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P ece musí existovat zp sob, jak se dostat z tohoto ostrova - ostrova, který tvo í jeden
vysoký kus skály. Tak vysoký, že nejsou vid t vlny p íboje, jenž se rozbíjejí o obrovské
žulové valouny na úpatí skály.
Jako už mockrát p ed tím, stál Pavel op t na okraji této skály s výhledem do
nekone ných dálek mo e, ve výšce bezmála dv st padesát metr . P i pohledu pod sebe, mu
po zádech p eb hl mráz a on zase dostal strach, který už na tomto míst zažil vícekrát.
Náhle zavál slabounký v t ík, jenž si pohrál s jeho nahn dlými vlasy. V ten okamžik
se v n m cosi zlomilo a nep íjemný pocit strachu byl pry . V d l, že to kone n dokáže, že
kone n unikne ze spár tohoto prokletého ostrova, kusu skály, uv zn ného v nekone ném
mo i.
Netušil pro , ale vnit n cítil vít zství nad strachem, nad tém jistým neúsp chem
jeho inu a nad p ekonáním samotných lidských možností.
P istoupil blíže k okraji skály. P itom uvolnil n kolik kamínk . Jak padaly, cestou
narážely do dalších, až je následn pohltily dravé vlny p íboje. On je však nevnímal, dokonce
ani propast pod sebou a mocný hluk vln, jenž se s obrovskou silou ítily na valouny a
rozst ikovaly se do stran a do výšky, aby se následn vrátily zp t do mo e a nechaly se pohltit
novými vlnami.
Instinktivn rozpažil. Oble en jen v tri ku, vnímal hru v tru s jeho chloupky na rukou.
Zkusil natá et ruce. Vítr jakoby zesílil. Chloupky za aly více tancovat. Náhle m l pocit, jenž
mívají jen ptáci, že umí íst a p edvídat neviditelnou hru v tru. Te již nemusí otálet. Ud lal
další krok blíže k okraji skály. V periferním vid ní skála zcela zmizela. Už jí nevid l. Nyní
tam byl jen On, Vítr a Prázdnota – nekone ná, nic nesvazující prázdnota. Byl svobodný.
Slyšel jen vítr jak sviští kolem n j.
Pak na krati ký okamžik znejist l. M l pocit, že jej n co volalo. Trvalo to jen zlomek
vte iny, ale sta ilo to, aby ud lal krok zp t. Ruce p ipažil k t lu.
Vy kával.
Necht l tento okamžik usp chat. První let p ece zažije jen jednou.
Znovu rozp áhl ruce.
Op t vítr ševelil kolem jeho t la. Fascinovaly jej chloupky na pokožce jeho rukou,
jenž se znovu roztan ily. Nakro il, aby m l v tší stabilitu pro odražení.
Na okamžik si ješt vychutnal pocit vít zství nad v trem. Jeho t lo mu ne inilo
žádnou p ekážku, jakoby ani žádné nem l. Vítr proudil jen kolem n j. Kontaktu s t lem se
vyhýbal. Na svém b iše necítil žádný tlak vzduchu. Vzhlédl vzh ru na racky, kte í kroužili na
jednom míst - jakoby na n j ekali. Odrazil se od skály, toho strach navozujícího kusu
kamene, který mu nedal spát po celou tu dobu na tomto bohem zapomenutém ostrov . Ruce
držel po ád od t la, aby m l co nejv tší plochu. Na krati ký okamžik m l pocit, že spadne do
mo e jako kamínky, které zchodil, ale nestalo se tak. Místo rukou cítil k ídla. Op el se jimi o
vítr, který jej nadzvedl výše. Vid l jak se rackové p iblížili. Ješt jednou zkusmo mávnul
k ídly, zda se mu to jen nezdá. Op t jej vítr vynesl výše. Pak už podv dom etl vítr a
v harmonii s ním mával k ídly. Nechával se v trem unášet jakoby létal odjakživa. Vzhlédl
vzh ru a radostí zak i el na racky. Z úst však nevyšel hlas, ale rac í sk ek.
Byl jedním z nich.
Paní Pavlová nemohla usnout. D lal jí starosti syn Pavel. Dnes to byl práv m síc, co
nastoupil na St ední odborné u ilišt hornické a m l již za sebou dva týdny praxe, které mu
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práv dnes, tj. v pátek skon ily. Z po átku se vracel dom nadšený z toho, co se tam vše
nau il. Dozv d l se, v jakých hloubkách se v dnešní dob musí t žit uhlí, jaké se k tomu
používají techniky a jak se zajiš uje bezpe nost horník v t chto hloubkách. S mistrem
dokonce absolvovali jednu návšt vu skute ného dolu v Karviné.
Pak se jeho chování – jakoby bez p í iny – náhle zm nilo. Dom se vracel, až n kolik
hodin po skon ení praxe, s nikým necht l doma mluvit a v jeho obli eji byl patrný výraz
strachu. I p esto, že se jej rodi e pokusili n kolikrát vyzpovídat, nic ne ekl a dál se viditeln
trápil.
Paní Pavlová m la o syna p irozen strach. Manžel jí chlácholil, že byl z po átku taky
takový, a nadšen, že jeho syn jde v otcovo šlép jích, mávnul nad tím rukou, se slovy: „To se
asem poddá. Horni ina je t žká robota pro tvrdé chlapi.“
Pavlovo matka však byla jiného názoru. P edpokládala, že pokud má její syn opravdu
n jaké problémy se školou, dnes aspo pook eje a bude plný života, nebo mu škola
dopoledne skon ila a jeho eká celý volný víkend.
Bohužel se tak nestalo.
By to byla teprve hodina, co si lehla do postele, p ipadalo jí to jako v nost. Cht la to
n jak zm nit, p estat na to myslet. T eba má její muž pravdu a ona d lá z komára velblouda.
Vstala, p etáhla si p es sebe župan a šla do kuchyn si napustit sklenici vody. Cestou zpátky si
došla na WC. Vždycky, když byla nervózní a d lala si o n koho nebo n co starosti, musela
n kolikrát b hem noci vstát a vykonat pot ebu.
Když procházela kolem pokoje svého syna, uslyšela n jaký šramot. P ekvapená, že její
syn je ješt vzh ru – šel spát p ece v dev t hodin a nyní již byla p lnoc, – pootev ela dve e do
jeho pokoje.
Pavel stál s rozpaženýma rukama na parapetu otev eného okna. Jeho matka strachem
ztuhla, neschopna ze sebe vydat jedinou hlásku. Její syn nakro il jednou nohou dop edu.
V ten moment jí došlo, co se d je.
„Pavle!“ Vyk ikla zd šením.
Na moment to vypadalo, že jí syn zaslechl a couvl zp t. Stále však hled l ven – n kam
do dálek.
Krátký okamžik si pohrával s rukama a r zn je natá el. Pak stejnou nohou, jako p ed
tím, nakro il až na venkovní parapet.
„Nééé!“ Zvolala zoufalá matka, tušíc, co bude následovat.
On však na její k ik nereagoval, zpevnil ruce a sko il.
„Kriste pane!“ Pavlovo matka dob hla k oknu. Svého syna už zachytit nesta ila.
Vid la jen, jak zvedl hlavu a podíval se k nebi, n co vyk ikl. Nerozum la mu. Pak se ozvala
d sivá rána p i nárazu Pavlova t la o zem.
Byl mrtvý.
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