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Motto: Pomalu jsem se dotkl tvé hlavy
pomalu ji vzal do dlaní a

Není a nikdy nebylo jednoduché určit rychlost času
a jeho směr. Jeho plynutí se vždy zastavovalo a
odráželo od zážitků a zkušeností, aby se k těmto
znovu a zase vracelo v širokých trychtýřovitých
vírech; naopak jeho tok mezi pouhými kulisami
života byl vždy bezelstný a nesrovnatelně rychlejší.
Znovu a znovu nám bylo připomenuto, že vše není
ničím jiným, než záležitostí měřítka: co menší je,
ztrácí se za horizontem dříve, než věci zásadní.
A nejen to. Věci nevelké k horizontu mnohokráte
ani nedospějí, jsa přikryty svými významnějšími
protivníky a kamarády. Nezbývá jim potom, než
upozorňovat na sebe značnou rychlostí, jež ovšem,
zcela ve smyslu paradoxu, jen zkracuje jejich
pobyt v myslích a celou jejich cestu do zapomnění.
Totální separace reality se tak stává skutečností.

Každý den se ráno probouzíme s tou stejnou
otázkou: je snad náhodou to, že v porovnání s dů-
stojným kýváním chobotu slona je hektický pohyb
Kašpárkův a vůbec celé jeho chování holým šílen-
stvím? Lze pochopit Kašpárka, s celou jeho chao-
tickou mimikou a dikcí jinak, než státi se součástí
jeho hry a tedy loutkou z lipového dřeva? A je snad
lípa se svými staletými letorosty podstatou Kašpár-
kovou? Jistěže ne. Ale nedivme se položené otázce.
Ona se sama nepoložila. To jen mladí lidé v post–
produktivním věku se sami navečer pokládají na lo-
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že, vonící ambrou, lípou a koniklecem. Ale nešť.
Mám na mysli jedinou věc. Je mi opravdu líto, že

se toliko lidí bojí obrů. I když se nedivím. Ono, ře-
čeno s p. Goldflamem, „on když příde takovej obřík
do města, utrhne dva paneláky, mezi ně dá tram-
vaj a celý to žvejká jako hamburgr.ÿ P. Goldflam se
naprosto oprávněně bojí obrů „jako sviňa.ÿ Ale je
strach řešení? V tomto případě bych spíš souhlasil s
p. Halíkovým: „je důvod bát se jediného – lidí, kteří
se bojí. Ti jsou nebezpeční, protože potřebují pře-
hlušit svůj strach vědomím, že se jich bojí druzí. Já
se nebojím, protože lidi odkázané na šíření strachu
vyléčíte jen tím, že se jich odmítnete bát a pomů-
žete jim zbavit se jejich strachu.ÿ

Přehrada, hranice dynamického systému přelé-
vání skutečnosti do vzpomínek a vzpomínek do za-
pomnění, oddělující línou nádrž od bystré říčky,
tato placenta v lůně přírody, slouží k zadržování
toku, jenž je dále upotřeben k výrobě jinak využi-
telné energie. Z jedné stany zapřen obr, pod hrází
pobíhají trpaslíci v Kašpárkových šatech a na pu-
peční šňůře visí archetyp současného intelektuála.

Den začíná, noc též. Čas, jehož rychlost ani směr
nelze určit, nás obklopuje. Hrdinský epos Přehrada
jsem tvořil na své rodné boudě v Krkonoších, obklo-
pen dovádivými vnoučátky – Jiřinkou, Karolinkou
a Petříkem a věděl jsem o jeho smyslu mnohem víc,
než dnes.
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