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Měl jsem před sebou … – ne, lépe; stál jsem na rozcestí. 
Mohl jsem ve formalizovanějších článcích Trivia ukazovat, jak lze do toho či onoho 
vhlédnout, a nebo dávat tomu, co vidím, co nejširší prostor, hloubku. Volba je jasná. 
Tohle je letos šesté číslo časopisu Možnost.
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Od počátku je tu možnost. 

Nevypadá to tak sice na první pohled, ale Adam pečoval o zahradu Eden. Péče zna-
mená hledání nejlepšího možného, správného. Jsme tu od toho, abychom pečovali  
o stvoření. Od počátku je tu také poslání: Adam měl pojmenovat stvoření. Možnost 
měl Adam, měla ji Eva, a pak byli ze zahrady vyhnání a posláni do světa strastí  
a bolesti. Byli svobodní? Byli svobodní předtím i potom. 
Svoboda je krásné slovo, ale mate, cosi se tímhle krásným slovem zakrývá. Svoboda? 
Jak jí správně rozumět? Máme možnost a poslání. To dohromady je svoboda. Svoboda 
bez napětí mezi možnostmi a otázkou po svém poslání (Co mám dělat?, Jak mám 
pečovat o sebe, blízké, o stvoření?) je jen prázdnou libovůlí. 
Slova svoboda a libovůle jsou obě jistým způsobem citově zabarvená. Libovůle  
v tomto srovnání nevychází nejlépe (ani jsem nemusel napsat přívlastek „prázdná“), 
je jasné, že libovůle odkazuje na chybějící orientaci, je spojena s nahraditelností. 
Svoboda předpokládá rozhodnutí, které přesahuje daný okamžik, libovůle předpokládá 
podlehnutí nějakému lákadlu, nějaké aktuální „libosti“, nebo pouhé zá-libě. Svoboda 
znamená, že víme, co a proč děláme – libovůle je resignací na cíl, který není na dosah.
Je svévolnictvím.

Proč to vše? Proč je to natolik důležité, že mi stojí za to klepat jednotlivé písmenka  
na klávesnici? Proč ukazuji na význam možnosti (kterou máme) a poslání (na které  
se ptáme)? Protože by nám v jednání nemělo jít o libovůli, ale o výsledek rozhodnutí,  
o projev svobodné bytosti, která se vztahuje ke svému poslání.
Protože nechci být ve vleku toho, co se aktuálně nabízí jako nejpohodlnější další krok, 
nad kterým nemusím váhat, ale kterým se zdánlivě samozřejmě vyhnu tomu, co je 
naplněním svobody, naplněním možností, které mám. 
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Je doba obav

(Stýská se nám po něčem normálním)

Je to v jistém smyslu nevýhoda: vyrůstal jsem jako dítě v šedesátých letech a k nim 
patřilo, že se svět otevíral. Tak nějak nenápadně, bylo „ve vzduchu“, že bude líp, že 
se to uvolňuje a pro nás před-puberťáky bylo vrcholem, když jsme seděli se staršími 
kluky a holkami na klandru za chatami a poslouchali „rádio laksmberk“. Nikdo 
tehdy nevěděl, jak by se to mělo psát, vždycky jsme to jenom slyšeli. Pak začaly sem 
tam nějací frajeři nosit džíny, nechápal jsem, proč jsou na nich dole našity mosazné 
zipy… ale to jsou reálie, které jen ilustrují to podstatné – normální je, že svět jde  
k lepšímu. Přináší nové a to nové mě zajímá, i když tomu nerozumím. Připadalo  
nám to samozřejmé. Jezdili jsme na kole s bandaskou a taškou na řidítkách pro mléko, 
nalévané vysokými válcovými odměrkami z hliníkových konví, kupovali drahé (8 Kč) 
máslo na váhu, krájelo se z veliké mnohakilové hroudy. A když nám máma mazala 
tím máslem boubelaté housky, nešetřila, až mnohem později jsem si uvědomil, že 
jsem jí samou s houskou s máslem nikdy neviděl.

Všechno to jsme brali jako samozřejmé – tak to prostě bylo. Pak přišlo divné roz-
čarování. Jo – šli jsme do světa s odporem vůči všemu, co by nás chtělo zavést mezi 
nějaké mantinely, občas to byla plichta. Věděl jsem už na začátku let sedmdesátých, 
že se nálada šedesátých let nikdy nevrátí. Nešlo o optimismus, jdoucí po povrchu, 
byla to má hluboká důvěra v normální svět, který mi byl čímsi blízký. Do toho přišla 
„normalizace“. Každodenní vzájemná přetvářka, doba bez budoucnosti, protože 
být při zdi znamená, že se mi neotevírá prostor pro to, co může přijít. Cožpak se dá 
normálně žít bez toho, abychom se na něco těšili, abychom o něčem snili – cožpak  
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se dá žít v každodenním provizoriu pololží, kterým nikdo nevěří? Jistě, vytvářeli jsme 
si skupinky kamarádů, dnes se tomu říká sociální bubliny, vyvzdorovávali jsme si 
vlastní životní dynamiku, vlastní perspektivy. Nedali jsme se, nevzdali. Normálním 
životem proti normalizaci – tak by se dal popsal kulturní a literární disent, kterým 
jsme žili.

Hezky se to vše píše, ale sám se teď s přicházejícím stářím hrbím pod tíhou světa. 
Nerozumím lidem, nerozumím tomu, jak snadno se nechají vést, jak snadno přitakají 
své ne-budoucnosti. Moc jsem jim nerozuměl ani v tak vlídně se tvářících šedesátých 
letech, kdy se s nimi dalo žít a téměř každý měl dost prostoru, nepotřeboval ho brát, 
zabírat druhým. Žít a nechat žít, to byl ten největší přínos tehdejší doby!
Vzalo to obrat a vnímal jsem kontrast jako dění až tragikomické, když nám rušili  
skauta a pak když zakládali brigády socialistické práce. Vůbec to nebylo o komuni-
stech. Bylo to o lidech, kterým jsem nerozuměl čím dál tím víc. Vůbec nemuseli, 
ale báli se. Báli se, že se vrátí něco z padesátých let, báli se snad právem, snad právě 
jejich strach umožňoval nám, té neškodné hrstce revoltujících, abychom se v jejich 
nepřeberných zástupech ztratili…
Nevím, hledám pro ně pochopení, ale v zásadě marně. Zažil jsem podobnou deziluzí 
víckrát, když jsem viděl, jak naivní optimisté, kteří vstoupili po r. 89 do politiky a po 
pár letech pochopili, že je to vyplaví ku kraji a na poslední chvíli se snažili si také  
„něco naprivatizovat“…
Šel jsem s nemnohými jinou cestou. Cestou bez map a zajištění, měl jsem tak 
příležitost se setkávat v okamžicích nenaplánovatelných, poznávat neznámo v sobě 
a neznámo v druhých, leccos jsem se naučil popisovat, rozvrhovat ale na druhou 
stranu jsem se také naučil vážit si neznáma, pochopil jsem, proč bychom se neměli 
neznáma zbavovat, zakrývat ho, proč bychom se neměli snažit všemu rozumět. 
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Vůbec se nestydím za to, že nerozumím lidem; je to přiměřené, normální. Jak jinak 
by je člověk mohl mít rád?

Je zcela jiná doba, je doba obav. Proč právě dnes chceme tomu či onomu rozumět? 
Chceme se něčeho zachytit, hledat „optimistické trajektorie“? Hledáme něco, co 
může nastat a čeho bychom se mohli „chytit“ jako záchranného lana? Proč bychom 
si měli něco takového nalhávat. Budoucnost nás téměř vždy překvapí – někdy právě 
tím, že nastane to, co očekáváme. Ale stejně to vidím okolo sebe: stýská se nám po 
něčem normálním. Lidé okolo mne jako by říkali zlatá normalizace, zlatá i ta druhá, 
klausovská normalizace devadesátých let, zlatý propad do pragmatismu a deziluze-
normalizace opoziční smlouvy a Zemana.
Stýská se nám po něčem normálním. A vidíme okolo sebe jen ne-budoucnost, rozpad.

Stýská se nám, nenalézám lepší slovo, není to žádná nostalgie, jen si uvědomuji, že 
jsme kdysi žili jinak, žili jsme a žijeme v jiném světě. Vidím ten rozdíl. Není divu, že se 
mi ona doba důvěry pojí s tím či oním obrazem, třeba vzpomínkami na první přenosy 
z krasobruslení na zrnící obrazovce televize Anabela, na bílé ledové ploše šlo rozeznat 
jen obrysy postavy, komentátor popisoval, jak ta která startující má svůj úbor posetý 
blyštivými flitry… ne, nestýská se mi nijak sentimentálně, jsem i nejsem od té doby 
oddělen. Vlastně je to s dělením na tu či onu dobu složitější. 

Vím, že už nemohu vidět poprvé Felliniho film „Strada“, ale to je stejné i s Jarmuscho-
vým filmem „Mrtvý muž“ o několik desetiletí později. A mohl bych pokračovat 
dlouho. A proto vím, že k té době, ve které jsem vyrůstal, v sedmdesátých letech,  
letech devadesátých i nyní,v době, která je dobou obav, je pro mne leccos normální. 
Vše otevřené, čisté, se v mém životě postupně řadí všechno to zažívám ve vlídné 
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normalitě života tak, že to spolutvoří můj normální svět, ve kterém se vyznám a je  
mi v něm dobře. Pořád žiji v normálním světě, patří do něj vše, co je normální. Jen 
to člověk zachytává po drobcích, není toho mnoho; člověk musí o útržky normality 
usilovat! Normální nepřichází samo, nebo jen zřídka.
A pak je ta druhá tvář světa – které nerozumím, je mi cizí. Ne že bych s takovým 
světem nechtěl mít nic společného, ale rozhodně se to, co s ním mám společného, 
snažím minimalizovat.
Stýská se nám po normálním světě? Není divu – ale není to stesk s nějakým 
pejorativním ostnem – to jen vyhlížíme další aktuální střípky kreativity, setkání,  
doteky blízkého neznáma, které se k našemu normálnímu světu připojí, bez potíží 
srostou s tím, co je nám blízké. Patří k nám.
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O co mi jde? 
Část článku z Revue Trivium z r. 2013
(mírně upraveno)

Píšu pro ty, kdo nejsou poslední spravedliví, pro ty, kdo nežijí v samotě pulsující 
řeči. Velká většina lidí je normální, tedy v něčem se chová zcela samozřejmě. Co tím 
myslím? Rozhodně nejde o to, že většina lidí odpovídá nějaké normě technické povahy, 
která standardizuje, co a jak se má poměřovat. Normální je podle mne, když člověk 
jedná jako člověk.
Ale normalita je až příliš často jen omletá, unavená zakotvenost a z přístavu není vidět 
celý obzor. Proto si mnozí neuvědomují, jak je s jejich normalitou manipulováno, jak 
jsou zdánlivě samozřejmé věci nesamozřejmé a naopak, jak je řada samozřejmých 
věcí zapomenuta, ignorována. Ve filosofii, společenských vědách, právu, hudbě… 
Kam se podíváme.To nejde změnit ze zabezpečených pozic, nejde to změnit, pokud 
nevykročíme ze světa, ve kterém se řeč vzdálila od toho, co má říkat; ale neměli 
bychom vykračovat zkratkami do jednoho z nabízejících se extrémů. Michal Semín  
a Martin Putna – jeden s kopím a jeden v bílých vločkách zahalujících vše, co má 
hrany.
Píšu nejrůzněji zaměřené články, které mají společného jedno – jsou to dílčí pohledy 
na jeden svět, svět, který se nerozpadá na kaleidoskop navzájem nespojitých střípků, 
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svět, který je stále týž. Jsou to pohledy na svět, které používají stále stejnou řeč. Neza-
jištěnou? Víc žijeme, než jsme, jsme otevřeni spíš budoucímu než minulému – a je 
třeba rozumět tomu, co se děje, nespočívat v překonaných konstrukcích toho, co bylo, 
a nezřetelně přitom kňourat, že „nerozumíme tomu, kam to svět spěje“.

Značná část lidí se sotva ve světě rozkouká, a pak už si jen chce potvrzovat, že se 
„zabydleli dobře“, celý život si snáší argumenty pro svoje dávné rozhodnutí zajet 
do nejbližšího přístavu. Jiní se projíždějí v pobřežních vodách, aby byli na dohled 
pevnině. Moje psaní by pro ně mohlo být příkladem, výzvou, že se dá vyjet dál, na širé 
moře. Ne do prázdna, ne na hlubinu – lodník nepřemýšlí o hloubce, pokud nehrozí,  
že uvízne na mělčině.
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Co to znamená?

Umíme se ptát, umíme se ptát dobře. Otázka „Co to znamená?“ je na místě velmi často, 
kdykoli, když se setkáme s něčím, co nečekáme. Anebo když má jednání (to, co se děje 
a na co reagujeme) takový ráz, že předem nekontrolujeme, nemůžeme kontrolovat, jak 
to dopadne, ale můžeme si nějaký výsledek přát.
Něco si přejeme a dopadne to tak, jak si přejeme. Je možné to přejít a ignorovat to, 
co se stalo, jako jakoukoli jinou jednotlivinu – vyznáváme statistiku a klaníme se jí, 
a tak si otázku „Co to znamená?“ zpravidla neklademe, nějak rámcově usuzujeme; 
„Dopadlo to dobře“,„Měli jsme štěstí“. A když to nedopadne, jak chceme, nebo je to 
naopak, dopadne to přesně tak, jak jsme nechtěli? Naštve nás to nebo alespoň nepotěší, 
ale také se s tím nějak smíříme. Ale můžeme se ptát. Zpravidla totiž nejde o nějaké 
izolované „dopadnutí“ nějaké věci, ale svůj úspěch nebo neúspěch chápeme v širších 
souvislostech, konstelacích. Některá „dopadnutí“ se nějak divně řadí, někdy „nám to 
jde“ a jindy zas máme smůlu, a ta smůla nás provází. A tady se už vtírá otázka „Co to 
znamená?“, nebo ještě lépe „Co to má znamenat?“ (co to má znamena „někdy“, co se 
nám to v budoucnu otevře?) Neptáme se hloupě „Proč se to či ono stalo?“, protože 
důvody si můžeme zpětně vymýšlet jakékoli, ale ty nám nic neřeknou. Stalo se to proto, 
že se to mohlo stát. Ale mělo se to stát? Ptáme se proto, že víme, co to znamená mít klíč  
k porozumění něčeho. Porozumět něčemu tak, že je to pro nás znamením.
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A tak se ptáme: „Co tohle všechno má znamenat?“, „Kde jsem se to octnul a proč?“ 
atd. To jsou otázky, které nám občas vyvstanou na mysli, i když se tomu naše vydre-
zurované myšlení trochu brání. A je to dobré, že vyvstanou. Můžeme se pak totiž 
zamyslet, jestli bychom neměli být jinde, zabývat se něčím jiným, jinak. Když nám 
to nějak podezřele „jde“, objeví se občas varovný prst, který kývá: „Bacha, abys 
nenarazil nepřipraven, moc se na svoje štěstí nespoléhej!“ A naopak, když se topíme 
v průšvizích, je to nejlepší způsob jak uvažovat o tom, jestli sami neděláme něco 
špatně. Že je to vše z hlediska statistiky úplný nesmysl? Z hlediska statistiky možná,  
ale já nejsem předmět statistiky, jsem živá bytost, která má možnost se rozhodovat  
v naprostém rozporu se statistickou pravděpodobností toho či onoho. A jsem myslící 
živá bytost, která ví, že by neměla podceňovat nic z toho, co se jí přímo (bytostně) 
týká.

A teď mi řekněte, napovězte; já se totiž opakovaně ptám: „Co tohle všechno, v čem 
žijeme, má znamenat?“
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Deník podzimu
(poznámky, které nikam nepatří)

Když je nějaká věta okřídlená, neznamená to, že by člověka nutně povznášela. 

Dost brzy jsem se naučil odmítat. Jak? Jednoznačně! 
Je to důležité umění.

Někteří jsou nezapomenutelní. Někteří jsou jen jedni z mnohých. Ti i oni mne 
zajímají právě v tom, čím jsou.

Chcete se zabezpečit? Nezajímá mne to. I kdyby to bylo sebelíp navěšené na 
rozkvetlou třešeň. Na jakoukoli nádheru, která se tváří. Vždyť je listopad 2022!

Dělal jsem řadu let u Vodních zdrojů, čerpal vodu. A dalo se poznat, který geolog si 
vystačil s tím, co se naučil ve škole, a který využíval pro hledání místa na vrt virguli 
nebo jen prostý cit. Člověk nezkažený povrchním myšlením najde v krajině pramen, 
protože krajina ho nabízí. Dnes už bohužel nejde o studánku, spíše zabahněné místo 
rozryté od prasat. Celá země tak vypadá.
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Nestačí nám příběh Babylonské věže? Nestačí se podívat okolo sebe? Teď a tady  
okolo sebe vidíme stavby, které mají ambici reprezentovat samozřejmost našeho  
času, vždyť se i my sami potýkáme s ambicí úplnosti, pravdy s velkým P, úplného  
a nezpochybnitelného popisu skutečnosti.

Vztah k budoucímu? Hned nás napadají plány. A co proroctví? Co strach z utrpení, 
bolesti?

Porozumění pro to, co je to význam, musíme mít předtím, než první význam pro nás 
nabude konkrétní obsah. A není to nic statického, význam je vždy spojen s otazníkem. 
Žijeme ve vztahu k tomu, co nastane. Týká se nás to. Stačí říci: „Má to, co nastává, 
význam? Má význam se snažit?“

Říkej fyzikovi, že fyzikální vědy jen zkoumají jeden ze způsobů, jak se můžeme dívat 
na některé aspekty světa. Říkej historikovi, že historiografie je pouze jeden ze způsobů, 
jak lze zkoumat některé aspekty toho, co bylo. Říkej lidem, že žijí v pohodlných 
nepravdách a podílejí se na nich. Ať tak či onak, nebudou tě mít rádi.

Každý musí tak či onak přitakat současnému gender-egalismu, eko-hysterismu etc. 
Jinak to nejde, sklonit se musí každý, nemusí hned sám aktivně bít na poplach, ale musí 
se tvářit, že takovému zvonění na poplach alespoň naslouchá.
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Hledání rovnováhy mezi hedonismem a stoickým myšlením? Kvadratura kruhu.

Sensační příběhy slouží často k tomu, abychom se nezabývali tím, čím se zabývat 
máme.

Sledujte nejčerstvější ověřené hitovky!

Jak vzniká klišé? Snadno, stačí nepřemýšlet.
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Loď

Pro Exupéryho je loď na moři citadelou, postavila ji láska k moři. Četl jsem to kdysi 
nadšen, nechtěl jsem stavět babylonské věže, nechtěl jsem stavět citadely nad městy 
– ale loď? Byl jsem nadšen, ale cítil jsem nějak neúplnost, nějaký stín babylonského 
dědictví, babylonské ambice. Ale jak vůbec myslet kulturu bez této ambice? Jde to?
Není v každém příběhu trocha babylonských ambic – snaha postavit to, co přetrvává? 
Loď pluje a vzdoruje bouřím, nechá se hnát větrem, kolébá se bezbranná v bezvětří…
To proto nám Exupéry připadá jako zázrak. Každý z nás může mít ambici postavit svoji 
citadelu – loď, ve které bude plout světem, každý z nás může mít svůj sen-projekt, který 
stojí ve světě sám o sobě. Ale má také možnost uvidět, že je to klam a marnost, a má 
příležitosti vrátit se ke světu, který se nabízí jinak než jako oceán, ve kterém lze plout. 
Údolí radosti i slzavé údolí.
Ale ani loď nemusí být jen citadelou, může nést poselství:

Každého večera se od moře ke břehu bárky a lodě vracejí
a muži připlouvají s nákladem ryb, starých lásek a nových nadějí

Alespoň tak nějak to bylo v písni o dětech z Pirea. A „Na obzoru plachta bílá“ může být 
o utrpení a smutku jako u Katajeva, a nebo o naplněném snu, jako „Nachové plachty“ 
u Grina.
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Vytrženo ze souvislostí? 
(Nebo spíš: „Nač hledat souvislosti“?)

Není třeba to skrývat
Ani já jsem nepřišel vnášet do světa
klid a pokoj

Poesie? Jak jinak!
Nejde jen o spásu!

Jak zranitelný, křehký motýl
a čmelák, který večer propil
Vytváří pár
jeden pro druhého dar

Chci hrát jen takové hry, 
ve kterých karty rozdává Bůh.
Jenže se mu do míchání pletou
padlí andělé

Je to zvláštní, to jsem věděl dřív,
než jsem porozuměl celku
Sny někdy vedou
a někdy svádějí
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Co tváří se jak skutečnost
to nic pevného není
Vždyť to, co je,
to nelze uvidět
Jsou slova znějící jak zvon
a jiná plná pokušení
Ta skutečná jsou,
 lze je pomyslet

Každé slovo může zaznít nenahraditelně,
nečekaně otevřít něco ze světa, 
co by bez jeho vyslovení zůstalo skryto

Nic. I nic může být překvapivé

Co znamená dávat jméno?
Získávat nad tím moc, vládnout?
Ale jak se otevřít poesii,
přibližovat se skrze slova,
nezaplašit.

Skutečné hranice překročíš,
když o tom nevíš
Neházej si korunou, neházej si kostkou
Lze to i bez pomůcek
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Neztišíš se v soumraku
nezjitříš se s ránem
jen v setkání skutečném
lepšími se stanem

Jen tehdy, když jsme vyvedeni z míry
Můžeme si oddechnout 
a přestat měřit

Neznámo? Nikdy není zcela bez předtuch
 nikdy není bez očekávání
Leccos je předzvězeno.

Co znamená slovo dnes?
Svátek, ke kterému se nejde vrátit.

Radujme se z toho, 
co je nám blízké a důvěrně známé.
Radujme se z toho, 
že děláme krok do neznáma.
Budeme se spoléhat na jinou blízkost

Nejtěžší pro proroka je chvíle 
kdy si uvědomuje, že by ničemu nepomohl 
kdyby řekl to, co ví, ale ještě nemá říci.
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Příloha

Deník pouti do neznáma (výběr)

Na pouť do neznáma by se poutník neměl připravovat žádným studováním 
map, nebere si mapy sebou, nenahlíží do chytrého mobilu (pokud ho má), neptá 
se na cestu, vyjma na cestu k hospodě. Vyhýbá se rozcestníkům, rozkresům 
okolí atd. Až po týdnu zjistí (podle autobusových jízdních řádů na nejbližší 
zastávce), kde je a kam do zítřejšího poledne dojde. A pak zavolá dalšího 
poutníka, který ho vystřídá. Nic by mu však neměl říkat o tom, kudy šel  
a co viděl. 
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Neděle

Důstojné a milé předání pouti v prašném městě, jen pár slov o tom, jak je neznámo 
okouzlující a vlídné. Užíváme si hezkého počasí, města, nepospícháme. Ale pak už 
odcházím, směřuji na východ, je to jediný směr, kde to odtud vůbec neznám, ale nohy 
 mě nesou samy, dolů z kopce, okolo končícího místního festivalu, nádraží, za ním 
poslední bytovka. Okolo bytovky pravidelně sečený trávník, který končí hradbou 
kopřiv, lebedy, ostružin. Někde v tom ztracená hala, ohrady, prastaré ploty a rozpadlé 
stavby. Před bytovkou chlápek, ne o mnoho starší než já, žije tu ve svém sekačkou 
vymezeném obdélníkovém teritoriu a diví se, kam směřuji. Ale je vlídný, nevadí mu, že 
s lehkostí překračuji hranice jeho světa a po chvíli hovoru se vydávám pryč po kolejích. 

„Víte, já jsem tu měl před skoro padesáti léty kamarádku a moc dlouho už jsem tu 
nebyl…“ říkám, ale to už mi blbě vyštěrkovaná trať zvrkává kotníky, nakonec slezu do 
té marnosti. Ohrady končí, přeci jen se dostávám k nějaké cestě, přejíždí osobáček  
a jsem rád, že už nejsem nahoře a nemusím skákat do ostružin.
A teď už sedím v hustníku u cesty, potůček jako na Brdech, piju z dlaní, před obličejem 
vodoměrky. Omývám si i tvář, sednu si na parízek a otevírám obálku s věštbou.

Sedmička srdcová, na ní: 
Všímej si kouře z komínů, hned po ránu. Ale nenech se jím řídit. A neuvidíš-li kouř? 
Však víš sám, zažehni oheň.

Obratem vím, co mám ráno dělat a zapaluji si dýmku, pozoruji kouř. Je hravý. Jsem 
na pouti do neznáma. Ještě slyším zvuky silnic a tuším, kde je město, ze kterého jsem 
vyšel. Co je přede mnou?
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Pondělí 

Slunce už je na louce, údolí je hluboké skloněné na sever. Dýmka, je to zvláštní po ránu, 
ale když jsem to měl v kartě… Nečekané soustředění a klid. Tudy na to! Už jsem dokouřil, 
vyrazím. Včera jsem se díval na tvar terénu naproti, mohl by tam být potůček, voda by se 
hodila.

Jo, odhadl jsem to dobře, naproti ve stráni jsem našel studánku. Sice zasypanou listím 
a zabahněnou, ale pramen silný. Trochu jsem ji vyčistil a počkal, mírný sediment je 
přírodního původu a není jakosti na závadu. Plním dvoulitrovku, mělo by mi to stačit.

Ono to s tím neznámem není tak jednoduché. Jdu na východ? Tedy teď musím do stráně 
nahoru. Jenže každý terén naznačuje, vede. Tady stezička, ošlapané kořeny, svážné cesty, 
prastaré průseky, stezky zvěře; a hle: diretissima samé kamení – žádné stopy kol. Tady 
tahali dřevo koňmi! … Vše tu má svůj řád, jde to se na něj naladit. Vrchol? Hranice 
polesí? Žádné cesty? Stačí jít jedním směrem a síť se začne splétat. Nehodí se vám směr, 
nevadí, oplocenka, hustník? Vše má svůj rytmus, i v hustníku jde hledat světliny, tam je 
průchodnější – a hle – cesta, jako by mi ji někdo postavil pod nos, kus si vykračuji jako 
pán. Mění směr? Tak ať si jde. Zabočuji – a hle, paseka? Ne, to je vrchovištní louka, tuhá 
krátká tráva a jetel, hnedle sebou plácnu a válím se ve slunci a lehkém větříku, který mne 
osušuje a chladí. Mám za sebou slušné stoupání. Protahuji se, zívnu. Kam dál? Za nosem!

V něčem je neznámo důvěrně známé. Otevírá příležitosti, je spřízněné s tím, co se ote-
vírá jako nové, nečekané.
Křížek, lavička, před ní velký kámen jako stůl. Ztišení, výhled do krajiny. Proč spěchat? 
Ale jak se vlídně otevřít nespěchání? Jedině tak, že myšlenky putují do neznáma!
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Louky také mají svůj řád, jde sledovat staré stopy, kudy kdo jel k lesu? Kde chybí v dávných 
stopách kol pásek žlutých jestřábníků, tam bude v lese za loukou cesta pokračovat!

A přicházejí ohrady s dráty a elektřinou, stáda hovězího dobytka. A když jsem chtěl přejít 
ploché údolí, bylo to jak při útěku Izraelitů z Egypta: plot pod napětím vlevo, plot pod 
napětím vpravo, jen jedna ohrada byla prázdná a dala se projít: ta, ke které jsem přišel. 
Mám chuť se otočit a sledovat, jak se vody za mnou zase zavřou.

Úterý

Zase žádný kouř z komínů, po probuzení dýmka.
Vesnice přede mnou (nějaké jídlo by bodlo), ale sním či bdím, vždyť jdu na východ a kostel 
je napříč! Kontroluji slunce, odhaduji čas – ne, to je nemožné. Ale je. Je to protestantský 
kostel, co bych čekal. KOstel otočený na jih, vstup do kostela je umístěn v závěru, tam, kde 
bývá oltář. Asi aby jim tam po celý den svítilo sluníčko!

Odpočívá se tu dobře, před krámem lavička, už mohu v klidu psát bez komárů, něco 
rohlíků a šlehačka v břiše, popíjím lahváče. Odbylo deset hodin (spíš je jedenáct), babča 
si nakládá nákup na kolo, postaru, tašku na řidítka. Docela dobře si píská (!). Usměje se, 
prohodíme pár slov.
Vůbec se mi od krámu nechce, život běží tu tak lehce… nějak mám sklony k veršování. 
Lavička, stín, kdo ví kde něco tak skvělého zase najdu.

Po stezičce podél náhonů, cestách po hrázi rybníků, vlastně se nedalo odbočit, ale od 
východu jsem se moc neodchyloval. Jen mě to hodilo trochu na sever. Pak silnice  
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okolo totéž: bažiny, náhony, hladiny. Myslel jsem, že nejhorší jsou dráty, ale nejhorší 
jsou náhony, rybníky a mokřady. Jakmile skončily hladiny a bažiny, nezaváhám 
ani chviličku, odbočuji na podmítnuté pole a pryč, do kopců, posekaná vojtěška, 
srovnávám si směr východ – mimo vesnice. 

A pak cesta. V celku mým směrem, ale už jsem jí měl po krk. Pořád rovně, stará, ještě 
štětovaná cesta, někde už zarostlá, někde se ztrácející, pořád mírně stoupala, až jsem 
měl za sebou panoráma hor, ze kterých jsem přišel. Kurňa, kam se v tom vedru sápu? 
Ale když ho v jeho směru vede takováhle cesta – polem, loukami, lesy, copak může 
poutník uhnout? Co jiného by mělo znamenat neznámo než konec takovéhle cesty? 

Cesta asi po hodině přetla asfaltku s hustým provozem a pokračovala dál jako by se 
nechumelilo, taky bylo kolem 35° a opravdu nechumelilo. Lilo ze mne. Cesta moc stínu 
nenabízela, šel jsem dál několik kilometrů a musím říct, že už mě to začínalo štvát, 
navíc jsem byl úplně vysušenej, šetřil s vodou. Copak se ten svět úplně zbláznil. Co 
to má znamenat? Bručím na klikatící se kanály a bažiny kolem a když mám cestu na 
východ, kňourám také, protože to přeci není „jen tak“! 

Katarze přišla. Vyšel jsem u staré hájovny (nějací chlápci, co ji opravovali, mi natočili 
vodu). Kde? Hned vedle vchodu do staré panské obory. Bylo jasné, že tu cestu ne-
postavilo jen tak nějaké panstvo, které by při jízdě kočárem chtělo kličkovat. Dávní 
zámečtí páni za to můžou, že jsem se přenesl o pěkný kus blíže k neznámu!

A pak už jsem jen sešel po silničce řadou serpentin k městečku na vodě, v hospodě 
poseděl a kouřil, vypil dvě piva a nějaký mladý kluk mě přívozem (jel jsem jediný) 
převezl na druhou stranu jakési přehrady.
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Středa

A z kostela za řekou zněly zvony, když jsem vstával. Bylo to tak krásné ráno, že jsem 
ještě chvíli ležel, jen si dal dýmku, trhající se mlha prosvícená sluncem, protože se  
v údolí trochu zchladilo (skvěle se dalo spát!). 

První dva dny jsem se vyhýbal vesnicím, nevyhledával jsem lidi. Ale teď už jsou 
setkání skvělá, vlastně už předtím u krámu, a v kempu, to jsem ještě nenapsal; mladý 
kluk za barem, nikde nikdo, sem tam pár hostů, kemp poloprázdný. Lidé se změnili, 
říká, vůbec se to nějak za poslední dva roky změnilo. Nestěžuje si, jen konstatuje.  
A na té vodě, na přívozu? Turisté jezdí na kolech, proč by přejížděli, za pár kilometrů 
je most, místní šetří. A jen co jsem vystoupil na dřevěnou lávku (žádné vyfiklé molo 
ala grant EU), uviděl jsem místo na spaní: Kus od lesa uprostřed podmítnutého pole 
takový zarostlý bobek: jasně, to je starý lomek, a už jsem tam mířil. Sensační místo, 
mám na spací místa kliku.

Dvě vesničky, pak větší; sedím u vietnamského krámu a piju pivo, už jsem něco pojedl. 
Hospoda tu není. Myšlenky mi uletí ke stavu mysli a v tom začne houkat siréna – 
poledne, první středa v měsíci. Civím jako uhranutý. Nedivím se, že psi přitom vyjí.

Dopil jsem a v poledním vedru zahnul do ulice „Luční“, jak jinak, když vedla na 
východ do luk a polí, v dálce nějaké stavení a stromy, stokrát lepší než po silnici.
A jak tak jdu tou loukou okolo nějaké usedlosti, vidím, že to není šalba a klam. Přede 
mnou dálnice. A po chvíli hned za ní jede vlak. To vše pěkně na náspu, od nevidím 
do nevidím. Tedy vidím pár kiláků na sever nějaké nájezdy a most, ale to je hrůza 
pomyslet. Jdu dál loukou k dálnici – co se může stát horšího, než že půjdu a půjdu 
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podle plotu. A hle, za skupinou vrb nějaká ohrada, a za ní pod náspem díra, tedy není 
zde cesta ba ani pěšinka jen, jakýsi náznak dávných stop… a zde, skryta v neporušené 
ostřici betonová lávka – šestimetrový panel přes jinak nepřekonatelnou temnou stoku, 
která tu podtéká náspy – pár kroků a jsem na druhé straně stoky, dálnice, trati. To je 
odvrácená strana neznáma. Nebo přivrácená? 

Čtvrtek 

Mám po půlce pouti. A neznámo si se mnou dnes pěkně zahrálo. Spal jsem celkem 
dobře na hrázi nějakého rybníka poblíž městečka, kde kdysi hrály panny v kostku, 
hospoda žádná. Ale na jednu jsem přeci narazil, ale ačkoli to vypadalo bledě, dopadlo 
to skvěle. Hospoda byla zadaná pro pohřební hostinu, uzavřená, desítky lidí, chlapi 
v kvádrech, saka na židlích, ženské se chovaly jako ženské a bylo zřejmé, že jedna 
druhou moc nemusí. Manželky, tety, sestry, matky, snachy, švagrové…  složitý pro-
pletenec vzájemného napětí, umělé úsměvy. Chlapům je to jedno, popíjejí a opakují 
dávné historky.

Hospodská skvělá, nechala mne posadit se v koutě terasy, vzala mne za místního, 
pivo i dobré jídlo, než jsem odešel (pohřebníci už byli většinou pryč), povídám si s ní 
o lidech, o životě, i o tom, jak na sebe ženské nevraží, povídali jsme si asi jinak, než 
kdokoli z těch, kteří se tu teď setkali, protože museli.

Ráno dým z dýmky stoupal vzhůru, ale v jednom místě se přes hráz zlehka přenášel 
směrem k rybníku prosvícený opar: „kouř vzhůru k nebi stoupá, a voní jak dřív, dál 
mou touhou… tam kde až hvězd stíny jsou…“ Dost často si zpívám. Ale tentokrát 
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jsem si i zanadával. Vím, že před sebou musím mít ještě jednu lužní řeku. Jenže přede 
mnou kanály, strouhy, stoky, občas jsem se zasukoval a musel se vracet. Pak už jsem šel 
raději jen po silnicích a cyklostezkách.

Obchod žádný, jím poslední zbytky z rance, jdu po cestě a přede mnou silnička se 
značkou, a já stojím na typickém téčku: cesta od severu k jihu, na ní značka. Vyrážím 
nejdřív doleva, ale pak vidím dřevěnou ceduli s nápisem „Pávík“. Páv je dost blbý pták 
a ještě ta zdrobnělina, tak se po těch pár metrech otáčím a jdu na jih. Bažiny, hráz 
rybníka, cesta se stáčí, víc a víc, a už jdu víc jak kilometr přímo na západ, uvědomuji 
si, že pokud to bude takto pokračovat, přijdu tam, kde už jsem před víc než hodinou 
byl. Jenže rákosí vpravo a rákosí vlevo. Vracet se? Ne! Naštěstí se směrem na jih otevírá 
pole, sem tam ještě nějaké bahnité příkoří a místo vyžadující úsilí, chytrost nebo vtip, 
ale pak už jdu silničkou na východ, jsem spokojen a zase si cosi pobrukuji. Kde jsem? 
V neznámu? Je to jako dostat palicí. Na stromě za mostkem je divná cedule: Přecházím 
úplně jinou řeku, než jsem čekal!
A po pár stech metrech jsem na místě, kde se před čtyřiceti lety (1982) konala druhá 
čerpačská slavnost. Jsem i nejsem v neznámu!

To si se mnou všechny ty stoky a kanály pohrály, než mě dostaly až sem, Ale že jsem 
přitom přešel lužní řeku a ani o tom nevěděl? To mi moc do hlavy neleze. Ale proč by 
mi to do hlavy lézt mělo? Jsem ve známu – neznámu, kdysi se tu rodilo cosi ze základů 
Reguly, a všichni podstatní aktéři toho jsou už pohřbeni, a tehdy byli plní sil, hravosti  
a nápadů. A svědkové, kteří ještě žijí? Ztraceni ve světě. Co zůstalo?

Vykoupal jsem se v řece na krásném místě v parku, pozdravil pár vodáků a pak šel 
po silnici na severovýchod, trochu tupě, teplota určitě už nad 35°. Nemůžu jít tam, 
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kde to znám! Probrala mne až další vesnice. Krám jen dopoledne, hospoda ve čtvrtek 
za-vřená (!). Obcházím část rybníka, ale nikde tu není místo, kde by se dalo koupat, 
místní mají na pozemcích svítivé bazény s chemickou směsí, která se tváří jako voda, 
spolu s modrou barvou to vypadá v krajině rybníků odporně.
Ta hnusná chvilka pominula, kus cesty podvečerem a skvělá hospůdka, venku klid, 
žádní řvouni nebo nepříjemná hudba. Dobrý řízek, kremrole. Milí spolustolovníci, 
dva cyklisté (bez baterek). Stmívá se, už chtěli jet, ale nakonec si dali ještě dvě, kecáme 
o životě. Když jdu platit, diktuji tři piva, ale jsem uveden na pravou míru: jedno 
mi zaplatil ten cyklista. Tady se nekrade. Samo sebou, že tady venku můžu přespat, 
usmívala se vedoucí, starší paní.Večer se ztišil, odcházejí poslední hosté, brána 
hospody se zavírá, ale „plac“, stoly v pergolách a pódium jsou otevřeny do krajiny,  
bez plotu a je to tu bez komárů, v teplé noci mohu spát na spacáku.

Pátek

Ráno o pár desítek metrů dál právě otevírá samoška, prodavačka Češka, kouří a vaří 
si kafe; kouřím svoji ranní dýmku, nabízené kafe v tom ranním horku odmítám. 
Přicházejí dělníci pro svačinu, obyčejný den s obyčejnými radostmi.

Pak cesta na sever, chválím si, ale pak přijde příčná rokle, strž, fuj hnus, popadané 
stromy, ostružiny, bažina, hnusně smrdící křídlatka větší než já, ale je to jen malinké 
aktuální vzrůšo po všech těch beznadějných kanálech pohoda. Lesíky, pole, louky, 
jen jednou musím projít asi stopadesát metrů kukuřicí, je to dřina, holí a loktem 
rozhrnuji stonky, pak se tam vtlačím, přesně napříč řádků. Za mnou se to zase zavře, 
kdyby nesvítilo slunce, tak tam bloudím dodnes. A pak trať z neznáma do neznáma  
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a nějaké městečko, ceduli jsem neviděl, ale nemám hlad ani žízeň, nemám, co bych 
tam pohledával. Jdu asi půl kilometru po trati a samozřejmě jede vlak, ale slyším ho  
z dálky, stojím stranou a pak zas odcházím do polí, luk.

Dokonce potkávám venku nějakou dvojici, dost daleko od jakékoli civilizace, milý 
rozhovor: „Prosím vás, tím směrem, co jdu, je nějaká otevřená hospoda?“ 
„Jo, půjdete po téhle cestě, pak už nebude takhle pěkná, ale držte se jí, přejdete silnici, 
ale neuhýbejte, pořád rovně. Ale je to dost daleko a nevím, jestli je otevřená…“ Děkuji 
a říkám: „Jestli je to daleko, tak ji třeba otevřou, než tam dojdu…“

Neotevřeli, ale hnedle vedle ve vsi prý hospoda je a taky jsem tam došel, když jsem 
šel pořád rovně a uhnul, až když jsem ji viděl. Hovězí na pepři dobré, pivo hnusné. 
Vykoupal bych se, ale neměl bych se ptát na koupání. „Není tu nějaké hospoda u vody, 
kde by se dalo koupat?“ ptám se na baru. (Je to trochu nízké, ale dusno je hrozné.) A ti 
dva chlápci, co sedí u stolu, říkají: „Jestli se chcete vykoupat, tak už takovou hospodu 
máte, obejděte dům takovou cestičkou do prava a jste na přepadu“ (!) Jsou to rybáři 
a později se dozvídám, že jeden z nich je majitelem toho všeho tady včetně rybníka, 
náhonu a mlýna (hospody). Mezi dvěma skalami sevřeného údolí jez, náhon vysekaný 
do skály, skvělé místo, skvělé koupání. Kdybych se neptal na neznámou hospodu (ve 
které jsem seděl a nevěděl), nikdy bych to nenašel. Neznámo má různé tváře.

To se mi snad zdá. Jdu polní cestou, ta se sklání a najednou zpoza rohu – ten nejčernější 
sen, i když je to celé červené: zámeček jak z filmové pohádky z 80. let, turisti, stánky, 
jarmark. Taková krásná cesta, do poslední chvíle – a najednou tohle! A navíc se stahuje 
k bouřce, a je jasné, že to po tolika dnech vedra nebude jen tak. Dvě piva a pryč. Ale 
kam? Do neznáma! 
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Je to větší magorárna, než jsem čekal. Odcházím z tohoto Dysnylandu polní cestou, 
která se nabídla nejbližší severnímu směru, spíš se jen šourám, už jsem toho nachodil 
hodně, motám se v tom předbouřkovém podvečeru po hrázích a lukách, přicházím 
do neznámé větší vesnice, nalevo provizorní parkoviště na louce, ze vsi přicházejí dvě 
mladé ženy se spacáky… Je tu koncert, to je Koubkov! Koubek hrál na Litoměřickém 
Pokořenu, když jsem odjížděl na pouť! 
Stojí mě to legitimaci do klubu, vstupné a zálohu na sklo – a jsem na mejdanu, nezná-
mém koncertu neznámé kapely, mraky se stahují a za chvíli to začne. Co? Bouřka, déšť, 
liják – a jakýsi nemastný neslaný koncert v obrovské stodole, popíjím pivo, kouřím 
doutník v hospodě vestavěné pod stoupající hlediště a je jasné, že dnešní noc budu 
spát v suchu. Alleluja!

Sobota

Něco z pouťového šílenství se mi přeci jen přilepilo na boty, vstávám a v hlavě mi hučí, 
někdo tu pouštěl hlasitou hudbu celou noc, ale bylo tu pár milých lidí, pokecal jsem se 
zvukařem, který tu musel být, ale nevydělal, protože na jeho technice seděl někdo jiný. 
Ten zvukař říkal, že si mě vybral, protože jsem tu nejzajímavější člověk, trochu jsem 
zavětřil, jestli není na chlapy, ale byla to blbost, jen to nechtěl poslouchat jako já a chtěl 
si povídat. Našli jsme spoustu společných témat. A pak jsem se nutně musel seznámit  
s chlápkem, který, když jsem kouřil dýmku, šel okolo s tlustým doutníkem, a když jsem 
kouřil svoji večerní guantanamerku, šel okolo s dýmkou. Místní filmař. Točí všelijaké 
oficiality v širokém okolí a zároveň náruživý rybář, který ale nesedí, chodí vodou 
ve zdejších říčkách. Vypravěč řady příběhů, nepije, musí ještě v noci odvézt jakousi 
bosorku, která si tu užívá s chlapama, zítra ráno zas někde pracuje. Tak spolu hulíme,  



34

a já si občas dám panáka tu s tím, tu s oním.Všude potkávám zajímavé lidi, otevírají  
se mi jejich příběhy, ani tu blbou kapelu nemusím poslouchat.
Poslední dny se stále častěji dostávám do hovorů s lidmi, potkávám se s nimi.  
V hospodě, kde se před jedenáctou houfují oběda-chtiví dělníci i turisté, se nikam 
neženu, jdu s dělňasi do větší jídelny, která je sice dál od kuchyně… ale odhaduji, že 
oni sem chodí denně, tam se bude nosit první. Objednávám si plzeň a jsem obsloužen 
hned po nich. Servírka to nosí okolo turistů, kteří se tlačili, aby si sedli co nejblíž…

Odcházím zadem podle řeky, už svítí slunce, a tak jsem sebou práskl na louce, otočené 
k jihu a spal jako zabitý. Nevím jak dlouho, zastavilo u mne na louce auto, přijel 
chlápek s jakýmsi bezdomovcem, který tam bydlí v boudě u řeky. Pomáhá tomu 
chlápkovi na černo v pekárně, přivezl si tašku s nějakým pečivem a tvarohovými 
buchtami. Zajímali se, jestli je mi dobře, jestli nechci napít, najíst, lehnout si u něj  
v boudě. Ne, jsem v pořádku, jen jsem moc v noci nespal, byla bouřka… 

S tím mladým bezdomovcem, polonahým, bosým, pak ještě vedu chvíli řeč, je to 
duše prostá ale čistá, nabízí mi pak i z lahve rumu. Shodujeme se, že největší problém 
je pitná voda, člověk musí pít, nesmí na to zapomínat! On chodí pro vodu několik 
kilometrů, a někdy musí pít z louže, když zapomene. Z řeky nepije, neptám se proč, 
ale myslím, že nepije vodu, ve které se denně koupe. Je tam šťasten a lidé ho mají 
rádi, sem tam někomu naštípe dříví, má všechno, nic mu nechybí. Dostávám štráf 
tvarohových buchet a loučíme se, spánek mě osvěžil.

Už jsem podruhé našel kotrče, a podruhé jsem si ho jen prohlédl a nechal na místě. 
A o pár metrů dál přichází po mostku ženská s asi osmiletým klukem, ptám se, jestli 
nechce kotrč, že se jí pro něj vrátím: Nechce, směje se, kdo by se s tím v tom horku 
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vařil, říká mi něco v tom smyslu, že jsem zajímavější než kotrč a nakonec si kluk 
hraje v kempu na skákacím vršku (obrácená trampolína, docela kino) a my si  pod 
slunečníkem povídáme o životě a o tom, co má člověk dělat, když to, co tak strašně 
chtěl, nevyjde. Asi si takhle s někým nepovídala dlouho, říkám ji to, co považuji za 
nejlepší, aby slyšela, platíme si každý svoje piva a odcházím do druhého (tichého) 
kempu, neotáčím se.

Skvěle si pak povídáme s místní provozní šéfovou, velmi rychle šněruje mezi chatkami 
kempu, plápolám za ní na svých ošmajdaných kotnících. Dostávám VIP chatku daleko 
od potenciálního hluku. Den se sklání, kouřím, odpočívám v klidu. Těch lidských 
osudů, starostí i radostí, které vyplouvají z neznáma do mého života!

Neděle

Pohoda, volím cestu jistoty po silnici, ale to jsem si zase naběh, už se neumím pořádně 
podívat do mapy (proč to vlastně děláme, dívat se do mapy?), je to nějaká vedlejší 
silnička a končí v pískovně, jdu lesem bez cesty, dobře mi tak, nechtěl jsem jít delší 
trasou po cyklostezce a potkávat se s barevnými papoušky. Kdepak jistota, ještě jsem 
pár hodin na pouti do neznáma, ale už slyším státovku a pak už po široké krajnici 
směřuji k místu střídání, už vidím zdáli typický komín známého místa znám. 
Sedím u kostela a chválím neznámo a chválím očekávání, očekávám poutníka – 
následníka a těším se na něj. A v naprosto nečekanou dobu se z kostela ozve zvonkohra 
– krásná, dlouhá skladba se nese nad ospalým nedělním předpolednem zapomenutého 
městečka, kde jsem kdysi miloval jednu skvělou ženskou. Zvláštním způsobem se tak 
vracím na začátek pouti. Jsem to stále já, ale jako vždy, neznámem proměněn.


