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PÃ¡tek, 30 bÅ™ezen 2007

Nejsem nemluva, ale mluvím pomÄ›rnÄ› struÄ•nÄ›. Ne tak kaÅ¾dý, neboÅ¥ lidé jsou rÅ¯zní. NÄ›kdy se divím, Å¾e nÄ›kteÅ™í l
o Ä•em ne mluvit, ale pÅ™ímo Å™eÄ•nit. NÄ›kdo se podívá z okna a Å™ekne jedno slovo: pr&scaron;í. Jiný na stejný podnÄ›t
napí&scaron;e celostránkový Ä•lánek. Jsou borci schopní napsat 30stránkovou disertaÄ•ní práci na téma zavazování
tkaniÄ•ky u bot.
Spisovatel A. C. Nor bydlel za 2. svÄ›tové války v Praze na SpoÅ™ilovÄ›. MÄ›l sluÅ¾ebnou známou struÄ•ným vyjadÅ™ov
Jednou, pÅ™ed nÄ›jakým Å™í&scaron;ským výroÄ•ím, zapomnÄ›l vyvÄ›sit prapor. V dobÄ› jeho nepÅ™ítomnosti pÅ™i&scaron
pÅ™ipomnÄ›l to. Spisovatel pak veÄ•er pÅ™i návratu na&scaron;el na stole lístek se vzkazem sluÅ¾ebné: &bdquo;Pane Dr.,
pÅ™i&scaron;el str. a naÅ™ídil vystrÄ•it pr."
Z jiného soudku jsou dal&scaron;í pÅ™ípady. Bývalý nejvy&scaron;&scaron;í p
SSSR Nikita SergejeviÄ• Chru&scaron;Ä•ev jednou pronesl v OSN 6hodinový projev. 25. února 1998 jej ve výÅ™eÄ•nosti
pÅ™ekonal tehdy 71letý kubánský vÅ¯dce Fidel Castro. Poté, co byl znovu zvolen prezidentem, hovoÅ™il pÅ™ed 595 poslanci
parlamentu bez pÅ™eru&scaron;ení 7 hodin a 15 minut.
Ale vrátím se na domácí pÅ¯du. KdyÅ¾ jsem v pÅ¯li 60. let coby uÄ•eÅˆ na praxi potÅ™eboval v továrnÄ› nÄ›co vysvÄ›tlit, stá
se mi, Å¾e jsem byl odkázán na kvalifikovaného odborníka slovy: &bdquo;Jestli má&scaron; dost Ä•asu, Å™ekni si panu
Eliá&scaron;ovi." Ten ochotný muÅ¾ totiÅ¾ ve snaze o dobré vysvÄ›tlení mluvil ob&scaron;írnÄ›, pÅ™itom narazil na dal&scaro
dal&scaron;í vÄ›ci, které také vysvÄ›tlil a jeho podání tak bylo Ä•asovÄ› nároÄ•né. Ze známých osobností byl výÅ™eÄ•ný i popu
herec Vladimír Men&scaron;ík. Byl si toho dobÅ™e vÄ›dom, a také pÅ™i jednom ze svých vystoupení Å™ekl: &bdquo;Já jsem t
ukecanej... Já uÅ¾ jsem si kolikrát Å™ekl: pro Krista pána, co já tolik kecám?"
Z nové doby se mi vybavuje vzpomínka
na soukromý telefonát jedné Å¾eny. Byla ohleduplná. Aby volaného nezdrÅ¾ovala, uvedla své sdÄ›lení slovy: &bdquo;Tak
jenom struÄ•nÄ›." To &bdquo;struÄ•nÄ›" jí trvalo pÅ™es 3/4 hodiny. Bylo to na úÄ•et volaného...
V&scaron;echno má své výhody a nevýhody. StruÄ•nost nezdrÅ¾uje a neunavuje, ale nemusí vÄ›c pÅ™esnÄ› vystihnout.
Ob&scaron;írná mnohomluvnost dokáÅ¾e v&scaron;echno vysvÄ›tlit a nÄ›kdy i poskytne záÅ¾itek. NÄ›kdy... JiÅ™ík
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