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Život, který 
jsem nežil

                  Ondřej Trhoň 
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„Pohled na její mládí a krásu zasáhl Dicka tak intenzivně,

že pocítil přímo fyzický nával. Usmála se na něj dojímavě a

dětsky, snad úsměvem ztraceného mladí celého světa.“

Francis Scott Fitzgerald – Něžná je noc
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Předmluva
Bez ostychu a s jistou zvědavostí vstupuje mladý autor Ondřej Trhoň 
se svou první sbírkou na pole literárního a výtvarného umění. Činí tak 
spojením dvou médií – psaného slova a fotografie. Na malém prostoru 
se zde prolínají texty básnické či ve formě myšlenkového pásma, jež 
doprovázejí černobílé analogové fotografie zobrazující především ženy, 
Prahu a… občas i kočku, autorovo oblíbené zvíře, k němuž chová velmi 
vřelý vztah. Nehledě na plemeno. 

Zájem o fotografii se u Ondřeje Trhoně zvýšil po zapsání na seznam lidí, 
kteří mohou libovolně využívat fotokomoru na Fakultě sociálních věd. 
Okouzlen technologií analogového fotoaparátu a chemickým procesem 
ručního vyvolávání filmů se rozhodl prozkoumat pro něj doposud neznámý 
způsob, jakým lze zachytit svět okolo sebe. Ze známých fotografů na něj 
zapůsobil například Josef Koudelka, William Eggleston nebo Eric Kim. 
Mezi oblíbené literáty pak autor řadí zejména Arthura Rimbauda, Haruki 
Murakamiho či Jakuba Řeháka.
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Z křehkých básní Ondřeje Trhoně zaznívá silné vědomí pomíjivosti, které 
vede člověka k tomu, aby na okamžik zbystřil a dopřál si trochu času 
poznat své okolí trochu víc, do hloubky. Tato přirozená potřeba, skrytá 
mezi řádky, se promítá i do černobílých fotografií a staví tak podobné 
motivy v synchronizovanou juxtapozici. Výsledkem je harmonický příběh 
slova a obrazu, umně uspořádaných grafičkou Hoai Le Thi do působivého 
souboru, který je vyprávěním o životu, který autor (ne)žil.

Esther Idris-Beshirová



10 11

Něco nám proteklo přes prsty 
a už to nejde vrátit 
bylo málo 
času, kterej nechceš krátit
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      ADÉLA
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Píšu si deník 
a do něj své myšlenky 
dojmy 
pocity.

Vlastně i city.

A plní se rychle, 
stránky jsou už plné pěny, 
dní,
kdy jsme o sobě nevěděli

a vědět chtěli.
 

Myslím na tebe 
jak jsi šla po bulváru 
deštník opřený o tvá  
křehká ramena 
moje hlava 
šla do samospádu 
nejsem si jistý 
co to znamená
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Industriální romance

Přílišný tlak 
mé srdeční hutě 
a nevyřčené 
„miluji tě“
se v jejích trubkách ozývá.

Sladký olej se do obvodů lije 
když tvůj hrudní stroj 
vedle mého bije 
a svou krásou k činu vyzývá.
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Je to jak skok do propasti 
letíš 
a nevíš, kdy to přijde

Bude to bolet? 
Věčná otázka. 
 
Jen kdyby čas šel zrychlit 
aspoň dvakrát 
při čekání na to,  
jestli to vyjde.

Spánek? 
Dnes zdá se jako vtip.

A zítra? 
Ne, to pozítří snad bude líp. 
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   KATEŘINA
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Pozdě k ránu 
v ruce zase 
držím jenom  
sebe sám

tvoje slova  
chutnají sladce 
usnout dnes 
brzo nehodlám
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     LENKA 
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Zima, ročník 2013/2014. 
Dvacetistupňové mrazy.

Na Olšanech nám hroby 
nastavovaly bílou tvář, 
Vyšehrad se bránil 
a kluzké schody od Náplavky 
nechtěly nás pustit nahoru.

Límec kabátu 
se tiskl k ústům 
a ruka k ruce 
za účelem sdílení 
tělesného i duševního tepla.

Pravidelná linka 
Nové Město – Žižkov, 
lemovaná úsměvy  
a vzorovanými punčochami, 
které se mi ještě teď 
občas objevují ve snech.

Na Strossmayerově náměstí 
rozzářila tramvaj půlnoční mlhu. 
Když jsem tě políbil 
noc nám spadla do dlaní 
a ve stínu vysílače 
zakřičela pár tichých slov.

Svit erotických kabinek 
vypálený na sítnici 
při čekání na otočení klíče 
a záblesk siluety za sklem.

Rozechvělé ruce 
krmené vzpomínkou 
na vlasy zčesané dozadu, 
odraz Žižkova na tváři, 
z poloviny vyhrnutou sukni 
a noci moc dlouhé na to, 
aby stálo za to zavřít oči. 
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Konečně se Praha rozhoupala 
a v únoru nám nadělila teplo. 
 
Jdu městem 
a vzpomínám. 
 
Náhrobky, 
které jsme hledali na Olšanech 
vrhají měkké stíny. 
 
Vedle Flóry,  
podél silnice, 
tady, vedle zábradlí, 
jsi stála a říkala, 
že nejlepší album od Radiohead 
je to první.
 
Usmívala jsi se, 
tak jak to mám rád.
Na Vítkově 
se slunce opírá do stromů, 
pod jejichž korunami jsi mi ukázala, 
že nebe má grapefruitovou barvu.

Scházím cestou, 
ze které je skrz stromy vidět na Karlín, 
a tady, 
zatímco jsme se prodírali trním, 
jsme si povídali o tvých rodičích. 
Jak se tvoje máma ztrácí 
a táta ji pak po telefonu naviguje.

Jen tehdy to bylo v noci 
a opřeni o zábradlí jsme sledovali 
ty nekonečný světla Prahy.

Sejdu dolů, po těch dlouhých schodech, 
z nich jsem šel vždycky první. 
Ideály 18. století pro mě,  
když jde o tebe, 
neumřely.

A na Žižkově okno,
za kterým nejspíš právě obědváš 
- a na sobě máš tu hezkou hnědou sukni - 
mi prozařuje vzpomínky 
poledním světlem. 
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... 
 
Jenže 
za pár dní 
odjedeš, 
sice s jízdenkou na dvě cesty, 
ale zatím jen s jedním razítkem. 
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V noci 

Když zajde Slunce 
zdají se vzpomínky reálnější. 
Melancholie
za denního světla 
funguje jen z půlky. 

Přidej unavené oči 
album s fotkami 
a příliš naředěnou kávu. 

Skleněnky smutků 
začnou hledat důlky.
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Paralely

Už poněkolikáté tenhle týden prchám večer na studovnu a když procházím 
kolem kulatého světla v rohu, říkám si: „ať tam nikdo není, prosím.“ Jsem 
unavený, což znamená, že mě přítomnost většiny ostatních lidí obtěžuje. 
Není to vůči nim fér, ale co se dá dělat, snad ani jeden den v týdnu jsem 
tentokrát nespal pořádně. A protože v pokoji pro čtyři se přítomnost 
ostatních filtruje těžko, zbývá studovna jako poslední záchrana.

Osamělé ticho v zakouřené místnosti ruší jen zvuk zářivek a občasný 
příchod někoho, kdo už chuť na pozdní cigaretu nevydržel. Máte, dohajzlu, 
okno, říkám si sobecky. Aspoň Richard a ta tlustá holka o pokoj vedle to 
tak tak dělají. Nemám ji rád. Každý den několikrát vpadne bez klepání 
do našeho pokoje: „Je tady Richard? Je tady Pája?“ vykřikne tím svým 
blahosklonným hlasem, ze kterého přímo čiší něco jako teď jsem tu já, já 
jsem jediná, mě ty, idiote, poslouchej.

Ale možná si jen do ní projektuju vlastní stín, nebo jak to vlastně Jung 
vymyslel, a ona je v tom nevinně.

Někde tuším, že to co o ní píšu vlastně není fér, ale kdo by si unavený, 
vyčerpaný a ještě mírně opilý mohl pomoct. A tak tu sedím, zkroucený 
na vybledlé žluti veřejně vlastněných sedaček a pod mexickou ambasádou 

zase řvou nějací opilci. Automaticky viním tu vietnamkou 
alkoholovou večerku kousek vedle, skoro přímo naproti vchodu do koleje.

I když přiznávám, že jednou taky přišla vhod.

Nevím, co se tímhle textem vlastně snažím dokázat. Před chvílí jsem dočetl 
Zázemí od Jany Šrámkové a asi doufám, že dobrou prózu jde napsat i bez 
pořádné zápletky. Ostatně něco takové mi před chvíli ve Standardu, mojí 
oblíbené kavárně, řekl Jakub. A potvrzuje to třeba i Norské dřevo, velké 
téma uplynulého víkendu.

Dočetl jsem ho už podruhé a o to více jsem v něm hledal paralely s vlastním 
životem. „Vždyť žiješ vlastní román,“ přišlo mi od Pavly, která se v mém 
malém vesmíru mírně podobá Midori, když jsem se jí o tom zmínil. Ok, 
žiju.

Ale když člověk nemá co dělat po nocích, které osamělé ještě před chvíli 
nebývaly, přijme zavděk leccos. Když na melancholickou procházku na 
Olšany, do míst, kde jsme se spolu procházeli, je pozdě, s kým jít na pivo 
taky není, přijde na řadu Norské dřevo. A Tóru. S Naoko.
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Celá ta atmosféra, která mi až nápadně připomíná Prahu, šestého března 
dva tisíce čtrnáct. Samozřejmě tu jsou rozdíly. Tak třeba nikdo z nás ještě 
neumřel, školou nám nepochodují marxisti. A hlavně, Tóru s Naoko jsou 
pořád spolu, zatímco já, Lenko, s tebou ne.

A to, že z Tokia do Kjóta je to trochu dál než z Prahy do Brna.
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Život, který 
jsem nežil 

        Ondřej Trhoň

obálka a grafická úprava: Hoai Le Thi
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