Vyřčená slova nelze vzít zpět
Tiše, s nepřítomným pohledem sedím v kavárně a popíjím silnou kávu
z čerstvě namletých kávových zrn.
Prostředí kavárny je mi milé, její stěny dodávají svou barvou hřejivý pocit.
Uvolněně a spokojeně přivřu oči, zhluboka se nadechnu a pomalu vstávám od
stolku, na kterém jsem nechala položené peníze za vypitou kávu. Oblékám si
svůj dlouhý černý kabát a kavárnu opouštím.
Venku fouká silný vítr, ve kterém poletuje barevné listí a zaplétá se do
mých dlouhých hnědých vlasů. Vzhlédnu k nebi a spatřím, že se oblaka stahují
do bouřkově šedých mračen. Bouřkově šedé, přesně takové jsou i mé oči. První
kapky deště se pomalu snášejí k zemi a já se ubírám k domovu.
Svůj dům jsem si zakoupila od jedné staré ženy, pro kterou byl dům už
příliš náročný na údržbu. Dům je velký, dřevěný a velmi starý. Vzhledu domu
dominují převážně viktoriánské prvky, které dotvářejí celkový dojem této
majestátní budovy. Vcházím dovnitř a sundávám si kabát.
Dnes je dokonalý den pro čtení knih. Zahledím se na svou polici
s knihami. Hned na první pohled mne zaujme kniha, kterou jsem na své polici
nikdy neviděla. Beru ji tedy do rukou.
Kniha vypadá starodávně a její nažloutlé stránky působí velmi křehce. Po
bližším prozkoumání jejího obsahu zjistím, že se jedná o návody a postupy
k různým rituálům. Pousměji se. Tohle by mohla být zábava.
Nalistuji kapitolu s názvem „Oheň“. Mám skvělý nápad. V rohu místnosti
je velký starý krb, tak proč v něm nezkusit oheň rozdělat – pomocí některého
z rituálů.
Připravuji se tedy věci podle knihy. Na dřevěnou podlahu kreslím uvnitř
kruhu hvězdu. Obvod kruhu olemuji zapálenými svíčkami. Poté vstupuji do
kruhu s knihou v ruce a usedám do jeho středu. Otevřu knihu na místě
s popisem rituálu a začínám číst zvláštní slova tam napsaná. Celý text opakuji
třikrát, potom zavřu oči a vnímám atmosféru okamžiku.
Najednou ucítím okolo celého těla silný žár. Prudce otevřu oči a se
zděšením se rozhlédnu po místnosti. Podlahu polykají šlahouny ohně a stahují
se blíž a blíž ke mně. Chci utéct, ale nemůžu. To ta kniha, nepustí mě.
Otvírám knihu v zoufalých myšlenkách na záchranu. V knize je však pouze
napsáno: „Vyřčená slova nelze vzít zpět.“ …
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