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/Lukáš Berný/

Byl to můj den. Od samého začátku to měl být můj den. Z postele jsem vylezl, ještě byla skoro tma, 
jak jsem nemohl dospat, hlad  jsem neměl, ale tušil jsem, že se k jídlu jen tak nepřemluvím  a že 
musím být fit, tak jsem v rychlosti hodil na pánev šunku, cibulku, hrášek a na to dvě vajíčka a za 10 
minut už si dopřával snídani, která byla hutná pomalu jak oběd.
Z domu jsem vyrazil v osm a pospíchal na své první interview, ale vajíčka mi těžkla v žaludku, snědl 
jsem je moc rychle. Byl jsem konečně i trochu nervózní, měl jsem si dát půlčíka hořkého fernetu, ten 
by na vajíčka pomohl. Ale styděl jsem se jít si pro něj teď po ránu ke stánku. Žaludek byl ale stále 
těžší, měl jsem pocit, že ve mně vajíčka snad kynou jak těsto, začínal jsem být zcela otupělý, během 
chystaného rozhovoru budu úplně nepoužitelný. Dnes jsem dělal rozhovor se slavným zpěvákem, 
který si říkal Long John Baldry, dvoumetrový Angličan, který se sice proslavil pomalými popovými 
deskami, ale jeho srdce bylo v blues, které hrál skvěle, byl taky kamarád s Beatles, uváděl na pódium 
Rolling Stones, Rod Stewart mu zpíval druhý hlas a Elton John si podle něj dal svůj pseudonym. A 
teď se zastavil v Praze na malý neplánovaný koncert a já s ním měl udělat interview, své vůbec první 
a hned s muzikantem, kterého jsem si tolik vážil. Zatracený vajíčka, nakonec jsem spolkl hrdost a 
přeci zatočil ke stánku u metra, který už měl po ránu otevřeno a kolem kterého postávalo několik 
lidí. Snad mě neuvidí nikdo ze známých.
„Dobrý den.“
„Dobrej, co to bude?“
„Prosím, malej fernet.“
„Co?“ odpověděla rázná prodavačka.
„Malý fernet, prosím.“
„Jak malej fernet, prostě fernet?“
„No…prostě fernet.“
„Tak, tady máme jeden za pětadvacet.“
Tak jsem si dal velkého panáka hořkého likéru, nedokázal jsem ho po ránu vypít najednou, cítil  
jsem, jak mi hořká zeměžlučová nať zvedá husí kůži po celém těle, ale věděl jsem, že hned zabere. Ke  
stánku zatím dorazila asi padesátiletá žena a pozdravila se s jedním z mužů, který vypadal tak na 
sedmdesát, ale pravděpodobně mu bylo méně.
„Ahoj,“ řekla žena nakřápnutě kvičivým, ale přesto svým způsobem sympatickým hlasem.
„Ahoj,“ odpověděl muž mnohem nižším hlasem a usmál se poloprázdnými dásněmi.
„Tak si dáme kafíčko, co říkáš?“
„To je nápad, zalejzá pod nehty, dáme si kafíčko,“ přikyvoval muž.
„Pojď, zvu tě, mám i vajgla, chceš vajgla?“
„No, to,“ rychle odpovídal muž, „to, to bych si dal, vajgla bych si dal.“



„Dáme si kafíčko a vajglíka.“
„Tak jo,“ spokojeně se usmíval muž. „A co kalhoty, dobrý, ne?“
„No kalhoty skvělý,“ odpovídala žena a zatahala je za šev, jako by chtěla ukázat,  jak jsou pevné.  
„Kalhoty jsou skvělý.“
„To jsem rád. Nebylo jednoduchý je dostat.“ Bylo vidět, že chce zdůraznit, že si svého vajgla zaslouží. 
Dali si  společně jedno kafe do kelímku a vypadali  zcela spokojeně.  Otočil jsem do sebe druhou 
polovinu fernetu, vrátil skleničku do okénka a šel k metru. Hořké bylinky okamžitě splnily svůj účel, 
pocit těžkosti v okamžiku zmizel, jen jsem se bál, že ze mě bude fernet cítit. Znovu jsem zadoufal, že 
mě u stánku nikdo neviděl.
Dva  stavební  dělníci  měli  před  metrem rozkopanou  jámu  až  k vodovodním  či  snad  plynovým 
trubkám, nevyznám se v nich, dva chlapi si dávali právě pauzu a kouřili.
„No rozumíš, já čuměl jak vůl, no, ale co jsem měl dělat, tak jsem prostě vzal sbíječku a…“
Pospíchal jsem už dál, abych nepřišel pozdě, byl jsem nervózní, ale zároveň natěšený, jak malý kluk 
na nové auto, co má dostat. Zapípal mobil, hned jsem ho vytáhl, jestli snad není nějaká změna, ale 
psala mi Ilona, asi mi chce popřát štěstí, ani jsem esemesku neotevřel, přečtu ji později v metru, teď  
se potřebuji soustředit na jiné věci, znovu jsem si v hlavě procházel, co budu za necelou hodinku 
povídat, snad mě nezradí angličtina.
Metro už stálo pod schody, ale řekl jsem si, že ho nebudu dobíhat, mám čas, nebudu se dneska  
nikam  honit.  Dnešek  je  tu  pro  mě,  ne  já  pro  něj.  Navíc  další  metro  přijelo  za  minutu  a  půl.  
Pohodička. Dokonce jsem si sedl na volné místo, které uvolnila maminka se dvěma malými kluky.
Stanice pomalu ubíhaly. Vzpomněl jsem si na esemesku od Ilony, teď na tebe mám chvilku, řekl jsem 
si a přečetl ji. Pak jsem ji přečetl ještě jednou. A pak ještě jednou a pořád jsem jí nemohl uvěřit.
…
„Hlavní nádraží. Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají, příští stanice Muzeum.“
…
„Muzeum. Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají, příští stanice, I. P. Pavlova.“
…
„I. P. Pavlova. Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají, příští stanice Vyšehrad.“
…
Stanice ubíhaly.  Dál.  Monotónně.  Jedna za druhou.  Lidé se kolem mě střídali,  až jsem dojel  na 
konečnou – Háje, kde mě výpravčí v modré uniformě upozornila, že musím vystoupit. Čepici držela 
v ruce, mávla s ní na řidiče a souprava se pomalu rozjela do depa. Dav rychle zmizel, na nástupišti 
zůstalo jen pár lidí. Maminka s malou holčičkou, které se rozsypala krabice s puzzle, všude po 
zemi  ležely  malé  papírové  dílky  nějakého  obrázku. Zatímco  holčička  provinile  stála  a 
hypnotizovala své botky, matka nervózně sbírala jednotlivé kousky a házela je zpět do krabice. Na 
lavičce seděl starý muž se psem, který si snažil sundat tlapkou košík z čumáku. Výpravčí se vrátila do 
své kabin-ky a přes zatemnělé sklo jsem viděl,  že si sedla, vzala hrnek asi s čajem nebo kafem a 



pomalu  upíjela.  Všechno  jsem  to  pozorně  sledoval.  Každý  jejich  pohyb.  Pes,  holčička,  matka, 
rozsypané  puzzle,  výpravčí,  kafe,  pes,  muž,  výpravčí,  holčička,  matka,  pes,  rozsypané  puzzle, 
rozsypané puzzle… Peron se znovu rychle plnil, přijelo metro opačným směrem. Muž se psem se 
zvedli a  nastoupili,  jak  zhypnotizovaný  jejich  pohybem  jsem  nastoupil  taky.  A  stanice  opět 
monotónně ubíhaly.
Tentokrát jsem na konečné Letňany už byl připraven a vystoupil bez upozornění. Stál zde jeden muž  
pročítající jakýsi inventurní seznam v sešitu s tvrdými deskami formátu A4, druhý muž, který mi 
velmi připomínal francouzského herce Philippe Noireta, pouze stál a zíral na nápis Letňany, jako by 
ho viděl poprvé v životě, další pes, tentokrát malý pinč v tašce bez košíku, nad ním dvě silnější ženy 
cosi probíraly, neslyšel jsem co, mladý kluk v červenobílé baseballové bundě s číslem a s kšiltovkou.
Metro už přijíždělo, nasedl jsem, měl tentokrát pro sebe celou trojičku míst v předním rohu zhruba 
prostředního vozu a  vyrazil  jsem směrem na Háje.  Čekalo  mě k nim dvacet  stanic,  vlastně jen 
devatenáct  Letňany  počítat  nemůžu.  Počítal  jsem pro  jistotu  každou zvlášť  a  bylo  jich  opravdu 
dvacet, tedy devatenáct bez Letňan. Na Hájích jsem byl v tu ránu, cesta utíkala rychle, když jsem 
počítal stanice. A na lavičce jsem tam našel malý prospekt k probíhajícímu výročí metra, cestou zpět 
na Letňany jsem se dočetl  řadu zajímavostí  o  trase C,  např.  mezi  Vltavou a stanicí  Kobylisy je 
nejvyšší převýšení plných 120 metrů, dával jsem pozor a představoval si, jak podjíždíme matičku řek 
a pak stoupáme do velkého kopce. Další zajímavost – největší vzdálenost mezi stanicemi, celých 
2748 metrů je mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Kobylisy, to jsem prošvihl sledováním stoupání,  
musím dávat pozor, až pojedu zpátky. Bod číslo tři, nejvyšší nadmořská výška – Ládví, 282 metrů 
nad mořem. To jsem si vychutnal zcela, protože souprava končila už zde, což mě zaskočilo a trochu 
naštvalo. Těšil jsem se na Letňany a teď nevěděl, zda jet zpět na Háje nebo počkat na další soupravu 
ve směru Letňany. Alespoň jsem si ale mohl vychutnat tu výšku nad mořem. Až se hladina moře  
zvedne, tahle stanice padne jako poslední, je dobře, že jsem se tu vlastně zdržel, možná prozřetelnost 
boží, Noe by měl stavět archu tady.
Dohonil mě signál a mobil začal hlásit zmeškané hovory, tak jsem ho vypnul, aby mě nerušily při 
cestování,  tamten  svět  prostě  nyní  neexistoval.  Neměl  jsem  chuť  s nikým  mluvit,  měl  jsem 
momentálně jediný problém, zda jet na Háje či Letňany, nakonec jsem zvolil Letňany, cesta by mi  
přišla neúplná, kdybych se vrátil. Už teď mě mrzelo, že jsem začal na Nádraží Holešovice.
Čas ubíhal, ztratil jsem o něm pojem a jezdil pořád dokola, lidi jezdili ve vlnách, chvílemi jich bylo 
méně, pak zas více, ale postupně jich ubývalo, až jsem si uvědomil, jak velký mám z toho cestování 
hlad. Vystoupil jsem (tentokrát na Hájích) a vyjel po eskalátorech ven, nebylo divu, že mám hlad, 
venku už byla tma. Chvíli jsem bloudil po okolí a nemohl nic najít, až jsem se rozhodl vrátit se  
znovu do metra a dojet raději k nějakému McDonaldovi.
„Haló, pane, metro už nejede.“
„Cože?“ odpověděl jsem staršímu výpravčímu, který vystřídal paní z rána.
„No nejede.“



„Ale já ho ještě potřebuju.“
„No povídám, že už nejede, ještě sem tři přijedou vod Letňan, ale do centra už musíte autobusem.“
„Vždyť před chvílí ještě jelo,“ odporoval jsem.
„No a teď už nejede, rozumíte, půlnoc už je pryč. Běžte na autobus.“
To mě překvapilo, netušil jsem, že je tolik hodin, hodinky jsem neměl a mobil byl vypnutý. Proto 
jsem nemohl najít nic s jídlem. Vyšel jsem ven a hledal noční autobus, linka číslo 511 po  chvíli 
přijela, bylo v ní jen asi pět pospávajících lidí. Ujížděl jsem k centru a nudil se, když po asi třech 
zastávkách přistoupil mladý kluk, spíš ještě klučina, mohlo mu být tak nejvíc devatenáct, dvacet let,  
drobnější,  malé brýle na nose a v ruce resophonickou kytaru, takovou, na jakou hráli  staří černí 
bluesmani. Autobus zavřel dveře, rozjel se a kluk začal – spíš pro sebe než pro nás – hrát. A já málem 
spadl ze sedačky. Rozjel dvanácti taktové blues Hoochie Coochie Man přesně tak, jako by ho hrál 
Willie Dixon, zpíval, tedy spíš huhňal jak skutečný starý černoch s polovinou zubů, skvělý přízvuk, 
dokonale odposlouchaná intonace, na kytaru se úsporně doprovázel přesně v daném stylu. Nestihl 
jsem se  probrat  ze  svého  překvapení  a  už  pokračoval  s  Got  My  Mojo  Working,  další  slavnou 
bluesovkou proslavenou Muddym Watersem, za chvíli Dust My Broom Roberta Johnsona a Shake 
Your Money Maker Elmora Jamese. V každé zastávce přestal hrát,  nechal přistoupit  lidi  a znovu 
začal, kde skončil, svým dokonale černošským hlasem a s citem, pro blues, jaké jsem u Čecha ještě  
neslyšel, ostřílení bluesmani Mišíkova a Andrštova typu by se mu museli poklonit. Tedy popravdě 
jsem si myslel, že to není Čech, že to zkrátka nemůže být Čech. Boom Boom Johna Lee Hookera nás 
neslo na další zastávku, Good Liquor Gonna Carry Me Down od Big Billa Broonzyho na další. To už 
ho poslouchali všichni, přistoupil mladý pár, kluk s dívkou, on značně pod parou, ale v dobré náladě.
„Boží,“  zamumlal,  když se mladý bluesman znovu rozehrál.  Teď už mu autobus po každé písni  
tleskal. To černé blues se k nočnímu busu a poloopilým lidem dokonale hodilo, šlo jim do noty. I 
mně šlo do noty.
„To je boží. Dej tam, ty jo, dej tam něco trampskýho,“ dožadoval se opilý kluk. „Něco vod podlahy, 
rozumíš, ať můžem tancovat.“
„Když to já neumím,“ odpověděl bluesman.
„Jak to?“
„No já hraju jen černý blues.“
„To děláš dobře. A neumíš teda něco vod vohně?“
„To neumím, jen to blues.“
„To je super, hraješ fakt super, boží, že jo,“ otočil se na svoji dívku, která se trochu styděla. „To je boží, 
blues, super, co teda něco takovýho táborákovýho?“
„Já to fakt neumím.“
„Tak počkej, něco jednoduchýho, fakt.“
„No mohl bych dát nějakej rock and roll když tak.“
„Boží, per to tam, jako u vohně.“



Bluesman spustil Elvisovu That’s All Right Mama, ale bylo znát, že hraje spíš podle staršího originálu jako 
Arthur Big Boy Crudup.  Dívka  se  nechala  přemluvit  a  na  točně  dlouhého autobusu  si  s opilým 
mladíkem zatancovali.  Noční  autobus,  dokonale  černé blues  hrané  dvacetiletým bílým Čechem, 
nevěděl jsem, je-li to víc surrealistické nebo dadaistické. A jako by nás chtěl zničit, vzápětí spustil B.  
B. Kinga a jeho Three O’Clock Blues…
Well now, it’s three o’clock in the morning
And I can’t even close my eyes
Three o’clock in the morning
And I can’t even close my eyes
Can’t find my baby
And I can’t be satisfied
Dvojice nyní ploužila na točně kloubového nočního autobusu, i když opilý kluk měl občas problém 
udržet rovnováhu. Všiml jsem si, že vedle mě sedí holka, co je sama a kouká na ně se slzami v očích. 
Dal jsem jí ruku kolem ramen a ona si beze slova položila hlavu na mé rameno. Nic jsme neříkali, 
nic víc jsme nedělali, jen jsme seděli a poslouchali blues, každý sám a přeci tak nějak spolu. Realita  
ťukala vzadu na dveře a i mně se chtělo brečet, tak nějak ta holka asi brečela i za mě, vzal jsem to  
tak. Vlastně jsme si povídali, beze slov, byl to bluesový rozhovor, nakonec jsem ho přeci jen udělal,  
i když ne s Long Johnem Baldrym. Hrál nám k tomu B. B. King, a já byl na pár vteřin nějakým 
nevysvětlitelným způsobem šťastný, tak jak dokáže být člověk šťastný ze smutného blues. Snad i  
proto,  že  jsem  věděl,  že  ten  okamžik  za  chviličku  zmizí,  bluesman  vystoupí,  holka  vystoupí,  
nakonec i já vystoupím, a znovu budu muset zapnout mobil,  ale zatím bylo prostě ještě na pár  
vteřin všechno dokonalé. Bylo to dlouhých pár vteřin a během nich dvacetiletý bílý B. B. King  
zpíval…
Goodbye everybody,
I believe this is the end.
Oh, goodbye everybody,
I believe this is the end.


