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PROLOG 

 
Jmenuji se Natálie Verisová, je mi dvacet let a chtěla bych 

vám vyprávět příběh, který napsal můj život. Ještě než ale začnu, 
musím se vás na něco zeptat. Co jsou Klíče Světla? Těžká otázka, 
že ano? Jsem si naprosto jistá, že mi teď nerozumíte, ale až zjistí-
te, co vám řeknu, možná že si potom uvědomíte, proč jsem vám 
tu onu otázku položila. Věřte mi, že odpověď se skrývá ve vás. 
Nevěříte? Pak si položte otázku ještě jednou. Stále ne? Nevadí. 
Pozorně přemýšlejte… 

 
Existuje mnoho důvodů si myslet, že uvnitř našeho těla je ně-

co skrytého. Není to vidět, ale vy díky tomu dokážete cítit, milo-
vat, smát se, nebo plakat, zažívat trápení, úzkost a strach. Už jed-
nou nebo vícekrát jste nad tím určitě přemýšleli. A pokud ne, 
nejspíše nechcete vědět, proč tohle všechno dokážete cítit. Řek-
něme si na rovinu, že tělo je jakási schránka. Na první pohled se 
tváří úplně obyčejně, ale co je skryto uvnitř, už nikdo neví. Když 
ji otevřete, nespatříte nic. Jaká je vůbec pravda? Opravdu je 
uvnitř našeho těla něco neviditelného? A to něco neviditelné, je 
podle vás co? A jakou mají s tím souvislost Klíče Světla? Jsou 
snad klíče city, kterými odemykáme naší duši? A je to právě duše, 
co se v nás skrývá? To, co se odehrává v našem těle, není přeci 
vidět, pokud to ovšem nedáte najevo svým chováním. Dokážeme 
některé z nich odemknout a ovládnout? Převzít nad nimi kontro-
lu, aniž bychom trpěli, pokud jde o city, které nás zaplaví bolestí? 

Já žila v domnění, že žádná duše v nás neexistuje, protože mi 
to přišlo jako úplný nesmysl. Ani si to nedovedla představit, ale 
nevím, co si o tom myslíte vy. Jestli chcete slyšet můj názor, pak 
vás musím zklamat. Nebudu vám ho říkat, protože na něj stejně 
přijdete během toho, jak vám budu příběh vyprávět. Sami si udě-
láte názor a možná ho několikrát přehodnotíte, než přijdete na 
ten správný. Věřte mi, že možná ani potom, co uslyšíte můj pří-
běh, mi stejně nedáte za pravdu. Každý bude mít pochybnosti, 
dokud nenastane ten okamžik, který vás změní, a vy si řeknete, 



3 
 

že to bylo skutečné. Potom tomu budete věřit, protože jste toho 
byli součástí. 

Nechci vás už dlouho napínat, proto mě nechejte s dovolením 
vyprávět můj příběh, který vám možná ukáže tu správnou cestu 
k odpovědi. Možná že si potom uvědomíte, jaký klíče v sobě má-
te, a jakým způsobem odmykáme to, co chcete, abyste cítili. 
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KAPITOLA PRVNÍ 

 

CO JE LÁSKA? 
 
 

Seděla jsem v parku na lavičce s otevřenou knihou Matema-
tiky. Byla jsem totiž studentkou prvního ročníku Vysoké školy 
Ekonomické. A protože Matematika nebyla mým oblíbeným šál-
kem kávy, musela jsem se po odpoledne učit. 

Já vím, zní to divně. Chodit na vysokou školu, kde je Matema-
tika jeden z nejdůležitějších předmětů, ale moji rodiče si přáli mít 
ze mě vysokoškolačku z ekonomiky. Prý abych mohla pracovat u 
táty v bance. Sedět u počítače, počítat peníze, nebo hlídat kurz, 
který je nejaktuálnější podle naší měny. Musela jsem se snažit, 
abych udělala zápočet. Pokaždé jsem to zvládla s odřenýma uši-
ma, ale teď jsem doslova stála před pohromou. 

Park byl pro mě nejlepší místo na učení. Vždycky jsem si 
sem zašla hned po škole, protože se mi tu dobře přemýšlelo a 
navíc byl park nedaleko školy. Někdy tu přijdu na jiné myšlenky 
a vyčistím si tak mysl od všech starostí. Dává mi to sílu vrhnout 
se po hlavě do nových věcí. Sice přes něj projde mnoho lidí, ať už 
na procházku, nebo si jen tak odpočinout, ale klid a ticho v něm 
vždycky zůstalo. Navíc, když byl hezký den a slunce nad vámi 
pálilo, i když jste byli pod stínem stromů, dýchali jste přitom čis-
tý vzduch, který vám udržoval mysl čistou. 

S upřímným pohledem jsem se dívala na stránku patnáct, 
kde byly Systémy limit, které mi dělaly problémy. Nikdy jsem 
nepochopila, jak se počítají, ale měla jsem několik dobrých kama-
rádek, kteří mně s nimi tak trochu pomáhaly. I když ony sami 
v nich občas, plavaly. 

Nejchytřejším z Matematiky byl Tomáš, prostý obyčejný 
kluk. Na první pohled byl nevýrazný, ale jedna věc, mě na něm 
překvapovala. Byl věřící a chodil každou neděli do kostela. Řeknu 
vám upřímně, že jsem kostely nesnášela. Nejraději bych je všech-
ny spálila. Jak někdo může věřit, když Boha nikdo neviděl? Na 



5 
 

druhou stranu, když jsem potřebovala s Matematikou od něj po-
radit, vždycky mi pomohl něco vysvětlit a ukázat. Byl hodný, ale 
jinak to bylo všechno, co jsem na něm měla ráda. Nedokázala 
bych si představit, kdybych s ním měla chodit. Hrůza. Chodit 
každou neděli do kostela? Ne, tohle bych fakt nechtěla. 

Oklepala jsem se z toho a po několika myšlenkách, které mě 
vyrušily z pohledu na matematickou gramatiku v knížce, jsem 
opět přemýšlela nad Systémy limit. Byla jsem z toho pěkně 
vynervovaná, protože už zítra mě čekal zápočet. 

Vytáhla jsem proto krabičku cigaret a musela si z toho zapá-
lit, abych se zklidnila. Potáhla jsem si a nechala kouř chvíli 
v sobě, než mě uklidnil. Potom jsem uvolněně vyfoukla. V mém 
těle se rozproudil nikotin, který mi dělal dobře. 

Bylo odpoledne, když parkem začalo chodit čím dál víc lidí. 
Mě to ovšem nevadilo, protože jsem neměla žádné pomyšlení je 
sledovat a přemýšlet nad tím, kam asi tak můžou chodit. Nikotin 
v mém těle dělal své, takže i když jsem nerozuměla tomu, co se 
mi snaží knížka říci, byla jsem stále klidná. 

Ticho najednou protnul hlas, který mě pozdravil. Zvedla 
jsem hlavu a pohlédla směrem, odkud vyšel pozdrav. Přede 
mnou stál Tomáš. Ano, je to ten Tomáš, o kterém jsem vám před 
chvílí říkala. 

„Ahoj,“ odpověděla jsem mu a potáhla si z cigarety. Chvíli 
jsem na něj hleděla, a on se na mě tak podivně usmíval, jako kdy-
bych vypadala směšně. Odklepla jsem popel z cigarety a vrátila 
pohled do knížky. 

„Mohu si sednout?“ zeptal se mě a já opatrně pokývala. Jeho 
hlas byl neklidný a nervózní. Možná jsem na něj zapůsobila, ale 
abych vám řekla pravdu, tak mě vůbec nepřitahoval. Ne vážně, 
bylo na něm pár pozitiv, které jsem oceňovala, ale to bylo tak vše. 
Nejraději mám kluky, kteří jsou trochu drzí, když s nimi flirtuji, 
protože jsem to na nich milovala. A jeden z mých kamarádů, 
s kterým jsem flirtovala, se jmenoval Honza. Nikdy jsme spolu 
neměli žádné závazky, a vždycky jsme si všechno spolu užili. 

Na jednu stranu jsem byla klidná, nebyl důvod se nějak ner-
vovat, ale na tu druhou, když mě někdo sledoval při učení, jsem 



6 
 

nervózní byla. Obyčejný kluk, který ve mně nevyvolával žádné 
sympatie, mi civěl do knížky. Řekla jsem si, že nic neřeknu a budu 
doufat, že to trapné ticho přeruší jeho náhlý odchod. Jenže jsem 
se zmýlila. Seděl a neustále mě sledoval, jako kdyby se do mě 
zakoukal. Už mě to pomalu přestávalo bavit, ale díky pevným 
nervům jsem to vydržela a seděla stále na lavičce, i když moje 
nutkání odejít bylo velké. 

„Nevěděl jsem, že kouříš,“ přerušil ticho Tomáš. 
Chtěla jsem mu hned odvětit, ale ještě předtím jsem odpou-

tala pohled od knížky. Pak jsem pohlédla před sebe a řekla: 
„Tak teď už to víš.“ 
A opět nastalo ticho, přitom jsem matně viděla, jak jeho po-

hled již nesměřoval na mě, ale dopředu. Neklidně jsem si přeloži-
la nohu, odhrnula si stranou ofinu a dál sledovala matematickou 
gramatiku. 

„Upřímně ti musím říct, že se mi nelíbí, když holky kouří. Při-
jde mi to nechutný,“ řekl Tomáš. 

Mě zas přijde nechutný, že chodíš do kostela, pomyslela jsem 
si. Byla jsem tiše a vůbec nic na to neříkala. 

„Je to každého věc, ale já holky, co kouří, lituji. Kdyby si uvě-
domily, že škodí svému zdraví mnohem víc, než kluci. Ani si neu-
vědomují, že jednou se z nich stanou matky.“ 

To mě chce snad poučovat o tom, co je dobré a co špatné? Je 
tu jen chvíli a bude mi říkat, že mi to škodí zdraví? Idiot! Řekla 
jsem si v duchu a po krátké chvíli ticha jsem to nevydržela a mu-
sela jsem mu něco říct, protože jsem to takhle nechtěla nechat. Až 
budu těhotná, tak potom přestanu, ale do té doby si nedokážu 
představit, že bych si každý den alespoň jednu cigaretu nezapáli-
la. Teda, jestli někdy vůbec budu těhotná. 

„Hele, můžeš mi říct o co ti jako jde? Myslím si, že je to kaž-
dého věc, jak říkáš, takže si nemysli, že bych měla přestat. Jestli 
mě chceš poučovat o tom, že kouření je nezdravé, pak tě můžu 
poučit o tom, že žádný Bůh neexistuje.“ Chtěla jsem mu opono-
vat, protože mě tímhle naštval. 

„Jak to ale můžeš vědět? Máš důkaz?“ 
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„Nikdo ho nikdy neviděl, myslíš si, že tohle není dostatečný 
důkaz?“ 

„Ne, protože nemůžeš dokázat jeho neexistenci. A navíc si 
uvědom, že věříš ve spoustě věcí, který jsi neviděla a ty věci běž-
ně existují. Příkladem toho všeho může být vítr, který cítíš, ale 
nevidíš ho.“  

„Jasně, vítr. Ten je kolem nás a je vidět, protože hýbá se 
stromy. To je teda blbý příklad,“ a zavrtěla jsem hlavou do stran. 
Ach jo, tohle mi ještě tak scházelo. Asi bude nejlepší, abych hned 
šla, řekla jsem si v duchu, ale nakonec jsem neodešla. 

„Vítr je jako láska. Je cítit, ale nevidíš ji. Když se ti vítr otře o 
tváře, cítíš to. Když v sobě probudíš lásku, cítíš ji, jak se ti dotýká 
v srdci. Jedno mají společné. Nejsou vidět. To, že vítr hýbá se 
stromy, můžeš považovat za vítr. Naopak je na tom stejně i láska. 
Vidíš kluka a holku, jak se spolu líbají, ale nikdy nevidíš, co v sobě 
prožívají. Jaká radost, potěšení je mezi nimi cítit.“ 

„Nemůžeš lásku a vítr srovnávat mezi sebou, protože je to 
úplně něco jiného. Nebuď prosím tě tak směšný. Nechápu, jak tě 
tohle mohlo vůbec napadnout. Nezlob se na mě, ale tohle je pi-
tomý srovnání.“ 

„Možná je pitomý, ale jen proto, že o tom nechceš přemýšlet, 
proto na to neřekneš nic jiného, než tohle. Čemu teda vlastně 
věříš? Jestli se tě můžu zeptat,“ nahodil Tomáš, jako kdyby mě 
začal zkoušet a podíval se na mě upřímným pohledem. Naše po-
hledy nás připoutaly k sobě na pár sekund. Později jsem strhla 
pohled do strany, neboť jsem byla v těžké situaci. On byl zarputi-
lý křesťan, já naopak zarputilá ateistka. Nikdo mi přeci nemůže 
dokázat existenci Boha a za tím jsem si stála. 

„Jestli chceš vědět, čemu věřím, tak ničemu. Prostě nic tako-
vého není, jsme jenom my a nikdo jiný. Žádný Bůh neexistuje.“ 

Tomáš na mou odpověď nic neřekl, což mě najednou pře-
kvapilo. Jasně, možná chtěl něco říct, ale asi to v sobě držel, pro-
tože jsem matně zahlédla, jak pro změnu zavrtěl nepatrně hlavou 
do stran i on. 

„Co Systémy limit? Jak jsi na tom?“ 
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Jeho otázka náhle změnila téma. Cítila jsem, jako kdyby 
přesně věděl, že tomu zase nerozumím. Zvláštní, jak by mohl 
něco takového na mě poznat? Pomyslela jsem si. Je pravdou, že 
už jsem ho několikrát požádala o radu. Byly chvíle, kdy jsem to-
mu opravdu rozuměla, jen díky jeho skvělému výkladu, ale pak, 
čím víc jsme to probírali do hloubky, tím to bylo stále obtížné. 

„Vůbec nevím,“ pokrčila jsem rameny, „zítra mám zápočet 
z Matematiky a nevím, jak to dopadne. Zřejmě neuspěji,“ řekla 
jsem a típla zbytek cigarety. 

„Ale, to jsou jen řeči,“ snažil se mě trochu povzbudit. 
Založila jsem si dlouhý pramen mých kaštanově zbarvených 

vlasů za ucho a zvedla hlavu. Pak jsem zavřela knížku a vrátila ji 
do baťohu. 

„Ty už jdeš?“ zeptal se mě, jako by znervózněl. 
Divný pocit, který mně svíral srdce, mi napovídal, že bych 

neměla ještě odcházet. Potřebovala jsem znovu poradit, protože 
pokud neudělám zápočet z Matematiky, pak to bude zlé. Ztratím 
tím body, i když byl ještě do konce školního roku čas. 

„Vypadá to, že někam jdu?“ 
„Uklidila sis knížku do baťohu, tak mi to tak připadalo.“ 
Ani nevím, proč jsem hned neodešla. Stále jsem měla pocit, 

jako kdybych ho potřebovala. Ne, není to láska, nemějte obavy, 
vůbec nic jsem k němu necítila, i když vám to tak může připadat.  

 
Kolikrát jste měli takovýhle pocit? Taky jste chtěli hned ode-

jít z místa, kde jste se moc dobře necítili, ale ten pocit, který se ve 
vás usídlil a nutil, abyste zůstali, jste určitě zažili, že ano? A nejde 
ničím překonat, ať už se snažíte udělat cokoliv. Já to tak cítila a 
nemohla s tím nic dělat. Je těžké si uvědomit, co byste měli udě-
lat, aby vaše mysl odbourala ten skličující pocit. 

Odpoledne se mezitím táhlo. Nato, že byl čtvrtek, den před 
posledním pracovním dnem, byl park zaplněn mnohými rodina-
mi s dětmi, nebo různými zamilovanými páry, kteří si sem vyšli 
vyznat lásku do přírody, protože ve městě, bylo tohle místo jedno 
z nejklidnějších a nejútulnějších. Během dlouhého ticha jsem na 
jeden zamilovaný pár zaměřila oči, a sledovala je. Přitom jsem si 
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představovala, že místo té holky, s kterou byl ten kluk, jsem byla 
já. Snad najdu toho pravého, i když o tom dost pochybuji, protože 
dneska si vybrat toho, který vás bude opravdu milovat, je dost 
těžké. Zvlášť když projedete něčím, co vás zradilo a vy to nechce-
te zažít znovu. 

„Podívej na ně,“ náhle vyslovil Tomáš, jako kdyby věděl, kam 
celou dobu koukám. „Tohle je krásný příklad toho, že mezi nimi 
je cítit láska.“ 

„Co tím chceš říct?“ nechápala jsem ho. Nevěděla jsem, jaký 
příklad myslí, zda naráží na Boha, nebo něco jiného. 

„Chtěla bys mít důkaz o existenci Boha? Tak tady ho máš.“ 
Odpoutala jsem pohled od líbajícího se páru, sedícího na la-

vičce nedaleko od nás a pak ho zase vrátila. To mi tím chtěl říct, 
že láska je Bůh? Lehce jsem se ušklíbla a řekla: 

„Chceš mi tím říct, že láska je Bůh?“ 
„Ano,“ řekl přesvědčeným a jasným hlasem. 
Začala jsem se tomu smát, protože mi to připadalo jako ne-

smysl. Přeci mi budete rozumět, že kdyby Bůh byla láska, přeci 
by se lidé nerozváděli, nehádali, byli by stále zamilovaní. Tenhle 
příklad mi přišel natolik směšný, že jsem nad tím ani trochu ne-
přemýšlela. 

„Tak tohle je pěkný nesmysl, co mi tu říkáš. Kdyby Bůh byla 
láska, tak proč se lidé rozvádějí? Proč se hádají, proč si navzájem 
ubližují? Copak by Bůh mohl tohle dovolit?“ 

Chvíli bylo ticho, až mi to připadalo, jako kdyby Tomáš na to 
neměl žádnou odpověď, ale nedokázal se jen tak ode mě pře-
svědčit. A já jsem jen překvapeně zírala, co mi potom řekl. 

„Je mi jasné, že ti to přijde směšný, ale zkus se nad tím tro-
chu zamyslet. Na světě existují dva druhy lásky. Rozdíly mezi 
těmi láskami jsou jasně dané. Lidé se milují, rozvádějí, ubližují 
jeden druhému, protože žijí tou Lidskou láskou. Ale ta skutečná 
láska, leží v nás někde jinde. Jsou lidé, kteří ji v sobě najdou, a 
pak jsou lidé, kteří ji ani nenajdou, protože ztratí smysl něco 
v sobě hledat. Jasně, existují páry, které spolu žijí, vezmou se, 
Boha nepotřebují, a nikdy se nerozvedou, ale to jsou jen výjimky. 
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Kdyby si lidé uvědomili, že skutečná láska přichází od Boha, pak 
by možná pochopili jiný smysl života. 

Boží láska není nic, co by ti mělo ublížit, ani tě zkazit, ale do-
káže tě povznést na jinou úroveň od lidí, kteří v ni nevěří. Budeš 
koukat na některé věci úplně jinak a nepocítíš strach, že by ses 
obávala o svůj vztah. Je to ovšem rozhodnutí na každém z nás. 
Zkus se třeba zamyslet nad tím, kolik lidí si položí otázku „Co je 
láska?“ a kolik lidí na tu otázku najde odpověď? Odkud se vlastně 
láska vzala? 

Bůh dal člověku svobodu se rozhodnout a já jsem za to rád, 
že se mohu sám za sebe rozhodnout, kterou cestou se vydám. 
Boží láska tu je, my jsme jí obdařeni už od narození, ale mnoho 
lidí ji přehlíží, a já si myslím, že ji přehlíží proto, že by byli jiní. 
Ale copak tohle není ta podstata? Být jiný, než většina lidí, kteří 
žijí úplně stejně? O tom to je, se rozhodnout. Dnešní lidé ani ne-
přemýšlí nad tím, co je podstata lásky. Jednoduše to neřeší, pro-
tože se snaží řešit jiné problémy, které jim zatěžují myšlenky. 
Kluk, který je zamilovaný do holky, nepřemýšlí o společné bu-
doucnosti, prostě si chce užít a tím to hasne. Samozřejmě ne kaž-
dý pár takhle přemýšlí, ale když se pozorně rozhlédneš kolem, 
tak většina ano.“ 

Jestli lidé věří jen Lidské lásce, jak mi tu Tomáš říkal, pak 
s ním nemůžu souhlasit. Je jenom jedna láska, neexistuje jich víc. 

„Nechci ti nic říkat, ale jestli si myslíš, že budu takovým to 
nesmyslným slovům věřit, pak jsi na omylu. To, že mi tady uká-
žeš příklad zamilovaného páru, a řekneš mi, že láska je Bůh, pak 
je to jeden z nejhloupějších příkladů, jaký jsem za život slyšela. 
Jak můžou existovat dvě lásky? Hlouposti a zase hlouposti. Nikdy 
bych si nemyslela, že jsi z toho úplně zblbnutý.“ 

Za svým rozhodnutím jsem si pevně stála, protože za prvé, 
mnohé zamilované páry by si měly užívat lásky, a to nejen po té 
duševní, ale i tělesné stránce tak, aby si vyhověli jeden druhému. 
Za druhé, pokud to budu brát tak, že lidé, co věří v Boží lásku, 
jsou jiní, než ti co v ní nevěří, pak to je další nesmysl. Jsou úplně 
stejní, jako my všichni ostatní. Akorát mi přijde, že se tím jen 
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utěšují. A za třetí by mě zajímalo, jestli krizi ve vztahu, vyřeší 
Bůh. 

Někdy je člověk naivní, co všechno si dokáže o tomhle všem 
myslet. Ale přemýšlet o jiné alternativě, zda opravdu není ještě 
něco, něco jiného, co v nás dokáže probudit opravdu tu skuteč-
nou lásku, o tom ani přemýšlet nechceme, protože jsme prošli 
něčím, co bylo pro nás těžké. 

„Hele, láska je jen jedna, neexistuje jich víc. A to, že si dva 
zamilovaní lidé v lásce užívají a pak jim to třeba nevyjde, to už je 
prostě život. Nebudou si rozumět, jeden třeba druhému zahne, 
jeden podvede toho druhého, to jsou věci, které se dějí běžně a 
jestli tohle by měla zachránit Boží láska, pak jsi pěkně na omylu. 
To už by Bůh musel zachránit tolik vztahů, ale podívej se, nic se 
neděje.“ 

Věděla jsem, že Tomáš bude proti, protože toho věděl tolik, 
až jsem si chvílemi myslela, zda opravdu něco neexistuje. Aspoň 
mi to občas tak připadalo. 

„Protože lidé v něj nevěří, proto jim nedokáže pomoct. Ty 
když nevěříš někomu a chceš, aby ti pomohl, pak mi řekni, jak by 
se k tobě zachoval? Je ale pravda, že jim to třeba nevyjde, buď si 
nerozumí, nebo k sobě nenašli mnohem větší sympatie. Jasně, 
tohle beru, ale pak jsou situace, kdy to třeba není ani nutné se 
rozcházet a oni se přesto rozejdou, nebo rozvedou, jen kvůli ně-
jaké pitomé věci, kdy se třeba neshodnou. A tohle je důvod, že 
kdyby věřili v Boží lásku, pak dokážou překonat jakékoliv těžké 
situace. Nic takového by je nemuselo potkat. Upevnit rozvrácený 
vztah je jen o komunikaci. To, že jeden druhému bude naslou-
chat, vyhovovat si v různých situacích a navzájem se podporovat. 
V tom se pozná ta opravdová láska, protože se jeden z nich snaží 
zachránit vztah. A proč se to tak neděje? Protože nikdo nechce 
přiznat svou chybu, nikdo nechce o tom přemýšlet a naslouchat.“ 

Je pravdou, že jsem se potkala s několika holkami, které 
v Boha věří a ve vztahu jsou šťastní. V duchu jsem si přitom říka-
la, že jsou naivní, a že jsou stejní, jako všichni ostatní, co v Boha 
věří. Ale když jsem je slyšela, jak se třeba s partnerem občas po-
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hádaly, nakonec se to vyřešilo hned rychle. Po té hádce bych sko-
ro nevěřila, že spolu zůstanou a jejich vztah se urovná. 

„Hele, bude asi nejlepší, když tohle uzavřeme. Každý má 
svou pravdu a není dobré, abychom se tu zbytečně hádali. Ty jsi 
věřící já naopak nevěřící a tak to zůstane. Je dost hodin a doma 
mě čeká večeře. Kdybych tě poprosila, zda bys mě zase vysvětlil 
Systémy limit, byl bys moc hodný,“ chtěla jsem to zamluvit, pro-
tože jsem už nechtěla nic z toho, co do mě hustil, slyšet. 

„Jasně, rád ti zase pomůžu,“ odpověděl mi a usmál se. 
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KAPITOLA DRUHÁ 

 

KDYŽ CITY NEJSOU VIDĚT 
 
 

Město Hradec, ve kterém jsem žila, mělo přes sto tisíc obyva-
tel. Většina lidí žila v panelácích nebo bytovkách, ovšem já bydle-
la v domě, který stál na východ od města. Na té straně stála vět-
šina postavených řadových domů s ulicemi. Když si představíte, 
jak v centru města, projede mnoho aut, tak na této straně bylo 
krásné ticho a klid. Navíc, nedaleko rostl hustý les, kam jsem ob-
čas zašla na procházku. Buď sama, nebo s Petrou. 

Městem jezdila městská hromadná doprava snad do všech 
městských koutů, přestože se většina lidí raději vozila v autech. 
Zřejmě jim to připadalo asi pohodlné, ale mě divné. V centru se 
tvořily zácpy, které na několik dlouhých minut zastavovaly pro-
voz. I když kolem Hradce existoval několika kilometrový obchvat, 
mnoho aut jezdilo skrze centrum. Někteří lidé mně tímto připa-
dají divní, když si myslí, že městem projedou mnohem rychleji, 
než po obchvatu. Vůbec si neuvědomují, že mohou tímhle způso-
bit dopravní kolaps. 

 
Nedaleko parku byla zastávka na MHD. Ta se tu střídala kaž-

dých pět až deset minut a někdy i déle, podle toho, jak bylo město 
zasekané auty. 

Přišla jsem s Tomášem na zastávku a hlavou se mi začalo 
honit mnoho myšlenek. Taky se vám to určitě stalo a ne jednou. 
Jdete cestou domu a přemýšlíte nad uplynulým dnem. Přemýšlíte 
nad tím, co se stalo, anebo co se stane v nadcházejících dnech. 
Točí se vám to v hlavě a vy si přejete, aby to bylo už za vámi, ne-
bo chcete, abyste zapomněli, což je někdy obtížné. Jako třeba mě, 
když jsem čekala na to, aby byl zápočet z Matematiky úspěšně za 
mnou. To čekání bylo fakt na nervy. 

Sledovala jsem chvilkami Tomáše, který stál vedle mě a měl 
pohled zaměřený směrem do silnice. Občas jsem zahlédla, jak se 
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jeho rty pohnuly, jako kdyby si breptal něco pro sebe. Připadalo 
mi to divný. Když chce něco říct, tak proč se s tím třeba nepodělí 
se mnou? Nebo možná přemýšlí stejně jako já, jen v tom rozdílu, 
že si to v duchu říkám pro sebe. Přesto jsem přemýšlela, že bych 
se ho zeptala na to, jak se mu dneska ve škole vedlo, abych to 
divné ticho kolem nás trochu rozveselila. Nakonec jsem si to 
rozmyslela a chtěla si dát do uší sluchátka, že si pustím hudbu, 
když vtom se Tomáš na mě otočil ve chvíli, kdy jsem držela slu-
chátka v ruce. 

„Copak hezkého posloucháš?“ zeptal se mě a jeho ústa se 
proměnila v takový úsměv, až jsem doslova strnula. Ne, nemysle-
te si, že bych něco cítila. No, upřímně vám nebudu lhát, vlastně 
ano, cítila. Ale bylo to jen takové nečekané zabušení mého srdce. 
Nic víc. 

Chtěla jsem mu odpovědět, ale nakonec jsem pustila na tele-
fonu hudbu a přiložila jsem mu sluchátka k jeho uším. On se za-
tvářil upřímně, až jeho tvář doslova zvážněla, ale po chvíli se 
znovu usmál a pokýval hlavou. Když jsem mu sluchátka sejmula 
z uší, překvapilo mě, že nic neřekl. Stál jak tvrdý y a dál sledoval 
projíždějící auta. 

„Tak co? Líbí se ti má hudba?“ zeptala jsem se ho, abych ze 
zvědavosti zjistila, jestli má takový styl hudby rád. Nejvíce jsem 
poslouchala rock a někdy i metal. Tvrdá hudba se mi moc líbila, 
protože jsem cítila, jak mi prostupuje celým tělem. Uklidňovala 
mě a zbavovala stresu, když jsem byla nervózní. Někteří holky 
braly na uklidnění prášky, nebo kouřily, když je čekala nějaká 
zkouška. Já dávala přednost hudbě, i když jsem taky kouřila. 

„Posloucháš velmi tvrdý žánr. Já takový nemám moc rád. 
Teda, abych byl upřímný, ne že by se mi nelíbil. Vlastně poslou-
chám takovou hudbu, která mě zaujme. Takže se dá vlastně říct, 
že můžu poslouchat cokoliv. Dokonce i rock nebo metal, ale musí 
mě ta písnička chytnout, jinak ji neposlouchám.“ 

„Můžu ti něco říct?“ 
„Povídej,“ otočil se na mě a pohlédl mi do očí. 
„Víš, že jsi zvláštní?“ 
„Jak to myslíš?“ 
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„Já jen, že chodíš do kostela, teda nic proti tobě, každého je 
to věc, ale můj názor je takový, že jsi první kluk, kterého znám a 
chodí do kostela. Než jsem tě poznala, byla jsem fakt ráda, že se 
nemusím hádat s někým, kdo mi bude vnucovat, jestli existuje 
nějaký Bůh a nakonec mi řekneš, že posloucháš cokoliv, jen se ti 
ta písnička musí líbit. Nikdy jsem se s takovým klukem ještě ne-
setkala, jako jsi ty a promiň, jestli se tě teď nějak dotknu, ale dou-
fám, že se už nesetkáme. A nakonec, když tě poprosím, jestli bys 
mi nepomohl s Matematikou, ochotně mi odpovíš, že klidně ano.“ 

„Jsem takový, jaký jsem a nechci se změnit. Aspoň vidíš, že 
věřícího člověka jen tak nic neurazí. Za ten rozhovor se ti omlou-
vám, ale ty ses ptala a já ti odpovídal. Nikomu nic nevnucuji. A 
navíc si nevzpomínám, že bych ti řekl, abys věřila v Boha. Jen 
jsem si stál za svými názory a oponoval tvými,“ odpověděl a za-
bořil pohled do země.  

Jsem takový, jaký jsem, opakovala jsem si jeho slova v hlavě 
s tak trochu jiným přízvukem, než obyčejně mluvím. Ach jo, proč 
zrovna tenhle. Kdyby nebyl dobrým matematikem, asi bych se 
s ním nemohla bavit. Ale protože nás moje kamarádka Petra ne-
dávno seznámila, a poradila mi, že on je v Matematice jeden z 
nejlepších, pak jsem to chtěla zkusit. To bude jízda, než dojedeme 
ke mně domů. Aspoň že si můžu pustit hudbu. 

Vrazila jsem si do uší sluchátka a během několika minut při-
jela městská hromadná doprava, která nás zavezla nedaleko mé-
ho domova. 

Jakmile autobus odjel, sundala jsem si sluchátka z uší a ko-
lem nás se rozléhalo mrtvolné ticho. Jak já tohle milovala, ten 
klid, nikde žádný hluk, troubení, smyk pneumatik, ach, bylo to 
úžasné. Až jsem na chvíli zastavila a užívala si ten klidný pocit se 
zavřenýma očima. 

„Tak kdepak bydlíš?“ zeptal se mě náhle Tomáš a přerušil 
moji chvilkovou siestu, kterou jsem si užívala. 

„Pojď za mnou, není to daleko,“ odpověděla jsem mu trochu 
rozhořčeně. 

Bydlela jsem o několik ulic dál, než byla zastávka. Museli jste 
přejít přes silnici na druhou stranu a jít směrem zpátky k centru 
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města, dokud jste neprošli krátkou zatáčkou po chodníku, vedle 
hlavní silnice. Až za zatáčkou byla odbočka do krátké ulice, v je-
jímž středu stál náš barák. Od zastávky k baráku, kde jsem bydle-
la, to bylo deset minut. 

„Páni,“ vyslovil Tomáš ve chvíli, kdy jsem otevírala branku 
do zahrady. Podívala jsem se na něj a jeho obličej vypadal ohro-
meně. 

„Copak, nikdy jsi neviděl dům?“ zastavila jsem se 
s otevřenou brankou. 

„Ano, viděl, ale takovýhle luxusní ještě teda ne.“ 
Na tom klukovi se mi něco nezdálo. Já vím, každý je přece 

nějaký, ale že by byl až takový? Připadalo mi, jako kdyby nebyd-
lel v baráku, ale někde v bytě. A vůbec, bylo mi to jedno, kde byd-
lel. 

„Budeš tam stát jak tvrdý y? Nebo půjdeš dál,“ řekla jsem 
mu, a Tomáš se po těch slovech vzpamatoval a vstoupil. „Snad jsi 
nebyl v transu, prosím tě.“ 

„Promiň, ale ještě jsem tak veliký dům neviděl. Máš zřejmě 
bohaté rodiče.“ 

Jistě, že mám bohaté rodiče, jinak by si přeci takový barák 
nemohli dovolit a zavrtěla jsem hlavou do strany. 

Když jsem zavřela branku a sledovala ho, jak pomalu jde 
k hlavním dveřím domu, připadalo mi, že je nějaký nervózní. 
Stále se rozhlížel kolem, div nešlápnul do maminina záhonu ba-
revných růží, který se táhnul podél zámkové dlažby. 

 
„Ahoj…“ zvolala jsem z chodby, že jsem doma, ale všude byl 

klid a ticho. Jako kdyby rodiče nebyli doma. A skutečně to tak 
bylo. 

Řekla jsem Tomášovi, aby počkal na chodbě a zašla jsem se 
podívat do kuchyně. Všude bylo uklizeno, jen na stole byl papír a 
na něm napsaný vzkaz: 

 
Ahoj Naty, večeři máš v troubě. Jeli jsme do divadla a přije-

deme pozdě. 
Máma 
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Vrátila jsem se k Tomášovi a řekla jsem mu, že tu budeme 

sami, protože naši jeli do divadla a přijedou dlouho v noci. Ještě 
že tak. Aspoň ho nemusím trapně seznamovat s našimi. 

„Pojď za mnou,“ řekla jsem mu a šli jsme nahoru do mého 
pokoje. Když jsem se cestou po schodech nahoru ohlédla za sebe, 
viděla jsem v Tomášovy tváři překvapující výraz. Zřejmě se ko-
chal krásou našeho domu, nebo co. Byl tak zvláštní, až jsem si 
v jednu chvíli přála, abych to měla všechno za sebou. 

Přišli jsme nahoru a vstoupili do mého pokoje, který byl 
vedle pokoje pro hosty. Neměla jsem totiž žádné sourozence, i 
když jsem si jako malá přála mít aspoň jednoho. Hold člověk ro-
dičům jen tak neporučí, když mají svou hlavu. Později si na to 
stejně zvyknete, ale chvilku to trvá. Když poslouchám své kama-
rádky, jak se třeba hádají s mladším sourozencem o tom, kdo 
půjde třeba na počítač, chtěla bych to také zažít. 

„Tady si můžeš odložit baťoh,“ řekla jsem Tomášovi a ukáza-
la na kout vedle skříně. „Sedni si do křesla. Dáš si něco k pití?“ 

„Jo určitě, budeš moc hodná,“ odpověděl. 
Mezitím, jak jsem se ho ptala, uklidila jsem pár hadrů, co le-

žely na posteli, do skříně. Potom jsem odešla. 
Představa, že necháte cizího člověka samotného ve vašem 

pokoji, se vám zdá určitě nepředstavitelná. Když to jinak nejde a 
nechcete být nezdvořilí, pak vám nic jiného nezbývá. Naštěstí 
jsem rychle udělala pití i pro sebe a byla hned zpátky. 

Tomáš si mezitím prohlížel moje rozvěšené plakáty 
s rokovými skupinami. Jakmile jsem vstoupila dovnitř, leknul se 
a odstoupil nervózně od zdi. 

„V pohodě?“ zeptala jsem se, protože se na mě tvářil, jako 
kdybych ho vylekala. Pokýval hlavou, že jo. „Tady máš to pití, 
snad ti bude chutnat,“ oznámila jsem mu a položila sklenici na 
psací stůl. Tu svou jsem si vzala a sedla si na postel. 

Když jsem sledovala, jak šel k baťohu a začal se v něm pře-
hrabovat, prohlížela jsem si jeho postavu od zahora, až dolu. Ne-
byl ničím výjimečný, snad jen jeho ramena trochu víc vyčnívala, 
neboť je měl široké. Jinak to bylo asi všechno. 
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„Takže ti nejdou Systémy limit, je to tak?“ zeptal se mě, ale 
vůbec jsem ho neslyšela, protože jsem byla zamyšlená. Když se 
zeptal ještě jednou, najednou jsem sebou trhla a ihned jsem za-
kývala hlavou. 

„Nejdou a zítra z nich mám zápočet. Jestli to nezvládnu, 
můžu se jít klouzat. Už jsem nezvládla dvě opravné zkoušky, a 
pokud nezvládnu třetí, je se mnou amen,“ odpověděla jsem a 
napila se koly s ledem. 

„Ale neboj se, jestli to dobře ode mě pochopíš, pak s tím ne-
budeš mít žádný problém. Stačí jen, když mě budeš pozorně po-
slouchat a sledovat, co ti budu vysvětlovat.“ 

Pozorně poslouchat snad nebude takový problém. Ještě, 
abych zapojila k tomu mozek, a vše bude ok. Hlavně když do mě 
nebudeš hustit něco z té tvé víry, pomyslela jsem si. 

Odešel od baťohu, postavil se přede mě a řekl: 
„Nepůjdeme raději ke stolu?“ 
„Ale copak, nechceš sedět na posteli? Máš strach, že bys ji 

umazal?“ 
„To ne, ale bude se ti tam psát mnohem lépe, než na posteli.“ 
Co si vlastně o mně myslí? Copak jsem tak neschopná, že 

bych nedokázala psát na posteli? 
„Co když si pod papír dám tvrdou podložku? Myslíš, že se mi 

bude psát o něco hůř, než kdybychom byli u stolu?“ 
Tomáš se ušklíbnul a dál nic neříkal. Sednul si vedle mě a 

nejdříve otevřel učebnici, potom své zápisky. Chvíli začal řečnit o 
pravidlech, jak se Systémy limit počítají, potom mi řekl, ať si na-
píšu příklad. 

Vůbec bych netušila, kolik chyb udělám v jednom příkladu 
poté, co mě Tomáš nechal, abych ho zkusila vypočítat sama. Při-
padalo mi, jako kdyby si ze mě dělal srandu, když jasně věděl, že 
mi Systémy limit nejdou. Při kontrole mého příkladu se občas 
ušklíbnul. Dopouštěla jsem se jedné zásadní chyby a nemohla 
jsem to ze sebe dostat. Tomáš mě na ni častokrát upozorňoval a 
varoval mě, abych si na to dávala pozor, jenomže už při několiká-
tém příkladě jsem udělala znovu tu samou chybu. Bože, jak já 
byla tak pitomá. 
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„Takhle ne Naty, nemůžeš dělat tu stejnou chybu, jako jsi dě-
lala předtím. Když ti vysvětlím co nejjednodušší způsob, jak ten 
příklad vypočítat, tak mi připadá, že to co ti říkám, nebereš vůbec 
vážně. Takhle ten zápočet nikdy neuděláš. Vyhodí tě hned, jakmi-
le uděláš špatný zápis. Musíš se soustředit, jinak to nejde,“ pro-
mluvil na mě vážným hlasem Tomáš. 

Je mi jasný, že se musím soustředit, ale nešlo mi to. Bylo to 
na mě moc těžké. Přitom jak Tomáš opravoval snad dvacátý pří-
klad, cítila jsem nejen únavu, ale i něco zvláštního. Vůbec jsem 
tomu nerozuměla, co se to v mém těle děje. Srdce se mi náhle 
rozbušilo a já znervózněla. Když už to vypadalo, že jednadvacátý 
příklad v pohodě vypočítám, a že už snad budu Systémy limit 
ovládat, nakonec jsem stejně udělala chybu. Sice jen na konci, ale 
přeci. 

„No, je to lepší, hodně lepší, než na začátku,“ pochválil mě 
Tomáš a odkryl na tváři úsměv. Bylo vidět, že ho to velmi těšilo, 
když jsem to začala chápat. 

Mezitím se den za okny mého pokoje měnil v tmavou po-
zvolna přicházející noc. Moje srdce se za poslední dobu vůbec 
neuklidnilo, stále jsem měla nutkání se ho dotknout, čemuž jsem 
vůbec nerozuměla. Bránila jsem se zuby nehty, abych si u něj 
nezničila pověst arogantní holky. Teda jestli mě za ní považoval, 
jsem nevěděla, ale nechtěla jsem svou povahu změnit, takže to 
bylo přemáhání se sebe sama. 

Snažila jsem se nedávat najevo své city, které se v mém těle 
začaly vařit. Pozvolna se začaly měnit takovým způsobem, že 
jsem začínala mít chuť na sex. Já vím, je to šílené, ale když jste 
doma sami a ještě s klukem, řekněte mi, zda k něčemu takovému 
nemůže dojít? Jasně, že může, ale s tímhle, který si hraje na křes-
ťana? 

„Tak poslední příklad Naty, já už budu muset jít,“ přerušil ti-
cho Tomáš a mě dostal z transu. Přesto touha na sex mě nepřešla. 

Dal mi před sebe papír s příkladem a odešel ke stolu, aby si 
mohl dopít kolu. Když jsem příklad vypočítala, stál přede mnou a 
opět s tím zvláštním jeho úsměvem mě sledoval, jak zapisuji vý-
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sledek. Jakmile jsem ho dopsala, mé city v těle se začaly stupňo-
vat. 

„Tak a je to,“ řekla jsem a předala mu papír. Potom jsem slo-
žila hlavu do postele. Cítila jsem, že toho počítání mám dost. 

Bylo dlouhé ticho, které mi přišlo jako věčnost. S mými poci-
ty, které naplňovaly mé tělo touhou po sexu, jsem zvedla hlavu a 
viděla Tomáše, jak sedí na posteli a sleduje mě. Lekla jsem se 
z toho, neboť jsem to neměla ráda a ihned se zvedla. Seděla jsem 
s nohama pokrčenýma na posteli a sledovala jeho úsměv. Má 
mysl byla tak zaneprázdněna, že jsem neměla sílu se zeptat, jak 
jsem dopadla. A tak mé oči zůstaly nehybně civět do země, dokud 
ticho nepřerušil Tomáš. 

„Správně, Natálie, vypočítala jsi ten příklad dobře. Myslím, 
že když to půjde takhle dál, pak máš šanci to zítra zvládnout.“ 

Odtrhla jsem pohled od země a sedla si vedle něho. Musela 
jsem se ve svém těle trochu uklidnit, jinak bych to asi nevydržela. 
Pak mě najednou přepadla myšlenka, která mi zamotala hlavu. 
Vůbec jsem na ni nedokázala najít odpověď. Jednoduše mi utkvě-
la v hlavě a já na ni chtěla znát odpověď. Jen tak ze zvědavosti 
jsem si řekla, že se zeptám Tomáše. 

„Hele, můžu se tě na něco zeptat?“ promluvila jsem na něj a 
Tomáš mi bez námitek klidně pokýval hlavou. 

Chvíli bylo ticho. Ne že bych nevěděla na co se ho zeptat, spí-
še jsem měla obavy, aby na mě nevytáhnul tu svou víru. Jestli to 
bude s tím souviset a on mě tu bude přesvědčovat o tom, že Bůh 
existuje, budu ho muset hned zastavit, jinak se tu rozpovídá a já 
ho pak nedostanu z domu. Už mi to stačilo, když se o tom rozpo-
vídal tam v parku.  

„Jsou city, které se ozývají v mém těle vidět?“ 
Tomáš se na mě podíval a takovým hlubokým pohledem se 

mi zadíval do očí. Pak se podivně ušklíbnul, čemuž jsem nerozu-
měla. Jako kdyby si ze mě dělal srandu, nebo co. Připadala jsem si 
trapná a ponížená, jako kdyby moje autorita klesla na samotné 
dno. Teď si o mně bude myslet, že nejsem tak arogantní, bláznivá 
holka, jak se běžně chovám. Najednou si člověk uvědomí, jak ně-
komu ukážete tu dobrou stránku svého Já, aniž byste chtěli. 
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„City, jaké se probudí ve tvém těle, patří jenom tobě. To 
ostatní, co děláš, nebo jak se chováš, je jen schránka výrazu tvého 
těla. Můžeš cítit, i někoho milovat, ale pokud to nedáš najevo 
svým chováním, pak city nedáváš najevo a tím pádem nejsou 
vidět. Prožíváš je jen ty sama a nikdo jiný. 

Příkladem toho je, že když se třeba líbá kluk s holkou, tak 
k sobě mohou a nemusí něco cítit. Kluk třeba využívá její energii, 
touhu, která mu holka předává, ale on jí nic neopětuje a líbání, 
které je nejmocnější zbraní v lásce, pak ztrácí smysl. Nikdo by si 
neměl zahrávat s city toho druhého, neboť ten, kdo je neprožívá 
sám v sobě, není hoden, aby miloval toho druhého.“ 

„Takže si mohu hrát s city druhého, aniž by něco tušil?“ 
Tomáš mi opatrně pokýval hlavou. Bylo na něm vidět, jak 

nerad odpovídá. Připadalo mi, jako kdyby to nechtěl říct, ale už 
řekl a nešlo to vrátit zpátky. Odvrátil ode mě pohled a pak řekl: 

„To jsem ti neměl říkat.“ 
„Myslíš, že jsem to nevěděla?“ a ušklíbla jsem se za jeho zá-

dy. 
„Snažíš se zahrávat s mými city?“ 
„To ne, ale funguje to, nemyslíš?“ 
Sklonil hlavu do dlaní, pak si povzdechnul a než ji zvednul, 

uplynula poměrně dlouhá chvíle. Snad nepřemýšlel nad tím, že 
by se mi chtěl pomstít. Je přeci věřící, nebo ne? Proč by to taky 
dělal, když křesťané nikomu nic neoplácí, pokud jsem jim trochu 
rozuměla. Víte, jsem nevěřící, ani mě nic z toho, co mi v tom par-
ku řekl, nezajímá, ale chtěla jsem zkusit, jak bude reagovat. 

Samozřejmě jsem věděla, že si jde zahrávat s city druhých, 
aniž by něco tušili. Byla to sranda, a teď to bude ještě větší, když 
se ho pokusím svést… 

„Promiň, tohle jsem nechtěla. Víš, jsem už taková. Hodně mě 
baví si pohrávat s city druhých,“ řekla jsem s trochu veselejším 
hlasem. 

„To je v pohodě a navíc si myslím, že ty se mi nemusíš 
omlouvat. Abys dobře věděla, tak já to nemám nikomu za zlé, 
pokud si někdo ze mě – třeba jako ty – dělá srandu. U kamarádů 
to beru, ale nesmí to překročit vymezené hranice,“ řekl Tomáš. 
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Překvapilo mě, jak se k tomu Tomáš postavil. Třeba takový 
Honza, s kterým vycházím úplně v pohodě. Kdybych mu řekla 
tohle, určitě by se na mě nahněval, nebo ještě hůř, možná by se 
mnou několik dní nemluvil. Byl hodně háklivý na to, jestli si s ním 
někdo pohrává. Občas byl ale stejně praštěný a vymýšlivý, jako 
já. Hodně dobře jsme si rozuměli. Chodila jsem s ním každý pátek 
na zábavu do místního klubu. Stál kousek pod náměstí hned u 
hlavní silnice. Známe se spolu už pár let. Dříve jsme chodívali na 
Střední školu Ekonomickou a už tehdy mi ukázal, jak to v nočním 
světě chodí. 

„Asi bych už měl jít, je dost pozdě,“ přerušil ticho Tomáš. 
On už odchází a já jsem ho ještě nesvedla? Tohle musím 

ihned napravit. 
„Ty už chceš jít? A co budeš dělat doma?“ zeptala jsem se ho 

zvídavým hlasem a sedla si vedle něho. Pak jsem mu položila 
dlaň na pravé stehno, začala jsem ho hladit a Tomáš na mě vrh-
nul takový nechápající pohled. Já jsem mu to oplatila úsměvem, 
aby neměl ze mě strach, neboť to z jeho očí přímo vyzařovalo. 

„O co se teď snažíš?“ 
„Co bys řekl?“ odpověděla jsem mu otázkou. 
„Chtěla bys ještě něco vysvětlit?“ zeptal se nervózně, ale bylo 

na něm vidět, že asi ví, na co myslím já, ale zřejmě to chtěl za-
mluvit. 

„Hm… třeba jo. Můžu tě políbit?“ 
„Mě?!“ 
„Je tu snad někdo jiný?“ 
„To ne, já jen, že…“ 
„Ale no tak, neříkej, že se ti nelíbím.“ 
„To jo, ale jak ti mám věřit, že teď mluvíš pravdu? A nesnažíš 

se ovládnout moje city?“ 
„Stačí, když to dokážu polibkem?“ řekla jsem a políbila ho. 
Byl to hrozný polibek, ale skryla jsem to úsměvem. Líbala 

jsem se už s několika kluky, hlavně s Honzou, který líbá opravdu 
skvěle. Vždycky jsem si to s ním užila, ale tenhle? No šílený. Jestli 
jsem ho ale chtěla svést, musela jsem podstoupit úplně všechno. 
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Jak jsme se líbali, začala jsem mu povolovat kalhoty, když 
v tom jsem ucítila, jak mi chytnul ruku, jako kdyby mě chtěl za-
stavit. Přestala jsem ho líbat a on se na mě podíval tak vážně, až 
jsem se z toho musela usmát. 

„Snažíš se mě svést?“ 
„Ty bys nechtěl? Zakazuje ti to snad Bůh? Uvolni se, slibuji, 

že si to užijeme, věř mi.“ 
A chtěla jsem mu znovu povolit knoflík u kalhot, když vtom 

mi chtěl asi něco říct, ale přerušila jsem ho polibkem. Ano, jasně 
na něm bylo vidět, jak se líbání nebrání, ale jakmile přišla řada na 
něco víc, ihned mi zadržel ruku. Jeho tvář jasně vyzařovala, že by 
chtěl, ale bránil se. Zřejmě ho víra držela zkrátka, jinak by se ur-
čitě nebránil. Líbání se mu líbilo, tak proč nepřidat něco víc? 

„Tohle má být odměna za vysvětlení Systémů limit? Asi bych 
už měl jít. Zítra tě čeká zápočet a ty chceš zbytek večera strávit se 
mnou? Nebylo by od věci, kdyby sis zkusila ještě jeden příklad. 
Nebo si přečíst definici.“ 

„Neříkej, že bys mě nechtěl udělat. Sáhni si,“ řekla jsem, vza-
la mu ruku a položila jsem jeho dlaň na své, ňadro. Chtěla jsem 
ignorovat jeho slova. „Tys to ještě nikdy nedělal viď? Nemusíš se 
stydět za to, že jsi panic, někdy o to musíš přijít.“ 

„To je pravda, ale ne jen tak. Nechci zahodit něco jen tak, co 
je mi drahocenné. Chci, aby to bylo z lásky a ne, si jen užít. Větši-
na lidí tohle bere na lehkou váhu, já ne.“ 

Do háje, že by mi odolal? Asi budu muset trochu víc přitvrdit, 
abych ho přesvědčila, že to může být hezké, utkvělo mi v hlavě. 
Zvedla jsem se a předstoupila před něj, když se náhle zvednul, 
obešel mě a dal si batoh na záda. Byl připravený odejít, ale posta-
vila jsem se mu do cesty. 

„Ale tak Naty…“ 
„Podívej se mi do očí a řekni mi, že nechceš. Může to být tvé 

nezapomenutelné poprvé a se mnou. Nejsem snad hezká?“ Jeho 
modré oči mi jasně napovídaly, že kdyby ho nedržela víra, určitě 
by po mně skočil. Sundala jsem si tričko a odkryla před ním svá 
prsa, schovaná v podprsence. 
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„To – jsi nemusela,“ vykodrcal ze sebe nervózně a odklonil 
pohled, „nemusíš mě přesvědčovat o tom, že jsi hezká, já ti věřím, 
ale já to vidím tak, že sex není jenom si užít. Je to něco víc a člo-
věk by k němu neměl přistupovat lehkovážně. Přeci jsem ti to už 
jednou říkal, nebo jsi zapomněla?“ 

„To jsi říkal, Tomáši,“ a přišla jsem blíže k němu, abych ho 
mohla obejmout. „Tak Tomášku, jsi hezký kluk,“ řekla jsem vábi-
vým hlasem a začala ho znovu líbat. Tentokrát mnohem vášnivě-
ji, než předtím. On mě však chytnul za paže a chtěl mě odstrčit 
stranou, ale já jsem se ho pevně držela. 

Líbali jsme se, a já mu strhla nenápadně baťoh k zemi. Pak 
jsem mu začala sahat pod triko a hladit, až jsem znovu sjela ru-
kama k jeho džínům, jako kdyby se teď vůbec nebránil a já si 
říkala, že jsem snad konečně dosáhla svého. Jako kdyby byl za-
sněný líbáním, a nejspíš to tak i vypadalo, protože jsem měla 
pocit, že se mu to líbí. To vše ale rychle skončilo, protože jakmile 
jsem mu je chtěla rozepnout, ihned se z mého objetí vyvlíknul a 
odstoupil ode mě. 

„Tak dost!“ najednou vyjel, až jsem sebou trhla. „Tohle je už 
moc. Nechci se s tebou milovat. Ani spolu nechodíme, aby sis 
myslela, že si se mnou můžeš dělat, co budeš chtít. Odcházím a 
nezastavíš mě,“ řekl rázným hlasem a já jsem ze všeho strnula. 

Vzal si baťoh a odešel ke dveřím. Dívala jsem se na něj, jak 
kolem mě procházel, až jsem mu chtěla dát facku, ale nedokázala 
jsem to, i když jsem s velkou chutí chtěla. 

„Mohla bys mě prosím vyprovodit?“ 
„Jasně!“ odvětila jsem. Oblékla jsem si tričko a vyšli jsme 

z pokoje k hlavním dveřím domu. 
Cestou jsem si v duchu říkala, že už se nikdy do jeho tváře 

nepodívám. Ale na druhou stranu, až zase budu chtít pomoct 
s Matematikou… no nevím. 

„Měj se hezky a hodně štěstí ti přeji,“ řekl mi při odchodu. 
„Mohli jsme si to užít. Tvá víra, která tě brání si svobodně 

zasouložit, tě stejně nezachrání. Máš o to přijít teď, nebo až po-
tom.“ 
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„Mé srdce bije pro tu dívku, která nebude dychtit jen po se-
xu, ale pro něco mnohem cennějšího.“ 

„A to cennější je co?“ 
Podíval se mi upřímně do tváře, a řekl: 
„Je to láska.“ 
Ovšem, láska, ta byla pro něj asi nejdůležitější. Na druhou 

stranu jsem si v duchu říkala, že s ním žádná holka nevydrží, po-
kud ve vztahu bude odmítat sex. 

Když jsem se mu podívala naposled do očí, než úplně odešel, 
cítila jsem, jako kdyby byl zamilovaný. Je pravdou, že i když jsem 
nebyla teď zamilovaná a jen jsem si užívala, jeho oči ve mně 
s něčím pohnuly. A to si můžete říkat, že to není pravda. Na první 
pohled jsem si myslela, že to je láska, ale pro mě byl sex na prv-
ním místě. Můžete si říct, že to hlavně kluci vyžadují sex a ne my, 
holky, ale třeba já, to já jsem sex milovala. 

Potom mi už jen zamával a zmizel ve světle pouliční lampy 
v ulici. Já jsem tam ještě chvíli stála a o všem jsem tak nějak pře-
mýšlela… 

 
Zavřela jsem dveře a opřela se o ně. Mé vzrušení začalo po-

zvolna odpadávat, jakmile jsem postupně přicházela na jiné myš-
lenky. A já si uvědomila, že opravdu city nemusí být vidět. Může-
te je předstírat svým chováním, vysávat druhým energii, jenom 
aby vaše tělo bylo nabito energií toho druhého, který ji do vás 
pumpuje. Nemusí to zrovna být pouze polibek, ale i obyčejné 
objetí. 

Když jsem se tak trochu ze všeho vzpamatovala, šla jsem do 
koupelny, kde jsem shodila všechno své oblečení a jen tak nahá 
jsem chvíli sledovala své tělo. Hlavou se mi honily vzpomínky na 
uplynulý den. Pak jsem se začala sprchovat. 

Ani nevíte, jakou energii vám dokáže horká voda dát, když si 
ji necháte volně téct na hlavu. Úžasný pocit, který ve vás vyvolává 
smíšené uklidňující pocity. Vyčistí vám to hlavu od starostí. Do-
konce jsem málem zapomněla na zítřejší zápočet z Matematiky. 
Zkoušející byl profesor Nový, kterého jsem tak nesnášela. Vždyc-
ky chtěl všechno dopodrobna rozebírat, a jestli mě i zítra bude 
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dusit, jako předtím, raději mu řeknu, že příště zajdu za profeso-
rem Modrým, který byl v tomhle ohledu trochu chápavější. Ne-
chtěl toho tolik, ale abyste byli úplně pitomý, to zas ne. Museli 
jste mu toho dost říct, ale ne tolik, jako u profesora Novýho. 

Po koupeli jsem zašla do kuchyně a ohřála si večeři, pak 
jsem zamířila do pokoje a zapnula počítač. Otevřela jsem web a 
šla na Facebook. 

Měla jsem tam jednu správu, od Petry. Psala mi, že zítra jde 
do klubu, a tak jestli nechci jít s ní. Že si to zas užijeme a bude 
tam i Honza. Odpověděla jsem ji, že asi možná, uvidím, jak mi 
dopadne zápočet z Matematiky. Na druhou stranu bych si to s 
ním mohla užít, jako posledně. Strávili jsme spolu celou noc. 

Když jsem si pobrouzdala internet, hodiny mého budíku už 
ukazovaly pomalu půlnoc. Vypnula jsem počítač a šla spát. 
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KAPITOLA TŘETÍ 

 

DROGY A ALKOHOL 
 
 

Chtěli byste vědět, jak jsem dopadla na zápočtu? Špatně. 
Ano, profesor Nový byl ke mně tak netolerantní, že jsem měla 
chuť ho poslat do háje. I Petra Vlnková, moje nejlepší kamarádka 
z ulice, kde bydlím, je na něj alergická, také ho nemusí vystát. 
Kdyby si měla vybrat mezi profesory Novým a Modrým, raději by 
zvolila profesora Modrého. Ten vždycky pozorně každému na-
slouchal, a když jste třeba něco nevěděli, pak vám řekl, abyste se 
to buď rychle doučili, nebo abyste chodili na jeho hodiny mno-
hem častěji a nevěnovali se jiným činnostem, jako bylo kouření a 
sex. Tohle bral pokaždé s humorem, neboť s ním byla velká sran-
da. I při zápočtu, jakmile vejdete do místnosti, držíte smích 
v sobě, protože jen pohled na něj vás dokáže rozesmát. Byl jeden 
z nejmladších profesorů na vysoké. 

Potom, co jsem úspěšně vypočítala dva příklady, mi řekl, 
abych mu vysvětlila, co jsou Systémy limit. Chtěl po mě do-
podrobna říct celou definici. Bohužel jsem mu nemohla nic říct, i 
když jsem se snažila sebevíc. Své myšlenky jsem nejvíce soustře-
ďovala hlavně na včerejšek, kdy poté, co se mi chtělo spát, jsem 
nehlédla s ospalýma očima do sešitu. Vůbec, ale vůbec jsem si 
nemohla vzpomenout, jak to s těmi limitami bylo. Nakonec mi 
řekl, ať se to pořádně doučím, že mi dává ještě jednu šanci na 
příští týden. Na jednu stranu jsem byla ráda, ale moji rodiče 
z toho nadšeni vůbec nebyli, když jsem jim o tom řekla. 

„Cos prosím tě dělala, že ti to profesor Nový nedal?“ otázala 
se překvapeným, ale zato rázným hlasem máma. 

„Nic…“ odvětila jsem a po chvilce pokračovala, „když jsem 
mu vypočítala dva příklady, ještě po mně chtěl, abych mu vysvět-
lila definici. Bohužel, na tom jsem totálně pohořela, ale dal mi 
ještě jednu šanci.“ 
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„Aha, tak to je pan profesor moc hodný, že má s tebou tolik 
trpělivosti. Místo toho, aby ses doma učila, chodíš s kamarádkami 
ven. Chodíte po nákupech a večer se jdete bavit do klubu. Abys 
věděla, moje milá dcero, tak tvůj otec z toho není moc nadšený. 
Nejraději by ti dal domácí vězení a já jsem klidně pro, ale k čemu, 
když už jsi plnoletá.“ 

„Cože?!“ vykulila jsem na mámu oči. „Copak mě budete ještě 
něco zakazovat? Dávat mi domácí vězení? Nejsem snad plnoletá, 
abych si mohla dělat, co se mi zachce?“ 

„Ano, máš pravdu, že ti můžeme s otcem zakázat jít třeba 
dnes večer do klubu, kam tam ráda chodíš. Bydlíš s námi, živíme 
tě, a ty místo, abys nám trochu pomáhala tím, že budeš dělat jen 
samé dobré výsledky ve škole, pak chodíš domů poslední dobou 
jen se samým neúspěchem,“ zhrozila se na mě máma. 

„Vždyť bych se z toho zbláznila, kdybych se musela stále 
učit. Já to mami zvládnu, neměj starost. Připadám si čím dál víc 
blbější, když se stále učím.“ 

„Vážně? Ty se někdy učíš? Dlouho jsem tě neviděla, že by ses 
doma učila.“ 

„Ty mi nevěříš, co? Jasně, že se učím. Vždycky chodím po 
škole do parku. Tam se mi učí mnohem lépe, než tady doma.“ 

„Aha, tak doma to není ono,“ řekla s údivem máma a zavrtěla 
hlavou. Potom se prošla po pokoji k oknu a podívala se ven. Chví-
li sledovala dění venku, potom odešla z pokoje a za ten den jsme 
spolu téměř nepromluvili. 

Rady a různé připomínky mých rodičů mi neskutečně lezly 
krkem. Chtěla jsem odejít, odstěhovat se někam pryč, abych ne-
musela poslouchat tyhle blbé řeči. Na druhou stranu měla máma 
pravdu. Ale co, není nic úžasného se jít vyblbnout do klubu, kde 
je zábavy mnohem víc, než doma. Přece se nebudu každý den 
učit. Máma by si měla zapamatovat, že už nejsem ta holka, která 
se dnem i nocí učila do doby, dokud nenosila domů samé jednič-
ky. To bylo dávno, ještě když jsem chodila na střední. Staršímu 
člověku to jen tak nevysvětlíte. 
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Odpoledne za mnou přišel táta. Říkal mi, že jestli se nezačnu 
hned učit, zakáže mi snad vše, co mně krátí dlouhou chvíli. Ani to, 
že nepůjdu dneska večer do klubu. 

Dlouho jsem se snažila tátu přemlouvat, ale byl nedobytný, 
nedal se přemluvit. Říkal mi, že dneska nikam nejde a bude celé 
odpoledne doma. Většinou v pátek chodil na schůzky do banky, 
ale dneska to vypadalo, že nic nebude. 

Seděla jsem u psacího stolu a hleděla na otcovu tvář, jako 
kdyby mi chtěl říct ještě něco. Viděla jsem mu na ni něco tajem-
ného. Snad přede mnou neskrývá žádné tajemství, pomyslela 
jsem si. Když tak vzpomínám, už několikrát jsem ho viděla se 
takhle tvářit. Bylo to pokaždé, když jsme spolu mluvili o vážněj-
ších věcech. Vždycky, když jsem se ho chtěla zeptat na to, zda mi 
nechce ještě něco říct, pokaždé se na mě podíval se zamyšlenou 
tváří, ale pak mi řekl, abych to nechala plavat. 

Dívali jsme se na sebe zkamenělými pohledy a já se ho ze-
ptala, zda ještě něco nechce. Díval se tak zvláštně, jakoby jeho 
tvář byla smutná. Když jsem na něj promluvila ještě jednou, na-
jednou se vzpamatoval a řekl: 

„Ano, Naty? Potřebuješ něco?“ zeptal se mě zmateně. 
„Já ne, ale ty vypadáš nějak podivně. Je ti dobře? Mám pocit, 

jako kdybys mi chtěl něco říct, ale bojíš se.“ 
„Já? Ale kde – pak, jak si tohle můžeš vůbec myslet?“ 
„Párkrát jsem tě už takhle viděla, ale jestli to chceš v sobě ta-

jit dál, pak už ti nebudu nic říkat.“ 
„Ale já vůbec před tebou nic neskrývám,“ řekl a promnul si 

oči. Měl je červené, a nenápadně jsem spatřila, že je měl i trochu 
vlhké. 

„Jak chceš. Mohl bys tedy odejít? Chtěla bych se převlék-
nout.“ 

„Ale dnes zůstaneš doma, nechci tě vidět nikde, než v pokoji, 
jak se učíš,“ řekl při odchodu a zavřel dveře. 

Ne! Fakt ne! Nejsem malá holka, abych je oba poslouchala. 
Rozhodně si nenechám ujít dnešní večer. S Petrou to zas rozje-
deme u baru, jako posledně. Minule to fakt stálo za to. Jakmile 
jsme se u baru hodili do nálady, začali jsme tancovat. Potom při-
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šel Honza, odvedl mě stranou a začali jsme se vášnivě líbat. Ach 
bože, to byl úžasný večer, když jsme si to potom spolu v kabince 
na záchodě rozdali. Jakmile bylo po všem, vrátili jsme se a hledali 
Petru, která se tam bavila s Luckou Likovou. Byla to její kama-
rádka, s kterou jsem se znala měsíc. Za tu krátkou dobu jsme se 
ale dobře poznaly. Je stejně príma jako Petra. Společně si občas 
ve škole navzájem pomáháme, když je třeba. 

K večeru jsem napsala Petře, že to se mnou nebude jednodu-
ché, když mi rodiče zakázali jít dneska ven. Snad se mi je ale po-
daří nějak přemluvit. Ona mi však odpověděla, že nemusím mít 
strach. Vymysleli jsme spolu totiž plán, jak mě dostane ven. 

Domluvili jsme se, že se pro mě Petra staví. Sehrajeme to tak, 
že řeknu mámě o tom, jak Petře moc nejdou Systémy limit, a že 
půjdu k ní, abychom se mohli společně učit. Byl to snad jediný 
reálný nápad, jak se pokusit mé rodiče přesvědčit, aby mě pustili. 
Asi z toho nebudou moc nadšení, ale oni znali Petru stejně dobře, 
jako já. Občas se k nám stavovala a my se společně učili u nás 
doma. 

 
Odpoledne jsem dostala od Petry zprávu, že se za mnou staví 

už v pět večer, aby to nebylo nápadné. Přeci jenom, kdyby se sta-
vila v sedm, vypadalo by to, jako kdybychom něco plánovaly. 
Odepsala jsem, že souhlasím, ale že si s sebou vezmu věci a pře-
vléknu se u ní. Máma by mohla mít nějaké podezření o tom, proč 
jdu tak hezky oblečená, když se jdu k Petře jenom učit. Už jednou 
jsem to takhle udělala, tehdy mi nebylo víc jak patnáct let. Šla 
jsem na první diskotéku, ale táta s mámou byli dost proti. Nevím, 
co dělali v jejich letech, ale myslím si, že nebyli o moc lepší, než 
já. Snažili se mě držet doma, ale naštěstí jsme to s Petrou dost 
dobře zahráli tak, že rodiče nic nepoznali. 

V pět večer zazvonil u nás doma zvonek. Byla jsem již půlho-
diny připravená. Vzala jsem si baťoh, ve kterém jsem měla nejen 
pár učebnic, aby to tak nevypadalo, že tam nic nemá, ale své ob-
lečení na večer. Nakonec jsem mámě řekla ahoj, protože táta dě-
lal něco venku kolem domu. Máma mě ale přesto na chodbě za-
stavila, jako kdyby si mě chtěla proklepnout, zda v baťohu mám 
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učebnice, ale musela ihned odejít, protože se z kuchyně ozvalo 
pípání. Nejspíše pekla buchtu a trouba dala o sobě vědět. 

Vyrazili jsme k Petře domů a já se jen tak nenápadně ohlédla 
za sebe, abych se ujistila, zda mě nesleduje táta. Když jsem byla 
menší, dost mě sledoval, jakmile jsem odcházela z domu. Hned 
jak jsem zašla do ulice, ztratil mě z dohledu a já si mohla oddych-
nout. Připadala jsem si, jak pod nějakým dozorem, jako kdybych 
si nemohla vůbec někam vyjít. Je mi jasné, že vám tohle přijde 
dost směšné, ale jednoduše řečeno, takový můj otec byl. 

U Petry jsem se vysprchovala, upravila, a protože byla doma 
sama, neboť její rodiče někam odjeli, párkrát jsme si udělali spo-
lečné foto v nerůznějších šatech, které Petra měla doma. Vždycky 
jsme se u toho hodně nasmáli, a mě se líbilo se takhle fotit. 

„Dneska mi na Facebook napsal Honza, že prý se už nemůže 
večeru, dočkat. Hodně se ptal na tebe, zda tam budeš,“ pověděla 
mi Petra. 

„A… Honzíček to asi nemůže vydržet,“ a ušklíbla jsem se. By-
lo mi jasné, že čeká na mě. Znali jsme se totiž už dva roky, kdy 
nás Petra seznámila. Do Hradce se přistěhoval teprve před 
rokem. Předtím bydlel na vesnici, nedaleko Hradce ale vzhledem 
k špatnému spoji, který tam měl, mu nic jiného nezbývalo. 

„Je mi dnešního zápočtu líto, Naty. Škoda, že ti to nevyšlo,“ 
soucítila se mnou Petra. 

„Profesor Nový mi dal ještě jednu šanci. Hned příští týden 
v pondělí. Snad to nějak zvládnu.“ 

„A co Tomáš? Ten by tě nedoučil?“ 
„O něm mi ani nemluv.“ 
„Co se stalo?“ zeptala se Petra a sedla si na postel, na které se 

válelo mnoho jejích šatů.  
„Včera byl u nás doma. Naštěstí nebyli rodiče doma, takže 

jsem ho nemusela trapně představovat. Jo, doučoval mě chvíli. 
Pak jsem náhle dostala chuť na sex. Tak jsem se ho pokusila 
svést,“ řekla jsem a nastalo chvíli ticho. Když jsem pohlédla do 
Petřiny tváře, odkryla na mě překvapující výraz, protože věděla, 
že on je věřící a svést by se jen tak nedal. Napjatě mě sledovala. 

„A co bylo dál?“ 
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„Začali jsme se líbat a všechno bylo fajn, dokud jsem mu ne-
začala rozepínat kalhoty. Ihned mě přestal líbat, a když jsem se o 
to pokusila znovu, odstrčil mě.“ 

„Jsi dobrá, když ses o to pokusila. Já jsem neměla odvahu. On 
už zůstane takový, i když není zas tak špatný kluk.“ A zamyslela 
se nad tím. Zřejmě si představovala, jak by s ním sex vypadal. 

„Jak to prosím tě myslíš? Neblázni. Copak bys chtěla souložit 
s takovým ubožákem? Bože,“ a zakroutila jsem hlavou. 

„Dělám si srandu,“ a začali jsme se smát. 
Jasně, svést ho se už asi nikomu nepodaří, snad jedině se 

s někým o to vsadit. A to by ještě musel být připoutaný k posteli, 
jinak si to nedokážu představit. Už si představuji, jak by vyváděl, 
kdyby zjistil, že nemá nad sebou kontrolu. 

„Je to debil, vůbec neví, o co přišel. A ke všemu ještě s tebou. 
Na druhou stranu se divím, že mu nešlo o sex,“ překvapilo Petru. 

„Je to panic, možná měl strach, aby se neztrapnil. Asi nemá 
žádné zkušenosti, nebo já fakt nevím,“ a ušklíbnula jsem se. 

Možná ano, měl strach z toho, že nebude v posteli tak dobrý. 
Nebo se bál taky toho, abych ho nikde neztrapnila, že bych to i 
někde řekla. Byla jsem takové malé zvířátko od začátku. Vždycky 
mě bavily takové věci dělat. Buď udělat někomu naschvály, nebo 
je ztrapnit. A Petra se občas ke mně přidávala. Byly jsme jako dvě 
nerozlučné dvojky, co si s každým pohrávají. Někdy to hraničí 
s tím, co si můžeme ke každému dovolit. 

„Tak to se ani nedivím, že to ještě nikdy nedělal. Je přeci vě-
řící, třeba ani nemá páru, jak souložit.“ 

Pokývala jsem hlavou, že s ní souhlasím. I já byla o tomhle 
jasně přesvědčená. Docela by mě zajímalo, jak by se tvářil, kdy-
bychom si z něj udělali srandu. 

 
Hodiny rychle utíkali. Když bylo sedm večer, rychle jsme se 

oblékli a namalovali. Ještě jsem na sebe stříkla svůj oblíbený 
parfém, který Honzu zcela omámí. Je z něj nadržená raketa, která 
nikdy nemá dost, dokud mě někde nepřeřízne. 

„Mohli bychom si něco dát, než půjdeme do klubu, mám do-
cela hlad,“ řekla Petra cestou na zastávku. 



33 
 

„Taky bych něco zakousla,“ souhlasila jsem. 
„Nedaleko klubu je pizzerie. Zajdeme tam jako posledně, co 

říkáš?“ 
„Jasně, dáme si zas sýrovou pizzu a zapijeme to sklenicí koly. 

Pak si dáme hranolky s kečupem a tatarkou. Páni, ani nevíš, jak 
mně potom bylo blbě, když jsem v klubu na to začala míchat pa-
náky. Doufám, že se nic takového dneska nestane.“ 

Tyhle slova říkáte pokaždé, když chcete, aby se vám tohle už 
nikdy nepřihodilo. Ale realita je úplně jiná. Někdy máte pocit, že 
děláte úplně stejné věci, jak přes kopírák, aniž byste chtěli. 

„Naštěstí to spravila třetinka čisté vody. Hlavně, že to nedo-
padlo hůř. I já jsem se necítila moc dobře, ale zvládla jsem to jen 
díky tomu, že jsem tolik nepanákovala. Dneska si dám něco leh-
čího, mám takový pocit, že to bude dlouhá noc.“ 

„To si piš Naty, že bude dlouhá,“ přitakala Petra. 
Cestou jsem přemýšlela nad tím, co řeknu doma. Jestli se 

dneska nevrátím domů, budou si myslet, že jsem s Petrou někam 
šla. Na druhou stranu mi řekněte, zda jste někdy neutekli z domu, 
i když jste měli domácí vězení. A navíc jsem chtěla zapomenout 
na dnešní incident s mámou i tátou a především na školu. Jakmile 
si vybavím dnešní den, udělá se mi z toho špatně. Už mě všechno 
lezlo na nervy. Ze všeho nejvíc jsem si přála, aby mně dnešní noc 
pomohla zapomenout. 

„Připadáš mi nějaká zamyšlená, Naty. Jsi v pořádku?“ dělala 
si o mě Petra starost. 

Jen jsem pokývala hlavou, že jo. Nechtěla jsem ji teď zatěžo-
vat nějakými věcmi, které mě trápili. 

„Myslím si, že si to dnes užijeme, Péťo,“ a oponovala jsem jí 
úsměvem. Potřebovala jsem to nějakým způsobem zamluvit, 
abych nedala Petře najevo, co všechno mě trápí. 

Je pravdou, že jsme se spolu bavili o těžkých věcech, které 
nás tížily na srdci, a vyměňovali si názory, pomáhali, ale teď to 
opravdu nešlo, i když to byla moje nejlepší kamarádka. Chtěla 
jsem si dnešní večer co nejvíce užít, a nechtěla se vracet k tomu, 
co mě dokázalo ještě víc rozhodit, než už jsem byla. 
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Dorazili jsme na zastávku, kde nikdo nebyl. Městská hro-
madná doprava přijela během několika minut. Vystoupili jsme na 
náměstí a zamířili ihned do pizzerie. Nebylo tam tolik lidí, ani 
žádná fronta, takže jsme nemuseli dlouho čekat. Jakmile jsme se 
najedli, bylo pomalu půl deváté, a my plný energie vyrazily do 
klubu, který byl nedaleko. 

Dala jsem si zeleninový salát s tmavou houskou a zapila ko-
lou. Pak jsem ještě Petře uždibla kousek sýrové pizzy. Po tom, co 
jsem tehdy zažila, bych si už víc krát hranolky nedala. Petra však 
hranolky nepohrdla. Jakmile snědla jeden větší trojúhelník pizzy, 
dala si je taky. 

 
Jak už jsem jednou řekla, klub byl nedaleko náměstí v jedné 

ulici, při hlavní silnici s přechodem na druhou stranu. Vedle 
chodníku, bylo parkoviště, vyhrazené pro taxíky. 

Když jsme dorazili na místo, slunce doslova zapadlo a obloha 
byla temná a ozářená hvězdami. Před hlavním vchodem postáva-
lo několik párů, nebo hlouček lidí, kteří se vesele bavili s dobrým 
nápojem v ruce, nebo si zvesela vykuřovali. Kluci se buď snažili 
svést holky do postele, nebo se vášnivě líbali. Jo to víte, i když 
byla mladá noc, jelo to tady už od dvaceti do pozdních ranních 
hodin. Z klubu se nesla hlasitá hudba, která vás téměř pokaždé 
vtáhla dovnitř. 

Nechci říkat, že tu hráli dobře. Byly časy, kdy to stálo za to, a 
pak bylo období, kdy se některé písničky nedaly poslouchat. 

Vlezli jsme dovnitř a přes naplněnou chodbu, plnou lidí a 
kouře, jsme vstoupili do největší místnosti, kde to žilo. Všude 
kam jste se podívali, blikala různě barevná světla, která podtrhá-
vala tu skvělou atmosféru kolem. Panoval kouř, který byl nesku-
tečně úžasný. Nebyl to kouř z cigaret, jak si teď možná myslíte, 
ten tu byl taky, ale uměle vytvořený. Páni, určitě si dokážete 
představit, jak mi hudba zněla celým tělem. A když se k tomu 
ještě přidají basy, které vám duní přímo u srdce, to je potom ná-
řez. Po levé straně v zadu bylo pódium, odkud hrál dýžej. A na 
levé u zdi byl bar, který se mi moc líbil, protože jeho pult byl 
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osvícen světle modrou barvou. Byl téměř zaplněný, jen na pár 
místech se dalo stát, jinak všechny židle byly do jedné obsazeny. 

Určitě jste někdy měli pocit, že vás nic nemůže v tak úžasný 
a v celku dobře rozjetý večer, nic rozhodit. Jenže opak bývá ně-
kdy pravdou. Ani jsem se nestačila v klubu ohřát, když do mě 
najednou Petra strčila rukou a pak mi následně ukázala, co vidě-
la. 

Mezi hloučkem tancujících holek a kluků, jsem uviděla Hon-
zu s mladou holkou. Bylo jí tak patnáct, možná šestnáct, ale víc 
ne. Po celém těle jsem ucítila chlad. Jako kdyby vás někdo polil 
studenou vodou. Ne, že bych s Honzou chodila, znali jsme se dost 
dlouhou dobu, už od střední školy, ale za tu dobu mezi námi 
vzniklo jakési pouto. I když jsme to třeba nebrali vážně. Po prav-
dě jsme spolu flirtovali a vyhovovalo nám to, protože jsme k sobě 
neměli žádný závazek. Když jsem ho však viděla s jinou holkou, 
docela mě to naštvalo. Víte, předtím nikdy nic takového nedělal, 
ale to víte, kluci jsou stále nepoučitelní. Možná si teď myslíte, že 
mi nerozumíte, ale ano, i já dokázala být žárlivá. A to spolu ne-
musíme ani chodit. 

„To si snad ze mě dělá srandu?“ nechápavě jsem zakroutila 
hlavou do strany. Chtělo se mi na jednu stranu brečet, protože 
tohle jsem těžko rozdýchávala. Já vím, co si teď o tom možná 
myslíte, ale nechejte mě dál vyprávět, protože v následujících 
hodinách zjistíte, jak rychle se váš život může změnit. 

„Beztak to jen tak zase dělá. Už hodně krát jsem ho viděla 
s jinou, tohle není poprvé,“ pověděla mi vedle Petra, a jakoby si 
uvědomila, že se pro řekla, protože si dlaní zakryla ústa. 

„Cože?! Tys ho už s nějakou viděla?! Proč jsi mi o tom nic ne-
řekla?“ vykulila jsem na Petru oči. Byla totiž moje nejlepší kama-
rádka a zatajit něco takového, mi přišlo jako podraz. 

„Já vím, že jsem měla, ale Honza mi řekl, abych to nedělala. 
Nechtěl tě ztratit.“ 

„To je teda úžasný večer, ach jo,“ povzdychla jsem si a snaži-
la se na tuhle těžkou chvíli zapomenout. Jenže je to těžké, pokud 
to ovšem rychle nezapijete. 
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„Je mi to líto, Naty, omlouvám se. Prosím, odpusť mi,“ prosila 
mě Petra. 

„Pojď!“ chytla jsem Petru za ruku a dotáhla k baru. 
„Dvě zelený,“ křikla jsem na barmanku za pultem, protože 

byla slyšet hlasitá hudba. 
„Neblbni, vždyť je moc brzo se opít,“ řekla Petra. 
„Možná pro tebe, ale pro mě ne.“ 
Kopli jsme obě panáka do sebe a já cítila jakousi úlevu, když 

z vás začíná padat ta tíha z celého dne. 
„Ještě jednou, ale teď si dáme vodku.“ 
„Hele jestli jsi přišla panákovat, tak jdu tancovat,“ řekla Pet-

ra a chtěla jít pryč. Já ji však nepustila. Chytla jsem ji kolem ra-
men a přitáhla zpátky k baru. 

„Ještě jeden a pak půjdeme tancovat, ano?“ ujistila jsem ji a 
Petra, i když se jí to moc nelíbilo, opatrně přikývla. Bylo na ní 
vidět, že jí to hodně mrzí, přesto jsem nechtěla ji jen tak odpustit. 
A ani jen tak neodpustím. Musí si uvědomit, že nejsem tak povol-
ná, i když se spolu známe už od dětství. 

Druhý panák ze mě setřásl to napětí, které mi každým oka-
mžikem stoupalo do hlavy. Já se po něm tak uvolnila, že mi 
všechny věci, jaké jsem se v poslední chvíli dozvěděla, začínaly 
být doslova volný. Věděla jsem, že tenhle panák nebyl poslední. 

„Tak a teď pojď, jdeme tancovat,“ řekla náhle Petra a pro 
změnu chytla zase mě za ruku a odtáhla do středu parketu, kde 
byl téměř každý přilepený na druhém. 

Barevná světla létající ze strany na stranu, nás všechny kaž-
dou chvíli osvěcovala, a já konečně díky těm dvěma panákům, 
začínala zapomínat na dnešní den. Když jsem k tomu přidala ješ-
tě taneční pohyby, alkohol v mé krvi začal pozvolna působit na 
mou mysl. Letmo jsem pohlédla na Honzu, který byl několik kro-
ků od nás. Stále byl zaměstnáván mladou brunetkou, která se 
s ním občas líbala. V tu chvíli jsem chtěla vystartovat a vyrušit ho, 
ale tlačit se přes tu masu lidí, co byla kolem mě, se mi nechtělo. 

„Tak co, uvolnila ses trochu?“ zeptala se mě Petra. Musela mi 
řvát do ucha, jinak bych ji neslyšela. 
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Vůbec jsem ji neodpověděla, protože mi nestálo za to se s ní 
teď bavit. Musela jsem si nechat všechno projít hlavou, přestože 
alkohol dělal v mém těle své. 

„Pořád se zlobíš viď?“ znovu mi položila otázku a já zase nic. 
Snažila jsem se dělat, že neslyším, protože hudba zaměstnávala 
mé uši na plné obrátky, ale Petra věděla, jak mi položit otázku 
tak, abych pokaždé slyšela. 

Jakmile mě alkohol o chvíli později trochu více uvolnil, pře-
stala jsem myslet na všechno a začala si užívat. Zapomínala jsem 
i na ten incident s Petrou. Objala jsem Petru a začala ji vášnivě 
líbat, i když do nás strkalo mnoho lidí kolem. 

„Jestli tohle má být odpuštění, tak se mi to začíná líbit,“ řekla 
Petra a odkryla na tváři úsměv. 

„Pojď, dáme si něco k pití,“ řekla jsem jí a v tom okamžiku, 
přestala hudba hrát. Bylo mi vedro, vzduch byl v klubu vydýcha-
ný a teplý, a já se potřebovala napít něčeho chladného.  

Šli jsme přes masu lidí a drželi se přitom za ruce, abychom 
se neztratili. Někdy se stalo, že mi někdo šlápnul na nohu, nebo 
zase já někomu, ale v tu chvíli vám začne být všechno jedno. 

„Dám si kolu s rumem a ledem,“ křikla jsem na barmanku a 
ta na mé přání kývla. 

Když jsem se rozhlížela kolem, abych zjistila, kde asi tak mů-
že Honza být, vedle mě postávalo pár sympatických kluků, kteří 
na mě občas koukli. Věděla jsem, že mě pozorují delší dobu, pro-
to jsem jim chtěla trochu udělat radost, a usmála jsem se na ně, 
aby jejich nadržené choutky, které z jejich obličejů jen vyzařova-
ly, aspoň trochu nasytila. 

„To je v háji,“ promluvila náhle Petra. Dostala nějakou zprá-
vu a bez mrknutí oka sledovala displej na mobilu. 

„Co se děje?“ zeptala jsem se jí a mezitím jsem si zapálila ci-
garetu. Doufala jsem, že mě aspoň uklidní, když se v mém těle 
rozbouřily nervy. 

„Lucka se pohádala se Petrem.“ 
„Myslíš Petra Vaštovku?“ 
„Jo. Teď brečí doma v posteli, že od ní odešel.“ 
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„Asi mu nechtěla dát, jak jí tak znám. Snaží se být takový ne-
viňátko. Nechápu, co proti sexu má. Nedivím se, že ji Petr nechal. 
Čekala jsem to, ale na druhou stranu jsem jim vztah přála.“ 

„Kluci jsou stále stejný. Jen chtějí sex a sex,“ řekla Petra. 
„Neříkej, že sex nemáš ráda?“ a napila jsem se ledové koly 

s rumem. Potom odklepala popel z cigarety a následně si potáhla. 
„To jo, ale však víš.“ 
„Fakt nevím.“ 
Jo kluci jsou stejní. Než s někým mít vážný vztah, je lepší si 

užívat, flirtovat, dokud to jde. Potom už na to nebudete mít čas, 
budete starší a vaše myšlení dostane jiný pohled. 

Petr Vaštovka byl dobrým kamarádem Honzy. Já jsem ho te-
da nemusela, protože měl vždycky takový divný poznámky, když 
jsem se s ním takhle občas bavila. Snažil se mít pokaždé na 
všechno svůj vlastní názor, a když jste s ním třeba nesouhlasili, 
bylo to špatně. Jednoduše si stál za svým vlastním názorem a 
někdy poučoval lidi, co by měly dělat a co ne. Naštěstí se s ním 
bavím jen zřídka, když jsem třeba s Honzou. Kde asi tak může 
být? Pomyslela jsem si a náhle se mě někdo za mými zády do-
tknul. 

„Ahoj Naty, konečně jsi přišla…“ řekl a objal mě. 
Byla jsem zticha, ani se na něj neotočila, protože jsem byla 

naštvaná. Tohle mi neměl dělat. 
„Co se děje? Miláčku.“ 
„Přestaň! Chováš se ke mně, jako kdybychom spolu chodili,“ 

a vyvlíkla jsem se z jeho objetí. Potom jsem se napila a típla již 
dokouřený cigáro. 

„Chceš facku teď, nebo až potom?“ zeptala jsem se ho a oto-
čila na něj. Nasadila jsem tvrdou a přísnou tvář, jakou snad u mě 
ještě nikdy neviděl. 

„Já tě nechápu. Co tím myslíš?“ 
„Co tím myslím? Taháš se s patnáctiletou buchtou. Co mi na 

to řekneš?“ 
„Snad mi tu nechceš žárlit, kotě. To není tak, jak si myslíš.“ 
„Aha, tak jak to potom je? Nechceš mi snad říct, že jsi ji chtěl 

dostat do postele, místo mě?“ 
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„Tak to není!“ 
„A jak teda?“ 
„Jenom mě poprosila, jestli bych jí nedal cigaretu, to je vše.“ 
„A jak si mám vysvětlit to objetí? Nebo líbání?“ 
„Hele, o co ti jde?!“ vyjel po mě tak, až si mě přitáhl k sobě. 
Pak mě začal líbat a já se neudržela. Byla jsem natolik rozho-

zená ze všech událostí, které mě potkaly, že mi začínalo být 
téměř všechno volný. Líbala jsem ho, a když mi začal sahat na 
prsa, tak jak to vždycky uměl, vzrušila jsem se. 

„Tady ne!“ řekla jsem mu do ucha. 
„Naty, jdu za Luckou. Chce po mně, abych za ní přišla, že je 

z toho rozchodu úplně na prášky.“ 
„Ahoj Péťo,“ pozdravil ji Honza, ale dělal, že ji nevidí, protože 

byl mnou zaneprázdněný. 
„Nazdar, flirtovači.“  
„Tak ji ode mě pozdravuj,“ řekla jsem jí, a než odešla, objali 

jsme se. 
„Kam jde?“ zeptal se Honza. 
„Jde za Luckou. Ten tvůj kamarádíček Petr jí dal kopačky. 

Idiot.“ 
„Je to vůl, říkal jsem mu, ať to nedělá. Chtěl se s ní vyspat, ale 

jaksi, ona nechtěla.“ 
„Dáme si panáka?“ 
„Já jsem pro,“ přikývnul Honza. 
 
Večer byl v plném proudu. Poté co Petra odešla, vypila jsem 

s Honzou ještě tři panáky tvrdého. Potom jsme šli tancovat, a 
když jsem se podívala na hodinky, které ukazovaly dvě hodiny 
ráno, skončili jsme v rohu na sedačce, v odděleném boxu. Po pra-
vé straně od pódia u zdi, se totiž táhly otevřené boxy, kde byl stůl 
s plentou a dvěma sedačkami na každé straně. 

Byli jsme oba sami, a když ještě od pódia vycházel umělý 
kouř, nebyli jsme skoro vůbec vidět. 

„Dáš si trávu?“ zeptal se mě Honza. 
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Ještě nikdy jsem nic takového nekouřila. Pokaždé jsem se 
tomu vyhýbala, ale v tu chvíli, když jsem měla pod kůží tolik pa-
náků, jsem si řekla, že to ze zvědavosti zkusím. 

„Tak jo,“ odpověděla jsem mu. 
Jakmile Honza ubalil trávu jako cigáro, zapálil ho a nejdříve 

si potáhnul on. Potom ho předal mě a já si s váhavostí potáhla 
taky, až jsem si musela odkašlat. 

O chvíli později jsem byla natolik uvolněná, že jsem téměř 
nic, kromě hudby a Honzy nevnímala. Byl to tak úžasný pocit, 
který vám zaplaví mysl legračními, někdy i neuvěřitelnými ilu-
zemi, že jsme se s Honzou hodně nasmáli. 

Nakonec mě odvedl na pánské záchody, kde jsme se začali 
milovat. Nikdy by mě nenapadlo, jak úžasné to musí být, když si 
zasouložíte pod vlivem drog. 

Vrátili jsme se o hodinu později zpátky a parket byl téměř 
prázdný. Skončili jsme na baru, kde jsem si dala vodu, protože 
mě začínalo být po tom všem pěkně blbě. Ani jsem ji nedopila, 
když se mi začal motat svět před očima. Ale tak šíleně, že jsem si 
přála poslední dvě hodiny ze života vymazat. Nedalo se nic dělat 
a člověk si tím musel protrpět, když něco takového uděláte. Tělo 
se vám pak pěkně ozve. 

„Jdu domu,“ křikla jsem na Honzu, který se dal do řeči 
s kamarádem vedle a nic neslyšel. 

Snažila jsem se mu to říct ještě jednou, ale neměla jsem na to 
sílu. Sotva jsem barmance zaplatila a odešla. 

Ani nevíte, jak hrozně blbě mi bylo. Když na vás droga do-
lehne a nejste na to zvyklí, je s vámi konec. V tu chvíli jsem si 
přála, abych byla co nejdřív v posteli. Cestou ven z klubu jsem se 
motala z jedné strany na druhou, občas jsem se zachytla nějaké 
holky, co se mi mihla před očima a slyšela ji, jak mi říká: „Co dě-
láš, jsi blbá?“ Nebo kluka, který mi pomohl se postavit na nohy. 
Musím vám říct, že jsem je vůbec necítila. Nevnímáte kolem sebe 
nic, žádnou situaci, co se děje. 

Když jsem otevřela dveře ven, ucítila jsem na sobě chlad jar-
ní noci. Naskočila mi po těle husí kůže a trochu mě to probralo. 
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Ale jen trochu, to byl ten první pocit, pak se vše vrátilo do stej-
ných kolejí. 

Potřebovala jsem se co nejrychleji dostat domů, ale jaksi 
jsem najednou zapomněla kudy na zastávku. Ne že by vám to 
znemožnilo myslet, nebo si nic v tu chvíli nepamatovat, to fakt 
ne, ale mě ano. Připadalo mi, jako kdyby se mi před očima míhali 
nějací duchové, kteří měli velké bílé oči. Snažila jsem se k nim 
dostat a zeptat se jich, kde je autobusová zastávka, ale byli tak 
rychlí, že jsem jim nestačila. Natahovala jsem po nich ruce, až 
najednou – aniž bych si něco uvědomovala – jsem byla uprostřed 
silnice. 

Když jsem pohlédla do strany, objevila se přede mnou dvě 
kulatá světla a já se za nimi rozeběhla. Potom to najednou při-
šlo… 

Šílený náraz, až jsem nalítla hlavou do čelního skla a ucítila 
v tu chvíli ostrou bolest. Nebyl to žádný duch, co mě osvítilo, ale 
rozjeté auto, které nestačilo zabrzdit a nabralo mě. Najednou se 
mi před očima zatmělo, slítla jsem z kapoty auta na zem a já 
v tom okamžiku procitla do tmy… 
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KAPITOLA ČTVRTÁ 

 

NA DRUHÉM BŘEHU 
 
 

Teď si zřejmě myslíte, že byl se mnou amen. Ono to tak vy-
padá, když vás srazí auto. Záleží ovšem na tom jak. Můžete mít 
vážná zranění neslučitelná se životem nebo v lepším případě jen 
otřes mozku, zlomeniny, ale úplný konec, jak jsem si myslela, to 
nebyl. Měla jsem zavřené oči a dýchala. Necítila jsem žádnou 
bolest, což mě zarazilo, místo toho jsem měla pocit, jako kdybych 
se chtěla vznášet. Já vím, je to trochu směšný, ale bylo to skuteč-
né. Tak skutečné, že je těžké si uvědomit, zda něco takového mů-
žete zažít. 

Otevřela jsem oči a viděla jen tmu. Hlubokou černočernou 
tmu, jak se mi rozprostírá před očima. Všude bylo mrtvé ticho, 
které v mém těle probudilo strach. Jediné, co jsem si v tu chvíli 
uvědomila, bylo to, že jsem ležela na zádech. 

Možná si myslíte, že už jste něco takového prožili. Stav bez 
tíže, ale to, co jste prožili, byl pouhý sen, protože vaše hluboké 
podvědomí vám přeruší buď zvonek na budíku, nebo den. Tohle 
sen nebyl, i když to tak vypadalo. Mé vědomí bylo součástí tmy. 
Pokud by to byl sen, musela bych to cítit, i kdybych byla 
v hlubokém spánku, ale já nic takového necítila. Jsou sice sny, 
které vám připadají, jako ve skutečnosti, že vás nechtějí pustit, 
ale nějakým způsobem svých myšlenek předáte do mozku signál, 
abyste se probudili. Není to věčné, trvá to jen chvilku, přestože si 
myslíte, že sen trvá věčně. 

Musím vám upřímně říct, že vyprávět o tom, kde jsem byla, 
je obtížné. Jak budete číst dál, narazíte na mnoho věcí, které vám 
budou připadat nesmyslné, a určitě mi věřit nebudete. Nemáte se 
za co stydět, ani já jsem nevěřila, ale později začnete mít pochyb-
nosti a budete si říkat: „Co kdyby“. I já to tak měla, ale přesvěd-
čení o tom, zda něco existuje za skutečným světem, jsem měla 
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jednodušší, protože jsem viděla to, co obyčejný člověk vidět ne-
dokáže. 

Jakmile jsem se opatrně postavila na nohy, srdce mi bušilo 
mnohem rychleji. Když jsem se rozhlédla s přesvědčením, že ně-
co uvidím, třeba světlo nebo někoho, kdo by mi pomohl, moje 
touhy byly v okamžiku ztraceny. Octila jsem se na nějakém místě, 
kde byla jen tma a já samotná. V hlavě se vám začnou honit myš-
lenky, které vám začnou říkat, co mám dělat. Jestli hlasitě zvolat a 
čekat, zda se vám někdo ozve, rozeběhnout se dopředu, aniž bys-
te předtím věděli, co tma skrývá, anebo jen stát a čekat. Měli jste 
toho na výběr hodně, ale kolik z toho vám strach dovolí, abyste 
udělali? 

Vzduch byl kolem mě čistý, ale jak jsem dýchala rychleji, na-
jednou v něm bylo cítit cosi zlého. Už nebyl tak čistý, jako před 
chvílí. Jako kdyby byl naplněn sírou. Nějak takhle jsem to cítila. 
Znervózněla jsem ještě víc, protože tohle nebylo jen jako. 

Vzduch se postupně začal mnohem více zamořovat sírou, až 
ticho, začalo protínat tichý podivný křik. V okamžiku mě nena-
padlo nic jiného, než zvolat a čekat, zda se mi někdo ozve. A křik 
najednou přestal. Ale za malou chvilku byl slyšet znovu, tento-
krát mnohem hlasitěji, než předtím. Byl takový ztrápený, týraný, 
až se mi drásal přímo do srdce. Později se k němu přidal další 
křik, a potom další a další, až jsem slyšela, jak se v hlasitosti stří-
dají. Někdy zněl víc, někdy méně. 

Ach bože, co teď? Kde to jsem? Řekla jsem si v duchu a oči se 
mi začaly naplňovat slzami. Mé tělo se celé třáslo, protože jsem 
byla sama, na místě s bolestivými a skřípavými hlasy, které vám 
naplnily uši a vy se jich nemůžete za žádnou cenu zbavit. Jsou 
slyšet tak hlasitě, že i když si je zacpete, stejně to nepomáhá. De-
rou se k vám, jako kdyby vás chtěly vzít k sobě. Srdce mě z toho 
začalo bolet, nemohla jsem popadnout dech, jako bych se dusila. 
Vzduch se najednou oteplil natolik, až byl téměř horký. 

Občas se mi zdálo, jako kdyby se mě někdo dotknul, nebo mi 
držel ruce a táhnul je od uší. Začala jsem se vzpírat a křičet, 
abych od sebe odehnala ty, co mi ubližovaly, ale marně. Nebylo to 
nic platné. Zavřela jsem oči a spadla z toho na kolena. Potom 
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jsem se schoulila do klubíčka a snažila se přijít na jiné myšlenky, 
hezké myšlenky, ale nešlo to. Bylo to nad moje síly. 

Vzduch se už nedal skoro vůbec dýchat, jak byl hnusný a 
zamořený sírou. Pálilo mě v nosu i krku, jakmile jsem se trochu 
nadechla. Ubližovalo mi to, ale já nemohla nic dělat. Dělalo se mi 
ze všeho špatně, jako kdyby se mi chtělo zvracet. Ztrácela jsem 
postupně všechnu sílu, až jsem začala omdlévat, ale najednou mě 
něco probralo a já znovu cítila to hrozné utrpení znovu. Celá jsem 
se z toho celá třásla, křičela, aby to přestalo, div mě nezačalo 
bolet v krku. Na rukou jsem cítila, jak mi do nich někdo řeže ost-
rým předmětem, mačká silou zápěstí a odtahuje je od uší, abych 
slyšela to, co jsem nechtěla slyšet. V jednu chvíli jsem doslova 
přestávala dýchat, protože se mé hrdlo svíralo, aniž bych ucítila, 
že mi krk někdo svíral. 

 
Trvalo to ještě pěknou chvíli. Nedalo se to už pomalu vydr-

žet, ani když jste měli zacpané uši. Vše bylo tak bolestivé a 
trýznivé, jakoby někdo neměl mého utrpení dost. V jednu chvíli 
jsem si myslela, že je to jen vtip, ale nebyl. Ani žádný sen, ze kte-
rého se hned probudíte, když vám jde o život, ale realita. Jenže 
taková jiná realita, než prožíváte v životě. 

Když už jsem myslela, že z toho umřu, najednou se ve tmě 
objevilo světlo. Skutečné světlo, které mě hřálo po těle a odehna-
lo ode mě veškeré to utrpení, které mě ovládalo. I vzduch byl 
čistý a voňavý. Cítila jsem v něm vůni po květinách. Mé srdce 
zaplavila radost, tak velká radost, která se nedala vůbec žádnými 
slovy popsat. Takovou jste snad ještě neprožili. Radost, jaká mě 
ovládala, se nedala srovnat s pozemskou radostí. Bylo to něco 
výjimečného. Plakala jsem jako malá holka, a přemýšlela nad tím, 
zda je něco takového možné. A jak jsem neustále světlo pozoro-
vala, začalo se zvětšovat. Jako by šlo ke mně. Neměla jsem žádný 
strach, ale touhu se k němu rozeběhnout, abych se zbavila všeho, 
co mě doteď potkalo. 

 
Ne každé světlo, které vidíte je přátelské. Můžete se podívat 

třeba do světla na lampě ve vaší ulici a říct si, zda vás dokáže 
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uchránit před tmou, nebo zda s vámi dokáže jít. Když potom udě-
láte několik kroků od lampy, světlo vás opustí, nejde za vámi, 
takže vy musíte jít za ním, abyste přestali mít strach. Tohle bylo 
jiné.  Jakmile bylo světlo u mě, celou mě pohltilo. V tu chvíli mé 
tělo zachvátilo příjemné teplo. 

Vstala jsem a běžela dopředu s pocitem, že brzy najdu vý-
chod, jenže nic takového se nestalo. A dozadu jsem se raději neo-
hlížela, neboť jsem tmě chtěla utéci. Po čase jsem však zjistila, že 
běžet světlem, které nemá konec je nesmyslné. A tak jsem zasta-
vila a začala se vydýchávat. Mé mokré tváře, po kterých stékaly 
slzy, byly náhle suché. Ze zvědavosti jsem se jich dotkla, abych se 
přesvědčila. Skutečně, byly suché. 

 
Když jdete po ulici ve tmě sami, buď máte v uších sluchátka 

a v nich puštěnou svou oblíbenou hudbu, aby vás neděsilo to 
ticho kolem, anebo utíkáte s tím, že spěcháte domů. A někdy 
myslíte na světlo, které vidíte v dáli a představujete si, jak by to 
vypadalo, kdyby vám aspoň trochu posvítilo na cestu. Někdy ale 
světlo nepotřebujeme, protože se necítíme sami nebo strachem 
zaplaveni. Všechno se však mění, když vám jde o život. Najednou 
něco uslyšíte a začnete běžet, tak rychle, co vám nohy stačí. Sna-
žíte se dostat k nejbližšímu světlu, aby vás uchránilo. 

Tak takovýhle smíšené pocity jsem měla, než jsem konečně 
toho světla dosáhla. Ale co teď? Co mám dělat dál? Když pobě-
žím, budu na tom stejně, jako když zůstanu stát na místě. Zkusila 
jsem se pomalu rozhlédnout kolem sebe, abych zjistila, jestli je 
světlo všude. Po stranách jsem viděla takové podivné svítivé zdi, 
nad sebou klenbu, a když jsem se odhodlala otočit opatrně za 
sebe, lekla jsem se. 

Uviděla jsem postavu. Byla to žena, mladá žena, jestli jí bylo 
kolem třiceti let, víc bych jí netypovala. Na rozdíl ode mě, byla 
oblečená v těsných bílých šatech s malým výstřihem na hrudi. Od 
pasu k zemi měla šaty trochu volnější a od loktů na ruce se jí dolů 
táhnul takový dlouhý závoj. Měla rovné rozpuštěné černé vlasy, 
které jí sahaly kousek za ramena. Na konci je měla trochu zvlně-
né. Obě ruce měla podél pasu a její tvář se na mě usmívala. 
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Byla jsem ticho, jako bych ztratila řeč. Mou mysl brázdila 
jedna otázka, kterou jsem jí chtěla položit, ale neměla jsem odva-
hu. Asi si teď říkáte, že vy byste odvahu měli a zeptali byste se, 
ale já nemohla. A tak se ticho stupňovalo. 

Žena se o chvíli později najednou pohnula a udělala krok 
směrem ke mně. Já jsem ze strachu udělala krok dozadu. 

„Neboj se mě, neublížím ti,“ promluvila tiše žena. 
Její hlas byl uklidňující, doslova mě zbavil pocitu, abych se té 

ženy bála. Dívala jsem se jí do očí a ona se stále lehce usmívala, 
jako kdyby něco přede mnou skrývala. 

„Nezeptáš se mě, kde jsi? To nejsi ani trochu zvědavá?“ 
Připadalo mi, že je nějaká vědma, jako kdyby věděla, na co se 

jí chci zeptat. Neměla jsem tušení, kde bych mohla být, proto 
jsem opatrně pokývala hlavou. 

„Stojíš na své cestě ke Světlu.“ 
Jakému Světlu? Tomu jsem teda nerozuměla. Asi si ze mě dě-

lá legraci. Beztak jsem někde ve snu, který vypadá jako skuteč-
nost, pomyslela jsem si. 

„Ty mi nerozumíš viď?“ 
Zavrtěla jsem hlavou do strany a dál byla ticho. Neodvážila 

jsem říci jediné slovo. Ne ze strachu, který ze mě slezl poté, co na 
mě promluvila, ale ze zvědavosti, co mi řekne. 

„Ty jsi sama duše a tohle je tvá cesta ke Světlu.“ 
Zarazila jsem se, protože tohle mě překvapilo. Má tvář zbled-

la, ale strach jsem neměla. Jen obavy. Po těch slovech jsem začí-
nala mít divné tušení, že je něco špatně. 

Srdce mi bušilo jako o závod. Hlavou mi proběhlo několik 
strašlivých myšlenek. Stále jsem si nechtěla připustit, že to co 
prožívám, je daleko za realitou. Postupem času jsem si začala 
uvědomovat, že tohle, co mě potkalo, není opravdu žádný sen, ale 
skutečnost, i když jsem tomu nechtěla věřit. Po dlouhé a nepře-
rušované chvíli ticha, jsem se konečně odhodlala té ženě položit 
otázku. 

„Umřela jsem?“ 
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Žena neodpověděla, ale její tvář náhle strnula. Přestala vyza-
řovat úsměv, který mě uklidňoval. Dokonce jsem si všimla, že její 
oči roní slzy. To asi znamenalo, že jsem musela být mrtvá. 

„Ano, jsi mrtvá, ale i živá,“ odpověděla mi později. 
Znovu jsem jí nerozuměla. Mluvila v nějakých hádankách, 

které přede mnou skrývaly skutečnou pravdu. Proč? Proč ke mně 
mluvila takhle. Copak mi nemůže odpovědět jedním slovem? 
Byla jsem mrtvá nebo ne? Nebo jsem snad byla někde mezi živo-
tem a smrtí? A po těch otázkách, které mi probleskly hlavou, mě 
pohltila panika. 

„Mohla byste mi ukázat cestu ven? Ráda bych se odtud do-
stala, prosím.“ 

Nedokázala jsem si představit, jak bych mohla být mrtvá. 
Chtěla jsem odejít a to hned. Jenže žena byla ticho a po těch slo-
vech, jakoby začala brečet. Nevěděla jsem proč, co jí bylo, ani mě 
to v daný okamžik nezajímalo, ale jestli ona věděla, jak se odtud 
dostat, pak to byla moje záchrana. 

„Opravdu nerozumím tomu, proč brečíte, ale mohla byste mi 
odpovědět na mou otázku? Byla byste moc hodná,“ slušně jsem ji 
požádala. 

Zase nic. Tohle už mě přestávalo bavit. Zaražená v obličeji 
pomalu samou slzu, přede mnou stála jak kamenný sloup. Ne, ne, 
chci odtud, honilo sem i hlavou. Jak jsem tak přemýšlela, napadlo 
mě, že bych mohla zkusit znovu běžet, třeba teď východ najdu, 
když mě obklopovalo světlo. Ale když nic nenajdu, když je to jen 
nekonečný tunel, ve kterém žádný východ není, co budu dělat? 

„Odtud nevede žádná cesta ven. Mohu ti ale pomoc najít 
Světlo, i když nevím, jestli to bude v mých silách možné.“ 

„Žádná cesta!?“ vyhrkla jsem ze sebe, až se mi udělalo špat-
ně. 

Žena zavrtěla hlavou do stran a udělala dva kroky směrem 
ke mně. Tou odpovědí, jsem byla tak zaskočená, že mi bylo jedno, 
jak se žena o další dva kroky ke mně přiblížila. 

Odtud nevede cesta ven, nevede cesta ven, ozývalo se mi 
v hlavě. Byla to taková nemoc, která se vám opakuje neustále 
dokola, dokud si ji neuvědomíte. Nechtěla jsem tomu uvěřit, bylo 
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to těžké. Tohle bylo vážné, opravdu vážné, až mi začínalo být 
smutno. 

Porozhlédla jsem se kolem. Nikdo s námi nebyl a světlo, kte-
ré nás ozařovalo, svítilo stále stejně. Když jsem popošla k zářivé 
zdi, jednoduše obyčejné zdi, ze které vycházely paprsky, opatrně 
jsem se jí dotkla. Mým srdcem prošla jakási vlna pokoje, uklidně-
ní, jako kdyby to světlo vědělo, co mě trápí a všechno ode mě 
odehnalo. Cítila jsem z něj takovou sílu, energii, jakou jsem snad 
nikdy nezažila. 

Určitě mi dáte za pravdu, že když jste se postavili ven na 
slunce, a cítili, jak vás hřejí jeho teplé paprsky, tak se vaše tělo 
naplňovalo teplem. Tohle světlo mě naplňovalo energií, jakou 
jsem pociťovala nejen v srdci, ale po celém těle. Bylo to něco ne-
uvěřitelného. 

Pak jsem se otočila a viděla ženu, jak se znovu usmívá. A já 
jsem jí potom úsměv později vrátila, protože mě to těšilo. Najed-
nou si uvědomíte, jakou sílou vás dokáže obyčejný úsměv napl-
nit. Ten, kdo se vůbec neusměje, jako kdyby vůbec neznal štěstí, 
lásku, uvolnění, zbavení se veškerého napětí v těle. Byla to vlast-
nost, kterou bychom si měli užívat plnými doušky. Řekněte mi, 
kdy naposled jste se na někoho podívali a on se na vás usmál? 

Odstoupila jsem od zdi a podívala se na svou dlaň. Nebylo na 
ní nic, co by stálo za zmínku. Má kůže na dlani byla dokonale 
hladká, jako předtím. Pak jsem se vrátila na místo, kde jsem byla 
předtím a podívala se dopředu. Mé oči zaplavovaly paprsky svět-
la. 

„Na konci této cesty, najdeš sama sebe,“ promluvila náhle 
žena. 

Otočila jsem hlavu a pohlédla ženě do tváře. Ta sklonila hla-
vu a udělala krok vpřed, až stála blízko mě. Později ji zvedla a 
řekla: 

„Tolik bych si přála tě obejmout.“ 
Srdce se mi z těch slov zachvělo. Nedokázala jsem pochopit, 

proč zrovna ona mě chce obejmout. Jak to vlastně myslí? Vždyť ji 
neznám, ani nevím, jak se jmenuje. 
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„Chtěla byste mě obejmout, ale já vás vůbec neznám, i když 
jste mi sympatická.“ 

„Holčičko, kdybys věděla to, co já, asi bys tu chtěla se mnou 
zůstat. Ale ty musíš jít a vrátit se tam, odkud jsi přišla. Ještě nena-
stal tvůj čas, abys tu pobývala. Ale předtím, by sis měla uvědomit, 
že tvůj život, který žiješ, není dobrý.“ 

Jak ona může vědět o mém životě, když mě ani nezná? Co je 
vůbec zač? Odkud se vzala? Mluví na mě, jako kdyby mě už někdy 
viděla nebo znala. 

„Podívejte se, jak vy zrovna můžete vědět o mém životě? 
Mluvíte, jako kdybyste mě znala už od narození, ale já vás ne-
znám. Jak se jmenujete?“ 

Ženě se změnila tvář. Znovu ji měla smutnou, tentokrát 
mnohem více smutnou, než před chvílí. Když jste se jí podívali 
hlouběji do očí, cítili jste, jako kdyby před vámi něco skrývaly. I 
přes slzy bylo vidět, jak jsou plné tajemství, která se skrývají je-
nom v její mysli. A vy doufáte, že se dozvíte pravdu. 

„Jmenuji se Rozálie a teď už běž, děvče, rychle a neohlížej se 
za sebe.“ 

Co tím asi myslela, že bych se neměla ohlížet za sebe. Může 
se mi něco stát? Už takhle jsem na tom byla špatně, tak o co to 
může být horší? Vyrazit vpřed a věřit v to, že najdu konec tohohle 
všeho, nebylo jednoduché. Zvědavost mi nedala, abych se neze-
ptala na to, kde skutečně jsem. 

„Řekla jste mi, že jsem na cestě sebepoznání, ale co je vlastně 
tohle? Ta ozářená klenba, zdi a paprsky, vycházející zepředu. 
Proč mi nemůžete odpovědět, Rozálie, copak je to tak těžké? Než 
se objevilo světlo, byla jsem někde v nějaké tmě, kde byly slyšet 
výkřiky, smíšené výkřiky, cítila jsem zápach síry, prosím, ještě o 
tomhle mi něco řekněte, a já potom půjdu, když říkáte, že bych 
měla jít.“ 

„Kdybych ti to řekla, nevěřila bys. Existují totiž věci, které 
jsou, a které nejsou vidět. Myslíš, že tohle není skutečné? Je snad 
důležité vědět, kde jsi? A k čemu ti to bude, až to budeš někomu 
vypravovat, budou tě mít za hlupačku. Včas se všechno dozvíš.“ 
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Pro mě to důležité bylo, protože jsem chtěla ven. Opustit to-
to místo a už se sem nevracet. Je pravdou, že když to někomu 
řeknu, teda jestli to někomu řeknu, asi mi moc věřit nebude. 
V tomhle měla Rozálie pravdu. 

„Máte asi pravdu,“ přisvědčila jsem nakonec. Sklonila jsem 
smutně hlavu a rozhlédla se kolem. Nakonec jsem řekla: 

„Asi bude nejlepší jít dál, ale trochu se bojím, co mě na konci 
čeká. Chtěla bych zůstat s vámi, je mi tu tak dobře. Mohla bych?“ 

Po pravdě jsem nikam nechtěla. Nerozuměla jsem tomu, 
proč bych měla poznávat sama sebe. Znám se už tak dobře. 

„Nejde to, holčičko, musíš tam jít. Pokud ale budeš chtít, ráda 
tě doprovodím.“ 

„Opravdu byste mohla?“ zajásala jsem a Rozálie pokývala 
opatrně hlavou. Byla to snad jedna pozitivní zpráva, která mě 
aspoň trochu uklidnila, protože do této doby jsem byla nejvíc 
nervózní. Upřímně řečeno, nervózní jsem stále, ale když nejsem 
sama a nemám strach, tak to není takové. 

„Tak pojďme,“ řekla jsem a společně vedle sebe jsme vyrazili 
dopředu. 

 
Cestou jsem se dívala každou chvíli pod nohy a zjistila, že po 

čem jdu, není žádná podlaha, ale vypadalo to, jako bílá stěna. 
Obávala jsem se, abych ještě někam nespadla. Stále jsem měla na 
paměti tu tmu a ty hrozné křičící hlasy. 

„Sleduješ své nohy?“ zeptala se mě Rozálie. 
Zvedla jsem hlavu a podívala se na ni. Usmívala se, jako kdy-

by mě tím chtěla uklidnit, že se mi nemůže nic zlého stát. Já jsem 
však byla přesvědčená o opaku. 

„Nevím, kde jsem, ani nevím, kam jdu, nevím vůbec nic, ani 
po čem jdu. Vypadá to jako bílá hladká stěna, ale asi to stěna ne-
ní.“ 

„Můžeš tomu věřit a nemusíš. Je jen na tobě, čemu chceš vě-
řit. I tomuhle všemu, zda je to pravda, nebo ne, Natálie.“ 

Jakmile mě oslovila jménem, zarazila jsem se, protože si ne-
pamatuju, že bych jí řekla, jak se jmenuji. Úplně mě tím překvapi-
la, ale jak jsme šli dál, postupně jsem nad tím přestávala myslet. 
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Když jsme došli na konec cesty, stáli jsme před světle žlutou 
zdí, z níž vycházely paprsky. Mohli jste se dívat přímo do středu 
toho světla, aniž by vás oči pálily, nebo bolely. Nic jsem v tu chvíli 
necítila, jen klid a ticho, které se vám rozléhá v uších. Máte pocit, 
jako kdybyste byli v radosti, zápalu neskonalé radosti, která vám 
prochází celým tělem. Naprosto jedinečné a úžasné, až jsem tomu 
nechtěla věřit, že může být něco tak přesvědčivě úžasné. Já vím, 
že z vyprávění vám to takhle nepřijde, ale jestli jste aspoň na 
okamžik, něco podobného zažili, i třeba ve snu, pak mi dáte za 
pravdu, že je to skutečné. Jak bych vám to mnohem víc přiblížila. 
Tak třeba ty nejhezčí okamžiky s vaším prvním klukem, když si 
říkáte, že je to ten pravý, že on vás miluje a do smrti neopustí. 
Zažijete spolu mnoho překrásných zážitků, které snad nikdy ne-
vymažete ze vzpomínek. Přesto ne každé tohle zamilování trvá 
napořád. 

„Co teď?“ zeptala jsem se Rozálie a podívali jsme se na sebe. 
„Tam, kam jdeš, pro mě není žádné místo. Je to jen tvá cesta.“ 
„Uvidím vás ještě?“ Nechtěla jsem tam jít sama, protože jsem 

se obávala toho, zda odtamtud odejdu. Asi se vám to někdy stalo, 
že jste museli jít někam, kam vás touhy moc netáhly, ale když to 
záviselo na vašem životě, nebo jen odvaze, abyste se třeba před 
kamarádkami neztrapnili, pak jste museli jít. 

„Když si to budeš přát, Natálko,“ odpověděla mi a usmála se 
se slzami v očích. 

S napjatou tváří a rukou zvednutou dopředu jsem se nejdřív 
světla dotkla, pak do něj vstoupila a celé mě pozvolna vtáhlo 
dovnitř, až jsem nakonec spadla na zem, a jako bych na okamžik 
omdlela. 
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KAPITOLA PÁTÁ 

 

ZRCADLO VZPOMÍNEK 
 

 
Ležela jsem na boku s nataženýma rukama dopředu a začala 

se po nějaké chvíli probírat. Během mého krátkého výpadku vě-
domí, jsem neměla ponětí, co se stalo. Když jsem se zvedla a tro-
chu si promnula oči, spatřila jsem nějakou větší místnost. Připa-
dala mi, jako kdybych byla někde v nějaké malé kapli, protože 
nade mnou byl obloukový strop, který byl podepřen kamennými 
zdmi ze všech čtyř stran. Několik metrů před sebou jsem pak 
spatřila zrcadlo. 

Bylo oválné, ohraničené bílým kamenným pruhem kolem 
dokola. Uprostřed nebylo žádné sklo, což mě překvapilo, ale něco 
úplně jiného. Vlnilo se to, jako hladina vody. Stálo přímo na zemi, 
jako kdyby tam bylo nějakým způsobem ukotvené. Strnule jsem 
se zahleděla na sebe. 

Připomínalo mi to jako u mě doma v pokoji, když jsem si 
koupila nové oblečení a zkoušela si ho, vždycky jsem před zrca-
dlem vydržela stát desítky minut, dokud jsem nebyla přesvědče-
ná o tom, že mi perfektně sedí. To byla asi jediná myšlenka za 
celou tu chvíli, co mě utkvěla v mysli. 

Kolem nebyla cítit žádná radost, ani štěstí, jako předtím 
v tom tunelu. Vracel se ke mně i strach, který mě začal pronásle-
dovat. Cítila jsem, že se něco děje, ale nic jsem neviděla. Jen sama 
sebe. 

Když jsem udělala malý krůček dopředu, můj obraz v zrcadle 
se podivně zamlžil. Jako kdyby se vám rozostřil zrak. Trochu mě 
to vylekalo. Když jsem udělala znovu krůček dopředu, zrcadlo se 
zamlžilo trochu víc. Ze zvědavosti jsem se chtěla toho zrcadla 
dotknout, protože ten střed, co zrcadlo vyplňovalo, byl naprosto 
fascinující, ještě jsem nic takového neviděla. A jak jsem udělala 
dalších několik krůčků vpřed, najednou se zrcadlo ztmavilo tak, 
až v něm bylo vidět pouhé šero. Jakýsi mlhavý šedý kouř, který 
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byl na první pohled strašidelný, až mi srdce úzkostí zabolelo. Můj 
odraz v zrcadle se začal ztrácet. 

Bolesti, jaké mě přepadly ve chvíli, jakmile jsem se objevila 
v té tmě na začátku, se ke mně vrátily. Jako kdyby se začalo 
všechno vracet. Z očí se mi hrnuly slzy, nohy mě ztěžkly, až jsem 
z toho padla k zemi na kolena. Chtěla jsem si přikrýt dlaněmi 
obličej, protože se mi chtělo plakat, silně plakat, jenže to nešlo. 
Něco mi v tom bránilo, ale mé myšlenky to nebyly. Ani oči mě 
nešli zavřít, vůbec nic, jen jsem sledovala zrcadlo a v nekončící 
bolesti jsem čekala, co se bude dít. 

Bože… jak já jsem si přála se vrátit, probudit se, zapomenout 
a obejmout se s mámou, tátou, se svými přáteli, ale nemohla 
jsem. Nikam jsem nemohla, ani udělat pohyb, který by mě pře-
svědčil o tom, že mám nad sebou kontrolu, že můžu pohnout 
s rukou, zavřít oči, vůbec nic. Bylo to tak vyčerpávající, až jsem si 
přála, aby už všechno skončilo. 

Jak mé oči neustále sledovaly zrcadlo, najednou se v něm za-
čalo cosi zvláštního objevovat. Viděla jsem tam tu ženu, která mě 
doprovázela tunelem. Rozálii, která právě rodila. Kolem byly 
sestřičky a doktor, až najednou jsem zaslechla křik narozeného 
dítěte. 

„Máte holčičku,“ oznámil Rozálii doktor. 
Její oči byly plné slz, div se jí štěstím neroztékaly po tvářích. 
„Už víte, jak se bude jmenovat?“ zeptal se Rozálie doktor. 
„S přítelem jsme se domluvili, že Natálie,“ odpověděla 

s těžkým a utahaným hlasem Rozálie. Po těch slovech najednou 
začal přístroj na zjišťování tepu srdce podivně pípat. Rozáliino 
srdce selhávalo a i přes veškerou snahu lékařů ji zachránit, selha-
lo úplně. Vtom okamžiku, obraz v zrcadle zahalil kouř a mé tělo 
pohltila samota. 

Najednou si uvědomujete, že spatříte smrt na vlastní oči, i 
když máte pocit, že o všem pochybujete. Tam kde jste teď, že je 
to jen zlý sen, který vás nutí se do zrcadla dívat. 

Neporozuměla jsem tomu, proč tohle vidím. Dítě dostalo 
jméno Natálie a její matka Rozálie po porodu ztuhla. Přestala se 
hýbat. Bylo mi z toho špatně, brečela jsem, jako malá holka. Jako 
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bych měla pocit, že to malé dítě jsem já. Netrvalo však dlouho a 
v zrcadle se objevila moje vzpomínka. 

Někdy se vám vybaví mnoho vzpomínek na dětství, ale jen 
málo z toho co jste prožili, si zapamatujete. Nikdy bych si nemys-
lela, že zrcadlo dokáže ukázat vaši minulost, jako kdyby vědělo, 
kdo před ním klečí a dívá se na něj. Už jsem přestávala odlišovat, 
co je reálné a co ne. Všechno se to mísilo tak nějak dohromady. 

Viděla jsem sama sebe, jako osmiletou holku. Stála jsem před 
mým otcem a bavili jsme se o tom, kdo schválně rozbil okno ve 
škole. 

Byla jsem jak zvíře. Já a Petra jsme dělali různé naschvály 
buď učitelce, která nám psala každou chvíli poznámky, nebo 
jsme hodně ve třídě zlobily, až jednou se nám podařilo při cestě 
ze školy rozbít kamenem okno, protože jsme byly ten den hodně 
naštvané z poznámek, která nám učitelka dala za to, že jsme jed-
nomu klukovi z naší třídy počmáraly všechny sešity. 

Ale teď? Všechno bylo jinak. Vzpomínka pokračovala a otec 
mi vlepil facku na tvář, až jsem se z toho rozbrečela a začala ho za 
to nenávidět. Dokázala jsem vidět do své hlavy, co se mi v tu chví-
li honilo hlavou. Nadávala jsem mu, až jsem se začala z toho sty-
dět. Doslova mě polilo tolik pocitů, jako kdybych byla sama, bez 
radosti, lásky. Když jsem ve vzpomínce utekla do pokoje a tam si 
lehla s pláčem na postel, opět ji zakryl kouř. 

Nevzpomínám si, jak tohle dopadlo, ale první pocit, když 
uvidíte, jak se s otcem hádáte o věcech, které se nedělají, a vy 
jako dítě si je nedokážete uvědomit, nebyl moc příjemný. Chcete 
raději zapomenout, nepřipomínat si to, co už se stalo. A tak se 
ptáte, proč? Proč tohle vidím? Na to asi nedokážu teď odpovědět, 
ale možná později. 

Než jsem se trochu uklidnila, objevila se z mého života další 
vzpomínka. Tohle jsem si jasně pamatovala, moje první milování. 
Bylo mi čtrnáct, byla jsem ještě dítě, a když jsem tohle viděla, 
moje ruce i nohy ovládla ostrá a řezavá bolest, která se nedala 
ničím zastavit. Je mi jasné, že vy byste se za to nestyděli, i když 
vám nebylo ještě ani patnáct, vždyť věk jsou jen obyčejná čísla. 
Když máte chuť, tak proč ne? Ale vidět samu sebe, jak se miluji 
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s klukem, s kterým jsem si myslela, že je ten pravý, nebyl moc 
hezký pohled. Tohle bylo soukromé, nechtěla jsem, aby to někdo 
viděl, ale někdo musel znát mé vzpomínky, aby mi je ukázal a 
otevřel oči. 

Když jsem chtěla odvrátit oči od zrcadla, nešlo to. Někdo 
chtěl, abych se na to dívala. Nebo se ho pokusit zničit, nedokázala 
jsem udělat nic, jak mě bolesti držely při zemi. 

Do toho všeho přišly hlasy. Nebyly to ty, které jsem slyšela 
prvně, ale zněly úplně jinak. Smály se, posmívaly, ale tak hlasitě, 
že jsem si přála, abych umřela. Měla jsem pocit, že nejsem 
v místnosti sama, jako kdyby kolem mě chodili nějací duchové, 
kteří se mi míhali před očima. Nemohla jsem si zakrýt uši, ani 
zavřít oči, stále mě to nutilo poslouchat a dívat se. 

Je to asi jako kdybyste se stali obětí šikany. Stojíte uprostřed 
hloučku vašich nepřátel a oni do vás strkají, smějí se, podkopáva-
jí vám nohy, strhávají z vás oblečení, asi nějak takhle. Bylo mi 
z toho velmi špatně. Ale ničím to nešlo zastavit. Opakovalo se to 
neustále, a já se musela stále dívat do zrcadla. A i když jsem moh-
la zakřičet, přepadla mě bolest v krku. Dostávala jsem záchvat, 
lapala každý okamžikem po dechu a modlila se, aby vše přestalo. 
Ano, modlila jsem se k Bohu, ač mi to v ten daný okamžik divné 
nepřišlo. Kolikrát jsem ho zatracovala, a najednou teď otočím o 
tři sta šedesát stupňů. 

 
Jsou chvíle, kdy Boha nepotřebujeme, a pak existují chvíle, 

kdy ho zase naopak potřebujeme. Co vlastně chceme? Chceme 
mu být denně na blízku, aby nám pomohl v těžké chvíli i situaci, 
která nás potkala? Ano, tak to je. Nikdy jsem Boha nepotřebovala, 
ale teď, docela jsem zaváhala a přála si, jestli opravdu existuje, 
aby mě z toho dostal. Jenže kolikrát jsem tvrdila, že není? Je těžké 
o tom mluvit, když jste nikdy nic takového nezažili. Možná je ale 
dobré o všem popřemýšlet a udělat si v tom pořádek. Pak zjistíte, 
že vlastně jsou věci, které v životě nevidíte, ale věříte v nich, že 
existují, protože někdo jiný vám o nich tvrdí, že existují. Co když 
to tak není? Zeptat se sám sebe, zda věřím v něco, co jsem nikdy 
neviděla a ostatní z mého okolí tvrdí, že to existuje. Jak se roz-
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hodnete? Asi mi dáte za pravdu, když nad tím nebudu tolik pře-
mýšlet, a raději budu věřit jen tomu, čemu budu chtít. Jestliže ale 
nevěřím v Boha a najednou ho teď potřebuji, a když bude po 
všem, potřebovat ho zas nebudu, co bude pak? Opět ho budu 
volat k sobě, aby mi pomohl? Jak byste se zachovali vy? Položte si 
otázku sami a odpovězte si na ni. Není na škodu ptát se sama 
sebe a hledat na to odpovědi. Ani není na škodu v něčem, nebo 
v někoho věřit, i když to něco nebo někdo není vidět. 

 
Milovala jsem se s klukem, do kterého jsem byla šíleně zami-

lovaná a tehdy mně to tak hrozné nepřišlo. Ale teď si s odstupem 
času vyčítám, že jsem asi neměla. Přijít o panenství tak v brzkém 
věku, jen proto, že si chci užít, nebylo moc dobré. Docela jsem teď 
litovala, ale někdo nelituje žádného takového okamžiku, protože 
byl přesvědčený, že to tak chtěl. Ne každý je ze stejného těsta. A 
když se ještě ke všemu vidíte v zrcadle, kde to všechno pozoruje-
te, krok po kroku, je vám k pláči. Vraťme se ale zpátky… 

Jakmile bylo všechno u konce a zrcadlo zahalil kouř, lehla 
jsem s bolestí a křiku na zem. Jako kdyby mě ta moc, co nade 
mnou stála a držela ve stálém pozoru, nechala. Sotva jsem popa-
dala dech, protože jsem stále cítila silné bušení srdce. Byla jsem 
totálně vyčerpaná a neměla sílu se zvednout. 

Jak dlouho ještě? Jak dlouho tohle bude trvat? V mé mysli se 
honily tyto otázky. Nedokázala jsem si na ně odpovědět. Trvalo 
to všechno jako věčnost. 

Když už jsem si myslela, že je po všem, protože se dlouho nic 
nedělo, najednou mě někdo nebo něco zvedlo a probralo, a já 
jsem znovu musela hledět do zrcadla. Ještě než ale další vzpo-
mínka začala, viděla jsem sama sebe ztrápenou a zdrcenou. Moji 
pobledlou tvář, která značila vše o mém stavu. Takhle jsem se 
ještě snad nikdy neviděla. 

 
Občas se na sebe díváme v zrcadle, když si nejsme jistí, zda 

jsme hezké, nebo když máme něco hezkého na sobě a chceme 
zjistit, jak nám to sedí. Naše krásná nevinná tvář, která je ozdo-
bou zrcadla, najednou není taková, jak bychom chtěli, aby byla. 
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Ne, tohle bylo něco jiného. Utrápená tvář, která vám říká, že si za 
všechno můžete sami, co zlého jste si provedli. A teď za to musíte 
zaplatit, abyste si uvědomili, že jdou v životě dělat mnohem hezčí 
věci, než jen zahazovat své tělo k něčemu zlému. 

Vzpomínka přicházela tak zvláštně, že mou tvář začal ovívat 
vánek. Slyšela jsem hudbu, viděla barevná světla, a hned jsem si 
uvědomila, co to za vzpomínku bylo. Byla to osudová noc, kdy se 
můj život změnil. 

Přitom všem člověk někdy cítí zvláštní pocit, když se díváte 
na sebe, co děláte. Přijde vám to hodně divné, protože ne všechno 
vám připadá normální. Vidět jak se milujete na záchodcích, jen 
proto, abyste si udělali sami sobě radost bez lásky a potom je 
všechno při starém, není moc příjemné. Během sledování vzpo-
mínky jsem snad vyplakala litry slz, a zažila tolik bolestí, že bych 
to asi nevydržela, kdybych nebyla tam, kde jsem teď. Kolem vás 
už není reálný svět, ale jiný, ten který je vám v reálném světě 
skryt. Jako kdyby byl za oponou, ale vy se nemůžete za žádnou 
cenu za tu oponu dostat. Takhle nějak vypadal můj pohled na 
místo, kam jsem se dostala. 

Styděla jsem se za všechno. A proč? Proč to raději nehodím 
za hlavu? Protože to nešlo, nemohli jste nic dělat, nutí vás to jen 
sledovat, abyste poznali, jací doopravdy jste. Máte v sobě takový 
pocit, i když byste raději chtěli, aby od vás odešel. 

Když ještě kolem vás není žádné světlo, jen chlad a hlasy, 
které jsem už jednou slyšela, tehdy předtím, než se ke mně dosta-
lo světlo, máte sto chutí umřít. Cítíte hořkost v puse, bolest 
v srdci a navíc máte pocit, že už to nikdy neskončí. 

Vrcholem celé vzpomínky bylo, když mě srazilo na silnici au-
to a kolem mě se seběhlo několik přihlížejících lidí. A samozřej-
mě řidič auta, který byl psychicky vyřízený. Nejdříve se chytnul 
za hlavu, pak ke mně přišel a zkoušel zjistit, zda jsem na živu. 
Někdo z přihlížejících musel během toho zavolat záchranku, pro-
tože přijela za pár minut i s policií. 

Chudák řidič. Teď si vlastně uvědomíte, co jste způsobili. 
Jasně, všechna obvinění padnou na řidiče, který mě srazil, ale i vy 
jste vinni. Proč? Jen kvůli tomu, že se opijete, zakouříte si trávu a 
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pak zmateni pobíháte uprostřed silnice s tím, že se chcete dostat 
na zastávku. Teď konečně vím, co taková droga dokáže, že vám 
může při nejhorším změnit život, když nejste zvyklí. Nemáte 
žádné tušení, co to s vámi udělá, ale jen zvědavost je ta nejdoko-
nalejší touha, jak si něco vyzkoušet. 

Mohla jsem udělat něco jiného. Mohla jsem jít s Petrou za 
Luckou, a nic z toho by se nestalo. Ale stalo se a vy se teď díváte 
na skutečnost, která vám přinesla jen trápení. 

Když jsem slyšela, jak lékař záchranné služby říká, že naštěs-
tí žiji, ale mám hodně slabý puls, ani nevíte, jak se mi na srdci 
ulevilo. Ještě je snad nějaká naděje, že se vrátím. 

Jak mě nakládali do sanitního vozu, zahlédla jsem Honzu, 
který se raději toho celého incidentu stranil, jako by měl strach. 
Zbabělec. Takový jsou prostě kluci, hlavně že dělají frajírky, a 
když se vám něco stane, ani se o váš stav nezajímají. A navíc, asi 
by v tuhle chvíli nemohl nic udělat. Sice jsme spolu jen flirtovali, 
ale stejně jsem k němu cítila jakousi touhu ho trochu milovat. 
Nechtěla jsem si to však připustit, protože za tu dobu jsem byla 
tolikrát zklamaná, že to už stačilo. Věřím, že i vy jste byli v životě 
zklamané a ne jednou. Jak dlouho trvá, než se rána, kterou utržíte 
po rozchodu, zahojí? To nikdo neví, a možná se ani nezahojí. 
Snad někdy, kdo opět změní váš život, a vy zapomenete. 

Jakmile mě naložili do sanitky, dveře se zavřely a zrcadlo 
v ten moment pohltilo bílé světlo. Ve chvíli, když se paprsky vyří-
tily ze zrcadla přímo na mě, bolesti, které mě doteď trápily, zača-
ly ustupovat a já začala cítit radost. Znovu tu krásnou radost, 
jako posledně. Místnost ovládlo světlo a zrcadlo bylo pryč. 

 
Místo zrcadla, tam stála Rozálie. Přišla ke mně a začala se 

usmívat. Přitom plakala a já se přidala k ní, protože jsem ji viděla 
v tom zrcadle, jak nešťastně umřela po porodu. 

A jak jsme strnule stáli a dívali se na sebe, uvědomila jsem si 
mnoho věcí. Víte, někdy potřebujete toho vědět tolik, než vám 
všechno dojde. A někdy zase ne, protože je vám vše jasné. Ke 
všemu si ještě všechno domyslíte a máte jasnou vizi toho, co jste 
předtím nevěděli, ale teď to dopodrobna víte. 
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„Jsem tak smutná, holčičko, tolik smutná, že bych tě chtěla 
obejmout a nepustit. Jenže nemohu, protože sem nepatříš. Musíš 
se vrátit,“ promluvila Rozálie a přerušila už tak vypjaté ticho. 

„Asi byste mě měla přestat nazývat jen holčičkou a říkat mi 
po pravdě, kdo jsem,“ řekla jsem jí v slzách zalitých očí. 

„Takže už to víš?“ 
„Nevím, ale mám tušení, protože v tom zrcadle jsem tě vidě-

la, jak mě přivádíš na svět, a jak mi umíráš před očima.“ 
Ano, všechno mi začalo docházet. I to, jak se mi to snažil táta 

říci, ale nejspíše neměl odvahu. Chcete přesně vědět, jak jsem se 
v tu chvíli cítila? Kdybych se dozvěděla pravdu přímo od táty, 
okamžitě bych Rozálii zavrhla. Ale tam, kde jsem byla, jsem necí-
tila zlost, necítila ublížení, právě naopak, chtěla jsem se jí vrh-
nout do náruče a nepustit, ale nešlo to, i když mě k tomu city po-
vzbuzovaly. Přestože moje myšlení bylo jiné, tohle bylo taky jiné. 
A můžete si říkat, co chcete, protože já vím a cítím to, co mě 
v tom okamžiku naplňovalo. 

Když jsem se zpětně podívala na to, jak jsem žila, začala jsem 
litovat. Mohla jsem žít jinak a neubližovat sama sobě, nedělat 
věci, které vám ubližují. To zrcadlo mi to ukázalo, i když jsem 
vám to neřekla už během těch událostí, jaké jsem během života 
zažila. Mohla jsem být šťastně zamilovaná do kluka, který chodí 
vedle vás, ale vy si ho nevšimnete, protože v něm nevidíte to, co 
byste chtěli, aby byl. Přemýšlet nad věcmi, které děláte špatně, 
asi není na škodu. Říct si „takhle ne“, nebo „musím to udělat ji-
nak, než takhle“, bylo pro mě tabu, ale nyní budu o všem přemýš-
let. 

Moje máma byla nejhezčí na světě. To, že jí potkal takový 
osud, nezměníte. Musíte se s tím smířit a přijmout ho, jedině tak 
dokážete překonat bolest. Tak bych ji chtěla obejmout, ne vzdát 
se jí, protože nikdy nevíte, kdy svou matku budete potřebovat. 

„Proč? Proč jsi mrtvá, co se vlastně stalo?“ zeptala jsem se, 
protože jsem nechápala a asi dlouho chápat nebudu. 

„Bůh chtěl, aby to tak bylo. Měla jsem totiž od narození sr-
deční vadu, která mi zakazovala mít dítě. Ale já dítě moc chtěla. 
Doktoři mi však nedávali velkou šanci, že v pořádku odrodím. Už 
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to, že se dítě narodilo v pořádku a ve zdraví, byl pro mě zázrak. 
Neměla bys být z toho smutná, Natálie, protože teď víš, že existu-
je druhý život, který jednou bude patřit i tobě. Ne každá slza, 
která nám ukápne z očí, je zbytečná. Někdy v nich najdeme i to, 
co jinde ne.“ 

„Proč mi to neřekl, proč jsem musela vyrůstat v domnění, že 
Jana je moje pravá matka?“ 

„Nechtěl ti ublížit. Bylo to tak lepší, i když ses musela jednou 
stejně dozvědět pravdu. Je mi líto toho, co se stalo, ale tvůj otec 
chtěl pro tebe to nejlepší. Nemůžeš mu to dávat za vinu, protože 
nikdy nevíš, jaké viny se dopustíš ty. Každý chybuje, ale pro dob-
ro své dcery by každý udělal všechno.“ 

„Ne! Měl mi to říct, i kdybych byla jen dítě, měl mě na to při-
pravit, teď ho budu za to nenávidět. Celou dobu jsem měla za 
matku Janu a teď se dozvím, že to není má pravá matka.“ 

 
V životě se dozvíte mnoho pravd, ale jen některé vás chyt-

nou za srdce. A ty vám změní život. Když se ji dozvíte, chtěli byste 
raději umřít, protože nechcete prožívat to, co vás tolik bolí. Ale 
nejde to. Pouhá útěcha může být jen ta, pokud se budete snažit 
zapomenout. Přesto budete žít v domnění, že někde uvnitř, vás 
něco změnilo. A připomenete si to pokaždé, když si vzpomenete. 

Dozvěděla jsem se pravdu, která může a nemusí být pravdi-
vá. Byla jen otázka, zda si ji vezmu k srdci, zda všechno kolem je 
pravdivé a ne jen iluze. 

„Čím víc tomu nechci věřit, tím mě to přesvědčuje, že to je 
pravda. Teď už vím, jaký život jsem předtím žila. Tohle je jen sen, 
a já se chci z něho probudit. Nechci si tohle pamatovat, nechci,“ 
řekla jsem a zakryla jsem si tváře dlaněmi. 

„Vím, jak je těžké tohle přijmout. Tady necítíš takovou bo-
lest, než jakou bys prožívala tam, kde je všechno jinak, než tady. 
Není to sen, co prožíváš, ale skutečnost. Až někdy někomu budeš 
vyprávět, co se ti stalo, nikdo ti nebude věřit. Přesto existuje člo-
věk, kterému se můžeš svěřit s čímkoli, a on ti uvěří.“ 
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KAPITOLA ŠESTÁ 

 

MEZI NEBEM A SVĚTEM 
 
 

Kterého člověka měla Rozálie na mysli? Začala jsem vzpomí-
nat, kdo by to asi tak mohl být. A nikdo mě za tu chvilku nenapa-
dl. Určitě bude moudřejší, než jsem já. 

„Nikoho takového neznám, kdo by mi věřil. Moji kamarádi 
jsou stejně nevěřící, jako já.“ 

„Až od tebe kamarádi uslyší to, cos prožila, určitě ti věřit ne-
budou a možná ani časem neuvěří. Budou ti jen říkat, že to byl 
sen, který jsi chtěla prožít, nebo že tvá mysl dokázala vytvořit 
úžasnou iluzi toho, jak si představuješ něco krásného. Ještě stále 
nevěříš v tohle všechno? Nevíš, o koho jde?“ 

Byla jsem na rozpacích, protože být někde, kde si myslíte, že 
je to skutečné a pak se probudíte a budete na všechno, co jste 
doteď prožili myslet, nepřijde vám to jako skutečné. A když se 
k tomu přidají kamarádské řeči o tom, že nic takového přece 
existovat nemůže, pak se teda musím zeptat sama sebe, zda mám 
tomuhle opravdu věřit. 

„Nepopírám, že něco takového může existovat, je to příliš 
reálné, až o všem pochybuji. Ukaž mi jasný důkaz, prosím,“ zkusi-
la jsem poprosit Rozálii, aby mě přesvědčila o tom, že bych ne-
měla pochybovat. 

„Nemusíš o všem pochybovat. Stačí, když budeš věřit tak, jak 
to cítíš v srdci. Není nikde psáno, ani nakázáno, abys věřila tomu, 
čemu věřit nechceš. Ale jestli hledáš důkaz, pak pojď ke mně 
blíž,“ vyzvala mě Rozálie a já, jako bych se jí s velkou touhou 
chtěla dotknout, i když jsem nemohla, šla za ní. 

Jakmile jsem se jí co nejvíce přiblížila, usmála se na mě a já jí 
usměv s láskou vrátila. Ani nevíte, jak moc jsem toužila se Rozálii 
dotknout. Jako kdybyste milovali svého kluka a nemohli jste ho 
prostě obejmout, protože mezi vámi stojí sklo, které vám v tom 
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brání. Takový pocit mě pronásledoval od chvíle, co jsem zjistila 
pravdu. 

„Chceš důkaz o tom, kdo ti bude věřit, na rozdíl od tvých ka-
marádů? I to, že tohle všechno je realita, i když si myslíš něco 
jiného?“ 

Mlčky jsem zakývala hlavou a s napjatou tváří sledovala, co 
se bude dít. Chtěla jsem to, vidět jednoznačný důkaz o tom, že to, 
co prožívám je reálné. 

„Pojď za mnou,“ řekla máma a vyrazila přes celou místnost 
ke zdi. Následovala jsem ji s napjatými pocity, které se v mém 
těle vařily. 

Už to nebyl tunel plný krásy a radosti, ale místnost, kde jste 
cítili všechny své pocity. Od radosti, po obavy a strach. Kam mě 
to Rozálie vede? A kde se ocitneme? Tohle byly jediné otázky, 
jaké jsem si v hlavě neustále opakovala. 

Zastavili jsme se před zdí, která se o chvíli později proměnila 
ve světlo. Vstoupili jsme do světla a ocitli se znovu v tunelu, ale 
byl jiný. Byly v něm schody a vedly někam dolů. Mé pocity byly 
stejné, i když jsem si přála, abych cítila znovu radost. Asi už to 
nebude takové, jak to bylo dřív. 

I váš život se mění. Něco starého odchází a něco nového při-
chází. Říká se tomu koloběh života, kterým procházíme a zaží-
váme radost i úzkost, smích i pláč. Vždycky si přejeme, aby boles-
ti i pláče bylo málo, jenomže to někdy nejde. Pláč je taky potřeba, 
protože si chceme ulevit, zbavit se toho, co nás tolik tíží a vyjít 
vstříc nové cestě, která bude pro nás něčím novým. A i tohle bylo 
něco nového, i když se toho moc nezměnilo. 

Šli jsme po schodišti z bílých kamenů dolů a já se nemohla 
dočkat, kam nás schody zavedou, protože nebylo vidět na konec. 
Až najednou to přišlo. Ten stejný okamžik, kterým jsem si už 
jednou prošla, když jsem přešla z tunelu do místnosti se zrca-
dlem. Tentokrát to bylo ale jiné, poněvadž se přede mnou změni-
lo všechno. 

Stáli jsme v kostele v mém rodném městě. Přesněji jsme byli 
u lavice, ve které byl Tomáš. Klečel, jeho oči byly zavřené a ústa 
se mu hýbala. Nejspíše byl ponořen do modlitby. Viděla jsem jeho 
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myšlenky a cítila je, protože byly směřovány na mě. Prosil Boha, 
abych se probudila z hlubokého spánku. V hloubi srdce jsem cíti-
la jeho lásku, miloval mě, ale já to nepoznala. Nikdy bych si ne-
myslela, že někdo jako je on mě miluje. 

 
Kolik znáte lidí, o kterých víte, že by vás milovalo. Nikoho? 

Opravdu? Možná byste se měli kolem sebe pořádně rozhlédnout. 
A kolik lidí jste už odmítli? A proč jste vůbec odmítli? Z toho, že 
milujete někoho jiného? Ano, berme to v potaz, že již chodíte 
s někým jiným. Ale co když nikoho nemáte? Skutečně ho odmít-
nete jen díky tomu, že milujete někoho jiného, ale on vás nemilu-
je? Proč? Přemýšlejte, protože i já jsem začala přemýšlet. 

Milovala jsem kluky takové, kteří se mi líbili, a vůbec jsem 
nepřemýšlela, zda mi to s nimi vydrží. Chtěla jsem být milována, 
to ano, ale časem všechno vyprchá a váš vztah je na rozpadnutí 
z několika důvodů. Buď si váš kluk našel jinou, nebo už mu ten 
vztah s vámi stačil a chce něco nového. Ale ti, co mě milovali, 
kteří by se za mě dokázali obětovat, jsem odmítala, jen z toho, že 
se mi líbí někdo druhý. 

Asi to byla největší chyba. Protože holka, která hledá lásku, ji 
najde u těch kluků, u kterých by ji nejméně čekala. Ano, teď ko-
nečně vím, co je láska. A krásně jsem to viděla na Tomášovi, o 
kterém jsem věděla, že je hodný, že vždycky, když budu potřebo-
vat jeho pomoc, můžu se na něj spolehnout. Jeho srdce bylo plné 
lásky, že stačil obyčejný úsměv, aby vaše tělo cítilo největší ra-
dost, kterou byste chtěli jednou cítit. O Honzovi jsem si nebyla 
tolik jistá. Ne že bych mu nevěřila, ale neměla jsem jistotu. Kluci, 
kteří nejsou dychtivý jen po tom jednom a v prvním řadě jim 
záleží na nás, na naší lásce, je dnes opravdu pomálu. Ale pokud 
znáte někoho, o kom si myslíte, i když se vám nelíbí v tom, že ten 
kluk není váš typ, nebo že chodí do kostela, pak to jsou ti kluci, 
kteří by za vás dali ruku do ohně. Asi není třeba se tolik rozhlížet, 
stačí jen, když vy budete naslouchat těm, kteří vás dokážou vy-
slechnout, protože z těch nejmenších činů, skutků, prýští ta nej-
větší láska. Dívejte se pozorně kolem a sledujte, co vám život 
staví do cesty, protože někdy si ani nedokážete uvědomit, že 
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když prožíváte trable a trápení, objeví se vedle vás neznámí člo-
věk, který má o vás zájem. Chce si s vámi povídat, ale vy mu ne-
dáte tu šanci, možnost se mu otevřít. A já, když jsem si tohle zača-
la uvědomovat, bylo mi úzko. Cítila jsem v krku, jako bych poly-
kala těžké sousto, které mě tlačilo. 

„Přeci není těžké najít kluka, který by tě dokázal natolik mi-
lovat, že by se za tebe postavil v těch nejtěžších chvílích, Natál-
ko,“ promluvila Rozálie za mými zády. 

„Proč jsem byla tak pitomá a naivní? Proč? Měla jsem kluka 
přímo před sebou, a já zahazovala své tělo k sexu nadarmo jen 
proto, abych si užila? Protože jsem byla tolikrát zklamná, že jsem 
ani nedoufala? Proč?! Jsem blbá kráva.“ 

„Neměla bys o sobě takhle mluvit, protože existuje spousta 
činů, kterými dokážeš očistit svou duši. Stačí jen, když budeš 
naslouchat svému srdci,“ utěšovala mě Rozálie, ale já jsem si za 
svými slovy stála. 

Slyšela jsem Tomášova slova, jak tiše mezi motlitbou pronáší 
moje jméno. Jak prosí Boha, abych se vrátila. 

„Já už se nechci vrátit, je mi tu s tebou dobře,“ řekla jsem a 
otočila se na ni. Přitom se kolem nás svět změnil. 

Stáli jsme v nemocnici v pokoji, kde jsem viděla sama sebe, 
jak ležím na posteli, napojená na všemožné přístroje s hadičkou 
v puse. Nato, jak mě srazilo auto, jsem měla na čele jen dlouhý 
krvavý šrám, jinak nic. Občas ke mně přišla sestra, aby mi podala 
nějaký léky kanylou a zkontrolovala můj zdravotní stav. 

Nebyl to moc hezký pohled, když vidíte, sami sebe nehybně 
ležet. Koukáte na sebe a v hlavě se vám honí tolik věcí, které bys-
te chtěli změnit. Vrátit je zpět, aby už nic takového, co vás potka-
lo, nebylo. Jenomže to nešlo, protože jste stáli vedle svého těla a 
nevěděli, jak se do něj vrátit.  

„Kdybych mohla udělat něco jinak, pak to udělám, ale už je 
pozdě.“ 

„Nikdy není pozdě. To jen lidi si myslí, že přišli o možnost 
udělat něco jinak, protože nemají sílu na sobě pracovat. I všechna 
ta bolest, kterou v sobě prožívají, má nějaký smysl. Jen málokterý 
člověk si tohle dokáže uvědomit. Ve všem hledej sílu, ať už zaží-
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váš u srdce úzko. Mysli pozitivně, protože jedině tak, bude vše 
jednodušší. Lidé ani moc nepřemýšlí nad tím, co můžou udělat 
jinak a svému životu jen přitěžují. Měli bychom si říct, že času, 
který ve světě máme, není mnoho.“ 

„Nechci se vrátit, nechci prožívat všechno to trápení, které 
mi ubližuje, i když se tomu bráním. Jak dlouho ještě musí člověk 
trpět, než si uvědomí, co všechno způsobil nebo udělal špatně?“ 

„Tady tvá cesta končí, Natálie, protože tvůj čas ještě nepřišel. 
Nemůžeš se vrátit. Tam kam jdu já, není pro tebe místo. Aspoň ne 
teď. Máš před sebou krásnou budoucnost, prosím, nezahoď svou 
druhou šanci a řiď se srdcem. Přestaň ze sebe dělat to, co nejsi a 
žij sama sebou.“ 

„Uvidím tě ještě někdy?“ 
Rozálie se na mě usmála, ale její oči zaplavily slzy. Přestože 

nic neřekla, cítila jsem, že ano. A to mě uklidňovalo, i když bych 
byla ráda, kdyby mi to řekla. 

„Má milá, budu se na tebe neustále dívat, ať budeš kdekoliv. 
A prosím, odpusť otci, vždyť on pro tebe chtěl to nejlepší. Chtěl ti 
dát mámu, nechtěl tě vidět vyrůstat bez ní. Nesmíš mu dávat vi-
nu, že ti o tomhle neřekl. Ten kdo druhému odpouští, hojí nejen 
svou, ale i jeho duši. Prosím, Natálko, prosím. Věř mi, že přijde 
den, kdy všechno pochopíš. Až se probudíš, všechno bude jinak,“ 
naposled Rozálie řekla a zmizela mi před očima, jako když se 
před vámi mlha rozplývá. 

„Já chci jít s tebou!“ křikla jsem na ni, ale bylo to marné. Byla 
pryč a já zůstala sama v pokoji, kde nebyl nikdo. Co budu dělat? 
Nechtěla jsem se vrátit zpátky, abych prožívala jen bolest. Celých 
dvacet let se mi obrátilo vzhůru nohama. Klekla jsem si na pod-
lahu a rozplakala se. 

Už nikdy nic nebude tak, jak to bylo dřív. Moje pravá máma 
byla mrtvá a já po celou tu dobu žila v domnění, že Jana je mojí 
skutečnou mámou. Nikdy jsem se nedozvěděla pravdu, a teď po 
mě Rozálie chce, abych otci odpustila? To asi nebude tak jedno-
duchý. Měl mi to říct, měl, ale jaksi nenašel odvahu. Bylo mi jas-
ný, že chtěl pro mě to nejlepší, ale pravda musela jednou vyjít 
najevo. 
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Jsou chvíle, kdy vás pravda srazí na kolena, a vy nemůžete 

vstát. Je to jako těžké břemeno, s kterým se musíte vyrovnat a 
zvednout ho, i když to moc bolí. Určitě si pamatujete na den, kte-
rý vás poznamenal nebo změnil. V tu chvíli jste nemohli nic dělat, 
jen hledět do prázdna a cítit hořkou bolest, než se přes vás pře-
žene, jako bouřka s prudkým lijákem. Někdy jste si přáli zapo-
menout, ale když jste nad vším tak přemýšleli, když jste se dosta-
tečně vyplakali, dostali jste nad vším nový pohled. A v tom jste 
našli sílu, poněvadž i v pravdě se skrývá nejen láska, ale i síla, 
která vás postaví na nohy. 

Když jsem o všem přemýšlela, začala jsem si uvědomovat, že 
se musím vrátit a změnit to, co jsem udělala špatně. Začít nový 
život, který pro mě bude cestou ke štěstí. Nejdřív jsem musela 
najít způsob, jak se vrátím do svého těla. 

Vstala jsem a otřela si tváře i oči, když v tom do mého pokoje 
přišla Petra a já se lekla, ale neviděla mě, přestože jsem byla od 
ní jen pár metrů. Nejspíše se dozvěděla o mé nehodě od Honzy, 
protože předtím, než mě srazilo auto, odešla. Sedla si na židli a 
chytla mě za ruku, až jsem to ucítila i já, i když jsem nebyla ve 
svém těle. Přepadl ji pláč, její tváře smutkem zčervenaly. Když 
jsem se na Petru dlouze zadívala, najednou se před mýma očima 
objevilo něco, čemu jsem nerozuměla. Viděla jsem její duši. 

 
Někdy si říkáte, jak by asi vypadala duše vaší kamarádky a 

co si vlastně o vás myslí. Zda je k vám upřímná a kamarádská, 
nebo jen jestli to neskrývá a jen tak to k vám nehraje. Nevím, 
jestli jsem chtěla vidět to, co jsem viděla, protože pohled na duši 
mé nejlepší kamarádky, nebyl moc hezký. Sice jsem cítila její do-
tek na ruce, ale jak skrývala svoji nenávist ke mně, že Honza má 
raději mě, než ji, pak to nebylo nic pro moje oči. Proč mi lhala? 
Má nejlepší kamarádka, ke které cítím tu největší lásku, by mě 
nenáviděla? Ach Petro, proč? Řekla jsem si v duchu. 

Kolem její duše byla jakási slabá bílá záře, které svítila bledě, 
až téměř šedě. Nejen, že cítila ke mně nenávist, ale její špatné 
činy, jaké v životě udělala, nepřidávaly na světle. 
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V tu chvíli jsem nerozuměla tomu, proč tohle vidím. Když si 
uvědomím, co ke mně cítila za poslední dobu, co jsme společně 
prožili, pak jsem nechtěla vědět, její upřímnost ke mně. Nemuse-
la to dát najevo city, stačilo, když to skrývala v sobě. Ani vy ne-
musíte na vaší kamarádce, nebo kamarádovi poznat, jestli je 
k vám na první pohled upřímný, pokud se mu nepodíváte hloubě-
ji do očí. Já jsem měla to štěstí v neštěstí, kdy se její duše objevila 
před mýma očima. 

Chtěla jsem, aby to už zmizelo. Pocit, který procházel skrz 
mou duši, byl pocit zklamání. Ale já jsem si to nechtěla připustit, i 
když to nešlo. Ovládne vám to mysl a vy to už z ní těžko dostává-
te. Jedno mi tohle všechno přeci jenom řeklo. I ten největší kama-
rád, nebo kamarádka, který vás má v duši rád, nebo vás nenávidí, 
patří jen jemu. Pokud vám to nedokáže říct do očí, nejspíš vás 
nechce ztratit, ani zranit. A tak jsem to nechala být a přála si, aby 
nic z toho, co jsem viděla, nevyšlo najevo. I já nechtěla ztratit 
svou nejlepší kamarádku, proto jsem si řekla, že před ní nebudu 
nic říkat a musím to udělat tak, jako kdybych přestala mít o Hon-
zu zájem. Doteď jsme táhly za jeden provaz, a aby nás od sebe 
rozdělila nenávist? To fakt ne. A jak jsem tak Petru poslouchala, 
tak Honza se na mě nebyl vůbec podívat. 

Když jsem začala vzpomínat na ty úžasné chvíle, které jsme 
společně prožili, byl to pro mě silný pocitový zážitek, který bych 
chtěla prožívat stále dokola, protože v něm byla cítit radost, láska 
z největšího přátelství. Jak já se chtěla tak vrátit, abych Petru 
objala. Kde ale najdu cestu do svého těla? 

„Ve škole se po tobě každý ptá. Dokonce i Tomáš, ale když 
jsem mu řekla, aby se za tebou šel podívat, neměl čas. Prý spě-
chal domů. Mám ti vyřídit velký pozdrav od Lucky, má se líp, než 
tehdy. Je to k neuvěření, ale dala se dohromady zase s Petrem. 

Naty, prosím tě,“ vzlykala Petra, „vrať se, já tě tady potřebuji, 
copak mě tu chceš nechat samotnou? Budu muset jít, přišla jsem 
jen na chvilku,“ řekla a než odešla, políbila mě na čelo. 

Tomáš. Když řekla to jméno, moje srdce se rozbušilo. Chtěla 
bych ho vidět a omluvit se mu za všechno, jak jsem mu ublížila. 
Teď však musím najít způsob, jak se dostanu do svého těla. 
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Jakmile Petra odešla, byla jsem v pokoji sama. Strnule jsem 
stála na místě a sledovala sama sebe. Nelehká chvíle, která mě 
vždycky rozplakala a nebyla to jen tahle. I v životě mě přepadlo 
tolik těžkých okamžiků, ze kterých jsem se musela vždycky do-
stat sama. Nikdo mi nepomáhal. Přemýšlet o tom, jak se vrátit 
tam, kam patřím, nebylo nic pro mě. Žádný nápad mě nenapadl. 
Když se nevrátím, co bude? Zůstanu mezi nebem a světem, dokud 
se moji rodiče nerozhodnou mě odpojit od přístrojů a nepustí 
mou duši. Teda, mí neúplní rodiče. Ach Bože, prosím pomoz mi. 
Já vím, že jsem v tebe nevěřila, odsuzovala tě a teď najednou po-
třebuji tvou pomoc. Byla jsem tak hloupá a pitomá, až je mi to 
líto. 

Jsou chvíle, které na nás doléhají v takovém rozsahu, že má-
me pocit, jako kdyby to byly naše poslední. Přesto věříme 
v naději, že to bude dobré. V těch chvílích jsme doslova natolik 
zoufalí, že si dokonce vzpomeneme i na Boha, i když jsme ho tře-
ba během dnů, kdy nás nic netrápilo ani netížilo, nepotřebovali. A 
proč? Zkuste si odpovědět sami. Najednou si začínáte uvědomo-
vat, co kdyby, protože i ten nejurputnější ateista si na toho Boha 
vzpomene. Proč? Protože žije v nás, a jestli mi nevěříte, pak si na 
mě vzpomeňte, když budete v úzkých a nikdo vám nepomůže. 
Budete ho zoufale volat, aby vám pomohl. 

 
Jak jsem tam tak stála, najednou jsem uviděla, jako bych 

v levé ruce svírala nějaké světýlko. Zarazilo mě to tak, že jsem 
měla trochu strach. Když jsem se k němu přiblížila, na mou pří-
tomnost vůbec nereagovalo. Svítilo stejně. Ze zvědavosti jsem se 
ho pokusila dotknout. Najednou, kdy se moje dlaň dotkla s dlaní 
mého těla, zaplavilo mě tak oslňující světlo, až jsem z toho 
omdlela. Moje oči pak zaplavila tma. 
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KAPITOLA SEDMÁ 

 

VZPOMEŇ SI 
 
 

Do hlavy mi vnikla ostrá bolest. Bylo to něco nepředstavitel-
ného. Naštěstí to trvalo jen malý okamžik a bolest začala pozvol-
na odeznívat. 

Cítila jsem, jak ležím přikrytá v posteli, v ruce píchnutou ka-
nylu a na čele přilepenou náplast. Nejspíše jsem se ošklivě zrani-
la, když mě srazilo auto. V puse jsem měla nějakou hadičku, která 
mi umožňovala dýchat. 

Pootevřela jsem víčka, do očí mi vpadlo světlo a já uviděla 
sestru, jak mi vytahuje hadičku z úst. Fuj, ani nevíte, jak odporný 
to bylo. Jako kdyby se vám chtělo zvracet. Poté volala na doktora, 
ať sem rychle přijde. 

 
Můj první pocit, když jsem otevřela oči, byl zmatený. Vůbec 

jsem ničemu nerozuměla. Proč jsem tady, nebo co se mi stalo. 
Viděla jsem sestru s doktorem, který na mě mluvil, pokládal mi 
nějaké otázky, ale já jsem mu nedokázala odpovědět. Jenom jsem 
na něj hleděla se strnulou tváří. 

Mnozí z vás si tím určitě prošly. Mít výpadek paměti, na nic 
si nevzpomínat, hledět beznadějně do prázdna a doufat, že se 
vám vzpomínky vrátí. Byl to skličující pocit, který mě mrazil po 
zádech. Když k tomu přičtu ty mírné bolesti hlavy i celého těla, 
byla jsem ze všeho vystrašená a nervózní. Abych ale nemluvila o 
úplné ztrátě paměti, tak mi přeci jenom něco v hlavě zůstalo. 

Doktor se mě zeptal, jak se jmenuji, ale já jsem mu nechápa-
vě pokrčila rameny, že nevím. Doktor se podivně zarazil, pak 
přišel ke mně a malou baterkou mi prohlédnul oči, zda moje zor-
ničky reagují na světlo. Potom odstoupil stranou a zeptal se mě. 

„Vzpomínáte si na to, jak se vám stal ten úraz? Víte vůbec, 
kde jste?“ 
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Měla jsem okno. Ani vzpomínka na srážku s autem, která se 
mi nedávno stala, jsem si nevzpomínala. Neměla jsem žádné po-
nětí o nějakém úrazu, prostě nic. 

O chvíli později jsem zavrtěla hlavou do strany, že ne a dok-
tor se tak zvláštně podíval na sestru, že nastalo dlouhé ticho, až 
nakonec, když uplynula chvíle, řekl: 

„Budeme potřebovat odbornou pomoc od psychologa, aby jí 
pomohl si vzpomenout,“ a sestra na jeho slova pokývala, „a dejte 
taky vědět rodičům, že se probrala z kómatu.“ 

„Ano pane doktore,“ odpověděla, a než odešla, dala mi do 
kanyly nějakou injekci. Zřejmě to byla proti bolesti, protože mi 
hlava přestala o chvíli později bolet. 

Odborná pomoc psychologa? Ach jo, jenom to ne. Úplně jsem 
se z toho zděsila. Vždyť já nemám ztrátu paměti, pamatovala 
jsem si něco. 

Když vzpomínáte jenom na to, co jste prožili ve snu, teda 
jestli se to jako sen dalo považovat a je to pro vás reálný, až živý, 
nejspíše vám nikdo neuvěří, že ten sen vypadal jako realita, když 
ho budete někomu říkat a ještě k tomu psychologovi. Ale pro mě 
byl ten sen, jako druhý život. Byl tak živý, že mě to utvrdilo v tom, 
abych tomu věřila. Vidět sama sebe, jak ležím na posteli, napoje-
ná na různé přístroje, které zajišťují, mé životní funkce, abych 
neumřela. A jak jsem tak o všem dlouho přemýšlela, protože 
útržky toho snu byly krátké a mlhavé, cítila jsem zvláštní šimrání 
v břiše. Bylo to něco tak nepříjemného, že se moje útržky na sen 
rozplynuly. 

 
Sen v mé mysli, byl náhle pryč. Nemohla jsem si na něj 

vzpomenout. Vždycky, když jsem se pokoušela přemýšlet, začala 
mě bolet hlava, až to bylo k nevydržení. Naštěstí byly léky proti 
bolesti, které mi sestřičky každý den podávaly, působivé. Doktor 
se snažil se mnou občas komunikovat, ale já nemluvila. Ležela 
jsem strnule na posteli a pokoušela si vzpomenout. A já věřila, že 
si na něj vzpomenu. 
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Někdy se vám stane, že přestanete mluvit. Buď z nějakého 
důvodu, nebo s někým, kdo vám ublížil. Vše děláte jen dočasně, 
než se třeba vyhrocená situace uklidní, nebo bolest, kterou vám 
způsobila blízká osoba, ustoupí. Jenomže já ztratila řeč úplně. 
Nedokázala jsem sestřičkám říct, co mi je, ani co mě bolí, nebo že 
mám hlad, nebo žízeň, i když jsem se horlivě snažila, prostě nic. 
Ležíte a hledíte do prázdna a myslíte na nějaké vzpomínky, zda 
vám zůstaly v hlavě. Do toho občas posloucháte sestřičky nebo 
doktorův hlas, jak na vás mluví. 

Člověk by se měl radovat, že neztratil řeč. Pamatujete si na 
své přátele, blízké, rodiče, své sourozence, že se jich může na 
něco zeptat, poprosit je, nebo si s nimi promluvit. Tohle já ne-
mohla a s odstupem času si myslím, že to byl trest, který mě po-
tkal za všechno zlé, co jsem dřív dělala. 

Možná vám to tak nepřijde, protože o tom tolik nepřemýšlí-
te. Nechcete být zatěžováni zbytečnostmi, neptáte se sebe třeba 
proč. Ani se neohlédnete za sebe, zda jste neudělali něco špatně, 
a jestli se to nedá nějaký dobrým činem odčinit. Koukáte se na 
současnost. To co právě je a to co bylo, je pro vás dávno mrtvé. 
Ne všechno, protože máme za sebou projité životní zkoušky, kte-
ré se nám zapsaly hluboko do srdce a tam zůstaly, abyste si je 
připomněli pokaždé, když si jen vzpomenete. Nejjednodušší způ-
sob je pro nás nemyslet a raději přijmout to, co je a smířit se s 
tím, že jinačí to už asi nebude. Nebo třeba jo, ale pohled dopředu 
přece nikdo nesvede. Ani já. 

Když za mnou přišli nějací dva cizí lidé, muž a žena, trochu 
jsem se vylekala. Nevím ani proč, ale cítila jsem na jednu stranu 
strach, ale i něco pozitivního. Vůbec jsem je neznala, ale oni ano, 
protože jakmile na mě začali mluvit a oslovovat jménem, říkala 
jsem si, že asi tak úplně sama nebudu. A když se ještě představili, 
že jsou mí rodiče, srdce se mi z toho náhle rozbušilo. Já mám ro-
diče? Opravdu? Já nebudu sama? V jednu chvíli mě to trochu 
uklidnilo, ale když jsem se jich chtěla zeptat, abych zjistila o nich 
něco víc, nešlo mi to. Nemohla jsem otevřít ústa, jako kdybych je 
měla zamčená, jako když máte zamčený dveře a bez klíče je neo-
tevřete, pokud se zámek nepohne do strany. 



72 
 

„Je zázrak, že si se probudila, Natálko, holčičko naše, cos nám 
to udělala?“ promluvila s pláčem na krajíčku žena a políbila mě 
na čelo. Já jsem však dala hlavu stranou, protože mi to přišlo div-
ný, když jsem je pořádně neznala. Můžou mi namluvit, co budou 
chtít, dokonce se vydávat i za rodiče, ale já z nich měla obavy. 

Žena odstoupila od mé postele. Byla zřejmě překvapená, jak 
jsem zareagovala, poněvadž její tvář byla zaražená. Pak se otočila 
na muže, který stál za ní, a s pláčem složila svou hlavu na jeho 
hruď. 

„Nepoznala mě, naše holčička nás nepoznává.“ 
„Jen klid, doktor ti přeci řekl, že je to následek dlouhého kó-

matu a bude nějaký ten čas trvat, než si na nás vzpomene, jen 
klid Jano. K tomu všemu, měla silný otřes mozku,“ snažil se ji muž 
uklidnit a pohladil ji dlaní po zádech. 

Ještě chvilku po tom, co tam stáli, jsem na ně hleděla a tro-
chu jsem s ženou soucítila, jak pláče. Citům nikdy neporučíte, 
ozvou se pokaždé, když vaše oči spatří nějaký ten silný okamžik. 
A jsou to city, které vám v těle probouzí radost, smích, pláč, nebo 
smutek. Nemusíte nikoho znát, abyste s ním mohli soucítit. Přes-
to se dají trochu ovládnout myslí, ale tím si způsobujete bolest. 
Lžete sami sobě, protože zabraňujete něčemu, co vám chce po-
moct, i když jde třeba o pláč. Ve všech citech se skrývá mocná 
síla, kterou bychom měli přijímat, ať už cítíme cokoliv. 

„Pojď, Jano, necháme ji odpočívat. Je ještě slabá a potřebuje 
klid. Víš, co nám doktor říkal, nebude jednoduché ji připomenout 
její ztracenou minulost. Zítra se sem zas vrátíme,“ řekl muž a 
s ženou odešel. 

 
Zamyšleně jsem hleděla do prázdna a cítila přitom trochu 

nervozity. Setkání z neznámých lidí, kteří tvrdí, že jsou moji rodi-
če, bylo zvláštní. Ani nevím, jak bych vám to vysvětlila. Je to asi 
jako kdyby vás někdo neznámý oslovil na ulici, asi nějak takhle. 
Za několik minut jsem nad tím přestala přemýšlet a pokusila 
jsem se vrátit v myšlenkách k tomu snu, který byl skutečností. 

Světlo do mého pokoje, které bylo přiváděno oknem za 
mnou, začalo slábnout. Venku se chystal večer. Sestřičky mi roz-
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svítily malé světlo na zdi vedle nad postelí. Jakmile jsem se na něj 
podívala, jako kdyby se moje vzpomínky začaly vracet zpátky. 

Někdy se vám to určitě taky stalo. Jakmile vás něco zaujalo, 
nebo na vás zapůsobilo, hleděli jste na to tak dlouho, dokud se 
vám v hlavě neprobudily vzpomínky, které pro vás byly v životě 
osudné. Anebo jste si vzpomněly na něco pocitového, až jste se 
z toho rozplakaly. Nemusí to být třeba světlo, ale nějaký hmotný 
dárek, třeba plyšové zvířátko, nebo řetízek nebo prstýnek, který 
vám dal ten, komu na vás nejvíce záleží. Je mnoho způsobů, jak si 
vzpomenout a většinou se nám vzpomínky objeví ve chvíli, kdy 
to ani nečekáme, kdy cítíme emoce z něčeho, z čeho si ani nemys-
líme, že se nám vybaví. 

A jak jsem tak přemýšlela, za okny panovala tma. Moje oči se 
zavíraly. Naštěstí jsem neměla žádné bolesti, což se dalo považo-
vat za menší zázrak. Přepadla mě velká únava, která zapříčinila 
to, že jsem o pár minut později tvrdě usnula. 

Abych se ale po pravdě přiznala, měla jsem trochu obavy z 
toho, zda neuvíznu v nějakém zlém snu. I když jsem si pamatova-
la jen malé útržky z toho, jak jsem prožila tu beztělesnou realitu, 
strachovala jsem se z toho, abych se tam nevrátila. 

Před mýma očima se rozprostírala hluboká tma, když vtom ji 
protrhnul chladný vánek. Otíral se o mé tváře, ruce ba dokonce i 
celé tělo. Bylo ticho a má mysl byla prázdná, pokud jsem nebrala 
v potaz ten studený vánek. Jenomže ne na dlouho. Najednou jsem 
spatřila záblesk světla. Ten bliknul tak rychle, až mě zabolela 
hlava. Na okamžik jsem uviděla ženu – Rozálii, jak stojí přede 
mnou. Kolem nás bylo světlo, moc hezké žluté světlo, které mě 
uklidňovalo. Pak všechno skryla tma. 

Krátce potom, co světlo zmizelo, protrhl tmu další záblesk. 
Znovu mě zabolela hlava. Viděla jsem tam dívku, jmenovala se 
Petra a objímali jsme se. Mluvila na mě jménem a já k ní. Trvalo 
to jen chviličku, pak zase všechno skryla tma. Další záblesk trval 
úplně stejně dlouho, jako předchozí dva. Byl v něm kluk. Jmeno-
val se Tomáš, a já ho znala, vzpomínala jsem si na něj. Mluvili 
jsme spolu o Bohu v nějakém parku. Pak opět všechno zakryla 
tma. 
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Poslední čtvrtý záblesk byl jeden z nejbolestnějších, protože 
jsem viděla před sebou ostré bílé světlo, potom zaslechla zvuk 
pištících pneumatik a následně silný náraz, až jsem sebou trhla a 
otevřela oči ve chvíli, kdy na mě mluvila sestřička. Byla jsem tak 
vylekaná, že z mých očí vyhrkly slzy. 

„Jen klid, Natálie, klid, všechno je v pořádku,“ uklidňovala mě 
mladá sestřička, které mohlo být o několik roků více, než mě. 

Byla jsem hodně vylekaná, srdce mi bušilo jako o závod a má 
hlava bolela snad čím dál víc. Plakala jsem z toho, neboť mi pláč 
zklidňoval mé rozbouřené pocity. Nebylo to nic příjemného, když 
jsem se takhle vylekala. 

 
Mnohokrát se vám stalo, že jste měly špatný sen. Ale kolikrát 

jste se vylekaly tak, abyste se z toho rozplakaly? Jednou, dvakrát, 
či víckrát? Sny jsou součástí našeho hlubokého spánku. Trvají jen 
několik sekund a nám to připadá jako věčnost. Někdy nám sny 
pomáhají, někdy ubližují, někdy nám dávají naději si na něco 
vzpomenout. 

Moje sny nebyly tak zlé, jenom mi tak připadaly. Byly to 
záblesky, které vás vystraší, protože v nich spatříte jen to zlé, 
někdy i dobré. Záleží však jen na nás, zda dovolíme snům, aby 
nad námi převzaly kontrolu, nebo se je pokusíme dostat pod kon-
trolu my sami. 

Občas si přejeme, aby sen nikdy neskončil, protože je hezký, 
plný energie, zdá se nám o někom vysněným, nebo je plný naší 
krásné fantazie, kterou si představujeme, jak by některé věci 
mohli vypadat jinak, nebo být součástí nějakého jiného světa. 
Kolikrát si přejeme, abychom se neprobudili, nebo zažili něco 
obdobného v reálném životě. 

„Špatný sen?“ optala se mě sestra, přitom mi připravovala 
nová antibiotika a mžitkem na mě pohlédla.  

Když jsem pokývala pomalu hlavou, ucítila jsem, jako kdyby 
mě v ní něco píchlo. V tom okamžiku se z mých očí začaly hrnout 
proudem slzy. Bylo to něco tak nepředstavitelně bolestivého a 
rychlého, jako kdyby vám do hlavy píchly velkou jehlu. Trvalo to 
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naštěstí jen několik sekund. Bože, jak já si přála, aby všechno 
přestalo. 

„Já – já, nevím,“ a najednou jsem začala mluvit. Zřejmě za to 
mohlo to píchnutí, jinak si to nedokážu ničím vysvětlit. Všechno 
jsem viděla jen v rychlých záblescích, které mi nejspíše ukazova-
ly moji minulost. Ale já si z toho nic nepamatovala. 

„Co jsi říkala?!“ podivila se sestra. Uslyšela, jak jsem něco po-
tichu řekla, ale moc mě nevnímala, protože mi dávala novou infů-
zi. 

Když jsem jí chtěla znovu odpovědět, nešlo mi to. Ať už jsem 
se snažila jakkoli. 

„Tys něco říkala, Natálie?“ opět se mě sestra zeptala, ale já 
raději zavrtěla hlavou, že ne. Neměla jsem na vybranou, než to 
raději nějakým způsobem zamluvit. 

Před odchodem se na mě sestra usmála, pak odešla a já za-
bodla pohled na strop pokoje. A jak jsem se tak na strop dívala, 
moje uši naplnily podivné ozvěny. Slyšela jsem v nich hlasy, které 
byly vzdálené, takže bylo těžké poznat, kdo je za ně zodpovědný. 
Hodně se překrývaly, později se k tomu přidala i hudba. Byla 
hlasitá a stěžovalo mi to poznat, odkud se ty hlasy berou. Kdo ke 
mně může teď mluvit? 

Byla to chvíle, která mě uvedla do takového transu, že jsem 
se cítila, jako kdybych byla někde jinde, než v nemocnici. Moje 
vědomí upadlo do jiného světa. Stále mě však pronásledoval po-
cit, že něco takového jsem už jednou prožila. Takže to nemohl být 
jiný svět, jestliže něco takového se mi jednou stalo. 

Všechno trvalo jen chvíli, protože náhle jsem uslyšela hlasi-
tou ránu, která mě probudila. Trhla jsem sebou, až moji hlavu 
ovládla prudká bolest. Znovu jsem plakala, až jsem nečekaně 
trhla s rukou, kde jsem byla napojená na infůzi. Moje ruka mi 
z toho zabolela, jak v ní byla píchnuta kanyla, div jsem si ji nevy-
trhla. Naštěstí bolest rychle odešla, což mě trochu uklidnilo. Sice 
jsem cítila zvláštní pocit, jak mě uvnitř těla svazuje, ale jen chvíli. 
Potom se ke mně dostavil klid a únava. Zavřela jsem oči a znovu 
spala. 
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Tomáš, Tomáš, Tomáš… Hlavou se mi nesla ozvěna, ve které 
jsem slyšela jediné jméno – Tomáš.  Vtom se před mýma očima 
objevil sen, v němž jsem viděla Tomáše, jak se mnou mluví. Sedě-
li jsme na lavičce uprostřed parku a dívali se na sebe upřímnými 
pohledy. Pak došlo i na to, zda věřím v Boha, protože jsem měla 
pocit, jako kdyby sen něco vynechal. Nejprve jsme se bavili o 
Systémech limit, ale pak byl záblesk, který posunul sen o několik 
hodin dopředu, a mluvili jsme o Bohu. Já jsem ho moc neposlou-
chala. Připadalo mi to, jako kdyby se mě snažil přesvědčit, abych 
věřila. Pak se náhle obraz proměnil, až se objevilo světlo, které 
mě přeneslo do místa, kde jsem musela už jednou být. Aspoň mi 
to tak připadalo, protože můj první pocit, jaký se v mém těle 
ozval, byl jednoznačně známý. Jednou jsem ho cítila, byl tak živý, 
že mě dělal šťastnou. Pak přišel další záblesk a vtom jsem se ocit-
la v místnosti před zrcadlem. Najednou se vše rozplynulo a já se 
náhle probudila. 

  
U mé postele stála žena. Vypadala spíš jako dáma, než nějaká 

obyčejná žena, poněvadž na sobě měla dámské černé sako se 
sukní, pod ním bílou halenku a její nohy zdobily černé plátěné 
boty bez podpatků. Všimla jsem si, že její pravá ruka, byla zdobe-
na několika prsteny. Její pleť byla poměrně starší, ale díky pudru 
a namalovaných očí s řasy, vypadala mladě. 

Trochu jsem se jí zalekla, protože jsem netušila, co ode mě 
bude chtít. Hlavou se mi honila jedna věc. Zda není od policie. Na 
nic jsem si nepamatovala, takže jsem ani neměla tušení, proč 
ležím v nemocnici. Ani na to, co se mi mohlo stát. I když jsem na 
sobě pociťovala, jako kdyby se moje vzpomínky vracely. Snad se 
budou vracet častěji, abych zjistila, kdo a odkud jsem. Byl to sva-
zující a skličující pocit, když nemáte tušení, kdo jste. 

„Ahoj Natálie… jmenuji se Elizabeth a jsem psycholožka. Po-
vídá se, že si na nic nepamatuješ, že nemluvíš, jako bys ztratila 
řeč. Nemusíš mít ze mě strach, děvče, jsem tady od toho, abych ti 
pomohla,“ představila se mi a pohladila dlaní po ruce. 

Ucukla jsem rukou, protože jsem měla strach. Její slova mě 
moc nepřesvědčila, abych jí mohla věřit. 
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Elizabeth se usmála, pak si vzala židli od stolu a přisedla si 
k mé posteli. Asi mě chtěla uklidnit. 

Nejdřív jsme jeden na druhého jen tak koukali, pak Elizabeth 
začala mluvit o mém stavu, co o mně říká doktor. Prý si na nic 
nevzpomínám, ani že nemluvím. Nakonec se zeptala jak mi je, zda 
mě něco bolí, nebo trápí, ale já buď pohnula hlavou do strany, 
anebo přikývla. 

„Ztratit řeč může každý z nás. Záleží však, zda ztratíme slova 
tak, že si na ně nevzpomínáme nebo mluvit umíme, ale nechce-
me, protože jsme zažili nějaký posttraumatický zážitek, který 
nám to nedovoluje. A pak hledáme cestu, jak začít mluvit, jak 
odbourat ten pocit, který nám v tom brání. 

Podle toho, co jsem slyšela, tak tě srazilo auto. Měla jsi ale 
zvláštní štěstí, protože takový náraz většina lidí nepřežije. Nemáš 
žádné zlomeniny, ani jsi neměla vnitřní krvácení, všechno máš 
v pořádku, kromě tvého mozku. Utrpěla jsi silný otřes, kterým jsi 
upadla do hlubokého kómatu a je zázrak, že si se probudila. Ni-
kdy v životě jsem se s tak statečnou dívkou nesetkala. Víš, nejsem 
věřící, ale někdy mám pocit, že zázraky se skutečně dějí. Jsi dítě 
štěstěny,“ odklonila ode mě pohled a pohlédla z okna. Tam její 
pohled zůstal a já ji bedlivě sledovala, i naslouchala. 

Srazilo mě auto… auto. Takže ten sen musel být skutečný. 
Teď jsem si začala uvědomovat, že ten záblesk v tom snu, musela 
být světla rozjetého auta. Připadalo mi, že se mi sny snaží připo-
menout moje ztracené vzpomínky. Všechno, co jsem doteď ve 
snech viděla, byly záblesky mých vzpomínek. 

„Tebe něco trápí, viď? Vidím, že tvoje oči skrývají nějaká ta-
jemství. Zdalipak můžeš mluvit, hm? Opravdu jsi ztratila řeč? 
Nebo se snažíš nemluvit jen proto, že by ti nikdo nevěřil. Nechceš 
se svěřit s něčím, co jsi zažila, protože bych ti nevěřila? Možná 
bych ti mohla i věřit. Drogy dokážou s člověkem udělat mnohé 
věci,“ řekla Elizabeth a zatvářila se vážně. 

Drogy? Drogy? Zamrazilo mě v zádech, jakmile jsem to slovo 
uslyšela. Připadalo mi to, jako nesmysl, vždyť já o ničem nevím. A 
jak taky, když jsem ztratila paměť. Co se mnou teď bude? Moje 
tvář byla zaražená, jako kdybych ničemu nerozuměla. 
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„Lidé si občas berou drogy, jako adrenalin. Nebo se chtějí 
uvolnit, anebo zažít nějaké dobrodružství, které ještě nikdy ne-
zažili. Jenomže neví, jak si tím ubližují, jak ničí své tělo. Menší zlo 
je Marihuana, která je známa většině mladých lidí, kterým třeba 
nebylo ani osmnáct let. Někdy si myslí, že drogy jsou mnohem 
lepší léky, než které berou třeba na depresi. Většinou to ale končí 
fatálním koncem. Vezmou si život skokem z mostu, nebo se otrá-
ví alkoholem. 

Nechci tě tady strašit, ale pomoct. Říct ti, že veškeré drogy 
jsou pro tělo nebezpečné. Je to chemie, která tě ničí nejdříve ze-
vnitř a až potom, když imunitní systém v těle selhává, pak se 
různé nemoci začínají projevovat různými způsoby. Napadají 
nejen v těle orgány, ale i kůži. 

Každý by si měl uvědomit, zda život, který má, je pro něj tím 
největším darem, jaký mohl dostat. Ten kdo kouří Marihuanu, 
bere nějaké extáze, si tím poškozuje zdraví nejen tělesné, ale i 
duševní. Je to ale z nějakého důvodu. Lze ale dělat ještě něco ji-
ného? Nikdo si nepoloží ani otázku, proč? Nikdo nehledá i jiný 
způsob, jak najít to po čem člověk touží? Jde to udělat jen jedi-
ným způsobem? Vzít si drogu? Kdepak, existuje mnohem víc ji-
ných radostnějších způsobů, jak najít radost, lásku, zábavu. Je 
smutné kolik mladých lidí šáhne po těchto nebezpečných, zlých 
věcech. Na druhou stranu jsem ráda, že ti kdo ke mně přišli, jsem 
dokázala vyléčit,“ Elizabeth sklopila oči, jako kdyby přemýšlela. 

Abych se přiznala, tak já jsem nic netušila, ani si nepamato-
vala, že bych si nějakou drogu vzala. 

Zřejmě o mně doktoři věděli mnohem víc, než já. Elizabeth 
se sklopenýma očima hleděla do země a ani se nehnula. Strnule 
seděla, a v pokoji rostlo ticho. Pokoušela jsem se něco říct, ale 
stále mi to nešlo. Vždycky mě přepadla silná bolest hlavy, která 
mě vysilovala. Přestože jsem se to i v jednu chvíli pokoušela pře-
konat, bolest byla čím dál větší a mě tak zbavovala naděje, že 
ještě někdy budu mluvit. 

Mluvit jsem mohla jen v myšlenkách, ale byly to samy myš-
lenky, které za mě mluvily. Proč jsem nemohla otevřít pusu a 
aspoň něco kváknout? A jak jsem tak nad tím přemýšlela, Eliza-
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beth mezitím odpoutala pohled od země a podívala se na mě tro-
chu přísnějším pohledem. 

„Proč mám takový zvláštní pocit, že mluvit dokážeš, ale ne-
jde ti to,“ řekla náhle Elizabeth a mě najednou svitla naděje, že 
bude mít pro mě pochopení. Ihned jsem zakývala hlavou, že ano. 
Chtěla jsem moc mluvit, ale nemohla. Bolest byla mnohem silněj-
ší, než já. Jenže pokud chcete něco překonat, musí to bolet, poně-
vadž v bolesti najdete sílu. Tak velkou sílu, která vás dokáže vy-
léčit, postavit znovu na nohy a v tom byla moje velká motivace. 

„Jestli je to tak, jak se mi snažíš naznačit, potom nebude jed-
noduché začít mluvit. Tvé city, jsou uzavřené, máš strach, který ti 
brání mluvit. Jediný lék je ten, že se ho budeš snažit překonat. 
Určitě máš také bolesti hlavy, když chceš něco říct, že ano?“ ze-
ptala se a já znovu pokývala, „myslela jsem si to. Teď mě musíš 
dobře poslouchat. Povím ti, co budeš dělat, ale je to hodně boles-
tivé. Jakmile se budeš snažit něco říct a tvá hlava tě začne bolet, 
musíš to vydržet, alespoň několik sekund, a pak si odpočineš. Je 
to hodně vysilující, to jsi určitě dávno zjistila. A jakmile nabereš 
nové síly, zkusíš to znovu, úplně stejně jako předtím. Víc jak tři-
krát to ale nedělej, nebo by sis mohla ublížit. Jestli chceš vědět, 
jak dlouho bude trvat, než se ti řeč vrátí, ti nedokážu říct. Je mož-
né, že se ti řeč nemusí vrátit vůbec,“ řekla a moje oči zaplavily 
slzy. 

Zůstat do smrti nevědomá? No tak, Natálie, přece musíš najít 
svou řeč. Musíš začít zase mluvit. Nepanikař, hlavně se snaž ne-
panikařit. I když to pro mě nebylo jednoduché. Chvění mého srd-
ce začalo tak náhle, až se probudily v mém těle nervy. Musím 
začít s tím, co mě Elizabeth řekla, a to hned, i když mě to bude 
vysilovat, i za cenu toho, že si ponesu následky do konce života. 
Aspoň že vzpomínky se pomalu vracely, i když to nebylo ještě 
ono. 

„Budu muset jít, Natálie, je moc hodin. Odpočiň si a nezapo-
meň, co jsem ti říkala. Snaž se o to, ale nic nepřeháněj, nemuselo 
by ti to pomoct. Spíše si tím můžeš ublížit. Vím, že jsi statečná a 
dokážeš to, ale nebude jednoduché tu bolest přemoct. Přestože je 
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v naší mysli, musíš se ji naučit ovládat, pak jsem si jistá, že to 
zvládneš,“ rozloučila se Elizabeth a odešla. 

Buďte si jistá, že to zvládnu. Přemůžu tu bolest, která mě 
bude trápit a začnu mluvit tak, jako předtím, ať už mě to bude 
stát cokoliv, řekla jsem si v duchu. 

Jediné řešení, jaké si můžete vzít k srdci, jakmile jste na úpl-
ném dně, je bojovat. Jedině svými vlastními silami, snahou, doká-
žete překonat to, co vás trápí. Nesmíte si připouštět neúspěch, 
protože jakmile tohle nad vámi převezme kontrolu, pak se těžko 
budete ze všeho dostávat. Důležitým faktorem, je myslet pozitiv-
ně, ať už jsou vaše prognózy ty nejhorší. I kdybych měla znovu 
upadnout do kómatu, to musím přes všechnu tu bolest zkusit. 

Jakmile Elizabeth odešla, odpočívala jsem a přitom myslela 
na Tomáše. Ta vzpomínka, co se mi objevila ve snu, mi Tomáše 
připomněla. Kdo to vlastně je? Kamarád, můj bratr nebo někdo 
kdo mě zná? Odkud vlastně je? Co všechno dělá? Moje oči ho vi-
děli jen na krátko, takže jak vypadá, si moje paměť nezapamato-
vala, i když záblesk té vzpomínky trval hezkou chvíli. Chvílemi 
přemýšlení jsem dokonce zapomínala, co se událo před hodinou. 
Jako kdyby mi vypadávala paměť. 

Okno do pokoje přivádělo teplé paprsky slunce, což mě 
uklidňovalo. Zaměřila jsem totiž svůj pohled na jedno místo na 
podlaze, kde paprsek končil a sledovala ho, jak ho pomalu zakrý-
vá stín, když slunce stoupalo výš. Mé srdce, nervy a veškeré na-
pětí v mém těle se klidnilo. A jak jsem tak paprsek sledovala, náh-
le se otevřely dveře a hluk z otevírání dveří mě probudil ze za-
myšlení. 

Dovnitř vstoupila postava mladého kluka, která se zastavila 
až u mé postele. Když jsem na něj pohlédla, všimla jsem si, že 
v jedné ruce držel bílou růži, jejíž vůně začala provánět celým 
pokojem. Bylo to tak úžasné a krásné, když jsem ji mohla vdech-
nout do sebe. Všechno se ve mně náhle uvolnilo. 

Jeho oči mi někoho připomínaly. Jako bych ho už někde vidě-
la. Odkryl na své tváři úsměv, který mi do mých očí vháněl slzy. 
Nevím proč, ale cítila jsem to tak. Tím úsměvem mi dával sílu, tak 
velkou sílu, až jsem byla překvapená. 
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„Ahoj Natálie,“ oslovil mě. Pak přišel blíže k posteli a předal 
mi růži se slovy, „tahle je pro tebe, snad se ti udělá mnohem lé-
pe.“ A já si ji od něj s opětovaným úsměvem, vzala. 

Květ mi přistál ihned u nosu. Byla tak voňavá a svěží, že jsem 
se jí nechtěla vzdát. Probudila se ve mně radost. Napětí mě opus-
tilo, cítila jsem klid. A kluk během toho, jak jsem nasávala vůni, 
začal mluvit. 

„Nevěděl jsem, jaký dárek ti mám přinést. Snad se ti líbí. Sly-
šel jsem od Petry, že jsi na tom špatně, že jsi v kómatu, ze kterého 
se nemusíš už vůbec probudit. Díky bohu, že je ti už líp.“ 

Položila jsem květinu na stolek a zadívala jsem se do jeho 
hlubokých modrých očí. Bylo to tak zvláštní, jako kdyby mě napl-
ňoval energií, kterou jsem tolik potřebovala. Nedokážu vám to 
ani popsat. Snad vám bude stačit, když řeknu, že ve mně probudil 
city, které mi toužebně říkaly, abych se ho dotkla. Jenže já se bála. 
Neznala, jsem ho, jeho jméno, odkud je. Jediné co jsem věděla, 
byla vzpomínka, která mi připomínala, že ho znám, ale já cítila 
něco jiného. 

„Petra mluví ve škole jen o tobě. S Luckou na tebe myslí. 
Mám tě od nich pozdravovat. Abych řekl pravdu, tak jsem měl o 
tebe docela strach, zda jsi v pořádku. Slyšel jsem, že jsi ztratila 
řeč i paměť. Kdybych se ti představil, moje  jméno by ti nic neří-
kalo. Doktoři ale říkají, aby ses setkávala s přáteli, že ti to připo-
mene a navrátí vzpomínky,“ řekl a nastalo ticho. Během toho, jak 
mluvil, jsem ho nespustila ani na okamžik z očí, protože to nešlo, 
ani když jsem se o to pokusila. Byl to takový silný přitažlivý pocit, 
který mě k němu táhnul. Nedal se ovládnout, ani zastavit. 

„Chtěl jsem se ti omluvit, za to, jak jsem se k tobě choval. Já 
to tak nemyslel…“ pokračoval, ale náhle přestal, jako by se něče-
ho obával a potom se mi zadíval do očí. 

Upřený opětovaný pohled z očí do očí, nás na chvíli spoutal 
dohromady. Kluk později odvrátil oči takovým stydlivým pohy-
bem a nastalo ticho. 

 
Stalo se vám někdy, že jste se zadívaly na někoho, kdo vás 

přitahoval a nešel z něj odvrátit pohled? Zřejmě ano, viďte? Jak 
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jste se ale zachovali? Udělali jste něco? Nebo jste to nechali raději 
plavat. Báli jste se, že kluk o vás nebude mít zájem? A když už jste 
to zkusili, dal raději přednost nějaké jiné, než jste byli vy? Pro mě 
tohle bylo poprvé, protože jakmile si vzpomenu na to, jak jsem se 
chovala, jaké vylomeniny jsme s Petrou dělaly, a že nám bylo 
osmnáct let, pak tohle byl jeden z nejkrásnějších zážitků. A nebyl 
poslední. 

 
„Už budu muset jít, Natálie. Přišel jsem jen na skok. Snad se 

brzy uvidíme ve škole…“ řekl, pak se zamyslel a nakonec dodal, 
„budu se za tebe modlit, aby se ti navrátila řeč i vzpomínky,“ poté 
vstal a chytnul mě za dlaň. Najednou se přede mnou začal točit 
svět. 

 
Když se s někým chytnete za ruce, není to takový pocitový 

zážitek, než když se s někým obejmete. I tak cítíte radost, po-
vzbuzení, že ten kdo vás drží, vás má rád. Možná je to jenom oby-
čejné dotknutí, ale pro někoho jiného i to obyčejné dotknutí je 
mnohem víc, než třeba objetí. Objetí ve vás vyvolá takové emoce, 
že chcete plakat, protože cítit někoho v náruči, je jeden z dal-
ších nejemotivnějších pocitů, jaký si předáváme. Ten, kdo v sobě 
skrývá opravdovou lásku, pak ví, že objetí vás zaplaví mořem 
radostí, štěstí i pokoje. Někdy pláčete, někdy vám ukápne jen 
slza. Ale i ta jediná slza, co vám stéká po tváři, vás dělá šťastným. 

Ovšem tenhle dotek jeho dlaně s mou, ve mně vyvolal takový 
nepříjemný pocit, až se mi před očima udělalo temno a zamotala 
hlava. Možná jste se s tímhle krátkodobým stavem setkaly. Je to, 
jako když sedíte a najednou rychle vstanete. Trvá to jen pár 
sekund, než se všechno vrátí do normálu. Tak nějak přesně tohle 
jsem viděla. 

Zavřela jsem z toho oči, které se mi zaplnily slzami, až se za-
čaly rozlévat z postraních koutků. Z té šeré tmy jsem najednou 
zahlédla několik záblesků a jasně dané vzpomínky, které mi začí-
naly utkvívat v hlavě. Možná si myslíte, že to trvalo dlouhou do-
bu, protože jsem viděla své rodiče, kamarády, všechny dětské 
zážitky, ale ve skutečnosti to bylo jen několik sekund. Jakmile mě 



83 
 

kluk pustil, všechno zmizelo a já konečně zjistila, kdo jsem, jak se 
jmenuji, všechny kamarádky i kamarády a i to, že ten kdo za 
mnou přišel. 

Když se všechno ve mně o chvíli později uklidnilo, otevřela 
jsem oči, ale v pokoji nebyl nikdo. Jen jsem se porozhlédla a uvi-
děla na stolku bílou růži. Vzala jsem si ji a přiložila k nosu, abych 
se nasytila její vůní. Konečně vím, kdo mi ji dal, a ten na kom 
jsem nejvíce záležela, mě miloval. S pocitem štěstí jsem položila 
růži zpátky na stoleček a usnula. 

Ztracená paměť se mi vrátila… 
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KAPITOLA OSMÁ 

 

POZNEJ SAMA SEBE 
 
 

Od mého zranění uplynul bezmála měsíc. Během pobytu 
v nemocnici se mi navrátily vzpomínky. Byl to pro mě zázrak, 
protože jsem doslova ztrácela naději. Byl to úplně jiný pocit, jaký 
jsem prožívala, poněvadž najít své vzpomínky, je jako když na-
jdete svůj nový život. Vděčila jsem za to Tomášovi, který mi po-
mohl si vzpomenout. Tomášovi, o kterém jsem si dosud myslela 
něco jiného. Nedokázala jsem to pochopit a ani jen tak nepocho-
pím, ale řeč jsem stále nemohla najít. Aspoň, že vím, kam patřím, 
znám své kamarády a to bylo důležité. 

Po dlouhém měsíci jsem byla v pátek konečně propuštěna 
z nemocnice do domácího ošetřování. Doktor mi předepsal něja-
ké léky a klidový režim. Mám být čtyři týdny doma a nijak se ne-
stresovat. 

Vstoupila jsem s taškou do pokoje a zastavila se vedle poste-
le. Tam jsem ji položila na zem a zhluboka se nadechla, až mým 
nosem prošla vůně mé oblíbené voňavky. Můj pokoj se za tu do-
bu, co jsem byla pryč, vůbec nezměnil. Vše zůstalo na stejném 
místě, ale při vybalování mého oblečení z tašky, se přeci jenom 
něco změnilo, což mě překvapilo. Šatník, ve kterém bylo oblečení 
pro všední dny, byl srovnaný. Zřejmě měla máma napilno. Po 
vybalení jsem se prošla po pokoji a podívala se z okna. Zjistila 
jsem, že výhled z něho je stále stejný, jen ulice se mi zdála plnější 
auty, než tehdy. 

Nakonec jsem přišla k posteli, otočila se k ní zády, pak zavře-
la oči, rozpažila ruce a s únavou jsem nechala své tělo volným 
pádem lehnout. Zmocnilo se mě ticho, tak příjemné ticho, které 
mě plnilo klidem. Zároveň jsem cítila uvolnění, že je všechno za 
mnou. Jako kdyby přišel nový začátek mého Já. Vše bylo tak 
krásné. Konečně se vyspím ve své posteli. Už nebudu muset brzo 
vstávat, nebudou mě rušit sestřičky, které mi nosily snídani nebo 
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infůze. Konečně můžu spát tak dlouho, jak jen mi to tělo dovolí. A 
netrvalo dlouho a na okamžik jsem usnula. 

Jsou okamžiky, že kdykoliv usnete, zdají se vám pokaždé 
sny. Pak jsou chvíle, kdy nemáte sen vůbec žádný. A já neměla 
tentokrát žádný sen. Bylo to pro mě hodně odpočinkový, protože 
jakmile jsem se probudila, pocítila jsem velkou sílu, kterou mi 
spánek dal. Plná energie, uvolněná a odhodlaná začít nový život. 
Přesto v mé mysli existovaly vzpomínky a zážitky z kómatu, na 
které jsem nemohla najít odpověď. 

Jakmile jsem se probudila, začala jsem na jednu z nich pře-
mýšlet. Byla totiž živá, poněvadž já byla její součástí. Jako kdy-
bych se ocitla ze svého těla venku, jako duše. 

Venku byl večer a slunce se pomalu poroučelo k západu. Po-
slední bledé paprsky vrhaly do mého pokoje oranžovožlutou 
barvu. Mé oči zabořené na jedno místo, teď zkoumaly dokonale 
hladký bílý povrch stropu. Jako kdybych tam měla najít odpověď. 
Nic se však neukázalo, což mě ani moc nepřekvapilo. A jak se 
v mé hlavě neustále vzpomínka ukazovala, začala jsem si uvědo-
movat, že na ni nejspíše nenajdu odpověď. Možná. Snad kdybych 
si s někým o té vzpomínce promluvila, možná by mi na ni odpo-
věděl. 

 
Stane se vám, že hledáte nějakou vzpomínku, ale nemůžete 

si na ni vzpomenout, protože jste ji buď zapomněli, ovšem 
v mysli ji stále máte, anebo ji doslova vymazaly. Ano, vzpomínky 
jdou vymazat, stačí najít tu správnou cestu, jak zapomenout. Ně-
kdy to někomu připadá zcela nemožné, ale jde to. Pamatovat si 
ale událost, kterou jste prožili, která je tak živá, že jde těžko vy-
mazat z hlavy, není zas tak těžké. Moje prožitá událost, ta vzpo-
mínka, co mi v hlavě zůstane do smrti, bylo setkání s Rozálií. Ni-
kdy nezapomenu na to, jak se mě snaží dotknout, ale nemůže. A 
jak po tom ze srdce toužila, si nikdo nedokáže představit. Vlast-
ně, ani ten stav, kdy jsem se ocitla mezi životem a smrtí. Všechno 
se zdálo tak živé, že se nedalo tomu nevěřit. 

Mrkla jsem očima na budík, stojící na nočním stolku. Hodiny 
ukazovaly půl sedmé. Napadlo mě, že bych se mohla zajít podívat 
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na Facebook a zjistit, co je nového. Od chvíle, co jsem se ocitla 
v nemocnici, jsem tam nebyla. Třeba přijdu na jiné myšlenky a 
odpočinu si od všeho. 

Přes zapnutí a několik kliků myši jsem se ocitla na webu. 
Jenže potom nastal problém. Náhle jsem si nemohla vzpomenout 
na přihlašovací jméno a heslo. Za to mohla ta ztráta paměti, i 
když se mi vzpomínky na život vrátily. Chvíle strnulého pohledu 
na otevřenou stránku webu, mě přivedla na jednu věc. Otevřela 
jsem šuplík u psacího stolu a objevila notýsek. Začala jsem v něm 
listovat, až na konci jsem malým písmem objevila hesla i přihla-
šovací jména k nejrůznějším stránkám. A tak jsem namačkala 
přihlašovací jméno i heslo a v tu ránu jsem se ocitla na svém pro-
filu. Během toho jsem si vzpomněla, že jsem si je sem zapsala 
proto, kdybych je náhle zapomněla. Notýsek mi totiž připomněl 
střední školu, kam jsem čtyři roky docházela. Zapisovala jsem si 
tam poznámky, nebo úkoly. Nikdy jsem bez něj neudělala ani 
krok. 

Pane jo… dvacet zpráv a k tomu třicet příspěvků mých přá-
tel, v nichž jsem byla označená. Nejvíce to byla přání brzkého 
uzdravení, nebo soucítění. Všechna mi udělala velkou radost, 
takový pokoj na duši, že je člověk někde vážený. 

Nejvíce příspěvků jsem dostala od Petry, která na mě snad 
myslela každý den. Bylo jich nejvíce od chvíle, co jsme si my dvě 
založily profil na Facebooku. 

Nakonec jsem zabrouzdala na zprávy, kterých taky nebylo 
málo. Všechny jsem si je letmo přečetla, přesto se mé oči zastavi-
ly nad zprávou od Tomáše. Nebyla stejná jako všechny ostatní, 
ale lišila se obsahem. Dalo by se říct, že to byla báseň, která mi po 
přečtení vrhla slzy do očí. A já si najednou vzpomněla, že on by 
mi možná odpověděl na mou vzpomínku, kterou by mi mohl vy-
světlit. Ano, mohl by a já konečně přestanu nad ní přemýšlet, 
jestli je něco takového možného, prožít. Musela jsem se s ním 
setkat. Jenomže kdy? Možná, že kdybych mu napsala, aby se ke 
mně stavil. Dlužím mu poděkování, vždyť přeci on mi pomohl si 
vzpomenout. Najít ztracenou paměť, což byl pro mě velký zázrak. 
Nikdy na tohle nezapomenu. Také jsem se mu chtěla omluvit, za 
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ten rozhovor i za to, jak jsem mu ublížila, když jsem se ho snažila 
svést. Snad mi odpustí… 

Pak jsem si ale uvědomila, že neumím mluvit. Jak mu to sdě-
lím? Musím nějak najít řeč. Dělat to, co mi řekla psycholožka Eli-
zabeth, byl jeden ze způsobu, jak svou řeč najít. Jenomže to pro 
mě bude nadlidský výkon, protože jestli mě tohle nezabije, pak 
nechci pomyslet na to, co ze mě bude. Jestli budu žvatlat hlou-
posti, koktat nebo se zasekávat uprostřed věty a budu přemýšlet 
nad tím, co říct dál, nikdy už s nikým nepromluvím. 

Když se venku setmělo, hodiny ukazovaly sedm večer a do 
pokoje přišla máma. Prý byla večeře na stole. Pokývala jsem 
mámě na znamení, že rozumím. Tohle budu muset promyslet, jak 
to všechno udělám, pomyslela jsem si při cestě do kuchyně, kde 
byl stůl s jídlem.  

„Tvé oblíbené jídlo, Naty, snad ti bude chutnat. Dobrou 
chuť,“ popřála mi máma a já ještě omámená z prášků, které mi 
v nemocnici dávali, jsem usedla ke stolu. 

Mé oblíbené jídlo… Jak hodně jsem milovala špagety 
s kuřecím masem a nastrouhanou zeleninou, orestovanou na 
pánvi a strouhaným sýrem na vrchu. Ale teď byly mé chuťové 
buňky ještě trochu otrávené. Ne že bych neměla hlad, to ano, ale 
ta chuť. Dávala jsem to za vinu těm práškům, co jsem 
v nemocnici dostávala a navíc za to taky mohl ten otřes mozku. 
Naštěstí toho nebylo tolik, takže jsem snědla všechno. 

 
Po večeři jsem se vrátila, usedla znovu k počítači a zjistila, že 

mi píše Petra. Jak moc se těší, až mě uvidí doma. Zítra se ke mně 
staví a řekne mi nějaké novinky. Páni, už se nemůžu dočkat, co 
všechno se během mé nepřítomnosti ve škole stalo. Abych si na 
to vyhradila celé odpoledne. Vždycky, když jsem byla občas ne-
mocná a nebyla dlouho ve škole, stavovala se ke mně téměř kaž-
dý den, aby mi mohla vyprávět, jak se celý den měla. Trávila u mě 
dlouhé hodiny, ale někdy jsme se přitom hodně pobavily. Kdoví, 
jak to teď bude vypadat. Odepsala jsem ji ale, že nemůžu mluvit, 
takže ať nepočítá, že ji budu odpovídat. Odepsala mi, že to ví a 
taky dobře chápe. 
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Po hodině strávené u počítače se mi zavíraly oči, přestože 

bylo půl deváté. Nejspíše za to mohla únava, která na mě dolehla. 
První chvíle strávené doma z nemocnice byly vyčerpávající, i 
když jsem si před několika hodinami zdřímla. Jenže k tomu ještě 
připočtěte oběd v restauraci a nákup, který jsme s mámou pod-
nikly cestou z nemocnice. Nebylo nic lepšího, než si jít dát horkou 
sprchu a uvolnit napětí v těle. Když jsem byla unavená, nebo mě 
něco trápilo, horká sprcha mi dělala dobře. 

Svlékla jsem se a zůstala chvíli stát před zrcadlem. Můj po-
hled na sebe byl ale jiný, než před tím. Měla jsem pocit, že ta aro-
gantní dívka, kterou jsem byla já, se v mé tváři ztrácela. Pocit, 
který mě svazoval, byl cítit všude. V mém těle se ale něco změni-
lo. Cítila jsem v sobě i takový velký pocit energie, který zaplavo-
val moje tělo. Dívala jsem se na sebe bez mrknutí očí a přitom si v 
duchu říkala, jak to se mnou dopadne. V mé hlavě se třeba honila 
slova, která mi říkala, že to zvládnu, že najdu řeč, ale nevěděla 
jsem kde nebo jak. Nakonec jsem vlezla do sprchového koutu. 
Jakmile začala téct teplá voda, ucítila jsem velké uvolnění. 

Krásný uklidňující pocit, když vám voda padá na hlavu a vy 
na nic jiného než na tento okamžik nemyslíte. Začnete zhluboka 
dýchat, až máte pocit, že vám tělo díky tomu sílí. Přesto se najde 
okamžik, kdy vás myšlenky nenechají odpočinout a chtějí po vás, 
abyste jim řekly, že si je uvědomujete. A tak vám nezbývá nic 
jiného, než myslet na tu myšlenku, která vám vytane na mysli, 
protože zbavit se jí, byste v tuhle chvíli nedokázaly. 

Uvědomit si, co se mi stalo před měsícem, nebylo těžké, pro-
tože navrácení vzpomínek, které se mi před týdnem vrátily, si 
moje myšlenky vzaly na starost. Přemýšlet o tom, kde jsem byla, 
když mé tělo bylo v pokoji a já se na sebe dívala, nebylo jednodu-
ché. Chtělo to někoho, kdo by mi tohle mohl vysvětlit. Přesto na 
to nikdy nezapomenu, protože to bylo tak živé a reálné, že mé 
vědomí bylo součástí toho stavu. Snad se mi podaří najít řeč a 
svěřit se s tím tomu, kdo bude mít pro mě pochopení. 

A jak člověk přemýšlí, napadají ho různé nápady, komu by to 
mohl říct. Jedno jsem ale věděla určitě. Petře to říkat nebudu, až 
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se mi řeč vrátí. Ne proto, že jsme si tajemství vždycky říkaly, ale 
proto, že by mi nevěřila. Měla by mě za idiota, který si vymýšlí 
takovéhle fantazie. Anebo by si to mohla vyložit tak, že to byl sen, 
který jsem prožila jako ve skutečnosti. Ale já si byla jistá, že to 
sen nebyl. Přemýšlet o tom, co si druhý může o tomhle myslet, 
nikdy nezjistíte, ani nenahlédnete do jeho mysli. 

Na jednu věc se jí přeci jenom zeptám. Jestli miluje Honzu, 
protože pokud řekne ano, pak to sen rozhodně nebyl. Sama jsem 
jí viděla do mysli, což mi připadalo už neuvěřitelné, co všechno 
jsem v tom stavu bez těla, viděla. 

 
Vysprchovaná jsem se cítila o několik kil lehčí. Vyfénovala 

jsem si vlasy, oblékla do krátkého bílého trička a lehla si do po-
stele. Oči jsem zabodla do stropu a přemýšlela nad hledáním řeči. 
Rada od Elizabeth, co mám dělat, mi dělala trochu starosti. Že mě 
to bude bolet? To jsem si nechtěla připouštět a začala se soustře-
dit. Nechci skončit u znakové řeči. Není to žádná výhra, přestože 
existuje mnoho lidí, kteří jsou na tom mnohem hůř, než já. 

V mysli se mi honilo plno slov, jaké jsem chtěla říct, ale nešlo 
mi to. A tak jsem se začala namáhat, až do mé hlavy vstoupila 
bolest. Nejdříve přicházela pomalu, takže nebyl důvod se obávat, 
že bych z toho měla omdlít. Jak jsem si ovšem neustále opakovala 
jednu větu, bolest se stupňovala, až jsem sevřela dlaně v pěst a 
zavřela přitom oči. Řekni něco, řekni něco, procházelo mou myslí 
a já se to snažila vyslovit, ale marně. Byl to nadlidský výkon. I 
přes všechnu tu snahu jsem se snažila víc, ještě víc, div mi hlava 
z té bolesti nepraskla, až se mi z toho zatajil dech a já nevěděla, 
jak z toho ven, když v tom se otevřely dveře a dovnitř vstoupila 
máma. 

„Klid, Natálie, klid…“ chytla mě za ruku a já se z toho najed-
nou probudila. Jako kdybych byla v moci nepředstavitelné boles-
ti, která mě nechce pustit. 

„Uklidni se, mé dítě, byl to jen sen,“ uklidňovala mě máma, 
jenže já vrtěla hlavou do stran. Nebyl to sen, ale bolest, která mě 
pohltila. Neměla žádné tušení, co se mnou bylo. Trvalo půl hodi-
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ny, než mě máma uklidnila a v pokoji zůstala, dokud jsem neu-
snula. 

Tohle mi připomnělo mé dětství. Kolikrát se mi za noc zdálo 
něco zlého. Máma za mnou vždycky přiběhla, aby mi mohla 
s klidem říct a ubezpečit, že šlo jen o zlý sen. Pak mě vzala do 
náruče a uklidňovala. 
 

Ráno se za okny mého pokoje rozezněl ptačí zpěv a 
s příchodem dnu se můj pokoj zaplavil teplými paprsky, vycháze-
jícího slunce. Když jsem otevřela oči, venku panoval krásný letní 
den a hodiny na mém budíku, ukazovaly deset hodin dopoledne. 
Tak dlouho jsem se od chvíle, co jsem byla v nemocnici, nevyspa-
la. I když mi bylo dobře, v hlavě jsem cítila mírnou bolest a tako-
vé lehké chvění. Byl čas si vzít předepsané prášky. 

Než jsem vstala, několikrát jsem se převalovala v posteli, 
abych se trochu probrala a nakonec se protáhla. Jak se mé svaly 
napínaly, bolest, co mě ovládala, byla mnohem větší. Ihned jsem 
s tím přestala a snažila se zklidnit. Srdce mi z toho začalo bušit, 
div mi nevyskočilo z hrudě. Když jsem ale strnule ležela na zá-
dech a na nic nemyslela, začalo mě to uklidňovat. 

Opatrně jsem si sedla na postel, a než z ní vstala, mé oči po-
zorně sledovaly pohyb větví hýbajícího se stromu venku za ok-
nem. Uklidňovalo mi to duši a rozbušené srdce. I bolest odezní-
vala, přesto jsem měla na paměti, že se může kdykoliv vrátit. A 
třebaže ne, pokud budu pravidelně brát léky a chodit na prohlíd-
ky k doktorovi. V opačném případě se mi může stát, že se toho 
nezbavím a bude mě to provázet až do smrti. Nechtěla jsem 
takhle myslet, ale někdy máte představy mnohem horší, než jak 
se může na první pohled zdát. Raději myslet pozitivně, protože 
jedině tak vám to dá sílu, postavit se těžkým chvílím i překážkám, 
které vám život staví do cesty a neupadnout do deprese. To by 
potom mohlo dopadnout i hůř. 

Opatrně jsem se postavila a vtom se mi prudce zatměl zrak, 
jako kdybych viděla temné šero. V břiše mě zabolelo tak, až jsem 
se málem skácela zpátky do postele, kdybych se včas neopřela o 
psací stůl, který byl ode mě vzdálen pouhý metr. Dýchala jsem 
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zhluboka a myslela přitom na hezčí věci, které mi dělaly dobře. 
Myslela jsem na setkání s Rozálií, až mi z toho ukáply slzy na stůl. 

O chvíli později se mi zrak zase vracel do normálu, ale strach 
pustit se a udělat několik kroků bez toho, abych se něčeho držela, 
ze mě nevyprchal. Nebylo jednoduché překonat strach, přestože 
leží jen v naší mysli. Vzít ho pod svou kontrolu a pustit se do pře-
konávání sebe sama, byl jeden z nejtěžších úkolů. Jestliže mám 
být samostatnou, musím to překousnout. A tak jsem se pomalu 
narovnala a stála chvilku na místě. Soustředila jsem se a udělala 
první krok. Potom další a další, až se mi to podařilo rozchodit. 

Došla jsem si na záchod, pak udělala ranní hygienu, oblékla 
se a zamířila po schodech do kuchyně, kde byla pro mě připrave-
ná snídaně. Krajíček chleba potřený taveným sýrem s vlažným 
čajem. Sešla jsem ze schodů velmi pomalu a opatrně, přitom jsem 
se pevně držela zábradlí, protože strach z toho, že bych upadla, 
ze mě nevyprchal. Nechtěla jsem pomyslet na to, co by se stalo, 
kdybych se skutálela dolů. Možná bych upadla znovu do kómatu, 
a tentokrát by to mohlo dopadnout mnohem hůř.  

„Dobré ráno, Naty,“ pozdravila mě máma se starostlivou tvá-
ří. Potom přišla ke mně a pohladila mě dlaní po tváři. Vrátila jsem 
jí pozdrav letmým úsměvem. Pak si vzala talířek s namazaným 
chlebem, uchopila do druhé ruky hrnek s čajem a sedla si ke sto-
lu. 

Po té cestě z pokoje do kuchyně se mi začala mírně točit hla-
va, až mě přecházela chuť na jídlo. Sotva jsem ukousla menší 
sousto, dělalo se mi špatně. Rychle jsem to zkusila zapít čajem. 
Naštěstí se to ve mně trochu uklidnilo, ale stejně to nebylo ono. 

Včera jsem snědla celou večeři a dnes? Všechno bylo jinak. 
Neměla jsem moc velkou chuť k jídlu. Složila jsem hlavu do ote-
vřené dlaně a druhou rukou jsem uždibovala chleba. K tomu 
všemu se na mě dívala máma a dělala si starosti. 

„Jsi v pořádku, Natálie?“ optala se mě a sedla si ke stolu. 
Zakývala jsem pomalu hlavou, že ano, ale ve skutečnosti to 

bylo naopak. Nato, že jsem se vyspala celkem dobře, mi to nevol-
no způsobilo nejspíše rychlé vstávání. 
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Taky se vám to už někdy stalo? Rychle vstanete, udělá se 
vám temno před očima, v lepším případě z toho neomdlíte a udr-
žíte se na nohou. Máte nízký tlak, je vám blbě od žaludku a nemá-
te chuť k jídlu. Většinou se to stává, když předtím dlouho nocuje-
te někde v baru, a dáváte si, jeden panák za druhým. Druhý den 
vás buď bolí hlava, nebo se vám ještě motá. K tomu všemu nemá-
te ani moc chuť k jídlu. A přesně takový pocit v těle jsem měla já. 
Bylo to něco hrozného, ale snažila jsem se to v sobě potlačit, 
abych aspoň trochu něco snědla. I když mi bylo v jednu chvíli na 
zvracení. Máma seděla vedle a neustále mě pozorovala, jako kdy-
by se rozmýšlela, zda mě má odvést zpátky do nemocnice. 

„Doktor říkal, že ti bude pár dní blbě, takže by ses neměla ni-
čím namáhat. Sněz jen tolik, kolik můžeš,“ řekla máma, jako kdy-
by přesně tušila, jak mi je. Snad se nezeptá na to, co jsem dělala 
ten den, kdy jsem měla domácí vězení. Možná věděla i o droze, 
kterou mi našli v krvi, ale nechtěla mě tím zatěžovat. Doufám, že 
se ani nezeptá, nevím, jak bych jí to vysvětlovala. 

Stěží jsem snědla půlku krajíčku, pak si vzala hrnek a šla si 
nahoru do pokoje lehnout. Po schodech nahoru to šlo mnohem 
hůř, než dolů. Klepaly se mi ruce, div mi hrnek nevyklouznul 
z ruky. 

V pokoji jsem si vzala prášky, které jsem měla předepsané 
od ošetřujícího doktora. Pak si lehla na postel, zavřela oči a zhlu-
boka dýchala. Snad se mi teď udělá trochu lépe… 

Po několika minutách jsem z těch prášků usnula, a kdyby mě 
máma nevzbudila na oběd, určitě bych spala až do té doby, než 
by se stavila Petra. 

Zdřímnutí mi udělalo tak dobře, že jsem oběd snědla celý. Už 
jen proto, že jsem měla kuřecí řízek s bramborovou kaší. A to 
bylo také jedno z mých oblíbených jídel. 

„Vidím, že ti je mnohem lépe, než ráno,“ řekla mi máma a 
v jejím hlase byla cítit radost, „vzala sis ty prášky, co ti doktor 
předepsal, že jo.“ 

Odkývala jsem mámě, že ano, což jí udělalo úsměv na tváři. 
Prášky budou asi jednou z hlavních příčin toho, že se mi po nich 
udělalo dobře. I když bych raději, aby se mi po nich vrátila řeč, 
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musela jsem být ráda aspoň za to, že mně přestalo být špatně. 
Kéž by mě potkal stejný zázrak, jako tehdy v té nemocnici, když 
se mé ruky dotknul Tomáš a já díky tomu našla ztracené vzpo-
mínky. Bylo to tak neuvěřitelné, že jsem tomu těžko věřila. Dalo 
by se říct, že vůbec, a jak jsem nad tím neustále přemýšlela, člo-
věk si nakonec uvědomí, že zázraky nejsou jen vymyšlená po-
hádka různých lidí, co si myslí, že to byla náhoda. 

 
Tak jak Petra napsala, tak také splnila a odpoledne se za 

mnou stavila. Musím vám říct, že setkání bylo tak silně pocitové, 
že jsem se její náruče nechtěla vzdát. Ani nevíte, jak mi z toho 
vyhrkly slzy, když víte, jak vás má druhý rád a Petra? Cítila to 
úplně stejně, jako já. Jistě mi dáte za pravdu, že když jste se nevi-
děli s nejlepší kamarádkou měsíc, pak máte touhu se jí držet tak 
dlouho, dokud nenasytíte své pocity radostí. 

„Ani nevíš, jak jsi mi chyběla, Naty. Tolik se mi po tobě stýs-
kalo, že jsem už přestávala věřit, že se vrátíš,“ vzlykla mi Petra 
v náruči. 

Samozřejmě, že i já jsem už přestávala doufat, ale osud chtěl, 
aby to bylo jinak. Nemohla jsem jí odpovědět, jen jsem ji hladila 
po zádech, aby věděla, že i já byla na tom stejně. Měla jsem ji moc 
ráda, i přes to všechno, co si o mě myslela. 

Někdy se vám stane, že když zjistíte pravdu o tom druhém, 
který se k vám chová jako nejlepší kamarád, a pak zjistíte, něco 
jiného, máte na něj zlost. Cítíte se podvedeni, zrazeni, ale já k ní 
necítila žádnou zlost, což mi připadalo divné, ale na druhou stra-
nu úžasné, poněvadž jsem věděla, že jí mohu kdykoliv odpustit. 
Také mi hodně na ní záleželo, a tak láska k druhému vám nedo-
volí, abyste ho nepřestali milovat. Tím jsem také začala rozumět 
tomu, proč je láska tak mocná, že i když cítíte bolest v srdci, do-
kážete ji překousnout, neboť jak už jsem vám jednou říkala, 
v bolesti je přeci síla. Nikdo však tohle nepochopí, dokud si neu-
vědomí, co pro něj váš kamarád, nebo kamarádka znamená. 
Vždyť přeci ten, kdo opravdu miluje, pak jakákoliv rozepře, hád-
ka, zlost i nenávist, dokáže porazit jen pravá láska. A jsem moc 
ráda, že já ji v sobě měla. Cítila jsem ji každým okamžikem, jako 
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kdyby moje duše byla přikrytá světlem, v němž se skrývá radost. 
Bylo to něco nepředstavitelného, co obyčejný rozum nedokáže 
pochopit anebo nechce pochopit. Jako kdybych se dostala na ces-
tu, která je plná radosti a energie. 

Když jsme se objali, Petra se na mě dívala s úsměvem na tvá-
ři a já na ni také. Držely jsme se za ruce, a bylo na nás vidět, jakou 
máme radost. Netrvalo dlouho a oči se nám zalily slzami. Jakmile 
se v nás ty radostné pocity trochu uklidnily, Petra mi začala ko-
nečně vyprávět o všem, co mi za tu dobu, co jsem byla pryč, unik-
lo. A já jsem jí jenom přikyvovala, nebo se smála. 

Pak přišla řeč na společné vzpomínání, kdy jsme jako děti 
spolu prožily mnoho zážitků. Vždycky Petra začínala se slovy: „A 
vzpomínáš si na to?“ nebo „Pamatuješ si, jak jsme…“, bylo to na 
jednu stranu tak krásné, ale na tu druhou jsem cítila i trochu úz-
kosti. A já pomalu poznávala sama sebe. Jak jsem se chovala, jaké 
občasné zlé věci jsme my dvě dělaly, tyhle všechny vzpomínky, 
které mi Petra připomněla, mi ukazovaly, jaká jsem doopravdy 
byla. A když jsem nad tím tak přemýšlela, některé vzpomínky 
bych skutečně vymazala z hlavy, protože několik z nich jsem vi-
děla v tom podivném zrcadle, jestli si vzpomínáte. Tam mi zrca-
dlo ukázalo mé pravé Já. 

„Je mi to tak líto, tak moc líto, že nemůžeš mluvit, Naty, ale 
budu věřit, že se ti řeč vrátí. Kdybys jen něco potřebovala, jsem a 
budu vždycky jen pro tebe. Vždyť víš, že se na mě můžeš kdyko-
liv spolehnout,“ ujišťovala mě Petra. 

Obě dvě jsme věděly, že když jeden druhého potřebujeme, 
pokaždé jsme si pomáhaly, držely při sobě a hodně nás to svazo-
valo k sobě. Přestože jsem měla tušení, jak moc Honzu miluje. A 
na to jsem se jí chtěla zeptat, abych zjistila, zda je to pravda, je-
nomže jsem nevěděla jak. Až najednou mě napadlo, že bych jí to 
mohla napsat na kousek papíru a tím to celé vyřešit. Ale co když 
nebudu umět psát? 

„Říkala jsem Honzovi, ať se za tebou jde podívat, ale on mi 
na to řekl, že nemá čas, že se prý musí učit, aby udělal zkoušku 
z matematiky. Jako kdyby měl z něčeho strach, nechápala jsem 
to,“ dodala později. 
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Jakmile dopověděla, vstala jsem z postele, šla k psacímu sto-
lu a ze šuplíku vytáhla bloček papíru s propiskou. Pak se vrátila 
zpátky a začala psát. 

Hned jak jsem udělala čárku, ruka mě začala nepříjemně br-
nět. Jako kdybych v ní ztrácela cit. Přesto jsem se snažila něco 
napsat, až mi z toho začala bolet hlava. Tvářila jsem se kysele, jak 
se bolest stupňovala. 

„Co ti je Naty? Jsi ve tváři nějaká bledá, je ti snad špatně? 
Chceš donést pití?“ starostlivě se mě Petra zeptala, ale dočkala se 
jen hlubokého ticha. 

Zvedla jsem ukazováček levé ruky, aby měla se mnou strpe-
ní. Přes všechny ty potíže, se mi podařilo nakonec otázku napsat, 
i když to vypadalo, jako kdybych se učila psát. Bylo tam napsáno: 
„Ty Honzu miluješ, vidˇ?“ Potom jsem utrhla papír a dala ho Pet-
ře. Ta se na něj podívala. Chvíli to vypadalo, že přemýšlí, chvíli 
zas, že luští mé písmo, a když odvrátila od papíru pohled, podíva-
la se na mě a řekla: 

„Ale Naty, ty moje praštěná holčičko, jak tě tohle mohlo na-
padnout?“ odpověděla a zavrtěla hlavou do stran, „přeci víš, že 
on má rád jen tebe a nikoho jiného,“ dodala na závěr a odklonila 
pohled do strany. 

Trochu mě to zarazilo, protože při pohledu na ni, se mi srdce 
bolestí svíralo. Byla jsem na rozpacích. V jejích očích, bylo cítit, 
jak v nich skrývá skutečnou pravdu. Znaly jsme se od malička, 
proto jsem věděla, kdy mi lhala a kdy naopak mluvila pravdu. Ale 
proč mi to nechce říct, proč se tváří jako by se nic nestalo? Musím 
jí napsat další otázku. 

Jak Petra pohledem sledovala dění za okny, začala jsem ne-
nápadně psát. Tentokrát se slzami v očích, protože mě její odpo-
věď zranila. 

 
Znáte svou kamarádku dobře? Tak dobře, že byste jí svěřili 

třeba svůj život? A poznáte na ni, zda vám lže nebo mluví prav-
du? Jestli ano, pak svou kamarádku znáte jako sama sebe. Jestliže 
ale ne, potom jste ji moc dobře nemilovali nebo máte o ní po-
chybnosti. Pravé přátelství, není jen o společné radosti, ale o po-
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rozumění lásky toho druhého. Můžete mít svou nejlepší kama-
rádku rádi, ale pokud ji neznáte vnitřně, pak těžko budete snášet 
pravdu o tom, co všechno si o vás myslí, nebo jestli k vám mluví 
pravdu. Musíte ji znát i s chybami, s kterými se s vámi nebojí 
mluvit. Je to stejné, jako třeba se společnými zájmy. I když se 
shodnete, mluvíte o všem, co je vám blízké, nikdy nemůžete vě-
dět, co si o vás myslí. 

Já měla Petru moc ráda, ale protože jsem ji znala už od dět-
ství, vždycky jsem věděla, zda mi lže nebo mluví pravdu a nejinak 
to bylo teď. Její oči skrývaly tajemství, tajemství o tom, že její 
srdce bylo zamilované. Když k tomu ještě přičtu to, co jsem vidě-
la v tom kómatu, pak mi bylo hned jasné, že lže. 

Během toho přemýšlení jsem napsala další otázku. Tento-
krát byla dlouhá. Na papíře bylo napsáno: „Nelžeš mi, Petro? 
Opravdu mi tu můžeš odpřísáhnout, že nemiluješ Honzu?“. Od-
trhla jsem papír a podala jí ho. 

Petra těžce polkla, jako kdyby v puse měla sousto. Její ruce 
se chvěly, přesto se to snažila zamaskovat tím, že zavrtěla hlavou 
a v jejích očích se objevily slzy. Pohlédla na mě a o chvíli později 
vstala, aby si mohla přede mnou kleknout. 

„Já ti na kolenou přísahám, že bych tě nezradila. Pamatuješ si 
na naše přísloví? Miluji tebe a ty miluješ mě, pravda vždycky bu-
de žít v nás, ať se bude dít cokoliv,“ její hlas se chvěl pláčem. 
Jakmile mi odpověděla, složila mi hlavu do klína. 

Kolik toho člověk musí v životě vytrpět? A jak daleký je ko-
nec této cesty? Už nemám nikoho, kdo by mi nelhal. V tuhle chví-
li, kdy mě zradila moje nejlepší kamarádka, jsem se chtěla vrátit 
do kómatu a nikdy se už neprobudit. 

Napsala jsem Petře poslední větu: „Chtěla bych být teď sa-
ma, Petro. Díky, že si se stavila. PS: Věřím ti“, a když si to Petra 
přečetla, usmála se. 

Když jsem Petru vyprovodila, u dveří jsme se objali a pak 
jsem to musela jít rozdýchat. Vklouzla jsem nenápadně do ku-
chyně, aby mě máma neviděla ubrečenou, jako malé dítě, vzala si 
sklenici vody a napila se. Potom jsem se vrátila zpátky do pokoje 
a lehla si na postel. Jak já jsem si v duchu zanadávala… 
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KAPITOLA DEVÁTÁ 

 

ZVOL SI SVOU CESTU 
 

Uplynulo bezmála čtrnáct dní, kdy jsem byla v domácím 
ošetřování. Za tu dobu jsem docházela na pravidelné kontroly do 
nemocnice. Vždycky dvakrát do týdne. Pan doktor měl ze mě 
velkou radost, i když jsem mu řekla, že se mi stále občas motá 
hlava a je mi špatně. On mi na to odpověděl, že jsou to dlouhodo-
bé příznaky otřesu mozku, a že za několik týdnů to bude pryč. 
Hlavně musím brát pravidelně léky, jinak se mi může přitížit. 
Připadalo mi to jako věčnost, když ani za čtrnáct dní jsem se toho 
nezbavila. Zase nemůžu říci, že to není lepší. Bylo to lepší, mno-
hem víc, lepší, než když jsem přišla poprvé domů. Mohla jsem se 
klidněji najíst, chodit na procházky a dělat různé věci, které mě 
předtím jen zatěžovaly, nebo vyčerpávaly. Ale najít svou řeč bylo 
v nedohlednu. Pomalu jsem se s tím začala smiřovat, i když to 
bylo pro mě někdy psychicky nezvladatelné. Ani jsem ji nezkou-
šela najít, nebo se o to pokoušet. Stále mě v hlavě strašila myš-
lenka z té noci, kdy jsem dostala záchvat. Fuj, už bych to nechtěla 
zažít. Na druhou stranu jsem byla docela ráda, že mi psaní šlo. 
Máma mi s tím i pomáhala a za čtrnáct dní jsem psala jako tehdy, 
než se mi stalo to zranění. 

Co mě trápilo ze všeho nejvíce, byly myšlenky. Má mysl jimi 
byla doslova pohlcená. Ani po čtrnácti dnech jsem nedokázala 
zapomenout, vymazat je, protože při každém usínání se mi obje-
vovaly před očima. Byly natolik živé, až jsem si chvílemi myslela, 
zda nejsem uvězněná v nějaké časové smyčce, která se mi neu-
stále opakovala. Někdy mi připadaly jako sen, někdy jako skuteč-
nost. Psychicky to bylo vyčerpávající, až téměř depresivní, a ani 
prášky, které jsem musela brát, mně vůbec nepomáhaly. Jako 
kdybych se jim měla podvolit, nebo je nechat, ať mě celou pohltí. 
Noci byly pro mě utrpení, ze kterého se nedalo dostat. Bylo to 
jako vězení, takový kolotoč toho všeho, co se vám v hlavě točí, 
než procitnete do hlubokého spánku. A pak tu byly ty útržky 
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vzpomínek z kómatu. Já si přitom říkala, zda to, co jsem zažila, 
byla nebo nebyla pravda. 

 
Možná jste něco podobného zažili, ale ráno jste nad tím má-

vly rukou. Někdy vás to ovlivňoval tak, že jste se během dne cítili 
takový nesví. Propadli jste depresivní náladě, a hledali cestu, jak 
z toho ven. A to byl jeden z nejtěžších oříšků. Některé prášky na 
depresi už nezabíraly, a vaše naděje se nějakým způsobem z toho 
dostat, vyhasínala, jako dohořívající svíčka. Řeknu vám, že i já 
jsem dlouho přemýšlela, ale nakonec to dopadlo tak, jak nejlépe 
mohlo. Člověk si tak nějak musí zvolit svou cestu a najít v ní sám 
sebe. Přemoct ten tlak, který v nás panuje, strach, zoufalost a 
myslet pozitivně. Někdy nám to nejde, a tak hledáme podporu u 
přátel. Snad vám jednou budu ku pomoci, když budete číst dál, a 
třeba najdete to, co jste dlouho hledali. Změnu, která vás změní 
nejen povrchně, ale i vnitřně. 

 
Když jsem přišla od doktora z nemocnice domů, byl krásný 

letní den. Seděla jsem v pokoji na židli a dlouze se dívala 
z otevřeného okna ven. Sledovala jsem větve stromu, poslouchala 
zpívání ptáků a dýchala teplý voňavý větřík, který zavítal oknem 
do mého pokoje. Donutilo mě to přemýšlet a vracet se v myšlen-
kách zpátky. Vůně ve mně probudila vzpomínky na můj minulý 
život. To, jak jsem žila, jak se mi stalo to zranění. Tolik mě bolelo 
srdce. A já se sama sebe ptala, co mám dělat. Jakou cestou se 
mám vydat. 

Myslím si, že nejlepší způsob, jaký jsem mohla udělat, byl jít 
ven na procházku a vyčistit si hlavu od nesrovnalostí. Tím uvolnit 
napětí, které se s každým mým přemýšlením stupňovalo a urov-
nat si myšlenky do pomyslné lajny. Možná najdu správnou cestu, 
po níž bych se chtěla vydat. Na jejím konci třeba najdu něco, po 
čem jsem toužila už od mala. A tak jsem na nic nečekala a vyrazi-
la hned odpoledne. 

Ulici před naším domem prozařovaly paprsky slunce, foukal 
vlažný vánek, který se prohnal mými vlasy, a vzduchem byla cítit 
vůně sladkých květin. Připadalo mi to, jako kdyby byl pohádkový 
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den, kde nejsou slyšet auta, jezdící nedaleko po silnici. Strnule 
jsem stála na místě a poslouchala jen zpěv ptáků, co se ozýval ve 
stromech. 

O chvíli později však přerušilo mé rozjímání hluk projíždějí-
cího auta, zastavující o tři domy vedle s pískáním jeho brzd. Sou-
sed přijel z práce asi o hodinu dřív, než obvykle. Prudce za-
bouchnul dveře, jako kdyby ho něco naštvalo, zamknul centrál-
ním zamykáním auto a urychleně zašel za živý plot zelených 
chvojek, svého pozemku. 

Vyšla jsem směrem k silnici a nakonec zamířila nejkratší ces-
tou do města. Rozhodla jsem se, že se podívám do parku, kde už 
jsem víc jak měsíc nebyla a cestou nazpátek, pojedu městskou 
hromadnou dopravou. Město bylo vzdáleno hodinu volné chůze. 

Konečně… vypadnout z baráku a být na otevřeném vzduchu, 
který mi dělal tak dobře. Jaké štěstí, že jsem měla povoleny vy-
cházky od lékaře, ale pouze s doprovodem a pouze do sedmé 
hodiny večerní. Dnes udělám výjimku, protože jsem chtěla být 
sama. Kdybych nemohla jít ven, nevím, zda bych to doma vydrže-
la. Musela bych mít mnohem vážnější zranění, aby mi to můj 
zdravotní stav nedovolil. Jak já byla šťastná, že se mohu prochá-
zet venku a nepřemýšlet na nic jiného, než na sebe. Snad to 
zvládnu do té doby, než dorazím do městského parku. 

 
Procházky jsem považovala za nejlepší způsob, jak přijít na 

jiné myšlení, i když v mém případě to teď neplatilo. Já brala tuhle 
procházku, jako za jedinečnou šanci si říct, jakým směrem mám 
pokračovat dál. Co bych měla dělat, s kým bych si měla promluvit 
o těch věcech, kterým jsem nerozuměla. Vyjdete si takhle do lesa, 
parku, mezi lidi a sledujete svět kolem sebe. Někdy v něm najde-
te to, co hledáte, někdy ani to ne, a tak vám nezbývá, než přemýš-
let nad tím, jak najít řešení svých starostí v jiných oddechových 
situací. Třeba sledování nějakého oblíbeného filmu. Možností je 
opravdu hodně, stačí si jen uvědomit, co mi dělá dobře a vzít si 
z toho to nejvíce pozitivního. 

Někdy ani v tom, co jsem vám řekla, nic nenajdete, a tak hle-
dáte podporu u svých přátel. Jsou ale vaši přátelé ti pravý, 
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s kterými byste mohli mluvit o soukromých věcech? A pomůžou 
vám? Nebo vám jen poradí, co byste měli a neměli dělat. To jsou 
otázky, na které si musíte odpovědět sami, protože já měla jen 
jednu nejlepší kamarádku, která mě zradila. Sice mi to neřekla 
přímo do očí, ale já to cítila v srdci. Uvnitř vás se skrývají odpo-
vědi, jen musíte najít k sobě tu správnou cestu. Cítit, že ve vás se 
skrývá radost a láska. A když si tohle uvědomíte, otevřete si cestu 
k odpovědím. Poznáte tak mnohem víc sami sebe. 

 
Cestou do města jsem potakal mnoho lidí, kteří se hnali za 

svými starostmi s cílem jich dosáhnout co nejdříve. Je dnešní 
spěch lidí tím nejrychlejším možným způsobem, jak vyřešit své 
potřeby, záležitosti, než aby si všechno důkladně promysleli? 
Pomyslela jsem si. Pro některé ano, pro jiné, co si rádi popřemýš-
lí, je pro ně spěch naprostým tabu. A pokud jde o mě, pak já radě-
ji měla pomalejší postup v mém životě i veškerém rozhodování, i 
když dříve jsem také spěchala. A někdy to nedopadlo dobře. 

Někdy je dobré se na chvíli zastavit, ohlédnout se za sebe a 
přemýšlet nad tím, co člověk udělal špatně a najít řešení, jak to 
nezopakovat. Někdy je to pro nás nadlidský úkol a těžko se nám 
to povede. Na druhou stranu, když se to nepovede, si můžeme 
říci, že jsme to aspoň zkusili. A možná si říkáte, co s tím má spo-
lečného obyčejná procházka. Pro vás zřejmě nic, ale pro mě, to je 
uvolnění, hledání nové cesty a nového života. Občas se vám ale 
stane, že při ní vidíte to, co nechcete a naruší vám to klidné roz-
jímání. Jste buď vystresovaní po hádce s partnerem, nebo vás tíží 
jeho zrada, když ho vidíte se líbat například s jinou dívkou. Krás-
ný den se pak změní v ten nejhorší, jaký jen si ho dokážete nej-
hůře představit. 

Cestou z kopce se mi začala mírně motat hlava a k tomu 
všemu se mi i přitížilo. I když jsem nijak nehnala, protože jsem si 
chtěla procházku užít, neboť byl slunečný letní den, mohlo za to 
nejspíše velké teplo, které panuje už od brzkého rána. A jako 
kdyby prášky, které jsem si vzala předtím, než jsem šla ven, ne-
zabíraly. Ty hloupoučká, když si je vezmeš a jdeš s nimi na slu-
níčko, nediv se, že se ti přitížilo, utkvělo mi v hlavě. A jak jsem tak 
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šla, přidalo se k tomu bolení a šimrání břicha, až jsem musela 
zastavit. Lehce jsem se předklonila a začala zhluboka dýchat. 
Vzduch byl naštěstí chladnější, což mně dělalo dobře. Kdyby byl 
tropický den, možná bych z toho všeho i zkolabovala. Pak by mě 
odvezli zpátky do nemocnice a byla bych tam, kde před čtrnácti 
dny. 

Zkoušela jsem udělat pár kroků a přitom dýchat zhluboka, 
ale připadalo mi, jako kdyby to bylo ještě horší, neboť se mi za-
tmívalo před očima. Zřejmě to mám od toho stresu, nervů a vše-
ho toho přemýšlení, když nevíte, co máte dělat. O chvíli později 
se to ve mně trochu uklidnilo. Udělala jsem i pár kroků, i když 
bych raději uvítala nějakou lavičku, kde bych si mohla pár minut 
odpočinout. A poštěstilo se mi, když jsem prošla krátkou zatáčku. 
Konečně jsem si mohla sednout… 

Běžná hodinová cesta do města, se nakonec protáhla o půl 
hodiny navíc. Když jsem přicházela k praku, nedaleko byla plná 
zastávka. Musela to být ta zastávka, kde jsem čekala s Tomášem 
na městskou hromadnou dopravu, protože mi to něco připomí-
nalo. Stálo na ní mnoho lidí, neboť bylo něco málo po třetí hodině 
a v tu dobu většina z nich chodila z práce, nebo ze školy. 

Vyhnula jsem se jí obloukem, protože se mi zdálo, že v tom 
malém chumlu, vidím Lucku s Petrem. Sice jsme se moc dobře 
neznali, ale nechtěla jsem, aby mě viděli. Při ohlédnutí za sebe se 
mi to muselo jenom zdát, poněvadž místo mladého páru, tam již 
stál malý kluk s dívčinou a se školní aktovkou na zádech ze zá-
kladní školy, kterým mohlo být tak deset let. Byl to nepříjemný 
pocit, když jsem najednou zjistila, že šlo o někoho jiného. Připa-
dalo mi, jako kdybych viděla nějak špatně. 

Kdyby můj pohled nebyl přerušen příjezdem městské hro-
madné dopravy, asi bych se srazila s mladou ženou s kočárkem, 
ale jen taktak jsem uskočila stranou a zároveň si oddychla. 

Polil mě v okamžiku pocit, z něhož jsem znervózněla. Koukej 
raději na cestu před sebou ty hloupá, řekla jsem si v duchu a po-
dívala se vyčerpanou tváří na nebe, které ovšem bylo skryto za 
větvemi listnatých stromů. Přesto se nějaký ten kousek nebe 
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nechal vidět. Než jsem se pohnula z místa, uplynula poměrně 
dlouhá chvíle. 

Jak jsem procházela po asfaltové cestě parkem, moje oči se 
rozhlížely kolem, a já zjišťovala, že místa, kterými procházím, 
dobře znám. Později jsem totiž došla k místu, které už jsem ně-
kde viděla. Muselo to být ve vzpomínce, protože se mi najednou 
začala vybavovat z ničeho nic v hlavě. Jako kdyby mi někdo chtěl 
pomoct si vzpomenout. Pohodlně jsem si sedla, přeložila si jednu 
nohu přes druhou a zabodla svůj strnulý pohled na trávník, kde 
rostly sedmikrásky. 

 
Je mnoho možností, jak si připomínáme, nebo připomeneme 

své vzpomínky, které jsme buď ztratili, anebo zapomněli. Občas 
potřebujeme někoho, kdo nám s tím pomůže, protože sami to 
těžko zvládáme. Vydáváme se sami na cestu, na jejímž konci na-
jdeme vytoužený cíl. Ale dá nám cíl to, co hledáme? Někdy ani ne. 
Připomenout si vzpomínku, kterou v sobě máme, ale nemůžeme 
ji v myšlenkách najít, poněvadž se někdy hodně soustředíme, 
hledáme na špatném místě. Myslím si, že je to velká chyba, které 
se dopouštíme. Vždyť přeci v našem těle existuje orgán, který 
občas špatně využíváme. Od něj vychází veškeré pocity, jaké cí-
tíme po celém těle. Ano, myslíte si to správně. Je to srdce. Přeci 
citem, dokážeme poznávat místa, která nám pomáhají si vzpo-
menout. Vždy když máme strach, když někoho milujeme, když 
nepravidelně dýcháme, cítíme, jak k nám srdce mluví, jak nás 
zaplavuje všemožnými pocity a pomáhá, jak se máme rozhod-
nout. A pro mě, byl městský park jedno z míst, v němž jsem cítila 
tlukot svého srdce mnohem hlasitěji. Pomáhalo mi, si vzpome-
nout na okamžik, kdy jsem tu byla naposled a proč jsem sem po-
každé chodila ze školy si sednout. 

Jak si ale mám zvolit cestu? Jaký život mám teď žít? Co bych 
měla udělat nejdřív a co později? Na tohle jsem si v tuhle chvíli 
nedokázala odpovědět. Připadala jsem si taková opuštěná, bez 
přátel, jako kdyby pro mě všechno skončilo. Přesto jsem v srdci 
cítila jakousi malou naději, že najdu řeč, ale kdy to bude? Na to-
hle jsem neznala žádnou odpověď a zřejmě v nejbližší době ani 
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nenajdu. Kdybych raději poslechla své rodiče, kdybych nešla s 
Petrou do klubu, nemuselo se mi nic stát, řekla jsem si v duchu. 
Litovala jsem toho dne a ptala se sama sebe, proč se to tak stalo. 
Z očí mi začaly kanout slzy. 

O chvíli později jsem si otřela slzy na tvářích a odpoutala 
pohled od země. Upoutal mě jeden pár, který se k sobě tulil při 
cestě parkem. Když jsem ho bedlivě sledovala, všimla jsem si, že 
to byl Honza s Petrou. Drželi se za ruce, občas se políbili a přitom 
ani na okamžik nezastavili. Zašli za dětské hřiště, které bylo 
uprostřed parku, a nedaleko od něj vedla cesta. Pak se objevili a 
mířili směrem ke mně. 

Někdy si říkám, jak hloupá jsem byla. Vidět to, co jsem 
opravdu nemusela. I když mi Petra lhala, měla jsem stále pocit, že 
to není pravda, protože se nechcete smířit s realitou. Když vám 
ještě nikdy nezalhala, těžko se tomuhle dá věřit. Nakonec to do-
padá tak, jak sami můžete vidět. Můj pohled doslova strnul nad 
blížícími se osobami, držíc se za ruce. Jako kdyby mě polila stu-
dená sprcha. Úplně mě ten pohled na ně ochromil, že jsem se 
nedokázala pohnout. Nohy mě ztěžkly tak, jako kdybych je vůbec 
necítila. 

 
Asi si říkáte, že nejsem sama, kdo už nějaké podobné situace 

zažil. Vidět nejlepší kamarádku, která vám přebere kluka, i když 
s ním jen flirtujete, není moc hezké. Abych vám pravdu řekla, tak 
mě z toho bylo špatně, tak špatně, div se mi nechtělo zvracet. 
Honila se mi myšlenka, že bych Honzovi nejraději plivla do tváře, 
aby si pamatoval, že si se mnou nebude zahrávat. Na druhou 
stranu za to mohla i Petra. Jestli Honzu opravdu milovala, měla 
mi to říct, vždyť by se nic nestalo. Nakonec jsem ale uvážila, že mi 
za to nestojí. 

Nejlepší řešení, které mě napadlo, bylo utéct, zmizet z jejich 
dohledu a nedívat se na ně. Jenomže kam? Když vidím, jak se ke 
mně pomalu blíží, nemohla jsem jim jít naproti, protože zastávka 
byla tím směrem, odkud oba šli. K tomu všemu jsem potřebovala 
šťouchnout, aby mě někdo probudil z transu. Snažila jsem se 
myslet na to, abych co nejrychleji odešla, ale stále mi bylo špatně. 
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Až najednou blízko mě zaštěkal pes, který šel se svým páníčkem 
na procházku a jeho štěkot mě probudil. Okamžitě jsem vstala a 
zamířila cestou doprava. 

Pod tíhou žalu jsem nejkratší cestou mířila ven z parku a 
snažila se neohlédnout za sebe, i když touha a zvědavost byly 
mnohem větší, než mé myšlenky. Ani strnulý pohled mých očí 
sledující cestu před sebou, mi nepomohl, abych se neotočila. 

Když jsem se ohlédla za sebe, spatřila jsem Honzu s Petrou, 
jak stáli u lavičky, u které jsem před chvílí seděla a hledala 
v myšlenkách životní cestu, kterou se vydám. Zastavila jsem se, 
aniž bych si to uvědomila a dívala se na ně, jak se vášnivě líbají. 
Po tvářích se mi rozlévaly pramínky slz a srdce mi bušilo rychleji, 
než obvykle. Ach Petro, jak si mi to mohla udělat? Povzdychla 
jsem si. 

Když se o chvíli později vydali na cestu, rychle jsem se otoči-
la, aby mě neviděli a šla rychlou chůzí ven z praku, div se mi ne-
podařilo srazit starého pána, který chudák s holí procházel blízko 
mě. Prudce jsem strhla své kroky stranou, a aniž bych zastavila, 
vyhnula se mu. Pak jsem zatočila mírnou zatáčkou doprava a 
vyšla ven z parku. 

Urychleně jsem ještě s několika dalšími lidmi, kteří také spě-
chali jako já, přešla silnici bez přechodu, který byl asi padesát 
metrů od nás, a na druhé straně vstoupila do takové úzké ulice, 
kde při jedné straně stála zaparkovaná auta jedním směrem. 
Pokud jsem si tuhle ulici dobře pamatovala, musela mě zavést do 
centra města. I když mně to bylo celkem jedno, kam půjdu. Třeba 
na konec světa, hlavně když zmizím z dohledu Honzy a Petry. 

Cestou se mi začal opět zamlžovat zrak. Ještě štěstí, že v ulici 
téměř nikdo nebyl. Aspoň že na mě lidé nebudou zírat, jako na 
nějakou ufňukanou holku, zamyslela jsem se, abych se trochu 
dostala z té studené sprchy všemožných pocitů, které mě před 
chvílí ovládaly. 

 
Jít co nejdál a zmizet z očí všech, kdo mě znali. Kolikrát jsem 

si tohle řekla a chtěla uskutečnit, jenomže mě vždycky zastavily 
vzpomínky. Nemohla jsem to udělat, už kvůli tátovi, mámě a Pet-
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ře. Za této situace byste nad tím určitě uvažovali, nebo se snažili 
hledat řešení, jak to všechno urovnat. Ale třeba vy, kteří jste citli-
vější a náchylnější k těmto problémům, nesete všechno mnohem 
hůř, a pak to dopadá někdy jinak, než si představujeme. Pro mě 
neexistovalo vůbec žádné řešení, neexistoval nikdo, kdo by mi 
mohl teď pomoct. Nejraději bych odešla, někam pryč, co nejdál 
od tohoto města. Je to asi, jako kdybyste utekli z domova, protože 
všeho máte dost a nejlepší řešení, které můžete v tuhle chvíli 
udělat, je ztratit se beze stopy. 

Utíkáme z domova, aniž bychom si uvědomovali, zda je to 
nejlepší možný způsob, jak dát všem starostem s bohem. Svět je 
plný krásných, ale i nebezpečných míst, kam se můžeme dostat 
úplně náhodou. Hledat dobrodružství s tím, že ulevíme našemu 
svědomí, myšlení, vzpomínkám, si jen představujeme, protože 
realita je úplně jiná. Já přišla na to, že odejít, by znamenalo přidě-
lat starosti těm nejbližším, kteří nás tolik milují, ale v danou chví-
li si to zřejmě neuvědomujeme. Jedině až jde do tuhého, nebo 
nám jde o život. A nic bychom tím nevyřešili. Nikdy není na ško-
du si říct a zeptat se sebe, zda není něco, co by mi pomohlo a vy-
svobodilo mě z tohoto zajetí. Já si myslela, že ne, ale zmýlila jsem 
se a hodně. 

 
Na konci ulice se cesta rozdvojovala a já zastavila. Otřela 

jsem si oči a rozhlédla se. I za sebe, abych se ujistila, že za mnou 
nejde Honza s Petrou. Když jsem nikoho neviděla, vydala jsem se 
doprava a šla kolem různých obchodů směrem k náměstí. Přešla 
jsem na druhou stranu a po chodníku pokračovala dál, když 
v tom jsem najednou uviděla Petru s Honzou, jak šli proti mně. 

V tu chvíli jsem se úplně zarazila a zastavila tak, až moje tělo 
nadobro strnulo. Tak a co teď? Řekla jsem si v duchu a rychle 
přemýšlela, co mám dělat. Byli vzdálení tak sto metrů, a i když šli 
normální chůzí, rychle se ke mně blížili. 

Ihned jsem začala přemýšlet a rozhlížet se, kam bych se jim 
schovala. Obchody byly už všude zavřené, což znamenalo, že mu-
selo být po páté hodině. Nikde jinde nebyla žádná odbočka, která 
by mě z toho vysvobodila, jen ulice s auty. 
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Jak jsem tak přemýšlela, najednou jsem uslyšela zvláštní 
hudbu a zpěv lidí, kteří podle hudby zpívali. Podívala jsem se 
doleva a spatřila, kostel, což znamenalo, že jsem musela být ne-
daleko náměstí. Nenapadl mě jiný způsob, než rychle vyjít schody 
po levé straně a ukrýt se v kostele, než přejdou a já budu moct 
pokračovat dál. 

Protože byly dveře do kostela otevřeny, mohla jsem klidně 
vklouznout dovnitř, aniž by si mě někdo z přítomných všimnul. 
Zašla jsem kousek dál, abych byla z dohledu ulice a zastavila se, 
pak se opřela o zeď a čekala. 

Mezitím jsem zvědavě otáčela hlavou, abych si prohlédla 
všechny ty sochy se zlatými zářemi nad jejich hlavami, zavěšené 
na zdech, krásné malované obrazy, Ježíše, ukřižovaného na kříži 
a přitom poslouchala hudbu a zpěv všech přítomných lidí. 
Všechno na mě působilo takovým zvláštním pocitem. Všichni ti 
lidé, sedící v lavicích nebo stojící kolem mě, pozorně naslouchali 
hudbě a přitom zpívali tak krásně, jako kdybyste se ocitli někde 
v pěveckém sboru. Ta melodie, ve mně zanechávala jakousi útě-
chu, zbavovala mě starostí, strachu, jako bych byla někde 
v bezpečí, kde mi nic nehrozí. Připadala jsem si v úplně jiném 
světě, daleko za hranicemi reálného světa. 

Teď si možná říkáte, proč jsem se raději neotočila a nevrátila 
se ulicí zpátky. Bylo by to možná nejjednodušší řešení, už jen 
proto, že jsem v kostele nikdy nebyla a ani jsem tam nechtěla. 
Ovšem někdo, nebo něco, mě tam zatáhlo, aniž bych si to uvědo-
mila. Viděla jsem otevřené dveře a slyšela hudbu, a ze všeho nej-
více jsem si přála se schovat těm dvěma, kteří nejspíše šli podél 
hlavní silnice a dostali se na náměstí jako první. Pak se vraceli 
zpátky kolem kostela, až šli proti mně. 

Na svém těle jsem pociťovala pozitivní energii, která mě na-
plňovala pokojem, jako bych ji už někde cítila. Obklopovala mě 
radost. Moje touha po tom, abych začala mluvit, byla stále větší a 
větší. Už jen proto, že jsem byla zoufalá a nešťastná, že do smrti 
budu nevědomá, nebudu si moct s nikým popovídat a všechna ta 
snaha za každou cenou vyslovit jediné slovo, jak mi poradila Eli-
zabeth, byla k ničemu. Co jiného dělat? Kam mám jít? Koho mám 
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poprosit, aby mi vrátil řeč? Asi mi teď neporadíte, protože sami 
nevíte, co dělat. 

 
Jaké to je být v kostele? Cítíte se tam dobře nebo špatně? A 

byli jste tam už vůbec někdy? A existují věci, které bychom 
v životě hledali marně, ale na některých místech jsou dostupné? 
Kde vlastně najdeme lásku? V lidech, kteří se na nás usmějí, kteří 
nás obejmou, kteří nás mají rádi, ale někdy udělají chybu a třeba 
nás i zradí? Jsou místa, kde je lásky nejvíce? A co když jsme sami 
bez přátel? Kde je potom najdeme? 

Někdy jdeme do kostela, i když jsme nevěřící, protože stále 
cítíme, že je tam něco, po čem toužíme, ale nedokážeme to po-
chopit. Pro většinu z nás, co nechodí do kostela, je to obyčejné 
představení, zpěvu a chvály něčeho, co není vidět. Pro jiné je to 
cesta, jak se přiblížit k novému životu. Nové cestě, kterou si mů-
žeme zvolit a být jinými, než jací jsme byli doposud. Žít jinak, než 
obyčejní lidé kolem nás. Být v něčem výjimeční. Prožít změnu 
v sobě, cítit touhu být radostnější, být naplněni láskou a zvládat 
starosti i těžké chvíle mnohem snadněji, než když půjdeme po 
staré cestě. Člověk se sám za sebe musí rozhodnout a říct si, co je 
pro něj dobré a co špatné. Kolikrát si říkáme, že musíme změnit 
život k lepšímu, ale dost často nevíme kde. Nedokážeme to, pro-
tože nemáme vůli. Hledáme změnu tam, kde bychom ji čekali, ale 
ve skutečnosti to dopadne úplně jinak, než si myslíme. Existuje 
však místo, kde to možné je, ale to místo, musíme najít sami. Mís-
to, kde bychom to nejméně čekali, protože nám nic neříká. 

 
Jak jsem strnule stála a sledovala dění vepředu, moje mysl se 

najednou uvolnila. A potom jsem začala v duchu ze zoufalosti 
prosit Boha. Tak moc jsem chtěla mluvit, že mi nic jiného už ne-
zbývalo. Dokonce se mi oči zalily slzami, jak byla moje touha vel-
ká. 

Později jsem se rozhlédla a všimla si kluka, který stál na 
druhé straně ode mě, jak pomalu natočil hlavu do strany a zabodl 
svůj pohled na mě. Byl to Tomáš, který jakmile mě spatřil, ihned 
se na mě usmál. Jeho úsměv mě odzbrojil natolik, že jsem mu 
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nemohla úsměv neopětovat. Lehce jsem protáhla své rty do stra-
ny a v tom se mi slzy rozlily po tvářích. Pak vrátil pohled zpátky a 
víckrát se na mě nepodíval. Moje srdce bušilo tak rychle a přitom 
tak lehce, až mé tělo pohltil radostný pocit. Od toho okamžiku 
jsem přestala mít pojem o čase. A než jsem se vzpamatovala, lidé 
začali odcházet z kostela. 

Rychle jsem se otočila k východu a cestou ven si otírala oči i 
tváře. Jakmile jsem se ocitla venku, mojí tvář pohladil vlažný vá-
nek, který mě uklidnil. Pomalu jsem přitom sešla ze schodů na 
chodník, kde byla o kousek vedle lavička. Tam jsem si sedla a 
přemýšlela. 

Připadalo mi, jako bych byla jiná. Jako kdyby se ve mně něco 
pohnulo, ale já tomu nedokázala porozumět. Vím, že vyprávět 
vám o tom, je moc jednoduché, protože jste to neprožili, ale kdy-
byste byli na mém místě, dali byste mi za pravdu. Už když jsem 
vešla do kostela, padla na mě podivná moc, nějaká energie, která 
mě uklidnila, dávala mi naději, že nemám být zoufalá, že všechno 
dobře dopadne. Cítila jsem, jako kdyby ta energie to probudila ve 
mně. Ovšem já jsem tomu nevěřila. Nikdy bych si nemyslela, že 
v kostele něco takového zažiju. Nesnášela jsem je, vyhýbala jsem 
se jich obloukem, abych nemusela poslouchat hudbu a ten zpěv. 
Nebylo to tak hrozný, když nevíte, o čem mluvíte, dokud to ne-
zkusíte a nepřesvědčíte se, jaké to je. 

Slunce padalo pozvolna k západu, což znamenalo, že se schy-
lovalo k večeru. Když jsem se chtěla podívat na to, kolik je hodin, 
sáhla jsem do kapsy u džínů, ale ta byla prázdná. Jediné, co v nich 
bylo, byly klíče od domu, jinak nic. A v té druhé byla pouze má 
peněženka. Úplně mi z hlavy vypadnul mobil, který jsem používa-
la téměř dvacet čtyři hodin denně. Kde ale zůstal? Snad doma, 
nebo někde tam, kde mě srazilo auto? A jak jsem nad tím chvíli 
přemýšlela, moji tvář přikryl stín. Přede mnou stál najednou To-
máš. 

„Ahoj, Natálie,“ oslovil mě jako tehdy, když jsem byla 
v parku. Já se na něj podívala a moje tvář strnula. Zvedla jsem 
ruku a rozevřenou dlaní ho pozdravila. Byl to na rozdíl od něj, 
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jiný pozdrav, než jakým jsem ho pozdravila v tom parku. On se o 
chvíli později usmál a řekl: 

„Rád tě vidím, že jsi z nemocnice venku, mohu si k tobě při-
sednout?“ zeptal se mě s nadšeným hlasem. 

Ale já, jako bych byla ochromená jeho úsměvem, jsem neřek-
la ani slovo. Sklonila jsem hlavu k zemi a nepatrně zakývala. Po-
sadil se vedle mě a nastalo ticho. 

Konečně mám možnost si s Tomášem promluvit a dozvědět 
se od něj, jestli se v kómatu dá prožít jiný svět, a zda je pravdivý, 
skutečný, ale neměla jsem s sebou propisku s papírem, abych mu 
to mohla aspoň napsat. Vůbec jsem nepočítala s tím, že se s ním 
setkám právě teď, za této situace. 

Seděli jsme strnule na lavičce a sledovali západ slunce, jak 
jeho paprsky pomalu ztrácejí sílu. Jako když plamínek na svíčce 
dohořívá. Oblohu střídala tma, která každým okamžikem ukrajo-
vala ozářené nebe a já zapomněla na to, kolik je hodin. Asi bych 
měla jít, jenže tu byl Tomáš, kterého jsem nechtěla jen tak opus-
tit. Cítila jsem, jak mě jeho přítomnost uklidňuje, což by se nedalo 
to samé říci i o předchozím setkání. 

„Mluvil jsem včera ve škole s Petrou a ta mi řekla, že jsi ztra-
tila řeč. Jak se teď cítíš? Teda myslím, po fyzické stránce, je to 
aspoň trochu dobrý?“ zeptal starostlivým hlasem, jako kdybych 
mu na něm záležela. 

Povzdychla jsem si, pak jsem se na Tomáše letmo podívala a 
zároveň zatřásla hlavou na znamení, že ano, i když moc dobře 
víme, jak to doopravdy s námi je. Raději budeme předstírat prav-
du, než abychom se svěřovali s bolestmi druhým, které nás trápí 
dnem i nocí. Od propuštění z nemocnice, mě aspoň přestaly bolet 
nohy i břicho, ale hlava na tom byla o poznání hůře. Ono se není 
také čemu divit, když utržíte silnou ránu do hlavy, až z toho 
skončíte v kómatu. 

 
Také se neradi svěřujete svým blízkým, jak vám je? Nechcete 

pomocnou ruku, kterou vám druhý nabízí? Předstíráním, že je 
nám dobře, uzavíráme svou duši do sebe. Nechceme, aby naše 
bolest, co nás trápí, byla zažehnána mnohem silnější energií, kte-
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rou ten druhý disponuje. Ale proč? Proč odmítáme pomoc? Co-
pak není důležité přijmout energii od druhého, když ji sami ztrá-
címe? Můžeme žít mnohem jednodušeji, kdybychom si to nestě-
žovali. Někdy se tím dostáváme do situací, ze kterých jen těžko 
hledáme cestu ven. O co to může být horší, když někomu řekne-
me své pocity, jak nám je? Myslím si, že o moc ne. Naopak se nám 
uleví a ještě nám to pomůže, poněvadž ani sami nevíme, jak se 
toho všeho zbavit. 

Někdy to není tak jednoduché, proto je pro nás nejlepší, 
když se s tím sami popereme. Přesto není dobré zahrávat si 
s vlastními city, duší, která je pro náš život to nejcennější. Někdy 
je třeba zkusit všechno a neuzavírat se do sebe. Potom by to ne-
muselo třeba dobře dopadnout. Kdybych mohla mluvit, nejspíše 
bych mu řekla všechno, co mě trápí, protože jsem si s ním chtěla 
promluvit. 

Tomášova přítomnost mě uklidňovala. Nebylo to setkání ja-
ko tehdy v tom praku, kdy jsem ho chtěla poslat do háje, ale na-
konec si to rozmyslela, protože se mi nabídnul, že mi pomůže se 
Systémy limit. V té chvíli mě k němu nic netáhlo, ale teď to bylo 
jiné. Už bych se k němu nechtěla zachovat hnusně. On i přes moje 
urážky, jaké jsem mu způsobila, za mnou přišel do nemocnice a 
omluvil se mi. A já bych se mu měla také omluvit, ale neměla 
jsem odvahu, protože ve mně panovala stydlivost. A ani mě ne-
musí omlouvat fakt, že nemůžu mluvit. Existuje totiž mnoho způ-
sobů, jak se člověku omluvit. Říkejte si, co chcete, ale já to tak 
cítila. Připadala jsem si v jeho přítomnosti malá. 

Tomáš nebyl jako ostatní kluci, s kterými jsem kamarádila, 
protože na rozdíl od Honzy, který mě vůbec nepřišel navštívit do 
nemocnice, přišel Tomáš, aby mi udělal alespoň trochu radosti 
tím, že mi přinesl květinu a navrátil vzpomínky, což samozřejmě 
on nevěděl. 

Je zvláštní, že kluky, kteří by pro nás udělali cokoliv, odmí-
táme a od těch kluků, o kterých to nejvíce očekáváme, neudělají 
nic. Jak se říká, tichá voda břehy mele. A od těchto kluků, jako byl 
Tomáš, jsou obyčejné skutky, těmi největšími skutky, jakými nás 
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můžou obdařit. Jen je těžké, že si to většina z nás nedokáže uvě-
domit. 

„Páni, to už je hodin,“ promluvil náhle Tomáš a podíval se na 
hodinky. „Budu muset jít, ale rád jsem tě viděl, Natálie. Těší mě, 
že jsi konečně z nemocnice doma. Doufám, že se brzy uvidíme ve 
škole,“ vstal a když chtěl odejít, zastavil se, pak se otočil na mě a 
dodal, „nechceš doprovodit na zastávku?“ 

Seděla jsem strnule na lavičce a dívala se do jeho tváře zou-
falýma očima. On přede mnou stál a čekal, jestli na jeho otázku 
kývnu, ale já byla úplně mimo. Jako kdybych ho vůbec nevnímala. 
Když jsem nic neřekla, Tomáš se otočil a vyrazil po chodníku. Já 
ho nespustila ani na okamžik z očí a sledovala, jak se každou 
chvilkou ode mě vzdaluje, když vtom jsem náhle vyběhla, aniž 
bych si to uvědomila a běžela za ním. 

Když jsem ho doběhla, postavila jsem se před něj a on pře-
kvapeně zastavil. Chvíli jsme se dívali jeden na druhého, a já se 
mu později vrhla do náruče, protože jsem měla pocit, že mu něco 
dlužím. 

Bylo to tak úžasný, jako v tom kómatu, kdy jsem byla uvnitř 
toho tunelu. Cítila jsem, jak se mé tělo vznáší, jako kdyby se mě 
gravitace nedotýkala. Tak silně jsem ho objala, aby se moje pocity 
nasytily útěchou. Moji hlavu o chvíli později, zachvátila ostrá, 
pichlavá bolest, div jsem neomdlela. Jako v té nemocnici, než 
jsem ze sebe utrousila pár slov. 

Nakonec mi Tomáš dělal společnost do chvíle, než jsme došli 
na zastávku. Tam jsme se rozloučili a Tomáš mi potom řekl, že 
jestli budu chtít si promluvit nebo cokoliv potřebovat, můžu za 
ním kdykoliv přijít. Poté jsem městskou hromadnou dopravou 
odjela domů. 
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KAPITOLA DESÁTÁ 

 

SEN NEBO SKUTEČNOST? 
 

Když jsem přijela domů, navečeřela jsem se, poté vysprcho-
vala a v jedenáct hodin večer zalehla do postele. Při usínání jsem 
vzpomínala na dnešní den, ovšem během několika minut mě 
přepadl tvrdý spánek, což se mi ještě od příchodu z nemocnice 
nestalo. Vždycky mě přepadly nějaké myšlenky, které mi v tom 
bránily. Téměř pokaždé byly stresující a mě to hodně vysilovalo. 
Ráno jsem pak těžko vstávala. Ale teď, jako kdyby všechno pře-
stalo. 

Během noci jsem prožila tak krásný živý sen, že kdybych se 
neprobudila, začala bych ho považovat za skutečnost. Ve snu se 
mi promítnulo veškeré setkání s Tomášem. Nejen v tom parku, 
ale i před kostelem. A já k němu mluvila, bavila se s ním a on mi 
odpovídal. Krásný pocit, když si můžete s někým popovídat. Ne-
chtěla jsem, aby ten sen skončil, ale teplé paprsky, deroucí se do 
mého pokoje, mě probudily. 

Otevřela jsem oči a cítila se o poznání lehčí a silnější, než 
včera ráno. Jako když si odpočinete a naberete mnohem víc 
energie, než jste zvyklý. Nikdy předtím jsem se takhle necítila. 
Nemůžu vám ani říci, co to mělo znamenat, protože jsem tomu 
nerozuměla. Ještě včera bych potřebovala aspoň hodinu, než 
bych se probrala a vstala z postele, ale dneska bylo všechno jiné. 
I bolest v hlavě, která se mi ozvala při každém ránu, nebyla cítit. 
Snad to není jen sen, pomyslela jsem si. 

Za okny panoval opět hezký sluneční den a ptáčkové venku 
zpívali, až jejich hlasy byly slyšet uvnitř mého pokoje. Jejich zpěv 
mě uklidňoval, když jsem se do něj zaposlouchala, nebo slyšela 
občasné foukání větru. 

Cítila jsem se tak úžasně klidná a plná radosti, že kdyby ne-
byl tak hezký den, nejspíše bych ho celý proležela v posteli. 

Takovéhle ráno bych chtěla zažívat co nejčastěji, jenže nikdy 
nic nebude takové, jak bychom chtěli. Vstávat dlouho, válet se 
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ještě hodinu po probuzení a vědět, že nikam nemusíme. Třeba do 
školy nebo do práce. Nejhorší vstávání je brzo ráno, kdybyste se 
chtěli ještě jednu hodinu prospat, a ono to nejde, jakmile vás bu-
dík upozorní na to, že je čas jít vstávat. I když jdete třeba brzy 
spát. Vaše tělo potřebuje mnohem víc odpočinku, než vám to 
dovolí ostatní povinnosti. A protože já nikam nemusela, pořádně 
jsem si to užívala. 

Převalovala jsem se v posteli ze strany na stranu, dokud 
jsem se nezahleděla na poličku, zavěšenou na zdi. Bylo tam seřa-
zeno několik knih a já sledovala jejich hřbety, na kterých byly 
vytištěny názvy. Povětšinou to byly učebnice, které jsem použí-
vala do školy, a jeden název mi utkvěl v hlavě, ale nebyla to 
učebnice. 

Název té knihy mi běhal v mysli a já si ho neustále opakovala 
a snažila se ho říct. Byla jsem trpělivá a snažila se nespěchat, 
abych se nedostala zpátky do toho záchvatu, jako tehdy. Bylo to 
něco tak strašného, že kdyby mě máma z toho nedostala, nejspíše 
bych skončila znovu připojená na infůze. Jak jsem si název neu-
stále opakovala v duchu, najednou jsem otevřela ústa a řekla ho 
nahlas. 

Vtom okamžiku mě zamrazilo tak v zádech, že jsem tomu 
nechtěla věřit. Když jsem ho chtěla říct ještě jednou, povedlo se 
mi to. Byla jsem tak šťastná, že mě z toho přepadl pláč. Tak silný 
emoční pocit mě zachvátil, až jsem se otočila a zabořila se čelem 
do polštáře, abych se mohla vyplakat. Něco tak úžasného a ra-
dostného jsem si nemohla přát. 

 
Radost se dá prožívat různými způsoby. Někdo pláče, jiný 

třeba objímá svou drahou polovičku, někdo třeba vesele skáče a 
někdo nic neříká a prožívá všechno vnitřně, že nedá na sobě vů-
bec nic znát. A právě ta vnitřní radost je jedna z nejcitlivějších 
pocitů, kterou dokážeme v sobě probudit, ale druhý ji vidět ne-
dokáže, pokud mu o ní neřekneme.  

Je to takové naše vnitřní tajemství, které nás dokáže pohltit 
tak, že se chováme jinak, než obvykle. Můžeme si ho nechat pro 
sebe, nebo se s ním podělit. Ovšem ostatní to nebudou prožívat 
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tak, jako vy, protože to nezažili. Nestalo se jim něco, co by v nich 
vyvolalo takovou radost, jako v nás. Ale víme, že vám ji přejí, po-
něvadž kdyby vám ji nepřáli, nejspíše by se s vámi neradovali. 

Spousta lidí prožívá radost tak, jak chce, nebo jak jim to city 
dovolí. Můžou své city potlačit, nebo je nechat, aby je ovládly 
v plné síle. Naopak jsou i lidé, kteří radost nikdy neprožili a ne-
radují se, i kdybyste je něčím úžasným potěšili. Buď jsou aro-
gantní, nebo v sobě nemají ani špetku lásky. Nebo lidé, kteří se 
chtějí radovat, ale nemůžou. Měli bychom těm lidem pomoct, i 
kdybychom je třeba neznali, protože nikdy nevíme, kdy my bu-
deme potřebovat rozveselit. A spousta z nás si tohle neuvědomu-
je, protože bereme radost jako samozřejmost. 

Dokážeme se radovat i z ničeho nic? I z pouhého dne, že 
jsme na světě? Kdyby ano, svět by možná byl o poznání lepší a 
všechno by nám šlo lépe od ruky. Ale všední starosti nám berou 
to, co z nás dělá šťastnými. 

 
Když mi o chvíli později došlo, že dokážu mluvit, všechno by-

lo o poznání lepší. Ta radost, která vyústila v pláč, mi nadnášela 
celé tělo. Zatížená starostmi, jestli budu ještě někdy mluvit, ze mě 
spadly, jako kámen ze srdce. I když moje výslovnost nebyla ply-
nulá, musela jsem se namáhat, abych mohla skutečně něco říct, 
přesto mi to radost nezkazilo. Uvědomovala jsem si, že jsem na 
dobré cestě, a že když budu neustále trénovat, pak za několik dní 
budu mluvit plynuleji. 

A skutečně vám mohu říci, že to tak bylo. Rodiče měli ze mě 
velkou radost, když si se mnou mohli popovídat. Během několika 
dnů jsem přečetla několik knížek. Vždycky jsem si četla nahlas, 
protože jedině tak se člověk může naučit plynuleji mluvit. 

Od propuštění z nemocnice uplynul jeden měsíc a můj ob-
vodní lékař, kam jsem poslední týden v měsíci docházela, mi řekl, 
abych vysadila léky. Byly okamžiky, kdy jsem si je zapomněla vzít 
a nebyl to moc dobrý nápad. Hlava mě občas rozbolela. Sice to 
nebylo tak hrozné, jako v těch prvních dvou týdnech, ale stejně 
jsem se necítila úplně dobře. Podle doktora bude časem všechno 
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v pořádku, ale nebylo. Doporučoval mě zůstat ještě jeden týden 
doma. 

Jak dny ubíhaly, rána se oproti tomu jednomu dni, kdy se mi 
udělalo lepší, stávala noční můrou, neboť jak jsem přestala brát 
prášky, všechno se postupem času vracelo a já nevěděla co s tím. 
I doktor mi říkal, že prášky, které mi předepsal, nejsou od toho, 
aby se braly pořád, jinak by mi mohly ublížit. Moje myšlenky se 
však ubíraly k jednomu místu, kde jsem byla před nějakým ča-
sem. Hned ten další den ráno, bylo pro mě jako znovuzrození. 

Víte, když už vám nezbývá nic jiného, začnete zkoušet coko-
liv. A jednu věc, kterou jsem chtěla zkusit znovu, bylo jít do kos-
tela a pokusit se poprosit Boha. Je mi naprosto jasné, že teď nad 
tím kroutíte hlavou a říkáte si, že jsem divná, ale já už fakt nevě-
děla, co dál. Třeba moje prosby vyslyší a všechno přestane být 
tak temné, jak si to poslední dobu představuji. A navíc jsem si už 
dlouho chtěla promluvit s Tomášem o událostech, které mě po-
tkaly v tom kómatu. 

V sobotu večer jsem zabrouzdala na internetu a zjistila si 
nedělní mši. Následující den jsem vstávala o půl deváté, abych se 
stihla přichystat. Mše začínala za hodinu, ale ještě předtím jsem 
se musela probrat a zbavit se toho nepříjemného pocitu, který 
mě každé ráno pohlcoval čím dál víc. Na snídani jsem neměla 
pomyšlení, protože mě bolelo břicho. Občas jsem si říkala, zda 
nejsem těhotná. Takový ty ranní nevolnosti, kdy je žena těhotná, 
k tomu patří, ale u mě to bylo jiné. 

V devět hodin jsem vyšla z baráku, aniž by táta s mámou ně-
co tušili. Ještě totiž spali. Namířila jsem si to k zastávce a nasedla 
na městskou hromadnou dopravu. Vystoupila jsem až na náměs-
tí. Odtamtud to bylo ke kostelu pět minut cesty. 

 
Někdy chceme být o samotě, kde bychom mohli přemýšlet, 

plánovat budoucnost, ohlédnout se za sebe, co všechno jsme 
dobré i zlé prožili, a co je třeba změnit nebo si zvolit jinou cestu. 
A tak chodíme na místo, kde jsme o samotě a nikdo nás přitom 
neruší. Je to takové naše tajemství, o kterém nikdo kromě nás 
neví. Odejít nejen fyzicky, ale i duševně do jiné reality a přesto 
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zůstat v té skutečné. Probudit v sobě tu radost a lásku, která nám 
pomáhá zvládat každý den. Dává nám to energii, protože víme, že 
se cítíme v bezpečí. Hledáme řešení na různé situace a vůbec 
nemusíme mít u sebe někoho blízkého, kterému se nebojíme říct 
naše soukromé starosti, protože víme, jak nám to dává sílu. Míst, 
kde můžeme být sami, nebo sledovat lidi kolem sebe, jak se že-
nou za svým osudem s cílem ho co nejlépe naplnit, je celá řada. 
Jen my musíme vědět, co nám samota dává. Zda v ní najdeme, co 
hledáme, nebo jen energii, kterou potřebujeme v boji proti růz-
ným překážkám, které nám život staví do cesty. 

Jsou lidé, co nikam chodit a přemýšlet o sobě, nepotřebují, 
protože jejich svědomí a ego jsou na takové úrovni, že i ty nejtěž-
ší situace, starosti, dokážou řešit za pochodu. Vůbec necítí žád-
nou slabost toho, že by nedokázali nějaký zapeklitý problém vy-
řešit. Nezatíženi myšlenkami se snaží vyřešit svůj problém co 
nejjednodušším způsobem. Naopak je také mnoho lidí, co se do-
stane do slepých uliček, ze kterých není cesty zpátky. Mají slabé 
sebevědomí, těžké situace stěží zvládají a navíc je z nich vysává-
na energie, kterou oni tolik potřebují. Přesto jedno místo, kde je 
energie nekonečno, kde mohu meditovat, kam se mohu před svě-
tem skrýt, existuje. A právě mnoha lidem to místo nic neříká, 
protože tomu nechtějí věřit. A to nejen že tomu nevěří, oni také 
někdy nevěří sami sobě. 

Já také nevěřím, ale cítím. Jako když někoho máte rádi, nebo 
se jen obejmete s kamarádem, kamarádkou. A pokud něco cítím 
na místě, kde jinde ne, pak chci cítit ještě víc. Vracet se, protože 
mám pocit, jak moje tělo a má duše sílí. Ne ale každý chce cítit, 
protože nesoustředí své myšlenky na to, co nás dokáže povzbudit 
nebo pomoct. Nemyslím teď pomoc fyzickou, ale duševní. Přesto 
i fyzická pomoc se v našem životě někdy objeví, aniž bychom 
něco tušili. My tomu většinou říkáme náhoda a ne osud. 

Většinou je pro nás osud neznámý. Někdo mu věří, někdo ne. 
Někdo říká, že si sám píše život a mění ho podle toho, jak on chce. 
Ale nikdy svůj život neuhlídáte, protože nejde každý den myslet 
na to, co se vám může stát, jestli bych měl udělat tohle, nebo 
támhle to. Zda mě stihne něco zlého, pokud udělám tuhle věc, zda 
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jsem se rozhodnul správně. Aniž byste si to uvědomili, děláte věci 
automaticky a osud vás vede cestou, kterou chce. Když se vám 
stane něco zlého, nikdy nebudete přemýšlet, zda za to může osud 
a říkáte si, zda jsem neměla udělat něco jiného. Kdybych raději 
tam nešla, kdybych nic neříkala. Kdyby, jsou možná chyby, které 
jsme dělali, děláme a budeme dělat. 

 
Když jsem přišla ke kostelu, spatřila jsem pět aut v řadě za 

sebou, stojících při kraji chodníku. Z jednoho z nich dokonce vy-
stupovala máma dvou dětí, syna a dcery, kterým nemohlo být víc 
jak deset let. Zastavila jsem se a nenápadně je pozorovala, když 
se dcera zeptala mámy, proč vlastně musí chodit do kostela. A 
máma jí odpověděla: „Moje milá dcero, do kostela chodíš přeci 
kvůli sobě. Vždyť víš, jak jsem ti říkala, že každý máme tělo, jako 
schránku, ve které se skrývá naše duše. Jednou vyjde z tvého těla 
a bude žít věčně. Pak předstoupíš před Světlo, ve kterém uvidíš 
Ježíše, pokud budeš v něj a Boha věřit. Tak už pojď,“ chytla dceru 
za ruku a vyšli po schodech do kostela. 

Duše předstoupí před Světlo, opakovalo se mi v hlavě a vtom 
jsem si vzpomněla na své kóma. Už jsem tam musela být, ale ni-
kde jsem Ježíše neviděla. Jak jsem přemýšlela, kolem mě prošly 
dvě mladé holčiny a probudily mě z transu. Zamířily do kostela a 
já je následovala. 

Vstoupila jsem dovnitř a spatřila, jak holky, jedna po druhé 
sáhla do malé kádě, připevněné na zdi a pokřižovaly se. Když 
jsem přišla k té kádi, uviděla jsem tam vodu. Také jsem tam sáhla 
a rychle se pokřižovala tak, že to ani kříž nevypadalo. Zašla jsem 
potom za roh po pravé straně, kde nebylo tolik lidí a udělala ně-
kolik kroků dozadu, abych byla stranou. Ne že bych měla strach, 
to ne, ale nechtěla jsem, aby se na mě někdo díval. 

Uvnitř panovalo hluboké studené ticho, které mě uklidňova-
lo zevnitř. Byla zde cítit vůně čerstvých květin. Nejspíše od těch 
bílých narcisů ve skleněné váze, které zdobily místo pod sochu 
ženy v plášti na pravé straně kousek ode mě, kde byl malý oltář. 
Menší, než ten co byl uprostřed kostela vepředu. 
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Moje pocity byly klidné bez známek nervů nebo strachu, což 
se mi už dlouho nepoštěstilo. Jako kdyby se ve mně něco pohnu-
lo, ale jen nepatrně. Museli byste zklidnit svou mysl a nemyslet 
vůbec na nic. Oči mi o chvíli později jezdily ze zvědavosti na 
všechny strany, jako tehdy. Sledovala jsem obličeje několika lidí, 
kteří stáli kousek ode mě po levé straně, jak měli sepjaté ruce a 
oči pozvednuté směrem vzhůru, jako kdyby byli v nějakém tran-
su. Nejspíše se modlili a meditovali. O několik minut později, 
protnulo ticho tři cinknutí, které se ozvalo zepředu a všichni lidé, 
co seděli v lavicích, najednou povstali. 

Nad mou hlavou se rozezněly varhany, k nimž se přidal i 
sbor a také všichni lidé. I ti, co stáli mimo lavice. Držely v rukou 
zpěvník, který si mohl každý vzít ze stolku, který stál za poslední 
lavicí vzadu. 

Všichni zpívali a varhany hráli tak příjemně, až mě mrazilo 
v zádech. Připadalo mi, jako by mě píseň nadlehčovala, jako kdy-
by mě procházela celým tělem a probouzela ve mně radost. Srdce 
mi bušilo klidně a pokojně. Dokonce jsem měla pocit, jako kdyby 
se mi v očích objevovaly slzy, protože můj zrak se postupem ča-
su, jak hudba hrála, rozostřil. 

Poslouchala jsem jak se navzájem sbor a lidé doplňovaly. 
Pak ale lidé i sbor utichli a hudba se ztišila. Náhle se ze shora 
ozval hlas mladé dívky, který zněl kouzelně a úžasně. Nikdy 
předtím jsem nic takového neslyšela. Byl to pro mě nádherný 
zážitek, který si budu pamatovat až do smrti, neboť takový hlas 
s krásnou melodií, vás dokáže pohltit neskonalou radostí. Neexis-
tují snad žádná slova, kterými bych vám tu atmosféru popsala, 
dokud ji jednoduše nezažijete. 

Během toho, jak všichni zpívali a hráli, vepředu za oltářem 
už byl nastoupený kněz s ministranty, pěkně v řadě vedle sebe. 
Když zpěv mladé dívky skončil a hudba dohrála, nastalo nepatr-
né ticho, dokud si nevzal slovo kněz, který předstoupil před mik-
rofon. 

Všichni lidé s jeho slovy udělali kříž, potom se rozpovídal o 
tom, jak nás tu všechny vítá a nakonec nás vyzval k tomu, aby-
chom ztišili svá srdce a litovali našich hříchů, čemuž jsem samo-
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zřejmě nerozuměla, ale při důkladném pozorování lidí jsem zjis-
tila, že sklonili hlavu. Poté ji zvedli a odříkávali slova s knězem. 

Jak bych měla ztišit své srdce? Jsou to snad vzpomínky na 
uplynulý den, chyby, které se v mém životě objevily, a měla bych 
jich litovat? Ničemu jsem nerozuměla, zamyslela jsem se. 

Následoval další zpěv a poté čtení z jedné knihy, kterou mi-
nistrant rozevřel na určité stránce. Kněz rozpažil ruce a odříkal 
několik vět. Pak jeden z ministrantů přečetl z knihy, která byla na 
dřevěném podstavci vedle oltáře takový příběh, a potom násle-
doval další zpěv. Takto se to odehrálo ještě jednou s tím, že čtení 
byly dvě, ale příběh byl pokaždé jiný. Potom přišla knězova řeč. 

Je mi jasné, že je to pro vás nuda. Vždyť přeci pro vás víra nic 
neznamená, i kdyby opravdu něco existovalo. I já na tom byla 
stejně, protože dokud jsem neměla alespoň jediný důkaz něčeho, 
čemu bych mohla věřit, považovala jsem to za neexistující. Je-
nomže jak kněz mluvil, jeho řeč mě zaujala. Pokusím se vám ji 
aspoň trochu přiblížit, abyste si o tom udělali jasnější vizi a za-
mysleli se nad tím. Možná zjistíte, že ne všechno, čemu věříme je 
vidět. Proto mně jeho slova dohnala k přemýšlení. 

„Dneska odbočím trochu od čtení, které tu zaznělo, a chtěl 
bych mluvit o vztahu k lásce mladých lidí. 

Pro mladé slečny a dívky je první zamilovanost něco úžas-
ného. Je to stav, při kterém zažívají nejúžasnější chvíle radosti. Je 
to touha milovat svého vysněného chlapce, i za cenu toho, že 
může dojít i k nejintimnějším chvílím, které ještě nikdy nezažili. 
Nedokážou si uvědomit, co je ve vztahu to nejpodstatnější. Proto 
také vidíme, že po několika měsících chození, je většina dívek 
zklamaná. Buď již není zájem ze strany kluka, který by ji miloval, 
nebo byly nuceny za dohodu, že pokud se s klukem vyspí, pak 
budou spolu chodit dál. Tohle všechno je v dnešní době úplně 
běžný koloběh života a lidé si myslí, nebo mají pocit, že vztahy 
nejsou o ničem jiném, než o tomhle. Vidíme, že mnozí oddané 
páry se rozvádí, jen kvůli tomu, že už není co budovat, nebo už 
nemají k sobě mnohem více náklonnosti, věrnosti, než tehdy. Mít 
k sobě úctu, je jeden ze základních pilířů dnešní společnosti. To, 
že je člověk zdrženlivý, plánuje svůj život, není na škodu. Ba do-



120 
 

konce je to cesta, kudy se dá jít bez jakýchkoliv těžkých překážek, 
i když i na té cestě nějaké jsou. A k tomu nám napomáhá, aby-
chom se je snažily v životě překonávat - Boží láska. I ve vztahu 
jsou nějaké rozepře, ale sjednocení v jeden druhého a upevnění 
pouta mezi dívkou a chlapcem, nám pomáhá Božská láska. 

Na světě existují dva druhy lásky. Lidská a Božská, ale mno-
ho lidí si tohle neuvědomuje. Jaké jsou vlastně rozdíly mezi těmi-
to láskami? Víme, že ani jedna z nich není vidět, ale cítit. To, ja-
kým způsobem vnímáme lásku v sobě, se potom odrazuje 
v našem chování, neboť my jsme sami o sobě láska, ale pokud ji 
v sobě neprobudíme, nebudeme se snažit ji hledat, pak nemá 
smysl něco budovat. Jsou samozřejmě výjimky, kdy i lidská láska 
dokáže upevnit vztah, třeba i do smrti, ale to jsou jen výjimečné 
případy. Mladí pak zkouší něco nového, když už zjistí, že jen 
pouhé políbení nebo objetí nestačí a chtějí zažít nové dobrodruž-
ství. Sami od sebe si řeknou: „Co by to bylo za život, kdybych si 
nemohla nebo nemohl užít“. Ale je tohle opravdová cesta ke sku-
tečné lásce? Když se potom pár rozejde a zbudou jen vzpomínky, 
protože hlouposti dělá každý, někdy to ani dívka či kluk neunese 
a jediným východiskem jsou buď drogy, alkohol, nebo v tom nej-
horším případě i smrt. 

Abych to zakončil trochu pozitivně, tak mějme na paměti, že 
skutečná láska přichází od Boha. Jedině skrze něj nás může jeho 
láska povzbudit a povznést, pokud budeme chtít a chceme, aby 
nám pomohl tu lásku v sobě najít. Jedině Bůh je zdrojem věčné a 
pravé lásky, proto seslal na svět jednorozeného Syna, který vzal 
na sebe naše hříchy. Amen.“ 

 
Měla jsem z toho smíšený pocit. Když se ale nad tím člověk 

vážně zamyslí, ve skutečnosti má částečně pravdu. S něčím bych 
souhlasila, ale s něčím ne. Třeba to, že láska je jedna a nikoliv 
dvě, jak tu tvrdí. Pravdou ale je, že já mohu uzavřít sňatek nejen 
na radnici, ale i v kostele. Potom by to na druhou stranu mohla 
být pravda. Už nevím, čemu bych měla věřit. Je toho tolik, že 
mám pocit, jako bych o všem pochybovala. 
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Konec mše jsem nemohla přestat myslet nad tím, co kněz 
řekl. Začala mi z toho nepříjemně bolet hlava, že jsem si v jednu 
chvíli přála, aby to už skončilo. Moje srdce mi ale říkalo, že není o 
čem pochybovat, že je to jasné. 

Člověk se tady cítil celkem dobře. Neměla jsem žádný divný 
pocit, který by mi říkal, zda jsem v místě, kde nejsem vítána. 

Určitě jste měli někdy taky takový pocit, kdy jste šli někam 
do společnosti, kde jsou zvláštní lidi. Dívali se na vás tak podivně, 
jako kdyby vás tam nechtěli, nebo se k vám nechovali zrovna moc 
dobře. Pak vám nezbývalo nic jiného, než odejít jinam, protože 
vám to samo srdce řeklo a vy jste to tak cítili. 

Při pohledu na odcházející lidi z kostela, jejichž tváře byly 
plné zážitků a radosti z prožité mše, jsem bedlivě sledovala, zda 
mezi nimi neuvidím Tomáše. Teď když už umím trochu mluvit, 
mohla jsem si s ním promluvit o všem, co mě trápilo. Snad najdu 
na své otázky odpovědi a třeba konečně pochopím tohle všechno. 
Když jsem nakonec zjistila, že je kostel prázdný, otočila jsem se, 
když vtom vedle mě stál Tomáš s protáhlými rty do strany. 

Jeho úsměv mě doslova odzbrojil tak, že jsem se i já na něj 
musela usmát. Pak jsem se začala červenat, jako patnáctiletá pu-
bertální dívka, protože jeho pronikavý pohled mě úplně znemož-
nil ho pozdravit. Měl totiž tak prozíravé modré oči, jako jasná 
obloha na nebi. 

„Ahoj, Natálie, dlouho jsme se neviděli,“ pozdravil mě a po-
hladil dlaní po paži. 

Sklonila jsem pohled do strany, protože jsem se styděla a 
udělala krok vzad. Ani nevím proč, když ještě před několika dny 
jsem ho objímala. 

„Jsi nějaká zamyšlená, je ti snad něco?“ 
Rychle jsem zavrtěla hlavou, aby si myslel, že ne, jenomže mi 

to nezbaštil. Udělal krok blíže ke mně a chytnul mě dlaněmi za 
paže, ale jako bych to nečekala, nebo si neuvědomila, co dělám, 
mžikem jsem se z jeho držení vyvlíkla a odstoupila stranou. 

„Promiň, tohle jsem nechtěl,“ omlouval se mi. 
A já později trapně zavrtěla hlavou do stran, že je to v poho-

dě,, přesto mi mé myšlenky říkaly, abych mu odpověděla. Odpo-
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věz mu, odpověz mu. Vždyť už umíš mluvit. Po chvíli ticha, jsem 
nakonec přeci jenom v sobě našla odvahu, abych mu řekla, co mi 
ve skutečnosti je. Znervózněla jsem přitom, a když jsem se mu to 
chystala říct, najednou začal mluvit místo mě on. 

„Můžu tě pozvat na zmrzlinu?“ 
Bylo mi trapně. Možná vám to tak nepřijde, ale já to v sobě 

cítila. S nadšením jsem pokývala hlavou, abych zakryla svou ta-
jemnou tvář a vyrazili jsme. 

Na náměstí, kam jsme dorazili o patnáct minut později, byl 
stánek s točenou zmrzlinou, který tam stál v letních a teplých 
dnech. Dalo by se říci i za každého počasí. Cestou ke stánku jsme 
spolu nepromluvili ani slovo. Možná se styděl mi něco říct, nebo 
neměl odvahu. Na druhou stranu jsem to měla to samé, ale když 
se mě zeptal na to, jakou zmrzlinu si dám, musela jsem začít mlu-
vit, abych mu ukázala, že to už umím. 

„Čokoládovou,“ vypustila jsem ze sebe, aniž bych si uvědo-
mila, že jsem řekla plynulé slovo. Kdyby se však Tomáš na mě 
nepodíval s radostnou tváří, nejspíše bych si to neuvědomila ani 
za hodinu, nebo v horším případě, třeba druhý den, neboť moje 
paměť nebyla ještě natolik zdravá, abych si pamatovala všechno, 
co jsem poslední hodinu zažila. 

„Natálie, víš, co jsi právě řekla?“ 
A já se zamyšleným pohledem na stánek a prodavače, který 

nás vůbec nechápal, stála jak kamenný sloup. Pak mi to konečně 
docvaklo. Později jsem opět řekla čokoládovou, abych si jasně 
zapamatovala, že mi nedělá problémy, říct jakékoliv slovo. Žádné 
hlesnutí, zadrhávání, jednoduše jasná plynulá odpověď. 

Celým tělem mi projela taková energie radosti, až moje oči 
zaplavily slzy. Možná se tomu smějete, ale kdybyste něco takové-
ho prožili i vy, nejspíše byste na tom byli úplně stejně. 

Když mi prodavač podal zmrzlinu, jeho výraz ve tváři byl 
poněkud zaražený, když viděl moje oči utopené v slzách, jako 
kdyby se chystal mi položit otázku, co se mi stalo, nebo v lepším 
případě, zda nechci pomoct. Když jsem ji od něj vzala, zkusila 
jsem říct, děkuji a ono to opět vyšlo. Sice nechápu jak, ale byla to 
realita. Prostě z ničeho nic, najednou začnete mluvit. 
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Je to stejně zvláštní. Nikdy předtím jsem na žádné zázraky 
nevěřila, ale teď asi začnu, protože začít mluvit hned z fleku, to 
chce pořádný kousek odvahy, zvlášť když nemáte žádné pomyš-
lení, jak něco říct. Zdravý člověk nikdy nepřemýšlí, když chce 
něco říct, ale ten kdo třeba mluvit neumí, nebo mluví špatně, o 
tom hodně přemýšlí. Namáhá se a někdy ani nic neřekne. 

Když jsme odcházeli od stánku, Tomáš si všimnul, jak mi po 
tvářích tečou slzy a ochotně mi nabídnul papírový kapesník, kte-
rý jsem s úsměvem na tváři přijala. Mé tělo zažívalo radostný 
pocit, který se nedal vyjádřit slovy. 

„Je krásné slyšet znovu tvůj hlas,“ řekl mi Tomáš, když jsem 
si otírala oči. 

„Ne… můžu to… mu uvěřit,“ vzlykla jsem. 
„Už bys měla přestat plakat a raději se pustit do zmrzliny. 

Máš jí pomalu plné ruce,“ ušklíbnul se Tomáš. 
Když jsem se trochu uklidnila a schovala si kapesník do 

kapsy, má levá dlaň byla potřísněná roztávající zmrzlinou. 
„Taková škoda,“ a rychle jsem začala slízávat ty nejkritičtější 

místa na zmrzlině. Byla tak úžasná, až mě uklidnila její chuť. 
„Sedneme si sem, ať si klidně otřeš dlaň. Ukaž, podržím ti 

to,“ navrhl Tomáš a podal mi další kapesník. Pak si vzal mou 
zmrzlinu a já se začala otírat. Moje dlaň však byla lepkavá od 
toho cukru. Když jsem šla vyhodit kapesníky, na náměstí byla 
malá fontána, do které tryskem ze země prýštila voda. Tam jsem 
se opláchla a vrátila zpátky. 

„Prosím, slečno,“ předal mi s rázným, ale úsměvným hlasem 
Tomáš téměř rozteklou zmrzlinu. 

Konečně jsem si ji mohla vychutnat naplno, i když už nevy-
padala, jako ze začátku. Přesto byla moje tvář hluboce zamyšlená, 
čehož si Tomáš o chvíli později všimnul a zeptal se mě, zda si 
nechci o něčem promluvit. Jako kdyby přesně tušil, že se ho chci 
na něco zeptat, jenomže já nevěděla, jak mu to mám říct. 

„Stále tomu nemůžeš uvěřit, viď?“ 
Zavrtěla jsem hlavou, že ne, protože se mi nikdy nic takové-

ho nestalo. 
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„Je těžké si uvědomit, že to byl zázrak. Na světě se děje mno-
ho zázraků, mnoho nevysvětlitelných událostí, na které nejde 
odpovědět. Nevěřící lidé pokrčí rameny a hodí to za hlavu, proto-
že o tom nechtějí moc přemýšlet. Doktor, který diagnostikuje 
někomu nevyléčitelnou nemoc a on se do měsíce uzdraví s tím, že 
není v jeho těle po nemoci ani památky, řekne, že to musel být 
zázrak. Nic jiného neexistuje. Nebo ten, který začne z ničeho nic 
chodit. Bůh udělá denně mnoho zázraků, ale člověk ani neví, od-
kud se zázraky berou, protože Boha by v tomhle hledal málokdo.“ 

Tomáš povídal a já mu pozorně naslouchala. Když nad jeho 
slovy přemýšlím, nevím, co si o tom mám myslet. Je pravdou, že 
zázraky nejdou vysvětlit. Nikdo, opravdu nikdo vám to nevysvět-
lí. Ať se snažíte dojít k jakémukoliv závěru, k žádnému nedojdete. 
A tak je jednodušší nad tím mávnout rukou a smířit se s tím. Me-
zitím jsem dojedla zmrzlinu a řekla: 

„Já, se ti chci… za všechno, co jsem ti… udělala, omluvit, pro-
tože to bylo… ode mě hnusný. Mrzí mě to… všechno. Tys pro mě-
udělal hodně, i když můj zápočet nedopadl dobře. “ 

Tomáš se na mě podíval a já na něho. Oční kontakt nás spojil 
jen na chvilku. Jelikož jsem se styděla za všechny ty nepříjemné 
chvíle, které jsem mu způsobila, strhla jsem pohled do strany. 

„Natálie… podívej se na mě,“ řekl a chytnul mě za tvář, aby 
natočil mou hlavu čelem k němu, „modlil jsem se za tebe, aby ses 
dostala z kómatu.“ 

„Já vím… viděla jsem tě,“ odpověděla jsem mu strnulou a 
zamyšlenou tváří. 

„Potom musíš vědět, že jsem ti už tehdy odpustil. Jak jsi mě 
mohla vidět?“ 

„To je přesně to, o čem chci s tebou celou dobu mluvit, ale 
nemohla jsem, dokud se moje řeč nevrátila.“ 

„Teď ti nerozumím.“ 
Znovu jsem od něj odvrátila pohled, poněvadž mě bylo špat-

ně. Nejspíš to bylo od toho, že jsem nesnídala a dala si na lačný 
žaludek studenou zmrzlinu. Jakmile se ale moje myšlenky začaly 
soustředit na vzpomínky z kómatu, trochu se mi udělalo lepší, 
zároveň mě rozbolela hlava. Pak jsem si povzdechla a doufala, že 
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bolest zmizí, ale nezmizela. Docela mě to vysilovalo, ale já s tím 
nemohla nic dělat. 

„Nevím, jak mám začít. Všechno je tak matoucí, že si dokážu 
jasně vybavit snad jen jedinou vzpomínku. Ostatní jsou téměř 
rozmazané. Neznamená to ale, že bych je zapomněla, protože 
byly natolik živé, že se dají těžko považovat za sen. Pro mě to 
byla realita, jako teď, když s tebou sedím tady na lavičce. 

Jasně si vzpomínám, jak mě srazilo auto a všechno se před 
mýma očima ztmavilo. V prvním okamžiku jsem cítila prudkou 
bolest, ale jen na chvilku. Bolest za několik sekund ustala a já se 
cítila tak lehká. Jako kdybych se měla vznášet, protože se mě gra-
vitace vůbec nedotýkala, ani necítila to, že ležím na zemi. Otevře-
la jsem oči a všude byla tma. Ani teplo nebo zimu jsem necítila. 
Všechno bylo tak zvláštní, že je to k neuvěření. Navíc mi to přišlo 
jako reálný, že jsem toho součástí, pak jsem si řekla, že to bude 
sen, ale nebyl. 

Když jsem o chvíli později vstala a postavila se na nohy, pro-
budil se ve mně strach, který mi bránil zavolat o pomoc. Všude 
byla jen temnota. Potom si vzpomínám, že ta tma v sobě skrývala 
podivné hlasy, skřípavé bolestivé hlasy, které se mi draly do uší. I 
když jsem si uši zacpala, nebylo to nic platné. Bolelo mi celé tělo, 
dýchala jsem zkažený vzduch, který byl cítit po síře. Něco se mě 
dotýkalo, ale já nic neviděla, ani nenahmatala. Jako kdyby tam se 
mnou někdo byl, ale nebyl vidět. 

Když už jsem si myslela, že je se mnou konec, náhle se obje-
vilo světlo, které mě pohltilo. Objevila jsem se přímo v něm. Vy-
padalo jako zářivý tunel, kde nebyl oproti temnotě žádný strach. 
Ze světla byla jasně cítit radost a láska. Ale taková jiná láska, než 
na jakou jsem zvyklá. Procházela mi celým tělem. Bylo to něco 
úžasného a krásného. Vlastními slovy bych to nedokázala popsat. 
Jednoduše to člověk musel zažít. 

V tom světle se objevila žena. Mladá žena, která přede mnou 
plakala. Byla na rozdíl ode mě oblečená v bílých šatech. Usmívala 
se na mě, ale já jí nerozuměla. Nepochopila jsem, proč se tak cho-
vá. Nakonec se ale ukázalo, že…“ náhle jsem přestala, protože mě 
to dojalo, „že ta žena, které nemohlo být víc jak třicet let, byla 
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asi… asi moje… moje matka. Ale tehdy, když jsme byli v tom tune-
lu, jsem to nevěděla, až později, kdy jsme došli na konec toho 
tunelu, a já přes světlo vstoupila do takové místnosti, kde upro-
střed stálo zrcadlo. V něm se objevily mé prožité události. Ale ne 
ty události, ze kterých bych měla radost. Byly to ty události, o 
kterých jsem si myslela, že nejsou zlé, ale ony byly, protože při 
pohledu na ně, mě zachvátila silná bolest. Byla skoro stejně 
trýznivá, jako v té temnotě. Docela mě to vystrašilo, protože dívat 
se na sebe, co dělám, nebo co jsem dělala a mohla udělat jinak, 
nebylo moc pěkný. V tom zrcadle jsem zjistila, že ta žena se jme-
nuje Rozálie a musí tedy být matkou, i když tomu nechci moc 
věřit.“ 

Sklonila jsem hlavu do dlaní, protože mě přerušil smutek, 
který mi vehnal slzy do očí. Bránil mi pokračovat, což bylo To-
mášovi líto a objal mě kolem ramen. Snažil se mě slovy trochu 
uklidnit, ale čím víc mě utěšoval, tím mi to bylo víc líto. 

„Nemusíš už pokračovat, Natálie. Zbytek si dokážu domys-
let.“ 

„Je to… je to tak… nespravedlivý, víš? Já nevím, co si… co si 
mám o tom myslet. Kde jsem to vlastně byla? A byla to pravda, 
nebo ne?“ vzlykala jsem a nemohla pomalu popadnout dech. 

„Je těžké si tohle všechno uvědomit a ještě těžší tohle všech-
no považovat za skutečnost. Existuje mnoho výpovědí o klinické 
smrti. Mnoho z nich jsou lidmi natočeny a nahrány na video por-
tály. Je jich plný internet. Někteří lidé o tom nechtějí ani slyšet, 
protože je považují za nesmysl. Kdyby ale viděli to, co lidé, kteří 
si tím prošli, nejspíš by změnili názor.“ 

Klinická smrt… Nikdy jsem o tom neslyšela. To víte, nevěřící 
člověk asi těžko bude hledat nějaké nesmysly o tom, že člověk 
prožil nadpřirozený stav. Řeknete si, že prožil nějaký sen, a teď o 
tom povídá jen za účelem se zviditelnit. Ale to, co prožil, mu ni-
kdo nemůže vzít. Kdyby se to stalo vám a vy byste o tom pověděli 
druhým, také by vám nevěřili. Jenže, mě se to stalo. 

„Ty mi věříš?“ zeptala jsem se ho a zvedla hlavu. 
„Podívej se mi do očí, Natálie a řekni, co ti říkají?“ 
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Zvedla jsem hlavu z dlaní a pohlédla do těch jeho svýma osl-
zenýma očima. Moje srdce mi říkalo, že ano. Věří mi, což jsem 
nikdy nedokázala pochopit. Jeho oči mě natolik v srdci ubezpe-
čovaly, že jsem se jen usmála. 

„Potom věříš i mým očím, když ti říkají, že tě milují?“ 
Jeho pohled do mých očí mě zcela ochromil. Vůbec jsem ne-

měla ponětí o tom, abych strhla pohled do strany, nebo udělala 
cokoliv jiného. Srdce mi bušilo radostí, když jsem ucítila jeho rty 
na těch mých. A znovu ten krásný pocit, znovu jsem si připadala, 
jako kdybych se vznášela. Tentokrát to bylo mnohem intenziv-
nější, když se radost rozlévala od srdce do celého mého těla. Byl 
to nejkrásnější okamžik mého života. 

„Oči toho říkají mnoho. Někdy dokonce víc, než jen pouhá 
slova. A já to cítím v srdci úplně stejně tak, jako ty, jinak bych tě 
přeci nepolíbil,“ promluvil následně Tomáš, jakmile jsem ho po-
líbila. 

„Promiň…“ omluvila jsem se mu, protože jsem si vzpomněla 
na to, jak jsem ho chtěla tehdy svést. 

„Vše je odpuštěno, Natálie, vždyť už ses mě omluvila. Věříš 
tomu, co se teď stalo? I tomu, cos prožila, když jsi byla 
v kómatu?“ 

„Pro mě je tohle skutečné, protože jsem se tě dotkla. Ale 
když jsem byla v tom kómatu… Já fakt nevím. Je to příliš moc 
vzdálené, abych tomu mohla věřit. Nikoho jsem se nemohla do-
tknout, ale pouze jsem cítila. Jaký je rozdíl mezi tím, že se někoho 
dotýkáš, nebo když cítíš?“ 

„Oboje by mělo být stejné. Ať už ses mě dotkla, nebo jsi 
v duši cítila touhu mě políbit, není v tom žádný rozdíl. Dotek i cit 
jsou jako jedno. A nejinak to bylo i v tom nadpřirozeném stavu. 
Musíš věřit tak, jak to cítíš. Nikdo by tě neměl přesvědčovat o 
tom, že to tak je, že tam kdes byla, je reálné. Je jen na tobě, čemu 
budeš chtít věřit. Jestli to přijmeš, nebo zavrhneš.“ 

Tomáš měl pravdu. Každý má právo se rozhodnout, čemu by 
chtěl věřit. Co považuje za realitu, zda existuje nadpřirozená moc, 
nebo jestli tam, kde jsem byla, je jiný svět, o kterém nikdo nic 
neví, kromě mě a několika výjimečných lidí, kteří si tím prošli. 
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Najednou mi ale hlavou něco problesklo. Úplně bych na to-
hle zapomněla, kdybych neztratila paměť a nevzpomněla si. 

„Můj bože…“ řekla jsem náhle, až jsem vstala. 
„Co se děje?“ podivil se Tomáš. 
Otočila jsem se k němu a zamyšleně se mu podívala do tváře. 
„Nemůžu ti to teď říct, ale jestli by ti nevadilo mě doprovodit 

domů, možná se to dozvíš. Pokud si dobře vzpomínám, všechno 
najdu u sebe doma,“ odpověděla jsem. 

„Naty, ty mě doslova děsíš. Sice nevím, co přesně máš na 
srdci, ale moc rád půjdu s tebou.“ 

Chytla jsem Tomáše za ruku a vyrazili jsme k nejbližší za-
stávce. Byla hned pod náměstím, při hlavní silnici. 
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KAPITOLA JEDENÁCTÁ 

 
ODHALENÉ TAJEMSTVÍ 

 
Cestou domů jsem v autobuse hluboce přemýšlela a vracela 

se v myšlenkách tam, kde bylo světlo, tunel a Rozálie. Kdybych 
neztratila paměť, možná bych si na to vzpomněla hned a spoustu 
věcí si uvědomila, ale všechno dopadlo jinak, než jsem čekala. 
Tehdy, než jsem opustila kóma, vzpomněla jsem si, jak mi Rozálie 
říká, že doma najdu na všechno odpověď. A potom mě přepadla 
vzpomínka na mé dětství, kdy jsem se jako malá holka ráda scho-
vávala pod postel rodičů v ložnici. Objevila jsem tam v podlaze 
vyřezaný čtverec, který se hýbal. Pod ním něco muselo být, pro-
tože když jsem na něj zaklepala, byl dutý, ale bála jsem se ho ote-
vřít. Možná, že nastal čas se tam podívat. A Tomáš mě chvíli po-
zoroval, jak mám skloněnou hlavu a dlouho ji nezvedám, jako 
bych byla uzavřená sama do sebe. 

Díky tomu, že byl se mnou Tomáš, cítila jsem se klidná a 
v bezpečí. Ne že bych měla z něčeho strach, ale především mě 
trápily obavy a velké očekávání. Jako kdyby se můj život začal 
pomalu měnit. 

„Jsi v pohodě?“ zeptal se mě a jeho hlas zněl starostlivě. 
Zvedla jsem pomalu hlavu a podívala se mu do tváře. V očích 

se mu odrážela starost. Pak jsem ho vzala za ruku a opřela si hla-
vu o jeho rameno. 

„Pamatuješ si, jak jsi přišel za mnou? Seděla jsem v parku a 
učila se.“ 

„Pamatuji…“ odpověděl o chvíli později a zahleděl se ven 
z okna autobusu. 

„Pak jsi šel se mnou domů a učil mě Systémy limit. Moje srd-
ce přitom bušilo jinak, než obvykle. Nikdy předtím jsem nic tako-
vého necítila. Jednou, když jsem byla zamilovaná, to bylo napo-
sled, co jsem něco takového cítila, ale pak se láska zvrtla a bylo 
po všem. S tebou mám pocit, že nic není tak obyčejné. Vím, že 
každý kdo se zamiluje, cítí v sobě neobyčejnou radost a lásku, jak 
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plní každému srdce po okraj, ale na jak dlouho? Cítím, jak věříš 
mým zážitkům, které jsem nastřádala v kómatu, ale kdybych 
tohle řekla někomu jinému, třeba Petře, nevěřila by mi. Nikdo 
z nich, koho znám by mi nevěřil, ani Honza.“ 

 
Takový pocit s Tomášem, jsem ještě nikdy necítila. Moje 

první láska nebyla taková, jak bych si představovala, ale tohle 
bylo něco výjimečného. Možná je to osud, možná je to shoda ná-
hod, anebo láska na první pohled. Mnoho z nás nevěří v lásku na 
první pohled, protože kdyby ano, bylo by jednoduché se zamilo-
vat. Někdo kdo se nám ale líbí, koho bychom chtěli mít, je zami-
lování mnohem jednoduché, proto se tomu říká láska na první 
pohled. Přesto nepřemýšlíme nad tím, co bude dál. Neplánujeme 
budoucnost, protože si myslíme, že není třeba. Díváme se na sou-
časnost, co se děje teď, ale zapomínáme, jaké by to třeba bylo 
v budoucnu. Proto láska později vyprchá a my říkáme, že láska na 
první pohled neexistuje. 

Záleží však na mnoho faktorů, které se sejdou. Můžeme mi-
lovat a neplánovat budoucnost, anebo milovat a plánovat bu-
doucnost. Je jen na nás co si vybereme, protože je to náš život, 
naše budoucnost. 

Při cestě domů městskou hromadnou dopravou, jsem si tak 
nějak představovala, jaké by to bylo být s Tomášem. Najít si spo-
lečné zázemí, mít společné zájmy, děti. Určit si nějaké body 
v životě a těch bodů společnými silami dosáhnout, je jeden ze 
základních pilířů společné budoucnosti, jak rozvíjet a upevňovat 
vztah, který vzešel z lásky na první pohled. Ale kdo z nás takhle 
přemýšlí? 

Když jsem se poprvé zamilovala, bylo mi čtrnáct let. Tehdy 
jsem chodila s Filipem, jedním klukem ze základní školy, který 
byl o půl roku starší, než já. Vůbec jsem si neodkázala uvědomit, 
co bych od života chtěla. Zda Filipa milovat i dál, do budoucna. 
Nikdy jsme o tom nemluvili, proto láska neměla dlouhý průběh a 
za několik měsíců bylo po všem. Na čtrnáct let se není čemu divit. 
Člověk ani nepřemýšlí dopředu, co bude, prostě a jednoduše žije 
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tak, jak jsem vám to už předtím řekla. Současností. Nemáte ani 
ponětí, co se může stát, a tak dáváte věcem volnější průběh. 

Z Tomáše vyzařovala taková zvláštní energie, kterou jsem 
nikdy necítila. To je jedna z věcí, která mi dodávala sílu postavit 
se čemukoliv. Ať už jsem ho objala, nebo prostě jen držela za 
ruku, moje srdce mi sílilo. První setkání ale nebylo o tomhle. Vů-
bec jsem neměla ponětí o nějaké energii, co by mě od něj po-
vzbuzovala. Tehdy jsem zřejmě byla naivní, protože bych si ne-
myslela, že někdo jako je on z něj budu cítit to, co jsem s Filipem 
necítila. Ne že bych vůbec nic necítila, ale takhle silně ještě ne. A 
s objetím to bylo mnohem více intenzivní. 

A jak se cítíte vy, když vás druhá polovička objímá? Máte ta-
kový ten stejný pocit, jako já? Nebo cítíte, ale ne tak silně, jak 
byste si přáli. Ať už jde o jakékoliv objímání, vždycky něco cítíme, 
i pouhý dotek těla. Ale energii, kterou vám dokážou lidé předat, 
existuje málo. Přesto musíme mít na paměti, že takových lidí není 
tolik, proto bychom si měli vážit těch, s kterými aspoň trochu 
něco víc cítíme, pokud nenajdeme ty pravé, s nimiž bychom byli 
šťastný do konce života. 

 
Tomáš mi sevřel ruku pevněji, ale tak s citem, že jsem necíti-

la žádnou bolest. Potom se podíval na mě a já zvedla hlavu z jeho 
ramena. Chvíli se na mě díval a poté řekl: 

„Nikdo nevěří tomu, když mu druhý povídá o věcech, které 
nesouvisí s reálným děním světa. Nadpřirozené jevy se nedají 
vysvětlit žádnými pokusy ani vědci. Na to je mysl člověka krátká. 
Kdyby si uvědomili, že věří ve věcech, které nikdy neviděli, ale 
vědci o nich hrdě prohlašují, že existují, pak lžou sami sobě a mají 
pochybnosti. Na světě se dějí zázraky, které se nedají vysvětlit a 
lidé o nich nepřemýšlí. Nedokážou si uvědomit, odkud se berou, 
nebo jak je to možné. Nechtějí být zatěžovány něčím, co nejde 
pochopit, protože sami nevědí, co si mají o tom myslet. 

Ale ty jsi prožila to, co ti nikdo nevezme a budeš tomu věřit, 
pokud sama budeš chtít. Já ti nemůžu říct, že to je pravda, nebo tě 
přesvědčovat o tom, že to je skutečné, mohu ti pouze věřit, nebo 
ti ukázat cestu, abys tomu porozuměla. Ale jen ty si musíš zvolit 
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cestu, po které bys chtěla jít. Ty musíš v sobě cítit, zda jsi prožila 
v kómatu nadpřirozený jev.“ 

Tomáš měl pravdu. Musím se rozhodnout, jako když se sama 
rozhoduji o svém životě. Přemýšlením a hledání pravdy o tom, co 
jsem prožila, není jednoduché. Jednoduší bude, zda najdu to, na 
co jsem si vzpomněla, až přijedu domů a potom se rozhodnu, 
jestli tomu budu věřit. 

Zázraky, jaké se ve světě občas dějí, nemají jasné vysvětlení. 
Proč? Nikdo si to nedokáže vysvětlit, protože nehledáme pravdu. 
A proč bychom taky hledali, když žádná neexistuje. Také není 
žádný důkaz, který by nám jasně řekl, že je to díky tomu. My ži-
jeme raději nezatíženi tím, co pro nás není vysvětlitelné a nechá-
váme si někdy namlouvat od jiných lidí věci, které ve skutečnosti 
nejsou ani pravda a nemyslíme sami za sebe. Pak všechno do-
padne tak, jak můžeme vidět. 

Když jsme dorazili domů, nestačila jsem si ani sundat boty a 
z kuchyně se ozval mámin hlas. 

„To jsi ty, Naty?!“  
„Ano, jsem to já,“ křikla jsem z chodby a během toho si sun-

dávala boty. „Počkej tady…“ řekla jsem o chvilku později To-
mášovi a zamířila do kuchyně, kde byla máma. 

„Kdes prosím tě byla?! Oba jsme měli o tebe strach, jestli se 
ti nepřitížilo, nebo něco nestalo,“ vyjekla máma. 

Trochu se ve mně probudila vina, že jsem to nikomu neřekla. 
Jenže mně bylo dvacet a byla jsem dospělá, tak proč bych to ně-
komu musela říkat? Pomyslela jsem si. 

„Já se byla projít… omlouvám se, ale je mi dvacet, copak vám 
musím všechno říkat?“  

Když mě uslyšel i táta, ihned přišel z obýváku a řekl:  
„Natálie, jasně chápu tvému rozhodnutí, proč si nic neřekla. 

Jsi dospělá, ale díky tomu, že jsi utrpěla silný otřes mozku, si nám 
to přeci jenom mohla říct. Co kdyby se ti znovu přitížilo? Dovedeš 
si představit, kdybys někde zkolabovala?“ 

„Ano, vím. Měla jsem vám to říct, ale odešla jsem brzy ráno. 
Nechtěla jsem vás budit.“ 
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Těžké vysvětlování rodičů, kteří mají o vás starost, asi nepo-
chopí vaše problémy. Když potřebujete být sami a o všem po-
přemýšlet. Na druhou stranu je hezké, že se starají, protože po 
rodičích už není nikdo, kdo by vás měl rád. 

Napila jsem se vody a otočila se k odchodu, když vtom za 
mnou máma řekla: 

„Za chvíli bude oběd. Mohli bychom se naobědvat společně, 
co říkáš?“ 

„Jo, myslím, že to bude dobrý nápad,“ natočila jsem hlavu při 
odpovědi a pak odešla. 

S Tomášem jsem odešla nenápadně do mého pokoje, aby tá-
ta s mámou nic nezjistili. Když jsem za sebou zavřela dveře, byla 
jsem rozrušená, ale taky plná očekávání a Tomáš si toho všimnul. 

„Nechceš se mi svěřit?“ 
„Sedni si na židli a chvilku tu počkej. Hned se vrátím.“ 
Vyšla jsem z pokoje plná zármutku a stresu a zavřela za se-

bou dveře. Pak jsem se o ně opřela a chvíli přemýšlela. Jestli jsem 
si na to dobře vzpomínala, mělo být to, co hledám, schované 
v ložnici. Pokud o tom ovšem věděl i táta, možná je to už někde 
jinde. Ach můj bože, kolik toho ještě musím vytrpět, než všechno 
skončí. Najdu to tam? A co bude pak? Snažit se teď myslet pozi-
tivně opravdu nešlo. Aby ale Tomáš nezkolaboval nudou, musela 
jsem ihned jednat. 

Dveře do ložnice byly na půl otevřené, proto jsem obhlédla 
situaci kolem, a když jsem se ujistila, že táta s mámou jsou dole, 
ihned jsem vklouzla dovnitř. 

Uvnitř byla manželská postel s nočními stolky po stranách. 
Dvě větší skříňky, zrcadlo a pod ním židle se stolkem, na němž 
byla všemožná kosmetika. Hned vedle bylo ve zdi okno a v rohu 
na druhé straně byl počítačový stůl. 

Když jsem zavřela za sebou dveře, ihned jsem zalezla pod 
manželskou postel a v podlaze objevila uzounkou spáru, která se 
táhla do malého čtverce. Jakmile jsem prsty sáhla na čtverec, 
zahýbala jsem s kouskem dřeva, který pod sebou něco skrýval a 
dokonale splýval s plavoucí podlahou. Jaké štěstí, že pod postelí 
není žádný koberec, prolítlo mi hlavou. 
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Nehtem jsem zajela do spáry a pokusila se kryt vyloupnout. 
Nejdříve mi přišlo, že to vůbec nešlo, ale když jsem z jedné strany 
pořádně zabrala, podařilo se mi to a kryt dala pryč. Potom jsem 
pomalu nahlédla dovnitř, ale protože byla tma, nic jsem tam ne-
viděla. Pravou ruku jsem opatrně vložila dovnitř a zjistila, že 
otvor je malý a na jeho dně byl kousek papíru. Vtom se na scho-
dišti ozval mámin hlas, že má oběd připravený. Ani nevíte, jak já 
se v tom okamžiku lekla, a bouchal se hlavou o postel. Ihned po-
tom jsem vrátila kryt malé přihrádky zpátky na místo a vylezla 
ven. 

Na první pohled jsem v ruce držela bílou zaprášenou obálku 
a při důkladnějším zjištění jsem objevila písmo. Bylo tam napsá-
no „Pro Natálii“. Zatmělo se mi před očima, když jsem si to pře-
četla a sevřel z toho žaludek. Udělalo se mi špatně. 

Kdyby se ovšem z chodby neozval hlas mého táty, abych při-
šla dolů, že jdeme jíst, nejspíše bych tam civěla na to písmo ještě 
dalších několik minut. Okamžitě jsem proto vstala a zamířila 
z ložnice ven. 

„Už jdu!“ křikla jsem na tátu a zašla zpátky do svého pokoje, 
kde na mě netrpělivě čekal Tomáš. 

Své pocity jsem těžko zakrývala, což samozřejmě Tomáš 
ihned poznal. Neuplynula ani minuta a zeptal se mě, zda je 
všechno v pořádku. Vůbec jsem mu ale neodpověděla, protože 
moje myšlenky byly soustředěny na bílou obálku, kterou jsem 
držela v ruce. Když na mě promluvil ještě jednou, přešla jsem od 
dveří k posteli a sedla si na ni. 

„Natálie? Je tohle to, co jsi mi nechtěla říct?“ 
Jenom jsem pokývala hlavou a začala obálku v úzkosti oteví-

rat. Přitom se mi třásly ruce a na srdci ozývala mírná bolest. Na 
jednu stranu jsem cítila, že tam najdu to, co jsem asi neměla vě-
dět. Na tu druhou jsem byla velmi zvědavá, protože jestli tam 
najdu to, co si myslím, pak se mi změní život. 

Tomáš si mezitím vedle mě sednul a sledoval moje třesoucí 
se ruce, jak pomalinku otrhávají zalepený kraj obálky a občas se 
podíval do mé tváře. 
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Když byla obálka otevřená, sáhla jsem dovnitř a vytáhla z ní 
složený papír, který jsem následně na to rozložila a začala číst… 

Nikdy v životě bych si nemyslela, jak působivý to na mě bu-
de. Od prvního slova se z mých očí začaly hrnout slzy a mé tváře 
z toho zčervenaly a zvlhly. Srdce se mi rozbušilo tak silně, že se 
mi dělalo špatně, až jsem chtěla v jednu chvíli skončit, ale nešlo 
to. Musela jsem to dočíst až do konce, protože na konci bylo na-
psáno jméno autora, který ten dopis napsal hodně dávno. 

„Natálie… je ti dobře?“ starostlivě se mě zeptal Tomáš, který 
netušil, co jsem si právě přečetla. Až když jsem mu dopis mlčky 
předala a on si ho přečetl, ihned věděl, proč pláču. 

Vstala jsem během toho, jak si četl dopis, a ze šuplíku u stol-
ku vytáhla papírové kapesníčky, abych se mohla vysmrkat. 

„Je mi to moc líto, Natálie. Kdybych mohl něco udělat a utěšit 
tvé bolavé srdce, tak udělám,“ nabídnul mi pomoct hned, jak si 
dopis přečetl. 

„Mohl… mohl bys mě obejmout?“ sotva ze mě vypadlo. 
Tohle bylo jediné, na co jsem se zmohla. Když Tomáš vstal a 

objal mě, najednou to přišlo mnohem víc. Ta bolest, která vás 
nutila neustále plakat, ta bolest, co se vám rozlévala do všech 
koutů vašeho těla a ztížila vám život. Tak pevně jsem se ho drže-
la, abych neslítla na zem, protože se mi začala motat hlava. Jako 
kdyby vás posadili na kolotoč a roztočili vás tou nejvyšší rychlos-
tí. 

Trvalo to naštěstí jen chviličku, pak se všechno ve mně zača-
lo podivný způsobem, uklidňovat. Možná díky tomu, jak mě To-
máš hladil po zádech. 

O chvíli později se však za dveřmi ozval hlas mého táty, kte-
rý mě volal k obědu a ve mně začal žít vztek. On tohle musel ce-
lou dobu vědět a nic mi neřekl. Když otevřel dveře, vzdala jsem 
se Tomáše a podívala se na něj. 

„Dobrý den,“ pozdravil Tomáš, jakmile táta vešel. 
„Natálie, kde prosím tě jsi, jdeme obědvat. Co se tu děje?!“ 
„Jak se ještě můžeš tak hloupě ptát!“ vyjela jsem po něm. Do-

cela jsem se divila, jak se ve mně vztek vařil mnohem víc, než 
smutek. 
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„Natálie! Co je to s tebou? Já ti nerozumím.“ 
Přišla jsem k posteli, kde ležel dopis a vzala ho, abych mu ho 

dala do ruky. 
„Tady! Nikdy jsi mi o něm neřekl. Proč?!“ 
Táta se musel v tu chvíli hodně stydět, protože nenašel od-

vahu mi to říct. Stál mlčky na místě a bylo vidět, že ho to moc 
mrzí. Jasně, celou dobu to nosil v sobě a nic mi neřekl, proč by ho 
to mělo teď najednou mrzet? Jeho tvář to dávala ale najevo. 

„Natálie… já…“ 
„Ne! Ty hlavně už nic neříkej. Jestli mi chceš něco říct, tak 

nejdřív zpytuj svědomí, a až najdeš odvahu mi pohlédnout do očí, 
pak za mnou přijď, ale ne dřív!“ 

Rozzlobila jsem se na tátu tak, jako nikdy předtím, protože 
tohle mi měl říct. Celých dvacet let jsem žila ve lži, ale teď, jediný 
dopis vám změní doslova všechno. Jaký to má potom smysl, 
abych žila? Nejraději bych se v tuhle chvíli vrátila zpátky do kó-
matu a už nikdy se z něj neprobudila. 

„Tys to věděl, celých dvacet let jsi to věděl a nic jsi neudělal! 
Proč?!“ 

„Natálie… já… je mi… líto,“ vykodrcal jen ze sebe. 
„No jasně, teď je ti to líto, když ne dřív. Ale mě to líto není! 

Jak můžeš být tak bezohledný vůči mně? To tě nenapadlo, že 
bych to měla vědět?!“ 

„Ano, jasně, že jsem to věděl a chtěl ti to říct, jenomže jsem… 
chtěl jsem…“ 

„Neměl jsi odvahu, co?! No jasně, hlavně, že jsi chtěl, abych si 
udělala vysokou školu a já na to poslušně kývla!“ 

Křičela jsem na něj, protože jsem byla v šoku a přitom breče-
la. Nikdy v životě bych si nemyslela, že by mi takhle zalhal. Celý 
můj život se ocitl v troskách. 

„Jdeme, Tomáši, tady už nikdy nechci být,“ řekla jsem rázně, 
potom chytla Tomáše za ruku a odešli jsme. 

Dole na chodbě jsem se střetla s mámou, která se na mě dí-
vala tak, jako kdyby se mnou soucítila. Hleděla do mých tváří a já 
na ni, ale nic neřekla. Možná se mě chtěla zeptat, kam jdu, ale 
zřejmě neměla v tu chvíli odvahu. Asi se bála, abych na ni nevyje-
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la stejně, jako na tátu. Třískla jsem za sebou dveřmi a 
v doprovodu Tomáše jsem zmizela v ulici. Neměla jsem ani chuť 
ohlédnout se za sebe, aby se mi ještě víc neudělalo špatně. 

 
Jediný dopis dokáže člověku změnit život. Rodinné tajem-

ství, které v sobě skrývá snad každá rodina, pak rozvrátí vztahy 
mezi rodiči, pokud se jedná o závažnou věc, týkající se vašeho 
života. Jak těžké musí být tohle unést? Někdo si to nechce připo-
menout, někdo chce zapomenout a někdo by chtěl skončit. 

Když jsem se poprvé setkala v kómatu s Rozálií, která tra-
gicky zemřela při porodu, mě nenapadlo, že spolu budeme mít 
hodně společného. Nebýt toho dopisu, asi bych tomu všemu ni-
kdy neuvěřila, ale teď mě to přesvědčilo, abych o tom neměla 
pochybovat. Kdyby se mi nevrátila paměť, nejspíše by to bylo 
nejlepší. Raději žít ve lži, než v pravdě a nést si své břemeno na 
srdci, až do konce života. To bych potom zapomněla i na Tomáše, 
který byl se mnou a držel mi ruku, když mi bylo nejhůř. Jako tře-
ba teď. Možná chtěl osud, aby to takhle dopadlo, protože kdyby 
bylo po vašem, asi byste nechtěli nic takového prožít. Jak už jsem 
jednou řekla. Zapomenout je jedna z cest, jak dát životu novou 
šanci, ale snažit se za každou cenu změnit to, co už změnit nejde, 
je cesta bolesti a utrpení. 

Kdyby lidé, milovali své přátelé tak, jak milují sami sebe, na 
světě by bylo o poznání lépe, protože bychom nežili ve lži. Jelikož 
v nás převládá nenávist, závist, zlost, nemáme příliš mnoho mož-
ností, jak to ze sebe vypudit. Ale existuje v nás vůle, jak tohle 
všechno potlačit. Jen musíme chtít a nebát se toho. Přijmout tohle 
vše jako součást našeho života a hledat místa, která nám pomů-
žou se od toho oprostit. A jsou ta místa, ale jak už jsem jednou 
řekla, nikomu nic neříkají, protože lidé raději žijí podle sebe, ne 
podle života, který jim staví do cesty osudové okamžiky. Naše 
povaha se od ostatních liší v mnohém, ale životem jednoho dru-
hého jsme si natolik podobni, že máme společné soužití. 

Díky tomu, že byl se mnou Tomáš, jsem mohla být trochu 
klidná. Jeho přítomnost mě těšila v každém směru. On vždycky 
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věděl, co bylo pro mě důležité. Když jsem něco potřebovala, moh-
la jsem se na něj spolehnout. 

„Co teď budeš dělat?“ zeptal se Tomáš. 
„Nejraději by bylo, kdybych se vrátila zpátky do kómatu a už 

se z něj neprobrala,“ lehce jsem vzlykla, protože se mi v hlavě 
točilo posledních dvacet minut mého života. Kéž by tenhle den 
nikdy nenastal, nic by se nestalo, pomyslela jsem si. 

„Neměla bys takhle mluvit. Jsou ještě horší věci, než jen od-
krýt pravdu o svém životě,“ snažil se mě Tomáš uklidnit. 

„Nevím, jestli je ještě něco horšího, než zjistit takovouhle 
pravdu. Já nevím, co mám dělat. Je mi ze všeho tak špatně…“ 

„Tak si pojď sem sednout,“ řekl Tomáš a já si ani neuvědomi-
la, že jsme na zastávce. Připadala jsem si, jako kdybych přestala 
vnímat svět kolem a vůbec se nesoustředila na to, kam jdu. 

Vytáhla jsem si kapesníček, abych si mohla otřít oči a tváře. 
Tomáš mě poté vzal kolem paží a já složila svou hlavu na jeho 
hruď. 

„Kdyby bylo v mých silách ti pomoct, udělal bych pro tebe 
všechno, jen abych mohl vykouzlit na tvé uplakané tváři ten nej-
hezčí úsměv.“ 

Aspoň někdo se mnou soucítil. Cítila jsem se tak prázdná a 
samotná, ale s Tomášovou přítomností, ve mně dýchala alespoň 
kapka naděje, že všechno bude zase dobrý. Ale jak mám najít to 
dobré, když kolem mě jsou lidé, kteří mi jen ubližují, pokud nebe-
ru v potaz, že byl se mnou Tomáš. Možná byl čas se ztratit. Zmi-
zet z očí všech, které zrovna teď vidět nemusím. Na druhou stra-
nu jsem měla pocit, že by to nebyl dobrý nápad, ale já se tomu 
bránila. Byla jsem rozhodnutá odejít z přítomností těch, kteří mi 
ublížili. 

„Jestli pro mě chceš opravdu něco udělat, pak mě vezmi od-
tud. Už nechci nadále pobývat s těmi, co mi ubližují, já už nemám 
sílu, abych všechno dokázala zvládnout. Je toho na mě moc. Pro-
sím, Tomáši, vezmi mě odtud.“ 

„Natálie… tvoje pocity jsou teď rozbouřené, a tak to budu 
brát s rezervou. Neměla bys takhle mluvit, protože nikdy nevíš, 
kdy je budeš zas potřebovat. Ale jestli opravdu chceš zmizet, tře-
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ba jen na pár dní, možná bych věděl o místě, kam bys mohla slo-
žit hlavu,“ řekl Tomáš a odjeli jsme spolu pryč. 

Odvezl mě k sobě domů, kde jsem zůstala dva dny. Ve snu by 
mě nenapadlo, že bydlí sám v bytovce. Vlastně jsem o něm nic 
nevěděla, ani to, že tragicky přišel o rodiče, dokud mi to všechno 
neřekl. A já ho litovala, omlouvala jsem se mu, za moje drzé cho-
vání. On mi však oponoval, abych to pustila z hlavy, ale já s ním 
začala soucítit, jako on soucítil se mnou. 

Během těch dnů se mé myšlenky rozležely tak, že jsem si za-
čala uvědomovat, proč to vlastně táta takhle udělal. Když mi 
k tomu ještě něco řekl Tomáš, který říkal, že můj táta pro mě 
chtěl to nejlepší, že mi nechtěl ublížit, ale pomoct, abych nebyla 
vystresovaná, nežila v bolesti a všemu porozuměla až teď, roz-
hodla jsem se, že se vrátím a všechno mu odpustím. 

 
A tak jsme začali žít zase, jako rodina. Janu, mou nevlastní 

matku jsem brala jako svou druhou nejlepší mámu, přestože mo-
je matka, bude ta v mých vzpomínkách. Jistě se ptáte, jak to do-
padlo i s mou nejlepší kamarádkou Petrou. Setkali jsme se a já jí 
nakonec řekla vše, co jsem viděla, i když jsem přesně věděla, jak 
na to zareaguje. Taky jsem jí odpustila, protože můj život se 
změnil tak, jako kdybych začala žít úplně nový. S Honzou jsem se 
už moc nebavila, byl pořád stejný, ale nenávist jsem k němu necí-
tila. Stále jsem ho měla ráda. S Tomášem bylo všechno jiný. Zami-
lovali jsme se do sebe a společně dodělali školu. Určitě byste také 
chtěli znát odpověď na to, jestli jsem začala věřit v Boha. Nebudu 
vám lhát, že jsem do kostela nechodila, ano, chodila, protože To-
mášova láska, byla tak velká, že jsem si nemyslela, jak úžasné to 
s ním bude. Nikdy bych si o něm tohle nemyslela, dokud jsem ho 
mnohem víc nepoznala. A jak se říká. Nikdy si nemyslete o člově-
ku, který se vám od pohledu nelíbí, něco zlého, dokud ho sami 
vnitřně nepoznáte. 

A to je konec mého příběhu, který změnil můj život. Ne 
k horšímu, ne k bolesti, i když ta ve mně bude napořád, ale 
k naději, radosti i štěstí. Pomohlo mi i to, že místo, o kterém jsem 
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vám říkala, že většině lidí nic neříká, do něhož jsem chodila, bylo 
pro mě zázrakem jiného života. 

 
Nakonec bych vám chtěla říct, že ať už se v životě rozhodne-

te jakkoliv, musíte cítit, že jste si zvolili tu správnou cestu, kterou 
otevřete jedině svým klíčem uvnitř svého srdce, které ve vás září. 
A že těch klíčů v srdci máte tolik, že si je ani neuvědomujeme, 
protože nemilujeme sami sebe. Nemáme k sobě úctu, ale kdyby-
chom si tohle uvědomili, že kdybychom milovali sami sebe, zjis-
tíme, že nás naplňuje skutečná láska, která nikdy nevyprchá, pro-
tože jsme ze skutečné lásky stvořeni. A jsou místa, která nám 
pomůžou v sobě tohle probudit, pokud tomu budeme věřit. Já 
jsem na ty místa chodila s Tomášem. Je to takový zázrak, když 
zjistíte, jak sami sebe dokážete tolik milovat. Každý den na své 
tváři odkryjete úsměv, protože budete vědět, jak vás energie do-
káže naplnit takovou radostí, kterou ani slovy nejde vyjádřit. 
Budeme milovat každého a nikdy k němu nebudeme cítit zlost 
z toho, že nám třeba ublížil, i když nás to zamrzí. A pak, všechny 
ty nadpřirozené věci, budete brát jako samozřejmou věc, která se 
denně odehrává před našima očima. 

To máte jako třeba zázrak. Já žila v domnění, že žádné zá-
zraky neexistují, ale teď, když se podívám sama na sebe a vrátím 
svůj život ve vzpomínkách o několik měsíců zpátky, konečně vím, 
že jsem zázrak prožila. Na své cestě potkáte mnoho zázraků, ale 
kolik si jich uvědomíte? Nebo se stačí jen dívat kolem sebe, co 
nám život dává, jaké máme štěstí, že se objeví někdo, kdo by nás 
chtěl poznat, uklidnit naši bolavou duši nebo poznat. Milujte sa-
mi sebe, co nejvíc to jde, smějte se z každého dne, prožívejte ra-
dost, protože té není nikdy dost. Jedině tak, vás nic nedokáže 
překvapit, ani zranit tam, kde nás to nejvíce bolí. Zázraky se dějí 
každý den, ale je jen málo lidí, kteří si je uvědomí, dokud je neza-
žijí na vlastní kůži. Jmenuji se Natálie Verisová a tohle je můj ži-
vot. A jaký je ten váš? 
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EPILOG 
 

Moje milovaná dcero, 
 
až budeš číst tento dopis, já už tady nebudu, protože až přijdeš 
na svět, můj zdravotní stav mi již nedovolí dál žít. Je mi moc líto, 
že to takhle dopadlo, ale neměla jsem na vybranou, protože jsem 
si přála mít dítě. Tolik bych si přála tě obejmout a už nikdy ne-
pustit, ale osud chtěl, aby to bylo jinak. Ty jsi pro mě velkým zá-
zrakem, který rostl pod mým srdcem, i když se tě nikdy nebudu 
moct dotknout. Pro mě jsi byla štěstím od samého začátku, kdy 
jsem tě počala. Přijde den, kdy všechno pochopíš, proč to tak 
skončilo. I když mě už neuvidíš, já s tebou budu navěky, protože 
se budu na tebe neustále dívat z jiného místa. Jen tě nebudu moct 
utěšit, ani obejmout, když ti bude nejhůř. 

Užívej si života, směj se, poznej kamarády a buď hodná hol-
čička. Tátovi to nedávej za vinu, že ti neřekl o mě, neboť chtěl pro 
tebe to nejlepší. Ať se bude dít cokoliv, vždycky měj na paměti, že 
tě bude milovat. Můj čas se totiž pomalu nachyluje. Dělej každé-
mu jen radost, protože té není nikdy dost. 

Nakonec mi dovol ti do života popřát mnoho zdraví, lásky, 
splněných přání a štěstí. Doufám, že si tě najde kluk, který na 
tebe bude hodný, udělá tě šťastnou a nikdy tě neopustí. Věř, že já 
tě budu milovat navěky. 

 
tvoje milující maminka Rozálie 


