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Bez oka by nebyl svět

Christian Morgenstern. Psal se rok 1957, když jsem ponejprv 
zaznamenal jeho jméno. Zpíval jsem tou dobou své pošetilé 
písničky ve vinárně Reduta a tam si mě přišel poslechnout 
můj vzdělanější kamarád Ivan Vyskočil. A ten to jméno vyslo-
vil. Pravil, že je vidět, že jsem četl Morgensterna. Jenomže já 
nevěděl, o koho jde. Ivan mě pak s lyrikou pana Christiana 
seznámil a mně došlo, že ano, ty jeho básničky jsou mně 
blízké, a přátelství s nimi se rozpoutalo: četl jsem je zas 
a znova a za chvíli jsem mnohé z nich uměl nazpaměť, aniž 
bych se je učil.

Začal jsem se zajímat o jejich překlady, sehnal jsem si 
i knihy s německým originálem, četl jsem a žasl, žasl jsem 
a četl, a tak pořád dokola. A nesmírně mě zajímaly ty nejrůz-
nější překlady, to úsilí českých poetů a překladatelů zaobí-
rat se verbálním humorem té hravé poezie a někde v duši, 
o níž se domnívám, že ji mám, vznikala touha taky se vyrov-
nat s tou krásnou poetikou hračiček, blbůstek a slovních 
kotrmelců a pokusit se zasnoubit je s češtinou. Zatím se to 
nestalo, a tak jen sleduji, jak mě předbíhají jiní odvážlivci, 
a jelikož jsem prost závisti, raduju se, když se jim dílo daří. 
Neboli přeju všem čtenářům, aby povedená knížka, kterou 
třímají v ruce, jim udělala tolik radosti jako mně.

Jo, a abych nezapomněl: jmenuju se Jiří Suchý a jsem 
český komediant a od roku 1957 obdivovatel Christiana Mor-
gensterna.
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a můrběs rdousí sen.


