
 
 
 

Moje soukromí! Nekoukat! Nešťourat! 
 
Neznám příliš denní světlo, vzduch, okolní svět, ale znám každou chvíli člověka, 

kterou dosud prožil. Mám svůj svět, v němž uchovávám ty nejcitlivější a tajné informace. A 
právě to mě váže k Míše, dívce, jejímž soukromím jsem.  
 Mám od ní ale přesto odlišný život. Párkrát jsem mělo možnost podívat se ven, na jiný 
svět, svět lidí, kteří touží po sdělení a otevření mých tajných chvil. Šťourají do mě, stále do 
mě nakukují, ale málokdy slyší to, co chtějí doopravdy slyšet. Cítím, že by rádi získali nějaké 
tajemství z mé náruče. Ale proč? 

Schovávám prožitky, city a všechny nezapomenutelné chvíle za silnou cihlovou zdí. 
Možná proto tolik lákám okolní svět, tajemný, neznámý pro ostatní. 

Během mého života mi moje sestra Důvěra dala možnost vybourat nějakou tu cihlu 
z celé zdi a já rázem mohlo sledovat okolní svět. Oči lidí, jejich reakce, a pak i následky, které 
byly ne vždy pozitivní. Proto jsem opět vrátilo cihlu zpět a uvědomilo si, že mi daleko lépe 
bude v mém světě,  který sdílím s Míšou.  
 Každý člověk má určitě jiné soukromí. Myslím si, že nejsem stejné jako ta ostatní. 
Možná proto, že jiná nejsou schovaná za cihlovou zdí, jako jsem schované já. Netoužím však 
po sdělení Míšiných prožitků okolnímu světu tak, jako některá soukromí touží a sdělují 
prožitky svých lidí. Nebo to nejsme my, soukromí, která touží sdělovat? Netouží sami lidé? 
Proč? Proč tak moc chtějí, aby soukromí nebylo tajemstvím? Sdělují svá soukromí, aby 
získali rady, či se jen chlubí? 
 Já bych raději bylo stále schované, než abych muselo čelit světu, v němž Míša žije, 
v němž se pohybuje, v němž získává ty nezapomenutelné chvíle. I když jsou chvíle mnohdy 
pěkné, pořád bych raději zůstalo ukryté. Dalo by se říci, že chvilky prožívám současně 
s Míšou, ale určitě je nevnímám tolik jako ona. Jen si je ponechávám zaznamenané v mém 
světě. Ve světě, kterému Míša věří daleko víc, než světu, ve kterém žije. Bez jejího svolení či 
svolení mé sestry Důvěry bych žádné tajemství nevyzradilo. Nechtělo bych zklamat a chovat 
se jako člověk, který klame. Chtělo bych zůstat jen tím obyčejným věrným soukromím.  
 


