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Bez blízkých to není snadné 

 
  

 

               Na lidi a vztahy mezi nimi se můžeme dívat z různých úhlů a jinýma očima. Ať už se  

jedná o ty v rodině, mezi přáteli, nebo v lásce, všechny jsou důležité. I ty, které nám tak nepřipadají, 

jelikož se dají označit za nepřátelské, nám někdy prospějí. Protože jak dávno řekl Komenský: „Vše 

na tomto světě se dá napravit jen jemným teplem lásky, poněvadž jinak je to nemožno.“ Moudro 

podle mě platí dodnes a stále má svůj význam, což se také ukazuje v tomto příběhu.   

   ,,No tak, co se ti stalo? Chci ti jen pomoct,“ naléhala na mě mamka, když viděla, jak se se 

ztrápeným výrazem šťourám v jídle.   

     ,,Nic,“ odsekla jsem.  

 Ani vlastně nevím, proč mě tyhle otázky tolik rozčilovaly.   

     „Vypadáš nějak sklesle,“ nevzdávala se máma.  

     „Vážně jsem v pohodě,“ teď jsem zvyšovala hlas.   

     ,,Něco tě trápí?“ nasadila starostlivý tón.   

     ,,Nech mě být! Vůbec mi nerozumíš! Stejně za moje problémy můžeš ty a hlavně taťka!“ 

zakřičela jsem, vstala a popadla tašku.   

Se slzami v očích jsem vyběhla z domu a zamířila ke škole. 

    Ne že by mě to nějak zachránilo. Když jsem se blížila k budově, uviděla jsem skupinku 

holek, které si něco šeptaly a vysílaly ke mně rádoby nenápadné pohledy. Určitě se bavily o mně. 

Prošla jsem kolem nich a tvářila se, že mi jejich zírání nevadí.   

       Trochu dál na mě jeden kluk zavolal: „Hele, navštívila jsi už tatínka v base?“   

Zrychlila jsem, a když jsem vstoupila do dveří, opravdu se mi ulevilo. Sedla jsem si do lavice  

a zkoušela předstírat, že neexistuji. Pomalu se trousili i ostatní a brzy začala hodina.   

       Do třídy vstoupila učitelka a prohlásila: „Ráda bych vám představila novou žákyni Lauru 

Collins. Její maminka se narodila u nás v Čechách, ale její tatínek pochází z Anglie.“ 

    Dovnitř vešla blondýnka s modrýma očima a široce se usmála. Viděla jsem, jak na 

všechny zapůsobila, dokonce i na mě. Vzhledem k tomu, že jinde místo nezbylo, usadila ji 

profesorka ke mně. Celý zbytek hodiny jsem se snažila ignorovat její otázky, jenže ona se 

nevzdávala. Nakonec jsem se rozhodla zeptat se na něco jí.   

      ,,Proč ses sem přistěhovala?“   

      Najednou posmutněla a zašeptala, aby ji nikdo neslyšel: „Moji rodiče pořád cestují a vůbec si na 

mě nenajdou čas. Musím teď bydlet u babičky.“   

     „To máš ještě dobré,“ usoudila jsem, „mého tátu zavřeli ve vězení a všichni se mi kvůli němu 

posmívají. Avšak já stejně nikoho nepotřebuji.“   

     „Vážně?“ zeptala se. „Nikdy se necítíš osaměle?“   

Znejistěla mě.  

      „Někdy ano,“ přiznala jsem. 

 Z nás dvou se brzy staly nejlepší kamarádky. Řešily jsme společně nejen problémy v rodině,  

také si však povídaly. Laura byla velmi společenská. Nutila mě víc se bavit se spolužáky, což jsem 

nakonec nepokládala za špatné. Bohužel moje štěstí netrvalo dlouho.   

       Jednou, když jsem Lauru navštívila, mi smutně sdělila: „Moje mamka otěhotněla a ...“  

     „No skvěle!“ nenechala jsem ji domluvit.   

     „Jenže to znamená, že se vracím zpět do Anglie,“ dopověděla.   

Rázem mě dobrá nálada opustila. V očích mě tlačily slzy.   

     „Ne!“ vykřikla jsem a rozbrečela se.   

Laura vzlykala taky. Objala mě a dlouho držela.   

       Pokusila jsem se být trochu optimistická: „Alespoň se s nimi uvidíš a budeš mít sourozence.“     

      „Ale neuvidím se s tebou. Slib mi, že mi napíšeš.“  



      „Slibuji,“ pronesla jsem. 

 Měla se sice stěhovat až za týden, avšak z výuky se už odhlásila. Teď jsem znovu seděla 

sama ve své lavici. Každé odpoledne jsme aspoň s Laurou strávily spolu a snažily jsme si užít 

poslední chvíle. Večer jsem v posteli smutnila, ráno jsem se však tvářila, jako že je vše v pořádku. 

Nevím, jestli mamka moji náladu nepoznala, naštěstí se mě však na nic neptala. Bez Laury jsem 

stále cítila smutek.  Nevěděla jsem co podniknout. Pak přišel den, kdy opravdu odcestovala. Plakala 

jsem nejen při loučení … Zdálo se, že se můj život vrátil zpět.  

 Po probdělé noci jsem konečně dokázala přemýšlet. Uvědomila jsem si, že přátele a rodinu  

k životu nutně potřebuji. Neobejdu se bez nich. Rozhodla jsem se omluvit mamce. Objala mě  

a téměř se rozbrečela. Chvilku jsem se cítila šťastně, ale pak jsem si uvědomila, že se musím 

vypravit do školy. Bála jsem se, že se se mnou opět nikdo nebude bavit, naštěstí tak situace 

nevypadala. Ukázalo se, že s nimi mluvila Laura a řekla jim, aby mě neodsuzovali za chyby mého 

otce. Nevím, jak se jí to povedlo, avšak vysvětlila jim mé problémy a oni se se mnou dál přátelili. 

Našla jsem si nové kamarády a Lauře jsem brzy poděkovala. 

 Tehdy jsem pochopila, proč jsou lidé kolem mne důležití. Rodina mě povzbuzuje a dodává 

mi sebevědomí. Hlavně mamka, jež mne učila skoro vše, co teď umím. Také přátelé, o nichž jsem si 

myslela, že je nepotřebuji, avšak opak byl pravdou. Ukázalo se, že jsem bez nich osamělá a život je 

pro mě těžší. Nikdy nezapomenu na Lauru, která mě změnila k lepšímu a naučila mne, jak se chovat 

ke společnosti. I taťka, jemuž jsem vyčítala jeho chyby, se může napravit. S blízkými vidím svět 

růžověji a je snazší v něm žít. 


