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Posudek:  
Vyprávěla mi příběh, zřejmě to byl jenom sen, seděla v místnosti 
otočená zády k někomu, možná ležela, ale to už si nepamatuje. 
Všechno zapomněla, když podívala ven oknem. Měla mluvit, něco 
cokoliv: Hlavně mluv! Křičel na ni. Lekla se hlasu a promluvila, 
neslyšela, co sama říká, ale ten někdo byl spokojen. Něco souhlasně 
poznamenal a znovu jí vybídl k promluvě. Šla se napít vody, 
pootevřela okno a pak si znovu lehla. 
Seděla v místnosti a někdo tam byl otočen zády k ní, možná ležel, 
ale to už si nepamatuje. Zřejmě to byl sen. Všechno zapomněla, 
když se jí začal zdát sen jiný. Vykřikla na někoho, aby promluvil. 
Mluvil nesouvisle něco o černé díře, nebo možná o ničem. Něco mu 
na to řekla, a pak ho vybídla, aby pokračoval, ale on vstal a odešel.  
Otevřela okno, zřejmě to byl jenom sen. Byla v místnosti a byli tam 
ještě dva neznámí. Neví, moc si nepamatuje. Tvářili se, jakoby tam 
nebyla. Jeden z nich seděl otočen zády k ní, možná ležel a něco 
mluvil. Pak začal mluvit ten druhý. Byl k oknu blíž, ale do tváře mu 
neviděla. Nerozuměla, o čem mluvili, ale zdálo se jí, že už to někdy 
prožila.  
Šla se napít vody, neví, jestli už byla vzhůru, možná se jí to jenom 
zdálo. Chtěla mi o tom vyprávět, ale všechno zapomněla, když se 
podívala ven oknem. Zřejmě se jí zdálo o nějaké místnosti s oknem a 
byli tam tři lidi, možná tam byla jenom ona, ale není si jistá, 
nepamatuje si.  
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