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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.

Chybí vám nûco o Du‰iãkách?
Je tomu pfiesnû tfiicet let. Bylo to podivné léto. Mûl jsem v
sobû spoustu energie a sebejistoty. Jednu nedûli v ãervenci
jsme si vyjeli na kole. Jen tak, Ïe si zajedeme my dva, já s
Petrovem z Prahy do Jiãína a zpátky. Pfiesnû dvû stû kilometrÛ,
taková nedûlní projíÏìka. Do Podûbrad jsme mûli vítr v
zádech. Zmákli jsme to. Trvalo to nûco málo pfies hodinu. V
Podûbradech zaãal Petrov zaostávat.
 Na ‰tûstí tam byla objíÏìka. Vzal jsem to po objíÏìce a jeho
jsem poslal po staré silnici. Mûl jsem to o ãtyfii kilometry
del‰í. Pfiesto jsem ho uÏ u âenûvse zase mûl. Nemohl jsem jet
pomalu, zkrátka to ne‰lo. Zatímco on jel do kopcÛ tûÏce a
nemûl dost sil, já je pfiekonával hravû. KdyÏ jsme se chvíli
takhle trápili, rozhodli jsme se pro rozvod. Mûl jsem v˘ãitky
svûdomí, ale zase ne moc velké. Znal jsem cestu a ‰lapalo se
mi velice dobfie. Jel jsem napfied. Projel jsem Jiãínem, minul
Turnov, Mladou Boleslav. Energie bylo dost. Mûl jsem plán,
Ïe dojedu na kraj Prahy a vrátím se zpátky naproti, abych
Petrova doprovodil na posledním úseku, jemu pomohl a sobû
uchlácholil svûdomí.
 JenÏe v‰e skonãilo jinak. Trochu jinak. Pfiesnû jedenáct
kilometrÛ za Mladou Boleslaví zaãalo nûco fiehtat v kole.
¤ekl jsem sprosté slovo a zatím „…pfievodovka!“ M˘lil jsem
se. Nebylo to kolo zadní, ale pfiední a nebyla to pfievodovka,
ale prasklá osa, jak jsem se pozdûji dovûdûl.
 Mezitím jsem v‰ak nevûdûl chvíli vÛbec nic. V hlavû jsem
mûl naprosto prázdno. Jen jsem vidûl na silnici kaluÏ krve.
Pozdûji jsem pochopil, Ïe to se jednalo o krevní skupinu A
rh +, ãili Ïe se jednalo o krev moji.
 Pak jsem si vzpomnûl, jak se jmenuji a Ïe jsem ráno vyjel k
Jiãínu. Mezitím jsem sly‰el hlasy. O tom, Ïe ta sanitka nejede

a uvûdomil jsem si, Ïe mám pod hlavou pûknou deku.
 V nemocnici mne nûjak se‰ili, vyspravili mi díru mezi
horním rtem a nosem. Pak se objevil vyãerpan˘ Petrov.
Policajti ho rovnou nasmûrovali do mladoboleslavské
nemocnice. âekala ho je‰tû cesta do Prahy, zatímco já jsem
zamífiil na druhé patro nemocnice. Po pár dnech se mû zeptali
v nemocnici, jestli jsem mûl vÏdy tak kfiiv˘ nos. ¤ekl jsem,
Ïe nemám kfiiv˘ nos. SluÏbu konající doktor mne ujistil, Ïe
jsem ho moÏná nemûl, ale teì Ïe uÏ ho mám a tak mne poslali
na nosní do Kosmonos. JiÏ vrátn˘ na bránû tvrdil, Ïe to
nebude bolet. Dûvãata ze zdravotní ‰koly se smála a také
tvrdila, Ïe to nebolí. Pfii‰el nûjak˘ doktor, zfiejmû komunista,
protoÏe mu v‰ichni fiíkali „soudruhu“. Ten mnû narval do
zkrvaveného nosu kle‰tû, chytil mne za frÀák a zaãal lomcovat
mojí hlavou a najednou vykfiikl “teì zaskoãil”. Omdlel jsem
v nûkolika dnech po druhé.
 To nebylo to nejhor‰í, co se stalo toho léta roku 1975. Mûsíc
na to zahynula pfii leteckém ne‰tûstí jedna moje známá.
 V práci jsme mûli hroznû hodnou paní doktorku, která mnû
fiekla, Ïe jiÏ mne nemÛÏe nechat déle doma. To Ïe by mohl
udûlat pouze doktor tzv. posudkáfi. Snad jedin˘m svûtl˘m
momentem v tu smutnou dobu byl festival v âeském
Krumlovû, kter˘ se konal v záfií.
 Ve ãtvrtek po nûm jsem ‰el tedy k posudkáfii a ten s
okamÏitou platností ukonãil moji pracovní neschopnost.
Staãil jsem zamumlat, jestli by to ne‰lo alespoÀ od pondûlí,
abych nemusel na vrty pfied víkendem. Tak mne ten humanista
uschopnil od pondûlí.
 JenÏe ani posudkáfii nejsou v‰emocní a po ãtyfiiceti minutách
pracovního procesu se uvolnila na vûÏi vrtná tyã a její ostrá

hrana mi roztrhla ruku. Opût jsem putoval na nemocniãní
stÛl, tentokrát ve Slaném. Nastalo ‰ití a pracovní neschopnost.
JelikoÏ to byl pracovní úraz tak pro zmûnu se stoprocentním
platem.
 Myslím si, Ïe jsem se toho léta roku 1975 národnímu
podniku Geoindustria jako vrtn˘ dûlník vyplatil.
 A to jsem mûl v tom roce je‰tû nevyãerpanou dovolenou.
Tak jsem se dostal na Du‰iãky do Polska a náhoda tomu
chtûla, Ïe jsem se poãátkem listopadu pohyboval v
Czestochowé u svého pfiítele Janusze Hurníka.
 Bylo to zvlá‰tní, ãlovûk pfiem˘‰lel o Ïivotû a smrti. Rodiny
se na svátky se‰ly. Odpoledne se ‰lo na hfibitov. Chodilo se
od hrobu k hrobu, vzpomínalo se. Utkvûlo mi v hlavû, Ïe se
vÏdy zavzpomínalo, pokoufiilo, nevím, jestli se nûkdy i nûco
vypilo. Skoro vÏdy se tam potkali známí. Pfiekvapilo mne,
kolik mlad˘ch lidí tam bylo pohfibeno. Vût‰inou se zapálila
svíce, poloÏily kvûtiny. Nikdo nikam nespûchal. Vûãnost
jakoby zpomalovala ãas. Byla to zvlá‰tní atmosféra, kterou
jsem pfied tím neznal. KdyÏ jsme odcházeli v podveãer
promrzlí ze hfibitova, bylo nad ním vidût podivnou záfii od
svíãek a k nebi stoupal zvlá‰tní tepl˘ d˘m. Janusz pronesl
památnou vûtu, kterou dodnes opakuji, kdyÏ pijeme ãaj, Ïe
teì bude herbata a dobrá herbata není nikdy zlá. V polském
rádiu hráli Charlie Parkera, Jimi Hendrixe a Janis Joplin. Ti,
ktefií mûli co fiíci i po smrti.
 Mûl jsem zvlá‰tní pocit hloubky. MoÏná kvÛli tomu létu,
nevím. Hloubky, která mnû na tomto kontinentû nûjak chybí.
Chybûla mnû i v pfiedstavení Balkonové pfiíbûhy Nového
divadla. MoÏná, Ïe to bylo právû tím, Ïe byly Du‰iãky a mnû
v tom ãase hlavnû chybí, ti, co zemfieli.  Ale‰ Bfiezina

I na balkónû se mohou odehrávat pfiíbûhy…

…jak o tom svûdãí poslední hra Nového divadla a jak o tom pí‰e Vûra Kohoutová na stranû 4. Na snímku zleva: Pavel Novák, Dá‰a Beláãiková, Lenka Kymla (vpravo
nahofie) a Radka Tamchynová.


