Tanec v dešti

Dostáváme se do krásného sousedství. Mramorová budova, krásně zdobená, vypadá to na
čtvrť, kde žijí samí přátelští lidé. I když moment, že by to nebyla úplně pravda? Ze dveří
vyšel pan Roberts, který začal zpívat: „Dnes je krásný den v tomhle sousedství…“ Společně
pozdravil rodinu Whitů, Jacksonů, Roubíčků i Lakatošovu. Pak se tam ovšem zjevil pan Kim
se srandovním příjmením, které ani nemohl nikdo vyslovit.
„Helemese, koho pak to tady máme?“ Prohlásil veselým hlasem pan Roberts, „že by k nám
přijela pouť? Tak brzo?“
V tom všichni začali prozpěvovat: „Žluťásku, žluťásku, čičorečko…“
To však Kima trošku zmátlo a nevěděl, jak má na to reagovat. Jestli to má brát jako poklonu
anebo jako urážku. Rozhodl se, že to bude brát jako poklonu. Když se ho pak rodina
Roubíčků optala, zdali nemá k prodeji nějaké oblečení, či nějaké další nekvalitní výrobky
značky Made in China, to už Kim začal tušit jisté negativní vibrace. Když na něj pak rodina
Lakatošů zakřičela, aby se vrátil zpátky do Hong Kongu, věděl, že je něco špatně. Uvědomil
si, že si z něho celé sousedství dělalo srandu, kvůli jeho původu a rovněž i kvůli jeho
srandovnímu vzhledu. I když jeho pleť nebyla přímo nažloutlá, jeho oči jako by měli takovou
nezdravou barvu. Všichni z jeho výrazu zkrátka usuzovali, že má tenhle chlapík trošičku
pokřivený náhled na svět.
Kim se však rozhodl, že nastaví druhou tvář, ostatně tak jak to dělal vždycky. Jelikož byl
v ohromné nevýhodě a ve velké přesile, nedokázal nikdy proti takovým urážkám bojovat a
nikdy se nedokázal vzepřít, protože šance hráli vždycky proti němu. Začal proto přemýšlet,
jak by mohl proti tomuto všudypřítomnému rasismu bojovat, tak aby jeho život nebyl
neustálá útrapa plná rasistických narážek a poznámek. Podle jeho Čínského nebo
Vietnamského strýčka (ono je to vlastně jedno) nejlepší způsob, jak bojovat proti nepřátelům,
je jejich poznání. Jak říká kniha „Umění války“ je dobré znát svého nepřítele. V tomhle
případě je však nepřítel velmi neurčitý. Jeho hlavní nepřítel byl rasismus, a ten byl v podstatě
všudypřítomný. Jak tedy bojovat proti někomu, kdo je všudypřítomný? Rasismus se totiž
vyskytoval v každém druhém člověku, kterého potkal. Jak tedy proti něčemu takovému
bojovat? Ježíš Kristus například radil – nastavit druhou tvář. Jiným slovy, když je někdo na
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tebe zlý, ty na něj buď hodný, a to i několikanásobně víc. V dnešní době však víme, že něco
takového je naprostá blbost. Jak se tedy bránit proti rasistickým urážkám?
V tom to Kima napadlo, bylo to v podstatě jednoduché, až se zasmál, že na to nedošel už
dávno. Například, z jednoho zpěváka si kdysi dělávali srandu, že byl teplý. A jak to tenhle
zpěvák vyřešil? Jednoduše, začal si dělat srandu sám ze sebe, že je teplý, a od té doby už si
z něho nikdo srandu nedělal, protože to nemělo cenu. Zpěvák totiž jako by svým nepřátelům
sebral všechno střelivo, a vystřelil si ho do sebe sám. A něco takového mu působilo strašnou
rozkoš a potěšení. Kim si uvědomil, že naprosto stejnou taktiku by mohl uplatnit i on.
Rozhodl se tak pustit do toho hned ten následující den.
Když šel do restaurace, jeden z hostů zatím okamžitě přišel a řekl mu: „To je dobře, že jsi
tady, prosím tě, moje malá dcerka by potřebovala nějaký tričko a halenku.“
„A nechtěl byste radši negližé?“
To toho pána viditelně zmátlo, a následně ho to i dost urazilo, protože mu došlo, že z něho
Kim udělal pedofila. To byla taktika číslo jedna, převést rasistickou urážku na něco horšího a
namířit to na svého oponenta. Nejednalo se ani o zdaleka poslední urážku. Když pak šel po
ulici a najednou na Kima parta kluků zakřičela: „ČING ČANG ČONG KVAKVAKVA.“
Kim se usmál a řekl si, že ti kluci mají divnou vadu řeči, a že takovou retardaci ještě neviděl.
Posléze si ty divná slova zopakoval v ještě daleko směšnější podobě. „ČING ČANG ČONG
KVAKVAKVA. Hahaha!“
To partu kluků opět dost zmátlo a udivilo.
Kim pochopil, že může svoji vlastní existenci použít jako štít. Nakonec, co mohl vlastně
ztratit? Kdyby například umřel, nebo došel k nějaké vážnější újmě. Nebyl nijak pohledný, byl
malý, měl špatné rodinné vztahy a neměl vůbec žádnou vizi do budoucna. Nejdůležitější
přece bylo brát život s rezervou a dobře se bavit. Stejně mu i tak vyvstala v hlavě otázka, proč
jsou na světě takové stereotypy proti šikmookým jedincům?
Jeden stařec mu na to poskytnul odpověď, a poradil mu, aby si promluvil s hlavním
designérem těchto stereotypů a dogmat. Sněhulákem s hlavou ve tvaru člena KKK. Kim šel
sebevědomě směrem ke sněhulákovi.
“Tak ty jsi ten, který vytváří všechny ty stereotypy?” oslovil hned Kim sněhuláka.
2

“No a? Co má jako bejt? Máš s tím snad nějaký problém?” řekl mu pohrdavým hlasem
sněhulák.
“No to si piš, že s tím mám problém a velkej problém.”
“Co s tím tedy uděláme?”
“To mi řekni ty. Ty jsi ten, který tohle všechno vytvořil, ty mi jistě nějak pomůžeš najít
správnou cestu.” Snažil se znít pozitivně Kim.
“Hele podívej se, tohle jsou pravidla. Já si je nevymyslel, já je pouze ucelil do jednoho celku.
Máš ty vůbec ponětí, jak vznikají stereotypy? Myslíš si snad, že třeba kdysi existoval jeden
Hebrejec, který byl chamtivý a měl rád peníze, načež si všichni mysleli, že každý žid je
chamtivec? Kdepak! Muselo se jednat o obrovskou skupinu židů, kteří byli chamtivý. To
přece vypovídá jasnou věc. Stereotypy existují, protože jsou ve větších případech pravdivé.
Ne každý žid je chamtivý, ale většina z nich je. Ne všichni cikáni kradou, ale většina ano.
Stejně tak ne všichni Asiati jsou špatní řidiči, ale většina z nich jo.”
“Já ale stejně chci, aby to přestalo.”
“Dejme tomu, že by všichni lidi byli stejní jako ty. Máš vůbec představu, jak by ses cítil?”
“Určitě líp.”
“Opravdu? Povím ti jeden příběh, možná že ho budeš znát. Byl jednou jeden vesničan a ten
měl pouze jedno oko. Všichni lidé ve vesnici na jeho vadu po několik let poukazovali a v
tajnosti se mu někteří i posmívali. Jednoho dne se tento vesničan naštval, a pozdě v noci, kdy
všichni spali, vydal se na krvavou stezku a všem ve vesnici vypíchl jedno oko. Najednou byli
všichni ve vesnici jednoocí. Co to tedy znamenalo?”
“Už se mu nikdo nesmál?”
“Ano, ale co ještě?”
“Nikdo si ho už nedobíral, ani se k němu nechoval nějak jinak, protože už nebyl zvláštní.”
“To je ono. Už nebyl zvláštní. Skutečnost, že měl jen jedno oko, ho totiž činila výjimečným.
Odlišoval se tím od ostatních, a lidé si ho dobře pamatovali. Sice tu a tam se mu v pozadí
někdo smál, ale posléze si vesničan uvědomil, že to byla pouze malá daň za to, jak byl mezi
vesničany výjimečný. Bohužel v tu chvíli už byl jenom jako každý další s jedním okem. To,
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že byl najednou normální a jako každý druhý, mu přinášelo ještě daleko větší utrpení, než
když se odlišoval, protože tehdy byl alespoň někdo. Teď už nebyl nikdo, byl jenom další v
řadě. Po čase se rozhodl, že to tak nenechá a něco s tím udělá. Máš představu, co mohl
udělat?”
“Vypíchnul si svoje zbývající oko, aby byl zase výjimečný?”
“Ne. Jakmile přišla zase hluboká noc, vypíchnul zbývající oko všem ostatním ve vesnici. Tím
pádem byl zase výjimečný, protože jako jediný měl ve vesnici oko a nebyl slepý. Byl tedy
vlastně o úroveň víš, protože tentokráte se odlišoval něčím, co ho činilo nadřazeným. A právě
z tohoto příběhu pochází výraz - v zemi slepých je jednooký králem.”
“Jak se tenhle příběh vztahuje na mně? V zemi rovnookých je šikmooký králem nebo co?”
“To ne, jenom ti chci nastínit, že odlišnost je vlastně jediný důvod, který nás činí
výjimečnými. Nejedná se tedy nutně o špatnou věc.”
“I tak tě ale budu muset zabít. Promiň, musím to alespoň risknout.” Pronesl sebevědomě Kim
a zmáčknul poušť na své pistoli s precizností naštvaného Amerického středoškoláka.
Vládce všech stereotypů, sněhulák v čepici byl zastřelen. To, jestli se Kimovi podařilo tímto
činem vymazat ze světa všechny stereotypy, se už bohužel nedozvěděl, protože krátce na to
byl omylem zastřelen policií, protože si ho spletli s Afroameričanem.
Tím skončil tento smutný příběh našeho šikmookého Kima, který se snažil o něco nemožné.
Nakonec těsně předtím, než umřel, uznal, že díky odlišnosti byl v podstatě výjimečný. Ve
chvíli, kdy umřel, bylo s ním už nakládáno, jako s každým jiným mrtvým. Už nebyl odlišný
člověk, pouze studená mrtvola v černém pytli, kterou muselo město nechat na vlastní náklady
zpopelnit.
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