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FRANTIŠEK ŠEBEJ

Okinavské levy
Vchody do domov v Okinave strážia obyčajne dve sochy či sošky levích psov. Sedia
alebo sú pri krčení v strehu po oboch stranách brány. Netvária sa na návštevníkov
nejako nepriateľsky, nebrechajú na okoloidúcich, sú to vlastne veľmi spôsobné levy
(psy). Ich džob je odháňať zlých duchov, nie ľudí.
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nich jeden, ten pri pohľade spredu
sediaci na ľavej strane vchodu, má svoju širokú hranatú papuľu zavretú, ten druhý, na pravej strane, zasa otvorenú a plnú
zubov. V Okinave ich nájdete všade – hrozivo veľké a parádne pri vstupe do paláca Šuri, luxusné kamenné pri vchode do obrovského obchodného domu Ryubo či do banky, ale aj menšie pri vchodoch súkromných
domov a domčekov. Okinavčania ich volajú šisá a veľmi si ich vážia. Malých šísá možno vidieť sedieť aj na škridlových strechách
domov a chrámov. Tí majú chrániť aj pred
ohňom. To, že šísá majú moc odohnať zlých
duchov, možno pochopiť ľahko, ale prečo
má jeden papuľu otvorenú a ten druhý pevne zavretú? Pýtal som sa na tú záhadu veselého starčeka, ktorý predával páriky šísá
rôznej veľkosti na miestnom trhu. Pokynul
mi, aby som sa k nemu naklonil bližšie, a povedal mi zasvätene lámanou angličtinou,
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že ten jeden má papuľu pevne zavretú preto, lebo nič neprezradí na pána manželke,
ten druhý zasa otvorenú preto, lebo povie
pánovi všetko o jeho manželke. Potom sa veselo zachichúňal a tľapol ma sprisahanecky po pleci. Bolo jasné, že si zo mňa, gaidžina, uťahuje. Keď som sa však na to opýtal nášho karatistického majstra Kiyunu, potvrdil mi, že ten jeden má naozaj zavretú papuľu preto, lebo nič z domu nevyzradí, a ten
druhý zasa preto, lebo pánovi domu všetko
zreferuje. Aj jemu pritom iskrili oči smiechom, iba manželku nespomínal. Hneď som
si taký párik šísá kúpil domov.
Okinavskí šísá sú veľmi inšpirujúci. Vedieť lojálne mlčať, keď treba, a lojálne povedať všetko, keď sa to žiada, je vzácna a nasledovaniahodná kvalita. Dovoľujem si preto vysloviť návrh, aby sa kvalita šísá uplatnila aj v našom verejnom živote. Konkrétne mám na mysli napríklad povinné por-

tréty štátnikov. Pred vnútorným zrakom
mám školskú triedu, štátny úrad, kanceláriu
riaditeľa a podobne, ktoré chráni nie jeden, ale dva portréty prezidenta. Na tom jednom (vľavo) by mal pevne zovreté ústa, na
tom druhom zasa doširoka otvorené. Všetci by hneď vedeli, že aj hlava štátu vie, kedy rozprávať a kedy byť ticho. Uznajte, že
to by bola v tradícii slovenských prezidentov
celkom prevratná novota. Mohlo by to byť
natoľko mocné, že by si to všetci považovali za svoju povinnosť tiež osvojiť. Teoreticky. A nemusíme sa zastaviť pri hlave štátu.
Mohlo by to tak byť s portrétmi všetkých ministrov, županov, predsedov strán a podobne. Predstavte si billboardy volebnej
kampane – po stranách dve obrovské fotografie tváre kandidáta, jedna so zovretými,
druhá s dokorán otvorenými ústami, a medzi nimi volebné heslo: viem mlčať ako hrob
aj rozprávať (keď treba). Môže tomu volič
odolať? A symbolika by mohla byť aj rafinovanejšia. Na billboarde by mohol byť
predseda s rozďavenými ústami a jeho spolustraníci zasa so zatvorenými. Heslo by znelo: u nás vieme, kto má rozprávať a kto byť
ticho. Aj to by určite pritiahlo nemalú čas voličov. Tajnú službu by mohli strážiť skutoční šísá, ale obaja by mali pevne zavretú papuľu. Všetci by vedeli, že jej príslušníci vedia, kedy držať hubu.
Sedím doma, hľadím na svojich šísá a sníz
vam.

