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    Notes od sestry 

 

Byl horký letní den. Slunce žhnulo více, než co kdo z nás zažil za posledních pár let, teploty 

dosahovali na naše poměry enormních výšek. Vzduch byl těžký a vlhký, díky čemuž venku vládlo 

neúnosné dusno, takže lidé místo toho, aby si užívali krásného počasí, kdy děti blbnou v bazénech  

a dospělí si v květovaném vzdušném oblečení povídají u zahradních stolů se svými přáteli, zůstali 

zavření ve svých zděných domech a veškeré klimatizace, větráky a ruce s vějíři nechávali po celý 

den pracovat na plné obrátky. 

 

U nás doma tomu nebylo jinak. Větráky na maximální rychlost, okna otevřená dokořán – snad aby 

byl v domě průvan –, členi rodiny oděni v minimálním množství oblečení a striktní dodržování 

pitného režimu. Ano, ten den bylo opravdu nesnesitelně. Upřímně to ale byl jeden z těch menších 

problémů, se kterými jsem se potýkal. 

 

Trpím roztroušenou sklerózou a bohužel už není v té nejranější fázi. Zjistili mi poměrně nedávno. 

Tak… před půl rokem? Asi. Každopádně to pro teď není důležité. I když u těchto nemocí hraje čas 

jistě důležitou roli, nemyslím si, že tak důležitou, aby to byl důvod vyprávění této události, líčení 

tohoto dne, toho, proč jsem o tomhle vůbec začal. Teď ale nebudu předbíhat. 

 

Ten den jsem nehybně ležel v posteli a koukal na točící se větrák na stropě nade mnou. Nebylo  

to nic neobvyklého. Nikdy jsem moc nebyl aktivní člověk, ale s roztroušenou sklerózou se to o dost 

zhoršilo. Často jsem unavený, bolí mě celý člověk a upřímně, když je člověk svým způsobem 

nefunkční fyzicky, příliš to psychiku nepodporuje. Takže když to na mě přijde, jsem schopen celé 

dny proležet v posteli a nehnout ani prsten, ani jednou se za celou tu dobu neotočil. Jen tupě 

koukat do stropu a… být. Tehdy jsem sledoval, jak dlouhé, bíle natřené a zaoblené křídla větráku 

rozsekávají hustý všude přítomný vzduch. Poslouchal jsem jeho šumění a kratičké, tiché, velmi 

frekventované svistnutí, když se každé křídlo pokaždé prohnalo oným vzduchem a vytvořilo tak 

příjemný vánek, jež se líně rozletoval po celé místnosti. Můj sluch samozřejmě registroval i spoustu 

dalších podmětů v mém okolí: otevřeným oknem sem přicházel hluk z nedaleké silnice, jak se auta 

hnala z místa na místo, nepříjemné bzučení dvoukřídlého hmyzu, který má z nějakého důvodu rád 

mé oranžově vymalované stěny a zpoza pootevřených dveří mého pokoje sem dolehl i matčin  

a sestřin hlas, oba dva plné hněvu a nabubřelosti. Těžko říct, co se stalo. Ony dvě se hádají v 
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jednom kuse, kolikrát kvůli úplným hloupostem nad kterými bych si já jen zaťukal na čelo  

a zapomněl. Ale ony ne, ony se musí pořádně pohádat a až potom to nechat plavat. Uh, někdy se 

mi zdá, že spolu snad už ani jinak komunikovat neumí. 

 

Už jsem chtěl jejich hlasy pomalu z mé mysli vyignorovat a soustředit se pouze na auta, hmyz  

a větrák, ale zničehonic se dveře od mého pokoje otevřely dokořán – poznal jsem to díky 

nepřeslechnutelné ráně, kdy klika dveří nelítostně narazila do oranžové zdi za ní – a dovnitř kdosi 

vešel. Kdo, to jsem nevěděl až do chvíle, než se ona osoba nedostala do mého zorného pole,  

tak jinak dokud si nesedla na kraj mé postele bokem ke mně a nevycenila na mě své malé zuby 

uvězněné ve stříbrných rovnátkách. Eliška, moje druhá mladší sestra, stále ještě asi daleko před 

věkem, kdy se bude chovat jako pubertální neposlucha. 

 

„Ahoj, Eli,“ pozdravil jsem ji s drobným úsměvem na rtech a s námahou, které, i když jsem se ji 

snažil co nejvíce skrývat, si zaručeně všimla, ji pohladil po paži, „děje se něco?“ 

„Ani ne, jen jsem si s tebou chtěla na chvíli popovídat,“ odpověděla mi a začala si poupravovat 

vysoký culík ze svých hnědých dlouhých vlasů. 

„Aha. A o čem si chceš povídat?“ optal jsem se jí zvědavě a mírnou bolestí a sebezapřením 

zaktivoval své břišní svaly a posadil se. Poprvé za ten den. 

Eliška v odpověď jen pokrčila rameny a ruce si položila na hubená kolena. 

„Tak… nevíš, o čem se máma a Kačka dohadujou?“ zkusil jsem nějak zapříst konverzaci. 

„Myslím, že Kačka jen nechtěla vyklidit myčku a teď se hádaj‘, že mámě Kačka vůbec nepomáhá,  

ale Kačka se zas brání, že z ní máma nemůže dělat služku a taky chce mít svoje zájmy a… a tak no. 

Nevím, moc tomu nerozumím,“ podrbala se na hlavě a já nad tím ušklíbl. 

„Neboj, já taky ne,“ přiznal jsem se a také pokrčil rameny. S Eliškou si hodně rozumíme, když byla 

menší, byl jsem to hlavně já, kdo se o ni staral, protože rodiče měli a stále dost potíží s Kačkou, mou 

první mladší sestrou. Protože, i když je jen o tři roky mladší než já, stále ve svých šestnácti 

nedokáže pochopit, že se svět netočí jen kolem ní a nemůže si dělat všechno, co se jí zachce. Proto, 

i když jsem z nás nejstarší a měl bych mít obě sestry stejně rád, mám přeci jen Elišku o něco radši. 

 

„Máš hezký náušnice,“ všiml jsem si najednou v jejích drobných uších plastových žlutých květů. 

Zřejmě slunečnice.  

„Dík, mi je dal táta,“ opět se zazubila a asi v reakci na můj kompliment si na ně podvědomě sáhla. 

Najednou se jí ale rozšířila tmavá očka a otevřela pusu dokořán. 
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„Už vím!“ vykřikla najednou, rychle vstala z mé postele a vyběhla z pokoje. Udiveně jsem se díval 

ke dveřím, co že to od ní vjelo, ale za pár chvil byla zpátky, v rukách nesouce jakousi věc. 

„Co to bylo?“ pozvedl jsem obočí, když se opět usadila na mou postel a věnovala mi pozornost. 

„Už vím, proč jsem sem původně šla. Jsem si nechtěla jenom popovídat, chtěla jsem ti něco dát. 

Ale zapomněla jsem si to v pokojíčku a pak už jsem na to zapomněla úplně,“ objasnila mi. 

„A co to je?“ 

„Tohle,“ natáhla ke mně ruce s onou věcí, kterou po celou dobu držela. 

„To je… notes?“ 

„Jo,“ přikývla a znovu mi pokynula, abych si ho vzal. 

„A… co s tím mám dělat?“ převzal jsem si ho od ní a zeptal se, nepřemýšleje vůbec o tom, že by ji 

taková otázka mohla ranit. To se však naštěstí nestalo a ona mi odpověděla: 

„To je na to, že když budeš smutný a nebude doma nikdo, s kým by sis mohl popovídat, můžeš to 

napsat do tohohle notýsku. Navíc,“ vzala mi onen notes z ruky a otočila ho na druhou stranu tak, 

abych si všiml vytištěné, dětsky vystřihnuté a nalepené žluté květiny na jeho obalu, „tahle kytka 

tvoje myšlenky bude ochraňovat, měnit je na lepší a říkat, od koho ten notýsek máš, takže si 

vždycky vzpomeneš na mě. Takový kouzlo... chytrý, co?“ usmála se a nadšeně na posteli 

poposkočila. 

„To teda,“ krátce jsem se zasmál a notes si pořádně prohlédl. „Díky, Eli.“ 

„Nemáš za co, Tome,“ objala mě. 

 

Tehdy jsem tomu nepřikládal žádnou váhu. Prostě mi má oblíbená sestra dala jen tak notes. To je  

u nás normální. Ale jak ubíhaly dny, týdny, měsíce a já začal notes opravdu používat tak, jak mi 

řekla má sestra, z původní beznaděje a dovolím si říct, že i depresí, které jsem před pár měsíci 

poměrně často zažíval, se jejich počet zredukoval na minimum. Ano, stále mám roztroušenou 

sklerózu a zatím se nezapůsobilo nic natolik, že by mi to dalo jistotu, že to zmizí, ale alespoň se mi 

časem v hlavě začala rodit naděje, že by se to mohlo zlepšit. Nevím, jestli to tak je kvůli tomu 

notesu či nikoliv. A pokud ano, jestli je to kvůli tomu, že mi ho dala Eliška, nebo za to může ono 

„slunečnicové kouzlo“, ale každopádně tomu chci a budu nadále věřit.  

Takže se to snad dostane i do takové fáze, kdy se má naděje stane skutečností a já… já budu zdravý. 

 

A díky komu? Díky mé sestře, slunečnici a mé naději, že všechno dobře dopadne. 

 


