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Téma

Pln obav a rozechvěn myslím, že bych svůj život naplnil,
Jen kdybych našel silu k veřejné zpovědi,

Abych vykřičel podvod, svůj vlastni a své vlas^^ epochys
Směli jsme ozvat se pouze skřekem skřetů a démonů,
Av;šak čistá a dUstojná slova, ta se nesměla vyřknout
Pod tak přisánými tresty, že kdo se odvážil jediné vyslovit,

Již sám. od sebe citil, že je docela ztraceno

Berkeley, 1970.
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Ryba

V tom vřeštěni, v těch výkřicích z extáze, v pištěni

trub, rachotu ^mcú a bubnů
Bylo nejvyšším protestem zachovat ni míru.

Jenže normální lidský hlas pzzbyl svých práv
A byl jako když ryba otvirá tlamu za stěnou ze skla.

Přijal jsem, co bylo mi souzene. Nicméně byl jsem

jen a jen člověk,
To znamená, že jsem trpěl a mířil k tvorům

podobaným sobě*

Berkeley, 1970.

H o d i n a

Planoucí slunce

na listech, snaživé bzučeni čmeláka,

Odkudsi zdaleka, za řekou, onpalé štěbetání

A pomalé klepáni kladívka. Všecky nás prolnula radost.
Dřív ještě než se zrodilo pět našich smyslů

a ještě docela přede všim počátkem
c!ckuly kdesi na všecky, kdož budou smrtelní,

Hotovy tak jako já slavit život, .to znal!lená štěsti.

Berkeley, 1972.
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Po do b e nstvi

Říkám jcn to, co ni v-yprtvěl Icadcr a sleduji
morúlku v[ci.
Trúpil ho redvia grizzly, tak odvážně zlonyslný,

Ze l:r[.;.a 1 naso karibů visící po6

d tf-ec hou

srubu.

Ba víc. tic neabal no.lidi c nebw. se ohnč.

Jednou v noci začal rozbíjet dvei-c

A tlapou vyrazil olmo, zatínico oni, schoulení,
Leželi s pui.kaui e čekali, [;.Ž zcLne i:::vítet.

Vrátil se nazítří večer. A header vystřelil
Zblízka, pod levou lopatku. Ach, to byl skok

a

běh,

Nikoli běh, to byl urD-c;á.n,ncbot i rG.D[n do srdce,
Grizzly, jak prvvi Meacicr, bčží ež padne.
Našel ho potom podle stop a tehdy pochopil,
Kde se vzelo to podivné jednání.

To zvíře mělo člist napůl sežranou vředy a hnily nu zuby.

Bolesti zubů. Bolest, po léta bolest. lfoj2.snú
Příčina, která nás nutí jcdn&t zběsile

A vede ke slepé odvaze, poněvadž je nám všecko jedno,
Až nakonec vyjdeme z l,:;sc, námoli vždycky v naději,

že nás vyléčí nejatý nebesky zubař.

Be i-kc ley, 1969.
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Le k tury

Ptal ses mně jaký užitěk z EvonGelia čteného řecky.

Pravim že se zluči abychom prstem
Objeli písmena která trvají jako tesaná z kamene

Jakož abychom zvolna vyslov'Ujice hlásky
Rozpoznávali pravou aůstojnost řeči

Pozor^ní nebude vzdálenější než včera
Se zdát onen čas ačkoli tváře císuřů

Na Tuincích jsou dnes jiné A stále trvá ten aeon
Strach i touha jsou tytéž olivy jakož i vvíno
A chléb platí co tenkrát Rovn[ž nestálost říl:e

Která jak kdysi je lc.čna zázraků Dokonce zvyky

Svatební hostiny léky truchlení ncd
Liší se pouze z.dán.livf i'iapříkl;.:.d tehdy

Též bylo plno těch jinž je v tertu
Jl!léno Dai monizonenoi

neooli

v osidlech Sábla
Nebo též šílení /Z; tiraco "posed^lými"

Se zovou jen z pouhého rozmaru naueho jazyka/
Tanec svátého Víta pěna na rtech skrípční zubů

Nebyly tenkrát

znamením talentu

Posedlí nemčli žádný časopis neměli kino

6

Jen zřídka se dotkli umění hebo knih
Podobenství o nich však dosud platí

Duch který je ovládá může vstoupiti do vcpfů

Kteří zoufalí z toho náhlého střetnuti
Dvou povah své vlastni a dábelaké

Skáčou do vody tonou To se děje až dodnes
Na každé stránce zde tedy pečlivý čtenář

Těch dvacet století vidí co dvacet dni
Aeonu jemuž též bude jednou učinčn konec.

Berkeley, 1973.
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Oeconomia

Divina

Nemyslel jsem si, že budu žít v tak zvlúštním čcse.
Kdy Bůh slmlistých výĚin a hromů,
Pán Zúntupů, kyrios Sabaoth,

Co ncjcitclnčji pokoří liai
Tím, že jím dovolí jednat, jak se jím znrnune,
Ponechávaje důsledky na nich, nlčky.

To divadlo nčlo daleko, ovšem,
K prast^^rn cyklům královských tragedií.

.

Silnice nu sloupech z betonu, města ze skla a železa9
Letičtc rozlehlejší než kmenové stity
N^hle se rpzpadly, nebot ztratily důvod •

Nikoli ve snu, nýbrž vskutku, totiž odnaty sélffiýn sobě

Byly, jako je pouze to,, co býti nemá.
Ze stromů, z krulcní v poli, ba i z citronů na stole
Unikla hmotnost a jejic::. přízrak

Byla jen prázdnota, jen mlha nu filmu.
Vytěsněn z předmětů prostor se rojil a chvěl.
Všude te3 bylo nikde a nikde vtuóc.

Pisměna knih stříbřitě zářila, chvčla se, mizela.
Ruka nebyla s to nakreslit znck

palmy, znak řeky, ba ani znak ibise.
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Vřava přer.moha jazyku blásiln ^^telnost řeči.

Zlkon z^o.kázcl stižnostj proč si stčžovnt BDLlénu sobč.
Licé stiženi neznámJm trlpe^nim

•^hali ze sebe odlv na rynku, nekutou volali po čoudu.
ffurnč toužili poznat strach, soucit a. hnčt'.

?rsn:.éilo smyslu

Mlo práce i spočinutí
A tvář a vlcsy a bolcy
A bytí vůbec.

berkcley, 1973.
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Zpráva

O naši posemské civilizaci, co říci?
fe to byl systém barevných kouli z kouřového skla,
V němž se svijeia nitka zářících mlh.

Nebo že to byl soubor paprs^kům podobných paláců

Vyzařujících z kopule nad zanec^'llli vraty,
Za r.t.llliž se procházela beztvářná zrůdnosto
A že byl čer..nč tažen los a ko.mu padlo,
Byl tam odveden k oběti: stanci, děti, chlapci i dčvčeta.

Jinak je ovšem možné, že řekneme: žili jsme ve zlatém rouně
Y duhové síti, v oblačném zán.otlru.

Visícím na v'G tvi galaktického stronu.

Ta naše sít byla utkána ze znalců.:
Hieroglyfů pro zrak i pro sluch, milostných prstenců.
A uvnitř zazníval zvuk, který nám tesal čas,

Plápoláni, třepotáni, štěbetání na.ší řeči.
N"ebot z ceho mohli jsme uplést hranice

llíezi uvnitř a vně, mezi světlem a propasti,
Když ne ze sebe s^amých,

z

teplého acchu,

Z b rrvičey na rty, z gázy a mušelínu,

Z tepů, kte:r_:ý* kCyž zmlkne, svčt zemfe?
A taky možná o naší pozemské civilizaci nepovíme nic.

1'ončvadž nikdo neví, co vlaztně byla.

Berkeley, 1973*
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Před

o b raze m

k r a j i n y

Na tomto svahu ůmrk, jedle a cedr, na onom sosnové bory.

-Třpytné rozhraní vod, jež plynou k východu, k západu, _
do dvou moři.
"Přímo k severu dere se pouze jediná tzká řeka
K průzračné Ě;edi v zlatisté horské bráně,

K šedi bez konce tiché, k bczb^^yhu jezerům,

K tisícům mil bahenních jedlin,
Až k hranici lesa, k: polární poušti.

V mých snech byla země součástí mého těla,

Nad Athabascou zde a všude, kde jsem se toulal a žil.
Rukou opřený o mo.siv hor.

Zaskccen aeltnplany v Z^ra draciho bojištěm
A čekal jseri, nemoha nalézti slov,

Jirniz bych nazval, co jncm já- a co je zeme,
Až nějaký duch, počat v sopečných proměnjch

Vzkřikne a vykouzli naše pravdivé jméno.

Berkeley, 1969o
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Elegie

pro

N. N.

lieni to pro tebe příliš daleko, :ř'ckni.

Mohla bys bčžct nízk;)rm příbojen Bal tu
A za aónslcyn polem, za buko^$ lesem

Nad Atlantik se stočit a odtud jen kousek
Je Labr8dor, bílý v tomto období roku.
A jestli to děsí n8sta., blikání světel podél cest,

T‘ebe, která jsi snila o tichém ostrově,
Kůžeš se vydat hlubokým temným lesem,

Cestou nad modrou hladinou po stopách kstt'ixii
losu a karibů

Až do Sierry, ke st^^rn zla^hl dolúm••
A řeka Sacranento by to zavedla pak

Mezi pahorky porostlé hustým duborýrm lesem.

Pak již jen eukalyptový háj a byla bys u

Máš pravdu, když kvete heřmánek
A záliv je modrý za jarních jiter,

Nerad vzpomínám na dům u jezer

t ha sítě tužené ftwd litevským nebem.
Plážová budka, v niž jsi se svlékala,
Se zm.čnila navždycky v a1 straktni ^krystal.

Tma se tem táhne jako med kolem verandy
A jsou tem směěné, oaličké sovy a voni tam řemeni.

1

Ani sál!l nevim, jak jsme jen mohli tenkrát žit.
Styl a moda se mihaji,nejasné,
Neostré a míří k samérnu finále.
A co má být, že toužíme po v[cech, které nosíme v soběo
VšdoLÍ C é!su, jenž pomiji, ožehlo kovárnu s koněm

A sloupky okolo nÓl:lt.'.stí

A schůdky a pcaruku li'liegeltaubovic nntky.

Však víš, učili jsme se tolika v[cen.
Kterak nám kóosi postupn8 odnímá

To, co odňato nemůže být, lidé a kraj.
A srdce nezemře tehdy, kdy by, jak se zdá, mllo,

.Zni náš smích, na stale čaj u cbléb.
A pouze v,ýčitka, že jsme byli tak neschopni milovat
i

Uboby sachscnhausenscy popel
Láskou nnd všecku lidskou níru.

Zvykla sis na nové vlhké zimy,

Na dům, z jehož zdí jsme setřeli krev
l’emce, jcnuž pc třil a který se nevrátil. Nikdi#

Já si vzcl též jen co bylo nožné, mfsta a krajiny.

Nevstoupíš dvakrát do téže řeky,
Na dno vystlané olšo^vým lis

Trhejíc jeainý Úzký pruh

slunce.

Viny vité a viny moje? Nevelké viny.
Tajemství tvá a tajemství moje? Maličká tajemství

Když poavazují šó.tkem

ta, hladou óo rulcy hlížek

A kaesi daleko štěká peri a na nebi bliká hvčzda..

Ne, nikoliv pro tu db.lku dálek

Jzi mne nebyla. navštívit tenkrát voOne či v noci.
Rok po roce dozrává, až nás docela zhltne
Ta, již jsem pochopil

s tebou: lhostejnost.

Berkeley, 1962.
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Kolik nádherných záměrů.

Kolik nádherných zám(rů, těch her a nápadů,
Když nús, přátelé moji,

Střežila oblalra, najcztát lesů,
A nad ťizkou ulicí ti svatojroišti andc.:io-orli.

Vy jste museli prokřát, aniž jste vtdLli.
Vy jste museli prohrát •a já to věděl,

A nepřizntl jsen se vám ani sobě k těm ta.jems tutvím k ničemu.
Ted

už

je po všem.Vítr si pohrává se stíný jmen,

Po té dynastii nastane

Snčžné ticho a klid.
Kdo m[l rozum, vybrel si doktríny,

Ve kterých doutntl dábclský troud.

Kdo mfl srdce, dcl se svést láškou k lidem.
Kdo toužil po křáee, vysloužil si kámen na knmeni.
Tak splácela doba těm, l:teři věřili
úcjfuu zouftlstvi i její nedfji.

Co znamentlo vyhrát? Zmlknout v půli slova.
Naslouchat křiku, holdům lži, poněvadž pravda zanikla.

Předstírat bratrství, nevidft hroby.
A sebe sama počit&jc k vyvoleným,

Pocítit celým tčlern
Stud.

Berkeley, 1970.
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L' accél •erat i on

d e

l^h i st o i re

Je pozdě pro lidský rod.

Kassandry jedna po druhé ztrácejí řeč.

K e, žádné kýbucký :plamcnU, žáané hrouceni, zdi •
To, co se blíží jde kočičm hrokem.

Konentář: Pesímisto! Opět kosmický zánik?
Ne, v nejmenšín ne. Bojím se rukou ve jménu

lidu válčících,
které lid sám pak pozutíná.

Berkeley, 1971.
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Za h 1 é d 1

js em

to

Zahlédl jsem to při chůzi ulicí a mčl jsem pocit,

le jsen narazil nu lidsQ' osud.

Jenžo to nemflo jméno a já si vzpoEl'..lši
na jednu takovou chvíli, pro
kterou jseti hlcCal slova a našel je po téměř dvaceti letech.

Začnu te5 zncvu a pln ÚÉili se budu snažit ve dne i v noci,

jenže
tentokrát, nyslím, řeime stop končící čas.

Berkeley, 1971.
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Popěvek

Zrcadla, v kterých jsem zhlédla barvu sv:ých rtů,
Kao to tE..m jde, h--do se to znovu diví sám sobě5

Acháty na číji, ztracené, rozsypané,
°aky mravenec se ve vás ted shlíží ve vzrostlém lese!

Poutko od Batů, urvané ve spěchu láslzy,
lia dbě kterépak

mohutné řeky ležíš?

l:lůj pláči, když mě opouštěl přítel,

ťroč

jen tč nemohu vrátit?

^lo to včera a nevím zda.
Vybíhám do školy e vracím se o holi, shl:bená stářin.
Sestrý mé z římscych náhrobků, já chtL.la být sé?.ID.a,
Avšak oni mě slkrj-veji a vudou do tčchže vrat.

iierkcley, 1967.
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Když

jsem

mluvil

Když jsem mluvil jen prcVu, posměšné Úšklebky
šmoků od novin
Jako by divěrně dávaly najevo: ny víme, přece, nejsnc aneBni.

A celá léta jsem mohl jen jedno - pohrdat,

Včdom si toho, že oni stejně- nakonec zvítězí,

Nebot postupně' vždycky měli, co chtčliY

Každý svou vlcstní porcičku nicoty.

Berkeley, 1970.
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-

R o č n i

do by

Průůzračný strom plný ptáků, stěhovavých
Jednoho rána kdy nebe je modré vzduch nnazivý nebot
je dosud na horách sníh.

Berkeley, 1971o

l
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Dar

Takov.í to byl štastnj, den.

y
Záhy opadla mlha a já jsem pracoval v zaiiradě.
Kolibříci nalétávali na květy kozího ^^^istu.
Nebylo na této zemi nic, po čem bych prahnul.

Ne znal jsem nikoho, komu bych záviděl.

A pustil jsem docela z hlavy, co se.mi stalo kdy zlého.

Nestyděl jsem se myslet si, že jsem byl ten, kdo jsem.
' Netrápila mne žádná bolest.
Když js an se narovnal, viděl jsem azur moře e. plachty.

D

•

Berkeley,1971.
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CO SE STALO NAHORÁCH
Eda Kriseová

Seděla jsem na verandě a četla Vzácný jed od
Webbové.Byla to
právní ^^!ka v mém čivotě,rterou jeea dočetla do konce,pfevrátila ji
na zádě a začala snoVtl.To jsem zrovna učinila,kdyf se zase ozvaly ty

Bubnování te^^n duněním rozechvivr.lo celj dfun a údery byly ěím
dál tÍlil silnějš!,ztratily prsvidelnost e pak i rytmus a proměnily se
v zoufalé bití něčeho něčím,Přiché.zelo to odněkud z podzemí.Na veran
dě bylo útulno,zéclony se vzdouvaly nad ůstfednim topaním,na oknech
se tichounce chvěly růžové a červené balzaminy a venku se pli!ila mlha,v bílých chomáčích etoupal& vzhoru a v pianinu De při vel.k, ráně
rozezvučelý st^^^ a doprovázely bití tecklívou ozvěnou.llafík^^ st^run
znělo j&ko stesk po nejdra!ším,co jsne svou vinou navždycq ztratili
a nad čim bu.de.Iile až do s.mrti tesknit.
Ticho,:rter4 potom nastalo,pfipomnělo^i něčí smrt.Oňložila jsem ^hlhu,protože co ae dělo tady bylo děaivčjží,než co se vn! psalo.Někdo to
má .raděi nap^nti e proto se nikný do ničeho úplně ner^moěí.Ale já jsem
z těch,co ai^ánj! pozor,nasají do sebe bolest něčího života,vlečou se
a n!,jako by byla jejich vlastní a nraohou se jí zbavit,i kdyl vid!,
!e ten,komu chtěli pomoci 1 si naložil ještě víc.
Kdyl jsem přišla do kuchyně,on u! tam sttl,býč:í š:íji skloněnou nad
pracovuvnia stolem 1 široká záda ohnutá v tuhé pružině a ve svalech napětí,jakoby 89 chystal v^^titit kouii,býval přece kdysi reprezentantem
y hodu koul!,ale tea b-'jel tízky na plátky ež příliš tenké aj' vi
děla dlo^uh-1 leskli nM v silné chlupatá ruce a viděla jeel.l bezmoc vepřoTého,která se rovnala bezmoci p^^ Fr&ntiěka,a kdy! ke mně obrátil
tTti'-,měl v očích raněnost,která nebyla lidská,ale zvířecí«
—aitěla jete něco,paní? zeptal se po chvi1ce,jako by ty plltky řezal
zuby.J, si reděi nepřála vObec nic a začala jsem bez hlesu utírat
sklínky a kladla je do k:rečence.ffe§el kolen mne od stolu ke
a y jeho chdsi kylo něco,co vyboulilo oke^nni tab^ulky.Prot^dl vsduch
akrse suby a sykl,jako by temná a těfk' bolest,kterou v sobě nesl,měla
nějaky hrot a ten ae právě zapíchl do čehoEi měkkého.Utřelu jsem nádobi a ěla pryě.protola nic není hrosnějšiho,úef eil.a spojen, a bezmoci
a úskoat,k'ter, s toho T&chází.
Ten
a doaw1 laakayt ělověk Tzal věera ^hrnec e
a vykl.epil ho na sa uproail'ed ku^^^ě.Poao^^k ho sesbíral po kousk,ch,^^řel
poTlail ham- a vyběhl s cbat7,viděla jae.a,n jak aa hoř:! do anlhU;knýI
přea loučku ut:!k, k lesu a tam na okraji veDLe tluatt klacek a bul! jim

2

do atroad a pak ae Trátí.a uamíT' ae tak diYnl,jako by viděl cosi,
co neni z tohoto světa a poklekne ke ^^mfa a &noYU,po kol.ikát, ul,
trpěliTl &atopi,protole chhwlláě
s^edl. na kozdn.Poaoczdk se Trací
z l.eaa na^kraen trpělivou neteěnost!,usedne na malou stoličku,T kamnech
doutM a on loupe bramboru za bramborou a spouití je do ČÍ3tá studené
vody k potád se dívi,jako by tflll v leee dostel me.eku.ratimeo nahoře
v pokojích ^Qiz1 lena pana FrantiAka a pláče.
Pan Frantiiek měl bft eedl4k, byl by ěietě a bez uhybán! vyrjval
brázdu evého fivote, narodil nena etathn a jako najotarš! byl
k sehlaěeni předurěen a také vyehovanj, ale oni přišli1 statek
sebrali a eyna kulaka vyhodili i ze zam^dělské školy. Co měl pan
Frantibek děl.atT Odebral se do hor a nosil tam n^^ndy* Pan František
byl dfiě a dostal do vi^nku neschopnost pohnout se s^$ osudaa, BOh
to ipatně rozdělil, protc!e ;eho bratru, d^chorozenému Pe?ovi, dal
pohybl.ivost spojenou s po^úkavost!« Panu Františkovi dal tíhu
a jeho bratrovi lehkost, panu Frantiěkovi dal tuhou dut:i, kter, obaaa
nad sebou roni slzy sebelítosti jako ^újovec indiclcy a hloupý ^zys
ae n& sladkost ě'táv chytd & zaplatí za to fivote:.. Pepa sa hned
▼ lll.ádí vypraviVza hranice, ale vyletěla světlice, chytli ho
a uvfeli a pana 7^rantiěka nepustil.i pak ul nikdy na l^ádné aezin^ro^zd záTody, pfesto!e byl nejlep!ím vrhnčem koule. ^atil tedy
kohli^ nechal ji tam, kas spadla a šel s &šl v oč!ch stejnou bolest,
jako ji •' dneska, kdy! l:ráj! maso na !-:lsky.
P&n ^amtišek necht5l dobrodrulství, to bratr Pepa tou!il pofád
po nějakém, je:iu stačilo jaro 1,to podzim a z^uw, jako stačí
aedl'1covi a přece ho vždycky T^na 1 v2aAlá odněkud z temnot, smetla
tak, le &tratil pMu pod no^^a a kdyl koneěn6 na^^tal dno, at'1
Tldycky o kus d'1, nel ai pf-il*
N^Qádal si na kronnu se^dmdesát pět kilogramll a vystoupal e tá
pětk:rét nebo ěestkrát denně vfěkov;ý rozdil pňt aat ěedesát netra*
Cic,dil pomalu a al.ěk;Jr, posoroval ke!dou lcTňtinu, kter, u cesty
vylcvetla a uvadla, bylo to pole jeho fiYOt.a, je^tó rc^ni& ceatiěka,
po zdi •• pohyboval nahoru a dold po cel:/ rok.
A kdyl bylo rldět.t
d:!Yal bi do dalhy, do avětat kter; • vföky vypadal uspořádaey,
ale proě ho vyhoetil mezi sloděje, to nevěděl*
te^^át byla na ^wtě Tedouci, ta ^dy! aěla ^krajíček chleba
rospdlenf, tak ho ještě rosčtvrtila a prodala ho za dvacetnik, jako
b7 ho byla p^dl.ka* Nedávala budouc:!au p^m ku^ahaf-ovi
najiet. 1
pfeato!e ee J^tó plat ^o*acoval o jidlo. Doat,Tal kclikr4t sa t.1dw
a^t&N mehlíqi na kter4 hodila jedno Tejde a to jeit.i bes bil.ku,
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t^ ai a^w^nl.a. lak to šlo pořád, al ^bra^tra ^^tili s ^-'-'iu
a pfiiel ae ^nahoru na ^^^tiAka podiYat.
naYl.a^mJt do dl^wd^
• potvrze^nia o čáeteěné svéprá^wsti, kter, 1111 rnWla o^^tit
kripin4l 1 uapof-ádal hned mej^dan a bo^uda 'byla J^abo Kterou chtěl,
tu lllěl, ale on ai vi^Q 1 co dávaji bratrori k veaeM., popadl t^^£,
hpdil ho vedouci na hlavu /ae e^výa potvrz^^a •il akoro naproato^
svobodu/ a kal na ni: fy svině zaa^^raná tohle Je !rádlo, co-'
!r,t. adj brá^mT .l hned odt^d Františka Ra ^^aěq, kde bude
stávkovat. Sje^dnal 1111 tas a -redoucia, kterému ae
&abe, le
bude vozit koka a !esa to dostane ěnyři tiaice. Ne^^l fio taa
s vědomím, !e se o bratra dobf-e pos^^hl a aebel s hor do mífin,
šel od je^dné fe^áké ke d^ruhé a kdyby 'byl mohl aít děti, běhalo by
jich po této z^emi na tf-i tisice.
Frentiěek, ten
vozil koka, a1a to ul pfib^^a
Yedouc:! a slibovalá, le se polepší, jen ab7 lel pro boha !iveho nosit.
l'».abe pravil, le t.ady ^nahof-e je republ^.ika, kde presidenta Je on
á ^urěuJe zákony a ^T,YPlatil pasu Frast.iAkori a^eda eet. nato čt7f'
tiatc. S hosty sachúel &mbe stejně tn-dě, Je^wu ho jeden nalt.n.l
a on bo popahl za ^1.1.aec 8 za kalhoty a a rost.ale^^ rukaaa ho neal
ven, ale hoat se ^^til tuter a tak •• sebe uěinil hlawlaa, ale
&ab^ra se dilcy J^w velká síle a trplliYOst.i pf'eoe Jen po^tfika
provléknout ho. Vyhodil ho na echody
neiikovni 1
1111 spdaobil
a-aněni a dostal po^^^kn na U-i roky.
Pomo^an!k obalonal fízq a z
ae o^s;val jen praride^lnf
tikot ^fetě^mqch hodin.» Viděla Jaea, jak se
tn^chaf 1111př^&
1111 pluh, or, pole a y brúdě sa
ae uaaasvJe ^Jcrey1 letená n^»7^^
^^fr4 pofád hlouběji a je to J^w Y^laatni Ulo, ktm of' a ^odi.
hled' y něll 1111!-' aiato, kde by se mohl sa^chTtit a saatavit ae,
ale nic nenachúi a
bolest jia procházi y ro^wbi^dych fadáche
B^d tu nikdo, kdo by ha ^tailia poa^^d na ji-' meto, uttr, ae
^taa, kde je a m,-'á •• i obdivuje atatečnoati, a nil ai n.e^ohjy'
rie^chno lťbit. !ivot. je bolest a til e f!ka1a J^^ ai 1 as-' aebeu
odaous^enl pan Fr^^diák y kn^^mí ho neae.
Vedoucí ho pf^^Ávila a on se vrátil. D'v^ala 1111
1111801
ale pak ul 1111a doaúnl jen ulaacanl tnedl.^^ polit, enáčkou be^
chuti a on J^ J^Q den •• dne, anad a-' ^roulel avou ^t.rpilivoat,
#
ale byla bes^^, a tak ae Tldycq Yedsr T7koupal t ^nádrli na pitnou
YOdu. y zialě •I
YTenkal ^d!ru, ^rotole t boádS 'byla J^edna
a tu lllla Yednuet a ^nikoho
nepuat^.ila.
ae
koupal
y ledová TOdl, ale to na'byl
pi^ng]., ale
c^ua;
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^uall nosit na.j^ednou tJ^^ 1'\lce plt.adTacet. t.^^^, sucblch, ^aba
ft.sek • ^^^boro^Tla a^a].jt.^^ Pofá4 ar^| prot.ol^ aěl tik, a Teěer
•• ni^ecy opil t.ak, f.e n^mesl
tM. t^alif-e a to pak musel
obal^uhoTat ^pan ^^tii^^ Do r^^ se ale pi^ng]. vyspal a kecyl hory
^rt!oTěly, o!ivlt vzal triedr a vylezl pfed boudu a hleděl do d^álky
a hlúil, le sem jedou tři autobusy^
Autobusy K11USely ^^tavit na kraji reservace a jeze!áci se pak
pfibli!ovali jako ulé ěeraé tečky v fadě za sebou podle kol^^,
po bil.ýah 1 zelených nebo ěectohnědých pláních, podle ročni doby,
a yedouci ul vědžln, že bude rito a tak postavila vodu na špekáčky
a vylila půlku litrové láhve rumu do jiné dlašky a dolila ji
vodou a kdyf pin.gl hláeil 1 že jsou to děti, poručiJ.a Františkovi
pfinút necky na paf-eni prasete. Do nich pak lllilil pět kybl.fi voecy
a ona "Tě láhve ovocoeho s^^pu a ^nefídíla t.o ^^íchot rýžo^výa
kolt.it^u
Kecyl dorazily babky v šátcích, běhala mezi nimi s odlivkou
a lila jia do ěaje pajcoT^anj ^rum a jeětě' s ninimi lertovala a ^ehy
ae em4ly a dávaq si ea^l.á ^namočený pfes noc ve Todě, aby byl tělAie
Ba to viechno hleděl Frantiěok • odpors, kyl by rád předělal
&Tět., ale neyědn Jak, proto!e pfedevěá nedokázal pf-edělat sebe.
rylo pfed v^wci a ěel dold
kapry. Naložil si jich do rnkNku
ět^Hcet kilo, stoupal vzhm-u a pozoroval, jak se v advent^ním. ěase
kopce tornou t bilych a potom t^mějšich vlnách do kraje, a! je
^aal.ije rov^ina, a jak atoupal, pytel se mu zdál lehčí, ztrácel
no^lú něco ze •▼, tělesM tí!e 1 na chrlli se zbavoval f-etězO.,
k\er, bo pofád k něě^emu poutaly, náklad byl fia dál ti& lehči
^rantilek áěh-nl k t^omu ůtastrějil a sn>bodnějě!. U! ky byl
k:fiěel Jako na horách &llebo se vsnesl nad údolúti, ale byl u boudy,
a s^undal ranec a shledal, !e^^^ kapry cestou poztrácel, a proto!e
se ul s^tmívalo, nemohl je jít hledat. Na ^^ky den nasbírál jen
f^^ct ^^lych kaprd a ostatni zaplatil. At noci ho kolikrát
za alsíc budili, ab7 ěel hledat kočího,
Yozil n^wru
s ^^h4 etraný ^naftu a prádlo. Koně pfilli e^ami a pan Frantiiak
nemohl nikdy atarého lcoěího najít kolllc hodin, a kecy! ho naěel 1
nebjl ^^zly, ale nekybn;f, a tak si ho nalo!il)(na záda a ne6l ho.
Kecyl •• atalo, le aohl brodit, ^ehl ho za sebou pan Frantiěek
na lani • koai nýalel, áz je
prú^al biě^ a kf-ičel
kyJál
“
'
• ■ !^m lr:u^chafova sa^tia vytfela had^ru.
na emet^ku ^wdbu
a pMblilila •• alt Ye^randl. Hadr pleskal o atAný a al.yAela .i^em
1 14lNn11 sa eh^^ku mu^ odtud vyhod! 1 nýalela Jaea na něho a na ni,

• ^pan

• tak
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.jak t.u epola l^t.a ^tou a jak ee
11111
a Jak^
b7la
le^ao^ a Jak ae on 6aa od ěaau • n^^u aúel, propukala t
hriě^Jal T,Aaň, Jak&i
to^uha po ět.ht.i . po dapl^chu a on
ntupoval 4o děje,
něml cht.ěl být
•• t, boudě, kde t^enkrát b,Va1 nosičaa, topili ^naftou anebo
Jábytkea, nic jiného na hřebenech nebylo. K^art.a •• lila do kamen
plechoTkou od o^^ek a j^ednou kotel "f7bu^ni 1 pfiplácl topiěe ho ani
a oelt ohořel* T^enkrát ei
aecll chDDáS
na konin a v drnech
nehof-el.o a pan Franti&ek pingl.ovali ^roto!e s p^i.ngl.a ae st.al
nik-a nebyl k potfebě cel, týd^ a
pan ^^niiiak do^neal hostu
!aj a ten ho ni^^l prstu a cht.ěl noyt a llor'q a ^^^hřho kle!ela
u kamen a plakala a
^.Frantiiek pf'inul t.ed7
a hoa't. ho saae
nichal prat.ea a rozzlobilo ho to^ ^Kd.Jb7 b.Jr pa lralitiiek ^&abe,
^h1 b7 ho -ien, ale on aěl soucite 1111 n^liltai e^w^pnoaf: ^t.rpit.
• oat.atnini 1 J^ró ji ^aD j,, kdyl t.J'trp:!a s
a akr111 n!ho.
ku^^^Tá, bl.^^^na • Te^^^ nev^^^M o!iaa, ^^^' pod
nohama a kel.u ni Je
lije •• s^Tta ^aul— •v,
a J4
ne-^rla, proě se tu počaat od lomlta'pokazilo. A ^la^^niiěek projde
kolea a aeJ4e po a chodech do aalepa' a ye^saa clo
poloho' .j^ako
qj a bije J:!a do sudd od sel.t a o4
z,^8:! aJde so. • liTOt
a p^ant ku^^hov, •• rosf^e v ^rukou. aaetak a .já •• Ule sepUas
- 00 ae TU stalo, fe t.ak pliěet.eT
'
& ona lll.ěi a ^^írá dál a ' ^úroYen si sttr,
Y^!Ji. Jak
l)C'tkala
^fyl honeč111-'^&o^uct T7^hodili • saTfel.1.,
• pl'iiel nt1Tf, tllkeJ :0-&Ju-, al lalMma.'f* Yyb^ťral ai
^po4l.a
fot.ů, ^prot.ola ••nul na ^chat.I nikoho o^ikl.iv^m
•^^^ho^ A ^ak
a11 o4
ae^^>q al
topila i^ÍMlú
^la44
lidi, aěl ^^ance i v ku^^ni a on Jia
J^ake
^ladl
Jcril •• aTou ie^t.ou a^rnnit.ou ^aan!e^uu. A ^pan ^anilžek
&a aiaic .jeitě nepo^znal., Jalo oo ú a • ^kla, ^rotoho t.a al.ad' ^^ú
i11a
Ti«.U.Jak alolit.i ^ropleted, Jen oJl sdaU^Y&l. pol'ád
atr^wu a a^u
•
■
A Jed^entrát. popproail vedouci
^ant.i^^, ab7 y^u.J. leat.ou
•ákonitou na aan!ah dold, le ^auai k sv.^NM.e a ona ila napf-ed
na •hř^etiako a
koupila lQiey t^^j a ^^hou koňaku a pila

tak'

ni,vt

po

b7la

• obou naje^wu a ^dala i
^^\i^»Yi a alll^lli
ho .k na ^m't.ě
pl^onk a ho bJ to ho^d. 4"- 4o^^^^* A
a b71o 't.o
tr^únl ^11U1e1at.n.
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A ^pud, •I a^edzl Yecll^ 1me na larl.ci 1 rwse

& v^Oq
ai pelami J^ednu 4o ^druh4 a obě ae Ji t.f-esou a ti^rounea mi leptá,
la ^pan ^^mtileh ai
le spáY, e listonoAea, kt.eey sea kald' •
^ráo na bl^^ch přiblh'^ .l ti' se Jí pta, je-li to pravda a ona
pfía^ahj la n^eni le od t4 doby, oo VPUa koňak a vo^dku a pan^
Prutilkea, la •• Ji 1^"1nt ^^att ne^&íbil.-mie on^ nť n^eal.un
a Jen na mi t:f-iěí 1 protole pan Frantiiek: ú sv14itn! schopnost
^trplt, on ji^nak
nem'llie lít, Ylc1y^^ ai něoo post&n do liYot.a,
ab7
b$t !lastey.
něela jaea i ^^lela na to, !e nic nedok:á!e člověka t.alt ňačit
jeho Ylaatn:! ^il^anlcy, a je-li posecdlj ^šlenkami, nead!e
s' kola ven a vie^^ kolem. sebe utráp!. ^Pak jsem. ei vzpomněla
na ^bra^tra Pepu a pytala ae, jesUi b7 snad n^whl přijet a ro^^tat
p^au J'rantiita a pos^unout ho ně^kam j^^&, ale p^an! pravila, la
v.1,U ňa rogalovi kfo^&e, je v Americe a stěhuje ee od j^^
lc ^^^, 1!1.a s^'t.ari:! a oěalivějě:! 1 tía na •• enal:!, pila
Pepa se s^wft*
te^^Peri chtěla po mni radu a tak je— jí puňadila, ab7
odella a^poň na fcha ke s^Yja rodičtaa, protola klcdyb7 'b7la ne^^^^.11i
^-neJ^^tfej!ť nebo nejslejl! čarodějnice,
neo^al^j^ ani lehkou ani slou moci a e^aaa
.l ona Pekla 1 le p^ana ^Františka smiluje snad ^rot.o, le b7l nnikq
i^a^tDI a t.o tqlo t.^ebd7, kkdy! b7l a ni a la ona ai poftád t7 ch^Tile
pfi^powíná a a;,al.t, le b7 110h1 být. ltaa^tz21 poř'4*
Ajá v^id.ěla, la ji
ii
Jea^
Y^e ••b^
nef:!bl7 jaae ul mio a se alclepa ae o^^^q
k^^á
riati katastrofu, ale nebezpeě! nepf-i^^^el.o n-eeně!, ale ae'ffli^
• !layělca j^w ••lU.ee^^ s ni^tra p^lanety.

^•li,
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SC1.r.J;i strilmistr Koa;!ut:i::' dru.4ý te-etSl v sacbyni 1'a&t&l.U"^a
„U kon.b;t&llrtolt -t.. tJtii ahwtl usrkával ;:c,;--t.l.pí''•.:i;.:i&;,\fé pivu. Mö ;,,ul
uct*w, ríaólouc^l pl;-tk.ém- :.-.,~hové.\r:. a^xl mledlfm strá!nifl-'t'r«:-. Vůjh^ • _$1'-h-tať Alunou, Vtíd.ot.c! poúnittu, ktat'Á &1 ctětovtila
aa;;r!a;tcJné c:uY.c.J mlit!.&f" po Jtal'!rc..eť b.octnt-. Jak n.e~;! jec.nó4ut£tf '10etfct t&kOYá r-aap^^děrli hnťit, a podnlkui u Jal:: pctoa 1 itetyl ie- to
pf' ..e-« ^4ťn uiju ;;O"....at'!, ceato^ llolLt N^ralwou ulic! hla:.1tf. r.pfvaJť,
dokonee t'rmi, a ruš! noinf tiid tas ccborá.tnl® rp^tob^,
le t.áťjd etlč^^ e^o'1! prGt<:13t:vo.t na :;,;.li.!..r,.! výVsr. Mlaetf i,;\í::i.lldatr VAAtt8 YTf.loYll ná&ar, ft nt vl-tS1ou d&ošn! c.léáeie b platilo^ v,4atněj!J paaffv^í -3l>^k.-i a tli ^otg! pat-.{ Uoni, te p*ol::uet to
:ootú, ;;rolui^ tutěll t:k\'..\lt« pu jc,,!e:n.actü k^ln! YeiJan.1^
f.CHt.!nek Ch'i uvalovol o j11'i.ÝGl'l sále ti toai^t-b.. lill u tobou
VtiJosn/ daz.. ^.•-4 ::ea. •atti.tku ili-lafb;, ... aút*@tcil tf-eWft..:.> otevtea! tti\Q p^a t.aie»..téao sá J •na&és vritu. isuattái cu^áúll, lo pas
lelentt; u..t tft:tí d.@ n^^c:.1..t!, a c.ttc'.:idť"°u £• se b.!fí otcllTj a,pacb Jatob7 ;,r; pl^et, Ale ne &*£• pt«.-ol pa pl)-nu.. let;-!. &ásá^!Jt
oteTfel 4Yaf a.tl^;m!t.o kutlochu, ki^rJ p&o r.o1^atj ob>'Yal 1 nW.kJ'\;l
•• Ytitupuj!cí^ pt!fí111An!l::;b Vh n-epit:aJ -pGkled. U;irottfK sír;tar,;.it1,
pt-ep^W kredence*, ir.křťnáU, atG^^ li tletleú, tlc^ oc^uJal, cr,z
praehllehll l^č pt-oatto jedlitě 1: TyLaaam v.ho-in}: t..11r^,;>á(i!ca ctťl&i. :ia
rotvitl^U •tolIJc^ »tu—,. puait'jáOY&r1i dftat, Te1t;tc li nkoliUc k011.l^ú a -retc.bfai koaa^ prá.Slti. <’o atháo?.L uvnltť
rýáYlll ;,^rw.r.
auohlétto ajóla, n^^aeujfcl o .tal1.k re.^ti1t!2 QAt.hlo To:ly a pt^a
o:&raJ Y7bn!Ytrla t>pt..c.á vale!.&. V roh* »• i>l.:,ctJYés t'Y'ollYM.ř1C1 totel
pl;n pod jednou :,lot&ntou, n._ dNb# i 11eaapálen,i ctúl pr,ai:1n; ^l.r.Jac,
J'Oapil^^ lt?"e a Todlttjlího z\1.roJe. tobl.ť, ll ati bila uc.{atba po5ltl • poclmi ti..t;.*a povltč."!^ 'f'P.^s- o^l.l.OTSu ubohatt • $hu!bb1l p^
&abila •!ttDOfct -4.oJah f1»t»ty, ph.a.ljl yaa\v saahj o ól^totu.. Vaadu.el
• ať \ul
a aedf.cb4tt^W • •'^"'C a,r4b1atr ťos!ae.t dYl •• Yle-

a0-

us
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aG »•jUfr^ pteb^. k .la41U^ oxonm, a'b,- Oh'tf^l o'tii kt!c1la, Of6thúcl^^iutl, fptt* po-.Oa •• nitU k pNturI
,^,^11. iu. Ko-

lcaulý li7l ul &e^&eůtlleV 41'cbod^, t1c.l\1 • i>pot,e.an.J aut, ktii^
r,bo stal pou&e od Yl6k!, nikdy • dfodnťho etyiu^ 111 pokl14cýa

u

;rooiulr.k:y p-1:llvi ob.!;lJ.eiif •
v otiraožan.;fah,, tšle pof'á.'1 Jo.ět:I e!uWn.,1ob. latttoh. "re! oYIH \1Jiieni nt-v,-;sa4&1.. lAlel na po&tall .a nonau gpu!t.&tlý^ l'!f p.odlahll a & prt:vou
ruktJu Ti.etc! přw palect. Pt..:llottí pod vyUnu\t-i: i.,.;.k..i.Ye'C hy&sd..ily
fittroxlAdenec.:fa l1voto:i a ch.QrJ.fv&l

xodr^, al do ěo^raa allanm, &kY^^t •bojni júe n»có.al,f oblldoj oe
fcli^ulýa,,él otnkDýB očld. lobohj ;-r-:i r..olc£tý ce pritrnl ctal o"r^

,t EYt potdku^^^^^tl • pf! prianí prt.dl* pocf t.ll nt:vclcost,
'111 Af: • p"-< &tratil Yidoc:1. tilt.nouc! orfcSdaJ!, t nčL.ot ;iro-c»K .r..e..t-!'!n! Y76NI qal!k. 4.-č.k.ol\&l dílo.
k&7 po obidl 4oatlll. foQa at^aril.rw 1.0&ťnu ^i od. aui.4e^iu

dli.lb! Atťtá^^ úkol a s

^pl.Aěc!a ou.ltl. cel» od.pul^-4ne. J. pf'ed

cav!l..ía -..d7l Hll1 • Yfc^^a x •lan^^rtovl*, £• udtilk oilt t:-a;,aA
pl-íboCa. Ctulť •trildatr Yffil, l^ -u 4bJT£teli -e!^ St.ríill.J' ;t1-

f'ů1 jf^adoYktl l^dnei: evi pro pr:4obu s bian.íul!i .Kodnku.. l."t.e^

b7d].le!

i.

att11e4

i"oaiJ.\ou v. Ylůu:-4 ulidi« No&t1ll

1-7^.aq.

f'ostlicvo\l

•toJlté br/l^ a fit^mi

b7l 'W.ast{k o .bl.&Tu

-^!, au.btllnijlí,

IŮt r-,-.7 • Y}r&ua obliaj •• podobali Jak.o ^roi.!:t1 bratfl.

dá j6.kö 111tobortúl.l, to Koa^^CTl 4yÍ liehotilc, bo ú.

avojcíta au. n.-rodllo, kle tr4p1le

úo

s&i^

to

VTbo^
rAi-jónu

4'ak 6adoo, • jako DIScouYii.l„

ar J^Jlel eest7 tfílť. tii:.n!k l'.ow.ťnek i>,-1 ůlsld^nt, s1.r;nató.f

e^^tr

77, potad aido ••ilaQ^Ů, UtU • &10=111 k.k!« al T.J&lolol.til f}^-

eo.i pos^^t St411lf kspod.ooa\1 • .l 1-71 pfttlnou ^dnalAť ro^uneloiH Eeafaka tYlt J-11^ mtz^rnéb.o od.pol^fav^ 1 • t!.e. ^c!4eto:, itttt-

rJ ••

od.^^l. pf--4 cb-r!l:ť.

,41t \.otll V^^ z^p^ri.^a.l jllíl.tou slt.tood ve^tó. pfod. hospodou.
m

vstoupili 4o"11.ltf. atd.i.lo u dTou stolí

y^

výéep’4 ciLollk dorm.!do

doati. t Yltt&ído, na levbol it-.t od.l, uvldil !.tu.t!ců dvl J.&.ní Elu
•1 paneia la;..,a.1.tR v.čstll.!a Václn!k^< a Ivetm *ol\O\,I.^ z:Aiu.ja Juic.YJ^ vl.er.l^t"^ kter.J loobe íui praeoval Y itiJllito. ::..!Y&Cle Joto tQ.li-

Nlk. Yanť 'tl6 ho priYlt&lA ••

£u-éod.n:ta& po^ll4%"'.Yet"i

a »lodtýs \sslveli4.

Jr;.e!ll ráda, le váMi T141111, poVhbOTal^ 1-7on ii vási pruůw^U

v 11rgu,a! a'1eU,oat1, • tod&la.
Loaťa^k bl ••
pf-611t.,:ť,1 6eho •• «• ;proůav-a b\J.fe tf-

bot 1 :pfid 11& :patrni aue jala_aep,ialtea.GU ^^hloatt nebo n^r«.ílGk.lOYe!^ >,na ^j^^Ut-jo)Ql1-7 a91>1„t11a • je!1ob &&u^&q 011 ttt^ lic-
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Tldw^l • _pou.v.d to ^1q JDOké. Ona n«-,)rG>ti tomu, a^l ob6u y ddlu

&liYÍ ta). do Yiúroy • cde ,;;r*.4:We.la t ^a41úiula d.tu-^u && 4yí decil t^^
'YeZl-fbo, které u ^ba.rll 'Q'pll. Ko.ttúnjf,: dv6 rt.4 :;oso:O.l. Ylcy ll vlud.tt,

Jtt-

£\lil^ to blc. C atolu aitt)J._, tf-1 c^obaat^:i4 ildlt 1 a t...tt uchopil si
opirtdlo tu. proti yan! • Ue, ub:- -v a.a.i .,->r-oJodr..^l calo\; pe1ttail. t:ef.
i11 Ylilt i,tfaá1.l po4tat.no\lt 1 aara:.1l i.u N$kl^od.n.J h.111.a pod^r^iocftbo
Ivana š-olt7.

•.s

!!&lem ji u J^^ioho etola sodfáť' n11bu.<tu.,prot.lác.11 •

..Alelvun^, co blán!t, .. o1.1rat!..lll se t1il nill.o pacť kl.1a.. *vl.dy\
!• to pJc.-.c-t;. .l\tiÍ Ko&Ít:i«lit: 1v6 ...

WJ.. nať!tie je ve c.-.lu£bě,• po1i:-e,,lo-Yc.-.l n.evratlvi lYMe "Fí&lavé ve
Glil.ittě aeac.-.J • ccw.^tut po c.QS;,odáeh, ne te Jt!:oi p?«tv!-d Ca .tot.ře
•11 prot a nd;; cechd Gedit...
Ž9td110-L. ájI p^tll opiradlo 1141o a. &^11ífil ke ch^fda do ku^y.c

•t.c.,-i 1 ttlk ptljlte u. a:m.oa, pan! tlo, • ta:t.l.
l kuchjti a* p.o&adil ro&l1.ilnl »t.ro.uou a pive. 1':te.t'é pf 1.hwitl y1č^pnť jH-u* Milr.n,

Apf"J:lo na £G.f.)iu • Lehec ^o!i 4.avod, i)N'1 byl oa--

c.rttln„ Ivan Šolt».. 1:,1 pf! telvc. Wsnit:^ i()^nka, a .AIi8! \l nfho i-st b

di:lalá n"'.'TAC do^voí prohl.Ídku^ !o7ti!liik
pfťkaz r..Qč."lu1ic& oadilonť

j:.u

4vl ...o t;ti

^ca dě&o^H r-:,4

dt..;,rovc.d ttt Y7latt1Wtilt^lft. V hloubi

d"l^ &• l!t,.-dll a 11tcvr.l t,- lldičk_Yi b-řlsn!ta. •• l^ttOrJ. a t.t'e:d d.eerka-

JyJít^47, h

=1, kd)'!t jla •st4'cc.-.c1 obracel!. byt v&hlr,. !lo^^, tckf.e nenui^l

11o\l položí, Je^ný ^&ffalnt oeho podes-t-al.1 pa.;ťro&:, nic.-.. lfe

b.r aena!^l^ objevil

tnlhffni

"Oa t1^et\l JiclC liatlt.17 • stroje:

pae4 ,.Y»ak7, ale pr-.h1'd.l
a &1umahl6^^ e1 Je^^j. Ale k:<>.m\l •• s i!a •$. ^TifOYatŤ Pe^ap11'111i .!Yt:nOYl a kn1ro-e e-.4? Pro tot.c yypa4c.l7 •lei jadn.od.u.1^ 1 Yidil jeu- to, !• jero btiailirA'^ po p^^

hl!deii olv-ea11 á.o 'RuS)"1lAt k.de y>ob7). y cele p!'e1..b6b6ho i:&drlerd c&l'.•vtyflcet. hoé.ln. il^ tc! by mil tedy tl.r.Y pora41.lt, co pctif* e t:)i.l
p!'idYOl.ánt.ou k Yýe.l^c:n., :ttoron -sál dcračlt Wi.::.:!ku í:flait:koYÍ. T! til^

ac

y

sipr&nt í..&á)L.e slutetnd b.10ty

od obiaa, Ylúnlt^ projíldil1

l-ihn elp olodu^ n6ltcl1r..rit • ale • tálo v^^l a doaud :1 oeodnsdů.
at s.:1 ti od .St4.tnť T7f'!d! rf'oJ^ aahl, c:,p&ú:, jla
č.&lat nijakého
yoJ)clliJ;tl!
Ivan r.olta MSltťa Y;rn!tlil ?t!c'!i^ •"puW toc.tnta dYl a ;►

nť tla u^ saaa,^llla.

30 ••Iť ůlt4 Ulhcl71 •prfflU.

"J^ poiu.k1.ju eul^ť podle
^t. •£ \oble, tdyl pt1.1d^ k n^ do

"J^Sy t.7

. ■

uit.,,

d yttqok3'

a.At^ J^ ptue, j.011 jtko u^1n^,

30

beav^^4Jd^

a té F^lcoul! próhlífed.1 leao.bl;-.i^u, cg drlela Y ruo^" lí 4U lYa.n.
•Jaiidlla byet. ••• fe oi l'io, ai!m bo &a •luAG-fbo Alcn-lk^ 1'J'l
•xrAtU nábodeu v« edulbi a su.el t&JI Jft.^
.
* Co ;tut,.alJ" T&plMn^l Iv^.
•.;. u kIcl dcbrovol.nl. ,Ziedo nic
nea-..:i..:;!. •
•piacái 1$&tnysly 1 lvi:.o.o,"' sviůi.l.n tů.a* penl Lla. -:one6xa x^1.fJ.ý

nJ..co 11ui, a to n-ej2ii\ n^pAl. • i.&p-al. Je: to O.vLTOY-1.)luj. Gl« nllpAl ra
si. Jt •wite ot;.,»luw^et \i baru olr&ly- • pctloao.nat J^Jlct. bl'-bol:,,
ů.::> ;.::ťttelh o.e ,aofcta::u Jt:. rfU-1u. Jintl^ t:;,ch iia tt1tba t"lá:iu.la, tle b^y
t,'7 Stuvíč
v diYedle kal1&;_y pro
ktorý jsa.;,\ k atalit!• to tak..,Y 111u.tc1'.C7"!
S--t litktll lYen odpaviJět; t.šéo Jatd.mf:tio,
bfYo.iý 11č4tt"byct. vy<ll::1&111 lodi\ tl& .?al.i'Y£U t. pytl !ku. lú:^r&é.&,

6 C..)

ti...--,-,

r.í YaclriY-ít ve asu.se ubr£ltnl.t. ^brocleť ro&trtce,

"Já kd;I. ja.e2 "l.n:, čaau bfYal aaeiiatnAa v 4.1Y&dle, objeYil :aer
Jako!to nej4rutr.t1čtwJl! t^asnf dtvar v!'io.ec konto V.i Mti - 0'61.^

»•

Spaluatolo'r,ťc1 n" n?.j poh].t,ai1 Ů' pt-^^apenťit •l.n ned
nik1it.
chopil •l.nrn, vpudlG da vJtlepl1 ala4t d!Yka •• y7Alae>Yutfcb d.l!náCh

• plfll'l^dn^? AYetni. Rychlý« p&ll70ea hlavy odl:tedll.n a á^l* pramen
fleuuýeh čeraých vluA, rozhlédla c^ a suťfila k pant £!••
*X1oi Kvb potffcl>\zj^ •Ixtrlcko Yrtrtn/ ebáalla a^ro&e.
-UArinko, j4 Uaoo1.t •lelttrioicoi. Yrtadm n^;'láa."
•J^ht^ Xabfi Ji ?atř-buj§ gq LCjdřtv. jin&k to 4o -obol7 n...
trT.a.lt. &a 5Y':l AÍYkih
•rvu.^t no^ai Aoa& elektricko vrtaOau.1'
iáaala •• ;au! Ela 11a o\>I &trre7.

$ tikmom^t *

tteba vz.

aock •nroollOYý n-,1 Ivan jc1ioc c&vrtfl ^avol.lt pad

ran^ ú.:vl.n!l*

bfivoo.lf

"\'ldet.Zl!

VtaclCiVk vt.k u;,f-el na lriÚ"inb. pHant pohled.
•i. obyOcjno1. rucnf d?"' atptt.J. ae.
"-I't. 1'6...

•za..t

pohlylte 1 allá sledio^ cr, Yás BJ'iťt pwÍM^ • f^^ul
Vác.lay!k d^ara&bi. •penť Ela projev-lla a.lmof'4no-j lackuort • &apJC1la t<
••&t partl aY^j ?ará^f r:odrý pokoj pro .1adcl p111Prl.0Yi tlYaílo. :tt:Jeu te to u-4. nť bylo Telko^syalnfe t.e ae t.& mať obltff&I a trávit
n-aj Y&áený Y3l1!1 £•• • renb^eních 1 necaLj!o do=a anl dost &ťťt&,

ac1 l'.Udu., vy ji navíc neoD&lon.f;I ap!iaobu a\1all-.j^t^ 1 aclo. ffsbol
p-.n( ll.n aenf y n^juntť^ povl^rma Ýl&kJdlt JaCfl.ollT niatroJe, •ou-

41&t le kd71>7 Aloo potf--etaoYeda •• ••• 4b0-'cnoatlt nllllilo b7 •• Yldj

cloail
^d&U, m utt-.b

kt«ř! by J1 w"°mi »"ÍA4U p&^ffaOO Otbtsl, a11,
cul •• Mtaí aťeaubk' nt^ •^^■byloYedy,

n\alo •• ru6Al, • nJiítl.ljl vU, !• dU bylo vt.^rak7 doatat^k a na
•príYDJch aiat.ch.^
.lleafcce na promluvu pa.na Véclavfke.
u T&eoh trí ;.oal'6@ai1 11tlla. eiec.aa fárlak^ uralcnl ar»-kk Uarou, e rozulát)ld vlaar ••
otoaila fl ncp11ií odcb.6:^l^. !vtin vrtil
tentokrát it)t.Ol)rnill^
L^é y t.rru.t.1 paní tly ae roxlávtl
;oc1t ďo^et!, podobni toau,
Jlc.t nkd., xaitot&t^U &• cvjm ;,o-.la61lll.!e :1loncu, no! Ji pupcul o
pit tl5ťc a ki&el v na»..áv-rat:lu.
"'A vr b:ttte, pane úcotn!, t11ey p::i! ne oprtivdu Y.faMil _poJlLtQ &e':lo a;r&v;;.l fcplfcc.nwet u huj&lu.l^ o'-ag"l 1;e poti.lt&o Ivan.
•p&1tu£ t)"(!h ljl pot.Adan, t.11,k. & n-,jvitě! ouhodou.,"' pG':vri;..H ;;e.c
Václu!k neúhybui. •Vy, ph,d;>et.lta{!.ti-i, ^rov-n6f 1 aou.aode. 11
Vedl. y mccb,-c.i &.Cil
rsOt!Jl^k 4Ylt • u.p!jel xteplulé
piYo. lema nai.on.o prndu tlil.!tovf V^ba a tf^ pendreJ:ovJ:.i polopbovadlet uvaloYal. fo Jsou. t-ád.-,ť obc^á^ co to Y76edivaJf. v-.dle v$
v§áepu., Jttti^n Tětl! tů^JYát.- nod ddNhl, • ka.ld;! tl nehnal A!Jakj lYln'1
a prs fcocloliasu.a »epPelot! •ttlbl-o :kf-íln^ o tkn v-laa.utcfotl v zu.dn.ť
•í^tnce,ti
nozl.uvi? Stariic1.; Yedil g yJ«h 4oat, u.l jeno?J a u46ní,
kt^ri doeháula ca ^oddfle.ní • kter4 podle aolaoat! háa.el tlG ncen^
Jute, r'1ki na arie.\^ jak .1^ £• yl--.t.-i1I •• CÍ!Oll, du.eal aebekt1tiek:77
04 r.u.od1 ac ^^lla l^todla, toutU •• atát pilotu. fotil vi&J:.
tr/la, odxdtnut! ho enee^tllo, a t.^t •• nocbal navarodva.t. JCil ltie-t:t, lfi b,-l _přidílen au, i.e:. MeIou Stran-i t.inl^^ Tr^ld 1 loupodtiýcti •
;t^p&4ent • uod.1!, láduá u.á.&il.n.bít .povitilDOu. panoYod klid. EnedJd den
YjJiatu.e &lc ta toUui^ f^ki\ strávit 11vgi.
•:roJodau^ aou.d^rv.m..," pf-iká^. 'HM&fófw • SY-41 ae k odchodu..
vu-odll to YlC^l,)11, peť
- ap.1111.i Yat&la 1 _pfittoii;l.l^ k
.niou. a sae.t.l& g:u, •TihJ.at ff4- t&jeutT!. S^mor.teJ^^ c.ot.l e1 to R)'^len1 neipriiYné Ji1.ritov411!, ". t,.Ó.se, • ^a: do toao. f
:.»&1.tia vrěel
yp )t Yota a vrapkf Tsto„p1l s ^1ce vou.&&\ý ododík & vclit/z 4tb,nes. y :ru.oa. a:l to Petr, .kterJ 4o'blhl kole,h loutxútl: .-,-áerpuls
Int.e.n.a.ivnť^ &krN.lenfm, pro onltujk! lok. C6a t1.rAl htusia • •Il •th
roat!. ,ejenle c.h,-bll^ elektrické vrtůk.._ ntJett.fe nestačili toiuid
4ottloY&t yi\ecP11y íart7 n^ portál, ale anl ^o\l.lka a.a ••lr.i noda.tlla. te Tčess. naY1.e :rauatov1 Yypadl s :,,&a:it1 ttxt, &• • :li' pf'lj!t na
pattlůaOi. replik.
'
,
Ni &1, &edliálkv., a4al11 ty ^i ae fl'ffa ddilu epotojeať*
et.lal&l Pttr pro oebe a pfaaJAl^l, Jak ,o a6 V- 41.1*
f tec okMlIku b.o alJ^l lo&taes. 4T-it kqi b-71 pf-e4t:ía pent

lUrr^u,

•a,
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bpMtl!0il podpora. :.Sol^^ ;ronw^oi;A Yltu 1 a la atUt-aJuu phtr.t,1^ pf!llt naathan.ou nll Jodo IrplllYo.all* Joa!n.ok Cli •• iotit j«t!o^

T&l eed1'6«k a Qfl Tleho plnf aaclca. K^b7l •• IITÝ2 édiln »60kojen
..Colť!" praY'i.l cmljlvýa blaaac. •0p1ti:^t^ to Je!tl J^^ouJ"
Petr na n.lAo beselstni pohlH.ll • ,^irodl naprosto n^cbAp^l,

o6 jde, opakoval:
trr61 rci td, :e-liOu, adalll ty jal •e ff}m ádllee «pa:öj«t?
kl« ruiv!^, *•! Je to dál^ d.odau.
•r.at.o 3ú Y1&! • sstva.l Xo::.!c^k drl. •fenl Ba ffl:10\ill"
l^tr ll'l tu p:řek...,ap.m. le
nacnal vrtět otl v_iu.c!4o
tu
t.á ulici a ca^out.At no 11u.ca^ t(!.yl YJ&t. 1.atlapli ť!vcf-e 1 enjedncra i:u

»•

f,YÍ t.lo a on • i TZ.p^ttua.l n& potrodwsial.

•O,

neJ^i •pokojen, Jak 11,7.a ta.k4
být, ki7t. do^a :leaí li;>oko j 4» U.i a.á^ UlÁ.lt • s&l'Hc!tffal^
Kccťnei dvl •••xt!;al &ab.J, a.le a&T^l &\lf'LYOkt1 hu ui pt-ec&Uiacl. Co • tť& ra"teaf Na. o,:14llef? I'^-'t ;r-otok.Ol? tlrát^ df6tdn!
osobl'7 ffebo &t&t:!b.o pfodst.4Yitele? Vld,-1 jt to tlboit.
"fi:.k crm to v40azea?" otúal ae V^a.ln& & utd.11 r;ye1t.lo4t.
••• dc^m, 11 ros.t\odl. r.oldn^k dl'i^ .41 &1 tu " ada pora4;f, JQ

t:.1 a,-ju :nice, p^^ltl si.

A Fetr, ateriJJU .,© roabřf-ltakl.o a vidll s.-Oj text jato
6-ekla-z>:rt&.l t
•2oti1;to.tl, t7 ;-ek^l:A téria. &aTOl^j al aec a6ho

dle.:.1,

W^^tr^,

Cl'

mi ptlstrojll. J, bic.b •• rid pod!Yal do Jln6 &emii P-^b ^t^u Llyi.el,
le u-ál portlllkdl&kl aeJttejlťbo dne d.rt.t lnlde Yelkea r&40Y^£u 1 pfi

"&NUto pall^^^ ^b7eh •• r'4 vY7J\&lea1» •
ier.it:!a so Fetr •• o^oill 4o N&i J1n4 profťY^l .4YOu roli, lY&t.
toltn y« vl4^pa hostlac^ ”U uoaapana" tri^uatov&lt

"V1dil1. Jeta. fc^^U Petra, xtcrý rltM etc neud6lál 1 jenoa
ptlitl a.!Ni1lov:! •• á.lbánlte'& )ro i'1To.^
•Za to 1 cq jat^ «a fetl pte4l!^ a.ohl ůidně sb&lifc YA&e" na-

saf tfcl pa.a VčclaYÍk. •• n^aě^dl tak.^
•a.l^ ué.lnll tak Petrovi pro nio u e1c, Tlálli J5t:t ur:.1,

J^

to suQtte ar^c.b,a p^^• auonitl iT^n • 1471 Ai.tdu neodpev!lleJ., po
eilflle^ 4oda.l; •!• jt>e& nldn-, JU to bea Ýatra d.okatou •«^•t.

teu ftal

U

3«

AÍQ14 1rCLl^hr7, lw\0Yý

aiolv. ant,Uo 111.eut. rald
nUt:7 ^rtad.117 iodi 6elo pod

na
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pte^tllel^ a at^oatllT' •

ll6a^Ke

1•ta •sbotuť prcemltra aWsť
llitlli.

bf stlj

cc .etSj," prohláQil^ reso-

•r'rd£pakt plt.t.í fioa»\fdkoí' 111 •po&orn61 ;an Václ&-Y!Jt.
Ivr.n pov£tlil a cC!l.)'&tal aio i>ood.ejťt• tanf ítl& posílilat " Eíyf
" ;.ii.lla.-.. Váala,,v!&^-'1 ctuYA;li, :utlou1l^ •• .k nk- a
•r6;,ll" J,J.oi.ndo 1 .&i ""ti tc. viccr.no &cálút „ do^mla. "JwC Ji\te to
krár-c.! v)"JáúM1, & dobré!l(I crU.ce J.llea poa.kytlk bii slá.4ril1 útc:l?ftě,
и. J, to Y.IU irva -1.horo ‘lvi. ce..!eu. ';)o &3botě b)' &e aiii koriřčn-i t>dťtéaovc.t 6 Jil Ge tótilfi, ie, tud„ .cit kor..e.:1n& klid. doti f ne te bj-ho.
nťico Jw:io toto^ é.le já., Ji.i oe skoro satíni® bát...
•Proaíi
pr.ni, fe čehoi^ poOivil &e pan V,c1o.-ť&:.
ey :! te, ťaku! jr.-:or.r.. uou.5eli, 'riyle to lwgrace. J eno:.2!e te! InutalOYall Jeviltš a !""b"" po&A.lcYtli.Yá. pert.-9.l f\l4od&rrnjm1 éart,;,. "tj pcк. alnó _;>o:..tavy Jt$oa den po d!rl. 1ltrcAn£jlí, T7bar,iuj{ ao, sají čía dít'l
y!c ct.lap* o satfi 1a tHialvěji! oči. b.Uts. • toa ;,oitoJ1 svou ;.,o:t;tla
• kJ..yf. »i lshnu^ zdt ne m.1,
£6 na
ti b^atle a&poti.^ 111 ieptala
;:cd
*Tq v!t^, opaiítšniá ían.sk:á9 to n& Jatecko Jti^eháze^:! y&...
llja.tt 4.!vr.f si&l^"tJ'^--ro J11 ví').^etm-s s toho, le J&te t&kov.1' Jui:n, a citliYáe panť

nti.

El.o,^ u.sood1l pan Yiclcvü.
•Oäkuju T:.Í:S., pr.nli' hOW.-aj-c, .. piplá pr.nť Ela a. pololiia ffci. dU,r...;
:.a slllr.41 .ei:.afr.t prat7 ;ium. V-ficlt1v!xa, j1;d: t?!a&l. llci1o p1v.::t!hg pilli ;:-a. ".:B.7lG, t;reh yu viil.tkuí., kúybytstc r.::i i'o ZAYÍ.rtaici hod.1.ob 4.opr!>yo:lil fll. prohli!.l .&Jí& ty p^iatl.c6 Xú.r-1»« .:'inu! r^tit atn::,,'6 &.t-ratť tli B...
pat1.vn! ^c«111
Jordnek i!vl p!-eUl lout.kAf'e Petra na. aict.,-toe do p^S^ ps^,.eh1&tra
a vrátil s* nA 'Oddělen!^ Slv.lb&
nněila. tat.1^ pfdYO^totli toho
dnt !1! i&dQr.ičil.
tt!řtího ránu, po náotu;,u. pil ircj:!lófca! prv:i!uo ot.r:..lme &abledl Ivuui *.oltu ahooucanáho nu bobku pod ;.ibtn!>dea v éít!illt , Y r.aru.doyí tilic!.. !vt.n •• op!ral &áč.7 o &ia a hlcTu. pt!.t1aUUi\lto\il ne&i kol...
z..T:!ra.l nik^lL&&. Ko.cfnclt dyf Y',T»1Hl\l,pil • Yolb1 a tte'itl :ia4. d1:.
111rc£ co Je tody? lekhlo poadi a tlúuY^ aat.uJel.
Iven k nib::t av^l tvóf t ble„,u. • &tr^aou. holtutl • 41 sb-ld.oY&nf, ulc aapratto stř!&livf.
•!luů1l!1:,111 J atto.l attbusa.« •Oo 14^^^ :i)t'G nko... .’’»••Slu^^
io:.!ne& 4.1'1 c.i r,c:tl^ rozhodl. S poaocť Vaň4 :lo;>ruYl11 Iv^na
4o tnita • uvezli do nemocnice Pod 1'olfťnM* 'I'&a &a.tí <411 eo najr.,ollleJlí eJe\f^ď•

n.r.
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•£^TC.jQt^ sténal !Yun

•z.a

y

ten vóerejlek pro.r:ůĎ•••

li'lu'f 11 Jm & Soaírtez Jedna, Y-!c. 1 Jak io bylo. •• •
Koaín&X d^I oe u:iaál. Ceat.oa van Y7ti.?ll & kapej pfedvoliuúth.

£&••

&aaOK...l .11 e sahödll do
na od;-,&d,IQ^
V tutóf.. dobu &o ;,rob.'h.ill1 pan! uln • ;.an^ VAclcvťtaz. on, r.:ttt-rý •^•r^ eU6tťl1o111 ioueedku &lehdov,nfs &ituaoo, c-!ral cyni
hr5$O$tr6L'l'l1 portil hýt!c'! řYrrja.1 t.arY^..t.^ ?.íanoJa " s ;,laoenť vJ"kl&nil t.:rvul^.:n.f^ K^!1&to!«lrui 6 eh:'omja1 loattjtů tlidry. s po1:-4:.rcr^i'eL
uosnlc Re fikloblly pf!q.er;r &e dvine fadaal ::ralo.:;;:!cti »ifbř D.íl,d. »obou.
1.;
})&NitJ" n CvoJ1t!'htl Oll7i:lj^ Ne^.sl; svu.:;.n'- j^ra JiitKo fli; 1 St17k. Pl .....

to a ť-ub^ro.n•
•Pánbll b

v. t.lj pryfi^ • ulaul pan V.1ul11.y!k soulale.

O;,roti n&ln.l působila :tlln! 4-lii tUleko v;rovzu.n!Jt!t:t d.o-Jra,a.
"'\’atcx poaoc so p:-oj11TÍ.la Jako yelie^ d.fitm.4, plma aciiaul$... ivi-

tof-lla, •mt.tds f"!c1 • to te! a£ ne r.cboJim il:..i £;,ulcvlt.J'^ it po:;ituü,

te z.e to c:;id.e &lf.l;>6o-rat den o-!^ fine•• • ""
Jej{ hlu f,!eru.§1lo :vonhť leletoh.h. • 1'čj'l důíIó Llacaitko.
o^cla ae Mé.rická li r.t.fiorknoa sprlťrou:

•pet.rA nás jistili hned ••ěor^ r.um&:li :ati uni p.ro:d.le. AU:o.tl3l.u,
1.ni pr-l)ůltd ltd7 iů!eme pM.1ft^ ab^hnm to doxk0h&el17 -Pr^aléra \U'titj b\.4s...

'f eobotu od_yolodne

ac

&• "

sodrás pokoji pli!lť Ely w.h.ro*ížd1l6 r:mo-

&ní.tiýeh. e ulioo 1 okc:l! 1 li di\a1. 1 kec 11Lná.

r.

tiiteil e.e chtv&lll
f"ní do!:' dle n, ;,o^h1' wolkod.ubi m lll&i Co nich. l.lJl.qnád;r, úoilpi„
lť AO&U1 s hoapoq o4.Yril^ 4l\l'Q a plY„ Jtak-.) r.i,1bi botelo. B.11 t^.
lYU, jel ti vo1-ir....1J po pfoatál4a uttrp^W 4o:ta.vU,1 •• hoattJ &l s
draného btt&?w &a noatoll, c-C-tl,-tU
• .pr l»,tvtlj dc:etn! Vác.laT!k.

1.. ptiiíJel i b.itmťiit Ko1U.!tik &• ffGí.i tichou fiuw. li tktů dceraz.1 jako

ctup'!J'ltcy. Kd,'t fionpíla. bra. fio polcvlrcy a netkla. ;.^ei;;ttávta, vA.l.oh:.11

ae ll:..odcT»l1 y n4&oni. !.• jd.iia o d!lo velt:ole;,é

*

ůai:,fa;ině ú»vlšr.á.

11a auW.lr, .kdJ'l t..,pdrů po tl"&GÍekla Taliet<nl d.apekiilovr,en< ;>run"-

iel vod^tfd.n naonolog, ftl.kdo &• »•h.trán.11 doJ^t!.
•Pon{.!cmf r;luf.ohník jejich Yr.4c, &llditorlua, za anoitn! n&Tět!vead p3n.1f,enl lilk4jun. a at bude na.ie lIDoat, t&.t al x^" lau.^to. a.iihraju. l.:AJau hfitCT, k&Dautr din^r^ t-laatnou dobrou i.oc J1e Yi.n!-.:.Ju,

klanil •• talpUat..
Y W ehrlll pro4'fJdil ulicí po4 o^^ .. llutobtl.t: volu r.oa!a6lc

dvl pf'-1 pa^ď ^ClhouloatlY6ho dkola, alq n. Val, nira.nf trral klid. a

11!-r a Yli^ml •• aohllt

polmiť

aob.o, a^rru.J.ul
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STANICE BOUŘNÁ ČINGIZE AJTMATOVA

Ivan Klíma
/l.928/ peU-! k eoYěU^kta
^a!ho u^mtní, p?eatc mi jeho poaledrli

k\efrft pol!va.j:! oficiUlpf'i^pad'

bt^^x*

so^^^^^ evQU m.vll^&OYOU O^^VdOTne\t. i- '
Itní ^atnt
a^^bonti adliit. ^._-4a rudnu, nebol J^.1 tYot!. h—
4a aotirlcr^ch ce^ů JUIYája J« Tel111 YOZei apoJ^cilb. datf^ed.d •dlJOY4 ^J)é,aao, t.:ten ucn,cuja ^J)Obteb hlemim.tbo 4ělnfra 6s^am,ppa,je
^^^&e pre^nil^^xo příbShy se lirct.a je^dnotliytch poataY
J» obdob.!'. jejich livota t období tienl ^rc'1ee6n.6a a t letech padeůi;cb/ •
•^t.arieh tir&iultc)l U boxalaktch. legend a k.^^^

.n.f

^péaem Yědecl::o fan-^^ticck$& / a^^Jnaiml.111-flse^hny
!•

• •^^Uecty Jle^^ud

tirtot.^

eeltj Y'1e k

aao-

seoh!'loYEAť l^Utse Je neJedlalitlJlt ^paalt,
inmost kkult^urJ. ^rto náYsUDoat ^^^^Je ZeP.1.^Kicmeliatickt -• .t«^^.ia^nua kterl čloYSt.a z^bdn
aicotaábo boabaí, • aal .._:^^U ^VHt ^hodnot.1, • nlak •• sep^W^^lakZe/aíovik 8^4al

4atř^e0Ai ayil^daz

4a

.-i—trA^ro-i. bo^teou. s^lakatut.; -..•.;..t':;.:':-::r‘iíí;-z.;.;:'^r.;,-.; .■

t4ui

•^t&ici

• _ ■ .•'/. ,_ .- •.. •..:'._

rt^i iijat^m nalkolU s^^—

y

^^setel. Stydce Je to ^aali,u^^^^udfLjen ^_proJ^tl4iJti
. ŠNat acmto^^anScb ^rneloTých atffveb;
"a^priryo,u.^^^.
^^gej.eY d^. kt^tf ai oosta^rll
. gebart neboltOa .ta^^^pa^.^^ne^thd ^l^n4 a -Y^lMUl-1 u.I ^ďv«n^tU.n eletttrict.l
,Y^O<m!
- tó b.Ji. c^4 oe^fe
1--1. Jeou U cb7vataliT Y^áb
apolebo^^

^^udn^antch

•

-:.:•

Jtt ^V^J b7l

r • ..-. . .2 *: Jt.. :s,i!;J1'r- r ... *-rs*i>;.:^--,»>

•

T^y a^^4a — •udtt:jM.itt. . oblin y
uů, na^oilee .ji ^naleal ud; natíto
1,ui. ta&^tlbpp

^...1 jako

rnn^ a

^aul.u,

d^omll^M k^ulaka

pokud ••
ahmout. Tlaaw{bo.> oÍce* i — 4a»^»e aolnoat- ^pracoyet jato d£^l.rúk aa ^^se. /Je to sy^Ut.l T
'1'piok, plejatotA

^ůdltt-11 •^•Jnl

blitd, k\efl1 padl
do seJett. Ze uJrt.f ’aiee upr^Of' p^titlaU. -.lak h
SteJnou netonet. 4oata^ i

A

party»4a^( ifrnMtil 1^..,.!
pJa\M
pffao Da Sibiř 1 •Ze
bO
ilÍiiilik^» aúta,

ty\ Nd la O nec^^ - ate;illl jata
1^^ udiZe^a .- ^pnocwat •"4a jata 41^^^« /Oatatni ne d.loubo:t .^^^\"sJlat.19' .. •I
Je netfáo. -.v'Jlf'edvd..ilakud Tiamí-i
- Hmr^hto

!1.d4al:Ma

m

4a4a-U... f '^tfuw.--

"

^pcaaZe ,-ltff16iit ^pÓhfeboO. ^^^^.Zebol r.swl,.J, ai
4a^«n hl^bc ▼•• •tapi' • bo"'^^ i&t- lak^Jií,^^^
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2

aeja4na tMcet kiloutrO od tele^den! a^t.anice • jeho - přítel
^Qpj •• rosbodl yzcior ^nárdtl::"'4 iacn hajalodlídn /nUltä

:s-

od^boroTQO fmciodte Sebitl^m/ tc.uto
práni YJ^^lt.
Y jeit! kratlich odbočkách vatu^puj do \1středn^íbo pf-!báhu utopick4

ia'^o. fia orbittln! at.amici ^^it.a obíhají dTa koa^»auti s ameriekl a .
•ovátstj, kteří t.u ^plni apol^^ aoYitako-uerický prograa. Ti&to kooa-

•• podaří neTtut apojení a ci-rllisac! • cin
/l/.bl^ha nělolire dní /I!/ •• doatanou ha ^planetu rvanou-n^áruč 1^aa a n.le-

mou ad^ rozvinutou civiliuci modroYlaašch ^»inidi.

^ObyY6iel, pl.a -

rs-

n.ety dovedou zuli U:ovet amert:ii evého al\mce. ovléčat poéasí.lftat
eb.loát! svEUa atd^ FledeTl.!111 vbt vytvořili cÍYilinci,lt^ri ne^d

•braně a.ni p^dxe, ntutvořila ^i,ngtituci e^tu a nezahhailaT&lek.BlSYDt•t.arcatť obyvatel je, jat prodloulit l^idatý Tit a ja}i. ujisti" li ▼Ol pro eal£1 pnerace,nebot pl.anetu o^rolujc Je.k4H w.i^thů T7q®'-

at:.;

Obyvate14 planat.7 by se rádi ••t^Qi a o^^atell ^Zmll a edl^lll j5a

eYl pcznati-y o liYotQ a o vlastnť hietori.1 • ^^^ilc^vnoat jejich dljin

Js ne^poeiYtcou ^&tro't:ou ■ jejich rejlepl!ch ^wz:,alG. '

.

Uatuupei obou •upervakmmoc:! ae ot:^^it! aejóou a dlo^uu rokuji- o

W

W-

udtloaii. Doh^^ou se, le lidatvo ae ha^d o
éi^li&aci k4Hi n Tta.í!rn don-4-ól:t.i

ci.namoY4 laaiae Jaunl chápali jednu Tis: !• ten nebyT^^tharí.d.^tf
objn bysUYOYal k^^^dl:tť il^oulee ^aaaotn4 ^fclody nlttov, ^epol^taoati, -Tiee^w, co •• po atalat! hléaalo,Ylt.ě ^povalo, Wl^^ilo
Ye •odoú
- cc}$_eo^ubrn pre^videl Je.ji exiat^rce.
Dyíf

m!: ztbnmit ja't^^oliT aetk^d "

au-

^^^■e:,,iatiek^ ciril.^»ce.
ú byt obklop^^ e^bruft aut.^cmat^ick;ch
^děily >k.t„oli!c,W\rao,je!
ptiblillle a •^au..
kUÜ ffttYo1n'1s*í0h,™t.«li P.lariety
jil

'ktsW'.by

by ••

smě;! ^étit.na ^rni, ' jaou Tyloučeni z lidstf apolodnooti.
J^dcliY Jí toto yf4eeto-tmt.aatick^ ^no

pohadxcvě riai^Yn!,,

^hl.kOT, etladbl U dQůit.e:u tllobua • obludná ré&iro totil plsdY^d
qtoetóui lldatvo^ltttl •• Táná p&JlbŮt .. ^hai Y^sdi.t i to4^—oeti, aal^ .aoUb^ exist^^e •• tod/ odshráYá y prostoru i y ču-

•• 4£ala8'1nl xbaTOTimamn U-.amoctL

^^•=

Ö^^adní téha ,i,aaěti

E.r.raJ

ro^rhocrr^á

1 ^^J.tráae

lidové le^mby o ^mm-

^Sary-osack, at.tpi, kde ss^^í na\1ání •o.lt^kl ko^^-

.

^kd.J.si o^baetil diTOi:/ kmen C^rot-cb^^^i ti ^pro,aěll onli ^alad4

^saJaU boJ^^^ t oUoky obnl'-lt6
•
jl ft^aíYl ataletio'Q Talblo^uU

^:ruuu l

ait.olh dni

na

Otelili JiÍt ^J11.aY»

Uiťv^^^;jt

^pau^CbalVha

al^and. t^ůe 14tm

1» i^hafJi rtiat.ala hl.aYU:

37

••17c^la a •^^

I •

^^^^•••^ aebo na cell
1íto\ &^tratil ^sll a zm^inil •• y ■n^tvrta - otroka, kter$ neTldll nic o nt ain^ul.oel.i•••
nr^féd.11; kdo Je, od^kud-^^c^^^. ne^zna av, ^jaéno, ne^^atovel. ai nlo • dftatn,crt.oe ani
INtkU^^ •
byl i.ed7 ide4l.nia ^^ccvnftIN^ poulit«^l.DSa i ktlm ntJtiU& ^^cem.
Po tčtch, kt.aft byll ^^a^niDi y a^^^rt7, v.I ^nikdo nikd7 nep6t^el.,YÍdno ••• le j&:to lid4 jsn slraceni, ajeJich bylost.i sJet^^ J^
nljlí ^dcba. Jta!la •• riak Je^a „t.ta t taeni 5a^^a't _ff^tf Baj
a 1.a a^ rozhodla, £• ••^^^hledat ^^a, Jen! byl sa.jat t
boji • Ch^^-clu^angy u.jat. mouno putuje na ullecnttilé b:.Ué vel. bloodici atep:!, al jednoho dn« u vadilaáho aúda oprndu nalezne av^
bO
proa^^neto t
Tf-i
n IŮ1l
a opit
^pfed Jzho diT^^mi
ocich tfi
a.-W..a mon o^&uJe
^úkoli.- včti J'- Jvea tyoj^ —tka, \7 Jei
tY, Jaéo je ^Qa^w., t.vo.j otec h j^^OTal ^l>o&lcbaJ. Ya^^IN ai,Jak •• jmenujt1J^räJ
^ouc byl ^^abajl ile .uuboh$ ^aankurt D^ent •^--^^wpit.jco IN f!ld.
tht.^o dne Ji na radu
etroká.^ ^sqttell«
Mtek,k\^^ Je
na hlavl, •• ^a,Jní y
^&UU a ptlt.oa
•i^ W Jal* et Jei-r iata^ ^rnuj;;, «toJa4M1 ^el.J ot.eo Je
^roabaJ,
._
Ít!atu,kde fenu po^^ill ť •• ^^el.o
^^tobUti- ^^^Jejit, ta
\ak.I ^taJe pobfe^^ ^^oa •• et^dcé
.
DMic„ plaenen^ a^tur\4. y aoQa^moatl je
&nf<elAbO. b^^^pa
^rúrůei^onff Sabit.^rn. ^^^^od„ Jed..^úl
a t.ed:,
...a^^^. Mai ^xt^^alaby pf:!to^/ la
bqatiDG -vykli...;
U noji pfedat.^TO li4iÍkibo Atiatí« :L'\-:-'':■ ‘. _ _
flnlk
ylcchllo dělat ^po41a p?"O^^IN ; cen\ri.
.1, Je lij^ a Jean, podldle sebe, ^podl^ "'
^Ydla,ale ve ^aklrt^taoet.l
aa po^kyn ^ra. I. to YfiChoo ^^le
pl."1u. Uyl Je tteba,
abya- ap^^al - ^i.jde aip,1 • ^Wi!Sel ap!Yat. ^byl Je U'eba, ella
^aeCOTal. • a bmd
Je ^\hba, abya ^prac^oval-.
^budel prac^ont, • Jakt ••• U7-yI •• t.o tak •a^M,J^ra aejl^AtnJl!
liM • 46j^Woh 1i4el.ve^ •• tti^
Yifill • toby. •• •^^to l.cn
na h^^
ile oc to byle n
^••Ccl« Co
aohliT
• .-. . • ■• '- i • ' • :: ,_. • ,_’. • . ••> f : • : .■ .
•E plflleAi DD^^i patř! ne^^bybnt l f*^^ Bešpe&1oati,kUrl^^geJe 1
Albo Je
v^wf^fal ^^— Aepf-,tela.k4 y^^^
^. n^Jnl ^Jako neárial^ 11711^^ , ; ..J^^ ^roJe
t.o • •——at fícť aíto u ••bef
^uaor_ ^aadT Sádqý i.atOYl
•• ^^tfaJ< TlNtoc 1oo
Je-aa pe^-,U,..
aeJ^rn
oao^ba.l:'Unon,Co ^^ ^^INt t.o Je UIN^Jeltt _a1 toda ^bl4e.i
^U^^.!c ••
11!\f
•• . •T lint.I " ^adle aUt. ^Mooa • .,. • toto
llla^t.orictf
1©8t.ile o^ rlacbno J^re Yi4lll • aalÍUUaAl^l\tf je
,
ten, kdo tuto procedura ^prodě^el.^

to •U^-^^

••'bo

117a1!
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117^realit ■inuloat dat.ni nebe pť^..-1
a1 t.o clobe ^Mdt.
JJak to taoabe 117
.l DA aio a t^.oi. oo
A^d k
^^beW, •• T&^Pomína\
^X4T£ •• tobe ne4rlil,
4o^pouit11 ••^ételskt Čbmoati.
.
^Tak t.ed7
le^^^^i Yy^^r^d, liÝO^d hríb^^ ěi jelU apíle t.a^Mie.1 4^^ Telkébe nlu proaW^p\\Ji ohras patoY^tf nenl^to pohrabe^» pr^^u be st^pi. Eraet.ai h ^pr&,od pf'il:)lilt ^nat^n aťtrtu, tu Tbat DA^^- na oa^mtf' Clrit. Y a!ateech, kde 'láli atar-4 ^pohřebiitč, •• 117n! ro^ď'4' koa^^DA. lIdyl pohre^b:d i průvofi ko —
u^té nslemcr hrt.au, stri^tf J^ ^oda!ú
doYnitf. tDA za plo'^m 1'- atr-.ten, ^^®o. ^F.4Jrge.i •• ^St1dt •rn-M.l.itj le • 11ri'f'$1:1 •• DA^^Xit. car^t,bylo hr to ^roti tI^ •^^a
Strá^tf be
•lne cbepe,ale 44.oYAit!- be atejně n^^DAti. lak^anec •• 4'
a
^^£fa^'bo 4aatobe^^be. ^S4i.ceJ ^PD41a
DAout!!, be
^hto^jaft J^ ber jato 0r1 bcaob a prou,
" 44-U^^ abJn-1^
oi^^rt be kaaalaty.
b porulťbe J^117LbaJera to neud^ll.alo ••^JaeAlt doJa^.^-va^-,
ot.e^»hboYhrbe u al ^^hr. Ja _,^_ ooba pl'i
s11ll^ba!ch
ri^.!^ ^hlUU • ^.^ta a^Uh1 nupckoJanSs^^r4 o^boU au«
fchrDA očla.
r^-v ^frstJ ^^hopí, - la e4 Hovťka, .
•• M. ^^be_ nochtU.
^Jl1uri\ .-roa •t.e!'ltii011% " aa^ ^ré'-\ ^^be£«at
^noci» U-al^^u.je jc-lt;! n^:růe:i:f a^;,or, ^^ne cel.I
^prtwo4 obr4ti •,.raei ff atep!.
h ro^^ene, b pohfhrb1. 8Tibo w\Y'be pt>::!tele
aa 4^^ popltnbe aía\6•• a\epi t "7hl^^ to Jl!ato h ^Hkíbe
iiim, •hr tli YykoOJ)&lÁ ^—^
pro:i.eM ^am.elc1 s,roaln. ^«be-. ^pNYI t.eato ^^Jn —tCT sřeJal ^^a:uja aa .qllent.^^ ^^bel
^^hr.ocitu^be s aiu u^poA aeJ^poiat.a^tnljlt
Ustls '
«
•^^u &Hm114b0 oetroka bol^w
bebit.laA^ poat1tY
naleYO ^od.s ime, a T7 tt7f'1 pf"inerte tilo u lcr&j'hrolliu.,^pelolta ^rtTja
ba hluou k st^^u.^
•l^^a^tnia hl.be..... A khrl u b7be
bettffo,fikl:"A td h rliobal. ot^^íae tTC-1 k pat.4 babl.Rost^^^
te
H^bot:
117abet.e na
•hr ^uh alOTa a
&l^eAQ Y \I \o ‘ chrlil, saal.eobl..•
.
6 to hrlo dben^,. ^pJ u^ulec:rd. aa ^dq 164al •fch a npud.
k byl ?61. Yl47i ubl.1 FMotj neneoh tobe,AMkd, bebehr gloupneti.ja*
aj _al be Tiea 61:l"tOa nlliu^B^jafi ", —64bl«J •
pDAoifÍ\
N ^i hrhrbla yu\oJ^ ■ ne beTH411 ^rotobe od o^^^^^hrch 1141
hl, le • ^^behrbe •atoh,
^n.Aol^^Ul pfialo^ •• na ^^i\o^be11 ntoJa. •I d to hrlo,^ cbt.llo, SqpJ Utftl
YOG lt^l.11 k nebeam.
-•
?
^ttY .nd
nt ů^edai ^Muti DA IffOll l ^pNYOQ.
e^^rn a •bejaw dklanoa
a nebl^ a UAi po41tbe^. at.Tef>ltell
u ^^f
fflta, y
N ^^Ylt ^úllo40ll ^:rodt 1 al.t
• ^MY7^ra\elAoatti a Jakoa •• et.f^lU 4^ • aool...
.
11a •^^Jt ••$M
lelal DA
Hanul,1 XaiDAP,.
^u:á^ardR,asbeaxaxtitt^D.a uiM^eel 4e b!l4 ^^U.
^QoohlDA^
^^^ba pfl^^Y^^.
T^wbey,
a na Tltoi ^bQ al 4o ...1.1 n^t.a, ^^TOa ai^cd:al hrbe o4 y^^

^.••^taky
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pf-edurčenířne.-7nnutelnt a •tej.n.i Uvatá pro kald4bo ěloY.lka,a’b3'li Ita byl, a ai žil v kter4kollY 4cb6, a Te •tajnl a!f-e
1 ^ro ty, J^d ^rte teprve aou&ent, aa n^^it. Kd.YI
,'Mys*J odtlkéTal byto neJob^cnójlí fommie liYOta, k
do apjli -pro^roci • odkázali je lič.oz, ^^^il. •• Ji aoutam, dopplnit
Ylactnízi 117Almr:azi za ného al"dce a Ylaatnl skutenoati.Pf'ece ne
lil. ve aYět.l nad^Mi
^bylii-11 atut&ěnč,ó 8ofe, m-oJi modlitbu u otevf-^ého ^^bu K.a^unn^v^, t nati puaté-c a rlivo"dm, prctože •• nó t1epoda!-ilc pob.l-t!t.
Jej na hfbitnl, p,o nitmf. tcu!il •••Vle, co JU
dviselo, Jn •• . ^yyna^nalili udělat. O.tatni je tvou vic!.
A ^ní, kd,t ae y takovou chvíli k tobl obracím.• V3ely6 U, óojaem Jiltó !iv a mohu myalet.••• Cbá-pu, !e j^ ti t3lhu,nate proob-,1 ne&ejí konco. A by jai ^úa. JÁ tě o nic na^roaí». Jenom ti chci
T •tuto chvíli rict., o čed pf-^$ilím • Je :i 20c líto,!e ná! st^t.a.rOóévr,S hlbito\", 1:6.e je -pochev^^ NeJian-Ana, je nán od cyntjlte nep!':í att1er,$' A proto chci, aby i
bylo ao-:J.::cno leht mo tem.to m.ímt.-:....
Učiň.,atych lež.al yud.la la^^^ps, ruréhc nyní oócvzd£Vii!':le aH!:i.^
A po^^ -jo. o po.ledri! tU1. adělb. ji •ímbyt,ktút aem p!'i&li ••
^^^••^J^^mie nevidím mikchc, kde by •• n^ade mnou pc^^il..1.C..i y
Bóba nnltí a
modlitby nemají. Vltl,t nikdo nevi a nil..cy ••
pi4:on•Je-li na •vätl B^u Jeénii t-ímaj1, !• je,Jiní,t.i není. U chci
\'IMt, £« jai, • le jai y mých ztažrmoh.l Myl •• t t.oW obracta • ^-modlit^ba.ij=ppů •• Ylaatnl aí:rze tt:be •oprecís t •obě & je mi y tu\o
clffili dánQ jbyalet, Jako bya mýalal. ty Na, etTOřitelil..^.Ué cmi,
^al.ad{, na -tc n^ayaii a aodlit.^^i pobrdaj!. Co Yhk mohu Hci aobi
1.:-J^a ve velli, chv!11 •^ni? .Je mi jich l!t.o - Jak poetihnou no
Ji lidské tajeutví ,"kk'VI T' nich není ceaby k poTmcaení •• ! JQ'ilen^k'Oh t.ak,
by •• • l^kalaj . s nich naJ^ednou at.al ^^af
al 1.0
^^^6atrl. lildo s nicn •• 1'cb.a nes^tane, ale
by^ i by
^nůtoYat. ll^euzú-11 t1ově:ii! Tateytu •boh^,
Tiec^V ,Jak •
:-,a pak ty conl lidi chránit, pak by^ ani ty, Bole, nebyl.. •! Ji bych
^MCltll, • Ji byeh .acht.ěl, aeya beze aton ^Ddsel. ••

Jlobřeb a^kcAěi 1 polt.atalí ae 11ohcu n-actt dord. ile ^tygJ není a^pokoJei ť dftee ^^^il.nout_nko u a&ehr^u poav,tni s^tó. rroe:! c radu a po-

^jedineio atadOTantbO a Tli^Yn(hu aule, sabit^!.an&. Ten v^£ kate^^cby ^^U. »,a^.1 Ji a nihc m^chucen • ^zdrcen.
r
a tohc, le c^bodil 4o T&tlijak.fch.
a na Y7aok4 Ikobyt
1
81.ud.OTal ^^to, aby bJ'l takoTý,jako tl Je. fco^^, Ze llěkda je
^^rfo t.ak Abelar, prom^acy kdo si fkl aním tu pr'ci,aby &e Sablt•tal préTf Sabitžbnea. VldTt S&bit^m zú 17U^M&l,popieoval
UA oe^tyal o liCecn f-íuz;fch ^iu.
J)f"iJc'ou takové taq I A
eokt'd71 J^bo a^wtnéhc f'ťdt réciem někdo
a Yěcao^bODct/l/»^.•Jai
I \1^^cj a^^hrt.•, a..Aeptal • neaéTiat:! i li
lt 081.Í k Sabit.^Qrvi • •
..

c:ó

„

Mipj •• t^y aá& Y7dá nazp6t ke hc^^^roau, abyai T71^"1al rosh.ffff

'• •^T11!^ Tillt.aln a poládal. b0 o &á^hramu posYttnébo h!'-biton.. Jde
M :^-.rfa pan a ••lblOiWem. Ale Te chvíli ,kd7 aa blili koamod^^w, .sečí
.. & ^^nteeň^ret aoTltako^^icmý projakt na ^ocbr.:itt &^ěk^al^ pf'ed

•

b^mumiaticmých ayllenet:. Ze aovťtak4bo ko^lllDOd^romu athrtuje
lloJ^ rvraketa &a 4^ruhou1 JeJihc cild ja - „

Jed-

f7tyof1\ kelea ^nalkeult ^anwť uúvlr. Aby •• Tfcecb J)OQutloh
• Ida •a^^nile,^by Titcmo sO.vuJ.o 1 jak to Je...!loTlk,Ttlbl^w4,
paa • t.i. ^roa\i Wprcrr^ ut!Uli ba&^^rl ^^i ••• I ^byby vlat bllali

a!rt-^

taJU,

'71 to blh na
no-d byb^A
.je a
^^totft cel4 aaplay^onl pl^.,... Tleo^^^1c1be
nlUa......
blhll - llOT-ik, ...ai^od a
biteU bea
llt,
•• ^^&eJeyl sdilM.o,'- n ^WlffiNrm o=jerll bo.,
^ptA sroaeal ^kdyai riaes./Utku •w^n
^rtaJicí u a^adla,
So^tamt.^ atfeloa TlNtll^M ^áa
P1,'1c
1.el
i^OTn.a a kM6el y \oa raob.otu a l»ol1- 4ot,ultln:!: -et 4aiT J^ •• ^au.t-17 'fapoael al na ari Jll^t
otM '71-
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'^mbaJ,t-.cmmbaJ.^n^--.J,
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•

•- JelU «l^onbO "
ro.i.^lihal n ^\&I, která •• uuuTf^la
u u^^M tato &Yl'1^^ a^^te, Tnni! nt.or apoJil leg^e:u\7
• 11\opU, ^amte&if •
t'ant.ut.1ok4 a ^bldráemd^a £ a
px»to, aby o^brail J^bo ^dri^r.k4
^Uobbil co re^^^tnlJi.
-lt. N^ ^:pudt1 a bea
•• .^_hu ka ^^lome •• Joit.i
^TniUt _a te ^^^^T :
'^hdlt.11' .je^ Úpu\ ll\^^^
..r-. pfo^inbi ^...ft • ^úpH—, • ^&^esr,1 v^^^e na.lk\^M u dkl^^ich ot.úek
^U4ate
a1 ^^a^w4Ív4, •• J* v&1^™Jě • i, 14-ti
iwlta,
^lwont "^íle ^Mudoot&q.
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ro^.-nout •
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U.

Příběh

osoč e ní

U někte1>Jch vydávaných knih, a právě u. těch, je? něčím vzbu.zu.jí
čtenářský zájem, je pozoruhodné u.:; datování vzniku. rukopisu. a vročení na ti tu.lním listě. Kovela debu. tantky Evv Petrové Kr8lovek& pc:stil:r
/t:.F, záložka nás informuje, :;e je aitorkou. několika odborných umĚnověd.ných monografií z 60. let, pak je přeryv v 70. letech a ař v r.
1951 vydává pu.bliknci I'icasso v českoslovens^^ byla dokončena v zá^
ří 1974, vročení má 1981 a copyright 1982. Doslovem tentol:rát zaští
til lrui.hu. Ladislav Fuks s jedinou slinou., aby vyvritil čtenáři čojerp
76 příběh ze 17. století nějakým jinotajníc smyslem poukazuje k sou
časnosti, je.ho "hum2nní poslání" je prý jaksi nadčasové. Ale pa.tvně
jen tou.to proztodu.chou obratností zaslcu-ilého umčlce byly ulomeny
hroty nimi tkám a kniha mohla. po sedci či oSl!li letech průtahů přece
jenom vyjít.
Od první strá^nky náe autorka. překvapí zřetelným slohotvorným
Úsilím, o něm:; brzy zjistíme, :;e organicky vyplývá z postoje, jej:f
zau.ja.la jako vypravěčka, umělecké postupy jsou. s ním bezprostředně
svázány, Vypravěčka se stylizu.je v této "hřev se čtenářem jako prLrvod.kyně příběhem, jeho? záku.lisí, souvislosti a kři:;ovatky jen ona
důvěrně poznala, seznamuje nás jen s tím, co sama za dobré u.zni,
je tedy — v proti.kladu. k rozšířené skepsi moderní prózy vůči takové
mu vypravěčokému typu. — vševědoucí a všecohou.cí. Kdykoli mu.:;e přeru
šit sp2d děje a vstoup:iA- do né:i.o, vést dialog s námi, čteniři, upo
zorňovat n2s, varovat, vzbu.zovat v n2s poěhyby a napínat. Přitom
vytváří dojem, :;e má od událostí odstup, "e není jejich demiurgem,
:;e se vyvíjejí bez jejích zásahu, nezávisle a podle svých zákor..ů,
:;e její úlohou je pouze zprostředkovat mezi dávným dějem a ntmi,
učinit nás •téměř očitými svědkyň všeho toho, co se Etalo. Toto Fttměf" jscll. rafinovaně otevřená vrátka, mezi nimi:; stojí vypravěčka
a vpastí nis jimi dál do příběhu podle své vůle, toto •téměř* si po
nechává pro sebe, aby z něho ?ivila náš zájem o další osudy postav,
v něm je skrjgho tajemství, které nám postupně od.baluje, na tomto
*tém€ř" je vybudována s Úctyhodnou odvahou celá konstrukce vyprevěčského napětí.
!;ezi časem příběhu a časem vyprávění je propast více ne:; tří
set let. Obě pásma jsou od sebe přízně oddělena, ovšem jen proto,
aby mezi nimi probíhaly tiché výboje
skrytých, významů. Minulost je pozadím, na něm? se přítemnost pozná
vá, od něho se odrá:;í, na něm jsot1 patrny všechny rysy odlišnosti
i erovnatelnoati dvou v^ü. Naše průvodkyně si navíc neodpllctí ko-
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mentiř1 ovšem jecně ironicky: "Eh! zapomínáte, *e paštikářova kau.za
pochází z dávných dob, kdy sou.dcové neu.va~ova.li o předpokládaní ne
vině ••• Dou.f2m proto, ~e al^poň vy si zachovite nepředpojatost ho1nou příelušnílú pokročilé doby" /str. 5 3/. Kebo: "Tenl:r2t ještě po1:rok n.epostou.pil natolik, aby lidé byli ,n_rjádřitelr...í čísly a pře on,,_
rr.i údaji" /str. 68/. Rebo: 11 Jsrae už jinde, pokročili jSrr!e. Jtisto ost
ré vaně 1:oňSkVch těl vdeclajeme benzín a na.ftu. Jsme rychlejší, jsme
znalejší, techničtější, chemičtější, W!lělejtí, jsme•••? ?oř2d scrtelní •••11/str.l75/. loto vědomí smrtelnosti člověke osciluje neustále
mezi dvěma časovými pliny této prózy jal:o připomínka, ~e přes v.sechn:
rczdíly je spojuje,cqci základního — lidský Ú.děl.
Yše-clany
Y^yprsvěčské postunv neúchylně ul::ezu.Jí 1: J"ednornu. ve 11:émti
české prózy — k Vladislavu Yanču.rovi. Tato zdinlivě uschlá vývojoví větev pod autorčinýma rukama. kupodivu. znovtiovívi, začíni v ní čile obíhat míza.. A* dosu.d ka~dý pokus navázat na
Vančurcvu sošnou obraznost a stylistické nisilaictví jeho ja.zyka.
skončil v epigonství.. Jako by jedinečnost tohoto díla vylu.čovala. je
ho plodnost. ::::va Petrová tu.to neblahou. tradici vyvrací. ye
by v
textu Královské paštiky nebyly věty jako opsané z Vančary. L:rrostir!ská mela svého ru.yv za pěkkotu a opovrhu.jic jím, neu.stala jej ponou.kati" lEtr.34/. "líateř^^^^^ene.jíc, “e ji děvče nepotfebu.je, a sn.aé
i proto, ab;y se vymanile z dojetí, vstala a odešla" /str.151/. "Keprom.eškal přiležitost oselit polévkll pĚkně zavafenou" /str.7'2/. "A
tak události protékaly vykopanou. strouhou..^ /str.lOEV Atd;}.. Au.torke
se však Vanču.rou naštěstí spíše dává vést metodicky, tvoří *'v jeho
znamení„ a nepod.léhá mu., jinými slovy ch;e budovat příběh jako zi.mtrv.
ně uměle stvořený, nicméně svéprávný svě^^^e nehodlá vyprávěním
popisovat sklltemnost v její povrchocé podobě, ale «e tou.-í postih
nout přísnou aměleckofákonností své prózy^ podstatu osudu človQ:a.
I:a./j’’ pfib cm. tou. to poetikoll stvořený má eít vecile svého základ.ního
sQflení i ky-znam obrazní, dorůstající v podobenství. Tak je tomu.
1 u. :s. Petrové. Pokud jde o jezyk, stylizuje jej autorka "ve st1čru.11
Vančurově, ale ziroveň svou větu u.vol.nu.je, dá se říci modernizuje
/nejsou v rd napfíklad biblismy apod./, ubírá ji na monnoent^ilnosti
a rfibli'uje ji pfece jen víc hovorové češtině /promluvy některých
postav jsou dokc.."lce psány v lidován jazyce, jíms jsou odlišeny od
prornlllv vzdělanců/.
Kdy* psal Vanču.ra Narkétu. Lazarovou, neunikal vůbec o1 sotiča.snosti s.ni nechtěl pouze zajímavě vypráv€t, nVbr7 vytvořením této
povíd.l:y •jako mls t" o prudkfch chlapech a sličných dám2ch polemizo
val se cvou dobctl lili ochablVch a bezbarvých, s dobou., je* "ztra-
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tila svou přeQmětnostu /F.X.^alda/ a nemohla mu nabídnout velkl děj.
Kebyla to polemika o aktuální otázky. nemířila na krítkodeché ka*dodennosti, soustředila celé své umělecké úsilí k Úhrnnému posti;t;ení
podstaty, divné nelomenosti lidí, čím* zároveň usvědčovala sou.če.Enost z rozpadu nenahraditelných lidskVch hodnot.
Dva Petrová fabuluje rovně? tak, aby příběh promlouval svou dvo
jí rovinou, aby navazoval kontakty s dneškem svVm smyclem, aby si
umělecký řád této prózy vynucoval na čtenáři pozornost k velkým spo
rům dobra a zla, spravedlnosti a zlovůle, pravdy a 17i, Humornosti
a nisilnictví, tupé jednoznačnosti a slo-:"ritého hledaní jistot, k těm
mravním protivín a svárům, je* se táhnou dějinami od nepaměti. To
ovšem zna.!'I!eni, *e histc-ricl:V příběh jí nesloll7Í k vytvoření kontras
tu dvou. epoch, jako tomu bylo u Vančiry v případě Uarkéty Lazarové.
lJemů!fe se, ja::: praví, zbavit pocitti, •ýe nic zcela nezaniklo, *e
všechno svým způsobem patří do našeho *ivotau, tak*e ftjak k tomu
přijderne my, *iví, abychom se jako lidé hanbili za zločiny těchto
r.:.rtvých! •• /str.152/. Fro naši autorku ka*dá setba , r:.irnilosti( vzejde 1
al dobrá či š?atná, a vzchizí stále, časy jsou spolu spjaty věčně
stejný:-:. zápasem dvojí etiky, a nic necl promlčeno.
• Fabule je záměrně jednodu.chá, neboi — opakuji - jde o základní
mravní rozpor dějin. "Přiznejme všemu jeho barvu," vyzývá autorka,
ckrev zůstane rudá. nerná dtiše černou^. Děj má' jai zakládal půdorys
a vyvíjí se ovšem bez peycholoeického jemnozpytu, jej* nahrazují
vypraveččiny Úvahy, všechno spěje k vyhrocení rozdiíných lidských,
postojů E. přesvěclčení. Konflikt vnese do příběhu obvinění z vre?dy.
na^a indicií svědčí proti tišlechtilénu paštikáři, vzdělanci a hu.manistovi; ob7alobll vznáší důstojník, člověk jednodtchého myšlení,
jemu? stačí podezření, *e paštile2ř zavra:;c.il jeho bratra, aby byl
hotov se svým závěrem, tou:;í po boji, •ve kterém by se u.tkal e ne
přítelem pfimo a bez rozmýšlení. Krásné jasno bitev! :;idné zbytečné
průtahy 11 /ctr. 92/. Ta.to pfímoča.rost a jednoznačnost nemyslivé by
tosti slaví tri^aly zvléště poté, co královský sprévce a dvořen vfvolají "hlas všeobecného míněni, správně usměrněný a s patři čnot1
divkou nenávisti" /str.102/. Paštikáři hrozí smrt, nebo,:;;;l prokurátor,
hříčka v rukou dvořana a sprivce, "koho chce dostat na šibenici,
toho na ni dostane", vyšetřující soudce pak klade ot2zky způsobem,
"jakým se líčí tenata na ptáky". To však ux se za paštikiře postsvi
jeho pfítel lékař, mu* stejně u.šlechtilf, jen* se s dalšími statečnv-mi postará o to, aby •metoda sklepa^, to jest uvrxení obvinfného
do zapomenutí a rozmetaní jeho lidské důstojnosti, neuspěla. Pravda
vyjde najevo, Ú.clajně zavra*děn1 oe v opilctv:! mim utopil. V té chvi-
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li důstojník, onen mu” jedncznačnosti, jen" nepotfebovul soud k vyne
sení ortelu, poznává svůj omyl, pfiznává si, že " prchal před pravdou,
jako zbabělec^ a prokurátor ve své pomstychtivosti ho me.rně přemloQvá, aby "poslou'::il spravedlnosti a sám se tím zachránil před "tlcboa.t. nebol; ''na slu"bu. právu se nezapomíná". "Důstojník však: tvrdě ode-11I-ledám se 1:: ničem zneu.;ít!" /str.12:?/.
Od toho okam.:;iku
“přestal být použitelný".
V takřka beznadějné Eituaci lékař nabídne svému. příteli spásný
útěk. len však povahuje "ve věci práva.^prostředky za součíst cíle^
a odmítne. I při mučení :!ivf cítí, co znamen.i, nezve.ii se přítel
člověl:t.., 1:terý je nisilhě vzdálen svĚ te, sám s obviněriím, s kfivýc
obvin čním" /str.5o/. Přibili dojde k štastnému. konci, cle *• co:! něco
doopravdy končí? J;e.i,; se nadfjeme, je tu. zač2tek nové historie... "
/str. 17GI.
I tento Etručný dějový průfez snad dostetečně naznačuje, že text
má myšlenkovou závaknost, s jakou. se nese tkáme v dnešní próze příliš
často. Te2B.tizují se tu mravní otázky, je" znepokojují ka:;dou spo
lečnost, nebol; lidský :!ivot necítí rilikcy dost záruk pí1 oti zvůli moc
ného j edice či mocenské skupiny. Ale odvěké střetání dobra a zla.,
hlupství a rnoud.ro sti, pravdy a l:!i c..ostfvá novou. dimenzi nalélhevosti,
jakmile zclkne hlas skepse. l)roti prostoduché jistotě, která si nea.ělá stmrosti s d.ukazy viny sni se svědcmím a podliliá instir..ktúm
pomstycl:tivocti a podezfívavosti, se tu. staYÍ slo;ité a od.viýné hle
dání pro.Yc.y, pravc.y Avzpírajici seti, skrývej 1.ci se a zesu.te nánosem
klevet r: intrik. =:va Petrová tu .vlastně navazu.je r.a kUrámerovské / e.
předtím arci u:! čapkovské/ téma, ovšemže v jiné rovině, ale přesto
je tu zřetelht návaznost: pravda se nepoddává, najít ji vy7’eduje ú
silí, smělost, riziko, pro pravdu. se nasazuje celá ty toot, pro ni se
vedou velké ’bitvy nejen veřejné, ale zcele. intit:l.Ilí, v ka.:;č..ém člověku.
Jakf div, :!e v sborovém zpěvu pošetilfch lidí, v ně!:17 "zní pravda a
le:i; v76.y E:tejnč posvZlhém /str.117/, se ozývá hlas intelektuála,
:mu7e
kriticity nyslicího ae11cí=iE,jíako kacířství. Přesto však privě tento
osamocený hlas skepse, tento hlaso>dd.ělu.jící pravdu od l*i, pomlu.vi
II

od důkéZU., emoce od roz^umu, dobývající se ke "kořenu věci 11 zacl:ra.ň.u.je celek pfed selháním lidskosti. Jen díky jemu je zachován paštikářúv ;ivot, ale tím taky důvěra jeánohoka”dého, ;e pravča nebude
nikdy natrvalo potlačena.
,
O slastný konec příběhtl má tedy zásluh11 přátelská věrnost. Li-kař osvědčil s,1 ou ušlechtilost, vjTpěstovanou na humanj tní tradici.
je tento příběh osočení, v něm? hledání pravdy je hlediním
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spravedLiosti, té* hymnem na př2telství, na něm* si •ověřujeme svou
h^^^itas, m.^ou lidskou přirozenost^ /str.175/. Přitelství, vfdaní
a pocit sounále:!ito5ti, sepětí s nepokrevními bratřími, teto zasvěce
ni věrnosti druhovi i v největším o:t.ro"eni, je plod.em lidskosti a. '
vy:!a.dnj’Z a.t.r.(:-sféru. talernnce. Parabolický 'V'-:.znam příběhu ne:růprosně
aernonstruje, :!e celé společenství by bylo ohromeno mravní devastaci,
jekrnile by přestala být zrada na přátelství pova:!ovir..a za čin proti
závazné kurnanimí tradici, proti lids.:osti v nás.
A tQk se pose}lství této :iapodiv zralé prvotiny souotfeauje k
výzvě vytrvat za ka*dVch ol:olnoEtí na věčné pouti duCh.a ct.pověd.nosti
nejen za gebe, ale za celé společenství, nu ní" ovšarn j^i ti nejsil
nější v"e.r znovu. doká~í tasit srdce. aby byl pravdě a spruveě.lnosti
zjednán průclioC, &by násilnictví mocných nepotlačilo "i.dným zastřešujícim ortelem solicla.ritll ohromených, toto dvěfe.ní, 7e jsme v průběhll moderní civilizace s její vyspělou. technikou ^ahipu.la.ce člověka
nspczt::-C:c-sli ziklaa.ni mravní jistotv. Povinností hu.m2.f.istické etikv,
říká nú::. příběh paštikářúv a lékařův, je po;ip or ov:;.t hlas lidskaho
svědomí, vést k poznávin.í,^m:m: co je dobré a co je špatné pro člověka,
bez^ ol:2.26.ll :-i.a to, zia v té či oné si tllaci to vyt.ovu.je tě::., kdo rcprezentuji společenskou. moc. 'Eva Petrová se svou první l:ní!".kou při
hlásila 1: 0:1.é umělecké linii, která chce pooáhat člověku. u.nést jeho
strastiplný úděl na zemi tím, že mu. připomíná odvahu, čestnost, ušlect.tilost, sou.cit a obětavost a "e
divé: naději do bucloucna..

Milan Jungmann
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Ludvík

O věrném přátelství Amise

Vaculík

/fejeton/
.

V^ ssWů t!ToJie.l pMtal

pftkled Yelice pf-eer.ts feyer •• kfeh-

c:e edt^dhn & Votňan, a co pot!'-etuJe

^ďtdit, poručt ne Eot.u.,

t

e.le ^edkOYI. -ren eu vyjo^xi " Mklatiateles, urov^ví spory • eiv^l-

lea, eoeduje J!tcf-llO^ti !^wnřnt podpory Te :;vatoboru. Jeltč £e po ni. necboe, aby &a poptnal u 'Rotta na karr.na. Ae1 le ho hoed naponeli & Aka-

deede, ureti ee • by rybykd Sládkcvl 1 te do n! Tetoupil,

tck ho ^Ual,

aby • n1 proUoč!l to f1 ono. 1'11S- n,tl.,il

Idyl " Je Jich mllened-y ictenzlvnl toree;oneer.c1 vz.nlkne stP:Ecre •
nauě^ •• tulit, co Ji v^ty spdaobllo. Jiepile-11 m.,dek, Je to s obyfe^

n4

n^eaoeii byl

alQJ 1 le bo 1 do &kol.1 =m!1 °"vfit. C&=lfi-11 ••

^por, &vín •• sa ml.sťc zae ten jeho treg1clc$ dOl'odi byl Tyr,rahljhlj pueby a Jeko rypalent. l:U$ Jw.ie I
Jak mu el.e ro^^fel Jf také bych rtó edelel do D1"3tbych bj!mavjcb

puet1A, nedal a^^^ e^^w a pak plabl, !e m1 nepilw l Jcnfo che^ naní

Un Ee^ a proatór, n.nť redakce, Jel by

upc.=b!ela o po^^cv^^ rukc-

pleu, e ^^bí apolefenslr,$ ..ión, 'Y nlm! by •• pf6ttlé do.11.s^ial 1, t6e
••1 jaes • o ř« ttrpbl. ).?ua.ťla

••• k^rom toho, kalby byden

poptnat ne

bana*

,/ !'bi TI.o

.. ni ^foí J:oaík; Jak

•u. chce nflcdo 14^by

dveh, kbyl k

toArt.t

Dl-

e Jat •i D^^ít4 na rk^or:!r6r.ť pf£telgk4 91ole&oeti,

k4yl '7leu. byleaa no affllld po4 pue^t#ai okry

Eoboutcye pfttslekého

aal^m proU o^ba61 pust.f'ch nl^ů prez14enrrt.o'1ch, J^nl vlajku nachel ne

nhle

líce,

ala

o pNtelatT!

' .-■' .• <’ _- • /'1^J! ' - ’ ■:•' '
dobfe, kbyl Jal al 4'oje^enal.

.

trp! J^ráe. 1!11$ FaTls l byalal^ to JS..tf

vre^. JDlch
•

'

.

•

■

ěl&eata u naklfci.tele, ale J'

to IKÍ^ll pro nÓIÍ pfedataw o&l:!tDollt t a Tip"^ to neYtilf'nl •

•pf,telstTt valtí 1 aa1^, ba i U
paal',.S:'Jt4ilouu)ti^&

byal?; -&''&by

nua^

l:ttoiti'\'I, -9naeta^Ji

a oeopito^^^,^ 11e-

o eaU!ho flOYf-

nebt!a4í toYf4'Yen,, • ^0 eol ne,mlJi
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bit, tok pf,teletv! by ee neuitaYU, protoku ^ono, zč4 •• ^t'unguJe bln-

AI o^í^rea: •tačl, kdy! aapoii Jeden & pt,i.1 J^

Yboenr-

natofen. Tak"

vr.lchni Y,yakytuJeae " neY)TO)T^^'ch pfítelstT!ch, cnkonec e^ tov Jak
JirW kruhem nfijak vyrovnává, Je<l^£ se třeba níkdy nedováe, po ěea

Js8U e1 pO !.ivotll fl&i^^1.

tdc Jako já m:at:l u! uvolovl!lt o STScb pf'áteletv!ch, buae "

č'1 nelítcetnř zestevovet v C'r<rl1t 15.^^^ct, ač ten nikdy u nlbo, a
Z8H llcJdr lvacctkrát pfijdt -ta a.r.o-u, rwOl J' kcn<l&ii &e ním. i:^col
SidO!l, opou’tfje pf-oč Ztrr1&ct1 dn) tellto etíit, tepřfDel m ro&loučit,

jak Jsnt čekal, ale cítil t.olná privo febt, fa přijdu J'- Jo^nía

^mana nevWa ^^dy rok/

pro

nlJ

tilc nedi-161tak Jati Jo to: p^^

tel ctv!, fer.bete. A co počivn4 pfétekutví herc-e Jeffnh, o^oní^ Yéa.

f.a!G4ho roku OopolednQ o !;ttdr4m dllU •eJdou ff Ivazl l:l:lma a S:iroel11T
ČeryeDke k ;.-řttelt:tví. Tek ei to prj elíbill k6yei

x^^llda/ e -1' Jrec

ge ul několikrát v okolních ' ulld dl pf-1 vT$konu tobeto přátele^ď

stibl. J.;apffil^d zae -''• nev^^níl J^eea ei • Vilimu

ani

eer. do-.1.-, co odjel eo Kt'Kecku, a pfcne 'lo přátel etrl J^ pt1praT"1 o

k pokraloY^d od cbvil^, kfy d u.ffU proti podtshní. :recke-t ^oloatr^^kl bitt Tlce aa^9Uillltt c.'lo strfci ml s

ní T7WieJícf, :pflpaU 111

Jak ^shao^^tz ateak po pfftelei.í^ •^Qyl •• sl

koapoetu sloalla

daeea

pfl; t7hasodat

lopatz o^^&Ub^^t kolel^bll, ..ehTll Jan^ •

^vlrefnl • ^ua!nU •I učUat na ' ^ctod ^Lultcsa d«. to

^ead

^ilefko.

V Ječní nella^W •Ituacl nechal a1 'Vl.netisll Benel přeC oeail 1--.

tz policeJrll ^&áset b^&r'4ic^^' n ^Mll. r.kle bJ •• *
o^tvi ^rol

to

J• pffltel-

, dlY'8 " ne jeho tee^^ obns, a čakMi,tót11 e:ťtúa

•• , jato bych ěelcal, le koné^ěnl e^e .-vo^bo&I aa, pf1Jtt^ JO .I

A ^Lah Vaculka,

^phd ě^^ní li plti letzt Ben

b)-1 Jene« ihb« Da •oJDI, o'1kll4

^átÍ

bo/ Jako bJ

brso, e«\1sco 115A'

B1 bylo teprv třicet let, nečekal bych ae JoStCI A Je toso přes Čtzři-
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J

eet let, co Id z obz^ Sllisel

fio^oTjQ

K^ho-q ?•• •

J'

to

beko» totll pfiId^rcju

aa

pahorek a kol!Ocu chvtl.1 mf:!e raEuattt křov! s or. •e objev!. AhoJ,

h,

le to.b eni 1 JIiko kbyby bjl p^vl a.alel

kdes b$lt
ror^u c$-m l!vehá o pMteletvt čel r^s.mo t„M-1cb

!"UC!k. Tf'1e--

oedtiát rok-a úa 'IS!ichni pt,tell llll p!"eci ul llu1tel1 Wllf'!t, d CID
v! a testfruluje • Jnlo by Jic:1 tyl obl=l open, bronch.1 t!cty a:íp4, Ille
ořiT^&l'. 1cyalt, ebychoE bo, 1 pot^., :y Ztleei!, ťr!el1 v nafem pf-,tel-

atvi.
1-kyby Jsem ee Jet.non rozho"1l neebat tcl\o1 le nfk& s ^ch pf,tel

ché4i k nta ra

nepf4ts1.' J;eč1T!a •e a nec,&ritbuJu. Sy^o f^^

ř^Illl á1 nlkter! ptttel6 o or.ř e o vifá ^^foÝls ^wečen! pNtel4i

r.o

a kOe to Je? Cnchby zase ^^orcclq prCIvll, le I)"k úl neId pra^éu,

h ^eoka Je to neopok: 1.ao opuet.i TleId, •^^^•^ ^Chm, kbybyeh se
vt^w. e1m cl cel, t e etlcr^ncka JDScb pf,tei JIdroUlvl kue

fisi• dop'11le, mU i:lco

bm

vet, ačptal bych ul !^ro aá.

J.le ce vieá, n:11$ l.udTÍhÍT •^

tu

&ep^^» pcomelu víc pt,tcl od.1^

tich • irtV:ch nel tich, ktd kter4 ^dlel J^ft.l potktvet e z^*m>frat.

- V1ak to Jt1»m 1 cbtll& Hct, fe ner.! rostnu aesl 11vSId á ^^bya1.
• • Jlrll ml t.
■, Z řehol •• oO^alQ.ju vV,Voda, fe ^IWIOle koneo koi.e4 l:$t ul t^^^ dfe&l1
ros4!1 rr:ezl pMtelt, kteH ^ahli nedt.no, a tlzi, kteH Id
nel Jaun eie aá= ns.ročll. ^^taJ^ y mlh'ch kol^

Jako na pele trě!c!

S.,

vlech,

• ^houloitl, pocec^han4 ^W c.\> bud., ucnorti ul

- teh"7 ■föo ^rélJnl, • nit. Id, h t^ byby •Noel na^tav^by
iD^"1$a k pfIJetť • t pokrRCov"11.

/Říjen 1982/
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