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JKJ0-1 09 CAV'jí* MiJ.. otálí
a nejde* Malík ani peÄ ata| b®« tflme*
; ■-3
, ..ti, 7.V- „i.
... stwhmá alls polí* "plawvý potok toksa*
qí od něsta* holé ^troiyy* j^k jstra již holé
• to jsou aé dn^*

řJeviaía asysl a nikde he mní. Je® emrta
jriM* anon* Basta rtal pro oltm nevižžt*
klott&í&s a klopýtán. ámva a nasty.
<r aanot. uvnitř. .1 <~e lekáni & psk us n-.«
t>IÉI ji slova. silná slova* jež obvykle ÍHB»
saanají šortek.
J:k tože® a uaMževt ta sleva aaž jí. Ma^střecha bubnuje
n®. jenos tuhá. . pocity
se vvpívají přmds v® sleva* až se styůín.

Myslia aa WttBor* Ml mhou tak bas ostychu
□Itwit o sobi * e sván nitra, a o eo vie. o
ärshýeh slavit tak j.ko e MUt Jak to, i*
se jim t
slova acívap^ířiln v hrdle? Pro-5
vlbec au jí potřebu □lovit’? - ta ms^slía ty,

'
' a ■ j "■"
‘
stní atót. štaícl e poeifcm VIostni llleMtoati.

'o noní d r, to v utrení. ”

c®sta lerwwa

15í a atiMMMl HB h teHBi telNiteHÉMkl *<**
jiatd vmiM, oo SMv nabylo, a oe?
te8 prdí* Zase prSí a namm n&cdy jindy ba-

do pr<Ut,

3 toto ovsení skončí*

co? V-vlob-

nl &* »teJnS jaks dtíw pctamoa ks tesyttei a

badou poadnat desasi o &» nikde nevi, teas
to jxrrede. s
j® noaají^d*

Myai jaeas rd syslel, te to ▼»aa» do rukou,
te rlastníeh rukou a sa sprévný kanec. Ale
aa^klo to ss smi view a pak sase napvaw*
soldo to. ľ úc to je, kdyi ale© chovné vsít
vlastních trnkou.
apavte je príliš t^teC* A pobuřující. Utrpe
ní, j>3 nesá esaysl, je té®&£ nemo&ví neproklínat. Kite m prasil» aby so narodil jaks
aslíSok bolesti?
vliotníek vtónf a s?beA tak tedy poc&oA e očiaa savtenjha
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Me nového pot slaněna* J sen jmoa cíto, aa
kt . r'Ei 3® saehytávl rSoná svinstve, &aetít
listí, nbytky, pevné bovMiíí v prendn., kto*
rý plyne. Zdá so, se i to sito easotné je ne
seno prondsn.
,dá se nás, le íí$ čas mryehlsje, fe bojím se.
VPeoMe se straoben i v donesli * bstona* A
jelti ailnáji nevime vĺčka. íW&*mm mb svět
staro jda# a potom jls třeba ustonpíaie s cesty.

uklidb.je o>, .. podie nálady aísty i snapo-o.jaje, že rt se snením či na, není v ton
rosdílu. ..’opustil j sen ae osyin, totíííi s
jísdního kola so dá seskočit, 1« - človčk
pak n* najede. Já jsem chtil sestavit, sebe,
včesáno, ale n 2. to se maí osiřit. /HshlsdS
n-. to, že jíiúaí kolo je jen met ďora, ■. w
skutečnosti odnikud nelne seskočit, s niče
ho nelne seskočit, nitem nelne seskočit./
Se výsledky, ne oil, ale cesta saaa je to,
na 8®a šáleli. Proč být tedy ttstaz&Rý? Je

MMW tOW mír nt, ale nakonee i© dok£*»
že kaMdý-

Dnes 5®*® ůéit ani netotol* A přese přileX*..
<- 418té by ovůsa přliel i tehdy, kdybych ho
čekal. Jaký je v ton tedy rozdíl? Jaké po*
učení? Mo to ví, tonu je netoe to říci, too
t© n*‘-ví, před tin je třela a&Bet* Poutník,
i se o hůl opírá, nebo «?t jí odhání psy,
nebe jí mlátí do keřů podél cesty, ste.y-;
dojde*
židi nůže uklidňovat, le není volby. Veäto*
rá noaůoky rosmu nic nepomohou. Vhled do
podstaty skutečnosti je stejné nedůležitý
či stejně důležitý jato gruntovní slepot .
. okud to víS, pokyň sán sobdi nltonu to
neříkej I
“t etí nnwsst svoje díla osnatovat jménen.
m
Jisté už proto ne, že nelze čekat odmnu.
To ovSes je přepyeh. Proč by tě sěl někde
snát jménem? budou snad tvé obrosy, sni y,
dčti sáně skutečné, nebudou*!! označeny
a/.\-

K&ádá činnoct přispívá k n plnení toho, co
-r být n-.pln'.ino* I nečinnost je činností.
To a ti nfile uklldácvat. Ty vlak smsiS pxeoov
v.'t k vlastním aániku.*
aeodaíVj
se, áv tie íilova aohou být jedov-tá.
.'Nepripraveným raobou Mkodit, a jež t hor. í
je to v přípaO pyiaýoh, kteří si syslí,
...e připr&vsni jsou. Ti první obou so stra
chu ncnávidčt, ti drusí pak páohat zbyteč
né ale* ?roto je třeba opatrní vážit sieve,
ostatná na pravá! nešáleli více než na ne-pr/vá'.-. . Mo Seká n sjsvení, bud ?.<•• u3
dočkal, nebo r e určitá brzy dočká. Tady now
z» nehrozí.

rosyslía-li na to, jak budou aítra rosbahn n? centy, jak bude vlhko ve vnduchn, jak
bláto bude Svachtat pod botíum, ■. já pijdn
protože koneckonců to ja jako bych, nešel,
aosyalíis-li na to, je to obran, který exis
tuje v toato Vie, Vsbudíú nikdy rúsné ob
dobná otrasy u druhých lidí, ale každý je
jedinečný, každý je jiný* Báli j«ae «e*
u~. t.' -:■■.■• byly
tr< .,ca sa nes^mMl*

Jsnca j. alia:.*

Mas odpoledne je tak
v ala® ospalo,
chode s bolí nohy, M fe ,1i psy* řtokrá oosty
ad nikud njLfea* '.to jí» na ®@stá pŕss Selesaldni trat, MnikM « alky vy.K ■
'•., ai*£ nikde v ala®. aíváa so* OalKLé al l nice.
Ži® '< ■ t- -' ••■''■«
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••.osi je mlha. J® Ml '• * M pár saetrů. MB
... MMb .utn na BÉMMÉ aOMMt vlastaS jsnofô j ajich svätia, plují v tise.
• -by nS'fcdo M&* j® aoäno rosholnout
issi samotou a ne~s.>,uotou, budnao ho brát
valné? Uvaří au nikto? Cesta, wO vMy áál
. v Iné vlhká oôáy s polí nás aasá.:m«*
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WM nohy* Bojín so psi a raduji so, Be bý*
vají as plotem* Človek v mlse flM leká pa ,
J:a .’QUfej Elovhí-, "■•'• aa; gja plota#*
Je sbytebná ayflcnky vyjadřovat* Jen je neeht® vsnnávt a® v hlavách.

Jaden clov'-k trp-'*! a plakal* Vty vSlokM jsa®
; outfall, 3® on Jo ten dobrý. Jeho ueat?stí
býLo sM &» jiluboké* SiavMfo dobrý, nebol
m&tastný. 0© tě bolí, fedyt uvidí h prvda?
■■•”■" j' ".k t .1 ,' '■.'U.' : ,' 11í? t ?'< ?■>■?/■'■■? ?i”.
?ií W^u ■■■ a.
t 3
??"-?v t lidi, dober n ©eb- jejich bolesti a
netbtij je aaehrafievnt. äaMjí t .

anas sa ríáei podbíacjí a proto jsoa jejich
kaly tak plytké a povroimí* VBmmNMI a® «ftäí >éi3.“4sobit w tom, kom radí. críva se
on MU. ti, leterýa byle rtdy E-potřabí, íOvyatoapit k amfirýcu Bw» ®e sňali stckmout
.>wiré k sobš a ©dělat s níeli aakfltôý j ko
■ 1.

. ?. ■ ....... r ;,. ■ • ■ t v a '
ím r lidooh, nebol nní snhny k lepším v
lideoh. Kdo M My vHM? tóe o ní My tóLydal? ?hoo nítóo tvrdit, ••? otroci ? 11': í
n svobodní byli na ten MjM htWe neä jsou
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Mí IpSJÍ na wpMM* tou£ít aby vňeo’a-80 kgfts Jalco MfsA* M ©@Ät Mh pôaáhej. lfly~
a via aaa till ij
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vaall vl-íat, aít.4M
teajizm v MlMte ocpAleAnl* MM pol
■ t a..u<ai aMoaatx.
ti ty, gMMBMtAt aaapati«t l&lm, vyyiáwl
>mh to im IMM MAojMtt tMl |®onf
*® Ml MľWak 3 tin, 00 Abylot hMUte
lépe hospodařit. Tí© so Äíwt tele®. Sebe
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mMI tô aení. KSyž cítia® to# ô© $«> $ak

byoňoa mnli etráoet?

XAyi najířnagil f B feftjMp&tt* jdei oaotcu, o

ní ä nevis, kaa t

savede, ía&Ul a® stát 15&Í&*

tem cizích sil a aífto* vlaatni alapata tB
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,.• 1
lu
jdeS eostoa, o ní- aevíB, k;us t” dcv^a, £&.; . ...lit.
-B c In?I í.:
n plel, v’ —*
ui sla^eto ti savate to úakýaiu • totoar avl
í..i 7 3 410 ■ t'X

x 6 ■’ los ;e ?
c\- i‘o.
J n g Hg|í
11 ?1 x ?! .< sil x
'--OJ, lir'% ; .; «■,;... v:..',
áde svou eaaton a Ba takto na eíli neaáleBÍ.
<U Jun.;
1 ■!?» . Ir jinou., puiael. lx a
taíste aa dvGaa jesírfcy - asi s® to< Vlil
-a. X', Xx. X.xx U i :-rr~^n « “ÍX'Ot T-. OX
sa ataáfcl atoto* jak $• to snáaá, na sátoak
j cm cítil ohl ni podálím a skr# botv chlad
s tadené toávy* TaS ta vodi Splonehla ryto*
- *r s tromi je uli .©lých. ixcínut 11.:taped.

VŮtoe se M nechce něoo tw5.it a nixo popí*
r t, notxo.t n'hru rukou, vltoo 3« -il -

chce o nSSen vypovídat a roffialouvat a být
a 2XM> a ktwnmlknvat a srLuvit pravda a lhát.
Tibe© al© a© i«i n..-chcet ani nic n^ahtit se al
•1<3©h©««

■et-dtory urtUcjí pŕ-sdstír non hleuMccm. áudní
b&miol pobuřují strojeností předstírající
iloubksu slay nejsou sloMtí, a IcaSdý, k'!© j«
ľ^rý, > . ; i .. ■-■ ■
' " .n
in •>. > ■
jsou j--&é jsou a kdo nsmí ponechat slov- a.
3b. , E
e Síi.i . n
;
. '"'t-. Či ■ ■: f
. V-jJ. ¥ * ľit ■ 'C.f ' •
nařsknc nic, je silnčjlí nei tan, kdo řekne
pr-vdu. 15 ní je pr vúivsjäí a i pr ,vd .
'mí třn-ba. škrtat, lép je acpe.t.

•o to vJeohno anamná, to peaní o lásce a
o nilotti? VM.thni jsou
hotovi se £ svSoesýn odsodkas sladletvé nerosváim>sti.
Kolik Mlocti /a aaloayslnosti/ se n dostá
vá a nroě* .1© kde£et 'cl:..sně vtír V- oběs*
ty, jel nestojí crá ;; s ■
rd.
se 3totoMov.it. Je protivní uvažovat.
pr>
to
...Jeiw \i.jí • -ru'i-. /.hues str - . r ciile latí len* se ni sdá./
j

J.- t k
t nás sobou, Se al lh it neumí
..: ja sáa sobou sauj-'.t, Bi waí lhát jen
30bÔ í
Mo inost obživyi noohat ai plr.tlt /t? .ba pen&M nebo oblíbaností/ sa to, Bo Síkás» 11áoa to, co chtCJÍ slyáet. íiř.Mj «ndte ochr
nutou baMčku? Y ústavu se o ni postarají
tak, jak vy byste to ,ř.'l nejlepSÍ vili nesv ■

J k to přijde, pr-eovat duň ;vn?, pr.soovat
aoskeni Masek syslí* lepSÍ je neplést si ta
-■račí.
Y leant n oo uaejí, jenoa jl :iie nouaín*
e-waÍB nio napravo, nt?us£® nie n Isto. ChtSl
bych ss u t n rkoími n.j.k prodat, 1? n.-^áa
I ssgvoéej.
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