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Talmvý byl můj život1 ~

Jaké jsem byla, když jsem byla malá? Myslela jsem, že jsem byla a jsem
normální dívka jako každá jiná, ale zjistilajsem později, že ve mně něco není
v pořádku. Byla jsem u té paní psycholožky, která mě zjistila, že mě něco trápí
a já sama si to neuvědomuji. Mám vzpomínku v podvědomí?

Začala jsem víc vzpomínat o sobě, proč u sebe nenosím veliké rádosti
a nemárn dost štěstí. Proč já takhle chovám jakoby mi nikdo nevšímal, co mně
trápí. Možná, že umím s každým bavit. Každý, kdo mně znají, si myslí, že jsem
pro ně velmi sympatická a s ním často srněju.

Já mám ráda všechno, co mám a co vídím. Také mám ráda někoho na koho
spoléhám. Nebo taky možná nemám dobrý vztah na někoho, kdo na mně nebyl
milý.

Takhle je něco to, co prožívám v mém nynějším věku. Ted' si začnu vzpomínat
v mém mladším věku, jak jsem cítila svoje trápení v té době, kdy jsem chodila
do jesli, když mi bylo 2 roky. Já dobře chápu, že jesle je pro každé dítěti nejlepší
cesta jak dokázat sami žít do dalšího života. Pro dítěti musí být jesle plný her
a radosti a jim při naši štěstí. Já jsem tam ale nikdy nezažila. Zažila jsem tam
úplnějinak. Prožívala jsem tam nesmírnou nudu. Tam nikdo děti nikdy nesměli
vyslovit alespoň jedinou hlásku.

Měli jsme dvě paní vychovatelky velmi přísně a nepříjemné. Říkaly, když
někdo začne mluvit, vezmou si kleště a vytahnou na ucho. My jsme jí strašně
bály. Já jsem byla slyšící, cítila jsem tam ticho jako na hřbitově. Všichni jsme
vůbec nemluvili, Mohli jsme jen hrát nebo běhat. Když jsme chtěly něco říct,
používaly jsme nejjednodušší znaky.

Později, když jsem ohluchla, ztrátilajsem kamarádky, které mi moc chyběly.
Citilajsem nepříjemné sama. Vždycky jsem byla sama. Nejvíce času jsem trávila
ve svém pokojíčku. Můj pokojíček byl pro mě nejoblíbenějším místem, kde
jsem měla spoustu hraček. Tam jsem nejen oblékala krásně šaty pro Bárbie, ale
také jsem učila panenkám.

Nesnášela jsern ten pocit to, co jsem prožila, když mimoje maminka oblékla
si a obula si boty. Já jsem váhala, kam asi půjdeme. Vidělajsemjak vzala tašku,
pochopila jsem, že jdeme nakupovat. Když jsme šly jinou cestou. která nevedla
do obchod, nástoupily jsme na tramvaj. Stálé jsem nevědela kam jedeme, ale
jinak mě to nevádilo, protože já jsem měla ráda cestování. A když jsme vešly
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do budovy, spatřila jsem tam lidé s bílé plášti a bílé boty. Hnedjsem zjistila, že
to byli lékaři a pak jsem zjistila, že ta budova byla nemocnice. nesnášela jsem
to, necítílajsem dobře a začala jsem brečit, chudák maminka nevědela, coje se
mnou. Já jsem neuměla vysvětlit, co mě trápí.

O víkendu moje maminka mi občas posílala k babičce a dědečkovi. Tam
jsem nikoho nepřátelila. Neměla jsem všechny hraček. Všechny zůstali doma.
Já jsem tam přinesla jen velikého medvěda. Ale pro mě to bylo málo. Někdy
jsem tak plakala, ne ze samoty nebo bez maminky, ale šíleně jsem se tam nudi la.
Když babička koupila nového kocourka. Já jsem svému kocourka milovala.
S 'ním jsem svěřila, co mně nebylo příjemné a co mně trapilo. Ten kocourek byl
pro mě jediný, ten kdo mně pochopil. Pak postupně jsem tam našla nové
kamarádky.

Snažila jsem najít správnou cestu, která mi mohla přinést radosti. Povedlo se
mi to něco. Začala jsem lépe mluvit, otevřela jsem oči. Sama jsem pochopila
díky knížkám. Já jsem nikdy nečetla celou knihu, ale jen jsem se prohlédla.
Našla jsem několik písma a slova, kterým jsem rozuměla. Komunikace s mým
rodinou zlepšila. Psát jsem začala velmi brzo, než jsem nástoupila do první
třídy.

Štěstí a radost mi nevydrželi dlouho, od té doby, kdy jsem chodila do zakladní .
školy. Ve škole jsem se někdy citíla příšerně. Nejen já, ale také všichni mí
spolužáci jsme se báli jednu paní učitelku, byla ze všech nejpřísnější.

Když ta paní učitelka nám vyučovala matematiku, vždycky.se mluvila ke
tabuli, ne ke nám. Svěřili jsme jí, že jí vůbec nepochopíme. Ona nám nikdy
nechtěla pochopit a hrozně n~, nás křičela. Celá škola to slyšela. Měla jsem jí
strach, cítila jsem v ruce studeno. Nevydržela jsem být dlouho ve škole, ani
jsem ň'éí-\'ohla na ní podívat. Nikdy jsem nedokázala hlasit čemu nerozumím.
Já do dneska nezvládnu matematiku.

Hrozně jsem se těšila, že tu školu dokončím. Bylajsem šťastnější, když jsem
nastoupila do jiné střední školy.

Jsem zvědavá, co mi život dá příště, kdy najdu práce. Já už nikdy nechci
prožívat to, co jsem prožívala od dětství. Mám svého přítele, který o mně všechno
ví, pomohl mi překonat zlé minulé časy.

To, co jsem měla trápení, teď si dokážu nekomu pomoct, tím kteří neumějí
nebo nevědí, jak z toho ven. Když někdo potřebovali poradit, jak na to, jak
z toho najít správnou cestu, vysvětluji každému ráda, aby se citili štastny. Mé
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přáteli mě vídí, že jsem bezstarostná, bezproblémová, snadno se umím poradit,
ale nikdo o mně nevědeli nebo neví.
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I Redakční poznámka: Text byl J. S. napsán v ruce (nikoliv na počítači).
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