Domů

Kniha padá na zem, hřbetem vzhůru jako poraněný pták s křídly do široka roztaženými.
Rozšklebená rána. Křičí na mě jméno a název, jako kdyby mě to zajímalo. Charles
Bukowski. Upustila jsem ji já, ale nenesu vinu. Necítím vinu. Cítím všechno a nic.
Když se tohle děje, odcházím domů. Když mám pocit, že se mi rozskočí hlava. Když moje
plíce nestačí zpracovávat všechen ten kyslík. Když je toho všeho tak nějak moc a já
ztrácím pojem o prostoru a čase.
Odcházím domů. Otvírám tuhle kápézetku, když už nemůžu dál. Plavu sama v sobě
a myslím, že samu sebe spasím.
Zavřu oči a vidím teplou útulnou kuchyni s dřevěnou starou linkou a bílými držadly
zásuvek. Vidím to jedno malé okno, zarovnané květináči s bylinkami a jedním ubohým
aloe. Nedaří se mu. Je na něj málo místa a moc vody. Ale drží se. Většina tepla a světla
přichází z krbu. Hoří pořád. Dává všemu měkčí tón a přívětivější obrysy. Třeba kdybych
se podívala pořádně, viděla bych, že na stropě v tomhle rohu je plíseň a oprýskaná
omítka. Ale já vidím jen tu zlatavou zář.
Srdce buší až v uších. Hlava je směs rychle se pohybujících kuliček v krabici. Někdo s ní
pořád třese a já to nejsem. Myšlenky narážejí do stěn, navzájem do sebe. Obruče kolem
hrudníku. Něco mě tlačí, studí a drtí kolem plic. Není tam dost místa, nestačí mi. Jsem zase
to dítě, co si hraje ve vaně na potápěče a přežene to. Dožene se až za hranu, kdy se zoufale
vrhne na hladinu a otevřenou pusou polyká všechen vzduch v koupelně. A nestačí to.
Pokud se tohle děje a všechno začíná být rozmazané, nejisté a mdlé jako teplé máslo na
rohlíku, pokud žiji od dechu k dechu, vracím se domů.
Do kuchyně, kde není pořádek. Kde přítomný život dokazuje právě ten neumytý talíř.
Právě ten ústřižek receptu na zemi, kam jej odvál průvan. Tahle kuchyně má svou vlastní
esenci. Genia loci. Je to otisk všech šťastných okamžiků, večeří a her, které byly tolik
naplněné emocemi, až tu zůstaly. Jsou cítit po hořícím ohni. Po horkém čaji. Zní jako
škrtnutí zápalkou. Jako tlumená hudba za zavřenými dveřmi a déšť na okně. Jsou cítit

po pečeném jablku. Jejich dotek je jako svírat v ruce ještě teplou buchtu. Jsou to chlupaté
ponožky a chladná zem.
V žádné takové kuchyni jsem nikdy nebyla. Nemám nic takového. A s trochou štěstí ani
nebudu mít, protože nemůžu dýchat. Ať to nebolí, prosím, ať to nebolí. Chci utíkat. Zabořit
chodidla do země a najít to, na co tu vzpomínám. Někde to musí být. No tak, jak to bylo.
Doma. Doma. Co tam je?
Je tam dřevěný stůl a lampa, zavěšená nízko nad ním. Lavice kolem obložené měkkými
polštáři. Měly by se vyprat. Ale to by už nevoněly po domově. Jsou špinavé. Tady je flek
od omáčky a tuhle je spálený, jak ho někdo hodil k ohni v zápalu hry.
Ty obruče, ty obruče. Jsou to ještě vůbec moje plíce? Musím jít, musím jít.
Vzduch mezi zuby.
Nehty v kůži, pach krve.
„Doma, no tak, běž domů! Co je ještě v té kuchyni?“
Poličky nad lavicemi! Jsou tam fotky a výkresy. Obrázky a vzpomínky. Je tam mušle
z výletu k moři a šiška z lesa. Je tam stará kuchařka se skoro rozpadlými deskami. Pořád
ji má někdo v ruce. A vedle ní jiná. Ta voní novým papírem a svoje zohýbané rohy si ještě
musí zasloužit. Je tam skomírající plazivá rostlina, na kterou se pořád zapomíná, protože
není na okně.
Nepomáhá to, nepomáhá. Neudržím to, nevím, co tam ještě je. Jak je ta místnost
vymalovaná, kdo tam je a co dělá. Nevím. Svět je najednou jen moje bolest, moje sevřené
hrdlo. Já jsem ta zvadlá kytka, kterou zalévají, ale ona už se neuzdraví. Utopí se v jejich
péči.
Zase přijdu. Až budu mít vládu nad tím, co před sebou vidím a kam běžím. Až se budu
chtít schoulit do deky v rohu té lavice a dívat se o ohně. Až mě mamka naučí, jak se
s tímhle rodinným prokletím poprat. Až mi táta řekne, jak přežívá ze dne na den.
„Přijdu.“

