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Kulička 
Jonas seděl na zemi u kamen. Nechtěl ztratit ani minutu. Věděl, že se zanedlouho ozve 

z dílny zvučný hlas jeho tatínka, aby mu šel pomoci. Vytáhl tedy z kapsy svůj největší poklad, 

malou skleněnou kuličku a opatrně ji hladil dlaněmi, jako by se o ni snažil ohřát. Dostal ji před 

dvěma lety od babičky, když slavil páté narozeniny. Samozřejmě se od té doby cítil mnohem 

dospěleji, ale tento vzácný klenot stále opatroval jako oko v hlavě. Znamenal pro něj krásu, 

čistotu a jakousi radost z chvilek, kdy si může hrát. Často se také scházel s kluky ze sousedství. 

Společně se procházeli po ulicích Kodaně, cvrnkali do kuliček nebo si je vyměňovali. On tu 

svou ovšem nedal z ruky, příliš si jí vážil. Prohlížel si ji ve slunečním světle a žasl nad ní. 

Dánské hlavní město se od tohoto okamžiku změnilo k nepoznání. Především uplynulo 

sedmdesát let. Psal se rok 2043. Po ulicích jezdilo čím dál víc aut, z různorodých bytů se staly 

jednotné bílé bydlící buňky. Ven jste nemohli jít bez roušky, což však nikdo ani nezkoušel, 

protože vše, co jste potřebovali k životu, vám přinesli. Dánsko se připojilo k Celosvětové 

federaci demokratických států. Každý člověk žil odděleně, nicméně měl možnost se propojit 

s ostatními přes síť. A uprostřed takového světa vyrůstal Zen. Trávil veškerý svůj dosavadní 

čas ve virtuální realitě. Rodiče nikdy nepoznal, pouze mu posílali peníze. Vybrali si kariéru, 

stejně jako všichni. Často přemýšlel, jestli ty osoby, které denně vídá na stěně své buňky, 

skutečně existují, nebo jestli se za jejich tvářemi schovávají jen počítače. Nedokázal najít 

odpověď. 

Tatínek zavolal Jonase do dílny. Uložil si svoji kuličku do tajné skrýše mezi oblečení 

do zásuvky a pro jistotu ji ještě přikryl vlněnou šálou. Celou dobu v duchu odbíhal do pokoje, 

aby se přesvědčil, že tam na něj pořád čeká. Jenže když se vrátil, číhalo na něj jenom nepříjemné 

překvapení, připraveno zakousnout se mu do hlavy. Jeho poklad zmizel. Našel pouze přepečlivě 

srovnané ponožky. Říkal si, že se mu to snad musí zdát. Nechtěl se svěřit rodičům, nepochopili 

by, jak moc pro něj znamená. Připadal si podvedený a zrazený. Určitě mu ji vzal nějaký kluk 

ze sousedství. Rozplakal se. Hledal všude. Pořád dokola se nakláněl  

pod stoly, židle a křesla. Vždyť přece nemůže jen tak zmizet! 

Zen si lehl na postel. Sundal si čip virtuální reality a očima přejížděl po dokonale 

hladkých bílých stěnách. Zdálo se mu, jako by pro něj žádný svět neexistoval. Toužil  

po něčem skutečném, hmatatelném, něčem, co tady prostě bude. Měl dost imaginárního života. 

Příliš bolestně si uvědomoval nekonečnou, neproniknutelnou samotu všech lidí uzavřených v 

oddělených kójích jako laboratorní myši. Nudil se. Vztekle kopl do jedné ze stěn a v ní se 

znenadání objevila malá škvírka, která se rychle zvětšovala. Po chvíli se  

z otvoru vysunula přihrádka, v níž spočívala skleněná kulička, což ovšem chlapec nevěděl. 

Nikdy předtím ji neviděl, avšak opravdu ho zaujala. Vypadala na tuto dobu podivně staře 

 a nečistě. Nemohl tušit, že mu ji pradědeček Jonas odkázal. Nemohl tušit, že mu přišla vzácná. 

Proto se o ní snažil najít informace na internetu a své zjištění nechápal. S tímhle že si hrály 

dříve děti? Upřímně řečeno, líbila se mu mnohem víc než hry dneška. Avšak přesto nerozuměl 

příčině takové obrovské změny.  

Co se stalo? Proč se tyto hračky nevyrábějí? Musely ustoupit pokroku? Jenže populace 

se nikam neposunula! Možná se snažila zdokonalit, co může – komfortnašich ratolestí. Asi se 

jim pokoušeli rozšířit možnosti. Jenže co když paradoxně zabili jejich kreativitu a hravost? 



 Co když přináší blahobyt do našich domovů i lenost?  Vývoj společnosti má ovšem také mnoho 

pozitivních dopadů. Nemůžeme ho jenom tak zastavit. Je přirozený. Kdo tedy udělal chybu? 

Děti svým přístupem, nebo dospělí, kteří se jim nevěnují?  Myslím, že zlom nastal  

u rodičů. Spousta z nich totiž nestíhá trávit čas se svýmipotomky, takže se tvůrci hraček prostě 

jen přizpůsobili potřebám většiny. Tímjsme je rozmazlili do té míry, že už vidí pouze materiální 

stránku věcí, neváží si maličkostí a především myslí při hrách pouze na vlastní pohodlí. 

Neuvědomujeme si, jak moc nás naše dětství ovlivní v budoucnu. Nevíme, jak zásadní je chtít 

něco dělat. Jenže jakési chtění, ta vlastní iniciativa pomalu a jistě mizí.  

Jonas se cítil uvnitř rozbitý. Ležel na lavici a plakal. Přišla k němu maminka.  

„Něco se děje? Trápíš se? Řekni mi to, uleví se ti. Jsem tu přece pro tebe, vždyť víš.” 

Zahřálo ho u srdce a vše jí vypověděl. Její blízkost a jistota mu připadala velice důležitá. 

Nedovedu ani popsat jeho radost, když vytáhla z kapsy onu kuličku. Jenom mu přerovnávala 

zásuvku a našla ji tam, nic víc. Ulevilo se mu. Štěstím zářil. Zen ale nesdílel jeho pocity. Vlastně 

nevěděl, co vnímá. Nikdy předtím si nepřipadal takhle. Jako by mu ležel na bedrech celý svět. 

Celý nehmatatelný, imaginární, neskutečný, umělý a sterilní svět. Kdyby se pohnul, zřítí se  

do propasti věčného zapomnění. Nevěděl, co dál. Jemně vzal kuličku do rukou. Převracel ji 

mezi prsty. Díval se, jak jí prochází bílé světlo, jak září všemi barvami. Spatřoval v ní cosi 

magického. Nezapadala do dneška, kdy život neměl tajemná zákoutí.  Hra s ní ho bavila. 

Uprostřed chladné technologie, uprostřed nepřirozeně zdokonalených lidí, uprostřed bytí 

vmáčknutého mezi čtyři běloskvoucí stěny, uprostřed toho všeho si malý kluk hrál 

 s malou skleněnou kuličkou. 

Nechci, abychom dospěli do stejného bodu jako Zen. Nechci, abychom ztratili identity  

a tváře. Ovšem veškeré tyto skutečnosti záleží na našem dětství, na vlastní iniciativě  

a kreativitě. Zatím asi nikdo z nás nepotřebuje řešit tento problém, jenže za pár let třeba vyústí 

díky naší lhostejnosti a pohodlnosti v něco mnohem horšího, co už nebudeme schopni řešit. 

Pokud si nedáme pozor, svět opravdu skončí jako sterilní nepříjemné místo, kde se bude těžko 

vyrůstat novým generacím. Otevřeli jsme dětem obrovské možnosti, nicméně nijak jsme je 

neomezili pravidly. Nemusí se snažit, takže jejich pasivita narůstá. Navíc neustále 

zdokonalujeme hračky, abychom se mohli věnovat sobě, ovšem zapomínáme na komunikaci  

a prostou blízkost. Myslím, že si to mladá generace uvědomuje a že bychom společně dokázali 

takové zvyklosti změnit. Zkrátka jen nesmíme ztrácet víru. 

 

 


