
Věřím ještě? 
Na počátku každého příběhu je slovo. A tím slovem nebo chcete-li myšlenkou je Světlo. 

To když se naše víčka poprvé osvobodí a nechají oko zaplavit bílou září porodního sálu. 
Nejinak tomu bylo i u toho úplně prvního příběhu. 

Víčka tak těžká, že snad musela být ukována z olova, se pomalu otevřela. Neviditelné 
pero začalo psát historii světa. V dosud prázdné mysli z neznámého zákoutí vyskočila 
myšlenka následovaná slovem Světlo. Novorozenec však nespatřil jasně prosvětlenou 
místnost, v níž by se zář žárovek odrážela od bílých stěn a plášťů. Ve světě, do nějž se dítě 
zrodilo, bylo světlo ve velké početní nevýhodě. V alabastrově černém nekonečném prostoru 
tvořilo jen malé tečky hvězd.              
 Nežli se však dítě stačilo rozkoukat a poznat všechny schopnosti a pohyby, kterých 
byly oči schopny, objevil se další vjem a tím byl Chlad. Novorozenec oděný jen do malého 
útržku Mléčné dráhy jeho podstatu rychle pocítil. Jak už jsem však řekl, vše kolem nebylo jen 
temnou mrazivou pustinou, bylo zde světlo a od toho nejbližšího přicházelo Teplo něžně 
hladící hladkou pokožku. Buclaté nožičky a ručičky instinktivně vykonaly několik temp a 
popostrčily dítě skrze nicotu k zářící hvězdě. Začalo kolem ní zvolna obíhat po eliptické 
dráze. Johanes Kepler jistě by jej pochválil, ale on tam nebyl. Nebyl tam nikdo.  
 Vesmírný sirotek byl pomalou rotací a příjemným teplem zaplavujícím každou jeho 
buňku ukolébán ke spánku trvajícímu tři miliardy let. Skončil  první den.   
            
 Druhého dne nastala v okolí dítěte změna. Zjistilo to hned po probuzení a dlouhém 
blaženém zívnutí. Mimo světla reprezentovaného hvězdou a jejími sestrami a chladným 
temným prostorem přibylo zde ještě něco. Tajemné kosmické proudy zavály do blízkosti 
zvídavých dětských očí Mlhovinu. Zvědavost se rychle hlásila o místo v popředí dětské 
mysli. Prsty se natáhly a oblaka prachu a plynů zavířily v nádherných mandalách a drobné 
plošky prachových zrn odrážely rudá a namodralá světélka.     
  Vedle zvědavosti stanula touha po tvoření, spojila své síly s představivostí a 
svou společnou vizi počaly reprodukovat do reálného světa. Sirotek nabral neposedně 
poletující částečky do dlaní. A jako každé dítě vytvářel i on tvar, který lze nejjednodušeji 
uplácat, ať už máte k dispozici bláto, písek, nebo mlhovinový prach. Dokud mělo odkud brát, 
posílalo dítě do prostoru kuličky nejrůznějších velikostí. A když poslední hrst prachu byla 
zmačkána, poválena, uhlazena a vyslána na svou vlastní oběžnou dráhu, mohla se hvězda, u 
níž se malý stvořitel usídlil, pyšnit snad stovkou planet. Dítě je počítalo místo oveček a brzy 
opět upadlo do dlouhého spánku. Skončil druhý den.      
            
   Zatímco maličký spal, vychýlily některé velké planety své menší sestry 
z jejich oběžných drah. Nastal Chaos. Snad každých tisíc let došlo k ohromné srážce doslova 
apokalyptických rozměrů. Ohromné exploze trhaly planety na kusy a vrhaly do prostoru 
šrapnely velikosti kontinentů. Malý spící sirotek se však po miliardu let ani nezachvěl, dále si 
cucal palec a neprobudila ho ani sprška rozžhavených kousků toho, co kdysi bývalo největší 
planetou, kterou uplácal.         



            
 Třetího dne nezbýval z původní stovky těles ani tucet takových, které by stály za řeč. 
Byla tu však planeta, která dobu chaosu přečkala snad jen s drobnými šrámy. Byla obdařena 
nádherně modrými oceány. Tato modř slévala se s modří očí vesmírného dítěte, které na ni 
s nadšením zíralo. Pocítilo k této docela malé kuličce zvláštní vztah. Jen my dva spolu. 
Pomyslelo si dítě a v zápětí bylo vyvedeno z omylu. Zpoza odvrácené strany přiletěla koule, 
která se od té modré nemohla více lišit. Namísto veselých oceánů měla tato na svém povrchu 
jen šedý zamračený prach. Dítě dotčené narušením kouzelného okamžiku rozzlobeně do 
Měsíce cvrnklo a vyhloubilo v jeho povrchu další z mnoha kráterů. Žárlivost, zrozená jen 
před pár okamžiky, rychle vyhlásila revoluci, obsadila mysl, podrobila si ostatní emoce a 
myšlenky a začala diktovat další postup. Dítě se dotčeně otočilo zády, několika tempy doplulo 
blíže ke hvězdě a se zakaboněným výrazem koukalo kamkoli, jen ne směrem k té hloupé 
dvojici, která se dala do vyzývavého tance. A tak skončil třetí den.   
 Dítěti se však nespalo dobře. Jak ve spánku žárlivost během milionů let slábla a její 
autoritu začaly podkopávat ostatní příslušníci myšlenkového parlamentu, toužil se vesmírný 
sirotek vrátit k té malé modré kuličce. Cítil však, že je potřeba přijít s dárkem.  
            
 A tak nastal čtvrtý den a tím darem pro modrý svět byl Život. Dítě odrolilo zrnka 
prachu, která mu zůstala na dlaních ještě z druhého dne, a zlehka je fouklo na povrch planety. 
Dech byl plný života a jen zrnka dopadla do vody, začala rychle růst jak v moři, tak i na 
pevnině, kde se svými kroky šířil zelený rostlinný samet snad ještě rychleji. A stejně jako 
jejich stvořitel se natahoval za teplem sálajícím z hvězdy. Darem pro Zemi byl tedy nový živý 
zelený šat, ale jelikož žárlivost stále seděla v opozici myšlenkového senátu, nedostal Měsíc 
nic.            
 Za krátký milion let nastal pátý den a Dítě nedočkavě přišlo s dalším darem pro svou 
oblíbenou modrou planetu. Z kousků mlhoviny, které mu ještě ulpěly za nehty, stvořil nové 
částečky, dlouho je mnulo v dlani, a přeneslo tak na ně trochu ze své živé pohyblivé podstaty. 
Životadárný dech zadul silněji, oblaka planety zavířily v uragánech a nový život dopadl do 
modravých vod, v nichž zatím jen rostliny lehce se kolébaly v mořských proudech. Množení 
tohoto nového života bylo úchvatné, stejně jako jeho chuť k jídlu. Bez váhání vrhali se 
živočichové na rostliny, ba i jeden na druhého. Začala tu působit nová síla. Mlýnské kameny 
evoluce počaly se se skřípotem zvolna otáčet. Vytvářely nové druhy a ty, které se nedokázaly 
včas přizpůsobit, rozemlely na vyhynulý prach. Živočichové měli ohromnou chuť objevovat, 
z moří pouštěli se do koryt řek, a sotva přizpůsobili svá těla plavání, už se škrábali na břeh 
a  lačně vtahovali vzduch do nového evolučního vynálezu jménem plíce. Pátý den patřil 
evoluci a její vlastní fantazii.         
            
  Šestého dne vkročila do síní dětské mysli nová dospělá myšlenka. To, že byla 
dospělá, však neznamenalo, že by byla morálně čistá. Tím nově příchozím byla Marnivost. 
Dítě už se nedokázalo tak čistě radovat ze svých výtvorů, protože tu nebyl nikdo, kdo by je 
ocenil. Nikdo se nepodivoval nad krásou prstenců šesté planety ani nad rozmanitostí barev, 
které dokázal přijmout chameleon. Pravěký druh nosorožce, jakkoli byl se svými třemi tunami 
majestátní, vůbec se nepozastavil nad krásou jarního květu, který právě mizel v jeho čelistech. 
 A tak si sirotek oděný do útržku Mléčné dráhy dal za cíl vytvořit tvora, který by to vše 



kolem, jakož i krásu jeho milované Modré planetky ocenil. Neměl už žádného zbytku 
mlhovinového prachu, odloupl tedy kousky ze dvou nejbližších rudooranžových planet a 
začal modelovat Člověka. Válelo hmotu v rukou a vtiskávalo do ní stále více ze sebe. 
Kreativitu, představivost, lásku, ale i žárlivost. Tvar nových těl inspiroval se v dítěti 
samotném, dvě ruce, dvě nohy, pět šikovných prstů, jejichž vytvoření byla skutečně 
modelářská práce. A co to stálo úsilí, aby se udržely na nohou! Nakonec už jen lehké 
vdechnutí života a dítě opatrně vložilo prvního člověka a člověčici do měkké koruny jabloně.
 S úsměvem malý stvořitel sledoval, jak lidí přibývá, jak se učí, jak objevují, a co bylo 
úžasné, i vymýšlejí a pojmenovávají. Těch jmen bylo tolik a v tolika rozmanitých jazycích, že 
si je dítě na obloze ani nedokázalo zapamatovat. Lidé zdvihali hlavy k nebesům a žasli nad 
množstvím hvězd a tu zase téměř ryli nosem v zemi, když studovali lesk broučích krovek. 
 Pak přišel okamžik naprosto nepravděpodobný, ale vlastně nevyhnutelný. Pohled 
dítěte, které s otcovskou láskou shlíželo na svou malou živou zahrádku uprostřed vesmíru, se 
přes všechny vrstvy atmosféry střetl s pohledem jediného člověka. Čas se zastavil. Celý 
vesmír zanechal své práce a obrátil svůj pohled k Zemi. Mladý muž naklonil hlavu, jeho 
pronikavé oči se snažily pochopit to, co právě vidí, a pak se po jeho tváři rozlil podivný 
úsměv.  Vítězný? Odhodlaný? Silný?   

Dítě zmateně zamrkalo a okamžik se přerušil. Cítilo se podivně slabé... 

Šestý den skončil a nastal další dlouhý spánek provázený noční můrou. Dítě slyšelo 
tisíce a miliony hlasů, jak volají stovky jmen, a všechna zvláštním způsobem patřila jemu. 
Zkrvavené postavy se na sebe vrhaly s myšlenkami na něj a ono nějak vědělo, že všechna ta 
krev na jejich rukou ulpívá v jeho jménu. Ale v kterém??? Hádali se a rvali, chrámy se 
bortily, hranice hořely a zbraně prořezávaly prostor před svými oběťmi. Nic nedávalo smysl. 
Dítě sebou neklidně házelo, chtělo se probudit a zastavit je. 

Ale noční můra trvala. 

A sedmý den nepřicházel…                

 

Tomáš Benčík, 17 let 


