
Životní ztráty:
Račí hody

Padám do slepecké tmy a za letu se tě ptám: „Myslíš si, že peklo má dno?“ Jsi v té tmě se mnou,

padáš o něco rychleji a za šest měsíců mi odpovídáš svojí smrtí.

Je mi něco málo přes dvacet, ty ses narodil pár let po válce, studuji hudbu a ty ji učíš, mě zná pár

desítek lidí a ty jsi světoznámý klavírista zastíněný slávou svého ještě slavnějšího, již nežijícího

otce. Rok a půl tvoříme pár, pobuřujeme tím americkou společnost i vedení školy a nad hlavami

se nám se zdviženým výhružným ukazováčkem klene stín bubáka zákonu Title IX, který

zakazuje učitelům mít intimní styky se studenty. Žijeme v New Yorku, ty jsi v něm doma, ale mě

od domova, pocitu klidu a bezpečí dělí oceán a celá západní Evropa. Jsem zranitelná a osamělá,

a tak si nalepuji ze všech stran na duši voděodolné náplasti s barevnými postavičkami. Těžko

říct, jestli i ty nejsi jednou z nich.

V tomhle hlučném městě, kde čas pije tři pressa denně, si zpravidla nikdo nikoho nevšímá. Ale

když po newyorských ulicích kráčíme my, jsme jako celebrity. Lidé se za námi zhnuseně otáčejí,

někdy si jen odplivnou, jindy na nás udělají zvracející gesto. Nenávistné myšlenky v lidských

hlavách plíživě prosakují i do té mé. Stávám se názorem společnosti a nenávidím tebe i samu

sebe. Do deníku si píšu, že jsem oběť a cítím se zneužitá. Jsem chudák s otcovským komplexem

a ty jsi prachsprostý starý predátor, který se zaplétá s mladou naivní dívkou a využívá tak své

profesní moci k získání pocitu nesmrtelnosti. Ale bohužel či bohudík, na sebestředné starosti mi

nedáváš moc prostoru.

V těle se ti usazují raci a ve slinivce a v játrech pořádají račí hody. V noci se budíš bolestmi

břicha, křičíš, pláčeš a vrávoráš do koupelny, aby ses vyzvracel do záchodové mísy. Té, na které

každé další ráno sedím a brečím. Po pár týdnech jedeme za tvým chladným italským doktorem,

aby tě spasil. A on ti místo toho dává posledních sedm měsíců života. Ty jsi však optimista a

bojovník a věříš, že se uzdravíš silou vůle. Vůle je silná, jen díky ní si teď zachovávám zdravý

rozum, ale ty se každým dnem ztenčuješ a navíc se ke mně chováš jako žárlivý vůl. V našem

domě už nežijeme jen ty, já, tibetské mísy a myši. Hněvivá rakovina a náš strach z ní se

nastěhovali do všech jeho místností. Dostávají se i do jádra našeho vztahu a štěpí jej na ostré

kusy.
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Chci od tebe utéct, ale tvoje psí oči, bezedná osamělost a hysterické scény mi to nedovolí. Jsem

jedna z těch slabých žen, které jsou ve vztahu lapené v pasti a zůstávají v ní, i když vše a všichni

jsou proti, včetně nich samých. Jedna z těch hloupých žen, kterým jsem se posmívala, nad které

jsem se povyšovala, myslíc si, že něco takového by se mi nikdy nemohlo stát. Jsem jako moje

máma. Ale opustit umírajícího osamělého člověka je přece sobecké, nemorální, nepřípustné,

ohavné, morbidní, proti všemu božímu desateru i všemu třicateru, které vytvořili mí vnitřní

soudci! A tak s tebou zůstávám další a další dlouhé měsíce, dokončuji školu, cvičím pět hodin

denně na klarinet, myslím na svůj závěrečný recitál a na Messiaenův Kvartet pro konec času, ve

kterém jsi měl původně hrát klavírní part, po nocích nespím a poslouchám řev tvých bolestí,

každý měsíc mám oparové výsevy, v hlavě mi hučí tinnitus, pořád jen brečím a hádám se s tebou,

přitěžuji tím stejnou měrou sobě i tobě, a do toho si slepě libuji ve své nesobeckosti a ochotě s

tebou zůstávat. Večer, když si čistím zuby, útěšně pozoruji v zrcadle nad svou hlavou svatozář

mučednice.

Tři měsíce před tvým odchodem ze světa se mnou jednoho rána zahajuješ válku. Vzdávám se

téměř bez boje. „I am not going to let you kill me yet!“, křičíš a vyhazuješ mě z domu. Ještě že

jsem si asi před měsícem konečně udělala řidičák a můžu si půjčit tvoje auto a odvézt si všechny

své věci na kolej. Stále se však nehodlám vzdát se své role mučednice a několikrát týdně za

tebou jezdím na kole udělat ti čerstvý pomerančový džus a předčítat ti Proustovo Hledání

ztraceného času. Avšak semestr brzy končí, přebírám si své dva bakalářské diplomy a nadobro se

vracím domů. Všechno je to tak bolestné, že se loučíme jen přes whatsappové zprávy. Jako

mučednice selhávám. Nasedám do letadla a letím se vybrečet mámě do náruče. Ta otřepaná

fráze, že člověk má mít své hranice, nemá tolik myslet na ostatní, ale dělat to, co chce on sám,

mě nepřestává lechtat po obou tvářích.

Po pár týdnech doma jedu s orchestrem na povánoční turné do Číny. Držím tam půst a poslední

noc se mi zdá, že se ocitám ve tvém domě. Nacházím tě na posteli v obležení přátel, kouříš jointa

a směješ se. Po chvíli mě spatříš, koukáme se na sebe a vpíjíme se do sebe tak, že vše kolem

přestává existovat. Naše bosé nohy se navzájem hladí a já se směju a pláču zároveň. I ty se

usmíváš, ale tvá tvář je narozdíl od té mé naprosto vyklidněná. Po chvíli lehce pokývneš hlavou,

dáváš mi tím najevo, že všechny neshody mezi námi jsou lidské, tedy malicherné, a že si vše

můžeme snadno odpustit. Tím se naše společná úsečka zakončuje a ty se proměňuješ ve světelné

paprsky a neviditelně splyneš s prostorem. Pozoruji tě, ztělesněné světlo, tisknu dlaně před
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obličejem jako při modlitbě a po tvářích nechávám samovolně stékat slzy. A takto se probouzím

s dlaněmi před obličejem na navlhlém polštáři. Všechny mé role, od oběti po mučednici, se

rozplynuly a vše je nezvykle lehké, vzdušné, v naprostém pořádku. Píšu ti a odpouštíme si ve

skutečnosti.

Týden nato umíráš a já zjišťuji, že peklo je sice bezedné, ale také že není nekonečné. Slepeckou

tmu prosvěcují svíčky, které za tebe chodím zažehávat do kostela, a vkládám se do rukou času,

který pomaličku sešívá moje rány a zanechává po nich jen tenké jizvy. Nepříjemné vzpomínky se

sice stále nečekaně vynořují zpoza rohů, aby mi rány znovu otevřely a mohly se napít mé bolesti

a vtáhnout mě vysílenou zpět do minulosti, ale raději stavím peklu strop a kráčím po něm

riskujíc, že se do něj znovu propadnu, než abych v něm zůstávala, padala nekonečně hluboko a

doufala, že mé trápení jednou ukončí jeho neexistující dno.
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