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Yoko Ono a dva páni za dveﬁmi…
JiÏ brzy se i emigrantská du‰iãka doãká. Bude moci
volit. Nutno ﬁíci, Ïe jiÏ nyní se bojuje o kaÏdého
voliãe. KaÏd˘ hlásek se poãítá. Ne, Ïe by snad nûkdo
ve volbách prohrál, ale bude záleÏet na tom, kdo
potáhne první bíl˘mi figurami. Yoko Ono to nedávno
vyﬁe‰ila na v˘stavû v Torontu, kdy oba ‰achisti mûli
bílé figury a na ‰achnovnici dokonce chybûla i ãerná
políãka. S chutí jsem pozoroval, jak k této hﬁe, pﬁi
které nemÛÏe b˘t poraÏen˘ch zasedla torontská
omladina a snaÏila se vytvoﬁit nûjaká pravidla hry.
Velmi bych se divil, kdyby je nevytvoﬁila. K dynamice
doby totiÏ patﬁí to, Ïe se napﬁed vytvoﬁí jakási hra a
pak se teprve k ní dotváﬁejí pravidla. Yoko Ono pﬁi‰la
i s jinou my‰lenkou. Postavila na plexisklov˘
podstavec jablko. KdyÏ pﬁi zahájení nûkdo do nûho
kousl, okomentovala to, Ïe totéÏ udûlal pﬁed léty i
John Lennon. PÛvodní zámûr v‰ak byl v tom, Ïe
jablko se mûlo pomalu rozloÏit. Na jiném místû mezi
prÛhledn˘mi panely mÛÏeme spatﬁit záchodovou
mísu. Bludi‰tû, kter˘m se musíme proplést pﬁipomíná
pocity, které jsme nejednou zaÏili. Do jaké míry tato
instalace pﬁipomíná „záchodovou kulturu”, kdy k
tomu, aby si nûjak˘ kritik v‰iml v˘stavy bylo zapotﬁebí
alespoÀ jedné záchodové mu‰liãky ãi pisoárku, si
netroufám posoudit.
Yoko Ono tvoﬁila svoje happeningy v ‰edestát˘ch
a sedmdesát˘ch letech. Po smrti Johna Lennona se
jaksi stáhla a my nyní z dálky mÛÏeme pozorovat
tuto dobu a zpÛsob my‰lení.
Tehdy v roce 1976 se konal v âechách jin˘
happening - volby. Vypadalo to jako volby, házely se
lístky do uren jako pﬁi volbách, jenÏe jaksi chybûly
ãerné figurky. Nebylo z ãeho volit. Nejeden z m˘ch
pﬁátel se tohoto happeningu zúãastnil a
„provokativnû“, aniÏ by se podíval, co na tûch lístkách
je „to“ tam hodil. Jiní vymysleli ‰ikovnûj‰í obezliãku:
Odhlásili se v místû trvalého bydli‰tû a jinde se
nepﬁihlásili. Pﬁi tûchto volbách se totiÏ jaksi nejednalo
o to, aby se nûkdo zvolil, ale aby obãan vzdal úctu
vládci a prokázal respekt ke státnímu zﬁízení. Poslední
moÏností úniku byly chaty a chaloupky, kam obãan
prchal v dobû svého volna.
Pokud neprchl, neodhlásil se a ne‰el volit, vypravili
se za ním pﬁed uzavﬁením volebních místností dva
pánové. Pan Intelektuál (zastupující pracující
inteligenci) a pan Lopata (kopající za dûlnictvo) a
pﬁi‰li ho upozornit, Ïe jsou volby. Mûli to vût‰inou
jednoduché, protoÏe takov˘ch neposlu‰n˘ch jedincÛ
bylo, Ïe by je na prstech jedné ruky spoãítal. Vût‰inou
zazvonili a pokud by byl ãlovûk dostateãnû otrl˘, tak
by neotevﬁel. Pánové si v‰ak dávali pozor, aby
zvonili dost hlasitû. Pak si stoupli do dveﬁí a dialog
mohl zaãít. „Pane Bﬁezino, vy jste si zﬁejmû nev‰iml,
Ïe jsou volby,“ zaãal pán za dveﬁmi pﬁátelsky. Byl
jsem na tahu ãern˘mi figurami: „Ale ne, pánové, já
nevolím.“ „To snad nemyslíte váÏnû, to byste musel
mít k tomu nûjak˘ dÛvod! To je klukovina, co dûláte.
Máme tady babiãku, která k tomu dÛvod má a ta
ﬁekne: ,Vy jste mi sebrali to pole…’ A vidíte ta tam jde
a tu kandidátku ‰krtne, ale vám jsme nic nesebrali,
tak vy k tomu nemáte dÛvod!“ Stﬁihl jsem v rychlosti
modlitbiãku k nûkterému ze svat˘ch, aby mi pomohl
a zároveÀ jsem se druh˘m okem poraÏenecky podíval

Instalace Yoko Ono v Art Gallery of Ontario pﬁipomíná ãeskou pﬁedvolební scénu.: Tﬁi ‰achisti (ODS, soc. dem. a dvojkoalice)
pouze s bíl˘mi figurami hrají na ‰achovnici bez ãern˘ch políãek.

po botách, Ïe jim to tam taky „provokativnû“ hodím.
Z dialogu se v okamÏiku pomlky stal trialog. Do hry
vstoupil druh˘ muÏ, ponûkud mlad‰í, ale i s vût‰ími
svaly - pan Lopata: „Je to va‰í obãanskou povinností
jít volit.“ Pan Intelektuál, zﬁejmû úﬁednû nadﬁízen˘,
ho v‰ak zmrazil pohledem. „Není to povinností,
Vojto, ale to, co tady pﬁedvádí pan Bﬁezina je
tolstojov‰tina…” „Modlitba byla vysly‰ena!“ zajásal
jsem v duchu a nahlas jsem dodal: „Ano, a Tolstoj je
mÛj nejoblíbenûj‰í spisovatel!“ Získal jsem
momentum a oni ztráceli ãas. Do uzávûrky volebních
místností chybûlo jiÏ jen dvacet minut. PﬁestoÏe
‰kola, kde se volby odehrávaly byla naproti a z okna
jsem s chutí pozoroval nestárnoucí Ïákynû gymnázia,
vûdûl jsem, Ïe za tûch dvacet minut mne tam
neodtáhnou ani párem volÛ.
Mlad‰í Lopata si mne je‰tû jednou vyfotografoval
zlobn˘m okem. Star‰í Intelektuál se podíval na vizitku
na dveﬁích a sarkasticky poznamenal: „A Jeronym
také nevolí, Ïe?“ Teì jiÏ skoro vítûznû jsem odpovûdûl
za star‰ího bratra: „Ten taky nevolí!“ Intelektuál
nechtûl zanechat ‰patn˘ dojem lidového ãlovûka a
poloÏil poslední otázku: „A jak˘ je vá‰ dÛvod, proã

nevolíte?“ „ProtoÏe jste zavﬁeli mého pﬁítele
Svatopluka Karáska a jeho pﬁátele…“ vyhrklo ze
mne. „No víte, já jsem od Bezpeãnosti a já se mohu
na tento pﬁípad podívat, ale kaÏdopádnû vám pﬁeji
hodnû obãanské stateãnosti do dal‰ího Ïivota,“
skonãil s potmû‰il˘m úsmûvem.
Od té doby jsem ani pana Intelektuála od
Bezpeãnosti ani pana Lopatu (pravdûpodobnû ze
stejného podniku) nevidûl. Zﬁejmû se v‰ak na pﬁípad
pﬁece jen podíval a zde je v˘sledek: Svatopluk
Karásek letos kandiduje za ãtyﬁkoalici, trojkoalici, ãi
dvojkoalici, ãi za stranu Lidovou nebo snad za její „B“
muÏstvo US (Uhelné sklady).
Yoko Ono udûlala chybu. Pﬁi leto‰ních volbách
nemûla b˘t ‰achovnice ãtvercová, ale trojúhelníková.
A pokud si chcete tipnout na vítûze, tak vyhrají bílí,
ãerní totiÏ nepﬁekroãí pûtiprocentní hranici. Jen to
budu mít do Ottawy o trochu dál neÏ pﬁes ulici do
gymnázia v Ohradní ulici. âasy se mûní a tehdy
jsem si toho nedokázal povaÏovat. Ale tehdy jsem
také nemohl volit Karáska.
Ale‰ Bﬁezina
***

RADIO BOHEMIA lze poslouchat v Torontu a okolí na frekvenci 530 AM
a to od pondûlí do pátku od pÛlnoci do jedné hodiny v noci.
NezapomeÀte, Ïe pondûlní vysílání je uÏ v noci z nedûle na pondûlí.
Vysílání z pondûlí na úter˘ zaãíná jiÏ ve 23:00 hod.

E-mail: radiobohemia@hotmail.com, tel.: 905-846-4563

