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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.

 Agreement # 40005374/ Registration # 09089
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V roce 1978 mûli vûzÀové na Borech nûkolik drobn˘ch
radostí. Bylo to Mistrovství svûta ve fotbale, kdy se
mohli obãas podívat i na televizi. Z celého ‰ampionátu
jsem vidûl utkání Brazílie-Peru. V tu dobu jsem nûjak
zrovna neplnil normu a tak jsem nebyl k televizní
obrazovce pfiipu‰tûn. Pouze jednou a to na zmínûné
utkání, jsem na jídelnu, kde byla televize, pronikl
naãerno.

Zato prvomájové oslavy z Moskvy jsme museli
sledovat povinnû. To se kapitán Berkovec chodil dívat
i pod postele, jestli se nûkdo neulil pfiev˘chovû. Nejen
prvomájové oslavy v‰ak byly povinné. KaÏd˘ veãer, od
19 hodin do 19 hodin 25 minut, jsme museli sledovat
Televizní noviny. V okamÏiku, kdy pfii‰el sport se televize
vypínala, aby pfiece jen se nûjak˘ zloãinec nedovûdûl,
jak hrála Bohemka a nespatfiil byÈ jen na okamÏik
Antonína Panenku. I bez toho byly Televizní noviny
pfiímo lahÛdkou. Bylo aÏ neuvûfiitelné, jak se z této
zpravodajské relace ãlovûk nic nedovûdûl. Vlastnû
skoro nic. Obãas Cyril Smolík z Bonnu se rozãiloval, Ïe
Wolf Bierman, v˘chodonûmeck˘ zpûvák, byl vypovûzen
na Západ a dokonce se tfiemi milenkami. Cyril konãil
slovy: „To není boj za lidská práva, to je králíkárna!“

V ‰edi informací o západonûmeckém revan‰ismu
jsme se i dovûdûli, Ïe zemfiel papeÏ Pavel VI. Jedna
vûta. Po nûkolika dnech se objevila zpráva, Ïe se
nov˘m papeÏem stal Jan Pavel I. Dokonce snad i dvû
vûty, Ïe volbou jména chce tento papeÏ pokraãovat v
linii dvou pfiedchÛdcÛ Jana XXIII. a Pavla VI.

Po nûkolika dnech se v‰ak objevila zpráva, Ïe papeÏ

naposledy Herbert von Karajan pfii Beethovenovû
deváté jsem zaslechl bubny z Beethovenovy páté a pak
hlas, za kter˘ se pokládal za války Ïivot: „Volá Lond˘n!„
V existenciálním vytrÏení jsem nedával pozor, co je za
dvefimi. Teì pfiijde moje velká chvíle a já pfiinesu dal‰í
poselství a novou nadûji pro vûznû. Usedl jsem na
pfievrácen˘ k˘bl, srdce mnû bu‰ilo a muÏsk˘ hlas sdûlil,
Ïe následující poznámka se bude t˘kat hospodáfiské
situace v Albánii. Po této dÛleÏité informaci nám popfiáli
z Lond˘na dobrou noc.

Bohat‰í o dÛleÏitou informaci, Ïe si v Albánii za
posledních tfiicet let mnoho nepolep‰ili jsem se musel
dostat nenápadnû z místnosti na smetáky, protoÏe
mezi tím byla veãerka a bachafii dali v˘jimeãnû pokyn,
Ïe v‰echny místnosti musí b˘t zavfiené. S pokladem
zabalen˘m do ‰pinavé onuce v ruce jsem nahlédl na
chodbu. Ta byla prázdná. V okamÏiku, kdy byl chodbafi
pan Bango otoãen na druhou stranu jsem rychle z
místnosti vy‰el a do‰el ke své cele. Pan Bango, s
kter˘m jsem obãas probíral základy rom‰tiny, na mne
hledûl jako na zjevení. „Kde jste se tu vzal, pane
Bfiezino?“ Odpovûdûl jsem, Ïe dokáÏi procházet skrz
zeì, ale pouze jedním smûrem a Ïe teì mne musí pustit
dovnitfi. Nevûfiícnû kroutil hlavou a otevfiel.

Pfiedal jsem baby Macháãkovi a na dotaz, co je
nového jsem odpovûdûl, Ïe v Albánii je bída a uvûdomil
si, Ïe zpráva o Poláku, kter˘ se stal papeÏem není
kaÏd˘ den. Ta se urodí jednou za dva tisíce let a
takovou zprávu se nepodafiilo ani komunistÛm ututlat.

Ale‰ Bfiezina
***

umfiel. Najednou nastal zmatek a chvíli trvalo neÏ jsme
si ujasnili, Ïe to není stará zpráva, ale Ïe zemfiel nov˘
papeÏ. A pak nastalo ticho, dlouhé ticho. Cyril Smolík
se dále hlásil z Bonnu, nûkdo mu udûlal monokl pod
okem. Cyril tvrdil, Ïe to byli revan‰isti.

Jednoho dne v‰ak zaãal Ale‰ Macháãek chodit s
jin˘m druhem zpravodajství. Tu to bylo, Ïe vûznûného
Jana ·imsu pfievezli na Bory a on se skuteãnû po pár
dnech objevil. Jindy to byly informace o tom, koho
zavfieli. Vysvûtloval jsem si to tím, Ïe má kontakty s
nûk˘m, kdo má volnûj‰í pohyb nebo kdo mûl nedávno
náv‰tûvu.

Jednoho rána v‰ak pfii‰el s nûãím, co se dalo vysvûtlit
pouze vysokou telepatií ãi napojením pfiímo na Vatikán.
Cestou do práce mnû oznámil, Ïe krakovsk˘ kardinál
Karol Wojtyla byl zvolen papeÏem. Jen tak to pro sebe
zamumlal. Chvíli mi trvalo neÏ mi to do‰lo. „Polák
papeÏem?“ „Krakovsk˘ kardinál Karol Wojtyla.“ „A kdy?“
„Vãera.“ „A jak to mÛÏe‰ vûdût?“ Zdálo se mi to pfiíli‰
fantasmagorické. Navíc Macháãek se pokud moÏno
televizním novinám vyh˘bal a v poslední dobû dbal na
to, aby v devût hodin byl v posteli. To uÏ mÛj jmenovec
nevydrÏel. ·áhnul do holinky a vyndal z ní do onuce
zabalené tranzistorové rádio a s tajemn˘m úsmûvem
ukázal na krabiãku a dodal: „To je moje baby!“

Netrvalo dlouho a mûl jsem za úkol hlídat baby já.
Bylo to v nedûli veãer. Nepozorovanû jsem se zamknul
do místnosti mezi k˘bly a smetáky. Pfii‰la má velká
hodina. Vybalil jsem ze ‰pinavé onuce poklad, vloÏil
sluchátko do ucha a pfii vytrÏení jaké snad poznal

PapeÏ, kter˘ mûl b˘t utajen

Dialogy pro jednoho herce
Kdosi napsal, Ïe ve tfii hodiny odpoledne je pfiíli‰ pozdû
na kávu po obûdû a pfiíli‰ brzy na ãaj o páté. Nûco
podobného se stalo tento víkend. Tfii pfiedstavení pana
Miroslava Gabriela âástka se uskuteãnila po na‰í
pfiedãasné uzávûrce, ale psát o nich aÏ v pfií‰tím ãísle by
bylo pfiíli‰ pozdû. Pokusili jsme se tedy o jak˘si kompromis
udûlat s tímto sólo-hercem rozhovor krátce pfied jeho
prvním pfiedstavením. Jak jsme uvedli minule, v Torontu
jsou na programu tfii pfiedstavení v hale kostela sv.
Václava. Aãkoliv se pfiedstavení konají aÏ koncem t˘dne,
pan âástek dorazil jiÏ v pondûlí.
ABE: O jaká pfiedstavení se jedná?
MGâ: V pátek to má b˘t Exupéryho Citadela, v sobotu

Greenova âest a sláva a v nedûli Renãova Popelka
Nazaretská.
ABE: Proã jste si vybral právû tyhle tfii autory?
MGâ: Já jsem si to tak docela sám nevybral. Vybrali si

to duchovní, ktefií pÛsobí v Americe, kde jsem vystupoval
s jin˘mi pofiady ze svého repertoáru. KdyÏ jsem
pfiipravoval toto turné, tak na schÛzce v Kalifornii, kde
byli knûÏí z Chicaga, New Yorku a Toronta byla vybrána
tato tfii pfiedstavení.
ABE: âím vás zaujal Antoine de Saint Exupéry?

Citadela není nejlehãí vûc a je to záleÏitost spí‰e
meditativní?
MGâ: Je to jeho vrcholné dílo, které psal cel˘ Ïivot a

které nedokonãil. Zfiítil se do mofie v roce 1944 jako
váleãn˘ pilot. Nalezl jsem v nûm obrovské poselství k
dne‰nímu ãlovûku. Tento pofiad uÏ dûlám osm˘m rokem

Pokraãování na str. 2 Miroslava Gabriel âástek v Torontu


