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rohu ‰títku!rohu ‰títku!rohu ‰títku!rohu ‰títku!rohu ‰títku!

Modfie oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.40 + 0.10  (GST)  = 1.50 dolaru.

Mikropoviedky
Mikropoviedka ã. 1: Autobus

Na autobusové nádraÏí v severních âechách pfiijel
jedin˘ autobus, kter˘ v tu dobu jel. Kdybych mûl citovat
básníka Kennetha Fearinga, tak mífiil odnikud nikam.
Pfiistoupili jsme do nûj v ospalém okresním mûstû,
které bylo neuvûfiitelnû prázdné. Zvlá‰tní ãas naveãer,
kdy uÏ mûla b˘t tma, ale protoÏe jsou dlouhé dny, je‰tû
po deváté je svûtlo. Slunci jako by se nechtûlo
zapadnout. Mûl jsem radost, Ïe taková linka je‰tû
existuje, protoÏe dnes se autobusy pro ãtyfii lidi
nevyplácejí. Mohli jsme si vybrat sedadlo. Vybalit chleby
a zaãít s pozdní svaãinou nebo s rychlou veãefií, tak jako
v dobách ‰kolních v˘letÛ. Autobus vyrazil do hor a pak
sjíÏdûl do údolí. Miluji tu milimetrovou pfiesnost s jakou
hor‰tí fiidiãi projíÏdûjí zatáãky, jejich pfiesné fiazení.
Jízdu vlevo, ale v okamÏiku, kdy se objeví v protismûru
automobil s klidem, za kter˘ by se nemusel stydût
Emerson Fitipaldi se vyhnou protijedoucímu vozidlu.
Pfii tom neztrácejí na humoru a pohodû. V okamÏiku,
kdy pfii‰el semafor, na kterém jsme stáli dobr˘ch pût
minut, tento sympaÈák, kter˘ by mohl hrát ve filmu
Florenc 13:30, otevfiel okénko, vytáhl cigaretku a v klidu
si zakoufiil. Pak zase ‰lápl na plyn. Asi v tfietí vesnici
pfiistoupil dal‰í pasaÏér. Závistivû jsme koukali po láhvi
piva, kterou si pfiinesl na sedadlo pfied námi. Po nûkolika
vesnicích pfiistoupil dal‰í pasaÏér. K na‰emu údivu mûl
rovnûÏ láhev chmelového nápoje. Situace se opakovala
na dal‰í zastávce. Podezfielé bylo, Ïe v‰ichni mûli
stejnou znaãku desítky.
Záhada, která pfiipomínala âapkovy detektivky se
rozfie‰ila v okamÏiku, kdy jeden z cestujících vystupoval.
NeÏ vystoupil, zkontroloval, jestli je láhev skuteãnû
prázdná a odevzdal ji usmívajícímu se fiidiãi. V ten
okamÏik jsme pochopili: cestující si kupovali s jízdenkou
i lahvinku piva, aby jim cesta rychleji ub˘vala. Pfiehlédli
jsme autobus a zjistili, Ïe jsme jediní, ktefií zde sedíme
na sucho. Vûdûl jsem, Ïe pilot autobusu bude i k nám
milostiv. Do‰el jsem dopfiedu a familiérnû ho oslovil:
„·éfe, byly by také dva lahváãe pro nás?“ Na otázku
odpovûdûl protiotázkou: „A staãíte to za ty dvû stanice
vypít?“ Pokrãil jsem rameny. V ten okamÏik se zdálo, Ïe
je zde nefie‰iteln˘ problém. Vzpomnûl jsem si na staré
pfiísloví: „Kdo pozdû chodí, sám sobû ‰kodí!“ Nûco jsem
tedy zamumlal, jako Ïe se pokusíme. ¤idiã posmutnûl
a dodal: „Tak to musíte zaplatit zálohu!“ S radostí jsem
pfiiplatil k tfiinácti korunám je‰tû dal‰í tfii. Autobusové
pivo bylo levnûj‰í neÏ z Kauflandu. Vystoupili jsme a
mûli jsme kaÏd˘ lahvinku místního piva a pocit, Ïe jsme
mûli tûch piv vzít víc, ale uvûdomili si, Ïe ten dobr˘ muÏ
je mûl pro své cestující a ne na k‰eft. Hospoda byla v
nedohlednu a byl jsem rád, Ïe Ïádn˘ komisafi EU
nejezdí hromadnou dopravou, to bychom byli urãitû na
suchu.

***

Mikropoviedka ã. 2: MIKROPOVIEDKY
Bylo to takhle na podzim v polovinû ‰edesát˘ch let a
doma jsme mûli nové rádio znaãky Barkarola, které
mûlo nejen ãtyfirychlostní gramofon, ale i tehdy nejvût‰í
novinku VKV. A na zakuklené stanici âeskoslovensko
II se dûlaly první pokusy se stereem. Posluchaãi byli
vyzváni, aby si pfiestavûli nábytek. Televizi dali vlevo,
rozhlasov˘ pfiijímaã vpravo. Televize slouÏila jako lev˘

kanál, rádio jako prav˘. A pak pfii‰lo upozornûní, Ïe
va‰im bytem projede vlak a skuteãnû vlak jel z levého
kouta do pravého a kdyÏ odjel tak jako prémie se v
pravém rohu ozval fiev motorky, která prosvi‰tûla a
zmizela poblíÏ ‰icího stroje. Následovaly dvû písniãky
s Waldemarem Matu‰kou a Evou Pilarovou. Jeden
hlas ‰el z televize, druh˘ z rádia. Potom byli posluchaãi
vyzváni, Ïe mohou svÛj byt uvést do pÛvodního stavu.
JenÏe VKV nejen slouÏilo k tûmto ping-pongov˘m
efektÛm, ale také k tomu, Ïe vysílalo Ray Charlese,
jazz, pozdûji Gramotingeltangl Jifiího Suchého. Jednou
za takového podzimního veãera se ozval z Ko‰ic jazz
a do toho MIKROPOVIEDKY Du‰ana Klingera. Krátké
pfiíbûhy. Bylo to nûco, co jsme cítili, co k nám hovofiilo.
Byla to poezie, taková beatnická próza. Nûco, co nás
oslovovalo. Druh˘ den jsem ‰el do Slovenské knihy, ale
nic o tom nevûdûli. V létû jsem jel stopem na Slovensko,
ale v‰ude jen kroutili hlavou. MIKROPOVIEDKY nikdo
neznal. O autorovi jsem pak jiÏ nikdy nic nesly‰el. Byla
to doba, kdy nastupovaly slovenské skupiny The
Beatmen a The Buttons a do Prahy pfiijel Louis
Armstrong.

Îijeme v období, kdy nás ohlu‰ují krátké zprávy, jedna
za druhou, Ïijeme v období klipÛ, nikoliv v dobû, kdy
MIKROPOVIEDKY mûly du‰i. Pavel Dostál pfied rokem
na Masaryktownu fiekl: „My na Moravû tomu fiíkáme
srdíãko.“

***

Mikropoviedka ã. 3: 94 minut
Televize nás pfiipravila o velikost dramatu sportovních
rozhlasov˘ch reportáÏí. Jen z rozhlasov˘ch nahrávek
si pamatuji finále z roku 1934 Itálie-âeskoslovensko:
„…Antonín Puã jako Lazar obkulhal okolo dvou italsk˘ch
obráncÛ a dal vedoucí gól âeskoslovenska ve finále
mistrovství svûta, vedeme 1:0…“ Málokdo ví, Ïe byl
Josef Laufer barvoslep˘ a Ïe ãastokrát sázel víc na
svou pfiedstavivost neÏ na skuteãnost.
Zde v Kanadû vzpomínají na Foster Hewitta, legendu,
která dokázala pfiitáhnout k pfiijímaãÛm stovky dûtí,
které sly‰eli o kliãkách Gordie Howea, ãi stfielách
Bobby Hulla.
V dobû normalizace a úpadku, do‰lo k úpadku i

Ministr Pavel Dostál na Masaryktownu
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