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     Sedím ve třídě plné lidí, co mě dřív pomlouvali nebo mi do očí říkali, jaká jsem nula. Teď mě ale 

mají rádi. Smějí se mým vtipům. Chválí mi oblečení. Chtějí se se mnou bavit a chodit se mnou 

ven... Zajímalo by mě, jestli prostě dospěli nebo ve mě nevidí jen vyzáblou nevzdělanou holku, ale 

příležitost k tomu ochutnat svět, protože toho dělám hrozně moc a mám hodně kontaktů. Mířím 

vysoko. Vypadám uspořádaně a oblíbeně... 

     Prvák byl šílenej. I když jsem byla naivní a žila jsem pod kamenem, poznala jsem, že se ke mně 

nechovají správně. Moc jsem to ale neřešila, protože ani v mém domácím prostředí se ke mně nikdo 

nechoval jako k lidské bytosti. Respektive spíš jako k sobě rovnému, protože společnost je toxická a 

lidé jsou k sobě hnusní i v rámci různých skupin. Nikdy jsem to nepochopila. Každopádně si tak 

sedím a pozoruju holku, co v prváku reagovala na můj pokus o konverzaci s ní, že ji to absolutně 

nezajímá. Dívám se na kluka, co si nikdy nepřestal dělat urážlivou srandu z mojí naivity. Říkal mi, 

že jsem blbá. Ale to já jsem nikdy nebyla. Jen jsem byla silně nevzdělaná, protože u mě doma to 

bylo jako v Severní Koreji. Nepouštěli mě ven a nepronikly ke mně tak žádné informace. Neměla 

jsem pořádný mobil, jen jsem si četla dětské knížky a moje základka nestála za nic. Když jsem z ní 

vyšla, byla jsem znalostmi na spodu naší třídy. 

     Dívám se na holky, které se ke mně chovaly jako k odpadu. 

„Mě ta Renata hrozně sere, je úplně mimo." 

Slyšela jsem z vrchního pokoje našeho penzionu na školním výletě. Pokoj byl po schodech nahoru a 

nebylo vidět, co se děje dole, takže si holky myslely, že tam nikdo není. V tu chvíli jsem byla jen v 

úžasu, že si to nezkontrolují, ale přišlo mi to zajímavé, tak jsem poslouchala dál. 

„Blbějšího člověka jsem nikdy neviděla... Je hrozně pomalá, na sraz jí to trvalo půl hodiny, ještě 

jsme na ni museli čekat." 

Tak za prvé. Čekali na mě sotva minutu. Za druhé, už i tehdy jsem věděla, že urážka typu "ona je 

pomalá" je fakt zoufalá. A to mi bylo třináct a pořád jsem byla pod šutrem. A za třetí- prostě cože? 

Pak si uvědomily, že by si mohly zjistit, jestli dole nikdo neposlouchá. Uviděly mě. Něco jsem 

zamumlala, pravděpodobně něco ve smyslu: 

„Proč tohle děláte?" Ale bylo jim to jedno. 

Jedna z nich řekla: „To je jedno, měla by to slyšet." 

Až zpětně si uvědomuju, jak mě tohle zasáhlo. Tehdy jsem to tak nebrala, ale teď když se ohlédnu, 

vidím jen další zklamání v mojí naději v lidstvo. 

     Nebyli ale všichni takoví. Ve třídě je jeden kluk, který, i když se se mnou nikdy pořádně nebavil, 

protože měl vlastní kamarády, tu pro mě vždy byl, zajímal se o mě. Jak v mém nejhorším období 

tak v tom nejlepším. Je zvláštní, vlastně si ze mě taky dělal legraci, ale nikdy to nemyslel špatně. 

Možná vycítil, že mám ráda určitý druh pozornosti, a vždy mě ve třídě prosazoval v lichotivém 

světle. Všímal si mě a kdykoli jsem se v hodině něčemu zasmála, komentoval to. Komentoval ty 

věci, které jsem chtěla, aby byly komentovány. 

     Postupně se ke mně začali chovat hezky všichni. To jsem se ale už odpoutala. Odpoutala jsem se 

od nestabilní starosti o tom, co si o mně lidi myslí, od všech těch narážek, od přátelských i 

nepřátelských komentářů, přestala jsem si nechat mluvit do své fantazie a do věcí, co náhodně a 

ráda dělám. Ve škole tančím nebo zpívám, jen protože chci, nebo dělám venku mezi stromy slalom, 

protože se mi prostě chce, nebo objímám stromy, protože ty mě narozdíl od lidí nepustí... Jo, moji 

spolužáci si sice mezi sebou šeptají, že jsem určitě na drogách, ale já mám tuto svou "šílenou" 

stránku ráda. Dělám opravdu to, co chci dělat. Nikoho tím neomezuji. Nemám filtr, ale neubližuji 

lidem. 

     Když se podívám na své rodiče, jsou tak při zemi. Tak moc se drží společnosti, že je mi to líto. 

Proto mám zásadní otázku na své budoucí já: Budu stále takto živá, nebo i mě nakonec společnost 

umlčí? Budu mít takové zásady jako moji rodiče a budu svému dítěti cpát, že moje priorita musí být 

škola a poté práce? A že být šťastná je jen bonus? Vymyje mi svět takto mozek?? Můžu jen doufat, 

že ne, protože teprve teď jsem opravdu šťastná. 


