
Mé vzpomínky na školní léta

Sedím v pološeru na polstrované židli a zírám na červená čísla digitálních hodin.
Čárečky tvořící nevzhledné pětky se mi rozbíhají před očima a způsobují závrať. V hlavě
mi hučí, jako by byla šuplíkem skrývající zubařskou vrtačku, kterou někdo zapomněl
vypnout. Zamrkám a sevřu propisku pevněji. Třeba se mi pak přestanou třást ruce.

Rozsvítím lampičku, jejíž jas tvrdě rozrazí plazivé stíny a dopadne na čistý list přede
mnou. V hlavičce na mě mrkají předtištěná slova „Mé vzpomínky na školní léta, učitele,
spolužáky, radosti, strasti a trapasy…“ Děsí mě ty tři tečky. Nabízí tolik možností a směrů,
šanci začít přemýšlet jinak, šanci najít radost - ač povrchní a krátkodobou - pod slupkou
bezradnosti.

Když jsem se poprvé rozhodla navštívit terapeutku, na chvíli vše bylo jasnější. Alespoň
se to tak zdálo. Byla jsem hrdá na odvahu vyjít ze své vlastní bubliny, kde už měsíce
bezradně lapu po kyslíku, odhodlání svěřit se a pak možná znovu dýchat. Ta víra ale
zmizela stejně rychle, jako se objevila. Nový, vytoužený vzduch chutná cize a prosycuje ho
umělě sladká náklonost s ocáskem odpovědnosti.

Nikam to nevede.
„Soustřeď se na to hezké, vzpomínej na doby, kdy jsi chodila po chodbách střední školy

a cítila se spokojeně,“ nabádala mě jemně paní v bílém a podala mi papír - ještě teplý z
tiskárny. Ten, jenž mám v tuto chvíli před sebou. Ač se ale snažím, jak chci, nedokážu si
vybavit nic, díky čemuž bych si připadala úplná. Poslední, ničím neposkvrněná, vzpomínka
spojená se školními léty sahá do dob, kdy jsme se navzájem na adaptačním kurzu chytali
při pádu důvěry. Když se ale můj psychický stav postupně začal zhoršovat, nikdo mi v pádu
nezabránil.

Všechny mé slohové práce se točily kolem jednoho tématu. Všechnu bolest a zoufalství
jsem přetavila do slov, která mi následně přinesla jedničku. Spolužáci mě obdivně plácali
po zádech, učitelé slibovali publikování ve školním časopisu, zatímco jim pod rukama
procházelo nespočet verzí budoucích dopisů na rozloučenou.

„Toto je literatura, máš talent,“ prohlásil hrdě učitel a podíval se mi do očí, prázdných a
skelných jako hrobová světýlka. Nikdo nic nepoznal.

„Neplač. Prosím, neplač,“ přemlouvám sama sebe a hladím se po zápěstí pro
připomenutí, kam by tato chvíle slabosti mohla vést.

A pak? Pak hráze povolí a aniž bych to chtěla, nechávám se ovíjet svými démony.
Nechci jim dál vzdorovat, nechci se dál snažit. Spolknu slzy, přeškrtám předtištěný text,
dovolím svůdným tečkám roztančit povadlou ruku s propiskou a místo plytkých,
neupřímných frází začnu tvořit finální verzi svého posledního dopisu na rozloučenou…
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