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Lidé, kteÅ™í mÄ› nÄ›kdy vidÄ›li obleÄ•eného, vÄ›dí, Å¾e pokud o nÄ›Ä•em vÅ¯bec nic nevím, pak je to móda. Ale protoÅ¾e jse
Ä•lovÄ›k, tak vÅ¾dycky, kdyÅ¾ o nÄ›Ä•em vÅ¯bec nic nevím, kouknu na Wikipedii a pak s tím machruju na Facebooku. Tentokr
jsem si tedy vyhledal slovo &bdquo;móda&ldquo; a vám doporuÄ•uji udÄ›lat totéÅ¾, zejména pokud chcete vidÄ›t fotografie
velmi pÄ›knÄ› tvarovaných nahých dívÄ•ích zadeÄ•kÅ¯, tlustého chlapa bez obliÄ•eje v tangách, jiného chlapa v tangách, pána v
klobouku a dva velmi detailní penisy v obrovském rozli&scaron;ení &ndash; a to nemluvím o fotografiích TádÅ¾ Mahálu a o
obrazu od Pieta Mondriana. No fakt, schválnÄ› si to zkuste.

KdyÅ¾ jsem se dost vynadíval na TádÅ¾ Mahál, pÅ™eÄ•etl jsem si i doprovodný text a dozvÄ›dÄ›l se tak o módÄ› spoustu
stra&scaron;nÄ› zajímavých cizích slov. Text se zabýval sociálními, historickými a filosofickými faktory, které definují módu se
v&scaron;emi jejími aspekty tak dokonale, aby tomu nikdo nerozumÄ›l. Abyste si text nemuseli Ä•íst a mÄ›li dost Ä•asu na
obrázky, pokusím se vám ho pÅ™eloÅ¾it pomocí jednoduchých Ä•eských slov. PÅ¯vod &bdquo;módy&ldquo;
&bdquo;Móda&ldquo; je cizí slovo, pÅ™evzaté z nÄ›jakého cizího jazyka, patrnÄ› z francouz&scaron;tiny, coÅ¾ je jazyk, kterým
mluví prakticky právÄ› jen o módÄ›, o jídle a o sexu. Francouz&scaron;tina toto slovo pÅ™evzala z latiny, coÅ¾ byl kdysi dávno
takový jazyk, ve kterém lidé psali samé staré knihy, které nikdo nechtÄ›l Ä•íst, a tak se nakonec lidé dohodli, Å¾e tenhle jazyk
nebudou pouÅ¾ívat a vynalezli místo nÄ›j ital&scaron;tinu, která se pouÅ¾ívá úplnÄ› stejnÄ› jako francouz&scaron;tina
k rozhovorÅ¯m o módÄ›, jídle a sexu, akorát je je&scaron;tÄ› dvakrát rychlej&scaron;í. &bdquo;Móda&ldquo; vznikla v dávné
historii, kdy bohatí lidé mÄ›li zlaté prsteny a zlaté pÅ™íbory a zlaté talíÅ™e a oblékali se do samých zlatých a drahých vÄ›cí. Ch
chtÄ›li vypadat a Å¾ít stejnÄ›, a tak se snaÅ¾ili bohaté lidi napodobit a kupovali si v asiashopech laciné napodobeniny zlata
z umÄ›lé hmoty. V&scaron;echny ty Ä•ínské &scaron;mejdy se ale brzy rozbily a lidé je museli vyhodit. Proto dnes máme
plné hrady a zámky drahých &scaron;atÅ¯ a nádobí a obrazÅ¯ a památek ze zlata, kdeÅ¾to laciné Ä•ínské &scaron;mejdy se
nám z tÄ›ch dávných dob nedochovaly. Co je to &bdquo;móda&ldquo; dnes Podle Wikipedie &bdquo;móda&ldquo;
zahrnuje nejenom to, jak se oblékáte, ale i jak se chováte, co Å™íkáte, co dÄ›láte, co si myslíte, co si nemyslíte, na co
myslíte a co si o tom v&scaron;em vÅ¯bec myslíte. K tomu je&scaron;tÄ› zasahuje v&scaron;echny moÅ¾né oblasti Ä•innosti,
vÄ•etnÄ› tÄ›Å¾kého prÅ¯myslu, lingvistiky a pohÅ™ebnictví (váÅ¾nÄ›!), a to navíc i u jiných Å¾ivoÄ•ichÅ¯ neÅ¾ je Ä•lovÄ›k, na
Z toho vyplývá, Å¾e módu v tÄ›Å¾kém prÅ¯myslu vymysleli pÄ›vci. VlastnÄ› ne, vyplývá z toho, Å¾e móda je potÅ™ebná a pÅ™
protoÅ¾e i obyÄ•ejnému Ä•lovÄ›ku, jako jste vy, pomÅ¯Å¾e, aby se nÄ›kam zaÅ™adil, a ostatním zase pomÅ¯Å¾e, aby si zaÅ™
CoÅ¾ zní uÄ•enÄ›, ale vÄ›Å™te mi, Å¾e na Wikipedii to má pÄ›t odstavcÅ¯ cizích slov. Problém je, Å¾e jakmile se zaÄ•nete o
a chovat urÄ•itým zpÅ¯sobem, jsou lidé celí Å¾haví vás &scaron;oupnout do nÄ›jaké &scaron;katulky. Sotva se zachováte
jinak, neÅ¾ od vás lidé oÄ•ekávají, jste za hlupáka. Tak napÅ™íklad: kdyÅ¾ si necháte narÅ¯st plnovous, vezmete si kostÄ›né
brýle a na rozhrkaném favoritu si dojedete do biokavárny objednat &bdquo;pikolo&ldquo;, dostanete pÅ™edná&scaron;ku.
Nebo: kdyÅ¾ si vyholíte lebku a v maskáÄ•ích zamíÅ™íte na sraz vlastencÅ¯ vykládat, Å¾e i v jiných Ä•ástech svÄ›ta mohou Å¾
normální lidé jako my, tak dostanete pÅ™es hubu s tím, Å¾e my musíme sbírat víÄ•ka. Zato kdyÅ¾ v tomhle outfitu vejdete do
biokavárny a objednáte si pikolo, tak ho OPRAVDU DOSTANETE. Dal&scaron;í potíÅ¾ módy je, Å¾e si nikdy nemÅ¯Å¾ete bý
jistí, jestli to, Ä•emu se dneska vysmíváte, nebude za týden v módÄ›. VlastnÄ› si nemÅ¯Å¾ete být jistí ani tím, jestli je zrovna v m
vysmívat se tomu, co právÄ› není v módÄ› a jestli zrovna není nÄ›kde v módÄ› to, co není v módÄ› tady. KaÅ¾dá módní vlna je
z pomíjivosti a jednotlivé módní vlny se pÅ™es nás valí takovou rychlostí, Å¾e Ä•lovÄ›k vÄ›t&scaron;inou ani nestihne zaregistr
jaká móda je právÄ› v módÄ›. Co s tím? PÅ™ekvapí vás to, ale Å™e&scaron;ení existuje: namísto módních dÅ¾ín s proÅ™ízn
noste tygÅ™í elasÅ¥áky, na stÄ›ny si místo módních maleb zakrvácených dÄ›tí od Josefa Bolfa povÄ›ste obrázky andÄ›lÅ¯
a majákÅ¯ a delfínÅ¯ a koÅˆÅ¯ a západÅ¯ slunce, poslouchejte romantické písniÄ•ky z kompilací nejvÄ›t&scaron;ích romantických
hitÅ¯, zkrátka zavalte se tím nejvÄ›t&scaron;ím kýÄ•em. Ten je totiÅ¾ &ndash; na rozdíl od módy &ndash; vÄ›Ä•ný. A navíc zaÄ
zase pÅ™icházet do módy.
JAN FLA&Scaron;KA - kdyÅ¾ si autor Ä•te Wikipedii, má na sobÄ› #elasÅ¥áky
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