Šárka Lokajová

Kouzelné knížky
Jednou, když jsme pomáhali vyklízet půdu u babičky doma, objevila jsem malou koženou
truhličku. Ta mě samozřejmě okamžitě uchvátila, jelikož jsem předem věděla, že se v ní bude
ukrývat něco neobyčejného. Snesla jsem si ji dolů a plná očekávání ji otevřela. Nahoře se
nacházelo několik dopisů, fotek, náhrdelníků a podobných věciček. V té době, kdy jsem tuto
bedničku našla, jsem byla opravdu malá, takže jsem zaprvé nevěděla, že je neslušné číst cizí
dopisy a zadruhé jsem číst ani neuměla, takže to bylo vlastně jedno. Všechny tyto věcičky
jsem vytáhla, načež jsem spatřila další úchvatné předměty. Byly zde dvě knihy, které byly
naprosto stejné. Jen jedna byla poněkud rozpadlejší. Na obou dvou se nacházeli dvě postavy muž a žena, v pozadí pak ještě pět dětí hrajících si v řece. Jak už jsem řekla, číst jsem
neuměla, proto jsem z ilustrací nacházejících se uvnitř usoudila, že se jedná o lexikon kouzel.
Jak mi přibývalo na věku a vědomostech, přestávala jsem věřit na mou domněnku, že se jedná
o lexikon kouzel. Jakmile jsem uměla alespoň trochu číst, pochopila jsem, jak moc jsou tyto
knihy úžasné. Vlastně, ještě víc, než jsem si myslela. Jedná se o léčení přírodní cestou
(babskými radami). Zjistila jsem, že pokud se chcete opravdu uzdravit, potřebujete hlavně
pevnou vůli a pak pár babských rad, které jsou osvědčené a (obvykle) nemají žádné vedlejší
účinky, jako léky, co se prodávají nyní. Dokonce jimi neničíme planetu různými výpary
z továren, kde se léky vyrábějí a podobně.
Postupem času jsem se také začala zajímat o to, jak se do naší rodiny dostaly nejen ty knihy,
ale také zbytek věcí, co se v truhličce nacházely. Dozvěděla jsem se, že na fotografiích byla
paní (prababička mé babičky), která tyto knihy vlastnila.
Dříve jsem je měla u babičky, avšak asi před třemi roky jsem si je vzala domů, abych si v nich
mohla číst častěji, než dvakrát do roka. I když doktorkou nechci být, hrozně ráda si v nich čtu.
Vždy mám pocit, že je tam něco nového, něco co tam dříve nebylo. Proto jsou pro mě stále
něco jako lexikon. Mají v sobě tajemnou moc, díky které se vždy cítím lépe. Možná je to tím,
že při každém otevření si vzpomenu na prázdniny a na nezapomenutelný den, kdy jsem onu
malou, koženou truhličku, plnou tajuplných věci našla.

	
  
	
  

