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NedÄ›le, 10 kvÄ›ten 2020

Bylo asi pÅ¯l sedmÃ© rÃ¡no, kdyÅ¾ jsem otevÅ™ela oÄ•i a nebyla v tmavÃ©m pÅ™eplnÄ›nÃ©m kupÃ© vlaku, kde jsem nikom
nerozumÄ›la. "Tam" byla zimnÃ- doba, vÅ¡ichni kolem byli narvÃ¡ni do teplÃ½ch bund, na nohou mÄ›li silnÃ© pevnÃ© boty, a i
byla stejnÄ› navleÄ•enÃ¡. Na jednÃ© ruce jsem drÅ¾ela asi tak jedenapÅ¯lletÃ© dÃ-tÄ›, druhou jsem drÅ¾ela svÃ¡zanÃ© lyÅ¾
jsem se prodÃ-rala uliÄ•kou, hledala nÄ›jakÃ© volnÃ© mÃ-sto.

LeÅ¾Ã-m v posteli, rozhlÃ-Å¾Ã-m se po loÅ¾nici a snaÅ¾Ã-m se probrat. Ale stejnÄ› jsem celÃ½m vÄ›domÃ-m jeÅ¡tÄ› v onom

Nakonec jsem naÅ¡la jedno mÃ-sto na kraji, bylo to v kupÃ©, kde sedÄ›li tÅ™i mladÃ- muÅ¾ovÃ©; posadila se, a protoÅ¾e byla
mnou dlouhÃ¡ cesta, tak jsem si, stejnÄ› jako vÅ¡ichni ostatnÃ- ty tÄ›Å¾kÃ© boty zula a zastrÄ•ila je pod sedadlo. LyÅ¾e jsem
postavila vedle.

Najednou pÅ™iÅ¡el Ä•tvrtÃ½ a jen mi rukou naznaÄ•il, abych se zvedla, Å¾e je to jeho mÃ-sto.
OK, zvedla jsem se a vykroÄ•ila dÃ¡l.
Po pÃ¡r krocÃ-ch se s trhutÃ-m vlak zastavil a z amplionu se ozval nÃ¡zev stanice. Asi to byla mÃ¡ koneÄ•nÃ¡, protoÅ¾e jsem
rychle vystoupila.
Vystoupila jsem vÅ¡ak jen jÃ¡, vÅ¡ude kolem byla zasnÄ›Å¾enÃ¡ pustÃ¡ plÃ¡Åˆ.

ZapÃ-skÃ¡nÃ-, vlak se rozjel, a odjel.
JÃ¡ zÅ¯stala stÃ¡t, nohy jen v ponoÅ¾kÃ¡ch, dÃ-tÄ› na ruce, a i ty lyÅ¾e, kterÃ© jak jsem si najednou zoufale uvÄ›domovala, ty
nebyly moje, ty jsem mÄ›la nÄ›komu dovÃ©zt...

V tÃ© nejhorÅ¡Ã- beznadÄ›ji jsem se probudila.
Bylo mi hroznÄ›, i kdyÅ¾ jsem si uÅ¾ uvÄ›domovala, Å¾e to byl jen sen.
ÃšplnÄ› mne to odepsalo - dohÃ¡je, Ä•lovÄ›k si mÃ¡ pÅ™eci pÅ™es noc odpoÄ•inout, a ne se takhle nechat zniÄ•it, ne?

Pokud tu jste nÄ›kteÅ™Ã- VYKLADAÄŒI SNÅ®, nebo mÃ¡te nÃ¡pad, proÄ• se nÄ›kdy lidem zdajÃ- tak deptajÃ-cÃ- sny - napiÅ
nÃ¡pad do komentÃ¡Å™Å¯.
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Tak se ukaÅ¾te, psychologovÃ©,
d@niela
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