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il , již aítra nebudou olova na
náhrobku zi hřbitovní Bdí v Mali Merávoe

Čitelná. Lesí sto dva bratři, kteří a* M*
Vlájea z nenávisti zabili.

topoSet 1776.

Ve která® údolí Je vesnice, teh
dy celá prokletá oloupenýa a vyananý® poutníkoa? Prý na Velký Pátek vystupuje ze ze-

s8 Její svonice. MM* někde Ml ní krouží
káně. Dlouhým obloukem p dá a hned se vzná

ší. V nejvyBáía bědě se zastaví, vysání ®e
sebe skřek. Neloví t dy, varuje, nebot po

cítilo vládu přicházejících studených vět-

e.i o

.
Sáejáí padni® j© Spatný hMp®4ář»

nevlídný a náladový eaaotář. žatíe©o j ehe

tests? na jihu pila® ©hrací s«, J e,bi te potOkávát se sousedy mladá vína ochutnává,
bohatý & átSábeý te visa, tent© nsjčastčji

sa vátamÄ k@ni sse jSÍ p© horách ©e® a ta*
a nerozdává, nestará @« c© MM* *M*M co

v N M***© •* tmavých polích M* teaoaí.
Rád bloumá, posedává v tichém lese, ve MH
rás nesnáší ani ptaší pípnutí. tu v» strá
ni aspomne* snílek, na vSe a siluj e vábi

eteasy. Os je * testů uvidí, bojí ** vstou
pit dále. očarován jejich krásou, äpitne,
jak je kouzelný.
Žádné Báry, žádná kouzla. MB*

je to,

b

tány barev nejálotMeh. Malíf ***»

citne, vzdychne jednou, padá listí. Vsdycli-

no podruhé, uschne tráva. Kde jc sláva to

hoto léta? V zástupech nahé duby žalují

klas a zmar.

Je Sas nastavení, vzpomínek a
žádných odpovědí. Z chmurné mlhy vynoří se,

ne žádné přízraky, ale tváře zemřelých. Zne-

n-^dání zaéustéaíia listu v houřítí projede ti
t r.-.

'

on'5aí. S ..vlepen

'trnoů

v páli kroku, stíny obejmou tS. Probudil se,

až když ti mrazík tlačí zpdt siny do očí.
Těm, kteří se tady narodí, pod

ala .ale nemaluje, neklame, jen šeptá srdci- takto zde budete spát a tisíckrát vás při

kryje sníh.

iíky podzime za obrazy, důvěrná
znamení, ale kdepak, neslyší. .Dďiůní c c •?'•

kal. Chvátá ter j a a nepohody zc svého rance
t:

nni 2

Tľ. "VC -- .2 i, nuůa jo sté rm.U.

liSky, lasičky a Puny a převléká jim kožíšky,

stejné jako svým miláčk-jra, sajícím a srnám,
ty nabádá a vodí k jasličkám. J13 JIŽ se
ztrící, předtím véak tento neuvěřitelný cti
tel paní ifedSje svede se svitým Martinem ry

tířské klání.
Pokořený se stává poustevníkem,
ru proklíná, nezoufá si. Kdesi ve své chýSi,

skryt před lid i, js utěšitelem svírat po ho

nech a Štvanicích. po nekonečných nocích na

smrtelném loái, napomenut, v poslední vili
odkazuje nám roráty.

Hlas

.robudil se z

bezesného

spánku. MS1 trvat šest hodin. Tolik au by
lo dovoleno odpočívat běhen čtyíiaílvacotiňodinové pracovní směny. Dotkl se studené

zdi a mrzutě schoval paži pod pokrývku, Na
okenní římse seděla tlustá alba. otřásl se

sinou a rychle se celý zachumlal,
mb

pát, ho-

spát, Naštěstí v ostrůvku vlastního t a.-

la. opět Hluboce usnul.
Neuplynulo snad ani několik ši

nut a někdo au aocne- z třásl r aenem, Prud

ce se probudil - co Je, co ae děje? Kopro-

niknutolná tm ho začala ihned olizovat studěným a vlhkým čwaákaffi. Naslepo šmátral ko

lem sebe, nebot se v prvním oknsái m do-mí
val, áe je v uniformě, ííledal opasek a chlad
nou ocel zbraní?, střídání stráže a instinktiv

ně oči neotvíral v očekávání prudkého prou
du světla doprovázeného obvykle klením. Co

se dá jo, opakoval váhavš, když si uvědomil
svůj počáteční omyl. Kde je okno? 2rak se
rarnč anaůil odpovědět. Vypínač byl několik

metrů vzdálen, rozespale se rozmýšlel, zda
by neměl jít k němu, když se ozval přívěti
vý Ženský hlas i ^ksatft Vstaň a modli se za

zeikéalé i **

Zkaia-anSl i přestal cokoliv vnímat. Vědomí

nabyl pravděpodobně ziisou. aoztřísla ho zim

nice s horačkou, celý zpocený, s cvakání®
zubů, první co m blesklo hlavou, bylo, ae

vážní onemocněl a dost 1 halucinace. Chtěl

vstát a nemohl. Jhtěl vykřiknout

dovolat

se něčí pomoci. Naučinil tak, protože díky
tě to zničujícím posnatkům obrátil posor-

no t od vlastních pocitů a vycítil, že ne

ní v pokoji sám. dlas tu stál a čekal. Ku
podivu vnitřní napětí, kterému byl vysta
ven, ustoupilo a s ním i skličující ochrnu

tí. Tyužil toho a bez dechu se zvrátil zpět
ua aílatáa. J- sná v/'oc.! príto.ana tá -.1 -u,

který čeká na odpověd, nepřipouštělo sebe

menší rosu-inou domněnku o halucinaci. Ze
sláblé tělo přitom žíznivě volalo po spán

ku. Tí®

ovjUbi

vyřčená slova v něm vyvolala

lavinu, která hrozila strhnout ho do pro

pasti hučících vodopádů, do víru zmatení

a nepaměti.
. : <1. J

•

-:í .-váhal, protože byl

nyní sáa, Z -tančil konečně rozsvítit sv?t-

lo, vyjít ven,

od nňjakou záminkou vzbudit

vrátného, nebo alaspoÓ nekosú z telefonovat,
rosuanS si o väeo pevykládat... He, v äloubi pocítil varování asi podobné záhadnému

pudu zvířat, které tuěí zemětřesení předem.

Heaohl by pak nikdy beztarostnS usnout. Je

tvůj ěas, říkdv 1 w stráMi kamarád, které
ho střídal. Pomalu se vnořil do motlitby s

požadovaným úmyslem.
Hoc sávala mečem stínů proti sví

tání. Nabylo ticho. ůlyěel mlčení. ono jabl

ko jádra. Vějíř vanoucí čas přes bránu smrti.
Mlčení živé, které ví, Me teprve lede němá je
lidská sáče, slovo má váhu.
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