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Svobodná myšlenka

Ležení na studené a tvrdé zemi nikdy není příjemné, ale když jste takhle nucení
spát nespočet nocí, dá se na to zvyknout. Když zrovna nemůžu usnout, protože
je mi zima, podlaha mě tlačí do zad, lidé okolo vydávají zvuky a okolo se mísí
směsice nepříjemných pachů, přemýšlím o životě. O tom, co se dělo, než jsem
se dostal sem.
Když jsem byl docela malý, zamkl mě otec omylem ve své pracovně. Strávil jsem
tam spousty hodin. Celá rodina mě hledala po domě, nakoukli pod všechny
postele, za každý závěs, prohledali celou půdu, ale po mně, tehdy pětiletém
chlapci, jakoby se slehla zem. Neměli tušení, že mezitím šmejdím po pracovně,
zaujatý místností, do které jsem skoro nesměl chodit. Jak by to mohli tušit, byla
přece zamčená.
V pracovně byl krb, mohutný stůl a židle, křeslo, stolek s lahví, jejíž obsah mi
vůbec nevoněl a model lodi sestavené z miniaturních dílků. Nejvíc se mi však
líbila obrovská knihovna od země až ke stropu, která doslova přetékala knihami.
Přejížděl jsem bříškem ukazováčku po hřbetu knih. Byly si podobné, všechny
v hnědé, nebo černé vazbě. Jedna kniha mě však obzvlášť zaujala. Byla
potažena látkou modrou jako večerní obloha. Natáhl jsem se pro ni, ale byla
moc vysoko. Pro někoho tak malého a slabého, jako jsem byl já, bylo nesmírně
těžké snažit se knihu z police dostat, ale já jsem byl vždycky odhodlaný, nerad
jsem se vzdával. Nejprve jsem se vytáhl na špičky a natáhnul jsem ruku, jak
nejvíc to šlo. Konečky prstů jsem otřel o knihu, ale nepohnula se ani o píď.
Zkusil jsem odtáhnout židli od stolu blíž ke knihovně, ale byla moc těžká.
Zklamaně jsem začal chodit dokola po pokoji, když mi pohled sklouzl na krb a na
železnou tyč vedle něj, která sloužila k prohrabávání žhavého dřeva. To byl
nápad. S tyčí jsem přistoupil ke knihovně. Snažil jsem se knížku vyprostit. Bez

úspěchu. Všiml jsem si ale, že kniha vedle je o kousek vysunutá. Zatáhl jsem za
ni zespodu, pohnula se a dunivě dopadla na podlahu. Modrou knihu už nebylo
těžké pomocí tyče dostat dolů. Když přistála na zemi, otevřela se na dvojstraně,
z nichž jednu celou pokrývala kresba lodi plující na moři. Byla ještě honosnější,
než model, co stál na stolku.
Neuměl jsem tenkrát moc dobře číst, ale ilustrace mě upoutala natolik, že jsem
si sedl na zem a začal jsem pomalu přelouskávat text. Příběh byl o námořnících
plavících se na ostrov za pokladem. Podle výpočtů je čekal poslední den plavby,
než měli dorazit na ostrov, když je překvapila obrovská bouře. Foukal silný vítr,
na nebi řádily blesky, vlny se vzdouvaly a vystřikovaly spršky vodní pěny na
palubu. Posádka musela být v pohotovosti, aby zvládla směřovat loď správným
směrem. Když najeli na vysokánskou vlnu, loď se naklonila na stranu a jeden
z námořníků spadl do rozbouřeného moře. Tlouklo mi srdce společně s ním,
když jsem četl, jak bojoval o život a snažil se chytit záchranného kruhu. Příběh
dopadl dobře. Námořníkovi se povedlo dostat zpět na palubu a loď dorazila až
ke břehům ostrova a v samém nitru posádka objevila pohádkový poklad.
Zaklapl jsem knihu a zadíval jsem se na model lodi. Najednou jsem viděl, jak se
kolem ní rozvlnilo moře a taky malé človíčky pobíhající po kluzké palubě.
Když mě tenkrát po několika hodinách našli sedět na zemi pracovny, byli všichni
udivení, že jsem se ani nesnažil dostat ven. Povídal jsem jim o námořnících,
které jsem na plachetnici viděl. Nevěřili mi, ale od té doby jsem mohl do
pracovny chodit častěji a číst jednu knihu za druhou, dokud jsem nepřečetl
všechny, kterým jsem rozuměl. Když jsem si mamince stěžoval, že už nemám co
číst, vnukla mi nápad. Že bych měl něco zkusit napsat sám. Od té doby jsem
popsal nespočet listů a představoval jsem si, že jednou ze mě bude spisovatel.
Jak bude moje jméno napsáno zlatým písmem na hřbetu mých knih a hlavně, že
budou mé příběhy dělat radost, stejně jako ty, co jsem v pracovně tenkrát četl.
Hlasitý kašel jednoho z lidí, se kterými sdílím celu mě probral ze vzpomínek.
Přemýšlím, jestli se mi ještě někdy podaří dostat se ven. Zda ještě někdy uvidím
pracovnu a své milované knihy. Chybí mi to šustění papíru, při otáčení stran a
jeho vůně.
Pořád je tu mezi námi mnoho lidí, kteří neztrácejí naději. Myslí na chuť
svobody, doufají, že zas bude lépe, že se vrátí domů a povedou normální životy.
Já mám ale špatný pocit, že už se ven nedostanu a svobody se nedočkám. Nikdy
ze mě nebude spisovatel a moje knihy nebudou těšit lidi okolo. Ale pořád mám
svoji mysl, pořád můžu vymýšlet stovky úžasných příběhů a třeba je i vyprávět
lidem tady, protože myšlenky, ty nám nikdo vzít nemůže. Můžou nám
zakazovat je říkat, šířit je mezi lid, ale nikdy nám nemůžou zakázat přemýšlet. A
já budu spisovatel, napíšu knihy a budu jimi bavit stovky lidí, třebaže se to bude
dít jen v mojí hlavě.

