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Zmínil jsi pouť do Jeruzaléma. Nestačily ti Hluboké Ma-
šůvky kousek za Znojmem, že jsi šel tak daleko?
O Mašůvkách jsem tehdy pořádně ani nevěděl. Když jsem se ro-
zešel s první láskou a zažil v pravém slova smyslu osvícení, v té 
euforii jsem sobě, nebo nevím komu, slíbil: „Jestli se mi holka 
nevrátí, půjdu do Jeruzaléma a budu tam prosit, aby se vrátila.“ 
To jsem ještě ani nebyl křesťan. 

Proč zrovna Jeruzalém?
Nějaký impulz, kdo ví, kde se vzal. Možná jsem podvědomě cítil, že 
právě tam je pupek světa. Nicméně má první životní pouť směřo-
vala za tou dívkou, ze Znojma do Plzně. Vzal jsem si pět dní volna 
a na místo došel čtvrtý den, ke konci jsem už ani moc nespěchal. 
Byl to krásný pocit, šel jsem za jasným cílem. Chtěl jsem jí pově-
dět, co jsem zažil, byla v tom i naděje, že se vrátí. Spal jsem v křoví 
mezi paneláky, nějaká paní na mě z balkónu hubovala, že zavolá 
policii, ale já byl blažený. S tou dívkou jsem skutečně mluvil, na-
venek to však k ničemu nevedlo. Já sám jsem se s ní ale usmířil.

Plzeň je přece jen jiné kafe než Jeruzalém.
To jo. Na tohle Plzeň stačila. 

A na co musel stačit Jeruzalém?
Když mě pan farář na Novém Hrádku křtil, vál docela silný západní 
vítr, během obřadu se však otočil a změnil se ve vítr jihovýchod-
ní, vanoucí z Panonie. Citelně se oteplilo a to mi můj slib připo-
mnělo. Už jsem věděl, že tam půjdu, o tom nebylo pochyb, ale ne 
proto, aby se mi vrátila nějaká holka, ale abych poděkoval za to, 
že jsem byl křtem pozván do Božího království. Všechny ty mě-
síce na cestě jsem pak přemýšlel, proč tam jdu, a skutečně v tom 
nebylo nic víc: chtěl jsem na tom podle Bible nejposvátnějším 
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místě na světě poděkovat a odevzdat se do vůle Boží. Pokřtěný 
jsem byl v srpnu roku 2000, na pouť jsem vyrazil necelý rok nato. 
Měl se mnou jít jeden známý z vysoké školy, evangelík, šikovný 
kluk. Připravoval se, trénoval jazyky, sháněl mapy… Já jen ležel 
na pohovce a představoval si, jaké to bude. Neměli jsme přesný 
termín, kdy vyrazíme, ale rámcově bylo jasné, že v létě, abychom 
Balkánem a Tureckem prošli na podzim a pouštními krajinami 
v zimě, kdy tam bude celkem snesitelná teplota.

Cesta měla trvat půl roku?
Podíval jsem se na globus, jak je to daleko, a výsledné číslo vydě-
lil třiceti, tedy počtem kilometrů za den. Lidi dřou osm hodin ve 
fabrice, tak já osm hodin šel. 

Ty sám?
Kamarád mi těsně před ochodem řekl, že mu nabídli zaměstnání, 
po kterém toužil, a on to nemůže odmítnout.

Zviklalo tě to?
Trochu. Ale byl jsem tak natěšený! A navíc to byla jediná chvíle 
v životě, kdy jsem si to mohl dovolit, měl jsem přerušené stu dium 
a žádné závazky. Takže jsem 17. července tak trochu narychlo vy-
razil. Vytrhl jsem si z atlasu světa mapu střední Evropy a šel. Ješ-
tě že jsem to udělal, napříč jižním Slovenskem tečou ze severu na 
jih větší řeky. Byl jsem vděčný za hlavní silnice s mosty a širokými 
krajnicemi. Nakonec jsem skoro celou cestu putoval po asfaltu, 
jen párkrát jsem se od silnic odchýlil. Každý krok byla modlitba, 
pravou nohou za věřícího, levou za nevěřícího z kraje, kterým jsem 
procházel. Časem mě napadlo, že si budu jako vzpomínku a mod-
litbu za obyvatele navštívených zemí sbírat kamínky.

Jé, to snad raději ty kytky!
Nakonec těch kamenných modliteb bylo půldruhého kila. Můžu 
ti je ukázat, stále mám v paměti, s čím je který kamínek spojený. 
Naštěstí mě to napadlo až v Rumunsku, jinak bych to měl o dost 
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těžší. Pouť byl ten nejkrásnější čas mého života, ani s dívkami, ani 
s vědou nebo filozofií jsem nezažil tak krásné chvíle.

Co bylo tak krásné? Ten pohyb?
Spíš dokonalá jednota duše a těla, nasměrovaná plně k Bohu. 
Všechno ostatní bylo podružné. Dělal jsem celou svou bytostí to 
nejlepší, co člověk může dělat, jít k Bohu a přinášet mu poděko-
vání. Jako každá cesta je i náboženská pouť viditelným znamením 
vztahu. Spojuje duši s tím, po čem touží, ale zároveň je odděluje. 
A zkracováním vzdálenosti se jakýmsi zákonitým způsobem mě-
ní i pocity. Neplatí žádné „cesta je cíl“. Cesta a cíl jsou znamením 
úplně rozdílných prožitků. Hladu a nasycení. A zajímavé je, že se 
jedno v druhé nemění plynule. Jak se duše vzdaluje domovu, hub-
ne, ztrácí zásoby energie a zátěž vzpomínek. S blížícím se cílem 
roste hlad, touha po spojení, až těsně před cílem je zchudlá duše 
úplně vyprázdněná, živená pouhou nadějí, že nebude zklamána. 
Konečně je připravena k úplnému přijetí všech darů. Až pak při-
jde okamžik nasycení a cesta i touha jsou minulostí. To všechno 
chce ale čas, na eurovíkendu v Římě to člověk nemá šanci prožít. 
Poutník musí opustit všechno, co bylo, celý svůj domov, vezme si 
akorát to, co unese na zádech. Kvůli páteři unesu dlouhodobě jen 
dvanáct kilo, to jsem měl vyzkoušené z hor. Do těch pár kil se ve-
šlo všechno, co člověk potřebuje. Bible, spacák, trochu oblečení, 
nějaké drobnosti. Třeba trenýrky mi stačily jenom jedny. Tím, že 
opustíš, co máš doma, se osvobodíš od tíže všedních dnů. Hned 
první den mě napadlo, že se třeba ani nevrátím, nepůjdu úplně 
bezpečnými kraji, ale přijal jsem to, a tím se osvobodil i od strachu.

Dostal ses do nějakého tempa, že prostě musíš jít dál?
Po pár týdnech. Měl jsem nové sandály, ale hned první den se mi 
rozpadly, zlomily se vejpůl. Strčil jsem je do pytle, že v nich bu-
du chodit na mše, shora vypadaly přece jen dobře, a na nohy si 
vzal náhradní plážové sandálky. V nich jsem došel až do Bulhar-
ska. Někde v Podunajské nížině mě rozbolely nohy. Jeden večer 
jsem stál na krajnici a najednou se vůbec nemohl hnout, plosky 
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rozpraskané, dost to krvácelo. Naštěstí bylo hned vedle u silni-
ce vrbové křoví. Uřízl jsem dlouhou, rovnou větev a poznal, že 
hůl je skvělá věc. Je jako třetí noha. Paty jsem namazal máslem 
a všechno se spravilo. Člověk se na pouti učí rychle a efektivně. 
Očekával jsem, že vrba vydrží chvíli a zlomí se, ale kdepak. Když 
vrba vyschne, je lehoučká, ale nezlomí se, jen se odírá. To jsem 
vyřešil v Turecku, kde se na silnicích válely šroubky upadlé z ka-
mionů. Jeden jsem namontoval na špičku hole a bylo vystaráno, 
můj dřevěný pomocník mě doprovodil až do konce.

Opravdu jsi šel po hlavních silnicích?
No jo, měl jsem málo podrobné mapy. A hlavní cesty bývají nej-
kratší. Tentokrát jsem se nechtěl toulat, měl jsem jasný cíl. Dřív, 
když jsem vandroval po rumunských horách, také jsem nosil vět-
šinou jen automapu. Veliká pohoří na ní vypadala jako zelený flí-
ček, na který se vešel jen název v cizí, krásné řeči. Jít s takovou 
mapou do hor je ta největší svoboda. Na pouti jsem si ale nevší-
mal zelených flíčků, zajímaly mě červené čáry. 

Jak reagovali řidiči?
Byli v pohodě, jen s policií a armádou jsem měl občas problémy. 
Párkrát mě popovezli do sousedního okrsku, abych jim nedělal 
problémy.

Ty problémy spočívaly v tvé existenci?
V tom, že tam jsem a oni nevědí, co se mnou. Zejména jih Turecka 
byl takový. Všude nervózní vojáci, prsty na spouštích.

Máš v paměti asi spoustu zážitků…
Tisíc. Je to už dvacet let, a stejně nemůžu zapomenout. Splýva-
jí mi jen jména lidí a míst, bylo jich tolik! Každý den mě potkalo 
něco zajímavého a dny byly úžasně dlouhé, naplněné k prasknu-
tí! Některé zážitky se mi ale připomínají častěji. Třeba ten holu-
bí. Když jsem u Drnholce přecházel Dyji, věděl jsem, že je to na-
posledy, co se jí můžu dotknout. Slezl jsem tedy z mostu dolů ke 
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břehu a uviděl jsem, jak se tam ve vyskružené jámě topí holub. 
Horko těžko jsem ho vytáhnul, bylo to opravdu hluboko, a rozdělil 
se s ním o sušenky. Za chvíli mu otrnulo, opouštěl jsem ho s ra-
dostí, že to dobře dopadlo. Ale pak se začaly dít věci. Když kolem 
mě po cestě nějak provokativně přeletěli dva holubi, byla v tom 
vždycky nějaká andělovina. V Maďarsku jsem procházel kolem 
stánku s melouny. I když jsem na ně dostal velikánkou chuť, ne-
zastavil jsem, neměl jsem peníze na mlsání. Jak jsem mizel v za-
táčce, chlapík se za mnou rozběhl s melounem v ruce: „Nechceš? 
Na, vezmi si.“ V tu ránu kolem prosvištěli dva holubi. Podruhé, 
taky v Maďarsku, jsem měl před sebou jen nekonečné kukuřič-
né pole. Rovná, kilometry dlouhá prašná polní cesta, já utahaný 
z vedra a z toho, jak jsem předtím několikrát promokl; asi jsem 
měl chřipku. Mátožně jsem si uvědomoval, že bych měl sníst ně-
jaké vitamíny, ale všude jen ta kukuřice. A zase dva holubi. Zpo-
zorněl jsem. Najednou jsem potřeboval na záchod, zašel jsem bo-
kem, a jak tak čůrám, co nevidím: obrovský ostružiník obsypaný 
velkými černými plody. Nacpal jsem se k prasknutí a z chřipky se 
během chvíle uzdravil. Holubi se o mě starali celou Evropu, kde 
jsem si myslel, že mi budou pomáhat hlavně lidi. Chyba lávky, to 
nastalo až v Turecku a v Sýrii, tam mě lidi hostili a zvali k sobě. 
To jsem nečekal.

Je takový rozdíl mezi Evropany a lidmi z Blízkého Vý-
chodu?
V Evropě jsou lidi sami pro sebe, solitéři, moc nekomunikovali. 
Ale většinou byli hodní, když jsem se dal s někým do řeči, po mohl. 
Jednou za pár dnů jsem zažil drobné přátelství, ale třeba v Sýrii 
jich bylo každý den několik, že jsem se až začal lidem vyhýbat, 
abych vůbec někam došel.

Dokud jsi byl v křesťanských nebo postkřesťanských kon-
činách, zkoušel jsi jít v neděli do kostela?
To jsem zkoušel i v jiných končinách. A většinou se mi podařilo 
mši nebo alespoň kostel objevit. Tedy kromě Turecka. V Istanbulu, 
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to je obrovské město, procházel jsem jím několik dní, jsem hledal 
kostel, ale nenašel. V Ankaře byla v kostele mše pro diplomaty 
a jejich rodiny, všechny křesťanské církve dohromady tam pře-
žily katolickou liturgii. Konfesní rozdíly smylo okolní muslimské 
moře, ekumena v praxi. Nejúžasnější bohoslužby jsem se ale zú-
častnil v jedné vsi uprostřed Rumunska. A předcházela tomu asi 
nejkrásnější noc mého života. Sedlák strčil můj pas do šuplíku, 
zapálil petrolejku a odešli jsme do malého chléva. Hodil mi na se-
no hrubou koňskou deku, z okýnka ve stěně na pozdrav zabučela 
kráva. Když pán domu odešel, nastalo ticho. Vzduch byl nasyce-
ný vůní sena a starého dřeva, v šeru mě konejšily krásné velké oči 
s dlouhými řasami. Kolem půlnoci začaly dopadat na střechu prv-
ní kapky deště, občasný mokrý zvuk se proměnil v jemný hukot. 
Rajská hudba. V mém pelíšku ale sucho, pokoj, naprosté bezpečí. 
Na tu chvíli nemůžu zapomenout. Ráno jsme se vydali do pravo-
slavného kostela. Splynul jsem s okolím a po čtyřech hodinách 
prastarých zpěvů se dostal doslova do transu. V letním vedru na-
plnila temný kostelík vůně kadidla a lidského potu, propadl jsem 
se v čase o sto, o tisíc let zpátky. Byl to vskutku svatý den. Díky 
němu vím, že liturgie v pravoslavném kostele je bezpochyby nej-
krásnější, nejsmysluplnější, nejdokonalejší výtvor lidských dějin. 

Jak ses domlouval?
Nemám velké jazykové nadání, ruce a nohy jsou základ. Výhodou 
je, když umíš aspoň trochu kreslit. Pak si můžeš „povídat“ s kým-
koli. Z každého cizího jazyka jsem se naučil deset až sto slovíček. 
Zvlášť maďarština je šílená, na konci té země ze mě vypadlo ako-
rát „viszontlátásra“. Nashledanou. Trénoval jsem to celý týden. 
Jinak je ale Maďarsko země k pohledání, plná překvapení. Ma-
jí tam třeba jeden pro poutníky skvělý vynález. Na začátku a na 
konci skoro každé vesnice stojí funkční pumpa s pitnou vodou. 

Musel jsi projít i Sýrií. To tam ještě nebyla válka.
Ze Sýrie jsem měl trochu vítr. Byla to jediná země, do které jsem 
si musel v Praze na velvyslanectví vyřídit vstup. Jednali tam se 
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mnou hodně komisně, všichni včetně vrátného měli na sobě vo-
jenské uniformy a tvářili se strašně důležitě. Ale obyčejní Syřani 
byli nejlepší lidi, nejvstřícnější, jaké jsem cestou potkal. Nezálud-
ní, průhlední, a navíc, přestože to tehdy byl víceméně sekulární 
stát, jako poutník jsem pro ně byl takřka posvátná osoba. První 
týden jsem neutratil ani dolar, pořád mě někdo hostil. Jednou 
přišla pouštní bouře, ta člověka doslova smete ze silnice. Mrak se 
blížil a ke mně přijel chlapík na kole, že tam nemůžu zůstat. Do-
vedl mě do nějakého velikého domu, dali mi pokoj, postel, já se 
bránil, že nemám peníze na to, abych se ubytoval v hotelu. „To-
hle není hotel, to je nemocnice. Klidně tu zůstaň, až půjdeš pryč, 
dáš klíče na vrátnici,“ řekli mi. A ještě mi přinesli jídlo a pití. Za 
Damaškem jsem spal i v nějakých kasárnách, vojáci mě tam uči-
li tancovat jeden národní tanec a kouřit vodní dýmku. Unavený 
velitel mi pak uvolnil vlastní postel a vedle nechal otevřený tre-
zor se spoustou peněz. Tam se prostě nekradlo. Ta země byla tak 
pohostinná, že jsem se musel vyhýbat vesnicím, abych ušel denně 
aspoň patnáct kilometrů. Vzpomínky mi teď ale hořknou na jazy-
ku. Konflikt, který Sýrii spálil na popel, je mementem pro všech-
ny, kdo podléhají iluzi o vyspělosti naší civilizace. Jak se v těch 
nádherných lidech mohla probudit taková nenávist? Sýrie je na 
kusy, hodují na ní supi z celého světa.

Na opouštění je pouť asi opravdu dobrou školou.
Zajímavý je počátek a konec pouti, ale také bod přesně uprostřed. 
To se poutník musí rozhodnout, jestli pokračovat dál, nebo se vrá-
tit. Uděláš krok a energie nutná k dosažení cíle je menší než síla 
potřebná k návratu. Já to prožil na hranicích Turecka. Nebyla to 
přesně polovina, jen tak zhruba. Procházel jsem zapadlým koncem 
Bulharska, kde byly ještě nedávno raketové základny, nepřístupné 
vojenské prostory. Pohraničníci v otrhaných uniformách mě zra-
zovali od další cesty, nebyli tu žádní turisti, jen podivně prázdný 
kraj a na silnici přejetí hadi. „Hlavně tam nechoď v noci, jsou tu 
vlci,“ strašili mě. Tak jsem šel za dne a jako první pozdrav nové 
země zahlédl obrovský vztyčený prst orientu, pomník Atatürka. 
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Přišel jsem k turecké celnici, veliká hala, všichni koukali v tele-
vizi na basketbal. Konečně se mě ujala nějaká paní. „Jak dlouho 
budete v Turecku?“ Já odpověděl, že zhruba dva měsíce. Chvíli 
na mě koukala a pak mi dala do pasu razítko. Já nevěděl, co to 
znamená. „Můžu dál?“ Ona anglicky odsekla, ať z Turecka prostě 
vypadnu. Vůbec jsem to nechápal, stál jsem tam, dokud nepřišel 
voják, že mi to vysvětlí názorněji, a z ramene sundal samopal. Zů-
stal jsem venku a oni dál koukali na basket. Šel jsem zpátky kolem 
Atatürka, svalil se k zemi a začal se modlit. Možná to vypadalo, 
že se modlím k Atatürkovi, ale já prosil Pána Boha, ať mě do té 
země pustí. Trvalo to hodiny, už byla tma, docela zima, byl jsem 
zmrzlý na kost. „Pane Bože, pusť mě tam,“ opakoval jsem. Klečel 
jsem na štěrku, bolela mě kolena, celé tělo. Už už jsem sahal po 
batohu, že se obrátím zpátky do Bulharska a pojedu nějak přes 
Řecko, nebo to obejdu severní cestou kolem Černého moře, což 
byla už úplná hloupost, když mi takový ošuntělý dědula sáhl na 
rameno. „Co tady děláš?“ Horko těžko jsem mu to vysvětlil a on 
jen mávl rukou: „To je v pohodě, pojď.“ Vypadal trochu jak bez-
domovec, nevěděl jsem, co si o něm mám myslet. Zase jsme vešli 
do té haly a on mě vytáhl někam do patra, kde měl svoji komůrku. 
Dělal na celnici uklízeče. Poprvé jsem pil turecký čaj, černý jako 
nafta a sladký jako med. Spadla mi hlava, okamžitě jsem u stolu 
usnul. Ráno mě v té poloze vzbudil nějaký voják. Říkal jsem si, 
jestli mě nezavřou, ale on mě vzal k nějakému důstojníkovi do 
kanceláře a tam mi podali můj pas. Ani nevím, kde ho vzali. Ale 
popřáli mi šťastnou cestu. Bylo to pro mě jako zázrak. Jako by se 
mě Bůh zeptal, jestli opravdu chci jít touto cestou, prožít ten ná-
ročný příběh. A já strašně moc chtěl. 

Další státní hranice jsi už překračoval snáz?
Ani náhodou. Třeba do Jordánska mi musel pomoci nějaký šejk 
v bílé róbě, od pohledu hodně bohatý chlapík. Zase mě tam ne-
chtěli pustit, ale on jim cosi řekl a cesta byla volná. Kráčel jsem 
k údolí Jordánu, kde je tepleji, v kopcích nahoře už padal sníh. 
V jedné vesnici mi nějaký student nabídl, že u něj můžu přespat. 
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V noci mě vyvedl na plochou střechu domu a ukázal na hromád-
ku světýlek v dálce na horizontu: „To je Nazaret.“ Uvědomil jsem 
si, jak jsem blízko. Zamířil jsem hned k prvnímu, severnímu pře-
chodu do Izraele. Rusky mluvící vojáci mě tam svlékli skoro do 
naha. Mé trenýrky byly sice kvalitní, ale únavou materiálu se mi 
na nich už před časem přetrhla přepážka mezi nohama, takže 
jsem je měl jako sukýnku. Koukali na mě jako na zjevení. Když 
jsem pak začal z černého pytlíku vytahovat v novinách zabalené 
kameny, během zlomku vteřiny zmizeli za neprůstřelnou pře-
pážkou. Nakonec mi řekli, že jsem příliš romantický muž a že 
nesmím dál. Na takový argument jsem vůbec nebyl nachysta-
ný. Že prý to mám zkusit na druhém hraničním přechodu, který 
je blíž Jeruzalému. Znělo to logicky, tak jsem se vydal údolím 
Jordánu k jihu.

Báli se, že jsi palestinský terorista?
Nevím, asi ještě neviděli pěšího poutníka. Ale je pravda, že jsem 
možná vypadal trochu divoce. Když koukám na těch pár fotek, co 
mi z pouti zbylo, na konci cesty jsem vypadal jako někdo mezi bez-
domovcem, Jimmym Hendrixem a Janem Křtitelem. Na pytli od 
brambor jsem měl přivázaný kobereček, který jsem našel v Bul-
harsku zmuchlaný na silnici. Používal jsem ho místo karimatky, 
trochu ale připomínal muslimský modlitební koberec. Podezřelé 
to být mohlo, to připouštím. Palestinští teroristé ale vypadají ur-
čitě jinak. V údolí Jordánu žije Palestinců spousta. Nikdo je ne-
má moc rád, ani Jordánci ne, chovají se k nim trochu jako u nás 
k cikánům. Tam už lidi tak hodní nebyli, házeli po mně i kamení. 
Ale pak jsem zjistil, že ho házeli i po sobě navzájem.

Takže to nebylo osobní.
Asi ne. Z jednoho domku vylezla paní a začala po mně házet úpl-
ně všechno. Bylo po 11. září a asi si myslela, že jsem Američan.

Já si vůbec neuvědomil, že jsi šel v době teroristických 
útoků na Dvojčata.
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To jsem byl zrovna někde na začátku Turecka. Šel jsem přes les 
a najednou policejní auto. Nejdřív mi prohlédli doklady a pak 
dlouze něco vysvětlovali. Turecky, nepochopil jsem, o co jde. Až 
později jsem se dostal do internetové kavárny a tam uviděl zábě-
ry z mobilu, jak cosi vletělo do nějakých dvou vysokých baráků. 
Celou další cestu jsem na to narážel. Někteří u toho jásali, jiní to 
odsuzovali. 

Jak to dopadlo na druhém hraničním přechodu do Iz-
raele?
Došel jsem k němu večer, prý zavírají a já musím pryč. Sešel 
jsem z cesty kousek směrem k Mrtvému moři a strávil noc na 
nejhlubším místě na světě. Ráno jsem šel na celnici znovu, na 
izraelské straně mi ale řekli, že mám málo peněz. Hádal jsem se, 
že mám kartu a šeky, ale nebylo mi to nic platné. Že prý musím 
do Ammánu vyřídit si povolení. Odvezli mě autobusem z mili-
tarizovaného pásma, všude kolem ostnaté dráty, minová pole. 
Později jsem se dozvěděl, že to byl poslední autobus, co z toho-
to místa jel. Začala další intifáda, přechod byl uzavřen. Vysadili 
mě za pásmem a mně nezbylo, než se vydat úplně opačným smě-
rem. Neměl jsem vodu, v jednom domku mi ji ochotně nabídli 
a pozvali mě dál. Už jsem chtěl odejít, ale oni, ať prý zůstanu. 
Měl jsem se k odchodu, ale jeden chlapík vytáhl pistoli. Za chví-
li přijel muž, kterého jsem už znal, protože mi včera pomáhal 
na přechod. Naložil mě do auta a vozil do půlnoci po celém Jor-
dánsku, až jsme skončili v tom Ammánu. Ve vězení. Sebrali mi 
pásek a strčili do cely s dvaceti smutnými lidmi. Do rána jsem 
pochopil, že to nejsou lupiči a vrazi, ale uprchlíci ze všech koutů 
světa, pochytaní na hranicích. 

Bál ses?
Ani ne, byl jsem prostě poutník, kterého zavřeli. Bral jsem to ja-
ko součást cesty. Spoluvězni mi poradili, že až mě budou vyslý-
chat, nesmím vůbec nic říkat, jen opakovat, že chci mluvit se svo-
jí ambasádou. A říkat to tak, aby to vypadalo, že nic víc anglicky 
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neumím. Američany a Angličany tam totiž moc nemusí. Druhý 
den nás skutečně rozváželi po výsleších a já nakonec opravdu 
skončil na českém velvyslanectví. Tam se na mě zpočátku dívali 
s despektem jako na blázna, ale nakonec pochopili, že jsem oby-
čejný poutník a jsem v tom nevinně. Snažili se mi pomoci a já 
zase rád slyšel češtinu. Na noc jsem musel zpátky do vězení, ale 
pak mi vrátili pásek, jiný než mi vzali, dodnes ho mám na památ-
ku, a pustili mě. 

Mezi Jordánskem a Izraelem existuje už jen jeden další 
hraniční přechod.
Vydal jsem se k němu. Slíbil jsem, že vyzkouším všechny možné 
cesty, tahle byla poslední. Cestou jsem navštívil horu Nebo, odkud 
je vidět Izrael z jednoho konce na druhý. Bůh tam vyvedl Mojží-
še, ukázal mu zaslíbenou zemi a řekl, že do ní nikdy nevstoupí. 
Na tom místě dnes stojí františkánský klášter, polský řeholník mě 
tam nechal přes noc. Večer jsme vyšli na terasu a kněz ukázal na 
nedaleký tajemný kopec, kde po smrti Mojžíše bojoval archanděl 
Michael s ďáblem o světcovo tělo. Je to zaoblený, pustý pahorek, 
plný kamení a trnů. Hlavně jsem ale spatřil Betlém, zlatou deč-
ku vznášející se na horách za hlubokým příkopem Mrtvého mo-
ře. Znovu se ve mně rozhořela touha. Tak blízko jsem, tak blízko! 
Putování po Královské cestě pak ubíhalo rychle. Biblicky i jinak 

zajímavá místa jsem míjel bez dlouhých zastávek, nezbývalo už 
moc sil. Na křižovatce s pouštní dálnicí stál uprostřed totální pus-
tiny stánek z vlnitého plechu, v něm seděl schovaný před sluncem 
Džafa, írácký uprchlík. V zaplivaném kamrlíku prodával datlový 
sirup a napůl shnilá rajčata. Přitom to byl učitel filozofie. Bylo vi-
dět, jak mu zoufale chybí studenti, rodina, kontakt se spřízněnou 
duší. Nechal mě přespat ve své posteli, sám si lehl do plivanců na 
zem. Ráno mi ukázal oprátku z modrého lana, na které se chtěl 
oběsit. Nebylo ji ale na co uvázat, stromy tam nerostly a bouda by 
pod jeho tíhou spadla. Potají jsem mu ji ukradl a za rohem spálil, 
do svého černého pytlíku jsem přidal malý očouzený kousek pís-
kovce z ohniště. Za pouští Wadi Rum a roklemi pobřežních hor 
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na mě ale čekala Akaba a poslední přechod do Izraele. Prošel jsem 
kolem minových polí a kulometných hnízd. Na jordánské straně 
žádný problém, na izraelské celnici seděla opět Ruska.

Mám dojem, že to zase nedopadlo dobře.
Sdělila mi, že mám špatný pas. Já se bránil, že mám pasy dva, pro 
případ, že by mi jeden někdo ukradl, a že oba jsou legální. Dobu 
to zkoumali a pak paní řekla, že pasy sice mám legální, ale stejně 
musím Izrael opustit. Nikdy do něj nesmím vstoupit, vzkazuje mi 
to prý ministr. Sklaplo mi, místo na Chrámové hoře jsem se ocitl 
na černé listině státu Izrael. Štrachám se takový kus světa, abych 
v Jeruzalémě poděkoval Bohu, a on mě tam ani nepustí? Ztuh-
nul jsem a nevěděl, co dělat. Přijela eskorta, praštili mě, táhli za 
nohy, utrhli mi rukojeť deštníku, narvali mě do auta hlavou dolů 
a odvezli do území nikoho mezi celnicemi. Ležel jsem na asfaltu, 
tekly mi slzy, byl jsem zoufalejší než Džafa. Asi po hodině jsem 
se zmátořil a postavil na nohy a jako duch jsem se ploužil zpátky 
na jordánské území, došel jsem k Rudému moři a po pobřeží se 
vydal na jih, někam pryč. V moři plavaly spousty mrtvých koček, 
vlny je tam přinesly od města. Připadal jsem si jako jedna z nich. 
Nazval jsem ten kraj Pobřeží koček. V opuštěném lomu pár met-
rů od moře jsem se schoval a padl k zemi. Do druhého dne jsem 
jenom ležel, neschopný pohnout prstem.

Ještě že jsi spálil tu oprátku.
Ani tam nebylo na čem se oběsit… Byl jsem znovu na dně, jako 
kdysi, před svým obrácením. Dostal jsem horečku, tak jsem se 
druhý den večer sbalil a šoural do Akaby. První hotel, na který 
jsem narazil, se jmenoval Jeruzalém, tak jsem se v něm ubyto-
val. Ráno mi plačící dítě připomnělo, že Vánoce jsou za rohem. 
Co dělat? Napadlo mě, že pojedu za tím polským františkánem 
a strávím svátky s ním. Třeba ho potěší, když na Vánoce nebude 
sám. Když jsem se tam ale objevil, františkán byl najednou velmi 
odtažitý. Dal mi peníze na hotel a odvezl mě do městečka. Připa-
dal jsem si jako unavená, smutná kulečníková koule. Madaba je 
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z velké části křesťanská. Ráno po mši jsem v kostele potkal vstříc-
né lidi, dali jsme se do řeči a jedna rodina mě vzala k sobě domů, 
že prý mě zítra večer odvezou někam, kde se mi bude líbit. Dru-
hý den jsem naposledy navštívil Nebo. Tentokrát jsem nemířil do 
kláštera, ale na horu archanděla Michaela. Bylo to děsivé místo. 
Všude samé kamení a trny, až po chvíli hledání jsem našel kus 
země, kde se dalo pokleknout. Viděl jsem odtud na Betlém. Pak 
jsem zavřel oči a modlil se. „Pane Bože, ty víš, proč se to všech-
no děje. Já to nevím. Jestli chceš, zaveď mě do Jeruzaléma.“ Pak 
už jsem tam jenom tiše klečel. Snad po několika hodinách jsem 
otevřel oči a nevěřil, co vidím. Přímo přede mnou ležel kámen, 
žlutobílý jílovec a v něm vrostlý jiný, tmavě červený kámen, kte-
rý tvarem připomínal čerta: neforemné ručičky, jedna s nějakou 
aktovkou, hlava s bradkou. Vypadal strašlivě. Jak jsem ho ale vzal 
do ruky, vzpomněl jsem si na větu: „Nebudeš mít u sebe zname-
ní ďábla.“ Věděl jsem, že když si ten kámen nevezmu, těžko mi 
někdo uvěří, že vypadal právě tak, jak vypadal. Rozpoutal se ve 
mně boj. Bůh využil ke zkoušce jednu z mých malých vášní, tou-
hu sbírat kameny.

Pokušení.
Nakonec jsem s ním v afektu praštil o zem a rozbil ho jiným, 
větším kamenem na padrť. Ten se ale také rozlomil, a jak svítilo 
slunce, paprsky se od jedné jeho plošky odrazily, jako by na zemi 
zazářila hvězda. Tohle byl kámen od archanděla, ten si vzít mů-
žu, napadlo mě. A najednou jsem měl zase sílu. Opět jsem věděl, 
že všechno má smysl, jenom zkrátka nevím jaký. Mým životním 
zvykem zlozvykem je, že se pořád otáčím. Ale teď už jsem se ne-
měl za čím otočit. 

A pak?
Vrátil jsem se k těm známým a oni mě večer dovezli do nějaké 
vesnice. Na jednom nízkém domku byl křížek, byl to velmi prostý 
kostelík. Uvnitř malé harmonium, obrázek Panny Marie, kříž, ol-
tář, pár lavic, jinak nic, žádná výzdoba. Rozsvícené byly jen svíčky, 
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lidi v hnědých hábitech se v šeru potichu modlili a krásně zpívali, 
skoro šeptem, italsky a arabsky. A najednou mě přepadly nejhorší 
pochyby. Co tady vlastně dělám? Ti lidi jsou tak čistí a já to tady 
špiním. Jako bych svoji chtivou duši nahlédl v úplné nahotě. Byl 
jsem schopen soustředit se jen na svou potřebu zmizet, zalézt ně-
kam do skal, uschnout tam. Teprve když nešpory skončily a mí 
průvodci šli pozdravit zdejší řeholníky, cesta k útěku byla volná. 
Už jsem měl pytel na rameni a soukal se z lavice, když proti mně 
stanul vysoký šlachovitý chlap, jejich představený, a svýma dlou-
hatánskýma rukama mě objal. Vyhrkly mi slzy. 

Byl jsi přijat.
Všechen vztek ze mě spadl. Došlo mi, že přesně teď je ta chvíle, 
kdy se doma rozdávají vánoční dárky. Tehdy jsem to ještě netu-
šil, ale teď věřím, že jsem v tom okamžiku navštívil svůj vysně-
ný, nový Jeruzalém. 

Takže ses dostal dál, než jsi zamýšlel.
Ano, překročil jsem hranici, o které jsem na začátku neměl tu-
šení. Kdybych doputoval do Jeruzaléma pozemského, do města 
z kamení a cihel, možná bych podlehl sebeklamu a zůstal věrný 
představám, které činí víru závislou na pomíjivých věcech. Jakmile 
jsem se ale dotkl Jeruzaléma věčného, touha po tom pozemském 
se rozplynula jako mlha v ranním slunci. V klášteře jsem prožil 
týden v pokoji a nepopsatelné radosti. Řeholníci mi pomohli se-
hnat levnou letenku, po útocích v New Yorku létala prázdná le-
tadla. Letěl jsem poprvé v životě, ve velkém boeingu sedělo jen 
několik cestujících. Po dlouhé době jsem viděl evropský záchod 
a při mezipřistání v Istanbulu jsem z letadla zahlédl místo, na 
kterém jsem před několika měsíci unavený odpočíval. Uvědomil 
jsem si tu časovou smyčku plnou zážitků. Doma bývá jeden den 
jako druhý, ale na pouti byl každý den tak dlouhý, že jsem večer 
nevěděl, co se dělo ráno. Čas se nějak zrelativizoval, dny trvaly 
sto let, nic se neopakovalo.
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Fakt?
Jasně, na pouti se opakují obvyklé rituály, ale kulisy jsou pořád 
nové, plné nezvyklých situací, a během cesty se ty změny nenápad-
ně načítají. Celkovou proměnu mého nazírání na svět jsem si uvě-
domil hned po příletu do Prahy. Trafika na hlaváku byla oblepená 
hanbatými časopisy, připadalo mi to jako peklo. Byl silvestr, lidi 
ožralí, házeli petardy a ani se nedívali, jakou to udělá barvu. Jak 
jsem byl nakažený srdečností jižních lidí, vrhl jsem se o půlnoci 
na průvodčího a přál mu k novému roku. Koukal na mě, co mi je. 
Jak jsem byl z toho všeho trochu paf, rozhodl jsem se vystoupit 
z vlaku o vesnici dřív a zopakovat si kousek cesty úplně prvního 
dne pouti. Přece do Znojma jen tak nevpadnu. Na malé zastávce 
v Dyji jsem tedy vystoupil, vlak odjel a do mě se opřel ledový, mok-
rý vítr. No nazdar! Probral jsem se během vteřiny. Měl jsem jen 
sandály, tak jsem si nohy obalil igelitem. Na hlavě arabský šátek, 
v ruce hůl, černou koženou bundu, kterou jsem dostal od jedno-
ho Arména na začátku Sýrie. Řekl jen: „Ty nemáš bundu!“, sáhl 
na věšák a dal mi svoji. A teď? Jedna bábinka utekla do domku 
a zabouchla dveře, tak se mě lekla. Přešel jsem Načeratický kopec, 
brýle zalepené namrzajícími jehličkami. Na vyhlídce nad Znoj-
mem jsem si je sundal, čistil teplem prstů a kapesníkem, a když 
jsem si je nasadil zpět na nos, vytřeštil jsem oči. Mlha se ve smě-
ru na Znojmo rozestoupila a nad tou scenérií pluly těžké šedivé 
mraky, skrze ně ale škvírou pronikal barokní sluneční paprsek, 
mířící přímo na mikulášský chrám. V celém šedivém městě jedi-
ný kostel zářil jako hvězda. Znovu jsem se rozbrečel a pochopil, 
že jsem na svém místě. Tady je můj Jeruzalém. Tehdy jsem ještě 
nevěděl, že v něm ve stopách Krista najdu i já svůj kříž… 

Netoužíš si pouť někdy zopakovat?
Už nemám důvod, to, co jsem hledal, mi bylo dáno. Aby roman-
tická duše hlady nezemřela, ochutnala spoustu krajin, vysoké 
hory, pouště, velkoměsta i vesničky uplácané z hlíny, lesy suché 
i plné vláhy. Pila z ovčích potůčků, veletoků i slaných moří, oku-
sila vedro i takovou zimu, že se nedalo spát. Setkala se s mnoha 
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lidmi. To podstatné však čekalo na samém konci. Pouť mi byla 
nástrojem velkého osvobození. Vyvedla mě na poušť, proměnila 
mě a vrátila zpět na místo, odkud jsem vyšel. Po sedmadvaceti 
letech bohapustého toulání jsem v církvi okusil radost přijatého 
ztraceného syna, a tak se dokonal můj křest. 

S poutěmi jsi tedy nadobro skončil?
Na jednu pěší pouť jsem se po pár letech ještě vypravil. Měla už 
jiný cíl: spojení s církví celého světa. Na cestě do Říma jsem nesl 
dary do pokladu svatého Petra, nakonec však Bůh skrze pana 
papeže obdaroval mě. Malým osobním zázrakem upevnil moji 
katolickou víru. Teď už očekávám jen naplnění mé pouti životní. 
Jdu životem pomalu, splývám s událostmi, prožívám je naplno, 
ale jako správný poutník se také učím je opouštět. Každým kro-
kem se k něčemu blížím a zároveň něčemu vzdaluji, a tím si ne-
ustále připomínám, že všechno, co tu je, pomine. Roste jen tou-
ha po konečném cíli. 

Ten je pro křesťana mimo tento svět.
Cílem každého opravdového křesťana je věčný nebeský Jeruza-
lém. Svůj pozemský život člověk mnohdy propachtí, prošmejdí 
po všech koutech, a nenajde nic, co by za něco stálo. Někdy se 
ale přece stane, že na cizím poli zakopne o skutečný poklad. Pak 
prodá všechno, co má, a to pole koupí. A hledání končí. Třeba 
tam, kde začalo, doma, ve Znojmě. Ve městě pokladů, o kterých 
skoro nikdo neví.


