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Nový život

 (Vypravování)

 Takže pro začátek bych se vám mohla představit. Jmenuju se Jazmyn a je mi 17. Mám kolem 

170 cm, hnědé kaštanové vlasy a zelené oči. Bydlíme s tátou v New Yorku. Chodím tady do školy a 

občas si přivydělávám focením pro dvě módní značky. Jsem blázen do nakupování, a tak jsem ráda, že 

mám možnost fotit, protože tím dostávám i různé slevy. Tohle město mám hrozně ráda, ale za 

posledních pár měsíců je to spíše město mého smutku a neštěstí. Mému tátovi nabídli práci v Torontě, 

proto se stěhujeme. Moc se mi tam nechce a musím říct, že New York mi bude vážně chybět, ale 

změny k životu patří.

„Jazmyn? Trošku si pospěš!“ zavolal na mě táta. „Jo, už běžím!“ Nasedli jsme do auta a táta se 

mě zeptal: „Máš všechno?“ „Jo, myslím, že ano.“ Poté mi začaly téct slzy. Nikdy bych neřekla, že mi 

bude New York tak chybět. Dívala jsem se z okna se sluchátky v uších. Pozorovala jsem vzdalující se 

New York. Usnula jsem. Vzbudil mě křik mého táty. Viděla jsem pouze blížící se světla, a pak už jenom 

tmu.

Když jsem se vzbudila, netušila jsem, kde jsem. Začala jsem volat: „Kde to jsem? Je tu někdo? 

Haló?!“ Najednou přiběhla zdravotní sestřička a začala mě uklidňovat. Já ale moc v klidu nebyla. 

Ležela jsem v nemocnici a měla jsem pohmožděné celé tělo a jednu nohu jsem vůbec necítila. Snažila 

jsem si na ni sáhnout, ale nic jsem nenahmatala. Začala jsem panikařit a pochopila jsem, že jsem o 

nohu přišla. Do očí se mi valily slzy. Začala jsem hrozně plakat a nechápavě jsem se dívala na sestřičku. 

Ona na mě jenom tak koukala a nevěděla, co má říct. Zahleděla se do země a šeptem řekla: „Měla jste 

autonehodu a ošklivě jste si poranila nohu. Museli jsme vám ji vzít. Jinak to nešlo.“ Nevěděla jsem, co 

na to mám říct. Ale chtěla jsem hrozně vidět tátu a obejmout ho. „Kde je můj otec?! Chci ho vidět!“ 

zvýšila jsem na sestřičku hlas. Nějakou dobu jsem o všem přemýšlela a pak jsem zase usnula. Když 

jsem se probudila, tak mi sestra zrovna nalévala čaj. Podívala jsem se na ni a ona zase na mě. Usmála 

se na mě. Jak může mít tu drzost. Jak se na mě může sakra usmát! Ležím v nemocnici, jsem bez nohy 

a málem jsem byla sirotek. Vím, že to asi nemyslí zle. Jenomže já o její péči nestojím. „Pořád chcete 

vidět vašeho otce?" zeptala se mě nejistě, aby se mě nějak nedotkla. „Ano, to chci." zašeptala jsem. 

Podívala se na mě a odešla. „Kam si jako myslí, že jde?“ řekla jsem si v duchu. Po nějaké chvíli přišla. 

Šla mi totiž pro vozík. Přijela s ním až k mé posteli a řekla: „Odvezu vás k němu." Protočila jsem 

panenky a hodila na ni ledový výraz. Ona mě odkryla a začala mi pomáhat do vozíku. „Já sama!" 

vyjela jsem po ní. Přece nejsem až tak neschopná. Pomalu jsem se přemístila do vozíku a v ten 

okamžik jsem se cítila jako ten největší mrzák na světě. „Můžeme jet?" zeptala se mile. Kývla jsem 

hlavou a ona se rozjela. Vyjeli jsme na chodbu. Šlo tam pár lidí, ale jinak tam bylo dočista prázdno. 

Projížděli jsme kolem několika pokojů, až jsme dojeli k tomu, ve kterém leží můj otec. Sestra otevřela 

dveře a vjela dovnitř. Můj otec tam jenom tak ležel. Bezvládně, jako hadrová panenka. Byl to hrozný 

pohled. Dojela jsem k jeho posteli a chytila ho za ruku. „Víš, tati, miluju tě. Vážím si všeho, co jsi pro 

mě udělal. Vychoval jsi mě. A pomáhal jsi mi i v těch nejhorších chvílích. Nikdy bys mě neopustil. 

NIKDY! Byl jsi tu pro mě. A teď tu budu já pro tebe. Možná že to nějak vnitřně cítíš, že tu jsem a 

mluvím na tebe. Ale taky možná ne. Je to ale jedno! Klidně ti to zopakuji, až se probudíš. Miluju tě!" 



Nedokázala jsem v sobě udržet slzy a začala jsem zase řvát jako tur. „Promiň." řekla jsem a pomalu 

začala couvat od jeho postele. „Chci pryč," zašeptala jsem.

Sestra vzala vozík a rychle odjela z pokoje. Už chtěla jet pryč, ale já ji přerušila. „Zastavte, 

prosím!" Ona cukla s vozíkem a nechápavě se na mě podívala. „Chtěla bych dojet ke svému pokoji 

sama," řekla jsem, aby to pochopila. Musela jsem se na tom naučit jezdit nebo jsem spíš chtěla se na 

tom naučit jezdit. Bylo by dost divné, kdybych žádala o každou blbost sestřičku. Ona na mě kývla a já 

se pomalu rozjela. Myslela jsem si, že je to snadné, bohužel nebylo. Dalo to dost práce. Ale naučit 

jsem se to musela. Po nějaké době jsem se dobelhala ke svému pokoji. Vjela jsem dovnitř. Všimla jsem 

si, jak je pokoj prázdný. Nebyla jsem s nikým na pokoji. Bylo to tam hrozně opuštěné. Vozíkem jsem 

dojela k posteli a vyškrábala se na ni. Podívala jsem se na svoji nohu nebo lépe řečeno na zbytek nohy. 

Sáhla jsem si na ni, i když tam byl obvaz. Docela bolela. Lehla jsem si a koukala do stropu. Z ničeho nic 

jsem se začala hrozně smát. Přišlo mi děsně vtipné, že se tohle stalo. Vím, že to asi není k smíchu, ale 

já už taková jsem. Bylo divné tohle zažít. Smála jsem se jak pominutá. Po několika minutách mě to 

přešlo a cítila jsem se za to provinilá, takže jsem začala brečet. V hlavě jsem měla hrozný zmatek, 

takže se mi strašně rychle měnily nálady. Z ničeho nic se otevřely dveře a vešel tam nějaký chlapec. 

Byl taky dost otlučený, ale měl pouze zlomenou nohu. „Ahoj, já tu teďka budu s tebou ležet. A 

jmenuju se Alan, " představil se mi. „No ahoj, já jsem Jazmyn, ale můžeš mi říkat Jezz," představila 

jsem se i já. On na mě kývl a dokulhal se ke své posteli. „Co se ti stalo?" zeptal se smutně. „Měla jsem 

autonehodu. " řekla jsem celkem v klidu. „To mě mrzí," špitl. Koukal na mě a já na něho. Ani jeden 

jsme nevěděli, co máme říct. On se pousmál. Já mu to vrátila. „Hele, koukej, co jsem přinesl. " 

pošeptal a vytáhl ze své tašky docela velkou bonboniéru. „Na, vezmi si!" nabídl mi. Já si vzala pár 

bonbónů a poděkovala mu. Najednou někdo zaklepal. Dovnitř vešla strašně krásná dívka. Hned jsem 

si myslela, že je to Alanova přítelkyně, ale nebyla. Byla to jeho sestra. Docela jsem si oddychla, Alan 

byl totiž strašně krásný a něco mě k němu přitahovalo. Sice jsem ho moc neznala, spíše vůbec, 

jenomže byl milý, hodný a docela i vtipný. Jeho sestra se jmenovala Demi. Teda, aspoň jsem zaslechla, 

jak to Alan říká. Demi přišla k Alanově posteli a dala mu pusu na tvář. „Tak jak se máš, ty mrzáku?" 

vtipkovala, ale když se podívala na mě a na moji poloviční nohu, docela ztuhla. „To nic." usmála jsem 

se na ni. „Strašně se omlouvám." řekla zaraženě a provinile. Něco pošeptala Alanovi, ten se na ni 

usmál a také jí něco pošeptal. Asi po půl hodině jeho sestra Demi odešla. „Omlouvám se za ni, bylo mi 

hrozně trapně. Mimochodem, myslí si, že jsi krásná i takhle. A já si to myslím taky,“řekl upřímně. 

Trochu jsem se zarazila nad tím i takhle, ale pak jsem to nějak vypustila z hlavy. Alan byl snad 

nejupřímnější kluk, kterého jsem znala. Povídali jsme si docela dlouho, dokud nepřišla sestřička, že je 

večerka.

Šli jsme spát. Druhý den jsme si od ráno do večera pořád povídali a sbližovali jsme se. Věděla 

jsem o něm už snad všechno a on o mně taky. Takhle to běželo několik dnů, než Alana propustili. Zase 

jsem byla na pokoji sama. Nevěděla jsem, co mám pořádně dělat. Nudila jsem se a on mi hrozně 

chyběl. Pustili ho v pátek 14. 2., přesně na Valentýna. Přes víkend jsem tam byla dočista sama, jenom 

jsem jezdila za tátou dívat se, jak na tom je. V pondělí za mnou Alan přišel a chodil pořád, dokud 

nepropustili i mě. Pak jsem  každý den do nemocnice jezdila s Alanem, abych viděla tátu. Zlepšoval se 

jeho stav, zlepšovalo se všechno. Jednou jsme tam přijeli a já ho chytla za ruku. Začala jsem plakat a 

prosit ho, aby se probudil. Najednou mi zmáčkl ruku a já se na něho okamžitě podívala. Pomalu začal 

otevírat oči. On se z toho probudil. A bylo mu celkem dobře. Pouze byl zmatený, nevěděl, co se děje. 

Všechno jsem mu řekla a představila mu Alana.



Alan si s tátou chvíli povídal, ale pak už jsme museli jet. Za tátou jsme jezdili každý den, dokud 

ho nepropustili. Ještě pak byl táta na pár vyšetřeních kvůli té hlavě a tam mu zjistili, že má rakovinu. 

Dny ubíhaly a táta byl čím dál tím víc vyčerpaný. Jezdil sice na různé chemoterapie, ale to mu extra 

nepomáhalo. Byli jsme spolu s Alanem už hodně dlouho a čekali jsme děťátko. Všichni se těšili, že můj 

táta bude dědeček. Těšil se i on. Jeho léčba rakoviny se začala nečekaně zlepšovat a zlepšovat a moje 

dny do porodu se zkracovaly. Jednou to ale přijít muselo. Praskla mi voda a my jsme okamžitě vyrazili 

do nemocnice. Tam jsem porodila krásného chlapečka jménem Justin. Táta se pár měsíců na to 

úspěšně vyléčil a hlídal nám malého Justina. Všichni se měli dobře, já si zvykla na nový život na 

vozíčku. Ze začátku to pro mne bylo příšerné, ty vystrašené pohledy malých dětí, všichni se mi snažili 

pomáhat, ale já to prostě musela zvládnout sama. A život jde dál. A všichni jsou šťastní. I když nemám 

jednu nohu, tak mám milujícího manžela Alana, milujícího otce a krásného chlapečka. Mám milující 

rodinu a ta mi bohatě stačí.


