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Sobotní večer

Sobotní večer. Můj druhý nejkrásnější den z celého týdne. Tím prvním je večer nedělní, protože se 

těším do práce, co nového se naučím a co nového mi život přinese…To je teda blábol. I když je 
pravda, že toto tvrzení člověk často nalezne v internetových motivačních článcích typu “Jak být 

úspěšný”, “Jak najít svoji vnitřní sílu”, “Jak se umět prosadit” a dalších. Představuji si takového 
člověka a upřímně si na jeho zdraví dávám sobotní štamprdlu. Takových zdravotních štamprdlí 

není nikdy dost. A navíc - když člověk pije na počest a zdraví někoho jiného, jeho přejícnosti přece 
nemůže být nic vytýkáno. A když se takových přípitků sejde více, vytvoří úrodnou půdu pro sobotní 

fantazírování a pravidelné večerní procházky po přístavu. Ani tato sobota se nevyhnula svému 
režimu. Kdo se chce totiž vyvléci režimu, bývá tvrdě potrestán, na to je člověk zvyklý, obvzláště 

pak ten český. A kdo by chtěl být dobrovolně potrestán? Já tedy ne. Krok sun krok, mé ladné 
nožky mě vedly jako vždy do přístavu a mnohem dál. Prošla jsem kolem první a zároveň poslední 

lavičky. Místo, kde by se člověk měl pořádně nadechnout a zajistit kyslík na celou dobu procházky. 
Taková lidská kyslíková pumpa - a zadarmo! Na chvíli jsem se posadila a pozorovala loďky. Slunce 

ještě svým kouskem osvětlovalo budovy a trochu stesku v mém těle. Jak smutný je přístav za 
odlivu. Všechno najednou ztratí svoji podstatu, svůj smysl. K čemu je taková loď bez vody? Jedi-

nou vodou široko daleko byly mé slze, které mi stékaly po tváři a tvořily na mikině malé kruhy, ze 
kterých by se dala věštit budoucnost. Ve vzduchu jsem cítila přicházející zimu a s ní i první zaz-

namenaná dětská vánoční přání. Zamyslela jsem se, co bych si tak přála, kdybych byla dítětem 
dnešní doby. Iphone S7? Nebo radši Ipad mini? A jako rodič, dopřála bych to svým ratolestem 

vůbec? Radši jsem se vysmekla těmto úvahám, protože “počkej, až budeš mít jednou svoje děti, to 
teprve pochopíš” jsem už párkrát slyšela. Kontrolka kyslíkové nádrže hlásala plný stav, a tak jsem 

se vydala na cestu. Vychozená stezka se tanečními pohyby vepsala do přírody. Točila se kolem 
stromů, keřů, ale i důstojných pozůstatků lidské existence - hřbitova. Náhrobky však neprozrazo-

valy ani rok, ani jméno. Nebudete mě odsuzovat, když prozradím, že jsem v duchu přemýšlela, 
která jména svých milých spolupracovnic a spolupracovníků bych tam nejraději vytesala? Po pár 

imaginárních vrypech jsem s šibalským úsměvem a s pocitem zadostiučinění pokračovala dál. To 
se mi ale ulevilo! Myšlenkám jsem odepnula obojek a nechala jim prostor se vyběhat. Občas se 

dožadovaly aportu, ale jinak mě nechávaly bez povšimnutí. Po hodině zběsilého létání a běhání se 
poslušně vrátily nabité novou energií, nechaly si zapnout obojek a bok po boku jsme kráčely k cíli. 

První a poslední lavička mě zlákala magickým klidem dřeva, které kdyby umělo povídat… opět 
jsem usedla k odpočinku. Přesně tak jako před hodinou. O vodu tentokrát nebyla nouze. Kdybych 

vyždímala svoje tričko, jsem si jistá, že bych zaplavila minimálně celou Macochu. Slunce už vystří-
dal pán noci, honosně si velebící na svém trůnu a nenápadně pohlížející na všechny neřesti 



nočních dobrodružství. Kdyby tak uměl povídat…Vracím se domů. Tam, kde jsem nehrála kuličky, 

ale ani klobouk mi tu nevisí. Zapínám konvici a vařím si čaj na zahřátí. Usedám na postel a chys-
tám se dělat něco produktivního, přečíst články, noviny, abych byla “v obraze”. Ale cítím se un-

aveně, a tak jen ležím, koukám do stropu a představuji si, že žádný strop není. Svou silou 
myšlenky jsem rozebrala i střechu a ocitám se tváří v tvář měsíci. Prosím ho, aby mi řekl nějaká 

tajemství, aby mi ukázal noční zázraky. Překvapivě souhlasí a otevírá dveře do své říše. S radostí 
pozvání přijímám a zavírám oči. Dobrou noc. 


