Bůh to zařídí?
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Rose si právě v koupelně sušila mokrou hlavu,
když se rozezněl její mobil, položený v kuchyni na stole.
„Kdo to kruci tak pozdě volá.“ Mumlala si pro
sebe, když telefon zvedala. „Co je tohle za číslo?“
nevěřícně pozorovala displej. Ve světlém podsvícení
tmavě probleskovalo devět sedmiček. Rose přejela prstem
po plastu a zvedla tak pomyslné sluchátko. V telefonu bylo
chvilku ticho a pak se ozval ženský hlas.
„No tak, Rose, ani se nepředstavíš?“
„Kdo je tam?“ zeptala se opatrně Rose.
„Tady je bůh.“ Odpověděl hlas.
„Jasně ty magore, a tady je Barrack Obama“,
vydechla víceméně s úlevou Rose a hovor ukončila. Pro
jistotu ale zůstala ještě chvilku stát a telefon pozorovala.

Žádné opakované volání, jak bývá u telefonních úchylů
zvykem, se ale neopakovalo. Rose tedy vzala ručník a
otočila se zpátky ke koupelně, když v tom si všimla, že za
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oknem sedí velká tmavá kočka. To samo o sobě bylo
nepochopitelné, protože byt, ve kterém dívka žila, byl ve
dvanáctém patře výškové budovy na Manhattanu. Rose
nevěřícně popošla k oknu a kočku přitom upřeně
sledovala. Ta chvíli seděla bez hnutí a také Rose
pozorovala. Pak ale zvedla pravou packu a naprosto
lidským gestem začala dívce naznačovat, ať jí to okno
otevře. „Co je to za nesmysl, to je sen nebo co?“
pomyslela si Rose a protřela si oči. Kočka ale nezmizela,
stále seděla za oknem a mávala packou, tak už to okno
konečně otevři. Rose nakonec jako fascinovaná přistoupila
k oknu a otevřela. Kočka okamžitě skočila dovnitř,
vyhoupla se na stůl, otočila se zády k Rose a hlasitě
vypustila metan ze svých střev. Pak otočila hlavu k dívce,
ušklíbla se a velkým obloukem vyskočila zpátky do ulice.
Rose vyděšeně přiskočila k otevřenému oknu a s obavou,
co udělá kočka padající z dvanáctého patra s lidmi pod
domem, se podívala dolů. Kočka ale už vidět nebyla a
zástup lidiček, kteří se pohybovali v hloubce pod ní, nejevil
žádný náznak nějakého rozrušení a pomalu se jako
obvykle pohyboval sem a tam.
Rose stačila jen zavřít okno, když se telefon
rozezněl znovu. Na displeji svítilo už známých devět
sedmiček.
„Tak co? Už mi věříš? “ ozval se znovu tentokrát
se smíchem ženský hlas. „Doufám, že tě mourek
přesvědčil.“
„Ta kočka byla tvoje práce?“ zeptala se stále
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ještě nevěřícně Rose.
„Můžu ti ji tam poslat znovu.“ Smál se stále hlas.
„No to určitě! Je tady po ní smrad jak v opičárně“
vzpamatovávala se pomalu Rose. „Tak ty si opravdu bůh?
Máš ale ženský hlas.“ Znovu se v ní ozvaly pochybnosti.
„Bůh je žena?“
„Jsem tím, čím chci být. Proč ne ženou?“ ozvala
se pobaveně odpověď.
„Dejme tomu, že se mi to nezdá a opravdu si
bůh. Proč ale voláš právě mě? Jsem obyčejná holka,
nemám žádný vliv, o ničem nerozhoduji, studuju a starám
se o sebe. Nechápu, o co tady jde.“ Sypala ze sebe věty
jako o překot Rose.
„No tak se uklidni. Já si mohu zavolat komu chci,
kdy chci a proč chci. Vybrala jsem si tebe. Nic v tom
nehledej, jak se říká ve filmu, není v tom nic osobního.“
Zvážněl hlas v telefonu.
„Určitě si mi ale nezavolala proto, aby si nějaká
kočka prdla u mě v kuchyni. O co ti jde?“ začínala se
osmělovat Rose a sedla si s telefonem na uchu za stůl.
„Hodlám v nejbližší době zničit lidstvo.“
Odpověděl pomalu hlas.
Rose na to chvíli nic neřekla. Mlčela a snažila se
srovnat si v hlavě význam toho, co právě slyšela.
„No tak to už je ale na mě moc.“ Zareagovala
nakonec odhodlaně. „To je nějaký nesmysl. Já to položím
a už ti to nezvednu.“
„Já to ale myslím smrtelně vážně. Než to ale

3

udělám, chci si předtím ještě s nějakým obyčejným
člověkem otevřeně promluvit. Tak nic nepokládej a mluv
se mnou.“ Zarazil ji hlas.
„Jestli si bůh, tak si všemocný a všechno víš. A
nikoho se pak přeci nepotřebuješ na nic ptát?“
„Nesmíš zase všemu věřit a pak, stvořil jsem vás
přeci k obrazu svému. A to platí i obráceně, ne?“ znovu
bylo v hlase cítit pobavení.
„Chceš říct, že lidstvo bude zničené? Tak proč si
nás tedy stvořil, když teď nás chceš zničit?“

Rose si pořád nebyla úplně jistá, jestli se jí to všechno
přeci jen nezdá, ale celá věc byla tak zvláštní a
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pozoruhodná, že se stále větším zaujetím pokračovala
v hovoru.
„A jak to vlastně chceš udělat?“ dodala.
„Jako student filosofie určitě víš, že organismus
je schopen vyvíjet nějakou činnost v momentě, kdy se
propojí jeho buňky a jsou schopny koordinované činnosti.
A to se právě na planetě děje. Tím, jak se celé lidstvo
propojilo, mobily, internetem, médii apod., stalo se vlastně
jedním velkým organismem. Celá země je schopná si
předat nějakou informaci ve velice krátkém čase,
v podstatě ihned. Kdyby někdo chtěl po všech obyvatelích
planety, aby zítra ve 13 hodin udělali dřep, není problém
jim to sdělit. A pomocí tohoto propojení mám v úmyslu
lidstvo vymazat z povrchu země. Až na výjimky. A důvod?
Stali se z vás paraziti, vysáváte Zemi a nic jí nedáváte.
Kromě toho jste nebezpeční i pro okolní vesmír.“
Rose chvilku seděla a přemýšlela o tom, co jí
bůh právě řekl. V podstatě to pro ni nebylo nic nového.
Sama už delší dobu cítila, že to, co se děje kolem ní, v její
zemi, na jiných místech země, mezi lidmi, není dobré.
Spěje to někam, odkud nebude úniku, návratu, k nějaké
katastrofě. Prostě ve svém podvědomí měla pocit, že není
žádná dobrá budoucnost.
„Správně. Je to tak, jak to cítíš. Už se nedá nic
jiného dělat.“ Vyrušil její přemýšlení hlas v telefonu.
„To není pravda. To, že to teď nevypadá dobře,
neznamená, že se to nemůže změnit. Máme vědce, kteří
se snaží najít alternativní zdroje potravy, pohonných hmot,
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už nám nejsou lhostejné osudy jiných lidí, pomáháme si
napříč planetou. Nejsme tak špatní. Poučili jsme se. Třeba
v Evropě si už nikdo válku vůbec nedovede představit.
Máme demokracii.“ I přes vnitřní rozpor, Rose lidstvo
hájila.
„Oficiální války nejsou, protože to, čeho jste se
chtěli dříve domoci silou, zvládnete na poli politiky,
diplomacie a obchodů. Nač tedy válčit. A vzpomeň si na
válku v bývalé Jugoslávii. To přeci není tak dlouho.“
Odpověděl bůh. „A říkáš demokracie? Ty přeci víš, jak a
proč vlastně vznikla?“
„Ano, v Aténách. Otcem demokracie je nazýván
Solon, řecký básník a politik.“ Napůl rozpačitě a napůl hrdě
odpověděla Rose, nyní už zcela pohlcena hovorem.
„Dobře, to je sice pravda, ale proč dal Solon
práva i těm nejchudším?“
„Cítil s nimi?“ Zeptala se Rose.
„Hm, tak cítil s nimi. No dobře, podívej se.“
To bylo poslední, co Rose slyšela. Najednou
cítila, jak ji zahučelo v uších, prostor kolem ní se najednou
zkroutil, zablesklo se a Rose už nebyla doma za svým
stolem, ale stála ve velké místnosti s vysokým stropem,
celé bílé, uprostřed dlouhý stůl, obklopený muži
v antických tógách. Podívala se na své ruce, ty byly
najednou velké, mužské a oblečena byla stejně jako
ostatní muži. Než se ale stihla nějak myšlenkově zabývat
tou náhlou změnou, zaslechla silný hlas od dveří, který
právě vyhlašoval, že přichází Archon Solon. Rose
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s ostatními muži sledovala, jak vstupuje a přichází do čela
stolu impozantní postava. Ceremoniář udeřil holí do
kamenné země a na tento povel se všichni muži posadili.
Rose také. Stále ještě nebyla schopna se pořádně
zorientovat, tak jen napjatě sledovala jediného stojícího
muže v čele stolu, Solona. „Vypadá úplně stejně, jako
v učebnicích historie“ stihlo ji ještě napadnout, když se do
ticha sálu ozval pevný a rozhodný Solonův hlas.
„Vážení spoluobčané. Svolal jsem toto výjimečné
setkání proto, abychom společně zhodnotili současnou
situaci a pokud možno i nalezli patřičné řešení. Jak je vám
jistě známo, máme problém s nejchudší částí obyvatelstva
našeho města. Jejich chudoba je už pro ně neúnosná.
Nemají z čeho živit sebe ani své děti a přitom za zdí,
oddělující naši část města od jejich obydlí vidí přepych,
zhýralost, rozmary vás bohatých, kteří už nevíte, jak se
svým bohatstvím naložit. Máte spoustu otroků a otrokyň,
přežíráte se, smilníte a oni živoří. Tento stav je
neudržitelný. Najde se mezi nimi výrazná osobnost,
sjednotí je, vezmou zbraně a máme tu povstání. Nikdo
nebude pracovat, bude téct krev a spousta z nás může
zemřít.“
„To je všechno pravda, ctihodný Archone. Co
tedy navrhuješ?“ zeptal se uctivě jeden z mužů, sedících
po Solonově pravici.
Solon rozvážně položil obě ruce na stůl a lehce
se předklonil směrem k sedícím mužům.
„Dáme jim pár míst v našem senátu. Opravdu jen
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