Odkud a kam

Židle zapraskala jako by úpěla námahou pod tíhou Ondřejova těla. Dělala to tak pokaždé, když
se některý z příležitostných hostů rozhodl vměstnat na ní svou tělesnou stránku do polohy, jež
prý podle současných vědců připravila člověka během několika století o jeho někdejší slávu a
sveřepost a tím i naději na lepší zítřky. Dělala to tak, i když se do ní usadil někdo z těch s nimiž
sdílela domov. Ráda tak upozorňovala, že i přes svou elegantně řešenou konstrukci,
jednoduchost a barvu, jež tak silně upomínala na nějaký stoletý dub, což byl snad i záměr, a i
přes další řadu neopomenutelných a jedinečných atributů pro něž byla pečlivě vybrána a stála
tam, kde stála, její schopnost vzdorovat fyzikálním veličinám má své hranice, stejně jako má
daleko k věčnosti. Nejraději a zdaleka nejhlasitěji to však dělala Ondřejovi, a to i v době, kdy
vážil sotva čtvrtinu toho, co dnes. Po čase se z toho stala vlastně taková hra, podobná těm, v
nichž si prarodiče usadí do klína svá vnoučata, a i kdyby od poslední návštěvy minul sotva týden,
nikdy nezapomenou říct něco jako; „Páni, ty si ale těžkej, už je z tebe velkej chlap.“ I Ondřejova
babička to tak dělala, ale to už je dávno.
Alespoň mu to tak připadalo. Když Ondřej zvrátil hlavu do záklonu, zavřel oči a přiměl židli
náhlým odrazem a škubnutím, aby ho houpala, zapraskala ještě víc jako by zalapala po dechu,
námahou i překvapením. Už tomu bylo dávno, kdy ji někdo přiměl stát na zadních nohách,
přesto měl Ondřej pocit, jako když ho někdo sevřel v náručí. Občas něco podobného dělával ve
vlacích, ve kterých poslední léta trávil tolik času. Zavřel oči, zaklonil hlavu a pomocí krátkých
rytmických pohybů si navodil něco jako krátký trans, jenž způsobil, že na několik málo okem
postřehnutelných zlomků momentu zapomněl odkud a kam jede. Bylo to příjemně zvláštní a
nelehce vysvětlitelným způsobem osvobozující. Tahle krátká amnézie, či co to vlastně bylo, by
leckoho asi vyděsila a přiměla ho se obávat o své duševní zdraví, Ondřej si ten nevšední pocit
ale zamiloval. Když se v něm po čase vytrvalého cvičení zdokonalil natolik, že pocit vydržel i
několik vteřin, začal mít zálibu v postupném prokousávání se do reality různými rozličnými
způsoby. Jeho nejoblíbenějším se stalo zírání na ostatní cestující v kupé, ve kterém jen matně

tušil obrysy svého tupého výrazu ve tváři. Hledal cokoli, co by mu na jeho dočasném
souputníkovi prozradilo nebo by ho alespoň přiblížilo k prozrazení současného stavu věcí. Pokud
byli spolucestující dva nebo i tři, leccos se dalo vytušit z jejich hovoru. Mnohdy stačilo i jediné
slovo pronesené nějakým nářečím, třeba jen pouhý regionalismus, akcent na slabice, na níž to
nebylo obvyklé, dědící se někdy i po generace, jenž v Ondřejově hlavě spustilo řetězec jen těžce
postřehnutelných pochodů klestících si cestu k zasloužené odměně v podobě tolik vytouženého
uvolnění a prozření.
Snažil se o to i teď. Stále ještě obutý narážel podrážkami na parkety v pravidelných intervalech.
Pochopitelně, že marně. Všechny ty vůně kolem něj, všudypřítomné, ač už tam možná vlastně
ani dávno nebyly, prosycovaly neustále čím dál tím více těžknoucí vzduch. S takovým vzduchem
v plicích lze jen stěží zapomenout, i kdyby to mělo být jen na okamžik, kde jste. Naopak. Celé
podnebí Ondřejova rodného kraje dávalo velice neodbytně tušit nejenom kam přijel, ale dost
možná i kým vlastně je. Při každém dalším úderu bot mu přítomný okamžik rozlepoval víčka
s čím dál tím větší urputností. Každý další úder bot oznamoval hmatatelně proudící čas a snad i
osudovost oné chvíle. Neúprosně. Nepřeslechnutelně. Jako když kostelní zvony odbíjejí
poledne. Kdyby ho tak viděl otec, jak tu v zablácených botách šlape po rozpraskané podlaze.
Otec. Myšlenka na otce ho definitivně přiměla k poslednímu, závěrečnému dopadu na všech
šest dosud namáhaných končetin. Prudce vstal. Židle zaúpěla potřetí. Oddechovala. Ondřej
bezmyšlenkovitě zamířil ke koupelně, cestou se zul a srovnal boty pod stoličku v předsíni. V
koupelně přistoupil k umyvadlu a když si po krátké němé diskusi s hašteřivým a rozpustile
škodolibým kohoutkem konečně umyl ruce, uviděl v zrcadle nad umyvadlem otcův stín, jako by
za jeho ramenem pečlivě dohlížel na provedení každého úkonu, každého návyku, který
Ondřejovi tak systematicky a pracně vštěpoval. Tak dlouho tu nebyl.
Když po chvíli z koupelny vyšel, jeho zrak se sesunul k podlaze v předsíni a ulpěl na několika
pohozených balíčcích odpadních pytlů, rozkutálených od sebe, zřejmě se tak muselo stát po
tom, co je Ondřej tak netečně položil na stoličku. Už po několikáté během toho dne se zamyslel
nad tím, jestli objem pytlů bude dostačující, aby pojal otcův stín prostoupený všemi těmi věcmi,
jež se stále jakoby nic povalují kolem, jako vždy odhodlané sloužit ke svému účelu. Ondřeje
zprvu překvapilo, že mu těch věcí, až na pár výjimek, není vlastně vůbec líto, až později si

uvědomil, že všechno to harampádí bylo stínem muže, jimž jeho otec kdysi býval, už dávno
předtím, než vůbec kdo pomyslel na to, že nakonec skončí ve všech těch pytlích, jenž se teď
válely po zemi, vypadající při tom jako smuteční kremrole.
Židle. Za neslyšného láteření nabírá opět síly k příštímu nenadálému pohnutí mysli, jež bude
muset snést, doufaje, že než se tak stane, uplyne alespoň tak dlouhá doba, aby výrobci nábytku
zvládli představit nejméně tři nové kolekce a ona tak stihla pohodlně vyjít z módy. Nevěděla
pochopitelně, že móda je ten z daleka ten poslední důvod, proč je ještě stále tady a že se Ondřej
chystá provádět tyhle nešetrné kousky dál, až do chvíle, kdy se tak stane naposled. Ať už pro ni
nebo pro něj. Dost možná to bude, vzhledem k rozumnosti a bezpečnosti podobných idejí,
naposled pro ně pro oba. Na tom už ale vlastně nesejde. Byla to přece jejich hra.
Ondřej toho dne klesl do jejího náručí ještě mnohokrát, střídavě vyčerpáním a tíhou vzpomínek
na cosi v dávno. Dno černého plastového pytle Ondřejovi silně připomínalo tavící pec, v níž měl
odpad nakonec stejně skončit. Cpal předměty do rozpálených útrob pytle a zase je vytahoval a
otáčel v dlaních a proměňoval je tak z odpadků zpátky na předměty, aby je potom, po chvíli
rozmýšlení, zase degradoval na vzpomínky hodné zapomnění. Skoro jako nějaký poněkud zvrhlý
kouzelník.
Rozhodování o životě a smrti, i když jen v metaforické podobě, člověka hrozně vysílí. Pro dnešek
toho měl dost. Zhroutil se do židle oněmělé dojetím, ona bude žít, ještě to sice nebyl poslední
den, ale věděla to.
Ondřej to zkusí ještě jednou, zakloní hlavu a začne temenem rytmicky narážet do stěny za
sebou, pomalu zavírá oči…Odkud a kam, odkud a kam. Odtud, vždycky to bylo odtud, vstříc
všem nábytkovým kolekcím světa.

