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RAJSKÁ ZAHRADA

... když se to tak vezme,
muselo jednou vzniknout z ...

Sofie Amundsenová se vracela ze školy. První úsek cesty šla se spolu-
Janou. Mluvily spolu o robotech. Jana prohlásila, že podle ní

lidský mozek funguje jako složitý Sofie s ní tak nesou-
hlasila. víc než stroj, ne?

U velké samoobsluhy se Sofie bydlela na samém konci
rozlehlé zahradní a to do školy skoro dvakrát tak daleko než
Jana. Jako byjejich stál na konci protože za zahradou už ne-
bylo nic.jen hluboký les.

Sofie do Jetelové ulice, která se na konci prudce
a se Kapitánova. Lidé tudy chodili jenom v sobo-
tu a v

Byljeden z prvních V zahradách vyra-
zily pod ovocnými stromy už dostávaly
zelený háv.

Není to zvláštní, jak v tuhle dobu všechno
to je, že se z neživé se trochu a zbaví posledních

po celých tunách valí zelená hmota?
Když Sofie otevírala branku, nakoukla do schránky. Zpravidla tam

nacházela reklamní letáky a velké obálky pro matku. So-
fie tu hromadu vždycky položila v kuchyni na a šla se nahoru do
svého pokoje

Otci dopis z banky, ale on nebyl žádný
normální otec. Sofiin otec byl kapitán na velkém naftovém tankeru
a roku trávil mimo domov. Když pobyl pár doma,
chodil v pantoflích po a snažil se Sofii a ži-
vot. Ale když vyjel na se jim vzdálil.

Dnes ležel ve schránce jenomjeden dopis - a byl pro Sofii. Na obál-
ce stálo "Sofie Amundsenová, Jetelová 3". To bylo všechno, odesílatel
žádný. Dokonce ani známka.

Jakmile za sebou Sofie vrátka, obálku Jediné, co
v ní našla, byl lístek, velký jako obálka. Bylo na napsáno:
Kdojsi?

Nicjiného. oslovení, podpis, stála tam jenom ta
rukou psaná slova s velkým otazníkem na konci.
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Znovu si prohlédla obálku. Ano, dopis je pro ni. Ale kdo jí ho ho-
dil do schránky?

Sofie za sebou rychle jejich domu. Kocour
Šerchán jako obvykle stihl mezi na schody
a protáhnout se nežje

Když se maminka na Sofii zlobila, vždycky že
takhle už to dál nejde, že mají doma celý Ve bývá hod-

a opravdu, Sofie byla se svou sbírkou docela spokojená. Nej-
dostala sklenici se zlatými Zlatkou, Karkulkou a

chou. Pak dostala andulky Ferdu a Berdu, potom želvu Govindu
a nakonec tygrovaného kocoura Šerchána. Všechna zví-

dostala jako odškodné za to, že matka chodila
z práce a tatínek byl skoro na

Sofie odhodila školní tašku a nachystala Šerchánovi misku sjídlem.
Pak si sedla na s tím záhadným dopisem v ruce.

Kdo jsi?
To snad ví. Je Sofie Amundsenová, ale to je kdo? Na

to
Co kdyby se jmenovala jinak? Anna Knutsenová. Byla

by v tom jiný?
Náhle si že tatínek aby se jmenovala Syl-

vie. Sofie se pokoušela si, jak podává ruku a
stavuje se jako Sylvie Amundsenová, ale nešlo jí to. To by byla

jiná dívka.
Vstala a šla s dopisem v ruce do koupelny. Postavila se zrcad-

lo a se dívala sama do
,Jsem Sofie Amundsenová,"
Dívka v zrcadle jenom sotva znatelnou grimasou.

Sofie cokoliv, ona všechno opakovala po ní. Sofie se pokusila
zrcadlo rychlým pohybem, ale ta druhá byla stej-
rychlá.
"Kdo jsi?" zeptala se.
Žádnou nedostala ani ale za chvíli už si nebyla jistá,

jestli otázku položila ona, nebo její odraz v zrcadle.
na nos v zrcadle a

"Tyjsi já."
Když nedostala žádnou obrátila a
,Já jsem ty."
Sofie Amundsenová nebyla moc spokojená s tím.jak vypadala.
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tojí sice že má hezké mandlové ale pro-
to, že moc malý nos a velkou pusu.

toho uši blízko Nejhorší ze všeho ovšem by-
ly ty rovné vlasy, které se nedaly Tatínek ji po nich hladil
a jí "dívka s vlasyjako len" podle skladby Clauda Debussyho. To
se mu to když si nemusel nechávat viset své vlasy

Na Sofiiny vlasy neplatil žádný lak ani gel.
si jestli náhodou, když vypadá tak není pozna-

menaná porodem, o matka párkrát mluvila. Ale copak
o tom, jak vypadáme, rozhoduje porod?

Není to že Sofie neví, kdo je? A není to nespra-
vedlivé, že ovlivnit to, jak vypadá? Svou podobu dosta-
la do vínku. si vybrat ale si vybrat sama sebe. Ne-
vybrala si ani to, že bude

Co je to
Sofie se znovu podívala na tu holku v zrcadle.

se radši jako by se omlouvala. A už
byla na

Nebo ne, radši do zahrady, pomyslela si.

Sofie kocoura ven na schody a za sebou

Když stála na se záhadným dopisem v ruce,
padl ji náhle podivný pocit. Jako kdyby byla loutka, která mávnutím
kouzelného proutku náhle ožila.

Není to zvláštní, že je na a že ho prožívá jako úžasné dobro-
družství?

Šerchán a zmizel mezi hustými rybízový-
mi Živá dokonale živá od bílých až k vlajícímu oca-
su na konci hladkého také v ale sotva zažívá stejné po-
cityjako Sofie.

jak si Sofie že je, napadlo ji i to, že tu ne-
bude navždycky.

jsem na ale jednoho dne budu
J e život po smrti? Ani o téhle otázce toho její kocour asi moc

rokem Sofii Od té doby myslí Sofie sko-
ro každý den na to, jak moc ji postrádá. To je tak nespravedlivé, že ži-
vot musí jednou

Sofie stát na a zamyslela se. se sna-
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žila myslet na to, že je, protože mermomocí zapomenout, že tu
nebude Ale jí to nešlo. Jakmile se na to, že je,

se i myšlenka, že život jednou to pla-
tilo i Teprve když do hloubky procítila, že jednoho dne zmi-
zí, dokázala pochopit, jak je život cenný. Jako líc a rub jed-
né mince, která se v letu neustále obrací. A a je
jedna strana mince, tím a je i strana druhá. Život a smrt
jsou jako strany téhož.

si dokonale že je, dokud si
mí, že jednou tak není možné uvažovat o tom, že

aby se myšlenka na to.jak je fantastické žít.
Sofie si že v den, kdy se od

že je nemocná, podobného. "Teprve chápu, jaký dar je
život," tehdy.
Je to ale trochu smutné, že lidé musí aby po-

chopili,jak krásné je žít. Možná také najdou ve schránce záhad-
ný dopis.

Co kdyby se podívala,jestli tam Sofie
la k brance a nadzdvihla zelené víko schránky. Trhla sebou,
tam objevila další, stejnou obálku. se dívala

když tam našla ten první dopis.
I na téhle obálce stálo její jméno. Roztrhla ji a vylovila bílý lístek

papíru, stejný jako
Odkud se vzal stálo na
Nemám tušení, pomyslela si Sofie. To snad neví nikdo, ne? Ale vlast-
napadlo Sofii, ta otázka je docela na Poprvé v uvažo-

vala nad tím, že snad ani není možné být na a nepídit se po tom,
odkud se vzal.

Z záhadných se Sofii tak zamotala hlava, že se rozhod-
la uchýlit se do Skrýše.

Skrýš bylo Sofii no supertajné místo. Chodila se tam schovat, když
byla naštvaná, smutná nebo když velkou ra-
dost. Dneska si sama se sebou rady.

Jejich domek stál ve velké tu
vých rybízových ovocných prostorný tráv-
ník se zahradní a dokonce malý altánek, který po-
stavil když jí pár po narození první Ta
chudinka se jmenovala Marie a na jejím náhrobku stálo: "Ma-
riánka nás navštívila, na chvíli nás a zase zpátky
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V jednom rohu zahrady za maliním bylo husté které ani
nekvetlo, ani neneslo žádné plody. to byl starý živý plot, který

zahradu od lesa, ale protože ho za posledních dvacet let ni-
kdo se v neproniknutelné
že živýplot trochu chránil liškami, které chodívaly na slepice, když
je za války nechali pobíhat po

Pro každého Sofie byl ten starý živý plot ja-
ko králíkárna, která stála v zahrady. Nikdo totiž neznal
Sofiino tajemství.

Sofie o tom otvoru v odjakživa. Když se jím protáhla,
ocitla se na mýtince vroubené Byla tam jak v
ku a že ji tam nikdo najít.

S obálkami v ruce zahradu, spustila se na všech-
ny a podlezla pod Skrýš byla sice dost prostorná, takže Sofie
mohla stát ale ona se posadila na silné ko-

Ven škvírami mezi a listím. žád-
ná z mezer nebyla než Sofie o ce-
lé Když byla malá, s sledovala,jak otec nebo matka
chodí mezi stromy a hledají ji.

Sofie vždycky pocit, že zahradaje sám pro sebe. Pokaždé
když slyšela o a Rajské posadila se do své Skrý-
še a vlastní malý ráj.

Odkud se vzal
Kdepak, to Sofie však, že je jen nepatrnou

obrovského vesmíru. Ale odkud se vzal vesmír?
se nabízí že vesmír existoval vždycky. Pak

bychom nemuseli hledat na to, odkud se vzal. Ale
existovat jí že ne. Takže všechno, co je, muselo

vzniknout? Vesmír tedy musel také vzniknout z
jiného.

Ale jestli vesmír v jednu chvíli vznikl z jiného, muselo to
jiného vzniknout zase z dalšího. Sofii bylo jasné, že tak-

hle se celý problém jenom odkládá. Když se to tak vezme, muselo by
jednoho dne vzniknout z Ale šlo by to Nebylo by
to jako to, že existuje odjakživa?

Ve škole mluvili o tom, že a Sofie se ted' pokouše-
la ukonejšit se tím, že je to nejlepší problému. Ale pak

znovu. Mohla by docela na to, že ves-
mír ale co s Bohem samotným? on sám sebe z
ho? Zasejí že to tak není. I když dokázal

RAlSKA ZAHRADA 17



to ono, mohl sebe sama než
ho "sebe sama",jímž by se mohl V tom zbývala jediná
možnost: existoval vždycky. Ale tuhle možnost už zavrhla!
Všechno, co je, muselo z vzniknout.

Krucipísek!
Znovu si prohlédla z obou obálek:
Kdo jsi?
Odkud se vzal
To jsou tedy zapeklité otázky. A odkud se vzaly ty dopisy? To byla

skoro stejná záhada.
Kdo vytrhl Sofii z její každodennosti a rázem ji postavil úkol
velké záhady
Sofie se šla podívat do schránky
Teprve tam ležela dnešní pošta, kterou donesl listonoš. Vylovi-

la kupu novin a reklam a dopis pro mámu, ale i pohlednici s obrázkem
pláže u jižního Lístek obrátila. Bylyna norské znám-

ky a razítko "oddíly OSN". Že by od tatínka? Ale ten je na
konci toho má jiný rukopis.

Když si Sofie komu je lístek adresován, ucítila, že se jí
zrychlil tep: Hilda Knagová, u Sofie Amundsenové, Jetelová 3. Adresa
souhlasila. Na lístku stálo:

Milá Hildo, gratuluji Ti z celého srdce k Tvým 15. narozeninám. Chystám Ti
dárek, kterým že Ti !JÚ'U k Sojii. Bylo to tak nejjednodušší.

Líbá tatínek.

Sofie zpátky do domu. vzrušením.
Kdo je ta Hilda, která oslaví patnáctiny jejími vlastními

patnáctými narozeninami?
Sofie vzala z telefonní seznam, Bylo tam Knago-

vých, ale žádná Hilda.
Znovu ten záhadný pohled prozkoumala. Všechno souhlasí,
známky a razítka.
Ale otec posílá k narozeninám na Sofiinu adre-

su, když je poslat jinam? Který otec si z vlast-
ní dcery tak, že lístek k jej ím narozeninám pošle na jinou adresu?
je to tak nejjednodušší? Ale jak má vypátrat tu Hildu?

Tak Sofii další záhada k Pokusila se si myš-
lenky.

Za posledních pár hodin se ní hned záhady. Prv-
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ní záhadaje, kdo jí hodil do schránky ty bílé obálky. Druhá záha-
da jsou ty otázky na lístcích v dopisech. A záhada je, kdo je
Hilda Knagová a došlo k narozeninám pro cizí dívku na So-
fiinu adresu.

Byla si naprosto jista tím, že všechny záhady spolu
sobem souvisí, protože až do dnešního dne žila živo-
tem bez hádanek a

R AJ S KÁ zAH R A II A 1 9
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