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S krví o závod

Tereza Dvořáková

            Ničím zvláštní úterní odpoledne. Jen ta zima kdyby nebyla tak nesnesitelná. Její vyčíslení se na mě šklebilo z příček 

teploměru zhruba 5 stupňů pod hranicí únosnosti. Chlad byl v mém těle snad již úplně všude a tak, jak by to udělaly zuby 

jakékoliv jiné obyčejné šestnáctileté blondýnky, začaly i moje neovladatelně drkotat. Nejsem si jistá, jestli to také způsobila 

zima, ale začínalo se mi chtít neuvěřitelně spát. Na bezdomovce jsem asi v nových kozačkách na podpatku a s černou 

kabelčičkou u ruky nevypadala, ale zjev očividně zmrzlé, na lavičce se choulící studentky, mohl vyvolat dojem, že jsem 

z domova utekla. Jinak si nedokážu vyložit, co mě tak odlišovalo od ostatních, že se jich na mě pár otočilo.

            Sama sobě už jsem přednášela rádoby odlehčené věty typu: ´No co, tak nepřijde, prostě se otočíš a půjdeš domů. 

Bude tě sice trochu vytáčet, že jsi tu jak idiot stepovala, ale horké kakao to napraví. Nebo taky ne.´

            Zrovna když jsem začínala svou mysl pouštět až do oblasti ´a co když se mu něco stalo?´, vtom se okolní ovzduší 

něčím proměnilo. Všechny zvuky jako by se utlumily a k očím mi jako střela vylétla zpráva: ´Zvedni oči!´. Najednou, jako zásah 

štětcem na do té doby sněhobílé plátno, tak moc radikálně, se všechno proměnilo.

            Svět se okamžitě zpomalil, dokázala jsem vnímat jen jeho siluetu a jediná myšlenka volně plující mou hlavou nemohla 

být negativní.

            Oči, které jako prozatím jediný indikátor toho ohromného štěstí láskou absolutně přetékaly. Z prostoru kolem nich 

muselo se to všechno vyvalit někam dál, nejlépe ve směru tíhové síly dolů. Hned pod očima zahřály pozitivní emoce mé tváře 

natolik, že přestaly vlivem zimy a akutního nedokrvení blednout a byly okamžitě, jak se na zpitomělé láskou sluší, rozkošně 

červené. Z obou stran mého obličeje působily na sebe city tak silně jako magnety. Přitahovaly se do té doby, než se to 

všechno setkalo uprostřed, na špičce mého nosu, a ten začal z přemíry optimismu neodbytně svědit.

            Ze vzdálené siluety jeho těla začínala jsem již rozeznávat všechny podstatné části. Rozcuchané vlasy, vysoká postava, 

na kluka nepochopitelné nohy. Všechno to natřásalo se v rytmu dopadání na dlažbu chodníku, jak se během snažil nahnat to 

dvouminutové zpoždění, které mně ovšem bez něj připadalo nekonečné.

            Tekoucí lavina zmocnila se již jednoho z nejméně ovladatelných ukazatelů aktuálního rozpoložení a roztáhla mé rty do 

nepopiratelně naivního úsměvu. Pod náporem lásky nezvládla má brada nic lepšího, než že se nesmyslně rozklepala. I když to 

by se dalo svést i na zimu. Celek obličeje trhalo jen mé až příliš realistické čelo se dvěma vlnkami vrásek. V okamžiku, kdy si 

to částečka té masy řinoucí se mým tělem uvědomila, oddělila se od zbytku a zaskočila si vše napravit. A najednou dokonalá 

hladkost mého čela mohla konkurovat nejupravenější rychlobruslařské dráze ve vesmíru. Jeho neporušenost hraničila 

s nepřirozeností až tak, že zábrany mezi nimi zcela padly.

            Povrch krku se mi zvlnil hrbolky husí kůže a téměř přesně záhyby páteře projel mi mráz.

Řeka se nyní probojovala k místu nejatakovanějšímu. Rychlou zkratkou přes klíční kost se dostala až k oblasti okolo 

centrály krevního oběhu i celého mého žití. Najednou se nečekaně a i pouze nepocítitelně málo zpomalila a stěny mého srdce 

po proniknutí osrdečníkem dobyla takovou elegancí a lehkostí, jakou vykazuje snad jen paprsek slunce přetínající kapku rosy 

zachycenou časně zrána ve stříbřité pavučině. Dosažením nejočekávanějšího z cílů rozlévání nabrala skupina emocí pozbyté 

rychlosti a vylétla zpět o pár centimetrů výše. Zde zahltila láskou celé paže od ramen až po konečky prstů. Teplota, na kterou 

se tato část těla ohřála, by při měření jistě křičela z displeje teploměru po studených zábalech.

            Od hrudníku nahoru bylo již všechno citem vážnějším než náklonnost pohlceno, až na zadní část mé hlavy a vlasy do 

té doby volně polehávající po mých ramenech. Ty se uvědoměním, že jsou až příliš pasivní, začaly nekontrolovatelně, za 

podpory vánku, který měl pouze jeden nedostatek, a to, že neexistoval, střídavě lehounce nadzvedávat a opět do původní 

polohy upadat. Zmíněné temeno i týl nechaly se naivní přízní zlákat jen k tomu, aby ji každou molekulou, každým atomem 

vstřebaly.

            Jeho silueta začínala se vyostřovat a já už registrovala nepopsatelně nádherný úsměv. Nevím, jak ho i v tak zuřivém 

běhu dokázal udržet, ale on je prostě kouzelník. Čím blíže jsem byla očekávanému prvnímu dotyku toho dne, tím zběsileji 

všechno to ve mně uhánělo obdařit láskou každý nedotčený centimetr mého já.



            Dosud nedotčená krajina břišní počala se v okamžiku roztahovat, aby připravila co nejvíce prostoru pro hejno motýlů, 

které se do ní neznámo odkud hrnulo. Třepotání křídel mě natolik okouzlilo, že se mi zdálo být zcela přirozené. Znáte přeci ty 

lehké dotyky motýlích řas, které vás dokážou naprosto oprostit od reality. Hlavně od té, že samo je vlastně výplodem vaší 

fantazie. Nebo snad ne?

Motýlími doteky rozproudila se krev natolik rychle, že se její teplota zvýšila a dokázala i ohřát zmiňovanou břišní oblast, 

a to i zezadu. Teplá záda ve mně vyvolala skvělý pocit, že moje ledviny nebudou to, co čekání odnese ze všeho nejvíc. 

Doufám jednoduše, že když se nyní natolik ohřál celý trup z obou stran, nebudou tak ledové ani orgány, které kryjí.

            Celé tělo tetelilo se již blahem, jediné, co ještě zůstalo obyčejné, byly mé nohy. Stehna mi absolutně ztuhla a tím 

značně znesnadňovala pohyb kupředu. Oblast pod nimi, dva výběžky na mých jinak absolutně nezajímavých jednotvárných 

nohou, projevily to, že k nim již vlna dorazila, přesně tak, jak by každý od fádních šestnáctiletých kolen očekával. Rozklepala 

se stylem, který by jim i lístky osiky mohly závidět. Pod rozechvělými koleny očekávala nápor poslední etapa tohoto závodu 

v rychlosti prolétnutí tělem člověka. Účastníky byla má krev, tuto činnost již dlouhou polovinu druhého desetiletí a jeden rok 

navíc vykonávající, a cit, který také nebyl úplným nováčkem, ale sílu, kterou předváděl v soubojích posledních dnů, od něj 

nikdo nečekal.

            Do závěrečného úseku cesty vlétla všechna ta láska ohromnou rychlostí a ozbrojujíc okolí takovou silou, že nejen má 

lýtka i holeně, ale i části mých nohou zemi nejbližší pevné půdě byly přeplněny ideou o rozskočení se samým štěstím. 

Přijatelnější z praktického hlediska bylo ovšem nanosekundové odlepení se od země, o kterém nejsem odhodlaná tvrdit, že se 

mimo smysly všech na světě neuskutečnilo. O vítězi závodu nemá smysl delší dobu polemizovat.

            Mé malé já, zmatené ze všeho, co se stihlo za těch pár zlomků vteřin odehrát, ve svém kompletu jen idiotsky 

postávalo. Příčina celého toho tyátru se za dobu, kdy se uskutečnil ohromně důležitý závod, zvládla přiblížit jen o pár skoků. 

Za tu chviličku, kdy tu ale už láskou zavalena tupě zírám, doběhl drahý až ke mně. Konečně jsem si mohla zblízka prohlédnout 

nejnádhernější, i vzdory jeho odporu hnědé, oči a božské půlměsíčky rtů, na kterých je kromě jejich dokonalosti neuvěřitelné 

to, že něco tak krutě obyčejného jako já se jich může dotýkat. Úžasně bezchybný nos či, jak by vám potvrdila paní doktorka, 

´na kluka až příliš nádherné zuby´. Miliardy pochybně maličkých atomů, skládající dohromady jeho dokonalost a 

nezpochybnitelnou nádheru, a přitom každý musí být sám o sobě dokonale do detailů vyladěný. Neskutečná důslednost.

            Je prostě úžasný (stále, i s odstupem téměř pěti měsíců).

Až neuvěřitelné zdá se to být, ale cesta, která mi aktuálně přijde v časoprostoru nejpodstatnější, je ta, kterou téměř 

každodenně urazí záplava citů, nyní již s jasným předstihem před rychlostí krve, mým tělem. Pravděpodobně je to až nelidsky 

naivní, ale věřím, že takovou rychlost, jakou dokáže vyvolat jeden pohled na něj, jedinou možnou osobu ve vesmíru, která je 

jejího vyprovokování schopná, nevyvine nikdy nic čistšího, než stoprocentní štěstí.
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