
Věřím… 
 

Znáte ty dny? Ty, které vám v hlavě tak uklidí, že zůstane skoro prázdná, ale čisto 
v ní není? Jistě. Kdo by je neznal. Právě jeden z takových dnů mi ale přinesl něco 
jedinečného. 

 

 
Bloudím ulicí i vlastními myšlenkami zároveň, je úplně jedno, kde se nacházím 

nebo kam jdu. 
„Odpouštím ti,“ ozve se z domnělého prázdna kolem mne. Na betonovém čemsi tu 

sedí malý chlapec. Ani na vteřinu mě nenapadne, že by to dítě mohlo být ztracené a 
vystrašené a  jeho ještě  víc  vystrašená matka ho  musí hledat. Ne.  Tohle malinké 
stvoření vypadá tak samostatně a nezávisle, že jsem měla spíš já chuť schovat se do 
jeho náručí a být ta, kterou je potřeba utěšovat. Ostatně lidé v něm po tisíciletí hledali 
útěchu a odpovědi. Ale ten chlapec je právě tady a nikde jinde, nepotřebuje nic a 
nikoho, stejně jako nic a nikdo už ho nehledá. Ne dnes. 

Je mi jasné, že tento „neznámý“ v žádném případě nemá sedmiletou osobnost. Ví 
úplně všechno, co se stalo, i to, co ještě přijde. Jeho myšlení je nepředstavitelně staré a 
těžké. Přesto ho dítě nese s naprostou samozřejmostí. 

„Odpouštím ti,“ zní mi v uších ještě po miliónu dalších myšlenek, které mi mezitím 
propluly hlavou. Jistě se teď ptáte, za co by mi měl odpouštět? A kdo to vůbec je? 
Tyto otázky jsou mi už ale zodpovězeny, nepotřebuji je vůbec vyslovovat. Takové 
odpuštění patří celému lidstvu za všechny zrady, které jsme tomu dítěti provedli, kolik 
krve jsme v jeho jménu prolili. Zároveň je jen moje, teď pouze já zastupuji všechny ty 
generace hříšníků, jsem člověk. A právě on je ten jediný, kdo si může větu s takovým 
rozsahem dovolit. 

Myslím, že s tou bytostí vedu rozhovor, nejsem si však jistá, jestli otvírám ústa, 
jestli z nich vychází hlas, jestli vůbec používám slova. Nedokážu určit, čeho se týká, i 
když to vím naprosto přesně. 

Po  několika  vteřinách, hodinách nebo staletích moje  myšlenky připomínají ten 
neforemný šedý chuchvalec, který se vytvoří pod postelí z prachu a vlasů. Neumím 
z něj vytáhnout jedinou souvislou nitku. Je těžší, než jsem schopna unést. Je v něm 
vše, co kdy člověk zažil i zažije. Vím všechno a nic. Jako kdyby někdo do počítače 
uložil informaci, která v něm zaplňuje místo a ničí software zevnitř, ale je zašifrovaná 
a není ji možné přečíst. 

Se stejnou samozřejmostí, s jakou se chlapec vynořil, zase zmizel. Moje nohy se 
znovu daly do pohybu, odjela jsem domů a prožila odpoledne stejně obyčejně jako 
každé jiné. 

Víte, kdo byl ten chlapec? A vím to já? 
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