
„Jaký je člověk sám, takové jsou i jeho činy, taková 
je i jeho řeč.“ 
 
„Jsou lidé pro vás lidé pouhá čísla, pak vězte, že 
čísla nikdy neskončí. Jestli potřebujete zabíjet lidi, 
abyste byli šťastní, vaše hledání štěstí nikdy 
neskončí.“ 
 
„Vyhladí lidstvo? Zemi hrozí velké nebezpečí! 
Vědci našli asteroid, který jí zkříží trasu…“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Osamělý 
Město se zdálo být prázdné. Možná vyhnalo lidi 
svýma studenýma rukama pryč z ulic a domů. Z 
otevřeného okna vanul svěží ranní vzduch a bylo 
podmanivé podzimní mokré ráno plné 
soumračného svitu. Obrovský Měsíc, který bledý 
zářil po celou noc, se nyní kymácel nízko nad 
obzorem, pomalu se v ševelivém tichu chystal 
skrýt pod tenkou čárku obzoru.  
Chtěl by zachytit onen prchavý okamžik svítání, 
kdy se vše šedé v jediném okamžiku proměňuje v 
barevnou krásu.  
Nebe postupně popelavělo, zdálo se mu dokonce, 
jako kdyby se tím trochu ochladilo. Nyní se 
zachycoval sivý třpyt měsíčního světla na okenním 
zrcadle, tříštil se, a až padne do pokoje, žena 
vedle se probudí, protře si oči, hlasitě zívne a 
přijde sem, tak jako pokaždé, když nemusí na 
směnu do práce. Abduláh, mladý muž černovlasý, 
kudrnatý, bledých tváří, s dlouhým nosem a úzkými 
rty, otřásl se v ramenou tesknou ošklivostí a 
opatrně s nábožnou úctou položil Korán na 
kuchyňský stůl. 
Smutnýma, prázdnýma očima se zahleděl oknem. 
Vdechoval vzduch. Růžový sad u plotu nedávno 
odkvetl, ale nyní zůstala jen okvětí a stonky s trny. 
Proč se ti zoškliví růže i zahrada, které přece za 
nic nemohou?  



Černé, přetěžké břemeno ukládalo se v prsou 
syrského přistěhovalce Abduláha. Kdyby i snad o 
sobě chtěl mluvit, řekl by, že léta co dosud prožil, 
jsou snad vzpomínky; nikdy však o sobě nemluvil 
ani manželce ani těm dvěma. Ale vlastně to nejsou 
vzpomínky. To jen všechno minulé je hořká 
melodie zapsaná v notovém zápisu; stačí zachytit 
notu, a počne se odvíjet písnička, ta, kterou by rád 
zpíval pro své potěšení, i ta, kterou by chtěl 
navždy zapomenout. Nic si Abduláh nepřipomíná, 
nic si nepřeje připamatovávat, ale ví o všem, nač 
by teď mohl myslet. Vzal Korán. Políbil bohatě 
zdobenou pevnou obálku milované knihy. Je tam 
vše, a tak blízko, že se bojí, aby se dojetím 
nerozplakal. 
Proužek měsíčního světla prolnul okenním sklem.  
Alláh zapečetil srdce jejich a jejich sluch a na jejich 
zraku je závoj. A dostane se jim trápení obrovské. 
Abduláh vnímal, jak ho obklopuje závoj, jenž ho 
zahaluje a skrz který nevidí; to všechno je jako 
trest za to, že je tu. Především nemohoucí vědomí, 
že Alláh a vlastně kdokoli o tom ví, že kdekdo zná i 
podrobnosti jeho manželské nevěry, protože někdo 
dal video na stránku s gay pornem… Není to tak 
dávno, nesl to poznání vzdorovitě, když tolik lidí 
mu dávalo najevo, že vědí všechno… Mnozí se mu 
posmívali surově, jiní od něj vyžadovali 



podrobnosti s necudnou dotěrností, jiní ho 
obcházeli štítivě, jiní káravě a další, ještě další – 
ale to se snad všichni dívali? Kdo je teď v právu 
Abduláh anebo oni? Ale každý se cítil v právu říci 
mu něco ošklivého, hrozného a ponižujícího. Ten 
starý, osmdesátiletý vdovec bručí hlasitě o 
sodomii, když ho potká, jiný si odplivne; další kývá 
hlavou a vykládá, že tam, odkud přišel, by ho 
dávno ukamenovali nebo ubičovali k smrti, ale tady 
si musí užívat, co prý má z poctivosti; jiná 
sousedka neopomíná důtklivými narážkami 
připomenout, že se musí starat o manžela, jiná se 
štítivě šklebí a neodpoví na pozdrav, ale najdou se 
i tací, kteří se tváří, že ho chápou a mají sympatie, 
ale za to si chodí vypůjčovat – ale proč to musí 
snášet? 
Ano zprvu se Abduláh nutil ke vzdoru; ale kdo 
vydrží vzdorovat vlastnímu špatnému svědomí? A 
potom plakal vzteklými, uraženými, bezúlevnými 
slzami. Nemohl si ani postěžovat Alláhovi, neměl 
mu vlastně nikdy co říci, přece kvůli islámskému 
právu utekl spolu s rodiči, bratry a sestrami z rodné 
vesnice, až sem, na Moravu do města, které je 
bránou Jeseníků. Tady se dosud cítil volně, 
svobodně a čistě. Nemohl si ani ponaříkat matce 
nebo otci, anebo komukoli z rodiny. Přestali s ním 
komunikovat a vyhýbají se mu. Nemohl si ani 



postěžovat svým milencům, neměl jim vlastně 
nikdy co říci… Scházeli se jen pro utišení náruživé 
vášně. Nakonec srdce obrostlo neprostupnou 
krustou. Jako kdyby náhle přestal rozumět 
narážkám, jako kdyby se ho přestaly týkat. Člověk 
uvykne na vše, ale tím se neočistí, nezbaví, 
neodlomí, nepromění… Začal hledat útěchu 
v Koránu a našel, co potřeboval, když uslyšel 
zprávy. Vydá se na cestu zpět domů. Postaví se 
na stranu islámských bojovníků… 
Obrovitý měsíční kotouč se urputně přesmekl pod 
černou čáru obzoru. Obloha postupně modrala a 
krajina ještě byla černá. 
A mezi nimi bude závoj. A na zdi budou muži, kteří 
poznají každého podle jeho vlastností… Abduláh 
žil v přesvědčení, že je v pekle, že se mu Ráj 
navždy vzdaluje, že ho vášeň odděluje od jiných. 
Chtíč je průsvitný závoj mohutný jako zeď, ale  


