
Povoláním stopař 
 

     Petr Toman se snažil zaparkovat svého starého Fiata před barákem už dobrou půlhodinu. A 
ne a ne najít jediné volné místo. Tak dlouho hledal, až ho nechal na úplném konci vedlejší ulice 
a už dopředu nadával, jaký kus ráno bude muset pěšky ujít. 
     Do dveří od domu se urputně snažil zastrčit klíč a odemkout, ale marně. Bylo zamčeno a 
někdo musel nechat klíč v zámku. Zevnitř se linuly hlasy. Přiložil tedy ucho ke dveřím a uslyšel 
svou ženu Marii, jak vyjekla: ,,Ježíšikriste, Petr je doma!” a k ní mluvící neznámý mužský hlas: 
,, Petr?” ,,Jo, manžel, Petr je můj manžel.” vysvětlovala Marie neznámému cizinci. ,,Ale vždyť 
si říkala...” ,,to je jedno, co jsem říkala, tu máš, dělej, obleč se.” naléhala na cizince Marie.  
To už ani Petr nemusel odposlouchávat dál. Okno v kuchyni se rozrazilo dokořán a vyskočil 
z něj podivný dlouhán v trenýrkách. ,,Potichu jsem říkala.” zasyčela Marie na cizího muže 
narozloučenou. Dlouhán se s vyplašeným pohledem nejistě usmál na Petra, potáhl si brejličky 
ke kořeni nosu a dal se na úprk. 
     Petr stál celou dobu na místě a sledoval tu šaškárnu. Přitom myslel jen na to, jak ho kdysi 
Marie ujišťovala, že se jí vyhublí dlouháni nelíbí. Nezlobil se na Marii, bylo mu to jedno. Jediné 
co ho na tom všem, co se právě před jeho očima odehrálo, štvalo, bylo to, že ten debil nechal 
po sobě volné parkovací místo přímo před jeho domem. 
     To už se ale začaly odemykat vchodové dveře a v nich se objevila rozrušená Marie. Zahalená 
byla jen v lehkém župánku a vlasy měla pocuchané. Bylo na ni vidět, že Petrův návrat domů 
opravdu nečekala. “Peťulko, promiň mi to, prosím tě.” žadonila. Neměl chuť se jí ani podívat 
do očí. Nijak mu na ní nezáleželo, takže mu to vlastně ani nevadilo. Šel raději přeparkovat  
to auto. 
     Marie si zrovna zapalovala cigaretu, když se Petr vrátil. Odjakživa kouřila jen tenké dámské 
L&Dky. Jak on to na ni nenáviděl. ,,To mi na to ani nic neřekneš?” začala Marie. ,,Jdu na pivo.” 
odpověděl bez jakéhokoliv zájmu Petr. ,,To ti ani nestojím za to, aby si na mě zařval?” zvýšila 
rozklepaný hlas a do očí ji vhrkly slzy. Petr jen za sebou zabouchl dveře. 
     Chlapi v hospodě mu přezdívali Stopka, jelikož v mládí hodně cestoval a nejraději stopem. 
Projel snad celou Evropu. Ach to byla léta. Neexistovalo žádné včera, ani zítra, žilo se jen 
přítomností. Cestou do hospody na ty časy vzpomínal. Kde se vlastně poděl ten starý dobrák 
Petr s hlavou v oblacích, ale nohama pevně na zemi a úsměvem na tváři dnem i nocí? 
     Utrápený způsob života jaký žil, ho teď oproti té bezstarostnosti v mládí akorát vytáčel. 
Snad ho chlapi přivedou na lepší myšlenky, zoufal si. 
     Toho večera nechal Petr v podniku U Vlka útratu větší, než byla jeho měsíční výplata. 
Panáky kopal jeden za druhým a pivo teklo proudem. Štangasti byli spokojení a Petr si liboval 
být středem pozornosti. 
     I když cestu domů znal jak svoje boty, pod vlivem alkoholu mu dělala nemalý problém a 
proto to vzal zkratkou přes slunečnicové pole. Nohy se snažil zvedat nejvýš, jak to šlo, ale byly 
příliš těžké, takže častokrát jen zakopával o hroudy hlíny. Nebohé slucečnice, které byly vyšší 
jak on sám, odhrnoval, aby viděl na cestu. Tahle zkratka se zdála býti nekonečná a k tomu 
všemu se mu neustále vracely myšlenky z uplynulého dne. Těžce se svalil mezi ty vzrostlé 
krásky a upřel zrak na noční oblohu. Letní noc byla příjemně teplá. Zavzpomínal si na doby, 
kdy spával celé léto pod širým nebem. Vzpomněl si taky, jak se jednou pod širákem miloval 
s holkou, kterou potkal na jedné ze svých cest a pousmál se, protože se mu taky vybavilo, 
jak ho ráno na to pekelně bolela záda z tvrdé země. 
     Vše, co jsi tehdy vysnil, dopadlo zcela jinak. Bydlel v polorozpadajícím se domě, každý den 
se vracel z práce, kterou nenáviděl, autem, které se co chvíli mělo rozesypat a k ženské, která 



mu akorát pila krev. Ani jedno z toho nebylo něco, co v životě chtěl. Čím to bylo? Bylo to jím 
samotným? Opravdu se až tak změnil, že se z něj stal chlap, co neumí svou ženu ani pořádně 
pomilovat, že jí nezbývá nic jiného, než mu zahýbat s jiným? Nechtěl jsi to připustit. Ale jestliže 
tohle nebylo jeho pravé já, tak kde se poděl ten kluk, co se nehnal za štěstím, protože  
už šťastný byl? Při tom rozjímání kým je a jestli je to pořád on, Pavel v poli usnul. 
     Až druhého rána ho probudily sluneční paprsky, které mu oblizovaly tvář. Cítil, že jediný 
člověk, na kterém mu záleželo a kterého zklamal, je on sám. Bylo mu na nic, neměl chuť dál 
pokračovat. Nenáviděl se, tím kým je a že ani neumí být někým lepším.  
     Vstal a místo domů si to namířil rovnou k nejbližší silnici. Chvíli šel podél ní a přemýšlel, 
jestli dělá správnou věc. Jestli to je zasloužilá smrt, jen tak skočit pod kola auta. A jestli si vůbec 
můžeme smrt zasloužit.  
     Při tom dumání si ani neuvědomil, že ušel několik kilometrů pryč z města a jelikož Petr nikdy 
nebyl nadaný sportovec, tak ho i po těch páru kilometrech začalo píchat v boku a musel  
si odpočinout. Zastavil se a pomyslil si, že to tam provede. Tam uprostřed ničeho ukončí svůj 
život tím, že možná zničí život i někomu jinému. Ale co na tom vůbec záleželo? Vždyť celý svět 
je zkažený a lidé v něm jsou jěště zkaženější. Proč by také on jednou nemohl myslet jen sám 
na sebe. Aspoň jednou za svůj mizerný život udělá rozhodnutí, jaké chce on a ne co po něm 
vyžadují ostatní. 
     A tak tam stál, Petr Toman, rozhodnut nad svým osudem na kraji cesty, po které vlastně  
ani auta nejezdila, protože se využívala spíše k zemědělským účelům. Připadal si neschopný, 
když si ani smrt nedokázal obstarat. Všude okolo byly slunečnice a rozlehlé ticho mu dodávalo 
ještě víc zkličující pocit zbytečnosti. 
     To nesnesitelné ticho najednou jak nožem rozřízl zvuk motoru přijíždějícího auta a o několik 
sekund později se také jedno vynořilo zpoza horizontu. Po cestě, po které nejezdí auta, přijelo 
auto, to je určitě znamení. Ani pán Bůh mě tu nemůže vystát a tak se mi toto auto stane 
osudným!”pomyslel si Petr. Auto se zběsile roztroubilo. Petr se lekl a uskočil do příkopy. 
Podivil se, protože se ještě ani nepřiblížil do středu vozovky. ,,Chlape, co tu tak blbě stojíte? 
Na stopování si musíte najít místo, kde budu moct i dobře zaparkovat. Probůh, kam máte 
namířeno po takové cestě?” vystrčila hlavu z okénka žena s úsměvem od ucha k uchu. 
     V Petrovi cuklo, hned se v něm ozvala ta malá část jeho já, která byla celé ty roky utlačována 
rozkazy, co musí. ´Musíš vystudovat, musíš si najít dobrou práci, musíš se oženit, musíš založit 
rodinu… musíš být šťastný, musíš, musíš, musíš!´ slýchával celé ty roky od své matky a později 
také od své ženy.  
     To já se rozzářilo radostí, přesně tak málo stačilo, aby se zase ozvalo a zbavilo se všech těch 
musím. Přeci jen, pořád jsem to já, pomyslel si Petr. 
     ,, No tak, chlape, jedete se mnou nebo ne?” vytrhla ho ze zamyšlení řidička. ,, Jistě, jistě že 
jedu.” neváhal Petr. ,,No a kam tedy?” ,, A víte, že mi to je úplně jedno?” pousmál se Petr. Jeho 
pochmurné myšlenky na smrt ho pomalu a jistě opouštěly. 
     A tak toho jednoho teplého letního podvečera opouštělo jedno auto, to místo, někde 
uprostřed slunečnicových polí, aniž by vědělo, že osoba, která měla skončit pod jeho koly, 
místo toho seděla na jeho sedadle a vezlo ji možná k novému začátku. 


