
Adriana Prošková (14 let): SMUTNÉ SVĚTY 

Otevírám dveře a snažím se usmívat, i když vím, že můj úsměv je stejně křečovitý 

jako chůze těchto staříků.  

Usedám a začínám hrát skladby od mého milovaného italského pianisty Ludvica 

Einaudyho. V duchu přemítám, jak jinak bych trávila sobotní odpoledne než vystoupením 

v domově důchodců. Z mého snu plného slunce mě vytrhly teprve až pohledy a mručení 

staříků, které mě probodávají skrz na skrz. Nechápu. Co se děje….? Á, zapomněla jsem otočit 

list druhou stránku hraji už po druhé. Začínám se červenat, neboť se cítím velice trapně. 

Všichni v místnosti mě určitě kritizují. Zapomenou si vzít naslouchátka a myslí si, že když 

neslyší sebe, tak neslyším ani já je. Konečně po hodině představení končí a já odcházím 

s pohledem, který by v daný moment dokázal zabíjet. 

Náhle slyším, ženský hlas: „ Slečno, byla to nádhera. Jste velice nadaná. “ „Děkuji“,  

překvapeně vyhrknu. „ Ten Ludvico Einaudy je hudební bůh, viďte?“ Cože, ona ho zná?  

„Ano, máte pravdu.“ Tuto reakci jsem v žádném případě nečekala. Staří lidé mají přeci své 

jiné světy. Dívají se na nekončící Ordinaci v Růžové zahradě, háčkují, luští křížovky, kritizují 

cokoliv a kdykoliv, hledají zuby, které si na noc dali do skleničky. Dávám se s ní do řeči a  

pomalu zapomínám na slunečné odpoledne. Se zájmem poslouchám její příběh. Učitelka 

hudby. Kytara. Žáci. Škola. Noty.“ Zahrajte mi, prosím. „ „To nepůjde, nemám zde kytaru.“ 

A pokračuje ve svém vyprávění. „ Víte, syn chtěl, abychom s manželem na něj převedli dům, 

že nás tam nechá „dožít“. Jenže, … takhle jsme dopadli. Muž se s tím nikdy nedokázal smířit 

a brzy zemřel. Zanedlouho odešla i moje milovaná kočička Majda. Byla jako pes. Všude za 

námi chodila jako náš stín. Po obou se mi moc stýská, připadám si, jako by ve mně něco 

umřelo.“ Nevím, jak ji mám utěšit. Beru její ruku do dlaní. Připomíná mi zvadlý leknín, který 

babička vyndala z jezírka. Byl bez života, odtržený od ostatních. 

Vracím se domů a hledám mamku. „ Mami, chci ti říct … mám vás s tátou moc ráda a 

nikdy bych vás nedala do domova důchodců. A musíme někde sehnat kotě!“ vyhrknu, 

„vysvětlím ti to později.“ 
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