
… cesta v dáli? 

Podivný zážitek 

Večer začal vyprávěním starého Jezevce o sladkém lenošení na šípákové lesostepi nedaleko Berouna. 
"A to vám povídám, není lepší chuťový zážitek než zkvašené dřínové plody! Můj příbuzný z Asie tomu 
říká šerbet." "Není nad calvados," pronesl rozvážně sečtělý Ježek, který zřejmě považoval tradovaný 
výmysl o jablcích na svých bodlinách za pravdivý. Inu, intelektuálské pravdy jsou skutečně jen pro 
intelektuály. "Co se mne týče, já dávám přednost rybízovému vínu", pronesla tiše Myšice lesní, která 

přinesla na ukázku několik bobulí rybízu alpského. Takto 
pokračoval tento poklidný hovor až do té doby, než se k 
ohni dostavila Liška, celá udýchaná a zřejmě něčím 
podivně vyplašená. "Počkejte, počkejte, musím vám něco 
důležitého říci!"  "Nějaká rošťárna, či co?" potichu 
pronesla Kuna skalní, která Lišce záviděla její hedvábný 
červenohnědý kožich. "Viděla jsem něco, co jsem ještě 
nikdy neviděla..." řekla Liška poněkud neobratně, ale toto 
vyznání bylo proneseno s takovým důrazem, že i mladí 
Plši, kteří se hádali v dutině starého buku, zpozorněli. 

"Celý den jsem se těšila, až si budu moci s vámi sednout 
okolo ohně, ale jak to tak bývá, musela jsem ještě přivítat svoji sestřenici, prapravnučku Lišky 
Bystroušky. A tak jsem dorazila až včera pozdě v noci na kraj stráně nad řekou. Bylo kolem půlnoci a 
byla jsem už hodně unavená. Pode mnou tiše šuměla řeka a mně se zdálo, že sem patřím - mezi ty 
všechny tajemné zvuky, mezi stromy, planoucí hvězdy a jemnou vůni mateřídoušky..." "Všichni sem 
patříme" ozval se starý Kalous. 

"Tráva voněla a přes můj kožich nepronikla ani kapka rosy. Ve vzduchu bylo cítit tisíc a jednu vůni a 
nedaleko houkala sova." "No, bodejť, že si na to pamatuju" pronesla paní Puštíková. "Kdo by taky 
spal, když měsíc svítil jako lucerna." 

"Zrovna jsem se chystala na kutě, když jsem si všimla, že kousek ode mne je takový malý domeček, 
lidé tomu říkají kaplička,"pronesla Liška.  

"Slyšela jsem, že ji tam postavili kdysi na památku zázračného uzdravení jedné malé holčičky," řekla 
Volavka, která obyčejně lovila ryby v řece na Podskalí. 

"Může být," odvětila Liška. 

Noc se odrážela v řece a fosforeskující svit svatojánků tajemně souzněl s vůní červnové noci. Sotva 
slyšitelná melodie pronikala temnotou, nerespektovala hranice, mířila do polí a lesů. Zdálo se, že 
vniká do ticha mimozemského prostoru a šíří se za hranice myslitelného... I řeka voněla. 

Liška byla dobrým vypravěčem a dostávala se do stejného rozpoložení, v jakém se ocitla ve včerejší, 
pro ni tak zvláštní noci. Její nadšení se přenášelo na ostatní zvířata a i jinak věčný skeptik Jezevec a 
posměvačná Kuna zůstali zaraženi a udiveni jejím nezvyklým výrazem. Všichni dobře znali měsíční 
noc, kdy se každý nerv zachvívá tichou radostí, kterou přehluší jen touha po potravě. Stávalo se, že se 
srdce za takových nocí zmocňuje divný pocit touhy po něčem, co nelze zachytit smysly. Tam někde 
stála neviditelná stěna, za níž zvířata cítila splnění svých přání. Sladká bolest pronikala podvědomím a 
smysly se zostřovaly nikoli pachem kořisti, ale směřovaly do tajemství života a smrti. Liška zde stála, 
obklopená zvířaty, a jim se zdálo, že náhle vyrostla. Byla zde, jako již mnohokrát, ale dnešní večer z ní 
bylo cítit něco nezvyklého, co pohlcovalo běžné sousedské spory a více méně stále stejné řeči... 

Nebylo tady žádné předstírání vlastní důležitosti, které hrála zvířata i sama před sebou samými. V 
hlase Lišky bylo něco, po čem ve skrytu všechna zvířata toužila, čeho se z nejrůznějších příčin i bála a 
co často nahrazovala návštěvami u Straky, staré kartářky a věštkyně. I ta však seděla na větvi starého 
smrku a její jindy skřehotavý hlas odletěl neznámo kam. Jistota a... radost... To, co se zdálo v čase, 
kdy zvířata byla ještě mladá, tak jasné a zdánlivě trvalé... To zaznívalo v hlase Lišky. Byl tam zřejmý 



údiv, ale ten se s každým slovem měnil na údiv zářící jistoty. Něco nového se objevilo na scéně. 
Vypadalo to, že i noc se svými půvaby, která jindy tvořila se zvířaty jeden celek, zde stojí jako kulisa 
nějakého dávno hraného kusu, odložená a zapomenutá ve skladu rekvizit. 

Liška se nadechla: "Už jsem se tulila do klubíčka a u srdce mne hřálo pomyšlení, že nemusím nikam 
spěchat, že nablízku jsou moji kamarádi, když v tom mne najednou obklopilo zvláštní světlo..." "To se 
ti asi rozsvítilo v hlavě," pronesl posměšně Tchoř. Tvořil spolu s Jezevcem a Kunou opoziční skupinku, 
která negovala téměř vše, co pronesla ostatní zvířata. Liška se nenechala vyrušovat: "Zdálo se mi, že 
už neexistuje měsíc, řeka, krajina okolo mne. Světlo mne obklopovalo a pronikalo jako sluneční šíp do 
mého srdce. Osvětlovalo moje tajné myšlenky a skryté bolesti a touhy. Dotýkalo se nejzazších koutů 
mojí duše a nenechávalo prostor pro skryté zásuvky mého nitra..." "Mluv normálně, tvoje krasomluva 
mě nudí," ozval se znovu Tchoř, ale ostatní zvířata ho okřikla. "Nikdy jsem takové světlo neviděla. To 
nebylo světlo, jako když se zažehnou venkovské chalupy nahoře ve vsích nebo když si trampové zapálí 
oheň dole u řeky. Pronikalo to mým srdcem a já jsem zůstala udiveně sedět a s pootevřenými ústy 
čekala, co se bude dít." 

"Světlo jako světlo. Když jsem se večer poprvé díval oknem do domu, kam chodí lidí pít a pak jsou 
veselí, myslel jsem si, že je to nějaký velký div, ale to světlo se tam objevuje každý večer a není na 
něm nic zvláštního," ozval se malý Sýček. "To ale nebylo takové světlo, zdálo se mi, že se mne dotýká 
velice jemně..." "Snad nás nechceš rozplakat?" zabručel Jezevec, ale ve skrytu duše toužil po tom, aby 
Liška pokračovala. 

"V tom světle jsem najednou uviděla postavu, která se na mne dívala s takovou láskou, jakou jsem 
nikdy nepoznala..." 

"To byl asi hajný, ne?" zasmála se jízlivě Kuna. Ale ostatní zvířata  ji napomenula a starý Výr jí 
dokonce pohrozil vyloučením z dnešní schůzky.  

"Nikdy jsem se s něčím nebo s někým takovým nesetkala. Vy víte, že je mi s vámi dobře, ale teď jsem 
cítila, že se nechci od té postavy vzdálit, naopak bylo mi příjemně a dobře, bezpečně... byla jsem 
šťastná, vychutnávala jsem tu chvíli. Cítila jsem, že Někdo mne má rád..." 

"Rád? Hlavně tvůj kožich, co?" ozvala se závistivě Kuna. Ale to už bylo pro Zajíce, kteří tvořili jakousi 
hlídku, moc. Oba vlepili Kuně po záhlavci a škodolibá intrikářka konečně zmlkla. 

"Cítila jsem se svobodně, odvážně a šťastně. Chtěla jsem tu chvíli co nejvíc prodloužit, nechtěla jsem 
se vrátit do normálního života." 

"A co bylo dál?" zeptali se napjatě malí Plšíci, kteří dávno zapomněli na hádku o lískový oříšek. 

"A najednou jsem uslyšela hlas, který zněl jako tiché konejšení maminky, jemný jako večerní vánek, 
příjemný jako vůně růžového keře..." 

"Co říkal, co říkal?" nemohla se zdržet zvířata a překřikovala se navzájem. Tušení nějakého velkého 
tajemství leželo před nimi. Třináctá komnata něčeho podivně vzrušujícího se otevírala. Liška jako by 
se proměnila. Jistota prožité skutečnosti, která se jí tak dotkla, se pro ostatní stávala symbolem 
bezpečí a sebevědomí. Znamením, že jsou Někým, a ne Něčím. 

"Ta postava tam stála, tak jako já před vámi, a její hlas pronikal přes mé uši do mého srdce a říkal: "Jsi 
drahá v mých očích, ty malá Liško, která se někdy budíš se strachem v očích, která sháníš těžce 
potravu pro svá mláďata, která máš někdy strach ze smrti, z myslivce... Jsi pro mne drahá tím, že jsi 
živá, vím o tvých přáních, bolestech i o tvém tichém pláči, když ti umřelo tvé malé dítě. Vím, kdo jsi a 
co budeš, vím, co tě potká a jak se zachováš. Ale dal jsem ti také vůli měnit svůj osud, vůli, která je 
největším darem, protože je svobodná..." 

"Stála jsem tam a cítila, že jsem malá Liška, která se právě narodila a byla jsem svobodná, svobodná... 
a šťastná". 

Liška byla vzrušená a její vzrušení se přenášelo na ostatní. 



"A co ti ještě ta divná postava říkala?" zašeptala malá Sova. 

"Ty, Liško, přestože jsi tak zranitelná a žiješ jen krátký čas, můžeš udělat mnoho dobrého..." 

"Co, co mohu udělat dobrého?" ozvala jsem se. 

"To víš ty sama nejlépe," znovu se ozval hlas a cítila jsem, že mne nesvazuje nějakým příkazem nebo 
rozkazem. Hlas pokračoval: "A také můžeš nedělat mnoho špatného..." 

Liška umlkla. Ve vzduchu stále doznívalo kouzlo vyprávění. Oheň tiše praskal a dokresloval všechno 
to, co bylo řečeno. Ještě nikdy neslyšela zvířata něco takového. Všichni znali Lišku jako chytrou a 
veselou společnici, která nebrala život příliš vážně (jak se zdálo), ale teď bylo jasné, že se její slova 
vznáší nad prostorem ohniště. Její oči zářily tichým a klidným světlem toho, který ví... 

Veliká pravda života a smrti vyvstávala z temnoty pocitů, denních starostí a sebestřednosti o to více, 
že kolem byla noc. Z temnoty podvědomí zazářila ohnivým, srdce propalujícím šípem, který proletěl 
kolem. Pryč byly hádky a malicherné spory, okolo ohně letěla zvěst o smíru. Bylo to probuzení z 
dlouhého spánku. Vše zářilo novostí a skutečností jedinečné pravdivosti zázraku stvoření a života. Dar 
žití, okamžik prozření o smyslu bytí každého, i toho nejmenšího zvířete zazářil v prostoru jako 
létavice... 

"A ještě něco mi ten hlas řekl: Jednou se spolu opět setkáme..."                                                                    
                                                                                                                                                 František Zima 

 

 


