© Anna Hanuš Kuchařová, 2020
Ilustrace © Anna Hanuš Kuchařová
© Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2020
ISBN978-80-7565-654-4

Všem, co pátrají ve svém nitru
po laskavosti, klidu a přijetí
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1. kapitola

KROK
Ztracený šíp, co dějiny psal

Fúúú. Tak jo. Tak jo! Jdu na to! Strkám si do pusy kousek čokolády. Ještě jednou pohlédnu do temné houbky Yosemite Valley. Večerní šero se plazí po kolmých stěnách stovky metrů sem nahoru.
Ale já to chci zažít ještě dnes. Než slunce zapadne za oblý vrchol
Columbia Rock a štíhlý pilíř Lost Arrow Spire se propadne přímo
před mými zraky do noci. Slaňuji1 dvacet metrů dolů.

1 Slaňování – spouštění se po fixním laně za pomoci sedáku, karabiny
a slaňovacího zařízení (kýbl, osma, grigri atd.).

Chci uctít tohle místo
s v ý m s t r a c h e m , s n a h o u , p o t e m…
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Tohle je nejstarší skalní highline na světě. Místo, kde se náš
sport zrodil. Scott Balcom nebyl provazochodec, neměl ocelové
napnuté lano ani tyč v ruce. Pouze nylonový popruh, pásek kolem
pasu jako jištění. A odvahu. Vylezl na osmdesátimetrový vztyčený prst ukazující do nebe, napnul z něj popruh na protější skálu
a jako první člověk na světě v roce 1984 přešel highline.
My jsme tu kvůli ní. Sedám si na malý skalní odštěp2, ze kterého lajna vede. Sedím na půl zadku, nohy mi klimbají dolů. Přivazuji si odsedku3 a vycvakávám se z lana, po kterém jsem slanila.
Už mi nic nestojí v cestě. Stačí se předklonit, chytit lajnu. Přenést
váhu na ruce a šoupnout svůj zadek do vzduchu. Ale já to nechci
udělat jen tak. Chci pocítit naléhavost téhle chvíle. Nejsem dost
odvážná, abych šla bez jištění, ale chci se tak cítit. Chci uctít tohle

2 Odštěp – skalní výčnělek.

3 Odsedka – je pro slacklinery dva metry dlouhé jisticí lano, kterým
jsou připevněni k lajně. Na lajně, po které jdou, je provlečen kovový
kruh. V případě pádu je lajna s kruhem zachytí. Více v technické příloze
na konci knihy.

Fotografie na straně 6 ›››› Lost Arrow Spire – první místo,
kde se začíná psát příběh highliningu.
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místo svým strachem, snahou, potem… Koukám do temna pode
mnou. Ano. Začínám se bát. Má kůže je citlivá a jako by trochu
mravenčila. Každý pohyb nabývá na významu. Teď. Odšoupnu se
ze skály a zvolna se zvednu. Krok. Vše se zpomaluje. Vnímání se
zostřuje. Každá vteřina trvá pět. Nedovolím své hlavě přestat vnímat tu hloubku pod svými chodidly. Nechci jít automaticky. Chci
ji prožít do posledního dechu i strachu. Chci být součástí tohohle
příběhu.
Posledním krokem došlápnu na studenou skálu. Ticho. Toužím jen chvíli být. Jen cítit klid, co prostupuje mým tělem stejně
jako vrstvami chladnoucího vzduchu.
Jak Scotta napadlo vylézt sem? Co to bylo za touhu, která ho
přiměla zkoušet, co nikdo před ním? A vrátit se i přes všechny
pády a šrámy. Nevím. Ale jeho čin bylo semínko. Klíčící v Yosemitech. Rostoucí skrz desetiletí. Zapouštějící kořínky do všech
světových stran. Možná i ve mně je kus té touhy. Možná.

Zamilovaná a vytr valá

Je rok 2010. Duben. Venku už začíná být teplo, ale mně je to jedno.
Sedím u sebe v pokoji v malém městečku za Prahou. Je čtvrt na
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jedenáct večer a vypadá to, že tohle cvičení z konstrukcí budu rýsovat ještě tak dvě hodiny. Jsem ve třetím ročníku architektury na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Pink! Zpráva. Odkaz na dvouminutové lezecké video. Hm, to mě nezabije. Na konci se rozbalí paleta
dalších videí svádějících k prokrastinaci. Koukám na náhledy. Jéé,
není to Kwjeták z bouldru4? Ten kluk, kterého jsem párkrát potkala
na lezení a pak jsem ho na podzim v metru poprosila, jestli by mi
neposlal podklady k počítačové graﬁce. On to opravdu udělal a od
té doby jsem ho neviděla. Až teď. Pochodoval mi po lajně přes obrazovku. Ten večer jsem viděla všechna videa, kde se za poslední
roky mihnul. Pak jsem přečetla všechny články, co napsal. Pokračovala jsem články, kde byla zmínka o něm, a skončila jsem brouzdáním po jeho slackshopu. Do rána jsem byla zamilovaná. Že chodí
po lajnách a je v nich nejlepší v republice, to mě nebralo. Slackline
jsem zkusila a nešla mi. Ale ten jeho hluboký hlas, smích a jiskřičky
v očích mi zajely pod kůži. Šla jsem spát v půl čtvrté.
Druhý den jsem výkresy odevzdala a pak jsem ho náhodou
zahlídla na chodbě. Áááááááá! To je on! Musím něco udělat! Co
mám udělat? Rozdunělo se mi v hlavě a nemohla jsem polknout.
Malý krok směrem k němu, čtyři kroky směrem od něj, otočka,
dva kroky směrem k němu. Ne! Odcházím. Na konci chodby jsem

4 Bouldr – nízká lezecká stěna s matracovým dopadištěm. Leze se bez
lana, padá se rovnou do matrací.
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vychladla. A už se prodírám zpět davem studentů. „Čau Kwjete!
Víš, co jsem dělala včera v noci?“ V první větě a půl jsem se přiznala k tomu, že ho bezmezně obdivuji, a hned ho pozvala na svůj
narozeninový mejdan. V životě by mě nenapadlo, že si nevšimne,
jak jsem do něj zabouchlá. Na párty přišel se svým kámošem Dustym. Nechala jsem si ujet všechny vlaky domů a odejít všechny
kamarády, u kterých bych mohla spát. Vydala jsem se napospas
životu. Vyšlo to. Za chvíli už jsem ovíněná padala v cukající tramvaji na Kwjeta a ten mě se smíchem chytal. Doma pak pokynul
na svou postel. „Tady můžeš spát.“ Chtěla jsem mu rovnou skočit
do náruče. Ale on udělal krok ke mně. Natáhl ruku mým směrem.
Myslela jsem, že se samým štěstím rozskočím. Pak otevřel skříň,
co byla za mnou, a vytáhl spacák a karimatku. Než jsem se vzpamatovala, spal na zemi vedle postele. Usínala jsem bez Kwjeta. Na
utěšení hladila mou kůži látka, co jindy hladívá jeho, a z polštáře
mi voněly jeho sny.
Probudila mě chuť na zvracení. Bylo šest ráno. Kwjet spal jak zabitý. Za hodinu mi začínala přednáška. Tiše jsem se vykradla pryč.
Kwjeta jsem pořád někam tahala. Na oběd, na kávu o přestávce, na bouldr5. Šel se mnou kamkoli, ale byl úplně nad věcí. Já zatím tajně trénovala ty lajny. Šlo, teda spíš nešlo mi to pořád stejně,

5 Bouldrování – lezecká disciplína. Lezení krátkých cest bez lana.
Padá se většinou do matrací zvaných bouldrmatky.
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jako když jsem to před dvěma lety prvně zkusila. Jenže tak nějak
patřily ke Kwjetovi a všechno, co k němu patřilo, jsem začínala
mít ráda.
Po měsíci jsem měla pocit, že ten přetlak ve svém nitru už nevydržím. Prostě musím zjistit, co si o mně myslí. Pozvala jsem ho
na sedmou do čajovny. Bála jsem se i těšila. Škola mi skončila ve
čtyři a já si děsně přála, aby už bylo sedm. Čekání jsem si krátila výpočty průstupu vlhkosti obvodovou konstrukcí. Úkol, který
by mi běžně zabral dvě hoďky, jsem měla za pětadvacet minut.
Sakra! Vytáhla jsem druhý. Byl hotový, ještě než odbila pátá. Ve
zbývajícím čase jsem dohnala všechny resty z celého semestru.
A ve chvíli, kdy jsem nadšeně začala balit, mi napsal, že vůbec
nestíhá, jestli to můžeme šoupnout na osmou. Zoufale jsem klesla do židle. Naťukala jsem: „Jasny, neni problem.“ Abych utišila
drásající nervozitu, otevřela jsem skripta a prvně v životě jsem si
začala číst, co budeme teprve brát.
Asi pět minut od čajovny mi přišla esemeska. Píchlo mě u srdce, ještě než jsem vytáhla mobil. On to určitě zrušil. „Promin, Anci,
mam 15 minut skluz.“ Hahaaa, patnáct minut, co to je patnáct minut? Rozesmála jsem se a rozběhla ulicí. Běhala jsem radostně
kolem bloku až do chvíle, než jsme se potkali.
Mé životní štěstí bylo, že Dusty mu ten den řekl: „Hele, já myslím, že tě ta Anča balí.“ „Myslíš, jo?“ podivil se Kwjet a v čajovně
si mě pak zkoumavě prohlížel.
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Fotka, kterou jsem si stáhla a otvírala ji, kdykoli se mi po něm
zastesklo. Ve chvílích, kdy ještě netušil, že se mi po něm stýská.

Fotografie na straně 12–13 ›››› To je on! Kvůli němu jsem začala
chodit po lajnách. Ne že bych ho chtěla zaujmout svým umem.
Spíš jsem si říkala, že jestli mě to nebude ani trochu bavit,
nemá cenu ho balit.
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