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Viděla jsem svého anděla. Jeho křídla byla potrhaná. Zašklebil se na mě a odcházel To 

jeho peřím jsem nahradila husí Spávám teď v peří mrtvých andělů. Barunko, mám se 

dobře, děkuji za optání. Hezky se tu o mě starají, včera už mi dokonce dovolili stát celý 

den u okna. Dny jsou touhle dobou ještě slunné, ale už je v nich cítit přicházející chlad. 

Mám tohle období nejraději. Navíc mám pocit, že už se opravdu uzdravuji. I doktor říká, 

že dělám pokroky, snad již brzy budu moci za tebou, tolik se mi stýská! Hlavně si o mě, 

prosím, nedělejte starosti, opravdu je tu moc hezky. A ostatním byste třeba mohly s 

maminkou říkat, že jsem na dovolené? Vlastně se tak opravdu trochu cítím, když mě teď 

sluneční paprsky hladí po tváři. Taky je tu spoustu stromů. Doufám, že mě brzy pustí ven, 

abych ti mohla další dopis napsat pod jedním z nich. Snívám teď často o jejich vůni a o 

vůni spadeného listí. Připomíná mi léta našeho mládí, vzpomínáš? Doktor mi říkal, že 

mám psát, tak jsem se po dlouhé době vrátila k té knížečce od tebe. Kéž mi nikdy 

nedojdou stránky! A jak se máš ty a Adélka? Dej jí za mě pusu na čelíčko a pozdravuj 

maminku! Brzy zase napíšu. Kolem plotu šel stařec. Třásl se jako osika kolem něj 

poletovala straka, jako by mu něco štěbetala do ucha. Třeba mu řekla, že tu jsem že ho 

vidím Ale stařec se neotočil a neusmál Ani starce nezajímají blázni Dnes mě zahalila 

temnota prostoupila mnou a vzala mi štěstí teď je kolem mě i ve mně pusto v prázdné 

hlavě prázdné srdce a chlad To nesnesitelné úzko a ta bolest Ty nepochází zvenku Ty 

jdou zevnitř a utěšit je jako by nebylo možno Nejdražší Barunko, Věci se teď nějak 

zhoršily. Odpusť, že jsem tak dlouho nepsala, ale nechtěli mě pustit z postele. A to jsem 

se jen jednou neudržela, ale byla to jen nehoda, opravdu! Prostě se rozbilo nějaké sklo v 

pokoji, ale já s tím nechtěla mít nic společného. Doufám, že alespoň ty to pochopíš. 

Každopádně mi dnes doktor řekl, že do příštího roku se domů nepodívám. Moc mě to 

mrzí, těšila jsem se na Vánoce s vámi. Mohly byste se za mnou ale s maminkou někdy 

zastavit, prý by mi to mohlo prospět. Tolik vás chci vidět! Přestávám to tu dobře snášet, ta 

nesvoboda je ubíjející. Život mezi čtyřmi stěnami není pro mě, potřebuji nebe, abych 

mohla létat, potřebuji ulice a nádvoří, abych mohla tančit.. A vůbec, jsem tu tak sama. 

Napiš, jak se vám daří. Už se Adélka naučila další písmenka? Doufám, že se brzy setkáme. 

Líbám vás. A tak zas na křídlech slavíků roznáším prach 

 


