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Dalibor Pokorný

Mi].an JankovÍč ně nejdřív fotografoval

To Jsme se v].astně ještě neznaIí. Bylo to v Kersku'  žl la ton-

lcát Ještě noJe nanínka, sedě1l jsme s paneln Hrabalen a paní llra-

balovou u Hraba1ů, a].e $lávků }trabalůn což byl bratr pgna spl.oovg-

tele. Pan doktor .Iankovlě cvakal aparáten a šla řeě. tsyl joem na

něj zvědaveJ Jako na kažťtého nového člověka, ale on neda} nahlíd-

nout. Nepřeěet jsem ho. v idě1 Jsem' že to není Jen tak nějaký fo-

tograf 1 ale že knon tohor Co.umí' taky uní fotografovat a ví přas-

něl eo se ná dě]-at. Tai(y vzponínán, Že jsen něl takový prlnlt1vní

aparát pro dětl a taky Jsen fotografoval. I toho tlankoviče. Jcnže'

kdyŤ wtáhl vytáhJ. všellJeké obJektÍvy a vyněňoval Je " 
uÉť"o"r

bl .eskem, tak jsem n.r povídal:  Pane.Iankov1ě'  Já to zabalín'  př lpa-

dcn sl ved].e vás trapneJ. on ge sná]. a cvakal všectrny 1 taky pana

Br"analda a Ještě Jednoho holohlavého židal který n1 je podoben,

nebot o mrě s l  taky kaŽdý nqyslí,  že jsen žld'  a nožná jsem.

0ch1ad11o g €. Když Jeen sl ob].ékl nors$Í swtr 9e sobama, Jak

sl v dlouhé řadě čuehaJí k zadkůn, řekl pan rlankovlěl teá jste p8.

ns Pokorný děsně fotogen1ckéJ. Náhle. Stoupněte s1 takle. A vyzval

mě, abyeh nu zapózoval .  Mám ty fotky ted, když píšu, před sebou.

rlsou krásné, dokonalé. tlaeně eítín ten chladný podrinní den a tu

pohodu, kdy Jsem najednou srněl nez1 spÍ.sovatele , protože nÍ vyšly

takové dvě knÍžečkyn a všlchn1 je čet].í, í ten JankovÍě Je znal'

a Já Jsen věděI '  že ně v].astně fotografuJe jeko spisovatele. Všech-

no bylo ohronrré a Já Jsen něl vel1kou důvěru v sám seb€ a pan l{ra-

ba]- sptsovatel by3. Ještě norná].ní' ěIověk' kterénrr se ngudělal gé-

niusn jako se někomu udělá qiron, a Je ochoten se nechat obvázat

státní cenou Kl. Cottwa].da a zasloužll.ým uně}řectvÍm.

Jankovič ni př1nes ty fotly' když Jsen už stoňal' a stona}

].
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jsen dlouho. f'aky m1 lúilan. a to jsme si pořád ještě notykal1'

napsal na 7ty no je dvě i<nížečky psaní. Ylagtně rozbor ' posouza-

níl kr1t1ku' a kladnou. Tenkrét Jsem pochopil a taky se nějak

dověděl '  že ten i l lÍ lan r lsnkov1č Je ten saný dr. .Isnkov1ěn který

s dr. Pytlíkem př1pravuje a redÍglJe fiaškovtr oí1o, a žg Je &o-

mentálně v nem1Iost1 Jako Já jsern by1 v nemi lostí v rozhlase,

kde Jsem se má].em kdysÍ proslavll a dělal Jsem tu prác1 rád.

ďenže pak Jsem stona]. a vždycky jsora s €  zag6 trochu vzp&Ba-

tova]. a pořád Jsno se občas s }óilanen víděll ' třeba jsem za nínn

Jel. někam do domečku u krásného kostela a je}o se přes Pečky

n& dráue, kde měla noJe rrramínka katnarádieu, ktorou nev1děla pa.

desét let. Tak j*em IýiÍlen& pomelu poznával' taky ně zagvěcoval

do unění ťotografovat a Já Joem si pořídÍl zvětšovák a ěervgné

světé].ko s mlskgmt a děla1 Jsen ce1é noe1 velri1 špatné ťotogra-

ťie9 nrotože nomám trpě11vost jato lťíilan. Žlj isttl jsem, ža ivij.-

lan Je dobrý, a1e úplně neprůboJrgÍ č1ověk, ba co horšího, že

Je sk,,omrrý. Že je skoro pravý opak nno, že je váĚný s důležíté

věct bere váEné, Ža se n1kdy noproducíruje' kdežto já vždyc}ry

g rád. fr l lgn'  že unní a ví, a le vždycky je radš1 ve stfuun ale,

že ta}ry není malý český č1ověk ".čč, že nu nlkdy nikdo nepomoh

a tsílan by st taky nikdy níkomr neřek].. Já Jsoni nrr nijak pomocÍ

nemoh' ečkollv s6 u&se smín producírovat v rozhlase, a ixi lan

pořád fotografuJe ty oÍJ.nÍ.ce, které 86 posteví o brzy zníčí,

že píše Jen tak pod rukou, že mu c|rybí přesně ta míra drzost1,

kterou nají všÍc|urt takzvaně g].avní lidé. .Isn € už ve věkrrl kclJ

nastává t řÍdění do škatulek s lávy. Á já už taky př išel na to,

že 1epší mÍt slušný rukopts v šupJ.íinr než někdy škrtat a chodit

s deskaní, pok].onka u vrblčok' tady bycii měl rográn nebo esej.

ďenže Já neumím fotografovat a nějak s8 živit tgusÍmo' i když

třeba u nás exístují penzo. túiIana vítám nrez1 dědkama, což
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noznam€ná' že pořád neJsou krásnd brunety t b3"ondýny pod třtcgt.

A qyelím o1, ž,a Je noc dobře, že neJone přtzdobení přídon\y

7'd. Nejed3.ého aní Kl. Gottwalda' g ta*ry sl. qysJ-ín' Jak s1 ryslel

taky vell$ Pepík H].ínomazl Ai nán kažěý políbí prdel. On ěae

sl přebere, co kdo byl, %a ca stá} ' & gapoirienutý génl.us je sko-

lo steJně smutná zálež1tost Jako stgrý dÍvade}ní p3.akát' a saf-

ll8r co Já už zažÍ"]. dnes zapon€nutýchn kdysí gén1ů. A tak sl přl-

pomínán' že Jsen pořád Ml].anov1 dlužen z.a spouatu krásných fo-

tek' kde ně fotÍl s nama].ovaneJng nahateJna ženeke jng' což gán

takovou aál1bu. Íak nu prosín Yás řekněte' že ho nán rádr Froto-

ža s1 nornálně mrža{ý novyznávaJí ].ásku1 a že Je dyctnky u mě

vítán a Ee ho prosín, kdyby se mí náhodou uděla1 génlus, nebo{

ě1ověk k stánu blbne, ai ně písenrrě a teIegraf1cky kopne do pr-

deLe.
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