Bílý den. Podzim, ale vlastně to už podzim nebyl. Byl to konec listopadu, a i když by
měli padat listy, venku sněžilo. Bílá obloha, bílé cesty, bílé lavičky. Bílé stromy a bílá stará
houpačka, na které jsme se jako děti houpaly. Nebylo tu nic moc jiného na práci než
pozorovat všechnu tu bělotu venku.
Když se podívám dovnitř, všechno je úplně jiné. Teplá pohodlná sedačka, stůl
s červeným ubrusem, hořící sporák, kde se vařila polévka. Laskavé oranžové zdi a hřejivá
dřevěná podlaha. Jediná bílá věc je hrnek, kde mám čaj. Ale ani ten hrnek nebyl tak mrazivě a
chladně bílý, jako den mimo zdi baráčku, kde jsem strávila určitě tak půlku dětství.
Ale přesto se tam ven dívám a říkám si, že možná, ale jen možná, ve mně ten pohled
vzbuzuje něco hřejivého. Možná, že kdyby venku svítilo sluníčko a květy se barvily do všech
těch jarních barev, ten sladký a hřejivý pocit vnitřku by nebyl tak krásný. Pravděpodobně by
to teplo bylo otravné a nesnesitelné a zkazilo by to celý ten vjem.
Když se takhle dívám na zdi a podlahu a na okna a na nábytek, přemýšlím, jestli sem
se někdy na něco takhle dívala. Sedávám tu už tolik let, ale podívala jsem se někdy na
všechny tyhle věci z blízka? Přemýšlela jsem někdy, například, nad jejich historií? Proč si tu
babička nechává ten ošklivý starý košík s vážkou připnutou na straně? A proč se obsah košíku
nikdy nemění? A proč má v té staré zaprášené vitrínce hodinky po dědovi, kterého nikdy
nikdo neměl rád?
Sedím a přemýšlím. Třeba támhle ten šicí stroj snad nikdy nepoužila. Proč ho tu má a
používá ho jako odkládací stoleček? Podívám se směrem ke sporáku, odkud se line vůně
polévky, a podívám se na babičku zpříma. Neví, že se na ni dívám, protože je ke mně otočená
zády. Snažím se jí přečíst z hlavy, proč je obklopena tolika starými a nepoužitelnými věcmi.
Nedaří se mi to, ale na nic se ptát nebudu. Vypadá, jako by byla teď myšlenkami úplně jinde,
než jsem já.
A tak se znovu podívám ven a v tom si něco uvědomím. Venku bylo vše pořád stejné,
všechna ta chladná a zároveň podivně hřejivá bělota. Říkám si, že vše je tam furt stejné, a to
je svým způsobem konejšivé. Nic se tam nezměnilo, je to známé a klidné a napadá mě, že i
když ten sníh a mráz působí velice nepěkně, bez toho by vnitřek babičky kuchyně nebyl tak
teplý a útulný. Podívám se znovu babičky směrem, má pootočenou hlavu, a i když jí pár
zšedivělých vlasů spadlo do tváře, jde vidět, že se usmívá. Myslí snad, na to, na co já?

To by bylo zvláštní. Celkem ano. Ale raději nic neříkám, jen si usrknu z čaje a
přemítám dál. Starý košík, zaprášená vitrína… není to tak, hloupé, jak se zdá. Kdybych si
myslela, že to nedává smysl, tak všechno mé pozorování by přišlo vniveč. Uvědomila jsem si,
že babička možná taky nad něčím přemýšlela, nebo někde byla a když měla trable, vrátila se
domů a všechny ty stálé a stejné věci, byť zaprášené, jí připomněli klid, protože byli velmi
známé a třeba se jí vraceli staré vzpomínky. I když to byli vzpomínky na zlého dědu, bez něj
by nebylo všechno takové, jaké je dnes, stejně tak jako by vnitřek domu nepůsobil tak hřejivě
bez chladného počasí venku.
Možná proto se sem vždy vracím, protože když se člověku nedaří, má se vrátit tam,
odkud přišel. Kořeny máme jenom jedny. A ty nám připomínají, že vše bude v pořádku a vše
zlé je pro něco dobré.

