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Mám silnou moc. Dokáži svým zpěvem a hraním na lyru okouzlit a ohromit
přírodu, lidi, zvířata i bohy. Jsem dost emotivní. Nedokázal bych být chladný a
nedávat své emoce najevo. Jsem rád, když mohu někoho potěšit, rozveselit,
rozesmát. Jsem rád i když někomu pomohu překonat žal a pro mě je také určité
vysvobození, mít možnost podělit se o svá trápení.
Nebýt mého umu, nepoznal bych Eurydiku – vodní vílu a ženu mého srdce.
Byl jsem s ní šťasten. Moc šťasten. Do té chvíle, než se stala tragédie. Do té
doby jsem si nepřipouštěl, že by se nám mohlo něco stát. Nikdy na to
nezapomenu. Stále to mám před očima.
Vracel jsem se zpět domů a najednou slyším něco o tom, že Eurydika umírá.
Nemohl jsem tomu uvěřit, ale pak jsem ji viděl. Umírat. Bylo to moc těžké.
Nemohl jsem bez ní žít. Nešlo to. Nebylo by chvíle, kdy bych na Eurydiku
nemyslel. Bolest v srdci byla moc silná a naprosto mne ovládala.
Musím ji mít. Živou. Musí se vrátit zpět, na zem, za mnou. Ale jak?
Půjdu do podsvětí. Snad se mi podaří přemluvit Háda a Persefonu. Mohli by
pro mne mít přeci pochopení.
Dostat se do podsvětí bylo obtížné, avšak můj zpěv, leč smutný, má stále
magickou moc.
Bál jsem se. Obával jsem se, že nepřesvědčím Háda. Ale vždyť na tom přeci
není nic špatného. Jen daruje Eurydice ještě několik let života. Nezasloužila si
umřít. Ne teď.
Hádés svolil. Povídal mi sice o nějakých podmínkách, ale to bylo vedlejší.
Nemohl jsem přestat myslet na to, jak konečně spatřím svou Eurydiku.
Neslyším ji. Proč sakra? Snad se opozdila. Otočil jsem se.
To ne! Neměl jsem se ohlížet!
Podruhé se musím dívat na to, jak mi Eurydika mizí před očima.
Druhou šanci jsme dostali. Už není žádná možnost jak vrátit Eurydiku zpět
mezi živé. Nepřestanu se obviňovat. Vyčítám si to. Byla to největší chyba mého
života.
Hudba je to jediné, co mi pomáhá. Skrze ní dostávám ven všechny své emoce.
Nemohl bych bez hudby žít.
Už je mi vše jedno. Mohu za to, že Eurydika už nemá žádnou šanci dostat se
z říše mrtvých. Jak jsem to jenom mohl udělat?!
Chci být u své Eurydiky. Potřebuji být s ní. Na zemi to nejde, takže nezbývá
nic jiného.
Musím zemřít.
„Miluji Tě Eurydiko, Má Drahá.“

