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JE KONEC, UÅ½ SI NEVRZNU
ÃšterÃ½, 13 Ä•erven 2017

MÅ¯j neduh spoÄ•ívá v tom, Å¾e malík levé ruky se mi postupnÄ› ohnul aÅ¾ dovnitÅ™ dlanÄ›, Ä•ímÅ¾ mi je znemoÅ¾nÄ›no n
pouÅ¾ívat, ale i mi pÅ™ímo pÅ™ekáÅ¾í. Vrznout si na kytaru je tedy vylouÄ•eno. Snad je&scaron;tÄ› Ddur a A7 se dá tÅ™em
zvládnout (i kdyÅ¾ líp to zní na 4 prsty), ale uÅ¾ tÅ™eba pÅ™i Cdur se malík nejen Å¾e pouÅ¾ít nedá, ale navíc pÅ™ekáÅ¾í
prostÄ› zmáÄ•knout nejde ani tÄ›ma tÅ™ema zbylejma. A to uÅ¾ ani nemluvím o barré.

Diagnoza praktického lékaÅ™e byla jasná, obtíÅ¾nÄ› vyslovitelná, coÅ¾ by nevadilo, stejnÄ› si to nikdy nezapamatuju:
Dupuytrenova kontraktura. Ale to se prý operativnÄ› dá odstranit a dokonce se to dÄ›lá v lokále. Jen jsem se, blbec,
zapomnÄ›l optat, v kterym lokále. Po Praze znám spoustu lokálÅ¯, teÄ• se v nich sice nesmí hulit, ale pár hodin bez
cigára bych jistÄ› vydrÅ¾el. Místo do lokálu mi ov&scaron;em vystavil poukázku k machrovi pÅ™es Å™ezání do rukou, o
patro níÅ¾. Tak tam druhej den volám, Å¾e abych se jako nÄ›jak objednal. Po vytoÄ•ení Ä•ísla se ozve "halóó, kdo volá?" ÄŒ
jsem sice jiný ohlá&scaron;ení, ale tak jsem se slu&scaron;nÄ› pÅ™edstavil, a Å¾e bych jako potÅ™eboval nÄ›co udÄ›lat s tím
Dupuytrenem.
OdpovÄ›Ä• mÄ› nadchla: "SamozÅ™ejmÄ›, pÅ™ijÄ•te zítra, pÅ™esnÄ› na 11. hodinu, hned na to mrknem a objednáme vás n
operaci". Tak jsem tam dneska dorazil a celej se zajíkal &scaron;tÄ›stím, Å¾e si teda na starý kolena pÅ™eci jen je&scaron;tÄ›
vrznu. ÄŒekal jsem v Ä•ekárnÄ› uÅ¾ od 10.45 a byl jsem jedinej, Ä•ili první na Å™adÄ›. PostupnÄ› se zaÄ•ala Ä•ekárna zaplÅ
doktor dorazil kolem 11.30 a koneÄ•nÄ› ve 12.00 se otevÅ™ely poprvé dveÅ™e: "Tak pojÄ•te, Novákovi" a vzal dovnitÅ™ manÅ
nevychovanym uÅ™vanym asi pÄ›tiletym spratkem. Pak za pÅ¯l hodiny vykoukl nÄ›jakej asistent "TeÄ• pan Nejedlý". NesmÄ›l
jsem namítl, Å¾e jsem tam byl první, Å¾e jsem odvÄ•era s panem doktorem telefonicky jasnÄ› domluvenej na 11.00 hod., teÄ•
je12.30 a Å¾e mi jde jen o objednání termínu zákroku ... OdpovÄ›Ä• jasná: "PoÅ™adí si pan profesor urÄ•uje sám".
Já na to
"ale on mi pÅ™eci vÄ•era do telefonu ...." Ale to uÅ¾ jen - prásk dveÅ™ma! Tak jsem chvíli zauvaÅ¾oval, jestli vÅ¯bec chci, a
mi v pazouÅ™e vrtal nÄ›kdo, ke komu jsem ztratil jakoukoliv úctu i dÅ¯vÄ›ru; jestli chci stejný situace zaÅ¾ívat pÅ™i následných
kontrolách a pÅ™evazech. A kdyÅ¾ pak jedna dáma poznamenala "Jó, to si tady u pana profesora musíte zvyknout", jsem si
Å™ek (jen v duchu jsem si Å™ek) "Prdlajs bábo, nemusím!" Nahlas jsem jen Å™ek "nemusím", a k neskrývané radosti
dal&scaron;ích Ä•ekajících, Å¾e ubyl jeden pÅ™ed nimi, jsem se odebral na gulá&scaron;ovou polívku a 20 deka sekaný s
kÅ™enem a odtamtud tramvají na pávlaÄ• za studenejma kozlama, smíÅ™enej se skuteÄ•ností, Å¾e tím definitivnÄ› skonÄ•ila
padesátiletá muzikantská kariéra. NeÅ¾ tohle, to si fakt rad&scaron;i uÅ¾ nevrznu (ani nebrnknu). ENÄŒÉ (kterého, anÅ¾t
nechodí po doktorech, todle mohlo udivit :-))) - pozn. red.)
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