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Dál klopýtá čas a já kráčím za duhou 
 
Starou epochu s nebývalým technologickým pokrokem a válkami jsme opustili, jaká bude ta nová?  
 
DANIEL ŠTROBL 

 
 
Když odbila půlnoc a hodiny začaly odměřovat 

první minuty nové éry, která bude předznamenána číslicí 
dvě, šel jsem se projít. Chtěl jsem se rozloučit s tou 
epochou plnou otřesů a válek a bídy a neštěstí a vůbec 
událostí, na které se těžko vzpomíná. Já nevím, kde se 
stala chyba, vždyť všechno začalo tak slibně. V roce 1900 
lidé tolik věřili a doufali. Svět se zdál skvělý. Pracovní doba 
se zkracovala, času na odpočinek bylo čím dál víc, a těch 
vynálezů. Telefon, kterým se dá mluvit na dálku, gramofon 
a melodie, jež si můžeme kdykoliv pustit. Edisonovy 
hrušky si razí cestu do domácností a nesou světlo naděje 
pro časy, které přijdou. Balóny se stávají zastaralými. 
Nějací bratři Wrightové se snaží vzlétnout s jakýmsi 
samoletem těžším než vzduch, i když vědci spočítali, že je 
to nemožné. Zatím brázdí oblohu vzducholodě, větší a 
větší. Možná, že časem bude možno v nich létat i přes 
moře, třeba do Anglie a nebo snad až za oceán. A i kdyby 
to snad nešlo, nevadí, ty moderní parníky jsou tak luxusní 
a pohodlné. Třeba zrovna ten Titanik. Ó bože, jen jednou 
se na něm svézt, jaká to musí být nádhera. Při katastrofě 
15. dubna 1912 zahynulo 1503 lidí...  

Šel jsem dál a přízraky minulosti mne obklopovaly. 
Myslel jsem na mládence, který v parném létě ležel v lese 
se svou milou, společně naslouchali zpěvu ptáků, ona ho 
krmila sladkými malinami, a pak se milovali, což bylo ještě 
sladší, a vůbec nemysleli na císaře Franze Josefa I. a jeho 
provolání "Mým národům". Druhý den na ni chlapec, už 
jako voják, volal z vlaku:"do švestek jsme zpátky".Leží na 
našem hřbitově. Padl kdesi u Lvova několik týdnů poté, v 
září 1914... 

Ta válka trvala dlouhé čtyři roky. Na Vánoce 1916 
zastavili na západní frontě kdesi ve Flandrech palbu a 
vyhlásili na jednu hodinu příměří. Vojáci vylezli ze zákopů, 
opatrně, samozřejmě se báli. Uprostřed bitevního pole se 
setkali. Francouzi s Němci. Potřásli si rukama, vyměnili si 
cigarety a konzervy, jedni přinesli víno a druzí pivo. 
Povídali si a přáli si pokoj na zemi lidem dobré vůle. Za 
hodinu se vrátili zpět na své pozice a rudá světlice ukončila 
klid zbraní. V následující chvíli opět začaly létat vzduchem 
kulky a šrapnely a ruce a nohy a střeva těch, kteří se ještě 
před okamžikem objímali... V roce 1918 to skončilo. Teď 
teprve začne ráj na zemi. Jsou sice chudí a bohatí, ale ti 
bohatí dávají lidem práci, a tak vlastně nikdo není tak 
docela chudý. Tancuje se charleston a černoši učí zbytek 
světa jazzu. Desetitisíce dobrodruhů ze starého kontinentu 
odplouvají za moře hledat štěstí v té zemi zaslíbené zvané 
Amerika. Idyla trvá až do roku 1929. Černý pátek na 
newyorské burze udělal z mnohých boháčů chudáky a z 
chudáků žebráky. Mluví se o krizi a recesi průmyslu. V 

Německu nějaký šašek vykládá o židozednářském 
spiknutí. K smíchu, kdo by ho poslouchal... A opět je 
svět plný mladých mužů, kteří leží v lesích či na 
loukách se svými dívkami, nechávají se krmit 
malinami, pak se milují a druhý den odjíždějí bránit, či 
dobývat. Jejich hroby jsou rozesety od severního 
polárního kruhu až po rovníkovou Afriku... Šest milionů 
Židů kráčí do sprch. Děti v ručičkách svírají své hračky. 
"Moje panenka se jmenuje Sára. Sáro neboj se, já se 
taky nebojím, když nebudeš plakat, ani já se 
nerozbrečím, ale pro jistotu se víc přitisknu ke své 
mámě..."  

A dál se střílí a zabíjí. Z anglických letišť 
startují den co den letadla pilotovaná těmi, kteří se 
rozhodli bránit čest našeho národa. Hodně jich 
zahynulo. Ti, co se vrátili, byli hrdiny jen na okamžik. 
Velmi rychle skončili v pracovních lágrech jako 
nepřátelé svého státu...  

Kráčím dál novoroční nocí a myslím na 
rudoarmějce padlého v Kutné Hoře v květnu 1945. 
Místo kříže mu dali na hrob rudou hvězdu. Dnes si jeho 
náhrobek fotí cizinci se slovy "interesting". Jen jedna 
stará paní mu dává pravidelně čerstvé květiny. "On za 
to nemohl," říká... 

Nikdy nebylo v Evropě tolik trosek a bídy jako 
na jaře pětačtyřicátého. A také nikdy nebylo všude 
tolik šťastných lidí. Válka skončila. Už žádná nebude. 
Nic takového se nesmí stát. Teď už bude všechno 
jenom dobré. Nikdo z těch lidí zatím neví, že od II. 
světové války neuplyne ani jeden den, v němž by se 
na Zemi nebojovalo... 

Vídeň je okupována čtyřmi armádami. I přes 
přísný zákaz se vojáci navzájem scházejí. Rusové 
přinášejí vodku, Francouzi víno, Angličané whisky a 
Američané cigarety a konzervy s roastbeefem. A 
všichni nosí knížky a gramofonové desky. Povídají si o 
literatuře, poezii, hudbě a neumějí si představit, že by 
je něco, či někdo dovedl poštvat proti sobě... 

Mé kroky odměřují čas nové době a já vidím 
před sebou svého dědu, jak kráčí únorovou plískanicí s 
rudým praporem. Za své děti a vnuky, aby už nikdy 
nepoznali bídu a hlad. On sám ho zažil v třicátých 
letech. Pak prostě uvěřil ideologii. Jako mnozí a 
mnohokrát v tomto století... 

A opět se z písmenek z tiskáren lijí kulky a z 
pluhů bajonety. Vojáci kdesi v Koreji v rámci "policejní 
akce", jak to nazvala OSN, dobývají dobře bráněný 
kopec nazvaný kóta 240. Několik tisíc mužů zaplatí 
životem dosažení jakéhosi strategického bodu, který se 
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druhý den ukáže jako bezcenný, a zavelí se ústup. Později 
byl tento vrch přejmenován na Hamburger Hill... 

A jsou zde padesátá léta. Období konjunktury a 
populační exploze. Tančí se rokenrol a James Dean 
oslovuje své vrstevníky jako "rebel bez příčiny". Sovětský 
svaz má konečně atomovou bombu a Albert Einstein říká, 
že kdyby si mohl znovu volit povolání, stal by se 
kameníkem, aby byl alespoň trochu užitečným. Roky 
ubíhají a realita našeho světa je čím dál nesnesitelnější. 
Timothy Leary dělá výlety s LSD za hranice mozku a mladí 
Američané brázdí svou zemi autostopem až do okamžiku, 
kdy jim v tom zabrání povolávací rozkaz. Někteří jej spálí, 
jiní prchnou do Kanady, a ti zbylí odjedou bránit americkou 
demokracii do neznámé země jménem Vietnam. Billy L. 
Miller z města Gary ve státu Indiana jel také. Den před 
odletem byl jistě se svým děvčetem, které ho krmilo 
malinami, a poté se určitě milovali. Dnes je jeho jméno 
napsáno na zdi ve Washingtonu spolu s dalšími padesáti 
osmi tisíci sto jedenatřiceti vojáky padlými ve válce, kterou 
by Amerika nejraději zapomněla... 

A další násilí a další mrtví. Můj táta se 21. srpna 
1968 u budovy Československého rozhlasu kryje před 
sprškou střel z ruského tanku. Vidí, jak někoho přikrývají 
naší vlajkou. Krev rychle prosakuje... 

Je 8. prosince 1980. Do svého newyorského bytu 
se vrací obrýlený muž se svou japonskou ženou. Někdo za 
ním několikrát vystřelí a zasáhne ho pěti ranami do zad. 
Muž silně krvácí. V policejním voze, který veze zraněného 
do nemocnice, řidič pro slzy nevidí. Na zadním sedadle 
umírá člověk, který složil tolik krásných písní. Při jeho 
hudbě se dokonce seznámil se svou manželkou. 

"Vy jste vážně John Lennon...?" 
Léta nudy a kličkování mezi slušností a 

svinstvem. V Sovětském svazu umírá jeden státník za 
druhým. Ronald Reagan mluví o říši zla, se kterou je 
třeba skoncovat, a posiluje výdaje na jaderné zbrojení. 
Svět je opět na dostřel války. V Afghánistánu zatím 
umírají další chlapci, kteří ještě včera... ale darmo 
mluvit. Nas mnogo... 

Do konce století zbývá dekáda. Patnáctiletý 
chlapec stojí v davu na Václavském náměstí, zvoní klíči 
a volá "Havel na Hrad". Stále ještě nevěří tomu, co se 
kolem něho děje. To zlo je už pryč. Teď už bude 
všechno jenom krásné. Zatím neví, že už nikdy nebude 
tak šťastný, jako je právě v tuto chvíli... 

V devadesátých letech je klid zbraní stále v 
nedohlednu. Perským zálivem se přežene pouštní 
bouře a ukáže nám válku v přímém přenosu. Na 
Balkáně, pod sluncem podlitém krví, vraždí soused 
souseda jen proto, že najednou zjistili, že jsou jiné 
národnosti, či vyznání. V obchodních domech nebo 
linkových autobusech vybuchují nálože, únosy letadel 
patří již k běžným rizikům cestování, sekty pomatenců 
páchají hromadné sebevraždy, a to vše jen proto, že 
lidé prostě stále příliš věří a málo myslí...  

Přízraky minulosti se mi zvolna rozplývají před 
očima jako tající sníh. Kráčím novoroční nocí zatímco: 

 
Dál klopýtá čas / a minulost umírá pod palbou 

děl / Budoucnost nejistá, nemocná, bezmocná, / hroutí 
se pod váhou těl / Vinárny s milenci řítí se kamsi do 
mých snů / A já kráčím za duhou. 

 


