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Cesta života / Cesta lásky





Cesta života

Smyslem života není jen někam jít.  
Chceme-li, aby náš život měl smysl,  
je třeba mít cíl, který stojí za to,  
abychom kvůli němu občas museli  
překonat i nějakou překážku.  
Cesta, která nikam nevede, nemá smysl.

Vlastík Fürst
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z mé strany není asi úplně fér. Zajímám se o Boha jen 
tehdy, když mi teče do bot. Asi bych nechtěl kamaráda, 
který by mi zavolal jen tehdy, když by ode mě něco po-
třeboval. Po této rumunské cestě jsem se to rozhodl změ-
nit a jsem tomu rád. Je na Něj totiž 100% spolehnutí.

Roman Buchtel

Život se podobá knize. Blázen v ní letmo listuje, moudrý 
při čtení přemýšlí, poněvadž ví, že ji může číst jen jednou.

Jean Paul

Písek
Bosé nohy se lehce boří do sametově jemného mořského 
písku. Vlny běžící proti břehu se se šuměním rozplývají 
do bílé pěny a nenávratně mizí. Nové a nové se vzmáhají 
a znovu hlučně běží k místu, kde se se šuměním rozply-
nou. Některá vlna dorazí dál než ostatní a  lehce se do-
tkne bosých nohou, na které se pak na chvíli přilepí tep-
lý, sametově jemný písek. 

Dlaně jej naberou. Je tak hebký, nádherně prohřátý. 
Dlaně jsou jej plné až po okraj. Skoro by se zdálo, že jej 
udrží a  ani zrníčko neupustí. Ale zrníčka jakoby ožila 
a hledala si sama cestu z dlaní. Sypou se zpět tam, kde 
před chvílí ležela. 

Každé zrníčko jakoby v  sobě skrývalo jeden den 
mého života. Zrníčka mají různé barvy. Od křišťálově 
průhledných až po temně černé. Právě přes okraj dla-
ně padá bílý kamínek a  s  ním přichází vzpomínka na 
krásný den, kdy jsem ještě jako malé dítě spolu s rodiči 
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vyrazil na dobrodružný výlet do hor. Není snad na světě 
nic krásnějšího než pohled z vysoké hory, nebo alespoň 
kopce, dolů do údolí. Všechno se pak zdá být tak malé 
a bezvýznamné. Všechny starosti a problémy zůstávají 
tam dole. Přichází nádherná volnost. Taková, jakou za-
žívají ptáci kroužící vysoko v oblacích. 

Další kamínek opouští moji dlaň. Již není tak zářivě 
bílý, ale má dokonale lesklý povrch. Ano, je to vzpomín-
ka na první polibek od dívky, kterou jsem měl rád. Bylo 
to všechno rychlé, zmatené a zároveň krásné. 

A už mi mezi prsty nezadržitelně propadávají další 
a další zrníčka. Již nemám plnou dlaň až po okraj, ale ješ-
tě mám stále tolik písku, že se mi zdá, že jej udržím. Když 
se budu snažit a přitisknu ruce k sobě těsněji, určitě to 
dokážu. Ale písek se mi z dlaní sype dál.

Teď jsem zahlédl zcela černé zrnko. Černější už snad 
ani být nemůže. Ano, to byl den, kdy jsem se dozvěděl, 
že moji rodiče od sebe odcházejí. Že už nebudeme rodi-
na, ale že odteď budu mít jen mámu a tátu. Dobře že to-
hle zrnko je už pryč. Zapadlo někam mezi ostatní zrníč-
ka různobarevné pláže. 

Zrnko, co právě teď padá z  mé dlaně, představu-
je den, kdy jsem se pořádně zamiloval. Bylo to podob-
né jako vylézt na nějakou horu. Měl jsem také pocit, 
že mám křídla, že dokážu všechno, co si jen budu přát. 
Všechny problémy se zdály být tak malé a nepodstatné. 
Láska přece dokáže všechno. Ale poté pomalu opouští 
moji dlaň další černé zrnko. Byl to den, kdy jsem přišel 
o  svá křídla. Láska nedokázala všechno a  já spadl z  té 
obrovské výšky dolů. Byl to pád do bláta. Do hustého, 
černého, lepkavého bahna. Nořil jsem se do něj víc a víc. 
Neměl jsem sílu s tím cokoliv udělat. Nechtěl jsem dál 
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žít. Nic už nemělo smysl. Dokonce jsem prosil Boha, ať 
mne nechá umřít. Že už nechci dál žít. 

Ano, tohle bylo asi nejčernější zrnko, co zatím opus-
tilo moje sevřené dlaně. 

Tím se ale sypání písku z  mých dlaní nezastavilo. 
Přicházejí další a další zrnka různých barev. To zrnko, 
které právě dopadlo na zem, ano, to lesklé jako diamant, 
to byl den, kdy jsem se domluvil s Bohem na tom, že to 
s ním zkusím. Byl jsem mu vděčný za to, že mne nene-
chal umřít v bahně. Že mi pomohl hledat smysl toho, co 
dělám. 

Dlaně svírám čím dál tím křečovitěji, ale nepomáhá 
to, není v mé síle je zadržet. Zrnka mého života se sypou 
dál… Zrnko za zrnkem. Den za dnem. 

Bylo by krásné mít v  dlaních jen bílý písek… Má 
zrnka však hrají nejrůznějšími odstíny barev. Ale už se 
nebojím, že se objeví nějaké černé zrnko, které nezvlád-
nu. Dohoda, kterou jsem s Bohem udělal, mi dá sílu tyto 
černé dny vydržet a věřit, že nebudou tím posledním, co 
opustí mé dlaně. 

Bosé nohy se lehce boří do sametově jemného moř-
ského písku… 

Roman Buchtel


