Moje knížka
„Procházela jsem zrovna kolem výlohy knihkupectví a dívala se do výlohy. Poslouchej,
myslím to vážně! Jedna z těch poskládaných knih, co tam byly vystavený asi spadla a otevřela
se. No a přečetla jsem v ní první větu a zastavil se mi dech. Když jsem se nadechla, pořád
jsem si ještě neuvědomovala, co vlastně dělám. Šla jsem dovnitř. Prodavačka se musela
leknout. Já sama bych se lekla. Šla jsem v tom obchodu uličkou a mezi hromadou, která tam
byla vystavená jsem si uvědomila, že nevím, jak se ta knížka jmenuje.“
„Tak proč jsi…“
„Nepřerušuj mě sakra!“ Rozklepal se jí hlas, protože už dlouho něco takového a takovým
tónem neřekla.
„Neznám název, ale dokázala bych tu knížku odvyprávět celou. Každý slovo… Šla jsem teda
k prodavačce, a když jsem vykoktala, že chci tu otevřenou knížku ve výloze, došlo mi, jak
strašně šíleně musím vypadat. Chápeš, plíce jsem měla v krku, oči se mi orosily, mluvila jsem
strašně nahlas… A přitom jsem tam vešla bez pozdravení! Taky jsem se pak zastavila
uprostřed obchodu. Asi bych se omluvila, kdyby mi ta prodavačka tu knihu nepodala tak
rychle, ale to je jedno… Zaplatila jsem a odcházela s igelitovou taškou, ve který byla ta
knížka. Jenže teď už mezi mnou a knihou nebylo to sklo, chápeš? Ta bariéra.“
„Bariéra?“
„Jo, nemůžu se za nic postavit, jsem teď přímo před ní a nic není mezi námi. Byl tam jen ten
igelit, který tam měl zůstat, ale ty jsi ji vyndal a uklidil!“
Tentokrát už mlčel a jen čekal co řeknu dál. I přesto, že mi to trvalo tak strašně dlouho.
Dokonce jsem si mezi tím stihla sednout a jazykem si spočítala dvakrát zuby.
„Já jsem ještě nikdy neviděla, jak ta knížka vypadá. Nevím, jaký má obal. Ani jak vlastně
začíná. Znám jí jen od strany 31.“
„Jak to?“
Znovu jsem po otázce začala počítat zuby, ale když jsem je počítala po čtvrté, řekl mi, jestli
mu to nechci třeba napsat. Souhlasila jsem.
Teď tu ale sedím a nevím, jak mám začít… Přitom psaní mám ráda. Dlouhou část života to
byla jedna z činností, kterou jsem si záměrně zkracovala čas. Nezažila jsem krásné chvíle, ani
krásná léta, proto jsem ho chtěla jenom zkrátit. Ta knížka, kterou se bojím vidět je příběh o
malém klukovi, který cestuje vesmírem. Je to taková pohádka, která má i dost složité
myšlenky a názory na skutečný svět. A i když nerozumím vesmíru a ničemu v něm, knihu
jsem pochopila. Možná ne správně, ale napadlo mě, že možná i o to v životě jde. Můžu
pochopit stejnou věc různě.

Knížku jsem četla pět let, každý týden znovu a znovu. Chybělo mi tam sice pár stránek, ale o
to byla zajímavější. Mnoho mého psaní bylo právě o tom začátku knížky. Vždy jsem napsala
30 stran. Tak, aby to na 31. navazovalo. Došlo mi díky tomu, že u příběhu není důležité to,
jak začne, ale jak skončí. Teprve konec rozhodne.
Při prvním čtení knížky mi bylo sedm. Dostala jsem ji ke svým narozeninám. Vůbec jsem si
tehdy neuvědomovala, že místo o chybějících stránkách bych mohla přemýšlet o konci knihy.
Ne, tak jako o konci ne… Je to trochu zamotané. O začátku jsem opravdu musela jen
přemýšlet. Kdežto konce jsem se mohla dočíst. Uvědomila jsem si, že díky trpělivosti se vždy
ke konci doberu, ale začátek s trpělivostí nikdy neobjevím. Domýšlet si ho je ovšem mnohem
zábavnější.
Prosila jsem svého tátu, aby mi dal i nějakou jinou knížku, ale prý jsem si to nezasloužila.
Knížka prý byla něco, co neroste na stromech a na světě jich bylo málo. Stěží prý sehnal
tuhle, která nemá obálku a pár stran. Přesto jsem ji střežila jako oko v hlavě. A stejně jsem ji
nedokázala ubránit celou. Chybí stránky 46, 52, 74, 75, a 89. O stranu 74 jsem přišla nejdříve,
když mi bylo deset. Táta chtěl abych mu zazpívala, ale já se styděla. Nikdy mi to problém
nedělalo, ale ten den to nešlo. Snažila jsem se ze sebe vydat hlásku a nic. Jen jsem otevírala
pusu a vypadalo to, že si z něj dělám srandu. Sice jsem kroutila hlavou, že to tak není, ale
bylo to k ničemu. Je těžké vysvětlit, že nemůžete mluvit bez řeči. Táta se naštval, vzal knížku
a vytrhl z ní jednu stránku. Nevybíral si ji, prostě jen zabořil prsty a vytáhl první nahmataný
list. Moc si svou reakci nepamatuji, vím jen, že jsem chtěla, aby to nebyla jedna z mých
oblíbených stránek. Byla…
Nepamatovala jsem si každé slovo, které mi bylo vytrhnuto ze života, ale většinu ano. Snažila
jsem se ty stránky vždy dopsat. 74, 89 a 46 jsou bohužel jen pár slovy. Všechny mi zmizely,
když jsem si ještě tolik nepamatovala, jak přesně jdou věty za sebou a postupem času jsem i
na hezké detaily zapomněla. Ostatní stránky jsem měla napsané tak, že mi pořád dokázaly
vykouzlit úsměv na tváři a hezky navazovaly na další stránky. Jen byla každá různě barevná.
Táta mi vždy dával barvené pastelky na psaní, ale pokaždé jinak barevnou a jenom jednu.
Navíc jen když jsem si ji zasloužila. Když potom dopsala, dostala jsem novou barvu. Malovat
mě moc nebavilo, protože mi to nešlo. Ale občas jsem to zkusila. Malovala jsem několikrát i
vesmír z knížky, který byl vždy popsaný jako krásně barevný. To s modrou pastelkou
neuděláte. Můj nejbarevnější vesmír měl čtyři barvy a trvalo mi ho nakreslit asi půl roku. A
myslím, že i přes můj talent a málo pastelek vypadal přesně tak, jak vypadá ve skutečnosti.

Občas se mi i stalo, že mi došel papír, takže jsem pak musela psát mezi řádky do knížky.
Jen jsem to nesměla ukazovat tátovi. Kdyby to viděl, knížku by mi vzal, protože ji ničím.
Naštěstí si nikdy vytržené stránky ani neprohlédl. Jen je vytrhl, zmačkal a pak s nimi
v sevřené pěsti odešel.
Knížku jsem ale neuchránila ani před sebou. Jednou jsem s ní usnula a po probuzení jsem
zjistila, že ležím přímo na ní. Tím, že jí chyběla obálka nedržela vazba moc dobře pohromadě.
A já ji navíc takto přidala. Začalo mi z ní potom pár stránek vypadávat. Nechci říkat, že mě to
mrzí, protože jsem díky tomu objevila něco úžasného. Stránky v knize jsou jako zaznamenaná
část života. Jen s tím rozdílem, že jako u knížek nemůžete svou minulost měnit. Ráda bych
věděla, že mě zradí hlas a nebudu mít možnost zazpívat. Varovala bych tátu předem a mohla
bych mít svou stránku 74. Chlapečkovi ve vesmíru jsem to ale umožnila. Přehazovala jsem
stránky tak, aby jeho cesta ke konci byla jednoduší. A pak zase složitější a zajímavější.
Upravovala jsem návaznost stránek, proškrtávala v ní nadbytečná slova nebo je dopisovala.
Z té jedné knížky jsem vytvořila několik různých. Jen se mi nikdy nepodařilo změnit
její konec.
Ohlížím se často zpět. Snažím se svou minulost rozdělit na stránky a sepsat k nim takovou
osnovu, abych je mohla číst s radostí. Ráda bych našla otázky, na které zatím neznám
odpověď. Podle mě má vše, co se stalo dříve dopad na to, co se děje teď. Třeba moje počítání
zubů? Tak ráda bych věděla, proč to dělám a zatím se ve svém příběhu tak moc nevyznám, že
jsem na to nepřišla. A to mám vysvětlit mnohem absurdnější věc, proč se nemohu podívat na
knihu, kterou jsem měla tak moc ráda. Proč vlastně?
Odložila jsem propisku a odešla od stále prázdného papíru. Otevřela jsem dveře do vedlejšího
pokoje a hned jsem uviděla, jak se na mě ubírají jeho oči, které hledají papír s vysvětlením.
„Nic jsem nenapsala.“
„Aha… To nevadí, v pohodě… Jsi v pořádku?“
„On mi tu knížku vzal.“
Po této větě jsem viděla v jeho očích nepochopení. Jenom mlčel a čekal.
„Když mi bylo dvanáct, táta mi tu knížku vzal.“
„Proč?“
„Byla to jediná věc, kterou jsem měla. Byla mi vším, byl to můj svět. Ve chvíli, kdy se jí
dotkl, začala jsem ho nenávidět. Nechtěla jsem mu už nikdy v ničem vyhovět, nikdy jsem se
nechtěla usmát, když se toho dožadoval.“

Měla jsem mokré tváře, ale zároveň jsem cítila, jak mi tělem proudí něco nového. Takhle se
musí cítit každá nová kniha, kterou poprvé někdo čte.
„Řekla jsem mu, že chci vidět vesmír. Ten z té knížky. On mi ale tvrdil, že knihy lžou. Že nic
takového není. Nechtěla jsem mu věřit, a tak jsem se s ním začala hádat. Nikdy jsem to
předtím neudělala. On mi pak tu knížku vytrhl z ruky. A hned potom mi vzal i všechno co
jsem napsala. Celý můj příběh a začátky k té knížce.“
Znovu mlčel a jen se díval střídavě na mě a do země. Bylo vidět, že nad tím přemýšlí, oči mu
běhaly ze strany na stranu a byl nervózní. Já začala počítat zuby.
„Mám ti tu knížku přečíst?“ Prolomil z ničeho nic ticho. Přestala jsem jazykem jezdit po
zubech. Pak jsem jen několikrát souhlasně, ale dost nepatrně kývla hlavou. Sedla jsem si a on
se mezitím vrátil s knihou. Měla jsem zavřené oči, abych neviděla obálku. Chtěla jsem ji
vidět, ale bála jsem se. Nijak mě nevaroval, že začne číst, prostě začal. Každé slovo jsem
poslouchala dvakrát. Nemohla jsem se od jeho čtení odtrhnout. Hlavou se mi honilo tolik
příběhů, které jsem vymyslela, ale žádný se tomu skutečnému nevyrovnal. Po pár minutách
jsem začala slova poznávat. Byl na straně 31.
Celý svůj život jsem přemýšlela, jak ta kniha mohla začít. A stejně. Mohl to být úplně jiný
začátek a konec by pořád zůstal stejný. Sama jsem napsala tolik prvních řádků a nikdy
nezměnila závěr. Jenom cestu k němu. Teď, když už znám skutečný začátek, mohla bych
vymyslet i lepší konec? Mohla. Nezáleží na tom, že jsem od mala neměla štěstí jako ostatní.
Díky té jediné věci, kterou jsem mohla jako malá mít dnes vím, že pokud by mé dětství bylo
možné popsat slovem nádhera, stejně bych dnes mohla trpět a zažít smutný konec. Otevřela
jsem oči a podívala se na obálku knihy. Můj obrázek vesmíru byl mnohem hezčí.

