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Očima Hudby aneb jak žít v Barevném světě 

 
 

Svět - temný, prázdný, plný hmatatelných barev, zmatených zvuků, 

tajuplných hlasů a především hudby... 

Hudba je a vždy bude Jackovo jasné světlo na konci černého 

beztvarého života. Takový je Jackův svět. 

Zpoza tmavé Jackovy ložnice se ozve bušení do dveří. Do místnosti 

vejde rychlým krokem žena. Její typ chůze a zvuky, které přitom vydávala,  

nebyly Jackovi cizí. 

„Vstávej, Jacku, to jsem já Ellen“. 

„Rád tě slyším, ale proč mě tak pozdní hodinu navštěvuješ?“ otázal se 

Jack, omámený nečekaným vzbuzením. Ellen byla krásná dívka štíhlé 

postavy a s veselým úsměvem na pihatém obličeji. Kéž by ji mohl znovu 

vidět, alespoň na chviličku, a nechat se unášet v jejich tmavomodrých 

očích jako pták unášený silou jarního větru. Prožívala s Jackem jeho 

osudovou ztrátu. Neopustila ho ani v nejtěžších časech a za to ji miloval. 

„Mám ti vyřídit od Chyswyka, že máš přijít do Růžku a zahrát váženým 

hostům jejich oblíbené písně,“ sdělovala. 

„Dostanu přidáno?“ tázal se. 

„Prémie náš milý hospodský bere jako samozřejmost,“ odpověděla. 

„Dobrá tedy,“ usmál se Jack. 

Neohrabaně nahmatal svojí slepeckou hůl a vstal z postele. Ellen mu 

pomohla obléct a opláchnout si obličej postrádající spánek. 

„Tady máš svůj nástroj štěstí.“ Podala mu jej. 

Osleplý hudebník poděkoval, daroval své milé polibek na tvář a vyšel 

z ložnice máchající svojí hůlkou ze strany na stranu. Ellen ho doprovodila 

ze schodů. Opustili svůj roztomilý příbytek a vydali se na cestu do 

hospody na Rohu, kde Jack pracoval. Cesta netrvala dlouho, museli obejít 

jenom pár bloků Májské ulice. Byla mrazivá podzimní noc. Město už 

spalo, jenom štěkot toulavých psů honící pouliční kočky rušil klid tajuplné 

půlnoci. 

„Ach, rád vás vidím. Ellen to už je doba.“ Objal ji. „Promiň Jacku, že 

tě vyrušuji z nočního snění, ale máme významného hosta,“ poznamenal 

Chyswyck. 

Hlavní hospodský Chyswyck byl zavalitý přátelský mužíček, pořád s 

úsměvem na tváři. Vlastnil Hospodu na Rohu přezdívanou Růžek, zapadlý 

malý podnik v centru Města. Většinou v tuhle hodinu hosty postrádal, ale 

dnes je opak pravdou. Jack rozeznal pár povědomých lidí, ale většinu 
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zvuků a skřípotů nepoznal. 

„Máš tady dnes poněkud rušno,“ poznamenal Jack. 

„Vskutku ano, vděčím tomu jednomu cizinci, který si zažádal slyšet tvůj 

um,“ odpověděl hospodský. 

„Řekni si cenu a ukaž mi cestu k neznámému,“ řekl Jack. 

„Jako vždy Jacku, výdělky si rozdělíme půl napůl,“ připomenul Chyswyck. 

„Dojdu ti pro pití, drahý,“ nabídla se Ellen. „Běž se zatím seznámit s 

tajemným zákazníkem, Chyswick tě tam dovede. Poté za tebou přijdu,“ a 

zamířila k baru. 

Na vratké židli sebejistě seděl muž v černém kabátci. Pokuřoval dýmku, 

zatímco Jack seděl s Chyswykovou pomocí na protější židli. 

„Rád tě poznávám, hudebníku.“ Muž se naklonil a prohlížel si Jacka 

fascinujícím pohledem. 

„Bohové dávají, ale i berou. Dali ti nadání zabarvovat svět a ten tvůj ti 

začernili. Mají zvláštní smysl pro humor, to musím uznat.“ Šibalsky se 

usmál. 

„Na to se musíme napít,“ vyjekl hospodský, aby uvolnil napětí. Muž 

přikývl. 

„Kdo jste, pane, proč jste si zrovna vyžádal mne?“ zeptal se Jack. Mezitím 

přišla Ellen s nápoji a dala svoji hebkou ruku na Jackovo rameno na 

znamení, že přišla. 

„Inu, potřebuju od vás něco a vy potřebujete něco ode mě, hudebníku. 

Radši bych naše záležitosti probral někde v soukromí.“ 

„My vás ani neznáme, cizinče.“ podotkla hudebníkova žena. 

„Jmenuji se Teodor Smallwold. Říkejte mi Teo, je mi to příjemnější." 

obdařil Ellen úsměvem. 

„Jsem Jack.“ 

„Já vím, kdo jste  a přišel jsem vám pomoci, hudebníku.“ skočil Jackovi do 

řeči. 

Tajemnost Teodora Ellen zneklidňovala a Jacka zrovna tak. Přes všechny 

pochybnosti šel Jack s Teodorem Smallwoldem do ústraní. 

„Povězte mi, Jacku, chtěl byste znovu vidět svět se všemi jeho půvaby?“ 

„Odpověď znáte, bohužel, není to možné. Nevidím svět plný krásy a 

zázraků, víte, pane Teodore, já je slyším.“ 

Teodor se podíval do jeho prázdných očí a povídá: 

„Zahrajte mi píseň.“ 

„Jakou?“ 

„Píseň od srdce, hudebníku.“ 

Jack se chvíli rozmýšlel. První píseň, která mu přilétla, byla Píseň z 

Kastameru, stará smutná píseň, zpívaná Jackovou matkou, když ještě viděl 
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barevný svět. Zahrál ji. Nebyla dlouhá, ani těžká. 

„Stále jste mě nepřesvědčil. Možná budem oba moudřejší  zítřejší večer. 

Rozhodněte se, jestli chcete barvy vidět nebo slyšet, hudebníku. Až to 

učiníte, zahrajte mi svoji  Píseň od srdce na mém hrobě. “ 

S těmito slovy muž odešel a nechal Jacka s jedním pytlem nepochopení a 

se třemi pytli otázek. Jack pověděl vše Ellen cestou zpátky domů. 

Rozednívalo se, první obyvatelé Města začali vycházet a zaplňovat ulice. 

Ellen mu otevřela dveře od útulného domku na konci ulice, zavedla 

muzikanta do postele, aby si odpočinul a nechal si v hlavě "proležet" 

dnešní podivný rozhovor. Položila nástroj štěstí na noční stolek, dala 

Jackovi sladkou pusu na čelo a nechala ho samotného. 

Vzbudil ho rámus vycházející z kuchyně. Ellen pro mne připravuje 

oběd, pomyslel si. Pocítil pálení v oblasti obličeje. Celý hořel, jako by ho z 

něj něco vysávalo. Začíná panikařit, snaží se zavolat o pomoc, ale nejde to. 

Celé tělo, jako by mu propichovalo tisíce mečů. Lapá po dechu, pln 

beznaděje. Ztrácí vědomí a kontrolu nad svým tělem. 

„Jacku, prober se!“ Z dálky slyší povědomý, ale zároveň cizí hlas. 

Objevuje se v bílé místnosti, prázdné, bez života, jenom on a... 

„Já vidím!“ vykřikne údivem. 

„To je pravda, jen se musíš rozhodnout, co doopravdy chceš, uděláš to a 

budeš moc žít v Barevném světě,“ řekl ponurý hlas. 

Jack sedí zmatený na své posteli a uvědomuje si, že je zpět ve své ložnici. 

Nikdy ji neviděl radši. Seběhl dolů za svou milovanou, celý šťastný, 

konečně ji uvidí po těch letech, po těch úmorných černých letech. 

„Já vidím!“ křičel. 

Ellen upustila šokem talíř, co držela v ruce. Slzy jí stékaly po tváři, zářili 

radostí oba dva. Objal ji, jak silně jen mohl. Pošeptal jí ve svém sevření: 

„Cizinec Teodor mi vrátil zrak...Nevím, nevím, jak je to možné.“ Brečel 

radostí. 

„Nikdy by mě nenapadlo, že člověk s jménem Teodor Smallwold mi daruje 

zrak.“ Smáli se, radovali se, po tolika slepých letech. 

„Zahraju ti píseň, Ellen budeš tančit a tančit.“ Nemohl setřást úsměv. 

Zvedl svůj nástroj štěstí, připravoval se zahrát tu nejveselejší píseň, co 

znal, ale nemohl si vzpomenout. Zasažen divným pocitem. 

„Nemohu...neumím hrát.“ Bohové si berou i dávají, vzpomínal na slova 

cizince. 

„Jak je to možné?“ nechápala. 

„Jak je možné, že vidím. Bohové dávají, ale i berou, moje paní.“ 

 Vzal si kabát z věšáku, obul si boty a vyrazil na hřbitov hledat náhrobek s 

jménem Teodor Smallwold. 
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Svět mu připadal poněkud ponurý, než si pamatoval. Hudebník bez 

talentu. Jaký to zvláštní svět. Než dorazil na hřbitov, začalo se stmívat. 

Hledání Teodorova náhrobku bude ve tmě těžké. Musím si pospíšit. 

Povzbudil sám sebe v duchu. Hledal a hledal, ale náhrobek pořád ne a ne 

najít. Co budu dělat? Pomyslel si. 

Jak mám zahrát Píseň svého srdce, když neumím hrát na svůj nástroj štěstí. 

Zavřel oči, začal si to představovat. Přestal vidět barvy a znovu je začal 

slyšet. 

„Proč nechceš vidět barvy?“ zeptal se Teodor stojící před Jackem. Jack 

otevře oči. 

„Hudba je můj život a můj život je hudba.“ 

„Konečně ses rozhodl, jak vidím.“ 

„Tak tedy, hraj si na svůj nástroj štěstí.“ 

… 

„Každý má svůj Barevný svět, vidíme nebo cítíme, anebo slyšíme svůj 

Barevný svět, stačí jen hrát na svůj Nástroj štěstí.“   
 
 
 
 
 

David Černý, 14 let 

ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 

Třída 8. B 
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