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Kapitola 12
trasburk, 3. prosince 1527
Je v zahradì velkého domu messera Weisse. Zpoza sloupu, ani bych se dal
spatøit, pozoruji její ostrý profil, záplavu vlasù, které jsou ponechány volnì
rozputìné, tíhlé prsty opøené o okraj vodní nádrky.
Pøibìhne k ní koèka a otírá se jí o sukni. Polaskání pøipomíná zabìhnuté
pohyby nìjakého rituálu a eptaná slova jako by byla magickou formulí:
v jejích pohybech je nìco zvlátního, jakási nepravdìpodobná a fascinující
nahodilost.
Vstoupím do kruhu svìtla dopadajícího z výky, ale stojím za jejími zády,
take mì nemùe vidìt. Kdy proklouznu kolem ní, ucítím trpkou vùni eny,
tu opojnou smìs levandule a áv, tu køiovatku mezi zemí a nebem, peklem a rájem, která nás v okamení znièí a opìt vzkøísí. Nechám tu vùni, aby
mi naplnila chøípí, a zblízka ji pozoruji.
Lahodný hlas: Moje mìsíèky ti stoupají do hlavy, mui?
Pomalu se otoèí, její èerné oèi záøí.
Stojím jako pøimraený: Tvoje vùnì...
Je to vùnì nízkých vìcí: èerstvì nakypøený humus, tìlesné ávy, krev,
melancholie.
Ponoøím ruku do ledové vody v nádrce. Její oèi pøitahují; ústa vytváøejí
v oválné tváøi zvlátní køivku.
Melancholie?
Pozoruje koèku: Ano. Nikdy jsi nevidìl dílo mistra Dürera?
Vidìl jsem Imitatio Christi, cyklus k Apokalypse...
Ale melancholického andìla ne. Jinak bys vìdìl, e je to ena.
Coe?
Má enské rysy. Melancholie je ena.
Jsem v rozpacích, pod odìvem se íøí nutkavé pnutí.
Zkoumám její ostøe se rýsující profil: Jsi to ty?
Smìje se, po zádech mi bìí mráz: Moná ano. Ta ena je ale i v tobì.
Znala jsem mistra Dürera, jednou jsem mu stála modelem. Je to zasmuilý
èlovìk. Bojí se.
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Èeho?
Konce, jako vichni. A ty, má strach?
Je to upøímná, zvìdavá otázka. Myslím na Frankenhausen.
Ano. Ale zatím jsem naivu.
Její oèi se smìjí, jako by na tu odpovìï èekala celé roky.
Vidìl jsi prolévat krev?
A pøíli èasto.
Vánì pøikývne: Mui zkouejí, jak chutná krev, proto vedou války,
snaí se tak zaplait hrùzu z ní. eny ne, protoe se musejí dívat, jak s kadou novou lunou odchází jejich vlastní krev.
Mlèíme, hledíme na sebe, jako by její vìta svou posvátnou moudrostí
zpeèetila ticho.
A pak: Jsi Ursula Jostová.
A ty bude Lienhard Jost?
Tvùj manel.
Toté ticho stvrzující spojenectví dvou uprchlíkù. Hledá detaily v mé
tváøi. Její ruka vklouzne pod sukni, pak mì vezme za zápìstí v místì, kde
je stopa po staré jizvì: pøejede pøes ni prstem a zanechá na ní èervenou
stopu krve.
Cítím, jak blednu, pod koilí mì zalije vlna studeného potu spolu s náhlým pøáním se jí dotknout.
Ano. Mùj mui.

