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Jan Ámos na návštěvě v Přerově roku 2022 

Sám se plavil po amsterdamské řece. Byl tak sám. Déšť omýval jeho špinavý plášť, a lepil mu látku na 

kůži. Jeho blízcí, jeho děti i ženy byly pryč. Cítil, že zklamal. 

Měl učit mladší generaci, a místo toho se schovával a obával návratu do své vlasti. Jen na chvíli zavře 

oči... 

 

Ocitl se na velice podivném místě. Betonovou cestu křižovaly podivné stroje, místo loučí dodávaly 

světlo zvláštní tyče se Slunci na špičce.  Ve vzduchu se vznášel pach spálenin. Konečně zahlédl 

kolemjdoucí ženu.  

,,Oh, promiňte, že se táži, ale... kde to jsem?´´ 

Žena si ho chvíli prohlížela podezíravým pohledem, něco si pro sebe zamumlala v nesrozumitelném 

jazyce, a rozeběhla se pryč. ,,Ne, počkejte!´´ zavolal za ní, ale ona byla už moc daleko na to, aby ho 

slyšela. Co je toto za dobu? divil se. Kdo byla ta žena? 

Naproti přes ulici šla nějaká dívka. Věděl sice, že toto ,otravování´ je považováno za neslušné, ale 

neměl na výběr. Rychle doběhnul dívku, což bylo na jeho věk úctihodné.  

,,Promiň, vím že to zní vskutku neuvěřitelně, ale co je za rok?´´ Z rozpačité dívky vypadla odpověď. 

Rok 2022.  

Komenský rychle obeznámil dívku se svou situací. Chvíli na něj zírala, ale poté téměř neslyšně 

zašeptala, aby ji následoval. Vedla ho dlouhou trasou až do svého obydlí.  

,,Tento příbytek velice podivný je.´´ prohlásil. Ta jen pohybem ruky naznačila, ať vstoupí do 

nedůvěryhodné kabiny. Váhavě učinil krok vpřed. Holka stiskla několik tlačítek na stěně, dveře se 

zavřely. Amos sebou trhnul, když se dala kabina do pohybu.  

,,Kam mě to vedeš?´´ Jeho šedé oči se vpíjely do jejích. ,,K nám domů.´´ Po chvilce mlčení dodala” 

,,Kam jste myslel? Putinovi do náruče?´´ 

Dveře se jako na zavolání otevřely. Děvče pokynulo rukou. Zastavili se u dveří s bleskem, jenž byl 

vyryt do dřeva. Zahlédl kovové klíče. Jeden z nich vsunula do zámku. Dveře povolily. ,,Co je to za 

kouzelný nástroj?´´ optal se s viditelným zájmem. Avšak za takto laděnou otázku si vysloužil jen 

obrácení očí v sloup.  

 

Asi o tři hodiny později, na planetě Zemi, v Evropě, v ČR, v Přerově 

,,Tak, tady to je. Mapa města.´´ oznámila mu, a s jistou hrdostí si naposledy prohlédla nákres. 

,,Děkuji ti, prosté páže,´´ poděkoval, a s vděkem v očích si prohlížel papír. 

Tak prosté jo? Co si o sobě myslíš ty? pomyslela si hořce, nahlas však neřekla nic. ,,Pokud jste 

unavený, tak si lehněte do postele mýho bráchy.´´ stočila svůj pohled k neustlané posteli. Amos 

toužebně pohlédl na druhou postel. Sice byla ustlaná, ale o moc lepší to rozhodně nebylo. ,,Je- li k 



mání nějaká literatura, nepohrdnu jí.´´ Když spatřil výraz své zachránkyně, svůj zrak upřel k zemi. 

Mlčky ho dovedla do vedlejší ložnice. Komenský se zděsil. Knihovna se tyčila od podlahy až ke stropu, 

a zabírala polovinu zdi, ale doufal v něco většího. 

,,Co čtete? Jaký žánr máte rád?´´ Ztuhl. Sice měl rád všechny žánry, ale... ,,Fantazie.´´                                      

Chvíli kývala hlavou, poté vytáhla z polic tři svazky. ,,Tohle by se Vám mělo líbit. Můžete si půjčovat, 

co chcete, ale potom poprosím vrátit tam, kde byly. Dobrou!´´ 

Komenský ještě dlouho do noci ležel na pohovce, a knihami listoval. Špatně se mu četlo. Písmena 

byla psána velice zvláštním stylem. Měla pramalou velikost. Přece jen to byl vskutku zvláštní den. 

 

 

Ráno ho probudily šimrající sluneční paprsky. Překulil se na druhý bok. V šoku zjistil, že už s ním ta 

neznámá není. Cítil, jak po jeho zádech přeběhl mráz, a zbytek jeho těla polil studený pot.  

Vstal, aby zjistil, jak se mu chlad z podlahy zarývá do chodidel, ale hlavně, aby zjistil, zda mu ta holka 

nenechala vzkaz. A opravdu, na stole papírek se vzkazem našel.  

 

Nezlobte se, ale musím do školy. Vrátím se odpoledne, oběd je v ledničce. Pozor na ,Medvěda´.  

 

Chtěl vědět, co aspoň polovina zprávy znamená. Příbytek nechtěl moc prohledávat, ale část zprávy s 

medvědem ho vyděsila. Po chvíli dumání si řekl, že stejně nemá cenu nad tím přemýšlet.  

Honzu napadla myšlenka jen tak projít si s pomocí mapy projít město. Co by se taky mohlo pokazit, 

že? Nádech, výdech, je čas jít. S odhodláním se vypravil ke klice. Jak se s tou veteší pracuje? 

přemýšlel. 

Vzpomínal na tu stříbrnou cetku, na ten... klíč. Neznámá se včera zmínila, zda- li bude něco 

potřebovat, má se zeptat strýčka... é strýčka... Goga? Ghůla? No, to jedno. Ještě ho najít... 

Avšak jediné, na co náš Učitel Národů přišel, bylo, jak používat neobvyklá zařízení zvaná ,,mobilní 

telefon´´. To, že čtení cizích zpráv je nezdvořilé, mu naneštěstí nikdo neřekl.  Co však pravdou jest to, 

že nikdy neslyšel o exotičtějších jménech, jako např. Galadhriel, Etrys nebo Krisbián. Začal si číst 

konverzace.  

,,Klika cvakla, dveře letí, táta vchází do dveří!´´ dívka, jež se konečně po dlouhé době objevila, 

spatřila Amose s JEJÍM mobilem v ruce. Vyskočila na hrazdu, a mobil mu kopem vyrazila z ruky.  

,,Můj milášek,´´ imitovala Gluma z Pána Prstenů. ,,Nechcete se jít projít po městě, abyste viděl krásy 

našeho města?´´ vyslovila otázku, přičemž dala velký důraz na slovo ,krásy´.s dávkou sarkasmu.  

Komenský tušil, že pokud odmítne, moc respektu si od ní nezíská. Proto, jen pro jistotu, souhlasil.  

 

 

Stáli na Horním Náměstím, vítr čechral dívce vlasy a Jenovi málem odfoukl plášť. ,,Toto je Vaše 

muzeum. Chcete tam jít?´´ 



,,Raději ne,´´ usmál se na ni. ,,Abys pochopila, co jest Labyrint světa a ráj srdce, musíš mít alternativu 

pro všechny příběhy. Chci říct případy.´´ 

Chvilku přemýšlela, než spustila: ,,Je pravda, že příběhy píšu, ale když se zamyslím nad smyslem celé 

věty, je to větší hádanka, než jaké dává Mistr Yoda.´´ 

,,Myslím, že nastal čas na uzavření této debaty.´´ 

,,Souhlasím.´´ 

 

Procházeli se kolem kašny na Náměstí T. G. M. Amos se začal klepat zimou. ,,Nezapálíme oheň? Je 

zima.´´ 

,,Zima sice je,´´ souhlasila. ,,Ale oheň nezapálíme. A tak proč cítím kouř?´´  

Dvojice si užívala krátkých sedmi sekund ticha, než na náměstí vtrhli vojáci, a začali pálit do civilistů. 

Z vrtulníku vznášejícího se nad střechami domů, se ozval hlas starého, viditelně nalitého politika. 

Mluvil svou mateřštinou, takže mu nikdo nerozuměl ani slovo. Když opilý blázen ve vrtulníku 

dokončil svůj monolog, a nedočkal se odpovědi, z nebe se začali snášet tikající koule. Amos si pozdě 

uvědomil, že toto je jejich konec. 

 

 

Otevřel oči. Ano, vše se mu zdálo. Návštěva Přerova za několik set let, i ta válka. Čas znovu usednout 

ke psaní. Právě ho zachvátila inspirace.  

 


