Výkřiky do tmy
Byl krásný slunečný den. Všichni kolem se usmívali. Na hřišti si hráli kluci,
děvčata si pobíhala kolem a chlapi popíjeli v hospodě pivo. Vše bylo dokonalé, jen
mně se chtělo křičet.
Seděl jsem v parku a usmíval se. Kolem voněla čerstvě posekaná tráva,
kvetoucí stromy a čerstvě upečený koláč, co jedla slečna vedle mě. Přesto všechno
jsem cítil jen pach spálených těl.
Začal jsem přemýšlet, jestli jsem vzhůru. Jestli sním. Či snad, jestli nejsem
mrtvý. Tohle, to, co vidím, přeci nemůže být pravda. Každý detail mě ujišťoval, že je
to realita a stal se zázrak, až na jednu věc. Můj čich. Ten štiplavý zápach se nemohl
přesunout, ani vítr ho neodnesl s sebou.
Najednou jsem si všimnul dvou pánů. Věděl jsem, že sem nepatří. Jsou cizí.
Chtěl jsem na ně začít křičet. „Haló, tady jsem! Nevěřte nám, je to lež!“. Strach mi to
ale nedovolil. Kdybych cokoliv řekl, skončil bych s kulkou v hrudníku ve spalovací
peci.
Chtěl jsem sám sebe přesvědčit, a tak jsem si vzpomněl na dnešní ráno.
Včerejší večer vybrali dva tisíce lidí. Dnes jsem slyšel křik. Nebyl to hlasitý křik, spíš
ho jen vítr nesl a šeptem k nám mluvil. Nerozuměl jsem, ale pochopil jsem, že ty
dva tisíce lidí nepouštějí na svobodu.
Všimnul jsem si, že na mě všichni civí. Uvědomil jsem si, že stojím uprostřed
náměstí a pomstychtivě koukám na jednoho z dozorců. Jak jsem se sem dostal? To
bych taky rád věděl. Když v tu chvíli, co jsem váhal mezi životem a smrtí, přišla
stařenka a vrátila mě zpět do hry. Jemným a nakřáplým hlasem mi pošeptala „Pojď
hrát.“. Pro diváky to znamenalo „Pojď hrát karty do hospody, hrát fotbal nebo hrát
na housle.“, ale jen my herci jsme věděli pravý význam. Hráli jsme jedno velké
divadlo, ve kterém má každý důležitou roli. Pořád jsem jen nemohl dostat z hlavy
jednu otázku. Proč? Proč bychom to měli dělat? Zabijí nás teď, za týden, nebo za
měsíc… Stejně zemřeme.
A tak jsem se otočil a šel zpět na své místo k lavičce. Pořád jsem ale nemohl
utišit tichý křik mrtvých duší v mé hlavě.
Další moment si vůbec nepamatuji. Jen to, že jsem stál na chodníku a
najednou jsem měl pocit, jako kdybych padal. Vlastně, doopravdy jsem padal. Bylo
to, jako kdybyste padali ze skály, která ale nikde nekončila. Dopad jsem necítil.
Všechen křik, štiplavý zápach, hlad a strach náhle přestal. Bylo ticho a tma.

