Deník kasuára
Nervozitou připoutaný k sedadlu čekám, až za malým oválným
oknem začne všechno utíkat zpátky k odbavovací hale a já, velký
a těžký nelétavý pták, se odlepím od betonu. Celým tělem vnímám
stupňující se tah motorů a silné vibrace trupu letadla.
„To je ale divná slepice.“
Malou slečnu, sedící na vedlejším sedadle, zaujal pták na obalu
mojí knihy, vlastně jen deníku. Náhoda nebo osud, že mluví česky?
„To není slepice, ale kasuár.“
„Aha.“
Bojím se létat, a přesto letím nekonečnou dálku ze Sydney do
Prahy. Tohle je moje úplně poslední velká cesta, a všechny další už
budou krátké a ještě kratší. Ta holčička mi někoho připomíná. Jako
by zrovna vyšla z labyrintu mých vzpomínek.
„Babička je moc nemocná. Jestli chceš, ukážu ti její fotku.“
Ani nevím, proč hned neodmítnu.
„Tati, podej mi babičku.“
Přes uličku sedící muž se zvedne, ze zavazadelníku vytáhne
krokodýlí kufřík a vypáčí čelisti jeho zámků. Nechci být zvědavý, ale
z mého místa je vidět, že kromě pasů a letenek je v něm už jenom
hromádka fotografií. Docela nahoře leží velký černobílý portrét
krásné ženy. Na náhody nevěřím.
„Jsi studená jako Polárka,“ řekl jsem jí před mnoha lety
v cukrárně. Vůbec nepochopila, že ji přirovnávám k hvězdě. Kopla
mě do slabin, skučel jsem bolestí a jako spráskaný pes zalezl do
svojí klece z umakartu a šedivého linolea a prožil tu zradu stokrát
znovu. Bloudil jsem městem křížem krážem, okny nahlížel dovnitř
kaváren, jestli tam náhodou nesedí, ptal se jejích sousedů
i listonoše, ale nikdo o ní neví. Jediné co mi zůstalo, je deník, který

jsem od ní dostal k svátku.
„Polárko, jsi studená jako moje holka.“ Samota se objímá jenom se
špatnými básníky. Tiskneme se k sobě, ale není to láska.
Probouzím se do kalného listopadového rána. Tváře mám horké,
ale neumírám. Mraky se plazí těšně nad městem. Na polonahé
stromy drobně mrholí. Dráty vysokého napětí, chvějící se jako lanka
pohonu staré zubní vrtačky, napínají mezi sloupy tažní ptáci. Na
bílý ubrus vymačkávám tuby barev jednu přes druhou a prsty
v nich vyrývám hluboké brázdy podzimu.
Příští dny za moc nestojí. Utopence zapíjím rumem rovnou z lahve.
Čtu knihy, kterým za mák nerozumím. Jako černý pasažér, ve vlaku
odnikud nikam, projíždím nespočet zastávek. Ze stropu smutného
kupé hustě prší a dveřmi se dobývá větrný nájemný vrah.
Miluji i nenávidím, neschopen být hadem v těle ptáka. Člověk bez
špetky fantazie.
Přebral jsem a vykřikoval pod okny domovnice, že ji nikdy
nepřestanu milovat. Od toho dne se na mě ta prodejná zapisovatelka
lidských osudů dívá rozněžnělýma kravíma očima.
Brodím se bezčasím, v děravých botách se ploužím švorcovým
koncem zimy. V práci sčítám sloupce z prstu vycucaných čísel, aby
byly prémie, v nekonečné spirále sám sebe požírám jak Uroboros.
Zuby mě bolí od žvýkání flaksovitých lží, v žaludku vředy
a věčný průjem z toho všeho. Raději nahlas neříkám, co si myslím.
I tohle jaro stromy rozkvetly, ale nevoní. A lidé potí krev. S modrou
knížkou jsem dostal dva roky života navíc, a to je sakra dost. Když
zrají první jablka, vím jistě, že chci odejít.
Za pár týdnů se hranice mezi světy na chvíli otevírá. S sebou si
beru jenom doklady, pár kousků prádla a rozepsaný deník. Vůbec
s nikým jsem se nerozloučil.
Mohl bych zůstat na druhé straně hranice, ale můj vysněný svět je

u protinožců. Kouř z komínů tam prý k nebi klesá, a v létě mají
vánoce, ale čůrat proti větru se beztak nedá ani tam.
Po několika měsících v táboře dostávám povolení k odjezdu a lodní
lístek. Pokrytý otisky razítek, jako maso na jatkách, procházím
turniketem. V přístavu na konci cesty mi podává ruku usměvavý
imigrační důstojník.
Z několika nabídek na práci si vybírám Darwinům institut. „Dobrá
volba,“ říká mi usměvavý úředník.
Nenápadná budova a několik nízkých papundeklových baráků na
periférii. V takových jsou doma jenom sklady nebo šatny.
„Tom,“ představil se můj nastávající šéf obstojnou češtinou. „Před
léty jsem byl na stáži v Československu. Až se trochu zabydlíš,
musíš k nám přijít na oběd. Žena upeče králíka.“ I bez dalšího
vysvětlování jsem pochopil, kde ji našel. „Tvoje kancelář je ve
vedlejší budově. A neboj se nikdy říct, co si myslíš. Teď tě seznámím
s kolegy.“ Během chvilky zjišťuji, že jsem v dobré společnosti.
Většina jich pochází z Evropy.
Asi proto, že mám maturitu z ekonomie, bude mojí pracovní
náplní sčítání domorodců a klokanů. Jde o seriózní výzkum, placený
státem, a já si náhle uvědomuji, jak jsou si naprosto odlišné světy
v mnohém podobné. Moje práce spočívá v pravidelném střídání
obrovského Severního teritoria a malé kanceláře. Těžko změřitelná
vzdálenost tisíců kilometrů lidského vývoje.
Vlakem odjíždím do Darwinu a na nádraží si vyzvedávám služební
džíp, vybavený vším potřebným. Dostatečnou zásobou vody,
benzínu, lékárničkou, výkonnou vysílačkou a také signální pistolí.
Bát se prý nemusím, všechny kmeny dopředu vědí, že příště přijede
Někdo nový. Člověk se nemá posrávat předem. Tahle země si
nezaslouží, abych o ní pochyboval víc než o sobě. Jednotlivé
zastávky jsou od sebe vzdálené hodiny jízdy stále stejnou krajinou,
ve které bych bez podrobné mapy lehce zabloudil. Jsem osamělý

cestovatel, ten nejosamělejší z osamělých, a je mi dobře. O spoustě
věcí mi předem neřekl ani Tom, kterému jinak věřím každé slovo,
protože se svojí pragmatičností hodně podobá mému otci.
Ze začátku jsem nedokázal rozlišit, jestli zvuky, vycházející z úst
domorodců, jsou bolestným chroptěním nebo radostí z východu
slunce. Byl jsem překvapen kontrastem jejich vzhledu a jejich
inteligence, i když jsem občas našel někoho z nich sedět vedle mého
džípu, zcepenělého výpary z otevřeného kanystru benzínu. Moje
práce ale není vychovávat, jenom zaznamenávat.
V poslední tlupě jsem tehdy vedle samých mužů viděl nejošklivější
i nejkrásnější ženu zároveň, záhadnou dívku bez tváře. Letmý dotek
její dlaně cítím dodnes. Nemohla mi rozumět, ale celou dobu tiše
poslouchala. Když jsem po několika dnech odjížděl, přinesla mi
k autu dva zabité králíky, jak jsem pochopil, jsou pro Toma.
Každý rok si sám kupuji stále stejný nový deník, myslím, že tenhle
typ objednávají jenom kvůli mně.
Živého kasuára jsem nikdy neviděl. Vzal jsem si týden dovolené
a odjel na východ, protože ten pták nikde jinde nežije. Následovaly
hodiny marného čekání, než se v akáciích rozsvítila dvě žlutá světla.
Do hlavy mi vlezla představa pralesního ducha, mozek mi začal
strachem vytékat nosními dírkami na prašnou zem, ale duch to
nebyl. Kasuár si mě zvědavě prohlédl, a zmizel dřív, než jsem stačil
vzít do ruky fotoaparát.
„Navrhnul jsem tě na moje místo,“ řekl Tom, když za rok odcházel
do penze. Jenže já nechci sedět v kanceláři a hrabat se v lejstrech.
Pořád mě baví stýkat se s domorodci a poslouchat jejich legendy.
Teď už jim docela dobře rozumím.
Ani pod novým šéfem se na mojí práci nic nezměnilo. Pořád se
k nim pravidelně vracím, a pokaždé jsou jejich kmeny menší,
a stáda klokanů větší. Na rozloučenou jsem dostal bumerang.
Najednou jsem si uvědomil, že jsem vlastně nikdy neměl žádný

vlastní život. Nic pořádného jsem nedokázal. Kdysi dávno jsem se
zamiloval a potom i oženil s tím, co současně miluji i nenávidím. Za
svoji schizofrenii si můžu sám.
Roky utekly a teď jsem starý a nepotřebný. Když se ráno podívám
v koupelně do zrcadla, nevidím sebe, ale kasuára. Ten zmizí až
šplíchnutím studené vody do očí. Většinu dne prosedím u stolku
pod otevřeným oknem a zapisuji všechno, na co si vzpomenu.
Všechny svoje deníky bych ale vyměnil za jedinou knihu, jenže píšu
příliš pomalu a předběhl mě milion lidí.
Po sedmdesátce už nebude moc příležitostí, jak něco změnit.
Možná bych udělal nejlépe, kdybych se vrátil, odkud jsem přišel.
Trochu z nostalgie a trochu také ze strachu ze smrti, které si tady
vůbec nikdo nevšimne. Vlastně ani nevím, kde moji domorodci
pohřbívají svoje mrtvé. Vím jenom, že na ně nikdy nezapomenu.
Vzal jsem do ruky darovaný bumerang a vyhodil ho z okna. Byl
jsem přesvědčený, že se nemůže vrátit, ale vrátil se a rozbil mi
hlavu. Nic lepšího se mi nemohlo stát. S vrstvou obvazů na hlavě
vypadám jak po lobotomii, několik dní nemůžu vůbec psát, jen
přemýšlet. Některé moje myšlenky byly možná geniální, ale na tom
teď nezáleží.
Odlétám, a se mnou letí jen kufr plný kasuárů, na které
nepotřebuji žádné vývozní povolení. Nejsem si ale jistý, jestli se
vracím nebo utíkám. Doma je prý člověk tam, kde má kořeny, jenže
přesazené stromy obvykle zapustí nové a rostou dál i na opačném
konci světa.
Motory řvou jako zraněné zvíře. Náhle všechno za okny prudce
padá a letadlo nabírá výšku.
„Já nechci, aby babička umřela.“
„Ani já.“ Nahlas to ale neřeknu.
Už není kam se vrátit.

