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Nebesky volný čas 

 

 

 Mám ráda nebe. Když mám volný čas, lehnu si na zahradě na deku a jen tak se dívám 

vzhůru. Mraky si volně a pomalu plynou nad mojí hlavou, přeměňují svoje tvary, barvy a 

popustí uzdu mojí fantazii. Dovolí mi hledat si v nich zvířata, lidi i věci. Můžu si v nich 

hledat, co chci. Někdy připomínají chomáče vaty, jindy jsou z nich dračí hlavy nebo 

zasněžené hory a někdy odplují bůhvíkam a zanechají po sobě  prázdnou modrou oblohu.  

Takové nebeské modré zrcadlo.  

 Už odmala se často a ráda zabývám myšlenkami, co je tam dál. Nekonečně vysoko, za 

tím nebeským zrcadlem. Co když jsme jen jeho odrazem a ty skutečné bytosti žijí opravdový 

život z té druhé strany. Co když je celý svět jenom odrazem.  

 Když jsem byla malá, maminka si o tom se mnou často povídala, že za zrcadlem určitě 

něco je, že se tam dá i nahlédnout, když přijde čas.  

 Maminka však před rokem zemřela. Všechno jakoby ztratilo barvu, jakoby všude 

zněla jen černá hudba, kterou stále kdosi přehrává pořád dokola. Tanec nedával smysl, byly tu 

jen pohyby na tu zdlouhavou, těžkou a nekonečnou hudbu. Měla jsem pocit, že se ze světa 

vytratila všecka krása, štěstí, láska i naděje.  

 Jednou jsem si řekla, že takhle to dál nepůjde, že musím buď zapomenout, což nejde, 

nebo objevit ten tajemný svět za tím nebeským zrcadlem,  jak mi o tom maminka vyprávěla.  

 Každý den po škole jsem chodívala do parku, který se nachází kousek od budovy. 

Častokrát jsem zvedla hlavu a dívala se k nebi. Je tam tolik místa, nekonečně mnoho místa, 

proč by tam nemohla být i moje maminka. Samozřejmě, že tam je. Někdy se mi zdálo, jako by 

mě volala, jako by se se mnou  chtěla setkat, jako by mi podávala ruku a chtěla, abych ji 

navštívila. Natáhla jsem ruce před sebe, avšak nic se nestalo.  

 Ale nakonec jsem tu cestu objevila.  Lehla jsem si na zahradě do trávy a zadívala se 

znovu do té modré nebeské báně a pak jsem k ní zvedla ruce. Usilovně jsem vzpomínala na 

maminku a představovala si ji, jak se na mě usmívá. A najednou jsem ucítila dotyk, jako by 

mě někdo chytil za ruku. Bylo to moc příjemné.  

 Náhle jsem stála na rozkvetlé louce, kde poletovali motýli a včelky, slyšela jsem 

krásný zpěv ptáků, cítila nádhernou vůni mateřídoušky a rozkvétajících jabloní. Vydala jsem 

se po úzké cestičce podél potůčku k nedalekému lesíku. Občas zavanul lehký větřík a donesl 

ke mně vůni jehličí. A na paloučku u lesa, kde kvetly kopretiny, zvonečky i růžoví kohoutci 

jsem spatřila stát vysokou postavu v bílém rouchu. Jakmile mě zahlédla, otočila se, vykročila 

mi vstříc a mávala mi. A já, i když jsem jí ještě z té dálky nemohla vidět do tváře, jsem 

věděla, že je to moje maminka. Vyběhla jsem jí vstříc, ale těsně před ní jsem se zastavila. 

Maminka pokývala hlavou a stále se usmívala. Chtěla jsem ji obejmout, ale jakmile jsem k ní 

vztáhla ruku, rozplynula se jako mlha v poledním slunci. Stála jsem tam a nevěděla, co počít. 



Najednou mě cosi zastudilo na čele, pak na rukou, začínalo pršet, otočila jsem se a najednou 

jsem zase ležela na dece v naší zahradě. Tatínek na mě volal, abych se šla schovat. Sbalila 

jsem deku a vešla do domu.  

 To už jsem věděla, že maminka tam je, za tím nebeským zrcadlem.  A že mě k sobě 

pustí vždy, když to bude potřeba. Nalezla jsem svůj klid. Věděla jsem, že maminka tu je stále 

se mnou, že se k ní můžu vydávat ve svých vzpomínkách, ve svých snech a  představách. Ale 

že to nesmí být příliš často, protože jinak by se rozplynula dřív, než bych ji spatřila.  

 A proč o tom píši? Protože vám chci říct, že hodně svého volného času trávím 

s maminkou. Ne všechen samozřejmě,  ráda jej  také daruji kamarádům, svým koníčkům, 

sportu, hudbě, četbě a rodině, ale také mamince.  Projdu nebeským zrcadlem až tam, kde se 

čas zastavil, a vím, že  na mě čeká a že si spolu vynahradíme to, co jsme nestihly zažít 

v našem světě.  Ale  především se učím žít svůj vlastní skutečný život,  a ten je tady, na tomto 

světě.  A patří k němu spousta překážek, problémů, potíží, povinností, ale i radostí. A  dokud 

ten čas pod nebeským zrcadlem  trvá, tak si ho chci užít.   

 


