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RECENZE - KDYÅ½ V RÃ•JI PRÅ ELO
ÃšterÃ½, 08 kvÄ›ten 2007

KoneÄ•nÄ› zapr&scaron;elo... Nemohla jsem na zahradu, abych neroz&scaron;lapala cestiÄ•ky a dosetý trávník. Místo toho
jsem sáhla po kníÅ¾ce, kterou jsem kdysi dostala od mámy k vánocÅ¯m a je&scaron;tÄ› týÅ¾ veÄ•er jsem ji pÅ™eÄ•etla. Její d
odehrává v sedmdesátých letech, ale klidnÄ› by se mohl odvíjet dnes. To by ov&scaron;em pÅ™íbÄ›h by byl asi
drsnÄ›j&scaron;í, krvelaÄ•nÄ›j&scaron;í a bylo by v nÄ›m plno sexu.
Tato kniha je v&scaron;ak laskavá, humorná a rozhodnÄ› vám nezpÅ¯sobí noÄ•ní mÅ¯ry. ÄŒte se tak, jako byste se dívali na
pÅ™íjemný film.
KdyÅ¾ v ráji pr&scaron;elo
Jan OtÄ•ená&scaron;ek, ÄŒeský spisovatel, Praha 1980
Hlavní hrdinka Ludmila je uÄ•itelka z Prahy. Formou deníku vyprá
kousek ze svého Å¾ivota, kdy následuje hlas svého srdce, romantika a snílka, a následuje trochu nepraktického muÅ¾e
Petra, filozofa s doktorátem) do hlubin &scaron;umavských pohraniÄ•ních hvozdÅ¯. Mají vyhlídnutý objekt starého mlýna, který
zakoupili a rozhodli se zrekonstruovat a provozovat v nÄ›m hospodu a penzion. Na cestu se vydali staÅ™iÄ•kým, témÄ›Å™
nepojízdným vozem, kterému dÅ¯vÄ›rnÄ› Å™íkají Samson.
ZaÅ¾ijí drsnou horskou zimu a pocit bezmoci, dÅ¯m je provlhlý, &scaron;pinavý, plný harampádí a bez pÅ™ívodu elektrické
energie a vody. Musí se spolehnout jen sami na sebe. Jsou závislí na mizivých zásobách potravin, protoÅ¾e snÄ›hové
závÄ›je jim nedovolí nÄ›kolik dní vyjít dál neÅ¾ na pár metrÅ¯ od domu. Setkávání s místními lidmi probÄ›hne místy s humorným
podtextem, jindy dojde aÅ¾ k fatální neshodÄ›.
Spousta kaÅ¾dodenních trampot pÅ™i dÅ™inÄ› s vyklízením a opravováním polorozboÅ™eného domu Lídu s Petrem stme
oba si postupnÄ› uvÄ›domují, jak jim chybí mÄ›sto, kavárny, telefon &ndash; prostÄ› civilizace.
&hellip;Byla sobota, a tak jsem
se s poÅ¾itkem vÄ›novala péÄ•i o svoje tÄ›lo, umyla jsem si vlasy v &scaron;amponu, a kdyÅ¾ jsem je su&scaron;ila u okna,
naskytla se mi kuriózní podívaná.
Po cestÄ› ode vsi &scaron;el - pokud se to dá nazvat chÅ¯zí &ndash; Petr a na dlouhé &scaron;ÅˆÅ¯Å™e za sebou táhl
Ä•ernobílé strakaté, neobyÄ•ejnÄ› rohaté a neobyÄ•ejnÄ› vzpurné zvíÅ™e - kozu! Chování obou - tj. Petra a kozy - by se dobÅ™
vyjímalo v nÄ›které z nÄ›mých grotesek. V prvním okamÅ¾iku jsem nevÄ›Å™ila oÄ•ím a zauvaÅ¾ovala, jestli se Petr doÄ•ista n
V pÅ™ekotném chvatu jsem se oblékla a Å™ítila se na dvÅ¯r.
Zrak mÄ› nemýlil!
Petr uÅ¾ dovlekl zvíÅ™e aÅ¾ k jednomu z chlívkÅ¯ a teÄ• se je pokou&scaron;el dostat dovnitÅ™. MarnÄ›, koza se vzpírala
ZamraÄ•enÄ› na mÄ› vybafl: &bdquo;Nezírej a pojÄ• mi s ní píchnout! Nemá&scaron; tu&scaron;ení&hellip;buÄ• táhla ona mne,
nebo já ji, jeden keÅ™ nenechala na pokoji, zrÅ¯da! A vykadila nÄ›co pÅ™es milión bobkÅ¯!&ldquo;
KoneÄ•nÄ› je mlýn opra
pokoje zaÅ™ízeny a hospoda otevÅ™ena, ale nejsou jaksi hosté a kýÅ¾ený efekt se nedostavil. Idylka se nekonala... Následke
je paradoxnÄ› i po velkém fyzickém a psychickém vypÄ›tí návrat zpÄ›t do Prahy, který Lída bere trochu jako svoji prohru, ale
souÄ•asnÄ› jako ulehÄ•ení. Její vztah s partnerem tato Å¾ivotní epizoda jen upevnila, a i kdyÅ¾ oba musí znova zaÄ•ínat, nepÅ
závÄ›r knihy jako rezignace.
Knihu doprovázejí ilustrace mého oblíbeného malíÅ™e Jana ÄŒerného. Krásné a pohodové
chvíle pÅ™i Ä•tení vám v&scaron;em pÅ™eje Regina
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