
„Já mám jeden sen…“ 

Určitě jste to všichni někdy zažili, že jste projevili důvěru nějaké myšlence nebo člověku – a byli jste 

ze všech stran označeni za naivní snílky. Včetně obvinění ze ztráty času, který mohl být využit 

efektivněji. A život prý vás naučí, atd. atd… 

Vždycky se mi v takových chvílích vybaví píseň Vladimira Vysockého o Lži, která pozvala na nocleh 

Pravdu, obrala ji o šaty, doklady a všechno ostatní. Venku pak nahé Pravdě nikdo nevěřil a ke všemu 

„… někdo už odněkud donesl hrst černých sazí, aby se ta čistá Pravda tak nelišila…“ Neúprosný závěr 

zní:  „… Jistěže ve světě nakonec zvítězí Pravda, ale až dokáže to, co dokáže Lež…“ („Pravda a Lež“, 

překlad Milan Dvořák, celá píseň viz zde). Věřím (naivně?) tomu, že takhle přesně to je: naději máme. 

Jen je to obvykle všechno hodně těžké a zdlouhavé.  

Věřím, že mít sny rozhodně naivní není. Že naivní je něco jiného – myslet si, že naše dobré úmysly a 

snahy nám zajišťují nárok na snadný úspěch. Někdy to tak příznivě opravdu vyjde, někdy ne. A nemusí 

to nutně znamenat něčí vinu - prostě nám nebylo dáno. I tak není podle mě naivní vyvíjet nějakou 

"předem ztracenou" aktivitu - jen se rozhlédněte po dějinách i současnosti po tom všem, co se 

nezdálo reálné, ale nakonec bylo. Naivní je takové aktivity předem vzdát a myslet si, že se do něčeho 

takového dá někdo jiný a udělá to za nás. Média sice takové zprávy přinášejí, ale věří jim jen ti 

doopravdy naivní, kdo u toho nebyli.  

Při práci nad novými čísly našeho Kompostu si často vzpomenu, jak si můj kolega Honza Juráš v lednu 

2013 (při příležitosti uzavření prvního ročníku), sám ze sebe s gustem utahoval, když se stylizoval do 

role nadšeného šéfredaktora, očekávajícího příliv kvalitních článků ze všech stran a spoustu 

vstřícných ohlasů. Zvlášť dobře jsme se nad tímhle článkem spolu s ním bavili právě my ostatní stálí 

přispěvatelé, dobře znalí toho, že „je to dřina jako každá jiná“ (viz zde). A teď, po dalších sedmi 

letech, mě baví pomyšlení, jak malé cíle jsme si tehdy vlastně dali. Udržet časopis alespoň pár let a 

získat alespoň tolik spřízněných duší, aby to za tu dřinu stálo... Že získáme do našeho mailistu stovky 

podpisů, že budeme jednoho dne otevírat devátý ročník a budeme už mít na dohled (nestane-li se nic 

nepředvídaného) číslo 100, na to jsme tehdy nepomysleli snad ani na chvilku. 

Je nápadné, jak rády vyprávějí o svých snech malé děti. Nebo kolik je o nich písní. Třeba "Houpací 

židle" od Josefa Kainara (viz zde). Nebo „Proč ptáci zpívají“ (zde). Obdivuji umění textaře Jiřího 

Štaidla trefit se těmi pravými samohláskami do tónů, kde nejlépe vyznějí, ale mám ráda i hravý 

refrén: „ A stejně mám sny bláhový a růžový, a když pak ráno vstávám, tak ptáci mé sny snídají, já za 

okno je dávám…“. Tenhle text z šedesátých let zná z pamětníků asi každý. Méně se proslavila písnička 

Miroslava Palečka a Michaela Janíka o tom, že „… v noci létám jako pták, ve dne chodím jen tak 

tak…“ (zde), popěvek „Bez cíle bloumat se zdráháš“ od Jiřího Grossmanna (zde) nebo "Myšlenky" z 

repertoáru volyňské skupiny Shivers – možná jsem už jedním z mála pamětníků, kdo si je ještě 

zpívává. A jiné a jiné... 

O snech svátečních, vánočních, které jsou „modré, zlaté, červené“, je novodobá koleda „V slámě spí“ 

(zde) – tu jsme nedávno zpívali u nás na pobočce při hraní na kantely a libovali jsme si, že tahle dnes 

už velmi známá píseň, patřící do repertoáru mnoha dětských (a nejen dětských) pěveckých sborů, 

pochází od pana Ondřeje Fibicha, kterého jsme tolik let vídali u nás na hradě v antikvariátu. 

https://www.youtube.com/watch?v=cXAfne8QTgk
https://www.youtube.com/watch?v=cXAfne8QTgk
http://www.petrvacl.cz/zpevnik/ps.php?id=802&ak=0
https://www.youtube.com/watch?v=2FH3nIG3y1c
https://www.youtube.com/watch?v=7Zt8C4V6lWc
https://www.youtube.com/watch?v=wwYKkeFzS80
https://www.youtube.com/watch?v=Ffre-Xmfn8o


Asi nejradši mám na tohle téma nenápadné dílko o lásce v širém poli, jehož autorem (nádherné 

melodie i textu) je jiný strakonický autor - Václav Novák. I tuhle písničku můžete slyšet při 

pravidelných setkáních kantelistů na pobočce Za Parkem, přijdete-li si s námi někdy zazpívat.  

" ... Já mám jeden sen a ten se mi zdál, 

pořád se vrací a odpověď zná, 

jak najít lásku v širém poli, 

když už mě nohy bolí... 

Slovy básníka láska veliká 

i těžkej balvan umí nýst, 

hory přenáší i bídu z pavlačí 

v očích však jí musíš číst. 

Já prošel jsem svět 

už křížem kráž, 

zas jednou se styděl a párkrát se pral, 

pro vaši lež, pro pravdu moji,  

teď už mě nohy bolí..."              

 -ah- 

 

 

  


