Jak viděli a vidí svět
Vypařila jsem se. Zmizela spolu s dýmem z komínů, ztratila se v davu na nástupišti, zahalila
jsem se v oblacích plynu – nebo v oblacích na nebi? V mracích? Poletuji kolem jako zrnko
prachu, či jsem snad ukryta kousek pod zemí jako jedna setina hrudky hlíny? Jsem atom
v laboratořích vědců, roztrhán na kusy a zase násilně slepen? Ne. Nejsem nic. Už ne.
Představte si, k nám na hřbitov dycky chodívala taková divná ženská. Vim to, páč hlídám u
brány, a řikám vám, ta byla ták zvláštní, tadleta paní! Nóbl voblečená, to jó, podpatky jí
klapaly, takovou tu kabelu nosívala, jak modelky nosej. Fáro měla, kufřík, asi na nějaký
ouřední lejstra, a vypadala tak uhlazeně a vznešeně, žejo, taková dáma z vyšší společnosti,
jesi víte, jak to myslim. A hezká byla, fíha, kdybyste viděli, na svý léta to byla fakt fešanda!
Ale něco na ní bylo divný, víte? Prostě nenormální. Něco, co byste u takovýhle ženský nikdy
nečekali.
Chodím po městech, zahradách, náměstích, a vidím vše se sníženou saturací, barevnou
nasyceností sníženou na minimum – nebo maximum, chcete-li – maximum černé a bílé,
minimum ostatních odstínů. Nejde to, nedívat se na svět černobíle. Ne po tom všem. Už jako
malé mi říkali, že lidi a jejich skutky nerozlišujeme jen na dobré a zlé, nejsou jako mince,
která má jen dvě strany. Panna nebo orel... orel...
Nebylo to hned, než jsem to poznal. To byly léta praxe, léta sledování! Vod tý doby, co jsem
jako důchodce nastoupil do týhle prácičky, aby si přilepšil, víte, když máte špatný zuby, tak je
to dneska drahý, no tak vod tý doby co jsem semka přišel, tak jsem jí tu vídal furt. A prej
semka chodila i dlouhý léta předtim. Vona tady byla snad vobden, chodila támdle dozádu
k tomu hrobu, a dycky tam nějakou chvíli pobyla a pak zas nasedla do toho svýho fára a byla
pryč. Někdy, když neměla takový ty brejle proti slunku, tak bylo vidět, že brečela, víte. Ale na
to si jako hlídač u hřbitova zvyknete hnedle. To je vcelku vobyčejná věc tady, stejně jako
spousta dalších nezvyklejch věcí. Ale vona byla jiná. Já to dycky věděl, jen jsem prvně nemoh
poznat, co je na ní tak podivnýho. A přitom to bylo tak jasný!
Orel, orel... Roztáhne křídla a letí si do prostoru, kam jen chce. A mně je ustřihli. Ustřihli
mi křídla uprostřed letu a já padala, padala volným pádem a doufala v měkkou peřinu či stoh

slámy, na který dopadnu, přežiji a vše bude jako dřív. Už je to tolik let, a pořád nevím, zda
jsem už na zemi přistála, nebo ne – modlím se za to, že ano, protože kdybych pořád ještě
padala, tak už ten samotný proces je tak strašný, tak mučivý, že lituji toho, že jsem kdy svá
křídla rozprostřela. Ano, já lituji toho nejkrásnějšího pocitu na světě, pocitu svobody, mládí a
konečné úplnosti, která se vás za letu zmocní, nenávidím ho – vím, že to jsou silná slova -, ale
až potom, když člověk naplno zažije něco tak nádherného, co si ani ve snu nedovedl
představit, také naplno prožívá to následné. Ten pocit pádu, když víte, že dopadnete na bodce,
do nitra sopky, do tlamy zvířete, které vás roztrhá na kousky... A není vyhnutí.
Ještě pořád si to pamatuji tak živě, ještě cítím ty obrazné nůžky, jak se mi zarývají do masa,
ten šok, tu temnotu, která mi zastřela mysl, a pak už jen pronikavou, tupou bolest, jež mi tepe
v žilách - bolest, kterou cítím při každém stahu srdce ještě teď. Počáteční temnota vybledla,
ale barvy se ke mě už nikdy nevrátily. Mým společníkem je jen prázdnota a ticho kam se
podívám, ať už v místnosti plné černobílých lidí, nebo ve frontě na pomeranče, kdekoliv.
Netuším, zač je toto trestem, ale nejspíše musí jít o nějaké provinění gigantických rozměrů,
provinění, které se musí zaplatit krví, provinění, za které se musí krutě pykat. Kdo jsou ale ti,
co trestají? Jsou snad Bohem, aby tak mohli činit? Nikdo se nesmí sám Bohem nazývat. A kdo
není Bůh, nemá právo trestat!
Pevně doufám, že toto je stádium dopadu. Nedovedu si představit, že by mohlo existovat ještě
něco horšího než bolest. Bolest vám vymete z hlavy všecky myšlenky. V jedné knize ji nazývají
Vyhlazovačem. Říkají, že ‘když tě něco bolí, nic jiného neexistuje. Ani myšlenka. Žádný pocit.
Jenom touha utéct té bolesti. Vyhlazovač ti sebere všechno, co z nás dělá to, čím jsme, dokud
z nás nezbudou stvoření s jedinou touhou: uniknout.‘ Naprosto s nimi souhlasím.
Když někoho vídáte několik let každej druhej den, tak už na něm poznáte, kdy je v pohodě a
kdy né. No a tadleta pěkná ženská, ta jakoby nebyla v pohodě nikdy. Div neutikala, vždycky,
když přijela, náruče plný kytek a všeho. Jednou toho měla tolik, že jí to popadalo, tak jsem za
ní běžel, že jí jako pomůžu. Řikám: „Nechcete pomoct, paninko?“, ona ke mě vzhlídla, jak
sbírala všecko ze země, podívala se mně přímo do očí a v tom mi to došlo. V tudle chvíli, po
těch dvou letech, jsem konečně kápnul na to, co mě dycky znepokojovalo. Co mi bylo divný.
Vždycky chodila sama. Nikdo na ni nikdy nečekal.
Od té doby, co se to stalo, uplynula spousta let, ale jako by ten čas ale nic neznamenal.
Vždycky jsem si myslela, že vzpomínky jsou něco cenného, něco, co si musíme zachovat, že
sice neodbytně dotírají, vryté do paměti těmi nejostřejšími nástroji – city, ale že i ten

nejostřejší nástroj se někdy otupí, vzpomínky blednou a, jako připomínka všeho, co jsme kdy
zažili, zůstanou jizvy. Ale že bolest přebolí, aspoň částečně.
Mýlila jsem se.
Bylo to v nějakej uplně nedůležitej letní den roku 1985. Přišla s malou kytkou, menší než
obvykle, a zase brzo odešla.
A už nikdy se nevrátila.

