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Brzy začnou podzimní plískanice. Nad střechami vítr smýká vlaštovkami. Mezi domy víří 
žlutohnědé listí, jen v rozích je závětří, tam unášené listy dopadají a vrší se ve vrstvách, které 
se pak rozmažou v hnilobnou kaši, až deště smáčí dláždění kolem náměstí. 
„Když vidím tohle zkurvený počasí,“ začne Petr myšlenku, zarazí se. Poposedne si ve své 
omšelé zamazané péřové bundě, narazí si černou vlněnou čepici víc do čela a větu nechá 
viset ve vzduchu. 
„Jo, to chápu.“ 
„He, tobě to přece taky může bejt jedno, ne? Ty máš kde bydlet.“ 
Sedím shrbeně v parádním zimníku, klobouk posunutý do týla. Divná dvojice na lavičce 
v parku nedaleko náměstí. 
„Nemáš cigarety?“ nadhodil Petr. 
„Nemám. Ale tumáš, dej si,“ zamával jsem lahví červeného vína a nalil Petrovi do hrnku. 
„To jseš stejně hodnej, žes přines takový pohoštění.“ Začínalo se tou dobou už pomalu 
šeřívat brzy, asi kolem šesté, když tam ti dva seděli, byla to taková podivná neděle. Nad 
střechami domů na západě, za jejich zády, se horizont zbarvil dohněda. 
Popíjeli chvíli mlčky. Přistál před nimi další list, Petr už tajně myslel, že to za chvíli nebudou 
listy, ale sníh. Nepřespával v ubytovně pro bezdomovce, odmítal to se zarputilou sveřepostí, 
říkával: „Ještě bych těm hajzlům musel dokonce bejt za něco vděčenej, no maucta.“ (jakým 
hajzlům? sám přesně nevím) nebo „Strčte si paní tu tašku rohlíků za klobouk, i ty peníze na 
ubytovnu, nejsme tu v zoo, abyste prostrkovala bonbonky dovnitř do klece.“ 
„Kam jsi dal tu vývrtku, Péťo?“ 
„Tady jsem jí měl, chviličku.“ Začal šmátrat po kapsách, opřel se při tom loktem o opěradlo 
lavičky, pak se zaklonil a zalovil ve vnitřních kapsách péřovky. Zabručel. Podíval jsem se na 
něj a pod víčkami mi profoukl vítr, listí a podzim. 
„Tady!“ vylétla jeho ruka do vzduchu a jako jiskra se zalesklo světlo lampy na tom 
duchaplném vynálezu lidského rozumu. „Šup šup.“ 
Otevřel jsem láhev, rozlil do hrnků. Setmělo se. 
„Fakticky, když tu tak sedím, koukám na ty lidi, co chodí kolem, v ty ostatní dny, co nejsou 
neděle. Říkám si, co se vám to honí hlavama, lumpové. Na co asi můžou myslet, na co asi 
myslí, na to já nemůžu připadnout, rozumíš, jsou jak z jiný planety, s těma svejma bytama, 
domkama, dětma, prachama. Víš, co myslim. Přemejšlim nad tím vždycky, že by mi hlava 
praskla.“ 
„No a?“ 
„No tak jsem si posledně řek, nebuď blbej, zeptej se.“ 
„A dozvěděl ses něco?“ 
„Ptám se takový mladý dámy. ‚Co máte na mysli, slečno?‘“ 
„No a?“ byl jsem už mírně netrpělivý. 
„Promiňte, strašně spěchám, povídá. To já mám teda vznešenější uvažování.“ 
Pak, když už se nám u nohou k první prázdné láhvi přidala druhá, povídám: „Ty Petře, poslyš. 
Poslyš, věříš ty v lidskou vůli?“ 
„V co jako jinýho ... mám jako věřit?“ upřel pohled na myšlenku, kterou tušil za stěnou mého 
čela kdesi uvnitř obskurního hájemství mozku. 
„No hele, Petře, jako jestli má člověk vůli, svojí, nebo jestli ... to všechno, jestli to je -“ 



„Jo, jo! Já vím – přihození se!“ 
„To je to slovo,“ přisvědčil jsem. 
„No, já jsem na ulici, já ve vůli nevěřim. Já jsem takovej skoro apoštol toho přihození se.“ 
Odmlčel se s otevřenými ústy, zamrkal. „Hele, ale tak po pár flaškách vína věřím i v tu vůli, to 
jo.“ Ponořili jsme se do hlubokého mlčení. 
Setmělo se. „Už jsem ti řekl, že mě vyhodili z práce?“ 
„Ne.“ 
„Chtěl jsem ti to říct, no.“ 
„To máš fuk.“ 
Mraky se nad knihovnou roztrhaly a objevily se hvězdy. Zadíval jsem se na ty hvězdy pozorně 
a vzpomněl jsem si, co jsem toho rána četl, když jsem z té své divné záliby hrabat se 
v mentálních alkoholech, otevřel Bibli. „Poslouchej, Petře, Bůh řekl, ať jsou na nebeské 
obloze svítilny, že ať jsou znameními k určování období, dnů a let. Takže já na to koukám, ale 
stejně ti nevím, co je dneska za den. Jestli už jsem mrtvej nebo ještě živej.“ 
„No tak tě vyhodili z práce, to je toho.“ 
Jak jsem koukal na hvězdy, vzpomněl jsem si ještě na jednu věc. „V Terezíně, v tom báječnym 
městě, jak ho Hitler postavil židům, tam měli hezčí hvězdy než tadyty na tom nebi.“ 
„Tam nejsou stejný jako tady?“ 
„Nějakejm židům se tam podařilo najít malou místnůstku zašitou na dvoře bejvalýho 
pohřebního ústavu a udělali si z ní modlitebnu. Vymalovali jí červeně a žlutě. A na stropě tam 
jsou krásný hvězdičky,“ rozpomínal jsem se pomalu. „Ale taky to schytalo tu povodeň v roce 
... hm 2006. Zatopilo se to, já nevím, metr a kus vysoko.“ 
„To se hodí ne, to voni mají ten příběh o potopě, ne?“ pronesl hloubavě Petr. 
„Hm... Přišla potopa a všechny zahubila.“ 
Petrovi se zaleskly oči. „Někdy totiž myslím na toho Noema. Říkám si, že máme něco 
společnýho, víš?“ 
„Noe ale byl šestisetletej stařec a děsně zbožnej, měl ženu, fůru dětí a podobně...“ 
Petr se na mě podíval vyčítavě. „To ví každej, že celej tendle Starej zákon je vlastně o 
boháčích, Jób a další, co měli velbloudů víc než vlasů na hlavě. Ale já si ho představuju, jak 
v noci, když všechno to zvěrstvo a ty děcka a manželka na tý Arše spali, on ležel na palubě na 
lehátku, v tichu, jenom šplouchání vln, hučení moře, vítr mu chladí čelo po horkým dni a on 
kouká do nebe. A pak si říkám, že jsme si vlastně podobný. A možná, že když už byli takhle na 
vodě kolik měsíců, říkal si potichu za těch nocí, že: ‚ty bože možná vlastně ani neexistuješ a 
my všichni se tu budem na tom moři pohupovat a koukat na hvězdy, dokud všichni postupně 
bídně nezajdem‘“ 
Představil jsem si Archu, jak se houpá v kalné vodě pod klenbou stropu modlitebny v Dlouhé 
ulici 17 v Terezínském Ghettu a Noema, jak kouká na hvězdy namalované na stropě, zatímco 
o boky lodi se otírají břichem vzhůru plovoucí nafouknuté utopené krysy. 
Doleju nám víno. 
„Píšu teď román,“ řekl jsem tak na okraj. 
„Proč? Nikdo ti to nevydá.“ 
„Nevydá. Ale mám teď spoustu času.“ 
„Na kolik nájmů máš ještě peníze?“ zeptal se mě najednou věcně. 
Mlčel jsem. 
„Na žádnej, žejo?“ 
Mlčel jsem. 



„No tak než utratíš úplně poslední peníze, kup si pořádnou péřovou bundu, tendle kabát je 
na nic. A nějakou pěknou deku.“ 
Nemohl jsem uvěřit, že mi dává rady, co si vzít, když se chystám vystěhovat na ulici. Trošku 
to připomínalo seznam věcí na letní tábor nebo tak něco. 
„Dneska ze mi zdálo, že jsme zas v našem starým zenovým dojo,“ řekl. 
„Kdo tam všechno byl?“ 
„Ještě Honza, Jana a Kristýna, myslím. Byl zrovna zazen, mlčky jsme seděli a Honza nám 
upravoval pozici.“ 
„Taky se mi teď v poslední době zdál takovej živej sen. Jak to bylo... Šel jsem ulicí, vypadala 
jinak, ale v tom snu to byla ulice, kde jsem bydlel, bylo hezky a foukal vítr. Najednou se mi za 
ramenem ozval hlas. 
‚Dobrý den, pane, prosímvás, vyznáte se tady kolem?‘ ptala se mě dívka tak kolem sedmnácti 
let v bleděmodrém klobouku, v ruce měla kufřík a na blůze žlutou hvězdu. 
‚Vyznám se tady docela dobře.‘ 
‚Hledám nádraží, asi jsem se ztratila.‘ 
‚Je to kousek, to musíte tudy rovně,‘ zamával jsem rukama jako větrný mlýn, ‚doprava, u 
semaforu dolů, nahoru, rovně, zeleně, modře,‘ trošku jsem se do toho zamotával. 
Usmála se. ‚Říkáte rovně a doprava?‘ 
‚Radši půjdu s vámi.‘ 
‚Víte, Hitler nám postavil báječné město, kde můžeme žít jako králíci v králíkárně úplně bez 
starostí o to, jak se budem bavit a užívat si života. Máte rád králíky?‘ 
‚To víte že ano.‘ 
Chvíli šla mlčky, zahnuli jsme za roh a po široké ulici jsme se vydali mírně do kopce. 
‚Vlastně se mi tam vůbec nechce. Ale mám pocit, jako by to, co dělám, co si myslím a co 
cítím, přestalo mít na můj život vliv. Všechno se děje proti mé vůli a bez mé vůle a já jenom 
přihlížím.‘ 
‚Jako z lodního okýnka z kajuty, ve které jste zavřená.‘ 
‚Ano, všechno řídí-‚ 
‚-stroj za kulisami.‘ skočil jsem jí nedočkavě do řeči. 
‚Mašinérie,‘ zašeptala to slovo, oba jsme to tak cítili a já se probudil. A to je ono, Péťo, 
příčinnost tvýho života se ti úplně ztratí z očí, ukreje se za ty kulisy, za ty všivý papundeklový 
kulisy, celej tvůj život řídí mašinérie a když si to uvědomíš, najednou vidíš, že je úplně jedno, 
co uděláš, dopadne to stejně, možná ovlivníš jenom jak rychle to tak dopadne.“ 
„Ty máš teďko zase takový to svoje buddhistický období, ne?“ řekl Petr, aby mě naštval. 
„Jdi k šípku.“ 
Chvíli mlčel. „Ale ve skutečnosti máš pravdu,“ řekl pak. Protáhnul se. Zašmátral pod lavičkou, 
vytáhnul láhev a dolil mi. „Pěknej sen.“ 
„Něco říkala. Co to jen bylo... něco hrozně zvláštního. Jo, už vím: ‚to ten kufr, to když vezmu 
ten dvacetikilovej kufřík, tak se celej svět změní a já se odlepuju od země, jako kdyby tu 
najednou byl stav beztíže.‘“ 
„To je zvláštní. Já cítím spíš to houpání,“ řekl po chvíli Petr. 
„Možná ten stav beztíže je chvíle, kdy ztrácíš tu půdu pod nohama a vznášíš se vzhůru ode 
dna. Najednou ti zmizí žábry a nedostává se ti vzduchu, jak se dusíš, vyvstanou ti před očima 
skvrny a všechno se zamží. Voda tě zaštípe v očích a oblečení je najednou takový těžký a 
neohrabaný, tak se z něj soukáš a mácháš rukama, pomalu se vznášíš vzhůru k hladině a pak 
ztratíš vědomí,“ upil jsem a pokračoval. „Probudíš se, po tváři tě šimrá slunce a na nose ti 
osychají kapky a ty cítíš, jak tebou pohupujou vlnky. Cítíš tu hořkosladkou samotu.“ 



„Ne,“ odporoval Petr. „Probudíš se v noci. A nad tebou září hvězdy. Hvězdy jsou 
nejosamělejší věci ve vesmíru. Najednou nevíš, jak pojmout do mysli ten prostor, rozumíš a 
všechno se rozmáchne ve strašlivým gestu nekonečnýho oceánu.“ 
„Oceán. To je dobrá myšlenka. Kdybych byl oceán, neměl bych vůbec žádný starosti,“ 
zašeptal jsem. 
Vítr zafoukal a lastury komínů vydaly houfně zvuk bambusových fléten, pobřeží listů kaštanů 
se zachvělo přílivem a lehká vlnka zasyčela kolem našich nohou. 
„Oceán je jako román. Je totální. Všechno už v něm je obsaženo. A jako když přečteš román, 
vidíš, že se nic nemohlo stát jinak. Tak to bude, až budu oceán, ale teď, když se můj osud 
teprve naplňuje, vidím jenom rozbíhající se vlnky potencialit a cítím, že ta strašná katastrofa 
se děje jenom v odlehlých částech světa.“ 
„Jaká katastrofa?“ zeptal se Petr. 
„Začne to tím, že poprvé uvidíš na pahorku za kulisama života stát a otáčet se obrovskej 
mlýn, kterej se jmenuje mašinérie, a vidíš, že všechno je jenom příčina a následek. Nic nemá 
vlastní podstatu nebo smysl, vše neustále uplývá. Můžeš si myslet, že je smysl na počátku a 
donekonečna se reprodukuje v tom kauzálním řetězu dál a dál v čase. Ale proč? 
Můžeš si myslet, že je smysl někde v daleký budoucnosti na konci a celej ten kauzální řetěz 
k němu směřuje, ale jak by mohl z nesmyslu povstat smysl? 
Všechno dostane nahořklou pachuť, všechno je žluklý, ve všem slyšíš tu mašinérii, jak klape, 
a cítíš pod zadkem, jak se s tebou rozjíždí ten vlak. 
Potom přijde potopa. Potopa tomu říkám hodně přeneseně, přesnější je zatopenost, to voda 
stoupá všude kolem tebe, všichni stojí pevně na dně, ale ty se vzneseš spolu s tou stoupající 
vodou, která zatopí tvou minulost. O budoucnosti už asi ani nemusím mluvit. 
A to je ta katastrofa. Je to skoro jako smrt. A dost často to smrtí končí.“ 
Petr na to neměl co říct a tak jsme se ponořili do mlčení. Později jsme začali mluvit o něčem 
jiném, vypili zbytek zásob a Petr usnul. Já ještě bděl, zhluboka dýchal chladný vzduch a 
poslouchal zvuky mašinérie. Vzpomněl jsem si, jak mi Petr, ten apoštol přihození se, ten Noe, 
říkal, jak četl statistiku, kolik je v Moldávii autonehod. „Tam normálně cestou do práce srazí 
lidí 5, cestou domů 10, když jedou v noci, tak ani nezapínaj světla a jenom to celou dobu 
divně drncá.“ Potichu jsem se tomu teď usmál. Potom, když už jsem usínal, jsem si všimnul, 
jak z kanálů začíná stoupat pára. 
 
 
 

Adam Pašek 


