chtěl zničit všechno zlé a nedobré, co kdy provedl. „No co, oni stejně zapomenou. Lidé
pořád jenom zapomínají. Nikdo si na to nevzpomene.“ řekl si. To si ale neuvědomoval, že po všem, co
spálí, zůstane popel. Nic z toho, co udělal, nezničí úplně. Nikdy.
Málokdo si to uvědomuje. Vlastně nikdo. Létám světem sem a tam a pozoruji lidi opakovat své chyby.
A když jde opravdu do tuhého, zabráním jim. Jsem popel. Člověk by řekl bezvýznamná hromádka
drobných černých částeček. Ale oni netuší, kolik se v těch malých částečkách, těch drobných
zlomcích, skrývá. Netuší, že každé to drobné zrnko si pamatuje víc, než celá naučná encyklopedie.
Protože si pamatuje minulost, pamatuje si chyby a křivdy. Lidi se snaží zapomenout na to, co se jim
nelíbí. Nechtějí si pamatovat ošklivé a nepříjemné věci. Nechtějí vnímat to špatné na svém okolí a na
nich samotných. Chtějí si nechat své růžové brýle. Ale já jsem popel. Umím jim tyto brýle sundat a
ukázat jim věci takové, jaké jsou. Lidé sice předstírají, že se nic nestalo. Promění to zlé v popel. Ale já
tu jsem, pořád tu budu. A i když všichni zapomenete, pořád budu vyprávět nešťastné příběhy za
hlasitého doprovodu hukotu řeky.

