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Prolog

ŠAmBAlA

Zkouška, zkouška… Tak jo, jdeme na to…
Na vlnách rádia ještě chvíli doznívají sladké tóny indické 

hudby.
„Dobré ráno všem našim věrným posluchačům. Posloucháte rádio 

Manali, které k vám vysílá z Manali ze státu Himáčalpradéš v Indii …
Naším vzácným hostem ve studiu je dnes Velký buddha, dříve známý 

jako Malý buddha. Někteří z vás možná zachytili jeho jméno asi před 
rokem na titulních stránkách novin po celém světě – je totiž jedním 
ze spoluzakladatelů Malé planety, velmi pokrokového ekologického 
projektu. Slyšeli jsme, že Malá planeta je založena na postupné 
transformaci odpadu ve vysoce koncentrované hnojivo, které dokáže 
napravit toxické zaneřádění Země. Zatím se k tomuto experimentu 
neobjevily žádné další informace. Je to tak, Velký buddho?“

„Hmmm…“
„Nevím, jestli jste zaslechli hlas našeho hosta, ale Velký buddha 

na mě tady ve studiu jasně gestikuluje, že si nepřeje o tomto tématu 
dál hovořit. Dobrá, zkusíme něco jiného.

Kde jsme to byli… Aha, ano, Řecko. Poté, co skončila jeho účast 
na projektu Malé planety, uchýlil se na řecký ostrov, kde se téměř 
okamžitě proslavil svou schopností uzdravovat. Svět se tehdy o jeho 
daru dozvěděl pomocí facebooku a internetových stránek New Age 
a zpráva se šířila rychlostí blesku. Možná si někteří vzpomínáte, že 
po nějaké době jakoby se po něm slehla zem. Oficiálně se téměř 
neví, co se s ním stalo od doby, kdy zmizel z novinových titulků. 
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Mám tady jednu hodně zajímavou fotografii z doby, kdy jste léčil. 
Vypadáte na ní… no, jako dítě. Oproti své současné velikosti jste 
sotva čtvrtinový a na rameni vám sedí opičák. Vzhledem k tomu, 
že ten obrázek je asi rok starý, všechny by nás velmi zajímala vaše 
fyzická proměna. Teď jste vysoký a opičák už není po vašem boku… 
Jste ochoten nám na toto téma něco říci?

Dámy a pánové, vy ho sice nevidíte, ale já ano. Velký buddha, 
vysoký a pohledný modrooký mladík s plavými vlasy a okouzlujícím 
úsměvem, právě přikývl na souhlas. Ať už nás posloucháte kdekoli, 
prosím, zatleskejte pořádně našemu hostu, Velkému buddhovi!“

Nahraný potlesk okamžitě vystřídá zvonivě drnkavá znělka 
v hravém tempu, která posléze pomalu utichá.

„Dobrá tedy. Milý Velký buddho, vítejte v našem živém vysílání 
‚Kdo a co je nového ve státě Himáčalpradéš‘. První otázka:

Co Vás přivádí k nám do Himálaje? Jste tu jako turista, nebo jste 
přijel za obchodem?“

„Zdravím všechny a mnohokrát děkuji, milý příteli, za pozvání 
do tohoto programu. Slyšel jsem na něj jen samou chválu. Abych 
odpověděl, nejsem ani turista, ani obchodník. Himálaj je a vždy byl 
mým domovem. Jeho čistota a povznášející povaha mne v meditacích 
inspirovaly po mnoho životů…“

„Vy si pamatujete svá předchozí vtělení?“
„Právě proto jsem teď tady. Byl jsem pozván univerzitou tajemna 

a vědy v nedalekém Kulu, abych tam přednášel vybrané skupině 
studentů o své osobní cestě skrze různé inkarnace.“

„A co se stalo s Opičákem, vaším, jak bych to řekl, dětským 
kumpánem z fotky? Odpusťte mi mou zvědavost. Tady v Indii 
nemáme problém s otázkou minulých životů, ale když se někdo ani 
ne za rok stane z dítěte dospělým – a navíc v jednom těle – to už je 
i nad naše chápání.“

„Omlouvám se, ale bylo by to na dlouhé vysvětlování a mnohé 
věci se ani nedají vyslovit… Každopádně Opičák je pořád mým 
nejlepším přítelem. Před nedávnem se oženil se svou milou. Měl 
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jsem to potěšení je před pár dny doprovodit na velmi posvátné místo 
vysoko v horách, kde on i dívka jeho srdce prošli zvláštním očistným 
a iniciačním rituálem. Teď by měli být na cestě k tajemné Malé 
planetě, kde bydlí Opičákova rodina.“

„To nám všem zní povzbudivě obyčejně. Ano, přátelé, kteří 
nás posloucháte, můžete si oddechnout. Ten milý Opičák z fotky 
je naživu a užívá si s rodinou. Ale… také se mu podařilo vyrůst 
v dospělého muže v tak krátkém čase jako vám?“

„Zajisté. Víc vám toho o něm ale neprozradím, vím, jak moc si 
během líbánek cení soukromí.“

„S vaším dovolením bychom se tedy přesunuli k další otázce. Je 
poněkud osobní, takže kdybyste nechtěl odpovídat, stačí naznačit 
a já nebudu dál naléhat.

Jste opravdu pohledný mladík a je zřejmé, že jste i dostatečně 
moudrý a kultivovaný na to, abyste přednášel na velmi prestižní 
univerzitě. určitě se líbíte ženám. Dokonce i naše zvukařka se teď 
za skleněnou přepážkou začala červenat – Rání, promiň, že jsem 
tě do toho zatáhl. Chci se tedy zeptat: Je ve vašem současném 
dospělém životě nějaká ‚drahá polovička‘? Jsem si jistý, že všechny 
naše posluchačky by to moc rády věděly…“

„To máte pravdu, je to hodně osobní otázka a ještě před nedávnem 
bych se na ni styděl odpovědět. Ale poslední období mého života 
přineslo mnoho změn, to je zřejmé… Stal jsem se mužem.“

„Náš host se teď trochu červená… Jestli chcete, můžeme přestat… 
Kde jsme to byli…“

„To je v pořádku, nestydím se za to. Během dlouhé cesty z Dillí 
jsem byl opravdu okouzlen krásou indických žen. Ať už jsou jakkoli 
chudé, mají v sobě takovou důstojnost… Co mě však zaujalo ještě 
víc, je způsob, jakým mne přitahovala jejich jemná a hravá povaha, 
tajemné chichotání a opojná vůně. Všechny mi připadaly jako 
princezny z tisíce a jedné noci. Po staletí jsem se soustředil jen na 
meditace, a tak jsem se na ženy už dlouho takto nedíval. Můžu jen 
říci, že je to osvěžující.“
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„Děkujeme, Velký buddho, za tak poetickou a upřímnou odpověď. 
Vaše slova jsou chválou naší země. Co vás čeká dál po přednáškách 
na univerzitě?“

„Během hodin strávených ve vlaku jsem si pohrával s myšlenkou, že 
o svých zkušenostech napíšu román. V hlavě mi vířily jednotlivé příběhy 
a ilustrace. Abych byl upřímný, nemám ani tušení, jak se píše kniha, ale 
mám dobrý příběh, který by mohl hodně lidí příjemně pobavit.“

„Kde byste začal s vyprávěním?“
„Hodně dávno, v mystické zemi zvané Šambala.“
„V zemi buddhů?“
„Promiňte, že se směji, příteli, ale už teď vím, na co se mě chcete 

zeptat. ‚Je Šambala skutečná?‘ Na to vám jen odpovím, že až napíšu 
svůj román, zůstane tato otázka přesně tak nezodpovězená, jak má 
být, a přesto se v něm objeví poetický náznak pravdy.“

„Tak to už se moc těšíme, až si knihu přečteme. Jak se bude 
jmenovat?“

„To ještě nevím. Možná Malý buddha a vesmír… Věřím, že se ve 
správný čas objeví někdo, kdo mi pomůže příběh sepsat.“

„Tak, redaktoři a stínoví spisovatelé z našeho Údolí bohů, slyšeli 
jste přání Velkého buddhy? Pokud by mu kdokoli z vás chtěl pomoci 
s literárním počinem, může se hlásit. Jsem si jist, že reakcí bude 
mnoho, protože všichni toužíme zjistit toho o fascinujícím Malém – 
Velkém buddhovi co nejvíc!

Zbývá čas na poslední otázku za všechny naše posluchače. už vás 
slavná princezna Svúpi pozvala na svůj výroční večer valčíků, který 
se koná příští týden na univerzitě? Jaký k ní máte vztah?“

„Setkali jsme se teprve včera, abychom probrali možnost, že by 
redigovala knihu, kterou chci napsat. Ale o večeru valčíků nic nevím. 
Říkal jste večer valčíků? O tom se mi zdálo ve vlaku cestou sem…“

Tóny překrásné indické hudby překrývají jeho poslední slova 
a pak už je čas na reklamní přestávku. 
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O rok později…

MALý BuDDHA 
A VESMÍR
napsal Velký buddha

se zvláštním poděkováním nejskvělejší redaktorce, princezně Svúpi

Úvod

Můj příběh začíná dávno, v mlhách historie.
Někde mezi himálajskými vrcholky a daleko od posledních 

známek civilizace překonává skupina otrhaných poutníků postupně 
pohoří za pohořím, vede je jen sotva znatelná úzká stezka. 

Pod spoustou vrstev oblečení, špinavého od bláta a sněhu, kterými 
se brodili, na kterých seděli a odpočívali, a ztuhlého jejich vlastním 
zmrzlým potem, bychom jen těžko odhalili skupinu probuzených 
bytostí, které svedlo dohromady zvláštní poslání.

Je jich dvanáct, mužů i žen, a každý si nese jinou duchovní 
tradici.

Tedy, abychom byli přesní, se mnou je poutníků třináct.
Dvanáctka mi říká Buddha dávné historie.
I když mé jméno je dost výmluvné samo o sobě, musím dodat, že 

je to skutečné jméno mojí dharmy. Říká, že duchovní pouť je a byla 
mou cestou již odnepaměti, že stále hledám tu jednu jedinou Pravdu, 
která prochází vším a všemi, a že mě mé kroky nakonec zavedly 
až sem.


