Hvězdy
“Sakra!” zařval jsem do temné uličky nočního města. Zrovna jsem měl schůzku s jedním
z našich dodavatelů. Jak bylo zvykem, neuposlechl jsem otcovy rady a zase jsem to
pokazil. Dodavatel odešel bez zájmu na další spolupráci.
Přišel jsem do naší vily se sklopenou hlavou čekajíc na výprask od otce. “Zkus mi říct, že
nejsi schopný ani převzít balíček!” ozvalo se z rohu kuchyně, kde seděl otec s láhví od
whiskey a doutníkem v ruce. Neměl jsem odvahu se na otce podívat. “Můj jediný syn, co
má po mně převzít celý kartel a není schopný převzít ani objednávku!” řval otec při tom
co se zvedal, aby mě uhodil. Vyběhla matka “Uklidni se Nikolasi! Adam to očividně
neudělal schválně, třeba měl pouze špatný den.” Otec se otočil směrem na matku a začali
se hádat.
Zklamán sám ze sebe jsem šel do svého pokoje. Cestou jsem zavolal na služebnou ať mi
donese něco tvrdého k pití. Se sklenkou jsem usedl na okno a koukal na temné nebe plné
hvězd. Sedával jsem zde často když jsem přemýšlel, jaký je zde můj smysl. “Jsem přece
tak nešikovný”, říkával jsem si. Nevěřil jsem, že někdy budu moci po otci převzít celý
kartel. Nemám to v sobě, nenarodil jsem se pro to.
Myšlenka mi projela hlavou a mně došlo něco co jsem měl udělat už dávno. Musím
zmizet z toho pekla a začít dělat něco co mě naplňuje. Celý nadšený jsem seskočil z okna
a začal se balit.
Díky otcově riskantní práci máme dost zabezpečený dům. Zároveň já jsem ten, co v domě
bydlí, takže pro mě nebude tak náročné utéct. Nevěděl jsem kam půjdu a už vůbec co tam
budu dělat. Byl jsem ale velmi rád, že jsem pryč. Bylo okolo páté ráno, když jsem seděl
v jednom z našich aut a projížděl okolo hotelu. Rozhodl jsem se, že bude nejrozumnější
se zde ubytovat.
V hotelu jsem pár týdnů žil, ale začaly mi docházet peníze, musel jsem tedy začít
vydělávat. Nechtěl jsem nic nelegálního, to vše mi připomínalo otce a ty strašné práce co
mi zadával. Poptal jsem se v hotelu, jestli neví o nějaké práci. Milá slečna, co mi každé
ráno donášela snídani, mi pověděla o jedné práci nedaleko od hotelu. Jednalo se o opravu
aut.
Auta jsem měl vždy rád a zdálo se mi to jako skvělá příležitost. Neváhal jsem a po snídani
na místo zajel. Majitel servisu se zdál vskutku milý, avšak disciplína a ráznost mu

nechyběla. Po nedlouhém rozhovoru mě vzal na zkoušku. “Dělal jsi chlapče už někdy s
auty?” zeptal se. “Ne, ale nebude to nic těžkého” odvětil jsem. Za 2 dny mě vyhodil.
Cítil jsem se opravdu mizerně. Na co jsem šáhl se rozpadlo, cokoliv jsem zkusil jsem
pokazil. Nevěděl jsem kudy kam. A stejně jako jsem se pár týdnů zpátky vracel se hlavou
skloněnou domů, jsem se teď vracel na hotel. Slečna z hotelu na mě smutek hned poznala.
Snažila se mě utěšit vším možným, ale nic nepomáhalo.
Vzal jsem sklenku s whiskey a odešel do svého pokoje. Usedl jsem na okno a hleděl na
hvězdy. “Na co asi tak můžu mít talent?” ptal jsem se sám sebe ponořený v myšlenkách.
V tu chvíli jsem na to přišel. Když jsem byl malý rád jsem s mámou potají vařil. Otec byl
toho názoru, že jsem zženštilý, pokud pomáhám mámě s vařením. Já to však tak miloval.
Hned na druhý den jsem pověděl slečně, podle mého názoru, úžasnou myšlenku. Její
pohled byl vskutku zajímavý, ale přece jen o něčem věděla.
Hned po snídani jsem vyrazil na místo. Velmi vstřícná a sympatická paní mě vzala do své
malé restaurace. Já už si v hlavě tvořil plány o tom, jak restauraci proslavím a ukážu
tátovi, že za něco stojím. “A vy máte zkušenosti s vařením?” zeptala se mile paní. “Moc
ne, ale nebude to nic těžkého”. Po třech dnech mě vyhodila.
Zklamaný jsem kráčel ke svému autu, na jehož uživení jsem už neměl peníze. Sedl jsem
do něj a rozplakal se. Cítil jsem se na nic. Na co jsem sáhl jsem rozbil, co jsem zkusil
jsem pokazil. A tak jsem seděl v ukradeném otcově autě, sám, bez peněz, bez
budoucnosti. Neměl jsem na to se s takovou potupou vrátit do hotelu. Rozhodl jsem se
přespat v autě. S flaškou whiskey v ruce jsem koukal z okýnka auta. Hvězdy dnes svítily
vskutku krásně. Ponořil jsem se do myšlenek.
Popíjel jsem a koukal. Pořád mě však nic nenapadalo. Seděl jsem tam ztrápený ještě 2
hodiny, než jsem si nakonec přiznal, že nemám na výběr. Musím se vrátit domů. Z této
myšlenky mi bylo do breku, ale nebylo zbytí.
Ráno, po vystřízlivění jsem vyrazil. Byla to dlouhá cesta. Když jsem dorazil před dům,
viděl jsem matku, jak vybíhá ze dveří celá štěstím bez sebe. Otec se neukázal.
“Kde jsi sakra celou tu dobu byl?!” ptala se. “Nechci o tom mluvit.” odvětil jsem mrzutě
a odešel zpět do toho prokletého domova. Otec pracoval. Vypadal, že si celou tu dobu o
mě starosti nedělal. Možná věděl, že se vrátím “protože jsem neschopný” jak velmi rád
říkával. Když mě zahlédl jediné, co řekl bylo “Na stole máš obálku, ve tři ráno s ní budeš

stát v uličce jako minule. Víc vědět nepotřebuješ.” Jen matka truchlila při mém zmizení.
Vlastně nevím, čemu jsem se divil. Otec i zbytek kartelu jsou bezcitní a jde jim jenom o
peníze. “Já takový přece nejsem.” řekl jsem si v duchu.
Nazval bych to depresí, ale nejsem psycholog. Mohou ovšem říci, že jsem byl opravdu
smutný. Život neměl smysl, pocit štěstí neexistoval. Nemohu si vzpomenout kdy
naposledy jsem se na něco těšil. Myslím, že je pondělí, možná středa. Těžko říci, jestli je
únor nebo říjen, nechodím ven. Koupat se chodím jen když musím a jíst jen když matka
vyhrožuje s doktory. Matka také ráda tvrdí, že mě to přejde, že to bude dobré. Občas se
mi snaží namluvit, že pocit štěstí jednou zažiji také. Nevěřím jí to. Spíše mi přijde
úsměvná její snaha oživit něco už dávno uvnitř mrtvého.
Uběhlo již pár měsíců a můj stav se začal lepšit. Blížili se mé narozeniny. Toho deštivého
sobotního večera hvězdy na obloze svítili jinak. Zadíval jsem se do nich s úžasem. Viděl
jsem v nich něco, co jsem nikdy neviděl. Připadalo mi, že dnes svítí jenom pro mě. Jako
by mi hvězdy tentokrát jasně řekly, co mám dělat. Cítil jsem, že tato myšlenka byla ta
správná.
Otevřel jsem notebook a začal si číst o podnikání. Bylo mi tak blízké a zároveň se mi
hnusilo. Vyrostl jsem s otcem, co podnikal celý život, ale nelegálně. To byl ten problém.
To byla ta věc, co mě držela pozadu. Po chvilce hledání jsem našel inzeráty na kurzy o
podnikání, samozřejmě legální cestou. Na jeden z nich jsem se přihlásil. Matka ze mě
měla radost, zatímco otec byl jako obvykle nedůvěřivý a nepřikládal tomu váhu.
Poctivě jsem na kurzy docházel, bavily mě. Byl jsem natěšený z představy, že budu moci
dělat co mě baví. Našel jsem v sobě obchodního ducha a brzy se stal jedním z nejlepších
na kurzu. Nastoupil jsem do firmy kde se mi dařilo a kde jsem byl šťastný. O pár let
později jsem si našel ženu svých snů. S matkou jsem se jezdil střetávat do místní kavárny.
Na otce jsem se neptal, nezajímal mě.
Bylo květnové pondělí kdy mi má žena oznámila zázrak. Byla těhotná. Vzali jsme si
volno a celý den jsme slavili. Byl jsem tak šťastný. Koukal jsem z okna svého bytu. Svítili
hvězdy. Došlo mi to. Můžete se narodit i v těch nejdrsnějších podmínkách, můžete být
veden k těm nejdrsnějším věcem. Všichni máme kořeny v dobru. Všichni jsme láskyplná
stvoření, než z nás druzí udělají zrůdy. Někdo se chytí a někdo v sobě dobro nikdy
nezapře. Někdo pozoruje hvězdy a někdo má zatažené žaluzie.

