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Variace sněhulí

Kráčím lesem v nových botách, které jsem si včera zakoupila v centru města. Musím konstatovat, 
že stárnu, tím největším kritériem při výběru byla funkčnost. A tak není divu, že jsem si domů 
odnesla boty podobající se dětským sněhulím, které by v módních kruzích moc obdivu neobdržely. 
Zato v kruzích výletníků do zasněžených krajů by vedly celou hitparádu, jelikož jsou až do -40 
stupňů! No je to vůbec možný?
Inu, vracím se zpět do lesů, tam kde moje srdíčko i přes sníh a zimu taje. Rozjímám se nad tou 
krásou a tichým klidem a užívám si, jak se zastavil čas. I přesto, že jsem v hlavním městě Finska, 
ocitám se v zasněženém lese a míjím běžkaře i všelijaké další povozníky. Nějak se nemůžu toho 
sněhu nabažit. Možná za to můžou ty sněhule, které mě přenáší o pár let zpátky, kdy jsem 
chytávala padající sníh na jazyk a mrskala sebou po zemi ve tvaru andělíčků. Celá rozradostněná 
se potuluju, chodím sem a tam a občas se ohlédnu zpátky za sebe, jaký obrazec jsem svými 
šlápotami vytvořila. Snažím se být ke své kreativitě velmi tolerantní, ale bohužel ani při té nejvyšší 
snaze v oněch obrazcích nic nepoznávám, a tak mi ani nevadí, když jsou najednou znetvořeny 
dvěma jizvami běžkařů.
Už tak jedinečnou atmosféru náhle a bez varování dotvoří bijící zvony. Není to tak dávno, kdy jsem 
na hodině klavíru učila žačku, aby hrála tak uvolněným pohybem, aby zvuk připomínal zvony. Je 
šest hodin večer a já si připadám jako ta žačka, která zvony svou vůlí a pomyslným dotykem 
rozezněla. Zaslouženě se oddávám poslechu. Po doznění posledních tónů potají ve stoje tleskám 
a čekám přídavek, bohužel jsou však zvony neoblomné. Prý pospíchají do Říma… ale to nějak 
brzo, pomyslím si. V dnešní době mají už i ty zvony na spěch. Ale já kouzlu modernity nepodléhám 
ani v módě, ani v čase. Tančím ve svých sněhulích v rytmu lesa a padajícího sněhu. Krok sun krok, 
otočka, pirueta, padeburé a ufuf, už začínám cítit pravou patu. Puchýř se hlásí o sólo. Chce ho, má 
ho mít. A tak zbytek variací odtančím s mírnou bolestí, až konečně stojím před domem, kde moje 
taneční vystoupení končí. Zvoním a klepu na okno. Po chvíli mi otevírá dveře i svou náruč 
kamarád. Po příjemném popovídání nad hrnkem horkého čaje mířím zpět domů. Tentokrát si 
vybírám pohodlnější cestu dvou rovnoběžek, které se po zemi linou tak jako vrásky nad nosem 
zamračeného starce. Ani se pořádně nerozkoukám a už hlásí zastávku Huopalahti - vystupovááát!
Doma na mě padne krásný niterný pocit, pořád slyším stromy promlouvat a prozpěvovat. To byl ale 
nádherný den, říkám si v duchu svému duchu. Ale už dost bylo mého vlastního příběhu, 
autobiografický scénář vyměňuji za knížku, která mě pasuje do pouhé pasivní role pozorovatele a 
dává tak trošku zaslouženého oddechu.


