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Věřím… 
 
S posledním zábleskem světla jako by zmizela všechna kuráž, víra a naděje. Na malou chvíli 
jsem zůstala úplně sama. Sama ponechaná temnotě myšlenek a vlastním pochybnostem. 
Zvýšený tep otřásal celým mým tělem a já se cítila jako bomba, které má co nevidět dojít čas. 
Všechny mé svaly najednou ztěžkly, přeměnily se v olovo a mozek ne a ne se soustředit na 
jednu věc. Byla jsem ztělesněný chaos.  

Až po chvíli jsem si uvědomila, jakou silou k sobě tisknu oční víčka a pomalu je povolila. 
Zrak mi spočinul na oponě, která mi najednou připadala až moc blízko. Byla jako obrovské 
moře v bouři.  Zvlněné metry těžké látky nesly odlesky snad všech odstínů červené. Každý 
byl odlišný a každý jako by měl jiný příběh, příběh toho, kdo stál na stejném místě jako teď já 
a hlavou se mu nejspíš honily stejné myšlenky. Jak dopadli oni? To už se asi nedozvím. 

Vsadila bych se, že ty samé parkety, které teď nesou moji váhu, zažily už spoustu 
převratných okamžiků, emocí, lidí. Vsadila bych se, že jsou nasáklé slanými slzami, ať už 
radosti nebo zklamání. Co ale bylo na druhém břehu toho moře? A jak ho překonat? Mělo 
uchránit mě před osudem, nebo osud přede mnou?  

Čas vypršel. Opona se pomalu rozestupovala a teď už bylo pouze na mně, zda se udržím 
na rozbouřené hladině nebo se utopím. Zatímco mozek zachvátila panika, nohy nesly tělo 
kupředu a oči konečně spatřily tváře těch, kteří měli nyní v rukou můj osud a mohli s ním 
naložit, jak se jim zlíbilo. Ale jakkoli se mi ta představa příčila, jakkoli mi přišla 
nespravedlivá, musela jsem se s ní ztotožnit. Na odchod už bylo pozdě a jedinou cestou bylo 
probojovat se vpřed.  

Pak jsem si ale uvědomila, proti komu vlastně stojím. Ti lidé, to nebyli moji soupeři, 
alespoň ne tentokrát. Byli tu, aby pozorovali můj vlastní boj. Jediným poraženým jsem 
musela být já sama. Protože jak můžeme v tomhle světě hledat jistotu, když si nejsme jistí 
sami sebou?  Jak můžeme chtít, aby nás někdo respektoval, dal nám šanci, když sami sobě 
tohle nedopřejeme?  

Ne. Musela jsem začít od začátku. Od úplně prvních krůčků mého malého já, které chtělo 
umět létat, ale nemohlo. Ta kudrnatá holčička vyměnila křídla za tanec, protože ten ji dělal 
šťastnou, to byla její vášeň. Neznala ještě svět dospělých se všemi svými strastmi, předsudky 
a materialismem, ale ani ho znát nepotřebovala. Měla totiž svůj vlastní, lepší. Kde mohla být, 
čím chtěla. A já v tu holčičku věřím. 
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