Pevná ruka
Pevná ruka
Šťastie je ako pramienok vody. V jednej sekunde ho držíte v rukách, príjemne chladivý
sa vám vlieva do prstov, zájde vám pod kožu, zlieva sa vám s krvou v žilách a dáva
vám pocit duševného pokoja a vyrovnanosti. V druhej sekunde vám však pretečie
pomedzi prsty a ten harmonický pokoj vyprchá. A vy si pomyslíte: „Už som ten
prameň skoro udržal. Nevadí, možno nabudúce.“ Toto tvrdenie si zakaždým
opakujete, keď vám šťastie opäť prekĺzne popod nos.
„Ema? Ema!“ moje meno je opakované nahnevaným hlasom vedľa mňa a keď môj
mozog zaregistruje fakt, že na mňa niekto hovorí, potrasiem hlavou a zaostrím na
rozčúlený pár smaragdových očí. „To už je druhýkrát za túto konverzáciu! Približne
ako dlho ma už nevnímaš?“ fľochne Stela. „Prepáč“ je jediné, čo poviem. Stela si
vzdychne a začne sa pohrávať s prameňom havraních vlasov. „Viem, že ťa niečo trápi.
Nemysli si, že to na tebe nie je vidieť,“ povie. Keď ostanem ticho, prisadne si bližšie a
dodá: „Predsa vieš, že mne môžeš povedať všetko.“ Toto tvrdenie považujem sa
polopravdu. Viem, že jej môžem povedať všetko, no taktiež viem, že nemôžem. Sú
skrátka veci, ktoré nemôžem povedať nikomu, pretože neviem ako.
Pocity, ktoré mám v sebe, myšlienky, ktoré mi neustále víria v hlave. Niekedy mám
pocit akoby sa všetko okolo mňa rútilo a pomaly ma to zasypávalo. Aj telocvičňa v
škole mi dáva pocit uzavretosti. Dusím sa. Lapám po dychu, no moje hrdle nevie prijať
vzduch. Všetko okolo mňa sa točí a ja stojím a dívam sa. Ľudia odrazu rozprávajú príliš
nahlas, všetky zvuky ma ľakajú. A ja kričím, kričím „ticho!“, no nikto sa neozýva,
pretože tu nikto nie je. No ja ich počujem. Počujem, ako sa mi líškajú ich jedovatými
hlasmi. Ako sa obtierajú o moje ruky, nohy, vlasy. Ako sa ma snažia strhnúť pod
nepokojnú hladinu a stiahnuť ma až na dno, samé čierno čierne dno. A ja sa neviem
obrániť. Neviem sa pred nimi skryť. Sú všade. Pod posteľou, v skrini, sedia vedľa mňa
v škole. Sú v mojej hlave. Neustále. Sú. Tu.
„Ema,“ potrasie so mnou Stela a ja na ňu vyvalím oči. Chvíľu som ticho a snažím sa
nadýchnuť. „Je- je tu strašne dusno,“ zahabkám. Steline oči s dlhými mihalnicami sú
plné úzkosti a strachu a moje oči sú dokonalým zrkadlom tých jej. „Zhlboka sa
nadýchni,“ pokojne mi dohovára, no ja vyskočím na nohy a začnem sa triasť.
„Strašne- strašne-,“ snažím sa vyjachtať. Stela pohotovo vstane, opatrne ma chytí za
ruku a vedie ma von z kaviarne, ktorá je, mimochodom, skoro prázdna.
Neviem, kam ideme. Nič okolo seba nevnímam. Ľudí, autá, ruch. Jediné, čo mi

pripomína, že som živý človek a nie socha z mramoru, je nežná, no zároveň pevná
ruka, ktorá mi obopína zápästie. Cítim, že Stela na mňa hľadí, no nedokážem sa na ňu
pozrieť. Nepozerám sa vlastne na nič. Pred očami mám štipľavú hmlu. Autobus, v
ktorom sa vezieme, odrazu prudko zastane a ja cítim, ako ma tá ruka, ktorá pôsobí
ako magnet k realite, ťahá na nohy a vyvádza von z prepchatého vozidla.
Sme na lúke. Vôbec si nepamätám cestu sem. Neviem číslo autobusu, ktorým sme sa
viezli. Ako dlho sme išli? Išli sme vôbec autobusom? Sme vlastne vôbec tu? Uvedomím
si, že tu naozaj sme, pretože Stela ma usadí na vlhkú trávu a zošmykne sa vedľa mňa.
Drobné kvapky rosy mi príjemne schladia nohy. Slnko žiari a zohrieva mi gaštanové
vlasy, a tak zakloním hlavu a nechám, nech mi slnečné lúče osvietia tvár. Po pár
minútach otvorím oči a uvidím Stelu, ako na mňa pokojne hľadí. „Si v poriadku?“
opýta sa s neistým úsmevom. „Ďakujem,“ stisnem jej ruku a ona mi stisk opätuje.
„Pozri sa, tam je potok! Poďme tam,“ zajasá a vyskočí na nohy. Vyteperím sa hore a
pomaly ju nasledujem.
Nie je to potok, ale skôr potôčik. Len úzka čiara v čerstvej tráve, ktorá lenivo tečie a
potichu žblnká. Som ohromená tým, že ho Stela zahliadla. Sadne si na kraj, ruku strčí
dnu a ukazuje mi, nech to skúsim aj ja. Spomeniem si na tmavé dno a tvár mi
zamrzne. No potom zacítim tú pevnú ruku, ktorá ma usadí do tureckého sedu a hlboké
dno sa vytratí. „Je to fajn,“ pomaly povie a keď uvidí, že sa mi na tvári robia jamky od
prichádzajúceho úsmevu, plecia sa jej uvoľnia a strach opadne. Opatrne ponorím ruku
do plytkého potôčika a trochu vody si naberiem do rúk. Áno, šťastie je ako pramienok
vody a neudržím ho naveky. No práve teraz ho držím. Práve teraz som šťastná.

