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Výlet do neznáma
Doposud nevím, jak jsem se sem dostala. Je tady mnoho lidí.
Nazvat je lidmi ale asi nemůžeme. Jsou menší. A jejich barva kůže je červená.
A nemají vlasy. Jejich oči jsou zajímavé, chvilkami mi připadají strašidelné.
Jsou takové tupé, prázdné.
A nakonec jejich řeč. Je mi úplně neznámá. Často se některých z nich, už asi ze zoufalství ptám, jestli
neví, kde jsem.
A jak se dostanu zpátky na Zemi.
Tato planeta nebo země je ponurá. Přesně jako lidé v ní.
Už celou věčnost se snažím dostat odsud pryč. Žádný z pokusů ale nevyšel.
Chybí mi domov, rodina, přátelé.
Tady mě nikdo nezná. Spím na ulici. Na Zemi by mě označili za bezdomovce, avšak tady si mě nikdo
nevšímá.
Nemusím tady ani jíst. Nepotřebuji to. Pocit hladu jsem od příchodu neměla. To samé s
vodou. Nejdříve mě to děsilo, teď už je mi to jedno.
Zvykla jsem si.
Přichází další ráno. Celé dny se snažím odejít. Najít nějaký způsob, jak se vysvobodit. Jdu dál.
Nevím, kam mám jít.
Všechny budovy tady jsou velmi vysoké. Všechno je tady kovové.
Nebo to alespoň vypadá jako kov. Nikdy jsem do žádné z nich nevstoupila.
Měla bych to alespoň zkusit. Jedna z nich mě celkem zaujala.
Nemyslím si ale, že je to k bydlení. Vypadá spíše jako rozhledna.
Zdobená je do stylu našeho baroka. Zámek tady není.
Můžu vidět něco jako žebřík. Celkem by mě zajímalo, co bude nahoře, proto tam vylezu. Nikdo
nahoře není.
Měla jsem pravdu – je to rozhledna. Vidím odsud celou tuto zemi.
Jdu rozhlednou kolem dokola. Přestávám se cítit sama.
A najednou vidím někoho. Dalšího z nich. Je ale menší.
Nejspíše to bude jejich forma dítěte.
Už chápu, že se nedomluvíme. Tak mu tedy jen zamávám. Podle výrazu v očích poznám, že mi
nerozumí. Odchází.
Vzdávám to. Živá se odsud nedostanu. Skočím.
Třeba je to cesta, jak se dostat domů.
Je to zajímavý pocit. Najednou se cítím úplně bez starostí.
Pak přijde dopad.

Jsem volná.
V dalších několika chvílích nic nevidím. Kolem mě jen tma.
Vidím kužel světla. Stále se zvětšuje.
Pak se vzbudím. Jsem na Zemi.
Lidé jsou tady normální. Konečně.
Dostala jsem se domů.
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HODNOCENÍ POROTY
Marek Šindelka:

Odvážné vykročení na tenký led fikce. Přesvědčivé a univerzální podobenství o tom, jaké to
je být cizincem. Pokus zachytit izolaci a neporozumění zevnitř, skrze pocity
dezorientovaného člověka ztraceného ve světě, v neznámých ulicích měst z kovu a skla.

