
 

 

Komenského dítě na neviditelné výstavě 
 

Jemináčku, ona je tady úplná tma!!! Když zavřu oči a pak je otevřu, je to úplně stejný. Nikdy jsem si 
neuvědomila takhle úplnou tmu. Vždycky, i za nejtemnější noci bylo trochu vidět. Jsem tak nějak 
poloviční. 

Je fajn, že nám Petra říká, že půjdeme po rovině. Stejně se opatrně ploužím, šourám se s rukou před 
sebou. Mám pocit, že jdu trochu z kopce. Nenarazím do někoho? Našlapuji jako bych měla každou 
chvíli spadnout ze schodů.  

Hele, ono to jde. Opora o zeď je i silná psychická opora. Do něčeho vrážím. Jdu dál. Jsem trochu 
mimo, ani mě nenapadlo zkoumat co to je. Až Jarčin hlas: „To je…“mě vytrhuje a já si začínám 
uvědomovat, že nepůjdu jen tmavým bludištěm bytu, ale že mohu vnímat i zařízení a předměty. 

Jsme v koupelně. Poznala jsem po hmatu fén a uvědomuji si to štěstí, že předmět znám ze svého 
koukavého světa. Hlavou mi bleskne, jak ho asi „vidí“ skuteční nevidomí, kteří to nikdy očima neviděli 
– „jen“ hmatali. 

Ulice. Překvapuje mě, jak moc mě štve a ruší hluk na ulici. To mě nikdy nenapadlo, že by hluk – 
normální ulice, ne nic mimořádného, mohl rušit. Běžně si to na ulici vůbec neuvědomuji. 

Připadám si děsně úspěšná, když začínám rozpoznávat běžné předměty. Teď mě to opravdu baví a 
užívám si celou prohlídku. 

Na závěr voňavá káva. 

Fajn, kafe jsem nezvrhla, mléko se mi podařilo nalít do kelímku, no cukr už taky zvládnu. Jsem 
dobrá!!! Ale - pýcha předchází pád – po vypití kávy zjišťuji, že mám část cukru vysypanou na stole. To 
jsem teda suverén. 

Placení. Mám Jarčiny i svoje drobné. Budu platit. Je to fuška. Mince si budu pěkně držet v ruce, Když 
něco položím, už to nenajdu. Jo, vyšlo to. Ale uvědomuji si, jak mám nekoukavé prsty. Plete se to. 
Překvapuje mě, že jsem nakonec vybrala správné mince. Jo, jsem dobrá! Při odchodu Jarka 
upozorňuje, že na stole zůstala ležet koruna! Jo, jsem dobrá! 

Bude to znít pateticky, když řeknu, že jsem si neuvědomovala, jak jsem bohatá a s jakou 
samozřejmostí beru, že normálně vidím? Možná to po dnešku bude trochu jiné… 
 
Jarmila Hájková  
 


