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 Píše se rok 2022 a svět je vzhůru nohama. Mnoha lidem současné dění změnilo život, 

převážně k horšímu, ale o tom jsem s vámi mluvit nechtěla. Milí čtenáři, pohodlně se usaďte, 

povím vám, co změnilo život mně nebo spíš kdo. 

 Můj život je zaseklý v časové smyčce, která se den, co den opakuje. Vstanu, obléknu 

se, jdu do školy, jdu ze školy, udělám úkoly, jdu spát. Málokdy se stane, že můj den něco 

ozvláštní. Jenže 22. 2. 2022 ten nudný koloběh narušil postarší muž. 

 Narazila jsem na něj, když jsem šla v Přerově na autobus ze školy. Postával u zastávky 

číslo 22 a rozhlížel se do všech stran. Byl opravdu příšerně oblečený, skoro bych řekla, jako 

z jiné doby. Bohužel jsem musela jít k němu, protože z této zastávky mi každý den odjíždí 

autobus do naší vesnice. Došla jsem na místo a dělala, že tam tento člověk není. Jenže on se ke 

mně otočil a zeptal se ,,Promiňte, slečno, mohu se Vás otázat, kde jsem se to zjevil?“ Pomyslela 

jsem si, že není zcela při smyslech. ,,Jste v Přerově,“ odvětila jsem s úsměvem. Zavrtěl hlavou 

,,Tohle určitě není Přerov.“ Rozhlédla jsem se a byla si více než jistá, že tohle Přerov opravdu 

je. ,,Studoval jsem zde bratrskou školu a také čtyři roky vyučoval, měl bych vědět, jak Přerov 

vypadá.“ Zarazila jsem se. O čem to mluví? Vždyť bratrskou školu strhli v 17. století. Ten 

člověk nemůže být normálně smýšlející. Ano, je to blázen…, určitě odněkud utekl. Znovu jsem 

se usmála, tentokrát zdvořileji ,,Pane, můžu se zeptat, jak se jmenujete?“ Obvolám všechny 

blázince v okolí a nahlásím, že jim utekl pacient. Muž se napřímil a s hrdostí odpověděl ,,Jan 

Amos Komenský“. Vyprskla jsem smíchy ,,Ne, nejste. Komenský zemřel roku 1670 a tohle je 

rok 2022.“ Prý Komenský, to zrovna. Jenže údajný Amos najednou vypadal zdrceně. Jako by 

ho tahle zpráva zasáhla. Posadil se na lavičku a položil hlavu do dlaní. Můj úsměv polevil, 

chtěla jsem něco říct, ale v tu chvíli přijel autobus. 

 ,,Co je tohle za kočár a kde má spřežení?“ vzhlédl Amos vzhůru. ,,Ehm, tohle je 

autobus,“ ukázala jsem na místo, kde se díval ,,copak jste nikdy žádný neviděl?“ Zavrtěl hlavou. 

,,Tak fajn.“ Nechala jsem autobus odjet a přisedla si k němu. Tohle je absurdní, pověděla jsem 

si v duchu ,,Kde bydlíte?“ Amos se ke mně otočil. ,,V současné době jsem se uchýlil se svou 

ženou a dětmi do bytu v Amsterdamu, máme jej v jedné z nejlepších ulic.“ ,,To zní opravdu 

hezky.“ V hlavě jsem si představila, jak asi Amsterdam vypadá, protože jsem tam nikdy nebyla. 

,,A proč jste teda tady, když máte rodinu v Amsterdamu?“ podivila jsem se. ,,To bych také rád 

věděl! Zrovna jsem dokončoval Orbis pictus, když jsem se zjevil zde.“ On to s tím Komenským 

myslí fakt vážně. ,,Ach ano, Svět v obrazech, nedávno jsme se o tomhle díle učili ve škole.“ 

,,Jak je to možné? Mé dílo nebylo dosud publikováno!“ řekl Amos podrážděným hlasem. ,,No, 

co už….“ spolkla jsem nezdvořilou poznámku, která mě svrběla na jazyku a vstala. ,,Kam 

odcházíš děvče?“ Amosovy vrásky se prohloubily. ,,Na kafčo,“ můj prst mířil směrem ke 

kavárně ,,dáte si taky? Pojďte, zvu vás.“   

 V kavárně jsem sebou pleskla na židli, v hlavě mi šrotovalo, co si vlastně o téhle situaci 

myslet. Amos se důstojně posadil vedle mě a se zaujetím pozoroval vše okolo. ,,Co si dáte?“ 

upozornila na sebe servírka. ,,Latte prosím,“ odpověděla jsem. ,,A vy pane?“ znovu se otázala 



servírka. ,,Nic si nedám madam, děkuji.“ servírka pokynula hlavou a odešla. ,,Ale ne, zítra 

píšeme. Úplně jsem na to zapomněla.“ povzdychla jsem a začala rychle vytahovat materiály a 

sešity z tašky. Měla jsem jet domů, tady se nic nenaučím. Promnula jsem čelo a začala vše 

pročítat. ,,Máš snad problém s touto látkou?“ pozdvihl Amos obočí. ,,Trochu…, ale to není nic 

nového. Občas mi něco prostě nejde.“ ,,Ach tak, pomáhá ti s ní učitel nebo alespoň decurion?“ 

zdvihla jsem hlavu od popsaných papírů se zaujetím ,,De decu co?“ ,,Proboha děvče, copak 

nemáte decuriony? To jsou žáci, kteří již daný ročník absolvovali a měli by pomáhat a sledovat 

vaší školní docházku.“ párkrát jsem zamrkala a Amos pochopil, že nic takového neznám. ,,Víte, 

v mé době se vyučuje trošku jinak. Vyučování máme převážně ve formě výkladu.“ rozpačitě 

jsem se dívala na jeho reakci. ,,A co názorné vyučováni?“ ,,To je málokdy.“ řekla jsem tak 

rychle, že se ani nestihl zeptat na něco dalšího. Posmutněle zavrtěl hlavou ,,Baví tě škola? Přijde 

ti zábavná?“ Nad touto otázkou jsem moc nepřemýšlela, asi proto, že škola je prostě 

automatická. ,,Popravdě nevím, jak odpovědět. Řekla bych, že naše generace školu či vzdělání 

vidí jen jako lepší budoucnost a nic víc. Už ani nemyslí na to, jak nové vědomosti otevírají nové 

možnosti, pomyslné dveře do světa. Nevzdělávají se kvůli sobě, ale jen kvůli penězům. A řekla 

bych, že to je jeden z důvodů, proč mladí lidé neradi chodí do školy, proč trpí úzkostí, depresí, 

nebaví je to, protože to nedělají pro sebe. Samozřejmě za to můžou i sociální sítě, ale velkou 

část hraje i tohle.“ Možná jsem to vyhrkla až moc rychle, protože Amos nevypadal chápavě, 

ale nakonec odvětil ,,Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu 

života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal 

budoucnost.“ Naklonila jsem hlavu trošičku na stranu ,,To moc nechápu.“ Amos se na mě 

poprvé usmál ,,Ale jednou pochopíš.“ Chtěl říct ještě něco, jenže přišla servírka a položila mé 

latte na stůl. ,,Děkuji.“ řekla jsem a mile se usmála. 

 Mezitím, co jsem pila kávu, jsme s Amosem mluvili o životě, a i když si dost věcí 

pravděpodobně vymýšlel, bylo fajn mluvit s někým, kdo řekněme, nežije touto dobou. Byl moc 

chytrý, měl zajímavé názory a myšlenky. Bylo zřejmé, že znal dobře dějiny a pilně studoval 

život Jana Amose Komenského. A také se semnou podělil o další moudro, které naštěstí chápu: 

,,V mladosti má člověk pamatovati, kterak by dobře živ byl, a ve starosti, kterak by dobře 

umřel.“ Nejspíše si z toho něco vezmu. 

 Po dopití kávy, jsem se rozhodla zaplatit. Přišla k nám servírka s účtem a já už 

vytahovala peněženku ,,Zaplatím,“ zastavil mě Amos „trvám na tom.“ Tak jsem se jen dívala, 

jak šmátrá pro něco v kapse. Vytáhl pytlík a v něm byly groše. Groše? To si s nad dělá srandu. 

Servírka ho přejela pohledem. ,,Jen berte, to je za vaše služby.“ protřepal trochu pytlík, aby ji 

navnadil. Trapně jsem se zasmála ,,Tady máte, bohužel nemám drobné.“ z peněženky jsem 

vytáhla dvoustovku. Tak počkat, ta podoba je neskutečná. Prohlížela jsem si portrét na 

dvoustovce a muže vedle mě tak dlouho, až si žena otráveně odkašlala. ,,Pardon.“ svižně jsem 

podala dvoustovku. Vrátila mi nazpět a odešla. Ještě chvilku jsem stála a snažila se vše vstřebat. 

,,Omluvte mě, jen si na chvilku odskočím.“ řekla jsem a odkráčela na toalety. Když jsem se 

vrátila, Amos byl pryč. Zmizel bez rozloučení. Ptala jsem se servírek na muže, který tu byl 

semnou, jenže ony odvětily ,,Nikdo tu s vámi nebyl slečno. Objednala jste si latte a učila se.“ 

Snažila jsem se servírkám vysvětlit, že to bylo jinak, ale dívaly se na mě jak na blázna. 

Poté jsem z kavárny nic nechápajíc odešla.  

Píše se rok 2022 a svět už nedává smysl. 


