
TajTajememná ná věvěž bž bararevev
   Á...ch. Konečně. 
Po úmorném pracovním týdnu (o dvojnásobných směnách
dík své finanční krizi) jsem ulehla do měkkoučké postele unavená a utahaná jako kotě.
Venku  vládla  tichá  tma.  Mrzlo.  V  pěkně  vyhřátém  pokojíku  jen  pohled  na  venkovní
teploměr dokazoval,že podzim je už v    
plném proudu. Po zhasnutí ještě můj pohled upoutala obloha posetá hvězdami. V jedné
chvíli jsem tak „vytuhla“, a v druhé jsem se už ocitla v úplně jiné „dimenzi“.
   Zčistajasna  se  přede  mnou  rýsovalo  nádherné  panoráma  města,  které  neznám.
Nápadně se však podobalo jednomu lázeňskému městečku z mého dětství-na nějž mám
velmi pěkné vzpomínky.  Jako pták se kochá pohledem, i  já si  to vychutnávala. Chvíli.
Zjištění,že se 
nacházím v nejvyšší budově celé rozlehlé oblasti a stojím na balkoně 
přímo pod střechou mne trochu vyděsilo. Od útlého dětství trpím 
závratěmi a tak mne ten úchvatný rozhled zase rychle omrzel. 
   Pryč odtud,na pevnou zem! Jenže jak a kudy? Zmocnila se mne slabá panika,protože
jediná cesta z balkónu která se nabízela,vedla po rezavém žebříku k nebi. Tedy ne až k
nebi,ale  jenom  do  nevelkého  střešního  vikýře  ,jenž  čněl  ze  střechy  jako  maják  pro
námořníky na moři. Někdy strach člověka znehybní,mi ale tentokrát posloužil jako hnací
síla k překonání takovéto šílené cesty,(a také i sebe),cesty do bezpečí..?  
    Tak jsem vlezla dovnitř. 
   Mé oči musely chvíli přivykat všude rozpínající se tmě. Vládne tu
teplé a klidné ticho,že ani zpěv ptáků dovnitř neproniká. Pomaličku
začínám vidět. Místnost-půda-sál,nebo co to vlastně je,má stěny z
něčeho,co bych pojmenovala...no... umělá napodobenina mechu. Strop
i podlaha mají tvar kruhový a to vše je pokryté tím fialovobílým“ mechem. Jen tak mne
napadlo:kruh  života?  Od  nemohoucnosti  ku  nemohoucnosti,nikde  nezačínající  ale  též
nikde nekončící… Divné 
myšlenky mě tam napadaly. Chvíli mi bylo fajn,potom úzko,pak zase          radost a  po ní
jakýsi  plíživý  smutek… Vůbec  na  nic  jsem nemyslela,  ale  přesto  byla  má hlava  plná
všelikých myšlenek a pocitů. Toto mne 
naplňovalo,dokud se můj pohled nezastavil uprostřed podlahy. Objevil se tam totiž kulatý
otvor. Zářil v té tiché fialové tmě jak nasvícený křišťál,a rychle se rozšiřoval ke stěnám
místnosti. Po celou dobu jsem stála nehnutě a s úžasem,ale zároveň s klidem pozorovala
ten nádherný křišťálový jas,jenž i  mne (bez kapičky strachu)celou prozářil.  Svítila jsem
jako 100wattová žárovka. A jak mi bylo? Vlastně nijak. Všechny pocity a myšlenky se v
tom jasu úplně ztratily nebo rozplynuly,nevím.
   Když pak záře pohasla,byl nade mnou už jen ten pomechovaný fialovobílý strop. Tak
nějak podvědomě jsem cítila,že jsem zřejmě o patro níže. Proto taky mé zkoumavé oči
začaly hledat co je tu nové a jiné. Zdi i podlaha z tmavě modrého kamene byly na dotek
hřejivé. 
Z prostředka té kulaté podlahy vystupoval rovnoramenný trojboký hranol vysoký asi jako
židle,a také mě to vybízelo sednout si na něj.
   Jakmile jsem se posadila,vjela do mne taková síla!… Náramné!…
Najednou jsem lépe a jasněji viděla,cítila i slyšela,ale přitom šel z mého nitra stále ten
„božský“klid...  Indigově  modré  stěny  jakoby  zvenčí  propouštěly  dovnitř  kosmickou
hudbu,doprovázenou mojí oblíbenou vůní santálového dřeva. Jemně a nevtíravě se linula
celým prostorem,až i mne prostoupila. Lebedila jsem si. Ve jednu chvíli mi hlavou proběhla
blesková myšlenka:Mám se mít na pozoru?Co se to se mnou děje… Zapředla jsem se
sebou vnitřní  rozhovor.  Nené.  Něco uvnitř  mi  říká,že je  to  to  nejlepší,co  se mi  mohlo
přihodit. Jsem tak nějak „nad věcí“ a trošičku mi zcitlivělo čelo,ale nebolí. Vduchu mne
napadlo,že by ten safírově modrý trojboký hranol (doposud mi sloužící jako sedátko)mohl
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sloužit i jako průchod do nižšího patra?…
   Spíše jsem si to přála,ale jen co jsem tuto myšlenku dokončila,tak se opravdu kámen
pohnul. Pomaleji než výtah sjížděl dolů. Ještě poslední rozhlédnutí a sedím o patro níž.
Sesedla jsem. Sedátko se  otočilo o pár stupňů doprava. V jeho středu se objevil menší
světelně  pulzující tyrkysový kruh,a z něj vychází libozvučné harmonické tóny.
Moc pěkné...Až  se mi  chce zpívat  a  tančit  s  nimi…Všechno je  tady modré,jako ranní
obloha.
   Napsala bych i báseň o letním nebi! Sice neumím moc dobře malovat ale teď najednou
prostě cítím,že bych zvládla namalovat i  mistrný citem protknutý obraz přírodních krás.
Krajinky  s  říčkami  oddělující  lesem porostlé  skaliska,nebo  stříbřité  kaskády  vodopádů
řítících se dolů do divokých nespoutaných řek a za novým „dobrodružstvím“. Toto podlaží
bych nazvala sálem inspirace. Podlaha z měkoučkého semiše postupně mění zabarvení.
Z námořnické modři se rozjasnila a svítí jako v noci osvětlená voda v bazénu. Také se
úplně jako voda čeří a světélkuje odleskama. Jenom dotek rukou ale prozradí,že to přeci
jen voda není…
   Sedátko se znovu dalo do pohybu a sestupuje níž.  Akvamarínové se mění na živě
smaragdové…  Opět  se  otočilo  o  pár  stupňů,ale  navíc  se  ještě  vklínilo  do  jiného
trojúhelníku,takže  teď  „moje  židlička“tvoří  šesticípou  hvězdu.  Všude  dokola  je  zeleno.
Podlaha,strop i stěny obrostly něčím,co připomíná trávu. Pohybuje se rytmicky a jakoby
pročesávána větříkem. Ten tu sice nefouká,ale je tu o poznání více svěžího vzduchu, Tedy
na rozdíl od předešlých místností. Ani zde ale není jediné okno.
   Je  to  zvláštní.  Při  pohledu  do  té  zeleně  se  mně  zmocňuje  pocit  odevzdanosti.  S
obrovskou  úlevou  mne  opouští  (asi)  sobectví  a  potěšilo  by  mne  kdybych  se  o  tyhle
nádherné pocity a zážitky mohla s někým-
s kýmkoli,nejraději se všemi podělit...Miluji to všechno!…
ne, všechny!...miluju svůj život!(tahle občas slýchaná formulka-často zesměšňovaná lidmi
s negativním rozpoložením,mne doslova prostoupila).
Já to přímo procítila,...prožila,…prodýchala!...mmm…
   Srdečnost a láska ve své nezkalené podobě bych to nazvala. Prostě cítím,že mne to
uzdravuje uvnitř. Srdce mi bije jako zvon a lépe se mi dýchá. I má kůže dostává zdravou
barvu. Je to fakt obrovská úleva. Tolik jsem byla najednou vděčná tomuto místu,že se mi
až chtělo zaplakat,vyskočit,políbit a pohladit tu smaragdovou podlahu, ať už byla,z čeho
chtěla…
   Sotva  jsem slezla  z  hvězdného  sedátka  pohladit  tu  „trávu“,tak  se  milá  hvězda-za
plynulého,sotva  slyšitelného  zvuku  nebeských  harmonických  tónů-rozplývala.  Třpytivá
„pára nad hrncem“se už rozplynula,až z ní vůbec nic nezbylo. A co teď? Jak dolů,jak dál?
…
Pokládala jsem si  otázky,ale  beznaděj  tu  nezakořenila… Když se  pak „tráva“závanem
neexistujícího vánku zavlnila a já ji  pohladila,tak se pod mýma rukama rozlila po celé
podlaze oslnivá žlutá záře. Z citronově žlutých stěn přímo „prýštil“život.  Celý sáleček jím
byl doslova nabitý. Vprostřed místnosti se objevil jantarový trojbokáč postavený,jako ten z
bleděmodré síně. A snad jen díky zkušenostem z minula,z přehršle inspirace a emocí,se
dal zvládnout ten silný nápor „živé energie“. Valila se na mě ze všech stran.
   To je paráda!…Cítila jsem radost,radost že žiju,že mi osud postavil do cesty tuhle bůhví
kolika  patrovou  podivuhodnou  věž…Tolik  emocí  naráz,až  se  mi  chtělo  řvát  řvát  a
řvát!...Bylo to vážně k zbláznění a jen s vypětím všech sil jsem se ovládla…
   Oheň v žilách místo krve,pocit přeplněnosti a síly mě doslova utápěl  ve žluti a ohnivé
rytmy všudy přítomné hudby mi divoce pulzovaly v uších. Co v uších,...v žilách,…Každá
krvinka,každý  boson  ve  mně  tepal..  Ani  se  nedalo  poznat  zda  ta  hudba  přichází  ze
stěn,nebo ze stropu.
Klesla jsem vyčerpaná k zemi a už jen čekala a sledovala co se bude dít dál.
   Podlaha trochu potemněla a zbarvila se oranžově. Tak jako slunce dává sílu a svítí
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plynule,tak jsem se i já pomalounku vzpamatovávala. S novou silou po zmátoření přišla i
nová chuť objevovat.
   Ve středu sálu stála lesklá a pórovitá krychle. Možná z měsíčního kamene,soudě podle
saténových odlesků...Strop tu měl nádech ranního slunečního rozbřesku a ozařoval po
zemi i  po stěnách rozeseté ostré(řekla bych broušené) karneolové drahokamy. Béžové
odlesky z„měsíční“krychle tančily po drahokamové zemi,jako paprsek  úplňku po hladině
rybníka. I mně se najednou zachtělo tančit. Cítila jsem se tak nějak odlehčená… Ohněm
pročištěná krev ve mně jaksi probudila smyslnost a erotiku. Všechny smysly se mi teď
pomalu,ale  jistě  vracely  do  „normálu“.  Snad  jen  čistější  od  tíživých  nánosů  životních
omylů. Nechtěně jsem nahlas vyslovila přání,co mě zrovna napadlo:Kéž by mi to nadšení
vydrželo  až  do  konce,i  když  nevím  co  mne  ještě  čeká.  Možná  to  bylo  heslo  nebo
co,protože se najednou objevily dveře ve stěně. Ještě před chvílí tam nebyly,tedy alespoň
já  je  tam  neviděla.  Pomalu  a  tiše  se  otevíraly  a  nápadně  vybízely  ke  vstupu...Plna
očekávání toho, co ještě přijde,jsem do nich vstoupila.
   Tak tahle místnost se vůbec nepodobala předchozím sálům. Byl to kulatý tunel se žlutým
lemem(měsícem)  na  spodní  části  kruhových  dveří  na  konci.  Vše  ale  jinak  bylo  jasně
červené a konejšivě hřejivé. Jen „turecký“měsíc lákal jako bludička...Zbývající výplní dveří
bylo zrcadlo. Při tom jsem si vzpomněla na Alenku v říši za zrcadlem…
   Chvíle  zamyšlení...  Snad  je  to  východ  a  konec,nebo  „vysvobození“od  nečekaných
neuvěřitelných nečekaností...Avšak uvnitř mé maličkosti teď spíše hlodal pocit,že je to spíš
naopak začátek…? Čeho?...
   Stoupl mi adrenalin v žilách...Kam to povede? Kde to tedy vlastně vůbec jsem? Že bych
tu už někdy byla a teď se vracím ke kořenům..? K pravdě…?K sobě..?Je tady proto,to
zrcadlo aby…
   Celá stěna je posetá rubíny,a já se cítím tak strašně malá,i přes to, že je tunel nevelký.
Tušíce už zemi pod nohama přemýšlím,proč mne v tom nejhornějším patře napadla jako
první věc myšlenka o koloběhu života...  S touto myšlenkou,ale i  s novou silou a chutí
prosadit  se,jsem zatlačila oběma rukama do zrcadlové výplně. Ta mi ještě na okamžik
ukázala všechny barvy,které jsem si ssebou dolů přinesla. Zářily kolem mne jako duha.
Nádhera! Užasle jsem na to koukala...Jaká barva bude tedy za těmito dveřmi...??
   Otevřela jsem je,a ...probudila se.
   Nemalou chvíli jsem ještě přemýšlela o svém snu. Byla to vůbec věž a jestli to byla i
pokaždé  jiná  místnost.  Tak  živý  sen  se  nezdává  moc  často.  Snad  to  byl  impulz  k
přehodnocení svého života,co dělám dobře a co třeba změnit…
   Řekla bych,že si po takovém snu ještě zasloužím menší odpočinek a tak se přikrývám
teploučkou  peřinou  a  ještě  takové  dvě  hodinky  si  poležím.  Sobota  je  přeci  volný
odpočinkový den,tak proč toho trochu alespoň občas nevyužít…
   S maličkou obavou a trochu větším očekáváním zavírám oči …
 a...  a... 
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