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Předmluva

Měli jste někdy v životě pocit, že jste na jednom místě příliš dlouho? Nemyslím na večírku, na který jste původně jít ani nechtěli,
ale šli tam, protože se to od vás čekalo. Ani nemám na mysli takovou tu povrchní nudu, kterou dokážete zapudit puštěním televize
a sledováním čehokoli, co v ní právě dávají. Myslím něco hlubšího a významnějšího. Pocit, který vám sedí někde uvnitř v těle a je
všude s vámi.
Nejdřív úplně netušíte, co se to s vámi vlastně děje. Chodíte do
práce, žijete svůj život a pořád jakoby vás něco zevnitř nahlodávalo. Vnitřní pnutí smíšené s pocitem neurčitosti sílí, až jednoho
dne prorazí na povrch a vy si uvědomíte, že takhle dál žít nechcete. Že potřebujete změnu.
Chvíli svádíte vnitřní boj se svojí pohodlností a obavou z nečekané pohromy, kterou byste na sebe mohli něčím novým přivolat. Upnete se k myšlence, že nějaká událost zvenčí to vyřeší za
vás. Ale neděje se nic. Začínáte tušit, že tu změnu musíte udělat
vy sami…
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Úhel pohledu

„Uvidíme se v práci,“ rozloučili jsme se mezi dveřmi. Holka
z oddělení ve třetím patře, kterou jsem ještě včera odpoledne
znal jen od vidění a dneska ráno se probudil vedle ní a vařil
jí kafe k snídani, se usmála, mávla na pozdrav a hbitě seběhla
schody do přízemí. Zabouchl jsem dveře. To „uvidíme se v práci,“ se dalo přeložit jako „bylo to fajn, ale něco trvalejšího z toho
nebude.“
Ale skutečně to bylo fajn. Měla hezké vysportované tělo, drobná prsa a vlasy střižené do mikáda. Jmenovala se Linda. A to je
tak všechno, co o ní vím. Teda kromě toho, že pracuje v marketingu, v kanceláři o patro níž.
Nebyl čas poznat se trochu víc. Vlastně vůbec nebyl čas na
nějaký vztah. Pracoval jsem celé dny a večer jsem měl rád svůj
klid. Kdyby sem tam nebyl nějaký večírek, třeba jako ten včera,
žil bych jako mnich.
Proč na mě Linda vlastně nepočkala, když máme stejnou cestu? Ale asi je to tak lepší. Nikdo se nebude pídit po tom, proč jsme
najednou do baráku přišli spolu.
Pracuju v bance, analyzuju investiční rizika. Začal jsem tu
pracovat hned po vysoký. Tehdy to bylo terno. Nadnárodní ﬁrma,
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dobrý prachy, služební cesty do zahraničí. A taky spousta práce
od rána do večera.
„Chceš se mít?“ ptával se jeden z kolegů, když někdo z mladých brblal, že nestíhá, nebo že musí být v kanceláři do noci.
„Tak makej,“ následovalo hned potom.
Tomu kolegovi jednou přeskočilo. Přelezl zábradlí mostu
a skoro hodinu stál nad Nuslema a koukal dolů. Nakonec ho prý
přesvědčil policejní psycholog, aby neskočil. Ale já dodnes vlastně nevím, jestli vůbec skočit chtěl. Z blázince, kam ho potom na
chvíli zavřeli, mi napsal SMSku, že se mu prý strašně ulevilo,
jak tam tak stál a díval se do té hloubky pod sebou. Prý za tím
zábradlím zase cítil, že žije.
Zvláštní je, že si na tuhle příhodu poslední dobou občas vzpomenu. A zdá se mi, že čím dál častěji.
Oblékl jsem si kabát, obul boty, vzal aktovku a zamkl za sebou dveře. Seběhl schody a zaklapl branku. Automaticky jsem
vyrazil směrem jako každé ráno. Najednou mě napadlo, že tady
něco nehraje.
No jasně. Kde mám auto?
Na místě, kde obyčejně parkuju, bylo prázdno. Zmateně jsem
se rozhlížel kolem, ale auto nikde. Už jsem na mobilu málem
vytočil 158, když jsem si vzpomněl. Auto mám v servisu. Nějaký
šikula nedobrzdil na křižovatce svojí starou šunku a zezadu naboural do mého krásného Porsche 911 z roku 1974.
Došel jsem na zastávku tramvaje a otráveně čekal. Nesnáším
MHD!
Konečně přijela tramvaj. Prodral jsem se dovnitř a postavil se
na místo, kde bylo trochu volněji. Nemám rád tolik lidí namačkaných pohromadě.
Tramvaj se trhaně rozjela a já v duchu nadával. Kdy zase pojedu ve své 911, bylo ve hvězdách, protože ze servisu mi předchozí
den volali, že nemůžou sehnat náhradní díly.
Dorazil jsem do kanceláře. Otevřel počítač, prošel došlé maily,
rozbalil poštu, přečetl výtah denního tisku v angličtině a ponořil
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se do analýzy informací o nějaké ﬁrmě. Na zítřejší poradě máme
řešit, jestli do ní investovat, nebo ne. Celkem dost práce, ale rutina. Čísla, účetní výkazy, výroční zprávy, investiční plány, vývoj
akcií na burze. Pak rychlý oběd a zase zpátky.
Přišel večer a já měl konečně hotovo. Venku tma.
Nastoupil jsem do tramvaje a posadil se. Za oknem se začala
odvíjet kulisa Prahy, ale já ji vnímal jen útržkovitě jako sled diapozitivů. Přemýšlel jsem. Dřív o mně říkali, že to dotáhnu daleko.
A já tomu šel vstříc. Ale teď? Cítil jsem, že mi dochází dech. Nebo
chuť. Zkrátka už mi moje práce jako takové terno nepřipadala.
Jasně, povýšili mě, zvedli mi plat, a to dokonce několikrát. Ale
poslední dobou jsem se čím dál častěji sám sebe ptal, jestli tohle
chci dělat až do důchodu. A jestli takhle chci žít až do smrti.
Jednotvárnost. Jeden tvar. Tvar mýho života podle formy,
kterou jsem dobrovolně přijal. Nebo taky tvárnost. Tvárnost mý
osoby k obrazu ﬁrmy. Nebo doby.
Bylo něco kolem půlnoci. Ležel jsem v obýváku na pohovce a poslouchal starý pecky od Deep Purple. Na chvíli jsem vždycky
usnul, ale po chvilce se zase probudil. Ze Smoke on the Water
jsem slyšel jen úvodní kytarový riﬀ až po to místo, kde nastupuje basa a pak jsem se probral v půlce následující písničky. Tohle
nemá cenu, jdu spát, řekl jsem si. Posadil jsem se, dopil panáka
stojícího na stolku, vypnul muziku a zamířil do ložnice.
V osvětlené předsíni, v prosklených dvířkách knihovny, jsem
zahlédl sám sebe jako v zrcadle. Podvědomě jsem si prohrábnul
rozcuchané vlasy, když můj pohled prošel skrz obraz světa před
knihovnou a spočinul na hřbetech knih poskládaných v policích
uvnitř.
Otevřel jsem dvířka a přečetl názvy knih a jména autorů.
Uplynulo hodně času, co jsem četl některou z nich.
Kam se poděly všechny ty příběhy, myšlenky a ideály? Kam
se vytratily sny a dobrodružství, které jsem chtěl prožít po
vzoru hrdinů zachycených na stránkách knih? Najednou mi
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to bylo všechno tak vzdálené, jako ozvěna, která slábne kdesi
v nekonečnu. Jako ozvěna minulého života zmizelého ve světě
za zrcadlem.
Další den normálka. Dopolední porada, pak čísla, grafy a tabulky. Spousta tabulek. Kdo vymyslel Excel, byl fakt bedna, ale celé
téhle generaci to dost zavařil.
Večer po práci zase zpátky domů.
Seděl jsem v tramvaji a podvědomě poslouchal ženský hlas
z reproduktoru, který ohlašoval názvy stanic. Tramvaj projela
po nábřeží, pak po mostě, kolem ubíhaly domy, auta, lidi. Cestující byli tiší, nemluvili. Asi by se ani nehýbali, kdyby je k tomu občas nedonutil pohyb tramvaje v zatáčkách. A tak jsme se všichni
ladně pohupovali ze strany na stranu, všichni stejným směrem,
všichni ve stejném rytmu. Teď, během dne, během roku. Ráno do
práce a večer domů. Ale co z toho? Peníze? Klid? Jistota? Zkrátka život na kolejích. Moc to nedrncá, jen trochu houpe. Ale nedá
se z nich uhnout. Už abych měl zase svoje auto, napadlo mě. Ale
bylo by to jiný? Pohodlnější. Ale jiný vlastně ne.
Tramvaj začala prudce brzdit a cestující se ze všech sil snažili
vzdorovat setrvačné síle, která nás táhla kupředu. Tramvaják
zuřivě zvonil a lidi se vzrušeně rozhlíželi, co se venku děje.
Ale srážka se nekonala. Zvonek ztichl, tramvaj se pomalu rozjela a cestující se pozvolna propadli zpátky do svého lhostejného
klidu a nezájmu. V tramvaji nás bylo hodně, ale všichni jsme jeli
sami. Až příliš sami, napadlo mě. A příliš daleko jeden od druhého, i když jsme se v zatáčkách tu a tam navzájem dotýkali. Bylo
to zvláštní, že to napadlo zrovna mě, který před pár dny jezdil do
práce a z práce autem a sám.
Když tramvaj zastavila, tichou atmosféru ve vagóně narušila
skupinka turistů, kteří přistoupili. Hlasitě se bavili a smáli. Po
dvou stanicích se vyhrnuli ven a byl zase klid.
Na další zastávce nastoupil starší chlápek, podle špinavého
oblečení asi bezdomovec. Ten nevyrušoval, zato ale smrděl. Sedl

Pod Annapurnou svita modre 2018.indd 11

8.8.2018 15:10:23

12

JIŘÍ FIŠAR

si na sedadlo hned za mnou. Pach potu, moči a alkoholu se linul
vagónem.
Po chvíli jsem na rameni ucítil čísi lehký dotek. Otočil jsem se.
Spatřil jsem chlápka ve špinavé bundě, který klimbal s hlavou
skloněnou dopředu. Můj pohyb ho probudil.
Škubl sebou a otevřel oči.
„Sorry, kámo,“ vypravil ze sebe. Pak si dlaněmi přejel přes
obličej, jako by se myl, a v bodrém úsměvu odhalil své zkažené
zuby.
Rozhlédl jsem se po tramvaji, kam bych si přesedl, ale nikde
nebylo volné místo. Spousta lidí stála v uličce. To bude asi dlouhá
cesta, pomyslel jsem si a otočil se k chlápkovi zády.
Po chvilce jsem na rameni znovu ucítil dotek bezdomovcovy
hlavy. Vstal jsem ze sedadla. O takovou blízkost jsem nestál.
„Sorry, sorry,“ mumlal malátně a komíhal rukou vzduchem
v omluvném gestu.
Měl jsem toho dost. Nejen toho smradu a chlápkova čela na
mém rameni, ale celé té atmosféry ve vagóně. Toho ticha, pocitu
marnosti a samoty, která mě tu přepadla. Musel jsem ven.
Tramvaj odjela a lidé, kteří vystoupili na stanici se mnou, odešli pryč ze zastávky. Nadechnul jsem se studeného vzduchu a ucítil úlevu.
Co teď? Rozhlížel jsem se kolem, když ke mně dolétla známá
melodie od Rolling Stones. Nedaleko, uprostřed hloučku lidí pod
lampou pouličního osvětlení, stál kluk s kytarou na krku a zpíval.
Přidal jsem se k ostatním a chvíli ho poslouchal. Zpíval dobře.
Poslechl jsem si ještě další dvě písničky, pak mu hodil do klobouku desetikorunu, kterou nosím v kapse kabátu kvůli nákupnímu
košíku v supermarketu, a šel jsem dál.
Hodiny na orloji začaly odbíjet osm hodin. Apoštolové pokynuli davu nadšených turistů, pak zakokrhal kohout, smrtka otočila
přesýpací hodiny dnem vzhůru a zlověstně se zadívala dolů na
nás smrtelníky.
„Brr!“ projela mnou zima. Zapnul jsem si kabát až ke krku
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a v tom jsem ve vzduchu ucítil zvláštní cizokrajnou vůni. Ani nevím proč, rozhodl jsem se jít za ní. Jako lovecký pes, který chytil
stopu, jsem po chvilce došel před krámek, ve kterém prodávali
ozdoby, obrázky, oblečení a další předměty dovezené ze všech
možných koutů světa. V květináči u dveří byly zapíchnuté tři
vonné tyčinky, které naplňovaly okolní vzduch vůní santalového
dřeva. Vešel jsem dovnitř a rozhlédl se po vystavených cetkách
ve vitrínách. Jak jsem si tak prohlížel to cizokrajné zboží, omylem jsem zavadil o jeden hrnek s pokličkou stojící na kraji police.
Hrnek spadl na zem, poklička se roztančila po dlaždicích prodejny. Udělala takový rámus, že se na mě všichni, kdo byli v krámě,
otočili a určitě si v duchu říkali, co jsem za pitomce.
Hrnek i poklička byly naštěstí plechové, tak se nerozbily.
Rychle jsem je zvedl, postavil na polici a šinul si to k východu. Najednou mě někdo chytil za rukáv a povídá: „Ten hrnek si budete
muset koupit, je celej omlácenej a promáčknutej.“
Otočil jsem se a chtěl se bránit, protože ten předražený plecháč jsem si fakt kupovat nehodlal. Vtom jsem poznal Toma – kamaráda z vejšky, kterého jsem už léta neviděl. Zubil se od ucha
k uchu, jak mě pěkně nachytal.
„Člověče, jak se máš? Sekne ti to,“ pronesl a ukázal na můj
oblek. Šibalské jiskření v jeho očích zvýrazňovaly kulaté brýle
ve stříbrných obroučkách. Téměř se nezměnil. Obnošené džíny,
zelený vytahaný svetr a černý kabát nad kolena. Přesně takhle
jsem si ho pamatoval. Tehdy na vysoký byl trochu hubenější
a měl o dost delší vlasy. Skoro do půli zad. Jednou nechybělo moc
a to jeho háro mu zůstalo přiskřípnuté ve dveřích metra, z kterého jsme na poslední chvíli vyskočili na peron. Ale jinak žádná
změna.
Rozesmál jsem se taky a byl jsem moc rád, že ho po dlouhé
době zase vidím.
S Tomem jsme se seznámili na začátku třetího semestru na
semináři kreativního psaní. Tom do toho kurzu chodil jen krátce, protože ho vedl asistent, se kterým si Tom nějak nesednul
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a myslel si o něm, že je „mentálně podvyživenej“. Když jsme jednou probírali krátké japonské básničky haiku a za domácí úkol
dostali nějakou složit, Tom se na začátku další hodiny pyšně
s jednou vytasil a přednesl ji před celou třídou. Mně se teda dost
líbila. Jenže ten asistent o jeho básni řekl, že to není žádné haiku, protože to má danou formu a Tomova básnička se tý formě
nepřibližuje ani náhodou. A pak ještě dodal, že mu uniká i smysl
té jeho říkanky. To už se ale Tom naštval, asistentovi odpověděl,
že na tu jeho formu, na tu mu sere pes a že důležitý je, že to dává
smysl jemu. Od té doby už na ten seminář nechodil.
My s Tomem jsme se ale scházeli dál. Skamarádili jsme se.
Tom býval hodně svobodomyslný a zajímal se o východní ﬁlozoﬁe a věci s tím spojené. Často mi povídal o buddhismu, kterému
v té době úplně propadnul. Já studoval matematiku a fascinovala mě teorie chaosu. Doplňovali jsme se. Jednou jsme na koleji
celou noc diskutovali o efektu motýlích křídel a vichřici, která
může v důsledku mávnutí těch droboučkých křidýlek propuknout o tisíce kilometrů dál. Popíjeli jsme k tomu domácí slivovici
a k ránu měli pocit, že jsme objevili lék na všechny problémy světa. A možná to tak i bylo. Škoda jen, že když jsme se odpoledne
probudili, nezbylo nám z toho ﬁlozoﬁckého poznání v hlavě nic
víc než kocovina.
„Nezajdem na pivo?“ zeptal se Tom jako bychom se naposledy
viděli včera.
Tom uměl vždycky přijít s dobrým nápadem.
O pár bloků dál jsme vešli do nenápadné restaurace. Jeden
stůl u okna byl volný, právě pro nás dva.
„Tak co, už je z tebe spisovatel?“ přešel Tom hned k věci, jakmile
jsme si sedli ke stolu a objednali pivo.
Ta otázka mě zarazila.
„Tenkrát tě to docela bralo,“ pokračoval, když viděl moje rozpaky.
„Nějak mi na to nezbyla kapacita,“ opáčil jsem rezignovaně.
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„Samozřejmě, když nepočítám několik článků otištěných v novinách.“
V tu chvíli jsem měl pocit, jako by mě Tom dloubnul pod žebra.
Pamatoval si to dobře, bídák, i po takové době. Vážně jsem chtěl
být spisovatel, ale nějak to vyšumělo.
Naposledy jsme se s Tomem viděli před deseti lety. Bylo ráno
asi dva týdny po promoci. Tomu ránu předcházela vydařená
rozlučka, která trvala celou noc. Spolu s několika dalšími lidmi
jsme obešli pár hospod a klubů a nakonec skončili na Střeleckém ostrově. Bylo teplo, leželi jsme na trávě, koukali do stromů
a popíjeli alkohol, který jsme si tam přinesli. Když se začalo rozednívat, Tom vstal, dopil zbytek vína v láhvi, ušklíbl se a řekl,
že plave domů. Svlékl se do trenek a s oblečením v igelitce v zubech vlezl do Vltavy a přeplaval na druhý břeh. Pak odjel do
Indie.
„A co ty, jak bylo na cestách?“ zeptal jsem se rychle, abych
odvedl Tomovu pozornost od mých dávných a neuskutečněných
plánů.
Tom jakoby se zasnil. Zahleděl se někam do dálky, a když se
v myšlenkách zase vrátil k našemu stolu a podíval se na mě, měl
v očích takovou zvláštní jiskru a blažený úsměv. Pak několikrát
pokýval hlavou a začal vyprávět svůj příběh. Potuloval se po Indii jenom s batohem na zádech, jezdil na střeše autobusu, spal
pod širákem a živil se, jak se dalo. Pracoval na farmě a taky se
staral o slony.
Nadšeně jsem hltal jeho vyprávění a musím říct, že trochu
i záviděl.
„Člověče, jednou, na břehu řeky Gangy, jsem se seznámil
se starým lámou a strávil s ním dva týdny. Když jsme se rozešli,
zkoušel jsem meditovat, jak mě to ten láma učil, a pod stromem
jsem v meditaci proseděl tři dny. Chtěl jsem dosáhnout osvícení
jako Buddha.“
„Fakt?“ ptal jsem se nevěřícně.

Pod Annapurnou svita modre 2018.indd 15

8.8.2018 15:10:27

16

JIŘÍ FIŠAR

„Jo, celý tři dny.“
„A jsi osvícený?“
Tom se rozesmál.
„Představ si, že třetího dne večer mě vyrušila nějaká kráva.
Stoupla si vedle mě a bučela a bučela. Tak jsem vstal a na zdřevěnělejch nohách odešel pryč. Nevím, jestli to bylo její místo, nebo
to byl hlas shůry, abych toho nechal,“ řekl pobaveně a usrknul si
piva.
„A tak jsem se vrátil do Evropy. Chvíli jsem pracoval v jedný
ﬁrmě, ale moc jsem tam nezapadl. Kariéra mě nezajímala a moji
šéfové mi dávali dost sežrat, že v kanceláři nehodlám trávit dvanáct hodin denně jako ostatní. A ty ostatní to štvalo ještě víc.
Z ﬁrmy jsem odešel a odjel do Španělska za jednou kamarádkou
z Indie. Nějakou dobu jsem ještě cestoval po Evropě, až mi jednoho dne došlo, že bych se měl začít nějak smysluplně podílet na
chodu tohohle světa. Prostě dělat něco užitečnýho. Vrátil jsem se
domů a začal učit na jednom pražským gymnáziu.“
„Takže je z tebe učitel! A baví tě to?“
„Baví mě být s mladýma lidma. Někdy si říkám, kdo koho
vlastně učí. Víš, oni se dokážou dívat na svět úplně jinýma očima
než dospělí. Berou svět takovým nezkaženým, čistým, normálním způsobem.“
Tom mi připadal najednou strašně naivní. Vlastně stejně jako
tehdy. Fakt se nezměnil. Já jo. Jsem bankéř. A docela úspěšný.
Tom, povzbuzený pivem, se ve svém vyprávění pomalu dostával
do varu. Jedna legrační historka ze školy střídala druhou a já se
smál tak, jak už dlouho před tím ne.
„A co ty, cestuješ?“ zeptal se mě Tom z nenadání.
„Jo, jasně,“ odpověděl jsem trochu zaskočeně. „Dost cestuju
služebně.“
„To je super!“
„Jo, to je… Ale jenom po Evropě. Londýn, Brusel, Vídeň… Ale
z těch měst jsem v tom pracovním shonu poznal vlastně jenom
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letiště, hotely a pobočky naší banky. Takže žádný velký cestování
to vlastně není. Spíš jenom práce a zase práce.“
Tom se zamyslel a pronesl tím svým naivním tónem: „Ale taxíky přeci nejezdí pod zemí.“
Nechápavě jsem se na něj podíval.
„Takže jsi z těch měst přeci jenom něco viděl, ne?“
Tom se napil piva a já se usmál a pokýval hlavou, že vlastně jo.
„Vždycky záleží na úhlu pohledu,“ uzavřel Tom.
Pak vyprázdnil půllitr a řekl, že musí na záchod. Měl jsem
stejnou potřebu.
Jak jsme tam tak stáli nad pisoárem a močili, ani jeden z nás
nic neříkal. Nevím jak Tom, ale já přemýšlel o úhlu pohledu, který je za daných okolností fakt dost zásadní. To je jasná věc.
Cestou ke stolu jsem zakopl o Tomovu tašku, která tam byla
položená. Nechybělo moc a málem jsem spadl do talíře chlápkovi, který si vedle pochutnával na svíčkové.
Tom se omlouval, že tam tašku tak nešikovně naraﬁčil a nohou ji šoupl pod lavici.
„Co v tom táhneš za tíhu?“
„Knížky.“
„Stěhuješ knihovnu?“
„Ne, jsou na prodej.“
„Ale antikvariáty už asi budou zavřený.“
„To jsou nový knížky,“ řekl Tom. Zalovil v tašce a podal mi jednu z nich. Měla bílé desky s abstraktní perokresbou na přední
straně. Nahoře stálo Tomovo jméno a pod ním bylo prostě napsáno „Básně“.
„Takže tobě se to podařilo? Jsi básník?“
Tom se rozesmál, „Ne, tohle je má první.“
„Proč ta skromnost, to je skvělý!“
„Jak se to vezme. Ty básničky jsem nabízel všude možně, ale
v žádnym nakladatelství to nechtěli. Tak jsem to před měsícem
vydal v samizdatu na vlastní náklady.“
„No a? I to je skvělý, a možná ještě lepší!“
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