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Mèl byste chut'si zavzpomínat na prehístorii a vznik Charty 77?

Pro mne osobné to viechno- zaélo nékdy v lednu nebo únoru roku 1976. Byl jsem na Hródeèku sóm,
vóude spousta snéhu, venku noèni vónice, jó cosi psal a najednou nékdo buSi ira'dvefe. Jdu oteviit a za
dveimi stoji jeden p_iítel, ktereho nechci jmenovat, celj' zmrzly a zasnéZeny. Stróvili jsme spolu noc
debatou pii koiaku, ktery piivezl. Tento piitel mijen tak mezi ieéi navrhl, abyóh se nèkdyìetkal i lvanem
Jirousem, a nabidl se, Ze to zprostiedkuje, protoZe se s ním shodou okolnosti èasto vidó.Jó se sJirousem
znal,_asi dvakràtjsme se pii néjakj'ch piileZitostech setkali koncem Sedesàtj'ch let, od te doby isem ho
nevidè|. Jen ke mné tu a tam dolehly rúzné trochu divoké a jak se pozdéji ukóialo, velmi zkreslenc zpràvy
o spoleéenství, které zformoval a nazval undergroundem, a o Plasticich, nekonformní rockové kàpelè,
kolem niZ bylo t^oîospoleèenstvi sou,stiedèno a jejímí bylJirous umèleckj,m vedoucim. On mèl o mnè-, jak
ze s-lov piitele Snéhulóka vyplynulo, rovnèi nepiiliS lichotive mínèni: byl jsem pro néj piisluinik-em
oficiàlni a oficiàlné tolerovane opozice, tedy vlastnè establishmentu.

Asi po mésici, kdyi jsem byl v Praze, jsem se peèi piítele Snéhulóka sJirousem skuteènè seiel. Mèl
vlasy aZ na ramena, jini vlasóèi k nèmu plichózeli a zase odchózeli, a on mluvil a mluvil a vysvétloval mi, jak
to v5echnoje' Dal mi svotZprauu o tietím Òeském hudebním obrození a pou5tél mi ze staìeho chroptíciho
magnetofonu-skladby Plastikú, DG 307 a dalSich undergroundovj'ch kapel. Aè nejsem iódnj' odboiník na
rockovou hudbu, pocitil jsem ihned, ùe z téch nahróvek cosi pozoruhodného vyzàiuje, ie to vúbec nejsou
nèjaté potrhlé schvólnosti nebo diletantske pokusy o extravagantnost za kaZdòu cenu,jak by odpoviialo
piedchozímu doslechu, ale ie to je hluboce autenticky vyraz iivotniho pocitu lidi drcenli'ch 

-bidou 
tohoto

svéta, zneklidiující svou hudebni magii ajakousi vnitini varovnosti; cítiljse,,r, ie tujde o véc vóZnou a
opravdovou, o vskutku vnitiné svobodnou artikulaci existenciàlni zku5enosti, které mùsi rozumét kaZdj,,
kdo_je5tè ú_plnè ne,otupè|. Jirousovy vj'klady rychle rozptlflily nedùvéru, vypljzvajici z piedchozích
útrikovitich a leckdy posméSnych informaci. Cítiljsem prostè najednou, ie pravdaje na strant tèchto lidí,
at'si iikaji kolik chtéji sprostj,ch slov a at'maji vlasy tieba aZ na zem. Kdesi v útrobóèh tohoto spoleéenstvi,
postoje a tvorbyjsem tuSil zvló5tni óistotu, stud a zranitelnos! vjejich hudbè byla zkuSenost meiafyzickeho
hoie i t_ouha po spóse. Zdólo se mi, ie tenhle Jirousúv underground je pokusem dàt nadéji tem
nejvydèdènèjéím.

Jirous mne pozval na koncert, kterj' mèl byt asi za ètrnóct dní nékde za Prahou. Ten koncert se uZ
nekonal: mezitimJirouse zavieli s celou kapelou i se zpévóky undergroundu, celkem asi devatenóct lidí.
Dozvédèl jsem se to na Hràdeèku a piijel hned do Prahy, protoie mi bylo jasne, Ze je tieba nèco délat, a
protoZe 9i b_ylo jasné, Ze to je na mnè. Védèl jsem taky, Ze nebude asi lehké ziskat pro ty chlapce Sirsi
zastàni. Z lidí, kteií piichózeli v úvahu,je skoro nikdo neznal, pievlódala mezi nimi podobnà nedúvéra,
kterou jsem mèl jó pied setkànim s Magorem (to je Jirousúv pseud.onvm), nemèl jsein v ruce témèi nic
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