Noc v Libni
iroko daleko ani noha, tmavá noc, jen mal zavalit muíek, kter si to tráduje skrz
liduprázdnou ulici. I pes nedostatek svtla se nedají pehlédnout obrovské praskliny na domech,
které se po omítce plazí jako klubko had, oprskan lak na vstupních dveích, zapráené
sklenné vlohy a vvsní tabule, jejich barva bledne spolu s vyhlídkami na lepí asy.
Muíek jde ráznm krokem, neohlíí se a snaí se nepemlet. Ale nejde mu to. Je to peci
tak prosté,- zave oi, zacpe si ui a hotovo! Kdy byl mal, bylo to o poznání jednoduí.
Vdycky, kdy poteboval nepemlet, vylezl si na stechu, nohama se zapel o komín, lehnul si
na záda, pozoroval oblohu a poslouchal rytmickou stelbu stíhaek nebo kulomet. V hlav mu
znla pouze krásná, dobe známá a pravidelná symfonie, tak, jak to ml rád.
Pod nohami mu kupe sníh a libeské ulice zaínají bt stejn ponuré, jako jeho nálada. Bez
petky nostalgie zaíná vzpomínat. Na své píerné zamstnání, na tupé a pízemní
spolupracovníky, na jejich obludné tváe, které se mu slily v jednu obrovskou oklivou grimasu
eptající posmky a uráky, na odpornou hovzí kliku, kterou ho matka nutila jíst a na údsné
pedávání vysvdení, pi kterém si musel stoupnout ped devtadvacet blbc a pitomc.
Vechny tyto vzpomínky mu hlavou probleskávají jako pulzující obrázky, kterm nevnuje
pílinou pozornost, krom jedné:
Do erého pokoje, kter je cítit zatuchlinou a neidentifikovatelnm hnilobnm pachem,
zasvítilo na okamik slabé záijové slunce. Je mu sedm, o ivot neví zhola nic a nejradi ze
veho je venku s klukama. Knírek od mléka se mu rozpoutí v slzách, které mu doslova teou po
nehezkém idovském obliejíku. Maminka moc pláe, to znamená, e je to moc patné, protoe
maminku vidl plakat zatím jenom jednou, pesn v den, kdy vyhrál poprvé a naposled kuliky
nad Amosem Epsteinem. Urit se na nj zlobila, protoe si opt polil své svátení aty od mléka.
Tolikrát mu íkala, aby se vdy pevlékl a on ji neposlechl…
Trochu se pousmje nad svou dtskou naivitou, co nemá ve zvyku, protoe posledních ticet
let mu do smíchu mockrát nebylo, a radji se opt zamí na zvlátní atmosféru libeské periferie,
která na nj dchá ze vech stran. V kadé z polorozpadlch budov vidí jednu svou milenku,
která stejn jako tyto stavby dnes ji uvadá a bezmocn vzpomíná na zalou slávu a lesk. Vybral
si dobe, takhle tísnivé prostedí mu nedovolí si to rozmyslet…
Malinko sleví ze svého poáteního tempa, protoe se mu zaíná patn dchat. Koukne na
hodinky, zjistí, e má dostatek asu a úlevn si odfrkne. Zaíná hust snit, a tak si zvedá límec
kabátu a klobouk si posazuje hluboko do ela, tak, e si vidí sotva na zasnené piky bot.
Úzkost svírající jeho útroby, se postupem asu stala jeho stálm spoleníkem, ale nyní je
nebvale silná. Brle mu zakrvají snhové vloky, proto si je kadch deset vtein otírá
rukávem pedváleného kabátu. Kdy to udlá asi potvrté, spatí na krátk okamik svj blíící
se cíl. K jeho nelibosti snení ustává a nádraí se rsuje ím dál jasnji. Lepí by bylo, na to
nevidt, pomyslí si…

S nucenou odhodlaností opt pidává do kroku. Není si jist. Pochybnosti, jsou pesn to, co by
mohlo pekazit jeho plány. Jsou neodbytné, obas pepadnou kadého z nás a jen patn se
odhánjí. Pro kesany jsou pochybnosti o Bohu jedním z hích, on je ateistou, ale nepítelem
pro nj jsou stejn jako pro kesany, i pesto, e je moc asto nemívá. Pro nj je svt ern a
bíl, rozdlen na vci dobré a vci zlé, které samozejm pevaují. Není pesimistou ani
optimistou, vidí vci pouze, tak, jak jsou.
Konen stojí na perón oputného libeského nádraí. Spolenost mu dlá rozbitá pouliní
lampa, která obas zablikne a elezné koleje s devnmi praci, pokryté hustou vrstvou
erstvého praanu. Z dálky konen slyí houkat lokomotivu. Musí si to dobe naasovat, aby to
mlo ten správn efekt. Srdce mu buí jako o závod a horká krev mu pulzuje ve spáncích, je to
zvlátní pocit-sms strachu z neznáma s pocitem úlevy a zvdavosti.
Ohluující rachot pijídjícího vlaku mu naplnil hlavu, stejn jako v mládí palba kulomet.
Rozbitá lampa blikne jako na znamení. Jeho nohy, které se chtjí vrhnout pod kola lokomotivy,
instinktivn vyráejí vped a táhnou s sebou i zbytek tla-neastnou dui, nemotorn trup, ruce
zruného úedníka a bláznivou hlavu…

Najednou vak leí vedle kolejí na promrzlé zemi a cítí, e má naraená záda. Promne si oi a
vidí, jak se nad ním sklání ti mui. Nemá brle a tak neme zaostit na jejich tváe. Ten
s pllitrem rozruen povídá: „Kurva fix, chlape! Co vás to napadlo?!“ kroutí nevícn hlavou.
„Tady doktor vás zachránil, málem vás ten vlak pejel!“ íká druh, kter má v rukou odstiky
plechu.
„…Vladimírku, puste m k nmu…“ odstrkuje svého pítele tetí, hluboce oddychuje, bere
muíka v podpaí a staví ho na nohy. Otoí si ho proti sob, dlouze se mu dívá do oí a potom
tie ekne: „Kdyby m bohové mli rádi, tak bych zhebnul pi sklenici piva a ne pod kolama
vlaku…“ jet chvíli tam tak ped sebou stojí a potom neznámí zachránci odcházejí.
Muíek se za nimi dívá, dokud mu nezmizí z dohledu.
zavalit muíek, kter pláe…

iroko daleko ani noha, jen mal

