
Šárka Beranová (14 let): ÚPLNĚ JINÉ SVĚTY 

 

Pamatuji si jen tmu. Tmu a jemné šustění papíru, když jsme se já nebo moje sestra pohnuly. 

A teď tu stojím zakousnutá do smradlavé ponožky nějaké postarší dámy. Její široká noha mě 

tlačí   a  ani ona se netváří zrovna nadšeně. Když se jí někdo zeptá, zda-li si chce vyzkoušet obě, jen 

lehce zavrtí hlavou v nesouhlas. Poté si sedne a po chvilce se mohu nadechnout čerstvého vzduchu. 

Už doufám, že se zas ocitnu ve své tmě, po níž už tolik toužím. Ale ne, já nemohu mít takové 

štěstí.  I když očividně nespokojená žena odchází a někdo mě opatrně pokládá zpět na tenkou vrstvu 

papíru, není vše úplně v pořádku. A to se mi potvrdí, když hluboký hlas pronese „Počkejte, jaká je 

to velikost?” 

Po zdlouhavém uvažování nás muž, který se prodavačce představil jako Michael, zavezl  do 

malého bytečku. Položil nás v předsíni a sám pokračoval někam do domu. Když jsem si byla jistá, 

že nás neuslyší, lehce jsem zašeptala „Sestro? Jsi tu?” samozřejmě, že jsem věděla, že leží hned 

vedle mě, ale nevěděla jsem, jak začít celou konverzaci. „To jsi tak hloupá, že se ptáš?” její hlas 

zněl poněkud posměvačně. Nad jejím chováním bych zakroutila hlavou, kdybych nějakou měla. A 

tak její poznámku radši ignoruji  „Nevíš, co s námi má v plánu? Obout si nás nemůže, má moc 

velkou nohu.” „ Netuším.” její odpověď byla upřímná a z jejího hlasu čišel strach a beznaděj. Už 

jsem se nadechovala, že odpovím, když se ozvaly rázné kroky. Zvuk se přibližoval, až nakonec 

ztichl. Stál   u nás a obě jsme to věděly. Víko se odsunulo a moji sestru popadla ruka. Než jsme se 

nadály, obě jsme byly zavřené v nějaké podivné skříni. 

Chvilku bylo ticho, než se ozval první hlas „Další přírůstek? Á, dokonce samy lodičky! Jak 

se jmenujete, dámy?” než jsem se odvážila zareagovat, promluvila setra „ Já jsem Eliška a tohle je 

moje jediná rodina, Šárka” „Těší nás.” pronesl jiný hlas. „Kolik vás tu je?” vyhrkla jsem trochu 

vyděšeně  „Hodně…” přišla mi odpověď téměř okamžitě. Ačkoliv jsem měla mnoho dalších otázek, 

mlčela jsem. 

Ráno, tedy myslím, že to bylo ráno, pro nás přišel Michael. Na tváři mu pohrával úsměv, ale 

jeho oči prozrazovaly nervozitu. Položil mě i Elišku do nové krabice krémové barvy na měkkou 

sametovou látku a zavřel nás. Dlouho se nic nedělo, až když se ozval zvuk odemykání, někdo vzal 

krabici a vyzdvihl ji do vzduchu. Čekala jsem, co se bude dít dál. „Ahoj.” ozval se Michaelův 



hluboký hlas. „Mám pro tebe překvapení.” „A jaké?”  ozvala se jiná osoba, pravděpodobně dívka, 

usuzovala jsem podle výšky tónu hlasu. „Pojď se podívat, Veroniko” vyzval ji. Pak odklopil 

víko   a  já pohlédla do zářivých zelenomodrých očí usměvavé dívky. „Ty jsou dokonalé.” zapištěla 

holka. „Co bych pro sestru neudělal.” řekl pobaveně Michael a přitáhl si ji do objetí. 

„A takhle ses sem k Veronice dostala?” zeptala se sandále. „Ano a doufám, že tu ještě chvilku 

pobudu.” pousmála jsem se. „Snad Veronika nevyhazuje boty, v nichž šla na svůj maturitní ples.” 

 


