Předmluva
To, že vznikla tato povídka a pak další čtyři, je čirá náhoda.
Nikdy předtím jsem neměl ambice ani sklon ke psaní.
Jednoho dne jsem si ale sedl k notebooku, do uší jsem si
dal sluchátka a napsal ji. Šlo to velmi rychle. Jako by se to
prostě mělo stát.
Stylem Jacka Kerouaca jsem psal v kuse bez přestávky,
až vznikla tato povídka. Stejným způsobem jsem napsal i
ostatní z knihy „Ještě není konec, dokud nevyhraji“. Dal
jsem je přečíst pár známým a ti byli překvapeni, jak
jednoduchý příběh může být tolik emotivní.
Pak jsem dostal nápad. Požádal jsem je, aby si ji
přečetli zároveň s písničkou, se kterou jsem tuto povídku
psal. A ohlas byl ještě větší. Jako by se dostali přesně do té
nálady a situace, ve které povídka vznikala.
Užij si i ty příběh, na který jen tak nezapomeneš.
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Doporučení
Při psaní každé povídky jsem poslouchal vždy nějakou
písničku. V jejím duchu je pak celá povídka napsána. Chtěl
bych ti tedy, čtenáři, dát jedno doporučení.
Ideální by bylo, pustit si níže uvedenou písničku do
sluchátek a nenechat se rušit okolím. Vnímat jen její
atmosféru. Stačí nastavit opakování písničky tak, aby hrála
stále dokola. Za chvíli ji při čtení nebudeš vnímat, jen
dokreslí pocity a emoce, při kterých tato povídka vznikala.
Ovšem záleží jen na tobě, zda doporučení uděláš nebo
ne.
Povídka, kterou se právě teď chystáš číst, byla napsána
v doprovodu této písničky:
Lenny Kravitz
I’ll be waiting
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POVÍDKA

Náhoda nebo osud?
Tento příběh začíná mnohem dřív, než kam se
dostáváme právě my, ale o tom až později. Jsme na palubě
letadla mířícího z Londýna do New Yorku. Boing 747.
Mladý muž v dobře padnoucím šedém italském obleku,
hnědých kožených botách, na míru šitou růžovou košilí a
jeho oblíbenou úzkou černou kravatou, právě dočítá
knihu. Všimli byste si jeho monogramu na levé manžetě.
Zavřel ji a smutně odložil na sedadlo vedle sebe. Je
prázdné, ale nemělo být.
Kdyby vše bylo jako obvykle, seděla by vedle něj jeho
přítelkyně. Vždy cestovali spolu. Ale dnes už pro něj
nebylo obvyklé nic. Cítil se jako ve snu. Jsou to dva dny, co
se stala ta nehoda. Nějaký šílenec přehlídl červenou a
narazil přímo do dveří řidiče. Černý Aston Martin byl
odhozen na druhou stranu ulice. Nepřežila to.
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Obvykle bývá veselý a zábavný, ale dnes takový není. Vy
už víte proč. Neskutečně ji miloval. Prožívá vnitřní zápas.
Přemýšlí, zda mohl udělat něco, aby tomu předešel.
Nemohl udělat nic. Nikdo nečekal, že by se něco takového
mohlo stát. Nikdo s tím nepočítal. Možná si řeknete, to se
občas stává. Ovšem, je to možné. Ale on přemýšlí, proč
právě jim?
Když se to stalo, jela za ním. Zrovna ji vařil večeři.
Věděl, co měla ráda. Penne s rajčaty, olivovým olejem a
parmezánem.
Bylo to její nejoblíbenější jídlo. A přesně to ji vařil.
Dá se říct, že milovala italskou kuchyni. Hlavně, když ji
vařil on. Byl pokaždé radostí bez sebe, když viděl její
rozzářené oči. A ona se ráda dívala, jak vaří. Byl u toho
sexy a byla s ním legrace. S jídlem si hrál a vždy když byla
příležitost, zapojil ji.
Hodně věcí v životě dělali spolu. Poznali se před třemi
roky. Skoro každý den byli spolu a ji to stále neomrzelo. A
jeho také ne. Když se na něj usmála a podívala se tím
zvláštním pohledem, věděl, že prostě patří k sobě.
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I na tohle dnes myslel. Vzpomínal na všechny chvíle,
které spolu strávili. Let je klidný a slunce svými paprsky
osvětluje celou palubu. Byl zvyklý létat. Cítil se tu
bezpečně.
O tom, že bude často létat, snil už jako malý. Měl
hodně snů a spousta se mu jich už splnila. Snil o tom, že
bude mít úspěšnou firmu. Založil investiční společnost,
která neustále rostla a prosperovala. Investoval do
nemovitostí a malých firem. Rád pomáhal uskutečňovat
sny jiných nadšených lidí.
Podobných jemu svým elánem a odhodláním jaké měl
on. A jeho práce mu dávala příležitost cestovat každý den.
Měli v plánu v New Yorku koupit další byt. V Trump
Tower jej prodával jejich známý. Stěhuje se do Dubaje a za
New Yorkem chtěl udělat velkou tlustou čáru. Nenáviděl
ho. Což oba nebyli schopni pochopit, jelikož to město
přímo zbožňovali. Vlastě nepřímo může za to, že se dali
dohromady.
Když se poprvé setkali, hrál obraz tohoto města svou
roli. Bylo to ve Vídni na narozeninách jeho kamaráda. Měl
čtyřpokojový byt na ulici Mariahilfer Strasse s velkou
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kuchyní spojenou s obývacím pokojem. Lidé byli
rozprostřeni všude okolo. Ne všechny znal. Ačkoli se velmi
rád seznamoval. I přesto ho zaujalo něco jiného. Veliký
obraz dělníků z New Yorku stavících Empire state
building. Možná ten obraz znáte. Dá se dnes koupit skoro
všude. Ovšem tento byl obrovský.
Přišel k němu. Prohlížel si každý detail. Byl do toho tak
zabrán, že si nevšiml, že vedle něj někdo stojí. Byla to ona.
Oba se dívali se stejným zaujetím.
Držela v ruce drink. Martini. Jeho oblíbené pití.
Protřepat, nemíchat, jako James Bond. A navíc, jeho
kamarád ho uměl skvěle připravit. Podíval se jí do očí.
Usmála se. Oslovil ji.
„Líbí se ti ten obraz?“
„Líbí? Miluji New York. Víš, že když stavěli Empire
state building, bylo to v době krize. Lidé neměli práci a to
byla jedna z mála příležitostí, jak si vydělat?“
„Opravdu?“
„Ano, dělníci byli rozděleni na skupiny po čtyřech a
každé ráno mistr vybíral dělníky po skupinách. Když
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náhodou někdo nepřišel, nemohla ten den pracovat celá
skupina a nahradila ji jiná.“
Zaujalo ho, kolik toho o tom ví.
„Jednou bych se chtěla do New Yorku podívat,“
povzdychla si.
„Já už tam byl a je opravdu nádherný.“
Usmáli se na sebe. Začali si povídat. Vzpomíná si, že se
mu líbila hned od začátku. A on jí také, ale to ještě
nevěděl.
Bydlela v Bratislavě, studovala tam. To, že se potkali,
byla náhoda. I když si dokážu představit, že někteří z vás
by řekli, že to je osud. Slyším, jak říkáte: „Nic v našem
životě se neděje náhodně.“ Jenže v tomto případě to
náhoda byla.
On totiž ve Vídni také nebydlel. Neustále se stěhoval.
Bavilo ho to. Momentálně bydlel ve Švýcarsku. Dotahoval
tam investiční strategii a koupi několika malých firem.
Byla půvabná a chytrá.
Na toto vzpomínal, když ho vyrušila letuška. Ptala se
ho, zda chce přinést něco k pití. Musela se zeptat dvakrát,
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vůbec ji napoprvé nevnímal. Dal si džus. Obvykle by
poprosil o dvě Martini, ale jak jsem říkal, dnes není skoro
nic jako obvykle.
Povídali si spolu ten den až do noci. Vyměnili si na
sebe telefonní čísla. Dodnes si ho pamatuje z paměti.
Dozvěděl se, že ve Vídni bude ještě dva dny. On také. Pak
se musí vrátit do Švýcarska a ona do Bratislavy.
Pousmál se. Vybavuje si, jak dlouho přemýšlel, zda ji
má hned zavolat. Co by se stalo, kdyby tenkrát tu odvahu
v sobě nenašel.
On ale nepatřil mezi ty, kteří čekají a váhají. A proto ji
zavolal ještě po cestě do hotelu. Domluvil se s ní na
snídani v Cafe Amadeus na März Strasse 4. Kdysi dávno
tam oba byli. Každý v jinou dobu.
Vybavuje si, že z jejího hlasu cítil radost. Asi na jeho
telefon opravdu čekala. Přála si, aby zavolal.
Zalehl do postele, ale nemohl na ni přestat myslet. Čím
ho tak zaujala? Měla krásné ruce. Úžasný úsměv. A všiml
si, že při povídání občas zvedne obočí nad levým okem.
Měla něco do sebe, co ho k ní táhlo.
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Je zajímavé, že i ona v posteli přemýšlela o tom, čím ji
zaujal on. Měl dobrou postavu. Byl sice menší než ona, ale
měl nádherný zadek. Pokaždé, když byla příležitost, sjela
ho pohledem od hlavy k patě a pokaždé se na něm na
chvíli zastavila. Nemohla od něj odtrhnout oči. Byl krásný,
pevný, kulatý. Dodnes takový je. Měl na sobě modré
nenápadné rifle.
Ale i přes ně to bylo skvěle vidět.
Moc nemluvil, jen poslouchal, co vypráví ona. To se jí
líbilo. Ráda mluvila. Všimla si ještě, že má krásné
modrozelené oči. Ano byly to oči a zadek, co ji učarovaly.
Oba se na setkání těšili. Opět byl vyrušen z přemýšlení a
vzpomínání. Letuška mu přinesla džus. Poděkoval a hned
se napil.
Když se potkali podruhé. Povídali si, jako by se znali
odjakživa. Vůbec jim nepřipadlo, že se poznali teprve
včera.
Paprsky slunce mu zazářily do obličeje. Obvykle by se
usmál. Měl to rád. Ale dnes si to ani neuvědomil. Byl
zasněný.
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Když se měli rozloučit, nabídl jí, že ji sveze. Dojeli až k
místu, kde bydlela její kamarádka. Chtěl ji políbit, ale
nenašel odvahu. Jindy nebývá tak nesmělý. Ale tentokrát
to bylo jiné.
Nevydržela ona. Políbila ho na tvář. Rozloučila se a
odešla.
Chvíli tam ještě čekal a díval se, jak míří směrem ke
dveřím. Měla krásné dlouhé nohy. A její blond vlasy vířily
ve vánku.
Nikdy nenosila nic na hlavě. Žádná čepice, šátek,
kšiltovka, nic. Mohl být mráz či vedro. Prostě to neměla
ráda, ale to se dozvěděl až později. Přemýšlel, co se to s
ním děje.
Ještě ten večer si psali na facebooku snad do dvou do
rána. On byl na pracovní schůzce, ale moc to dění kolem
nevnímal. Myslel na ni. Každou chvíli se díval na svůj
notebook a psal ji odpovědi. Usmíval se při tom. V
jedenáct si sedl v hotelu do lobby baru a psali si dál.
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Chtěl ji ještě vidět, začal si uvědomovat, že se mu
zarývá pod kůži. Ona to cítila také. Domluvili se, že se
ráno ještě potkají, než budou muset oba z Vídně odjet.
Při psaní mu prozradila, že by chtěla zkusit jaké to je,
líbat se s ním. On na to myslel také. Řekl si, že až se
potkají, políbí ji a bude jí líbat celou dobu, pokud bude
chtít. Připadal si jako v pubertě.
Usrkl džus. Podíval se před sebe na obrazovku s mapou
letu.
Před chvíli vyletěli z letiště v Londýně a už se dostávají
nad oceán. Podíval se vedle sebe. Viděl ji tam. Ale dnes
vedle něho není. A už nikdy nebude. Nemůže tomu pořád
uvěřit.
Vzpomíná si, když za ní přijel, jen se pozdravili a odjeli
do krásné, útulné kavárny nedaleko centra. Doporučil mu
ji kamarád, u kterého se poznali. Proto měl jistotu, že tam
dělají kávu Illy. Je to jeho nejoblíbenější značka kávy.
Hlavně cappuccino. Italové prostě vědí, jak připravovat
skvělé kafé. Ale to jsem odbočil.
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Sedli si na koženou rohovou sedačku. Objednali si.
Přemýšlel, jak to nejlíp udělat, aby ji mohl políbit. Ale ona
si mezi něho a sebe dala svou kabelku. Přemýšlel, proč to
udělala. Teď se k ní přece nemůže dostat.
Povídali si a on tu tašku odsunul nenápadně vedle sebe
na druhou stranu. Přiblížil se k ní. Ucukla. Asi se stydí,
pomyslel si. Nebo co se děje? Měli na sebe jen hodinu a po
celou dobu se nedostal k tomu, pro co se rozhodl. Chtěl ji
přece líbat. Čas utíkal jako voda.
Vzpomíná si, jak byl nervózní, ale nemohl od ní
odtrhnout oči. Oba už museli jít, jinak on nestihne letadlo
a ona vlak. Zaplatil a vezl ji zpátky k domu. V duchu si
nadával, že se nedokázal dostat k tomu, aby ji políbil.
Zastavil před domem. Podívala se na něho, on na ni.
Oči jim zářily. Přiblížila se k němu. Jemně ji políbil. Ona
jeho. Z ničeho nic se začali vášnivě líbat. Veškerý stud a
ostych byl pryč.
Líbali se možná pět minut. Nemohli se od sebe
odtrhnout. Bylo jim nádherně.
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Ale museli. Díval se na ni. Ještě jednou ji vášnivě
políbil a pak odešla.
Až potom, co si zase psali, se dozvěděl, že ona ho
chtěla také líbat už v té kavárně, ale nemohla překonat
svůj ostych.
Vzpomíná na to. Nikdy nezapomene. To se nedá
zapomenout. Měla nádherné rty a líbala úžasně.
Otřepal se. Už nikdy ji nebude moci tak vášnivě políbit.
Sklonil hlavu. Vytáhl svůj plátěný kapesník a vysmrkal se.
Bylo mu do pláče, ale muž přece nebrečí. Uklidňoval se.
Napil se džusu. Ruka se mu trochu třásla.
Vzpomíná na jejich další setkání. Musel služebně do
Bratislavy. Po pravdě řečeno, nemusel, ale chtěl ji prostě
zase vidět. Domluvil si tam pracovní jednání.
Na letišti si půjčil auto. Malé, černé, sportovní Audi.
Setkali se až večer. Měli v plánu jít do nedalekého hotelu
na kafe, ale nikam se nedostali. Hned, když si k němu
sedla do auta, se začali vášnivě líbat. Bylo to jako by vůbec
nebyli od sebe.
Podíval se na ni. Usmála se.
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„Chceš tam jít?“
„Ne, chci být tady teď s tebou.“
Pohladil ji rukou po tváři. Políbil ji. Seděli v autě a byli
jen tak v objetí. Z mp3-ky jim hrála písnička od skupiny
Roxette: It must have been love. Určitě ji znáte z filmu
Pretty women.
Vzpomíná si, jak to v autě bylo malé a krkolomné.
Nemohli se pořádně hnout. Příště si musí půjčit větší. Ale
kdo mohl vědět, že se nikam nedostanou a zůstanou v
autě?
Šeptal ji do ouška: „Jsi nádherná.“ Ona ho na oplátku
šibalsky kousla. Vybavuje si tu vášeň a energii, dodnes mu
z toho běhá mráz po zádech. Ta píseň hrála pořád dokola.
Už ji ani nevnímali. Vnímali jen sami sebe. Hořeli pro
sebe. Občas se zasmáli něčemu vtipnému, co se jim při
tom přihodilo.
Opět se napil džusu. Z okna vidí pod sebou modrý
oceán a slunce mu paprsky osvětluje tvář. Cítí, že hřeje.
Ale nic to s ním nedělá. Je v myšlenkách jinde. Vzpomíná
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si na otlačená kolena a na to, jak mu pak ukazovala, kde
všude má malé modřiny. Měl si opravdu půjčit větší auto.
V Bratislavě se zdržel týden a nebyl večer, aby nebyli
spolu. Nemohli bez sebe být. Celý den se na ni těšil a ona
na něj.
Vzpomíná si na každou chvíli, kdy byli spolu. Přemýšlel
nad tím, kdy se do ní vlastně zamiloval. Nedokáže si
vybavit, kdy přesně to bylo, ale moc dobře ví, že to bylo to
nejúžasnější, co doposud zažil.
Ovšem já vám to mohu prozradit. Vím to. U obou to
bylo stejné. Zamilovali se do sebe hned u toho obrazu. Ale
ani jeden si to nechtěl přiznat. Nikdo z nich si to nechtěl
připustit.
Nevěřili na lásku na první pohled. Ale prostě se to
stalo. A co vy? Vy věříte? Zažili jste něco podobného?
Zajímala by mě vaše odpověď, ale nechám to na vás.
Koncem týdne se domluvili, že budou poprvé spolu
přes noc. Nikam nespěchali. Všemu nechali volný průběh.
Byl Silvestr. Ale ani on, ani ona ho nemají moc rádi.
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Ovšem od té doby, najednou pro ně měl úplně jiný
význam.
Vzpomíná si, když k ní přišel poprvé do bytu. Malý,
útulný. Na stole pár chlebíčků a láhev červeného vína. On
moc nepije.
Snad jen příležitostně, Martini. Ovšem dnes mu
červené víno chutnalo jinak. Bylo u ní a od ní.
Zavolal letušku. Napadlo ho, že teď by vypil, klidně
celou láhev, ale bylo by to proti jeho zásadám. A ani my
mu to nedoporučujeme. Nikdy to nic nevyřešilo a
nevyřeší. Musí se s tím poprat sám.
Sundal si sako, aby se nepomačkalo. Vůbec neví, proč si
ho nesundal hned. Poprosil letušku o deku. Ačkoliv v
letadle je teplo. Jemu je ale zima.
Opět se zasnil. Vybavil si tu noc do každičkého detailu.
Nevím, zda vám tu mám popisovat, to o čem konkrétně
přemýšlel. Zda se to sem hodí. Řeknu vám jen, že oba z
toho měli neskutečný pocit a bylo to delší než čtyři hodiny.
Z toho večera vznikla její oblíbená věta. Na otázku, kde si
prožila
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Silvestr, odpovídala: „Já na kuchyňské lince a ty?“
Vzpomíná si, jak si na tu odpověď reakci všech
vychutnávala. Měla při tom ten svůj šibalský úsměv, který
se mu na ní tolik líbil.
Od té doby se spolu milovali pokaždé, když byli spolu.
Našli si místo i příležitost. Ale je až s podivem, že pro oba
to „pokaždé“ bylo jako poprvé.
V tom jim mnozí z nás můžeme závidět. U většiny lidí
se ta vášeň postupně vytrácí. U nich ne. Užívali si
každičkou vteřinu, kterou mohli být spolu.
A kdybyste se ho na to zeptali, řekli mu datum.
Vzpomněl by si na místo i na průběh. Oba to tak měli. Ale
o tom vám vyprávět nebudu. Jen jsem chtěl, abyste si
udělali představu.
Bylo to mezi nimi neskutečně silné. Ani jeden dosud
něco takového nezažili.
Dalo by se říct, že byli citově vyspělí. Oba věděli, jak
toho druhého udržet v permanentním natěšení. I když
spolu byli třeba celý den.
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Pokaždé, když se na ni podíval, věděla, že ji opravdu
miluje. Bezmezně. A on to na ni poznal také.
Přikryl se dekou. Letuška mu mezitím přinesla další
džus. Vybavil si její oči. Ten den, co se to stalo, se ráno
také milovali. Přitulil se k ní. Políbil ji na čelo. Chvíli
zůstali v objetí.
Miloval její vůni. Strašně mu chybí.
Pravidelně se vídali. Pokaždé si byli tak vzácní.
Dostudovala. A odstěhovali se do Londýna. Navrhl ji, že
mohou pracovat společně, že mu může pomáhat. Vše se
rychle naučila a v některých věcech byla dokonce lepší než
on. To na ni miloval. Ten zápal, nadšení a odhodlanost.
Věděl, že to pro ni nebude lehké, ale jakmile se pro
něco rozhodla, nikdy od toho neustoupila. Nikdy se
nenechala odradit. V tom byla výjimečná. A nejen v tom.
Pro něj byla prostě dokonalá. Vážil si toho, že se stejnou
vervou přistupovala k němu. Rozhodla se pro něj, on pro
ni a vše ostatní bylo druhotné. Důležité, ale druhotné.
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Opět si usrkl džusu, uvědomil si, že vlastně vůbec
nevnímá dění kolem. Je pohroužen do sebe. Ale my se mu
ani nedivíme. Co byste na jeho místě dělali vy?
Povolil si kravatu a rozepnul první knoflík u krku. To
nikdy nedělal, ale dnes je to všechno jiné.
Vzal si do ruky diář. Listuje v něm. Dívá se na to, co
spolu měli v plánu po zbytek roku.
Je 11. květen. Cesta do New Yorku, prohlídka bytu,
cesta k Empire State Building. Pokaždé, když byli v New
Yorku, se tam byli podívat. Byl to pro ně symbol jejich
seznámení. Pak oběd v Rockefeler center. Projít si Central
park. A nakonec navštívit Flatiron Building, která v roce
1902 patřila se svými 87 metry k nejvyšším budovám.
Oběma se tak líbila, byl to vlastně první mrakodrap v New
Yorku. A kousek od něj byla jedna útulná kavárna, s
výhledem do ulice. Oba rádi pozorovali to dění venku.
Často sem chodívali.
Tentokrát měli být spolu v New Yorku už po sedmé.
Nikdy nevynechali projížďky metrem, dali si u východu
Hot dog a prohlíželi si krásy města.
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Na to vše si vzpomněl, když se díval do svého diáře.
Cítí se tak prázdný. Listuje dál.
V červnu měli být ve Vídni a v červenci měl mít
konferenci v Amsterdamu, měla tam jet s ním. V září do
Paříže. Milovala podzimní Paříž.
Ráda četla knihy od Kundery a představovala si, že je
některými hrdinkami jeho románů. Líbila se jí Paříž
třicátých let.
V říjnu by je čekal Milán a v listopadu Bratislava. V
hotelu Kempinski se oba měli zúčastnit už potřetí
konference na téma osobního růstu, podnikání a vztahů.
Vybavil se mu ten hotel. Byli doby, kdy se on jezdíval
jen dívat a inspirovat se. Chtěl mít jednou svůj vlastní
velký hotel se službami na úrovni a vynikající kuchyní jako
je právě Kempinski v Bratislavě.
Před hotelem černý Rols-Royce a vždy usměvavý
vrátný. Když tam byl poprvé před 6 lety, ani nevěděl, že
ten hotel v Bratislavě vůbec je. Náhodou jel okolo. Prudce
šlápl na brzdy a otočil se zpátky. Zaparkoval a šel dovnitř.
Úplně ho uchvátilo, jaké to bylo, když prošel točícími
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dveřmi. Rozhlédl se a sedl si na to nejlepší možné místo.
Dal si kávu. A pozoroval dění kolem. Obdivoval to.
Dnes už si ho zvou oni. Od té doby se opravdu
vypracoval. Jen on ví, jak moc těžké to bylo, a kolik úsilí
ho to stálo. Kdybyste se ho ale zeptali, čím to? Odpověděl
by jeho oblíbenou větou:
„Za každým úspěšným mužem je silná a úspěšná
žena.“ Ale dnes se ho raději ptát nebudeme.
Dal ruku na opěradlo. Podvědomě tam chtěl najít její
ruku. Vzpomněl si, jak se spolu často drželi za ruce. Nebo
jak ji hladil po zádech a kdykoli mohli, navzájem se
nenápadně dotýkali. A bylo jim úplně jedno, kde byli.
Například, když šel kolem, dotkl se jemně jejího
ramene. Kdybych vás na to teď neupozornil, asi byste si
toho ani nevšimli. Tak nenápadné to bylo. Ale oba to
neskutečně těšilo. Nebo, když jeli výtahem, hned jak se
zavřeli dveře, přitiskl se k ní a dlouze ji políbil. Měla to
ráda. Pokaždé si našel příležitost ji políbit, dotknout se jí,
pohladit. A ona také.
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Listuje dál diářem. Listopad patřil pravidelně rodině v
Česku.
A prosinec? V prosinci měli v plánu odletět do Dubaje.
Nikdy tam nebyla. Při pomyšlení na to, že vlastně už ani
nikdy nebude, mu začalo být úzko.
Přemýšlel, co vlastně v letadle dělá. Proč letí do New
Yorku. Měl by být v Česku. Ale dobře věděl, že by to
nezvládl. Poslední rozloučení je 20. května v jejím rodném
městě.
Rodiče chtěli, aby byla u nich. Rozuměl tomu. A nic
nenamítal. Teď potřeboval být sám. Má ji v pořád ve svém
srdci.
Tu cestu vlastně absolvuje kvůli ní. Měl nutkání. V tom
letadle prostě musí být. Chce vidět všechna ta místa, kde
byli spolu.
Pořád mu vlastně ani úplně nedochází, že už nikdy
nebudou spolu. Nikdy.
Zapnul si iPad. Prohlíží si fotky. Tady spolu vařili. A
tady jen tak leželi v posteli. Dívá se na fotku, kterou fotila
ona. Leželi vedle sebe. Ona měla hlavu na jeho hrudi a on
22

spal. Nevěděl, že je fotí. A tady je fotka jeho lístku. To na
něm ona milovala.
Ty jeho lístky.
Víte pokaždé, když musel někam odejít a ona nešla s
ním, napsal ji malý lístek se slovy: „Jsi pro mě jedinečná,
výjimečná a dokonalá. Miluji tě.“ A než odešel, když spala,
přiklonil se nad ní a pošeptal ji do ouška: „Miluji tě. Jsi
pro mě vším.“ A ona se jen ze spaní pousmála. Nevěděl,
zda to opravdu slyší nebo ne. Pohladil ji po vlasech. Dal jí
pusu na tvář a odešel.
Nikdy na to nezapomněl.
Když pak vstala a ten lístek uviděla, usmála se. Věděla,
že ji stále miluje. Dělalo jí to radost a naplňovalo jí to
pocitem štěstí.
Na tom lístku, na který se teď díval, bylo zrovna jeho
rukou napsáno: „Jsi jedinečná, nádherná a dokonalá, těším
se večer na tebe. Miluji tě.“
A tady na této fotce sedí šťastná za volantem svého
Aston Martin. Byli ho kupovat spolu. Černé, překrásné.
Bylo to pro ni jako sen. Nikdy by se nenadála, že by se to
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někdy mohlo stát, že ona si půjde pro auto – svůj vlastní
Aston Martin. A víte, co na tom bylo nejlepší. Možná si
myslíte, že jí ho koupil on. Vůbec ne. Vydělala si na něj
sama. Vždycky to tak chtěla, toužila po tom už dávno.
Cítila se velmi hrdá a byla na sebe pyšná.
Vše, co si kupovala, si kupovala z toho, co si sama
vydělala.
Cítila se tak nezávislá. Říkala, že si od něj nenechá nic
kupovat. Aby to pak nebylo tak, že je na něm závislá.
Neměla ráda ty holky, které se tak chovaly. Pocit svobody
byl pro ni mnohem důležitější.
Občas se domluvili a on ji také něco pořídil. Ale vždy
po domluvě. Tak to měla ráda a on to věděl a respektoval.
Poprosil letušku o horkou kávu. Byla mu najednou zima.
Podíval se ven a viděl pod sebou mraky. Dříve si ten
pohled užíval. Dnes ne. Všechno mu připomínalo ji. Cítil
se prázdný.
Dal by všechno za to, aby mohl být zase s ní. Proč se to
muselo stát zrovna jim? Tak tuto větu si na světě pokládá
asi každý. Je to náhoda nebo osud?
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Všiml si fotek z Vídně. Rádi se tam vraceli, bylo to
místo jejich setkání. Nikdy nevynechali Cafe Amadeus a
dort Sachr si prostě zamilovali.
Ten originální ovšem. Teď se to kolem hemží jen
napodobeninami. Jeďte někdy do Vídně okoštovat
originál.
Sami si všimnete toho rozdílu. Ale to zase odbočuji.
Prohlíží si fotky z bytu svého kamaráda. Na jedné je
zachycen i ten obraz. Ona sedí pod ním na pohovce a
usmívá se nějakému vtípku, který kdysi řekl. Nepamatuje
si, co to bylo, ale ten její bezprostřední smích ho vždycky
dostával. Vůbec si nevšiml, že by je někdo vyfotil. Tento
obrázek mu sem musela dát ona. Fotila to její kamarádka.
A vidíte, i na této fotce se ho dotýká. Má svou ruku na
jeho ruce. Říkal jsem vám, že byste si to ho ani nevšimli,
kdybych vás na to neupozornil. Já také ne. Dnes, když vám
to vyprávím, si těchto detailů všímám.
Velmi rychle proletěl všechny fotky. Tady se oba
zamazali zmrzlinou. Musím vám prozradit, že oba měli
zvláštní styl vybírání. Domluvili se nejdřív, kterou by
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každý z nich chtěl tak, aby neměli stejnou a pak si ji
vyměnili. Mohli tím pádem ochutnat pokaždé mnohem
větší množství druhů. Toto byla zrovna čokoládová, kterou
se zamazali.
Pousmál se. To bylo poprvé od té nehody. Ale stále je
mu smutno.
Podíval se před sebe na obrazovku. Už nejsou nad
oceánem. Ještě dvě hodiny a bude stát na americké půdě.
Nasadil si sluchátka. Měl chuť poslechnout si jejich
nejoblíbenější píseň.
Chvíli ji hledá. Tady je. Lenny Kravitz: I will be waiting
(Budu čekat). V hlavě si zpívá ten text. Pokaždé, když jim
nebylo dobře. Pustili si Lennyho. Oba dokázal
pozvednout.

I'm the one who really loves you, baby
I can't take it anymore

As long as I'm living I'l be waiting
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as long as I'm breathing I'l be there
whenever you call me I'll be waiting
whenever you need me I'l be there

You are the only one I've ever known
that makes me feel this way, couldn't on my own
I wanna be with you until we're old
you've got the love you need right in front of you,
Please come home.

Já jsem jediný, kdo tě opravdu miluje, baby
Už to dál nevydržím

Dokud budu živ, budu čekat
Dokud budu dýchat, budu tady
Kdykoliv mi zavoláš, budu čekat
Kdykoliv mě budeš potřebovat, budu tady
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Jsi má jediná, kterou jsem kdy znal,
Ke které jsem tohle cítil, nemohu sám
Chci být s tebou, dokud nezestárneme
Máš lásku, kterou potřebuješ přímo před sebou
Prosím vrať se domů

V tuto chvíli si uvědomuje ještě víc plnost a pravdivost
toho textu. Jenže ona … už nikdy nezavolá.
Přemýšlí. Nevnímá nic okolo sebe. Bude to muset
nějak zvládnout. Bude to pro něj těžké, tak moc ji miloval.
V pilotní kabině si zatím oba piloti dělají starosti. Něco
není v pořádku. Letadlo se nechová jako obvykle. Ale ví o
tom zatím jen piloti. Společně kontrolují všechny systémy.
Zatím letadlo drží v klidu. Co by se mohlo stát? Co by
mělo být v nepořádku? Letadlo je staré pouze 3 roky a
nalétalo mnoho hodin bez jakékoliv poruchy či obtíží.
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Ale dnes se opravdu něco děje. Blíží se k New Yorku. A
navíc samotné počasí také nepřeje. Nad New Yorkem jsou
mraky a silně prší. Opravdu silně.
Dvanáct minut před plánovaným přistáním se z ničeho
nic ozve v kabině cestujících výbuch. Nikdo neví, co se
stalo.
Objevily se kyslíkové masky. Letušky se snaží všechny
uklidnit.
Okamžitě ho to vytrhlo ze snění. Nasadil si masku
sám. Vždy zachovával klid i v těch nejvypjatějších
situacích. Mezitím v pilotní kabině piloti prověřují, co se
vlastně stalo.
Kapitán měl podezření: „Co když se utrhl kryt
podvozku?“
Začali to prověřovat. Odpovídač nastavili na kód
„7-7-0-0“. Je to nouzový signál, který se okamžitě zobrazí
pozemní kontrole. Stroj pomalu přestává piloty
poslouchat. Motory sice pracují tak, jak mají. Ale něco
není pořádku.

29

Pokazilo se hydraulické ovládání. Nemohli moc
pohybovat s kormidlem. Letadlo se stalo velmi těžko
ovladatelné.
Kapitán žádá o nouzové přistání, které mu bylo
dispečerem schváleno. Uvnitř je panika, cestující vzadu
měli výrazné potíže s dýcháním. Některé kyslíkové masky
selhaly.
On tuší, že je to vážné, ale nepodléhá panice, naopak,
uklidňuje cestující okolo sebe. Paní v červených šatech
pláče.
Obejme ji a něco ji anglicky šeptá. Snaží se jí
povzbudit. I letuškám se odráží v očích strach. Připravovali
je na všechno, ale na tohle se připravit nedá.
Pro všechny utíká čas velmi rychle. On ho má ale
trochu zpomalený. Zvládá více věcí než ostatní. Letadlo se
nějakým zázrakem dostává do prostoru letiště a piloti se
připravují na přistání.
„Vše bude v pořádku,“ utišuje ženu v červených šatech.
„Ničeho se nemusíte bát. Jsou to zkušení piloti, ví, co
dělají.“ To byla jeho poslední slova.
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Během vyšetřování se ukázalo, že posádka navíc
omylem narolovala na dráhu 5R namísto plánované
sousední dráhy 5L.
Dráha 5R však byla v té době uzavřena. Bylo zde
mnoho stavařského vybavení a techniky. Právě do ní
letadlo narazilo při rychlosti kolem 260 km/hod. Trup se
rozlomil na tři části a vypukl požár.
Zemřelo při tom 83 cestujících z 230. Pravděpodobně
nic necítil. Byl na místě mrtev. Stejně jako ona. Osud nebo
náhoda? Tři dny po tom, co zemřela ona. Patřili nerozlučně
k sobě. A už jsou možná zase spolu.
Tady náš příběh končí. Byla to náhoda nebo osud? To
nevím. Vím jen, že opravdová láska se nedá oddělit. Nedá
se odtrhnout. Opravdová, bezmezná a bezpodmínečná
láska, jakou prožívali oni, se nikdy nevytratí. Zamilovanost
se vytratit může. Ale láska ne. Někoho milovat je
rozhodnutí. Milovat je sloveso, to se dokazuje. Člověk se
tomu musí naučit.
Každou vteřinu svého života, když mohli být spolu, si
užívali. Pracovali spolu, cestovali spolu. Navzájem si byli
oporou. Plánovali spolu. Byli jedno tělo, jedna duše.
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Zvládali spolu všechny překážky života. Všechny trable a
nástrahy. Byli pro sebe stvořeni.
Kdybyste se jich zeptali, zda by něco v minulosti
změnili, od té doby, co byli spolu. Rázně by odpověděli:
„Ne!“
Když se za sebe podíváte vy. Jsou věci, které byste
změnili? Udělali byste něco jinak? A můžete to napravit
teď? Co to zapříčinilo? Strach? Nerozhodnost? Váhání?
Nedisciplína? Neznalost? Dá se to napravit? Změňte to!
Změňte to hned. Nečekejte.
Život je strašně krátký. Nikdy nevíte, co se může stát.
Žijte ho naplno. Čas, který už uběhl, nikdy vrátíte zpět.
Jednejte tak, abyste nikdy nelitovali toho, že jste něco
neudělali.
Na životě ze všeho nejvíc bolí, když se v něm nenajde
chvíle na rozloučení. Možná jste nikdy tátovi a mámě
nepoděkovali za to, co vás naučili. Neřekl jste jim, že bez
jeho lekcí byste si někdy neporadili. Nikdy jste možná
neocenili své partnery za to, co pro vás dělají. Neřekli jste
jim třeba, „Děkuji ti za to, co pro mě každý den děláš, jsi
mi oporou, mám tě rád. Nebo miluji tě.“
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A pak se něco stane a vy jim to už nikdy nebudete moci
říct. Zdá se to být těžké, ale dá se to naučit. Zkuste to
hned. Víte:

„V životě nelituji věcí, které jsem udělal.
Lituji věcí, které jsem se nedokázal odhodlat udělat.
Těch, o které mě obral můj strach a obava.“
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Závěrem
Děkuji ti, čtenáři, že sis vybral právě mou povíkdu. Věřím,
že pro Tebe byla přínosem. Věřím také, že v Tobě
zanechala stejný či podobný pocit, jako skoro u všech,
kterým jsem ji dal číst hned po napsání. Hlavně díky jejich
zpětné vazbě, byla dopsána celá nakonec i celá kniha
povídek Ještě není konec, dokud nevyhraji. A za to jim
děkuji.
Pokud budeš chtít, sleduj další novinky a aktuality buď na
facebookových stránkách:
https://www.facebook.com/pierrevalor007
nebo přímo na mých webových stránkách:
https://pierrevalor.eu
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Již teď píši a připravuji další knihu povídek, která bude za
nedlouho k dispozici. Děkuji Ti a přeji Ti mnoho úspěchů,
štětí, správné vztahy a přesně to, co si od života přeješ.

Pierre Valor
Cestovatel, kreativec, autor povídek plných emocí
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