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     2. místo – Vlastimil Stavinoha – 8.A8 

 
CO NÁS ČEKÁ A CO NÁS NEMINE 

 
 
          Neexistuje snad žádná žádanější informace pro člověka, než ta, která vypovídá o 

časovém okamžiku, jenž ještě nenastal. Jak by akcionáři byli vděční za zprávu, která by 

alespoň maličko naznačila budoucí vývoj situace na burze. Co by za to dal takový 

milovník sázení, kdyby mu byla prozrazena čísla, která padnou v příští loterii. Chtěl bych 

vidět ten rozzářený obličej studentů, kteří by zjistili, že klidně mohou zůstat s přáteli 

v hospodě o něco déle, neboť zítřejší písemka odpadne z důvodu náhlého onemocnění 

učitele.  

          Celá takto popsaná situace vypadá až příliš idylicky. Myslíte si však, že je 

neuskutečnitelná? Že je holý nesmysl se domnívat, že někdy v „dálnověku“ budeme 

schopni vědecky předpovědět budoucnost? Pokud ano, jak potom vysvětlíte, že 

odborníci jsou dneska schopni na minutu přesně předpovědět zatmění Měsíce či 

astronomické roje hvězd? Jestliže nevěříte na aktuální poznání příštího okamžiku, proč 

sledujete předpovědi počasí a radujete se, když vám pochybná rosnička prozradí, že 

zítra bude krásný slunečný den? Proč některé věci dokážeme odhadovat dopředu a o 

některých nemáme zatím ani tušení? Ví snad někdo z vás, kdy udeří jeho poslední 

hodina nebo kdy pozná nového přítele? Ale o tom, že po pátku přijde sobota, snad 

nepochybuje nikdo z nás. 

          Já mám takovou představu. Sedím na koni, který nemá uzdu a ani jinak nelze 

ovládat. Přede mnou se v sychravé mlze jeví dvě zavřené brány do chléva. Z první se 

k mému nosu vine příjemná vůně pečeného selete a k mým uším veselá hra houslí a 

cimbálu doprovázená hlasitým zpěvem rozdováděných hostů. Jakmile skončí jejich 

píseň, je slyšet smích a přátelské hovory.  

          Ovšem i z druhých vrat lze slyšet housle a zpěv lidu. Ale místo cimbálu se 

k nohám mého koně plíží dunivé tóny varhan. Tohle je jiná melodie, z které chladí na 

zádech. Falešně znící housle připomínají chrastění kostí a některé píšťaly varhan jakoby 

imitovaly skřípění zubů. Po skončení skladby se ozve hlasitý pláč. Místo vůně vepřové 

kýty cítím hnilobný pach mrtvol. 



 2 

          Stále sedím na svém oři a očekávám, ke které bráně vykročí. Najednou se mě 

zmocní bezmoc. Moc bych si přál vstoupit do oné veselé společnosti, dopřát svému 

prázdnému žaludku a zatančit si v rytmu té krásné hudby. Třeba je tam také někdo 

z mých přátel, které jsem léta neviděl a kteří tak rádi holdují zábavě. Jako malý jsem se 

učil hrát na housle, mohl bych jim tam předvést některé svoje písničky, které jsem sám 

složil. 

          Ale kůň pořád stojí na místě, hlavu skloněnou a tiše oddychuje. Tu se znova 

podívám na tu stranu, ze které se ozývají nářky. Pláč mezitím ustal a housle s 

varhanami začaly hrát opět tutéž nemelodickou ponurou skladbu. Rychle otáčím hlavu, 

neboť vnitřně pociťuji, že za krátkou chvíli bych zcela jistě následkem odporného pachu 

upadl do mdlob.  

          Snad jsem propadl panice, ale všemi silami jsem začal rukama i nohama tlouci do 

onoho koně pode mnou, aby se hnul ku té bráně, ze které sršelo veselí. Pokaždé, když 

jsem se otočil a ucítil opět ten hrozný zápach, umocňovalo to moji hrůzu a moje údery 

do koně byly stále silnější. Po chvíli se mi na pěstech objevila jeho krev vytékající z ran, 

které jsem mu svým běsněním způsobil. Oř však stál nehnutě a oddychoval stále stejně 

tiše. 

          Tu jsem procitl. Svoje přátele bych mohl potkat v obou stájích, sám jsem byl přece 

přítomen nejen jejich radostem, ale i strastem. A když si vzpomenu na svoje začátky ve 

hře na housle, mnohokrát jsem hrál stejně falešně jak onen houslista v smrduté stáji. 

Navíc ne každá píseň, kterou jsem složil, byla veselá.  

          A pak, co se vlastně skrývá za těmi vraty? Co když ony vnější znaky, které teď 

poznávám, jsou falešně? Co když mě matou moje smysly, co když si jen něco 

nalhávám? Možná v tom chlévě, do kterého toužím vstoupit, oslavují nějací loupežníci 

svůj úspěšný zločin. V tom případě bych se raději ocitl za druhou branou mezi 

truchlivými zjeveními. Ale budoucnost není tržnice, kde hloupému sedlákovi místo vola 

prodám kozu. Pokud se budu snažit oklamat svůj osud, nakonec to budu já, kdo bude 

podveden. 

          Začínám pociťovat, že ta nejlepší situace je právě teď. Teď, když stojím před svou 

budoucností a dostávám od ní jen matné zprávy. Kdy mám pořád naději, že za pár 

okamžiků se budu mít lépe. Kdy ještě smím doufat, že mě zlý osud mine. 
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          S ubývajícími silami jsem si uvědomil, že já sám nedokážu ovlivnit, do jakých vrat 

vstoupím. Směr mého dalšího životního běhu nezáleží na mém rozhodnutí. Je to dobře 

nebo špatně?  

Moji beznaděj v duši vystřídala blaženost. 

Zavřel jsem oči, sklopil hlavu a kůň se rozjel…. 


