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Konečně mě někdo polo omámeného pozvedl rovnou ze dna tašky. Už jsem ani nedoufal v další
nádech, ale byljsem příjemně překvapen, když mě položily rovnou do předpřipravené vody, Nebylo jí
mnoho, ale bylo jí dosti na to abych si vrátil zpátky cit do ocasu. Jsem pouhým zázrakem stále při
smyslech, tudíž se snažím rozpohybovat tělo, Nade mnou se pohybuje mnoho frekvencí, které se
snažím přehlížet. Nyníje pro mě prioritou přijít zpátky ke smyslům.
Po několika uplavaných metrech si začínám uvědomovat, že plavu v kruzích a nedostávám se nikam
dále. Jediná otázka, na které nyní sejde, zněla. Kde to jsem. Vtom mě něco jako by pohladilo po
zádech. Na nic jsem nečekal a udělal jsem instinktivně zběsilí úprk, Mocně jsem mávl zadní plo_utví.

Svůj účel to splnilo, necítil jsem na sobě ničí dotyk, žádné znamení cizí přítomnosti. Jsem na dósud
neznámém místě, jsem tady sám a k tomu mě něco sleduje. Snažím se zoufale potopit do hloubky,
ale je to bezvýznamné. Při každém pokusu se jako by opřu o dno.
Po chvíli uslyším vrzavé frekvence. Chvíli se nic nedělo, bylo to jako ticho před bouří. Vtom se ozval
dunivý zvuk nedaleko ode mě. Udělal jsem si své k|asické kolečko, abych se alespoň pokusil
oblehnout situaci, ale nic jsem nezjistil. Zůstal jsem tudíž strnulý na místě bez jediného pohybu
ploutví. Znovu jsem slyšel vrzavý zvuk doprovázený lidskými hlasy. Po několika slovech se vrzavý zvuk
ozval znovu. Chvíli se nic nedělo, tudíž jsem se znovu uklidnil a pomyslel jsem si, že jsem opět sám,
jenže nebylo tomu tak. Náhle se zamnou zvířila voda. Rychle jsem máchl ploutví, ale tvrdě jsem
narazil do zdi přede mnou. Otočiljsem se, bych spatřil za sebou ponořenou ruku, která byla o poznání
menší než ta, která mě vložila do vody. Chvílijsem váhal, ale nakonec jsem připlul blíže. Ani nevím, co
mě tehdy k tomu vedlo, jestli bláhová odvaha, nebo jen čiré bláznovství.
Připlul jsem tedy k malé ruce blíže. Byla bez jediného pohybu. Odvážil jsem se tedy k tomu
nejbláznivějšímu kroku. Tato ruka měla předem napřažený prst mým směrem. Kdybych tehdy neměl
takový hlad, ani bych se ktomuto kroku nepřiklonil, ale jelikož můj žaludek začala svíjet prázdnota,
lehounce jsem chtěl okusit. Připlul jsem opravdu blízko, že jsem se dokonce dotkl ústy, ale zatím jsem
je neměl otevřené. Prst se lehce zatřepotal, ale stále byl na svém místě. Neměl jsem co ztratit,
otevřeljsem tudíž ústa a lehce jsem se naklonil kupředu. Nyní byla polovina prsu v mích ústech, jenže
ne na dlouho. Okamžitě po mé akci se ruka odhrnula a rázně byla vytažena z vody, Za pištivého zvuku
někdo začal utíkat, usuzoval jsem podle dunivých zvuků dopadajíc na podlahu.
Po několika hodinách se konečně zase něco začalo dít. Znovu se ozval onen známí skřípavý zvuk. Byly
cítit další dunivé dopady na zemi. Přistupovaly blíže a blíže k mé pozici. Náhle se mě něčí ruce pokusili
uchopit, jenže vyklouzl jsem díky mému instinktivnímu mávnutí zadní ploutve. Pokusilo se mě to
dostat, nemŮžu se nechat chytit, tudíž plavu zběsile v kruzích, Znovu se mě pokusil uchopit, jenže
znovu jsem vyklouzl, Po jeho druhém neúspěšném pokusu se jaksi urazil a napadla ho jiná taktika,
která bohužel zafungovala dosti účinně, Zatáhla za jakýsi špagát, po čemž začala rychle unikat voda.
Byljsem odsouzen k tomuhle krutému osudu. Nepřestával jsem se sám sebe ptát. Proč to dělá? Voda
nekompromisně unikala a já se nebyluždále hýbat, naposledy jsem se nadechlzbylévody.
Ležel jsem na boku mávajíc ocasem a čekal jsem na jeho akci. Popadl mě do rukou a pozvedl mé
povolné tělo. Konečně jsem pochopil, co byly ty skřípavé zvuky, byly to |idské dveře, které pří
otevírání i při zavírání nepříjemně skřípali. Ruce mě nesli podél dlouhé chodby, náhle ale zabočil do
prvé strany. Položil mě na dřevěnou podstavu. Nechtěl jsem se jen tak vzdát, tudíž jsem mocně
zamáchalcelým svým tělem. Do jisté míryto svůj účelsplnilo, posunuljsem.se totiž až kokraji. Kdyby
si toho člověk nevšiml, přepadl bych na zem a možná bych měl šanci na záchranu, jenže člověk si
vŠiml mého činu, Uchopil mě znovu pevně do obou rukou a položil mě zpátky na místo, kde mě
odložil před malou chvílí, jednu ruku ze mě po chvíli odložil. Co se bude dít nyní? Zohromné
nervozity mě vytrhla rána rovnou mezi,oči, jakým si tvrdým nástrojem. Palčivě to bolelo, ale stále
jsem byl schopen vnímat své okolí. Vší silou jsern se pokusil vyvléct se z jeho pevného uchopení, ale
bezvýznamně. Druhá rána byla ještě vetší a bolestivější. Uvědomi| jsem si, že nyní umřu, umřu
nejbolestivěji, jak si jenom můžete představit. Ted'nebo nikdyl Pokusil jsem se o to nejmocnější
zachvění celým tělem, jak jsem jen dokázal. Nepovedlo se. Těsně před palčivou bolestíjsem v mém
nitru uslyšel ten hrozivě skřípavý zvuk.


