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;£ilý Karle!
Dél
těšil
srší<
kromě hodiny slovanského jazyka.Ty filuto,víš kdy navštěvovat správnou
katedru.Kuž ,abych_ne*dbu5il : I moji přátelé a sešlo se nás zde dosti ,
byli ve|eli z toho, ze jste stávkovali. Doved*' si představiti tíi Šva ndu
ja k jsťjb. -áě" museli vždy-' YeíČer7 od
, domu a počít
poznovu '¿mfflruný den ráno.Ovšem ,na druhé straně je k ^ ^ m i M e nebylo
povolenorrtíšení -í^cního1 klidu uvnitř fakulty. I*y s H m tíá jyjtäWou pietu
vůči mrtvým v betonových kádích pod pitevnou. Podobná sitďabe' byla ko nečně i na některých středních školách.Toto jsem se dozvěděl isce^z liberálních Listů, měl ¿sem k nim však vždy důvěru.Jedno mi však stejné
vrtá hlavou *Wéíaáte. ted ,po moskevských dohodách na fakultě zřízeno tajné SRPá ? Měl jsem vždy úctu k fakultním údům, takovou prozíravost bych
nečekal nikdy.Je vidět,že plánované stírání rozdílů mezi různými vzdě laními berou vážně. Vyčítáš mi však v dopise, že jsem se nevrátil, že
slušným lidem se ani teá neděje žádná křivda, ale tjvíš, kdo by se po
srpnu nechytil příležitosti za oháňku, nota bene,když s tebou ne cloumá?
Také bych si "s vámi rád znovu popil, pokecal, z akar b ani 1. Minulé týdny
jsem vám záviděl,ta atmosféra boje za demokracii a polednovou politiku
taäi vždy dělala dobře na trávící soustavu. Tam bych si patrně nejsi*»®
ji uvedomil soudržnost s národem a rodnou lahví či hroudou.Vždyí ovzduší, jaké jsi mi popsal,ze panovalo jeď :n večer ~u Trýba- to byla poe sie.To byl ten pravý medický charakter: 'v
«A dáme hlavu sem, a dáme hlavu tam,
'
uděláme hokykoky rotaci
, ,,
.
,.,
aí máme legraci."
V S ? ' rotaci
\ daí - ie p e n i S taE1}
udoláme ^hokykoky
at máme legraci"
H U L L,L A Á Á L L & A áááááaááááááóááááááááuááááááááááááááááááááááááá
Točíš se a-.skotačíš v šíleném rytmu,okouzlující procítěný řev Ti zaléhá
do uší, řev přehlušuje všechno,probíjí izolaci alkoholového opojení,Ty
můžeš s rozkoší narážet do okolních spccených těl,dýohatdo nich kyselý
natrávený pach požitých procent.Uvolňuješ a zatínáš sfinktery,prostě
bavíš se, rozumíš si s každým tam vytváříš nerozbitnou jednotu mezi lidmi , medikyvzvlášt ě.
Ach, prpmiň, trochu jšem se zasnil --,vždy jsem bvl citově silné založen,
a prosím +e o jedno,toto si nnenechte vzít,ne*bot to je «jediné co vás
spojuje, o-^z toho byste klesli v ceně,pamatujte na stupnování praseteí!
Ale nyníp: ¿novu k Tvému dopisu.Dobře jste udělali,že jste sě nejprve dove.JLili ke stávce u kompetentních údů, je to lepší a máš pro případ kla
deňáků kryta záda.Dnes se neoplatí přijít do maléru. Je od nich taktické
že vás písemně podpořili.Jsou filutové, co kdybyste se utrhli a začali
jim rýpat do koryt, vlas t ně do korýtek-, silné kusy si nyní na maso prý
nesmíme pěstovat,neuživili by ae.
A konečně i já vám chci tímto vyslovit! podporu a souhlasit! s vašimi
protesty proti" nedostatku piva a jiných nápojů. Podobný lapsus by si pro
příště neměli organisátoři dovolit, odvolávat se v těch těžkých dnech
na to, že je blí2ko Cap,je nehorázné.když už mám obsazenu fakultu, tak
pořádně.
V jednom Ti ale vyhovím.Přijedu až bude další stávky,ne na dlouho to
by bylo pro všechny uondávající,ale jen tak na skok poklábosit,přátel sky:popít, zatleskat a zad*pat si na některémvz podobných shromážděních
jaké jsi mi popsal.Netoč souhlasit sé vším, at pro či proti, prozakojl pení chlebíčků,či nikoli, pro prodloužení stávky Či pro skončení,jsem
í>_a¿odno a u ň tií-i rmn_
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Názory profesora Saoiaťo-va na reformu Sovětského svazu
Tento materiál in dis převzali ze západoněmeckého časopisu Der Spiegel
Od konce června koluje ve městech Sovětského svazu senzační manifest* Program sovětského atomového fyzika a laureáta Stalinovy ceny, 471otého Andreje Dimíitrijeviče Sacharova, který se zabývá reformou sovětského státu a vytvořeni jednotné světové společnosti.
Sacharov je doktorem fyziky a matematiky. Podílel se na vývoji 3ovětskó vodíkové pumy a je od roku 1953 členem Akadenie věd. Svůj program, vypracovaný v
diskusích s přáteli a kolegy, předložil asi před šesti týdny stranickým a vládním místům. Sovětská veřejnost zatím n§byla s dokumentem seznámena. Z kopie, kterou získal list New York Times, uveřejňujeme Sacharovův program jen v nepatrně
zkrácené podobě*
Tento program odhaluje postoj sovětské inteligence a zřejmě i postój vedouí
cích kruhů v Kremlu,nakloněných reformám, které v současné době vedou ostrý mocenský boj proti konservativním stranáiji. Sacharov požaduje boj proti neostalinistům, zrušení censury,s všeobecnou amnestii pro politické vězně a symbolické vyloučení Stalina ze strany* Sovětský profesor doporučuje podporu, československého roďormniho experimentu. Předpovídá „ nevyhnutelný propas soiiíiovanr mezi kapitalismem a komunismem, na základě přeného časového plánu, sjehož etapy sahají
až do roku 2000.
Ha štěstí pro další trvání světa není rozdíl mezi technickohospodářským
potenciálem Sovětského svazu a Spojených států tak příkrý, aby jedna z obou
mocností mohla podniknout preventivního ut0k, aniž se vystaví nebezpečí ničivého odvetn4bo úderu. Tato situace se nezmění ani stupnováním závodů ve zbrojení.

Atomovou válku již není možno chápat jako pokračování politiky jinými prostředky
Tato válíca by byla nástrojem globální sebevraždy.
Ve Vietnamu používají síly reakce vojenského tlaku bez naděje na obraz národní vůle ve svůj prospěch... .Nic nepodkopává možnosti mírového soužití více
než pokračování války ve Vietnamu.
Dalším tragickým příkladem je Střední Východ. Jestliže bezprostřední odpovědnost za Vietnam nesou Spojené státy, nese tuto odpovědnost na Středním východě Sovětský svaz ( stejně jako v letech 1948-1956 Velká Británie ).
Na jedné straně byla neodpovědně podporována t.zv. arabská jednota (která
no.proa+.o neměla socialistický charakter- vezměme jen příklad Jordánska -nýbrž
byla čisté :-y.cluiir.iio-tí oká a namířená proti Izraeli). Říkalo se, že boj Arabů
je ve svém základe protiimperialistický. Druhá strana se stejnou neodpovědností
podporovala izraelské extrémisty. Preventivní šestidenní válka (Izraelců) mohlabýt oprávněná vzhledem ke hrotícímu zničení početně mnohem silnějšími ozbrojenýú
silami arabské koalice. Je však nutno odsoudit krutý postup vůči uprchlíkům a
válečným zajatcům i snahu o vojenské řešení územních problémů. Mezinárodní politika obou světových mocností musí být založena na všeobecném uznání jednotných a závazných zásad, které bychom zatím mohli f emulovat takto;.
Všechny národy mají právo určovat si svůj vlastní osud svobodným projevem
vlastni vůle., Toto právo jest zaručeno mezinárodní kontrolou všech států, které
podepsaly "Deklaraci lidských práv". Mezinárodní kontrola předpokládá použití
hospodářských sankcí i vojenských jednotek OSN na obranu "lidských práv".
- Všechny vojenské a vojenskohospodářské normy vývozu revoluce a kontrarevnluce jsou nezákonné a rovnají se agresi.
- Všechny státy usilují o vsájemnou pomoc v hospodářských, kulturních
a sociálně organizačních otázkách s cílem, aby všechna národní a
me:Znárodní napětí byla vyřešena bez násilí a aby bylo zabráněno zesílení reakčních sil.
- Cílem irazinárodní politiky nemá být využívání specifických místních
podmínek k rozšiřování příslušných sfér vlivu a.vytváření obtíží
pro jinou zemi.
Zkouráme-li důvody, které vedly k tomu, že se Hitler dostal k moci, nelze
nikdy zapomenout, jakou ulohu přitom hrál německý a mezinárodní monopolní kapitál. Nezapomeneme však ani na trestuhodně sektárskou a dogmaticky uzkoprsou politiku, kterou prováděli Stalin a jeho soudruzi a která štvala socialisty proti
komunistům.
^-Fašismus se udržel v Německu 12 let. Stalinismus v Sovětském svazu trval
dvakrát tak dlouho. Oba vykazují mnoho společných znaků. Stalinismus rozvinul
jemnější druh pokrytectví a demagogiei Neopíral se o nezastřeně kanibalský program jako Hitler, nýbrž o pokrokovou vědeckou a populární socialistickou ideologii. Tato ideologie sloužila k maskování, ke klamání dělnické třídy a k oslabování bdělosti intelektuálů a dalších soupeřů v boji o moc. Zrádným mučením,
popravami a udavačstvím se jí podařilo zastrašit a oklamat miliony lidí. Tento
"specifický rys" st?.linismu decimoval sovětský lid - zejména jeho nejaktivnější,
nejnadanější a nejčestnější představitele.
Zahyrulo nejméně 10 - 15 Miliónů lidí - v mučírnách N1CVD mučením a popravami, v táborech pro deportované kulaky a takzvané polokulaky a jejich
rodinné příslušníky, i v tajných táborech
Někdejší vládcové / Jagoda, líolotov, Ježov, Ždanov, Malenkov, Borija /
byli vystřídáni, rr-sak lidu nepřátelský Stalinův rožim zůstal stojně krutý.
A součastně dogmaticky úzkoprsý a slepý vo své krutosti.
Stolinistický dogmatismus a izolace od skutečného života bo projevovaly
prodavším na vonkově: v politice bezmoznóho vykořisíovámí a lupičských nucených
dodávok za " symbolické " conyj v zotročanírolnictva hraničícím s nevolnictvím}
v tom, žo venkov byl zbaven nojjednoduchších protřodků mochanizaco; v dosazování
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:-lhá a': 't správ»,--Jrhsrou předložil "Tikita Chruěčr"- :* X", ••; rCu '
3 c V" sfcr:.:r/ 3-*'" ';*•'< Mio svazu.
Tento auohraže: projev, '.••'-•-rý přwcvpil Sholiňovy spolavi: í.ky, i řo.da dalších
opatroní v táto souvislosti /' propuštění Btatiníců politických vězňů a jejich rehabilitace, kroky k obnově zásad mírového soužití a k oživení de:?-1: racie / nás nutí vysoce ho(3notit Chruščovovu ďijinnou úlohu, fřes jeho politováníhodné chyby v následujících letech i pře3 skutečnost, So Chruř-Čov za Stalinova života patřil k jeho zločinným kolaborantům o
Odhalení 3tali"a v na:1í zemi není však ještě zdale'a dokončeno. Je nezbytné,
abychom zveřejnili všechny autentické dokumenty, včetně archivního ruatoridlu NÍVD.
Uárodní autoritě sovětské komunistické strany i ideálům socialismu by nesmírně
prospělo, kdyby - jak bylo v roce 1264 plánováno, avíak nebylo nikdy uskutočnená,
- strary vyhlásala " synbolickó " vyloučení Stalina, vraha milionů členů strany.
Součastné s politickou rehabilitací obětí stalinismu.
Nic neohrožuje svobodu osobnosti a smysl života tolik jako válka, bída a teror.
Exiati jí. však také nepřímá nebezpečí, 'sterá nejsou o nic méně hrozivá.
Jedním z těchto nebezpečí je ohlupování člověka masovou .kulturou s jejím uvědomělým / či komerčně motivovaným / snižováním intelektuální úrovně a intelektuálního obsahu, s jejím zdůrazňováním zábavy či užitkového mýšlení. A s její starostlivě ochraňovanou, cenzurou,
Otázka cenzury / v nojjirším smyslu tohoto slova / patřila k ústředním tenatům
ideologického boje posledních let.
Všichni víme o vášnivé a důkladně zdůvodněné výzvě vynikajícího sovětského spisovatele A . Solženicyna ke sru^oní cenzury. Spolu s G. VÍädimovem, G. Svirským a dalšími spisovateli, kteří se k tomuto tématu veřejně vyjádřili. Solženicyn jasně ukázal
jak neschopná cenzura ničí du.'i sovětské literatury, jak znemožňuje rozvíjet nové
a hluboké myšlenky.
Ochromu jící <íenziiv,a ••"loo'-é *> nr»!* t j ck? litoratlv^y v Sovětském svnzu byla v pos
lední době dokonce zostŕe ? . Desítky vynikajících spisu se nedostanou na denní světlo. IC nim patří ně'olik z nejlepších SolženiCynových děl, napsaných 3 velkou uměleckou a morální sílou a obsahujících mnoho hlubokých uměleckých a filosofických myšlenek.
XI í č k. pokro'-ovómu novému uspořádání systému vlády v zájmu li stva 'dnes spočívá
v duchovní svobodě. To pochopili zejména Čechoslováci. Nelze pochybovat o tom, že
'loychom měli podporovat jejich odvážnou iniciativu, která je tak cenná pro budoucnost
socialismu i celého lidstva. Tato podpora by mola být politická a v počátečních stadiích by'měla zahrnovat i zvýšenón hospodářskou pomoc,
Nesmíme zapomínat, že některá absurdní zjevy v našom vývoji nebyly součástí
socialistického vývoje, nýbrž tragickým neštěstím, těžkou / i když ne nevyhnutelnou /
nemocí.
Prokázali jsne sílu socislis+ického kursu, který učinil mnoho pro lid v materiálním, kulturním a sociálním ohledu a který oálavilniorální vý ^nem práce tak, jak
to nedokázal žádný jiný Systém
Neexistuje žádný podklad tvrzení, tak často uváděné z dogmatického hlediska, podle kterého kapitalistický výrobní způsob žavádí hospodářství do 'slepé
uličky nebo že v produktivito pr^'č : zůstává za socialistickým výrobním způsobem. Zcela jistě také neexistuje žádný podklad pro tvrzení, že kapitalismus rutně vede k absolutnímu zbídačování dělnické třídy.
Trvalý hospodářsky rozvoj, kterého dosahuje kapitalismus, musí každý
nedogmatický marxista chápat jako s'cutočnost velkého teoretického významu:
nébot právě tato skutečnost je základem mírového soužití.
Tato skutečnost v podstatě svědčí o tom, že se kapitalismus nemusí nutně vrhnout do zoufalého vojanského dobrodružství v případě, že by někdy
dospěl do hospodářské slepé uličky, kapitalismus i socialismus jsou schppný dlouhodobého vývoje, v jehož průběhu budou navzájem přejímat své kladné prvky a budou 3e zbližovat v řadě důležitých bodů.

s;.-upili ver opoj^n^ch státech a y .-jovStokém svazu, Maše propaganda obvykle tvrdí, že
k p jy'i
. v
-! ; ká" . .
.yí nGroYiiostt .zetím co Sovětský svaz má :'ízc-ní,
'•které je. absolutně spravedlivé a je zcela v zájmu dělniotva. Obě tvrzeni ôb'oahují
polopravdy a žäáehou dávku pokrytectví.
V žádném případ^- ňe.chci zlehčovat tragické aspékty chudoby, bezprávnpsti a pokorení 22 miliónu ,'amé ŕ i pkých černochů.. Musíme si. však jasně uvědomit, že u tohot.o
p-ŕ oblému neide předévším o- třídn£. problém, nýbrž o rasový problém a o sobectví bílých' ď|Inííai. Vládnoucí třída Spojených států' má však zájem na řešení tohoto problému
Ha druhé stráně nepředstavují; milionářive opojených státech vzhledem ke svému
.malému počtu žádné vážnéJipspodářské zatížení«.Celková spotřeba bohatých činí méně
než 2G %, to znamená, méně než celkový vzestup nároďrií spotřeby v období pěti lot.
Z''tohoto hlediska by revoluce, která by pravděpodobně zastavila hospodářský rozvoi
na dobu další,než pět let, představovala pro dělnickou třídu sotva hoápodářský -výhod
,'iý podnik, a m C u y e o krveoro.lití, Irfceré by bylo v případě revoluce nevyhnutelné.
f.Také'v naší viáatní zemi bychom se měli vyhnout líčení idylického obrazu.
V majetkových pjOměrech vládne -stálei ještě ^vel rá 'nisŕovľiost nsezi městem :'arHřenkovem. Platí ba ze jména o venkovských okresech,- které 3 'neimají- přístup k íj^kroůínrmu trhu .
nebo ^ktere .nevyrábějjz_.bJož.í, c\dj>oyídající potřebě: "soukromného :obch'odu.
• qucas Éně b
i;jí velké otfdíly
mástý s" novým privi-icf£avn ;-íýiá: 'prl5^ t S f i í ^ g p ^ ^ s o v ě t s k é h o . kibVvaťeiatva žije
v -obtížných hospodářských po ťěrech. V' U.3<v ž;Lje na,,po-krs. jii bó^lyobyvatelstva
iíapr^ífeiíStbíntn^er
'obývíitolstvá / bK3lu$hiíci. třídy mmíerú./ri pri vile-.
'čjä&o'-^©¿jlch' Í í ô f ô g o ^ j © £ t . ä t § o h f^, ,.4.-,;t
«« •'•• -.'V
Naše závery<'iBézí;äoctállfeM..b^uibuŕž"<Äznií, praktiky a sobecká zásada soukromného
vl..stnijstvi přivedlý lip. ;ia gkrajÁprópasti .••póuzé.'soutáž äé sobiálišrtiém a tlak dělniíké t ř'ídý'.umožnily sociální jpokroku 20.. století ."llyní povedou ]•; nevyhnutelnému procesu 'sbliž ování Obou sýstému. .Bylo zepotpebí • socialismu,' abý- mohl týt - náležitě zdůr
"c

ýfoxqe ia '
a

~ . :xäpit l-sH'C'iý á ý ^ . ť , - z r o d i t áOciaJ-irjtický-svět, • avšak, těiito socialistický svět by. i se ny ií neměl pokoušet zničit násilím půdu, ze které vyrostl. Za součastných okolností by se rovnalo sebevraždě lidstva.
Sblížení s kapitalistickým světem by se nemělo us'-utecnit formou nesvedomitého,. protilidového 'spiknutí vládnoucích tříd, jak tomu bylo v extremním případě .
Y.-letech.1S33 - 1940 - sovětsko-nacistické sblíženi. Takové sblížení se musí uskutečnit ne. je n .ta .socialistické, nýbrž také na lidové, demokratické základně. Pod kontrolou veřejného mínění.
V první fázi povede zostřený ideologický boj v socialistickém zemích mezi
sbaliniatickými silami na jeírré straně a realistickými silami leninských komunistů
/ a levicově zaměřených pr- západních kruhů / na druhé straně, ke hlubokému ideologickému rozkolu na mezinárodní, národní a me'.istrannické úrovni.
TentD proces povede v Sovětským svazu a v dalších socialistických zeních
nejprve k systému více stran,]f ostrému ideologickému boji o vítězství realistů,
řotvrdí politiku mírového soužití, posíli demokracii a přinese sebou další rozsáhlé hospodářské reformy / asi do roku 1930 /.
Ve druhé fázi povedou požadavky sociálního pokroku a mírového soužití v USA
a ve všech kapitalistických zemích, spolu s tlakem příkladu socialistických zemí
a pokrokových sil ve vlastní zemi / dělnická třída a inteligence / k vítězství levicově zamořeného reformistického křídla buržoazie. Toto křídlo pak začne provádět
program £,'_l-iž ování se socialismem, program sociálního pokroku, mírového soužití a spolupráce se socialismem na celosvětové úrovni.
V této fázi se zvýší význam inteligence, zesílí útok proti silám rasismu
a militarismu / 1972 - 1985 /.
Ve třetí fázi vyřeší Sovětský svaz a Spojené státy / po překonání svých potíží / problém, jak zachránit chudší polovinu světa. Národní důchod vyspělých zemí
bude zatížen odvodom ve výši 2.0
3udou se stavět obrovské továrny na umělé hnojiva na zavodňovací zařízení využívající atomové energie / v rozvojových zemích
bude mnohem více využíváno mořského bohatství, bude se provádět výcvik domácího

•ersoac.Lu a uckutečáováit industrializace /. Součastně bude pokračovat odzbrojení
/ 1972 - 1950 /.
Ve čtvrté fázi sníží socialistický proces sbliíování rozdíly ve společenské
struktuře. Bude podporovat duchovní svobodu, vědu a vědecký pokrok a povede k vytvoření světové vlády a k vyrovnání národních rozporů / 1930 - 2000 /.
Tímto článkem autor apeluje na vedení naší země, na všechny její občany, na všechny lidi dobré vůle v celém světě. Je si vědom sporného rázu mnoha ze svých tvrzení.
Chce však jimi vyvolat otevřenou, upřímnou diskusi na veřejnosti.
/Text převzal a zkrátil ze Zvlástníhé zpravodajství
ze zahraničí Pavel PézlěvskýA

Ptám se deště
jež se v provázcích vlní
jak mořský příboj
smím doufat pro tento večer ještě
má žíznivá touha zapaluje svícen
sedmirauenný, zeotárlý veteší
' rb voní pn/skyřicl
čaa vzpomínek přesýpává brilianty
obětní modly n-:-. oltáři lásky
jak. nes! utečný byl první vočer s tebou
naše pohledy se střetl/
vesmír strnul
snad poprvé
možná, že nikdo už tenkrát
rozbil náš křišxál
dal si mi víc než naději
a já hříšná, poskvrnila to nev/sloveně
lží

bílá madon1'.o
odpust hříšnici
dopřej mi hřejivé teplo jeho očí
si celá zdřevenelá úžasem
vín jak velká je má vina
tvá tvář poznamenaná stoletím
nemůžo pochopit
Slzy milenky
studené lože
horečnaté čekání
Ptám se večer měsíce v úplnku
...roč le.iím schoulená
sama
éterem zní Čech
on chladný milenec
jož rozdává stříbro k milostným hrám
líbá aé šumící tělo v přílivu něžnosti

Drahý, ne
měsíc se zamračil
milý příteli,
ta slova pálí jak- prvni mráz
chci ti psát
nevím jak začít
tak tedy dnes mi. b/lo hezky
ulice křivila tvář
já šla tou ulicí
na rohu stál kluk
brečel
někdo mu u'Tad psa
štěně
tak jsem s tím klukem hrála kulioky
hm
na rohu
b/lo to fajn
naproti v úzké dekoraci záclon
silueta člověka,
usmívá se
v okamžiku vyrostla žena vedle muže
líbají se
polibky klouzp.jí po římse
8 lehko3tí snahové vločky se vznáší
když dopadnou rozpustí se
někdo z kolemjdoucích řekl Blázni
a kluk mě tahá zr-i rukáv
hele nekoukej, pojď hrát

Vracím se parkem
suché listí
babí léto
ulice
město
melo.ncholicvy zahalené podzimní
mlhou
chce se mi utíkat
dnes cítím štěstí
buľ.ím do i e lesných vrat
otevřte, aí láska rozezvučí všechny
zvony
dneB je don milenců
den zamilovaných
Vím, že mé nemáš rád
a já tomu tsk chci
Skodá, právě dnes ležím schoulená
musím psát
chci aby celý svět věděl
U S K A 1.1 JVÁTSK
or'pusí
bylo mi hozky
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Jí iě so povalujeme na ohromných balvanech a- vychutnáváme vůni Atlantiku, ktorou
k nám pravidelně přinášejí vlny příboje. Do Španělska lze doplavat bwz velké námahy
podél pobřeží a tam kdesi za obzorem se skrývá americká pevnina» Ve slunečním vedru
z nedostatku zábav/ v^tesáváme do kamenného masivu TCHĽC. 10SLCVÁ.QU2, vlajku a datum
21.8.1968. Tonda doplňuje tento soubor nápisem, že Servít je vůl.
Prázdniny to byly letos nádherné, alj pozítří zase hurá domů. Oba už se těšíme na
teplé jídlo a pořádnou postel.Dostatečně vymác-ianí se v duchu loučíme s mořem. Naši
pozornost upoutal novinový stánek. Titulky na pul stránky bijí do očí. Co to je zase
za kachnu? Nevěříce v serioznost jisté části francouzského tisku považujeme vstup
sovětských vojsk ná naše území za nějaké ctoičení nebo něco podobného. Dva měsíceysme
nebyli dorna a za tu^dobujsma „si zvykli na palcové titulky, kde se slova Československo a Dubček "akloňovÄlá. Ve všech pádech. Je to hezké, že mají obavu
o nasi svobodu, ale přehánět b/ to neměli.
Do' lo nám to až v Paříži. Po beaosnné noci v expresu si kupujeme Times / ta naše
francouzština za moc nestojí /. Titulníí stránky nám vyráží dech a je nám do breku.
Svině. Počítáme poslední franky, zbude-li nám na úschovu zavazadel. A potom rovnou na.
,náš konsulát.
Paříž je velká a zabloudit není uměním. Ptáme se na cestu taxikáře. Ochotně vysvětluje. " Vy ste Češi?" Při' kladné odpovědi nám podává ruku a ukazuje na 1'Humanitě
se strašným snímkem Václavského náměstí» " Držíme vám palce."
Přidává se k nám pět dalších študáků z Brna a Prahy. S vlaječkou v ruce pochodujeme kilometry po pařížských bulvárech. Přes chodník je několik nápisů křídou:
Demonstrace na podporu Československa u Odeonu r 17,00." To bylo již včera. Demonstrace byla po špatných zkušenostech z května tvrdě potlačena policií. Zúčastnilo se
jí asi 1000 osob, převážně mladá generace.Mezi desítkami zatčených bylo i několik Čechů. Policie je však po identifikacd hajren propus-fcila, ale každému zaplatila nemalou
útratu v blízké vinárně.
Výjezdní doložky nám na konzulátě hlídaném několika policisty prodloužili okamživ
tě. Každý má své plány. My asi zítra taky domů neodjedeme. Několik se vrací do Anglie,
odkud přišel, my ještě počkáme a pa.k se uvidí.Jak ale dlouho můžeme čekat s 20 franky?
Podíváme se ještě na naše velvyslanectví. Budova je opět hlídána několika policisty,
několik jich sedí v ohromných " antonech " se zamřížovanými okny. Červenomodrobílá
vlajka na půl žerdi, na plote kytice rudých karafiátů a černou stuhou. Desítky našich
občanů se tísní u dvěří. V/stavené archy se plní solidárními podpisy, přibývají projevy sympatií ve všech jazycích.
Popsat atmosféru nejistot/, napětí a sklainání, zuřivosti, vzteku z bezmocnosti,
ale i naděje, doufání a očekávání snad dobře nelze. Vrátný nervózně už po sté vysvětluje že spojení s ČSSR žádné není, ne domů nelze ani odjet ano odletět, ani z republiky to zatím nejdo, sám pan velvyslanec ujel před tanky jen díky svému zahraničnímu
číslu na voze. Cd rozhlasového přijímače v budově velvyslanectví přicházejí občas
nové zprávy. Smuthé.
Sedíme zdrceni na chodbě velvyslanectví., jsme rádi le zase slyšíme tolik češtiny,
ale do řeči nám moc není. Poznáváme mezi příchozími známé tváře. Ten stál se mnou
frontu na vízum, ten je dokonce od nás z fakulty, ahoj. Snažíme se vše domyslet do
konce.Jak to vše může ale akončit? Jaká bude budoucnost naší zeirě? Jsme ale zcela
otupeni hroznými fakty a nic kloudného nás nenapadá.
Hlad nás zahnal koupit si 1 metr bílého a štíhlého francouzského chleba.Konzervy
dávno došly. Nejlacinější ub/tování ve společné noclehárně je za 4 f\ . Ujde to, poznali jsme mnohem horší. Přesto se nám spát moc nechce. Na transistoráku od jednoho
Inda se snažíme marně naladit naši stanici.
/pokračování
příště/ den našeho života. Čeho je ale začátkem?
Fončí nejhróznější
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dystqp.pení stu' ;nt*. j a x jsme ho byli svědky minulé týdny, bylo slabců
rocidrV iO"i toho, co ,1
).:znadi da-a v minulosti a křivým zrcadlem tore, co zr áme z vyj»? : -r ' z ahrarionich svědků, či tisku .Zkušeností vni diil r' šlím sťre.rr. d.„é
diosti, polednové disputace a srpnové akce pla"r'tovc.Zrcadlem vncjijíii nvežuji studentské akce ve francii, Mexiku, Něr-^ku. Itálii, prostu celou takzvanou studentskou protestní vlnu.Hodno••erí -šech té-b.to o. / • ri pod obrých akcí,která provedla jednak naše vládni místa- jednak tir~~. rozhlas a televize mohu nazvat neinformovanými ,
-"•vrchní.!-i a radů~ j.c Indmi.
p i^r? dobí . podobný rpaleěerský jev jako je stávka studrntů zabalit
cy r-lu.šně v-dclepnrý řízek do fráze o státnictví mladé generace.A ne
ra bych nečil podobné výbřady k původci onoho obratu.
ie může tne hodnotit r dávku v oosezené zemi stejnými měřítky jako obdobnou
akci v relativně svobodném státě.
ľTemftiSeme tut? lavol^y naznak obestřít gloriolou „specifičnosti situace"
československého.států,
0
buden atv^ není jednotné a kdo si myslí opační., tvrdím mu,že se mýlí .
-'nolecné zájpy celé grieaíSce 1943 - 1952 nebyly dosud specifikovány »Prozatím známé pří kin'a- „ , dnoty jsou podle mého názoru prchavé a odpovíd
dají nanejvýše zájmen ^pr^ádaně žijících středních vr.'tev.
dervesita a r:.pr>^j, projevující se jiš dlouhou dobu mezi mými vrstevníky, má p- -Hín t a ca-o r/.kjlil: příčin:
Nezapojenost stud ntstva, méně již ostatních vrstev mladé generace do
saoleČenaké g^ruíttbv •>
2. ľ «'t"* v-»ní ats^ent'". - příliš liší od postavaní studenta - občana, co
se týče zasahov^rí d: ^rc.j ~:ú a řízení vysoké školy.
3. ľ'ouvédor.jľ á n.^3" oko jenost se o Lír- jícím manipulátorskýrn s* stémem ,
k ^ r ý s3 m z ý :& s$fcirlismus .
vôll-l uppedojení a radost z přítomnosti spojeneckých vojsk,
' ť iliš
T"or
, cup11 jící zbur'rašnšní středních i dělnických vrstev,
redostatf - i; 'o a~ iaa. z toho pramenící společenská nejistota,přechá zející až v raso^cu hj sterii.
7- Strach z p.ocp-^ké odvety rtd -nich orgánu a neznalost pozitivního vyr
rovnání se s tímto jevem.
8. I'eschopnost w b . e^bpr.t se ze situace roztříštěnosti vlastní generace.
, Uzavírdní se do oborových organisací za současného nesmyslného budov
vání složitého, spojovacího - "Tátu s jinými sociálními skupinami.
10. Sni. 'ování zéjtů polit: pkýc'
aciálních a kulturních.
Otá-'•"./<'0/; Co F-n^íto o s'-ávco j°.ko zpv.sobu společenského protestu?
0č!.t)ov3^řdóle ľ/í .To clo1:'!?"''
každý jiný zpdnob společenského protestu v případě, že
co
pevžijo .
0: ..'•:• n
st rd"j v tc 'n
'• » itu zajit, Vi'ly skončit?
r
;": iTo, ' "O" í'~ ~ Pii . 'ho-, r.j "'rých 40 - 72 hodin, pokud se nemýlím .Z% jít samozřejmě
T Í .r.itno to/i, kdo ky to hrozilo rozsáhlými komplíke.comi a srážkami s vládou či
crgŕ'iv *.'o"v?jn,c. jbrrspv" -onti.
0: ?.iťvlc ti ja'"o ir'. oi' J--".L rt 'vky ,i-ou praktic'-y bez širší podpory veřejnosti .Ta se
podle r/_S"V> r
o-':".ví ¿on nálo'rly kladně a to jon ve formě podpory pasivní.
I"-'---;-1 -i'.', dici V x-j ir' '"v ri tento jev?
f oč o posiedró. / vlastně první vůbec / stávce studentů, měla leceaně
v: Llcou nedaoru vďojnosti. Proti ní se pra'ľticky nepodařilo zmobilizovat žádnou
v;'-zr-ronou pr litícloú j:ílu. Hobli bychom být spo -:oje:ii, kdyby to příště -e-''opadlo
h ř. "'o ovň.-a ne í sano^řejně m.'no?:o jako v zva k další stávce.
y:líté 'i, "o t:.i;o atdvke. aá i ,;iný Smysl, než pouhá revolta? Věříte aspoň
.'e . i "-o '„ohooilí '.í
došohnjut?
..
-
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Těchto >10 set bodů, sestavených neorganicky do pouhého číselného poradí,
které není uzavřeno a nedělá.si ani patent na možnost,že zde chbí pří c i na kardinální.
Bfcdy zde uvedené/ snad mimo b.4./ frustrují rnou generaci již několik 1
let j prakticky od doby, kdy' začala tato generace politicky myslit.Generace sdružená násilné do ČSM ,se poprvé silné projevila v šedesátém páttém roce na studentské celostátní konferenci,¿de se razí heslo federali
sacei'Bbhužel nikoliv odborové,ale oborové.Jedná se přesto o heslo odváž
né, pokoušející se o přetětí gordického uzle monopolity ČSM.Nutný krok
podobný návrhu na rozdělení funkcí letos v lednu,Matoucí krok, který
svým uskutečněním uvolní cestu rychlému a odvážnému, zatarasí však. vý chodisko liknavému.Nebot výsledkem tohoto počinu nedocílí se diferenciace světonázorové,ale stavovské, nikoliv třídní, ale skupinové.
Vývoj posle^níclet, měsíců a týdnů dal spíše ¿.vítěziti silám nepříliš
revolučním jak v hnutí mládežnickém' tak státotvorném.Silám, ještě které
navíc nedckázaly vytvořit takové zpětné Vazby společenské ,aby se jim
události nevymkly z rukou. Stali jsme s® svědky mikrotomisace generace
na oborových a stavovských základech,kterážto situace prozatím vyvrcholil"! tragickými událostmi srpnovými a listopadovými.
Nyní bych si chtěl všimnout situace, která předcházela nyní již skon čivsí stávce a pravděpodobným přímým důvodem jejího vypuknutí.
V období vŠefbeché liberálisace dubnové a pczdějěí vznikají fakultní s
spolky, postavené na silně 'monoaolizujících tendencích uvnitř šk'oly ,
jejichž polrfticnost vychází z většinového práva,Tyto spolky jsou v Brně
sdruženy do studentského parlamentům který je dosti podivným způsobem
zapojen dfc SVŠ Čech a Moravy, kterýžto Svaz se přimyká k FDaM, která m .
mluví za celou generaci v Národní Frontě .Že při podobném monstru s třech ď vý ch organisací se uživí již slušný počet administrátorů, nebudu
zdůvodňovat.Nehledě k tomu, ze všichni studenti nejscu ve spolcích, Jée
ve všech spolcích není stejný počet'clen, že na každé fakultě je jiný
počet studentů, že volební systém je majčritní a nikoliv minoritní, že
situace podobné je i v ostatních skupinách sociálních, že mezi sociál nimi skupinami není širšího kontaktu a že přitcm se řeší společné prob
blémy sociálně politické odděleně z různých sociálně skupinových hledi
sek j je toto-.organisační monstrum pokládány státními • národně fronto vými orgány za vyhovujíc^, je subvenovánc/ a to bohužel,č i bohudíky/ ,
přesto nepříliš bohatě*
o: V žádném př .penlě by tuto stáv'-u .¡©.považoval za pouhou revoltu, fcj. revolta pro
revoltu. Td ->epo chybne o velmi výrazný eláne5-- v iotozu událostí, které vytvářejí nov půdorys našeho společenského života po raos-evkých jedná ních. iúáia na .iysli obe mos".evs ká jednání j srpnové i •'•íjnové. J-amozřě jmě rozhodnutí uspořádat
stávku znamená jak pro organizátory tak pro účastníky určité risiko. Uvážíme-li
při tom, že prvních -.3 nebo 7 hodin stávky proběhlo bez podstatného zásahu shora, znamená to, že jedno '-rolo jste-uhráli. Fo -ud vín, tak se o chuligánoch ješté
lehov.oři. To sice není moc, ale .je to něco, protože '«ažaý vládný činitel si bude
slušet roziny -¡lit 'valifikovat tuto akci jako»akci aůtitskovouči antionakou. Chceme-li realisovat určité požadavky, předpokládá to .že je určitá síla, terá doved'*!?.
tuto fun-ci " "koly " plní.
t
Rozhovor, který jste právě přečetli, byl natočen redakcí v rušných stávkových dnech.
Otázky i odpovědi prošly korekturami docenta Sabaty a redakcí MRTG - 68
X^tľs;.. '2>—

HľTAyK /\ EfAN/K A
V této struktuře Vi 3 e úplne ztrácí zájem jednotlivce a špatně je propagován zájem skupiny.Nechápu Smasl počínání těch politiků a studentských
či jiných funkcionářů, kteří mluví o jednotě studentů s dělníky, která
ani za stávajícího systému se nemůže uskutečnit,když mjsme svědky ná zorového střetávání či diskuse, když naše uši pouze, někdy uslyší slabé
cinknutí prípitku „aby jo ta jednota plavala"oTyto momenty si patrně u~
vedomilo pražské vedení SVS a rozhodlo se přistoupit k sjednocení'stud
dentstva jeho radikalisací. Radikal'isací všeobecnou, sázející na kartu
silně emočně zabarvenou přítomností oslav 17- listopadu.
Desatero, které se mělo stát kredetn stávky obsahovalo požadavky základních svobod, odchod zkompromitovaných politiků atd . Ač se jednalo o
studentskou akci neobsahovalo toto dí s':tert ani jedenpožadavek ryze stu
dentéký , nepočítáme - li dosti vzdálený požadavek svobodného bádání .
Nebyly ani kladeny po'adavky sociální, /koleje, stipendia/,studijní/lir
beralisace, samospráva/.Jakýkoliv z těchto požadavků by podle i^éh» uleh
čil jednání se státnímí orgány a znemožnil by někteřé výpady proti stu
dentům jako svedeným živlům.Z tohoto důvodu jeví se nepochopitelnou absolutní 'nekoordinovanost stávky s jinými společenskými skupinami,- čekání až na jejich pouhou pasisfi-í podporu.ijzavření se do fakult, uzavření
se nrakticky před diskusí a následné ujištění studentských představite,
lů, že stávka se nebude rozšiřovat mimo určené prostory, ukazuje příliš
nou, třeba nezamýšlenou samolibost.
Vezmeme - li ,že fakultní funkcionáři jsou orgány; státu a to, že studen
ti neměli studentské požadavky, vysvětlí t-o možná až přehnaně aktivně p
p sivní podpora těchto zaměstnanců stávce,úleiru přednášek a cvičení.
Tímt* byla stávka již na svém počátku paralysována, veškeré její,veškeré jejísíly vrženy mimo možnosti dopadu, byla »dvrácena ostří td akademií, od lokálních konservativců do mračna celostátního seznamu pánů
Indry, Bilaka jako symbolů, kd pak stačila tvrdší obrana Hradu,aby st
^távka vyhladověly ve zdech obsazených fakult na vlastní časové a duch
chovní úbytě,něhot zkouškové období se neodvratně blíží a zde i největší rebel dostane strach*
Další pochybný důvod, obrana polednové politiky, se ukázala přinejmen ším pochybnou.Chtěla - li působit na listopadové plénum strany,pak za čala pozdě, chtěla - li protestévac proti výsledkům pléna, začala brzo,
bez hlubšího rozboru výsledků tohoto,
Resumée :
Byla - li stávka zamýšlena jako pokus, poplachové cvičení, pak přes čet
né chyby danný úkol splnila.Ukázala potřebu jednotné politické organisa
ce mladé generace nerozčlehěné na závodní či fakultní jednotky,ale na
základě širším, ukázala malou operabilitu takžv.fakultních spolků, orga
nisací pracujících a jiné mládeže, nesmyslnost střachových trganisací ,
... potřabu revolučnosti, nikoliv obecné radikalisace, potřebu studentských
francouzského či jugoslávského typu, ukázala nesmyslnost obsazování fakult neprotestuje - li se proti vedení fakulty, větší politické osamo T
statnění organisací od fakult a závodů, za současného tlaku za ustana vení samospráv, přímo se podílejících na uskutečňování nových sociálních
programů uvnitř fakulty, jakékoliv akce vně fakult či závodů nepodnikat
bez aktivní podpory a spolupráce oborů, které mohou vyvinout přímý tlak
na citlivá výrobní či institucionální a duchovní centra až do jejich do
časného a přísně kontrolovatelného ochrnutí.By
Byla - li však stávka zamýšlena takovou'jakou se jevila, jako protestní
akt a podpora „desatera" byla tragedií', nesny siným měštáckým poloavantu
rismem.
Ta opravdová stávka teprve přijde.Rozvíjí se boj generací.Generaci předválečné bylo zabráněno fašismem dokončit zamýšlené cíle a našla východisko ve stalinismu.Musíme změnit hesla, současná schovat a oprášit za několik set let.
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Smořš, popravčí komando sovětské tajné- -služby, nastražilo' ^vOu-:řafinoydilpu léčku. Lákající návnady jsou:-pro anglickou tajnou službu vynikající ^ů^-ifróyací
stroj, pro Bonda krásná díy.'ca. James Bond 007 / nula znamenáii^e-ri-É"Šíaí''-'i5pbí jot, jo-li vg službě / přijímá úkol. Netuší ale, žo ..-jeho, smrt
do detailu
plánována, že kat dostal své poslední instrukce. Smrtelná rúlota :s.o začíná točit. ¡3 on co pro Bonda se rovnají nule.
.
'y,
Následuje proklad vrcholu dě jě.
//
Vlak sc dal do pohybu. Bond stuhl. V několika minutách to byío-;to;k~diloko. Jaký
způsob smrti, když musí umřít. Pro.svou vlastní hloupost -.píeppu hloupost, smrtící hloupost. Také smrtící pro'Taíánu. Ach BpŽo! Jak dlouho; mši.-.ěas, vyhnout so
této katastrofě. Příležitosti nechyběli. Přesto ho ješitnost, a vášeň a čtyři dny
lásky svodly tak, žo sebou-nechal strčit tam', kde .ho chtěli mít.v iiachoconí vlaku
sc prohloubilo v dunění.
. '••.•
//
y
JwíJtě několik vtařin. Ještě několik motjfá.
.
'
Oválný otvor mozi bílými stránkami knihy-, se zdál-väívat.. V u vteřině by vytlačily stěny tunelu po stranách třpyt měsíčního"'světla a'modrý-plamen by ho olíznul.
" Sladké sny, anglický pse ! " Dunění* se -st'lo ohlušujícím hřmením-.Hřbet knihy
vzplanul. kulka, na co3to k Bendově''srdci, zasvištěla v&duchom. Bond so zřítil
dopředu na podlahu a ležel •• roztažen ve^fialfívém světlo...
Spočívalo to ni jistotě ľnužo.'Nash prohlásil, žo Bond dostane kulku do srd co •
Boňd so na to spolo'hnul, že lashkjo tak jistý cílom jnk právnik tvrdil. A souhlasilo tó.
-v..
-:'V.
Bond ležel'na zemi jako mrtvý.. No ž '\o kulka.trefila, vzpomínal na mrtvoly, ktoré
viděl - nato, jak těla vu smrti 'vypadal?.,.. Nyní ložol ja^co polámaná loutka,
s nohama, a rukama, od sebe roztd-zenýmiv-;..
k\
Tam, kdo se kulka zavrtala do knihy, s platinovým cigaretovým pouzdrem na jeho
prsou, pálila žebra ¿ako bh<^;.-->Culk:'ŕ-)äU3eÍá pouzdro prorazit a'""proniknout do' druhé poloviny knihy. ijtáíil cítiť--rozžiiäv&rté.,. olovo nad svým srdcem. Byl-to pocit,
jakoby hořelo pod- žpbbr.ními obláčky. Jqn-bodavá bqlcst v jéfto hlavě, tam kdo narazil na dřevěné vyfcáflování. a fialový., odlesk na špícich...J?ot před jeho nosem mu
říkaly, že jo živ.
-'•-••.
~ -'
'.\
, v
.N

'••>•. • . . • . . . . . . . f. .

Pravá ruka, !^erá'''jakoby.-,^ó-zdáÍa^zatknutá do__prsou.,v byla jon conťimotry vzdálená od jeho ířufříkú .-"'¡cd-'-postráa^ních švů, pa.9r"Ilimiž'\byly ukraty vrhači nože s plochými, oboustranně broušenými , čepelemi, jimž se smálk';~!>dy.ž:.-.au yoddě lení Q - ukazovalo, jak je lze, d ostat.-.ven'¡...¿Z levá ruka, vb-. sra|?t i,-natažená stranou, spočívala na
podlaze i.-.0 ni se opře až-přijde tun okOiíŕS'ik..
J^''
Nád ním z a?¡ně lo protahované zívání. Nlněděklpictí so pohnaly. Bond viděl, jak so
kyze n-pnula'ifcdyž Nash'>síál. Brzy s.toůpne NasiiV.qa spodní/'lůžko, maje v ruce
Bondovu"-boke-ttu ^äi;.sáhno pod hustými víasy pa ší jv-Uěvífidíé . Potom přitlačí ústí
borottyku" místo., hleda jících prstů.do '-ito3a, Nash vystřelí. Hřmení vlaku pohltí
tlumný 'Výstřel.'
-ŕ./.\\
•/
•Došlo^ria zldniky sekund. -Bond zo'df •¡.Íe;:z^ušeÍ>.:.vz^ra(jnout si an anatomii
lidského těla, -Cdj byly smrteľná mís%a..vo spodní polovině lidského těla? ESo probíhala" hlavní tepna? S^ohunáí tepna. Na^-vnitřní straně stehna. Na vnitřní straně
stehna. Vycházela ze slabihi'Idyby ji chybil, bylo by to zlé. Bond si nedělal
iluso o boji', který by absolvovaly tímto mužem. První bodnutí nožom musí "být
rozhodující.
'v.
Hnědé špice bot so pohnuly. Ukazovaly nu/postul• Co dělal bon muž? Nobylo slyšet
žádný zvuk, kromě du ění vlála, kturý'\gpě:chal tunelom. Na obou stranách této malé
cely smrti se nacházeli lidé, kteří spáli nebo ložuli bdělí, mysleli na svůj život, kuli malé plány přomýšlšli, kdo jo odveze z ;ádraží v Lyonu. A celou tu dobu
jola s nimi smrt tímtéž tunelom, za stojnou dobu dieselovou lokomotivou, na stojných horkých kolejích.
Jodna hnědá bota so zvedla s pcdl-hy. Bezmála by bylr. šlápla na Bonda. Zranitelný
obl&uk ložel otevřen nad Bondotoou hlavou.

M

Jodna 'hnědá bota so zvedla s podlahy. Doznala by bývala šlápla na Bonda. Zranitelný oblou ložcl otevřen nad Bondovou hlavou.
Bondovy sv .ly so stáhly. Joho levá ruka se pcaunula k tvrdému švu na okraji
.kufříku. Smáčknul na stranu. Ucítil úzkou rukojeť nožo. Vytáhl ho obezřetno von
buz pohybu paže. Nyní zmizol i druhý střevícf
Jodinýň mohutným trhnutím so Bondovo tělo vyšvihlo nahoru. Nůž so zablýskl. Pěst
3 dlouhou ocelovou čepelí, vodoná celou silou, jož byla v Bondově paži, 30 vymrštila iv.horu. Bondovy kotníky narazily na flanol. Přitiskl nůž a.tlačil ho stále
hlouběji a hlouběji.
Hrozný výkřik pronikl do juho uší. Borotta spadla s klapnutím na zem. Potom so nůž
vymkl Bendovi. z ruky, jakmile 30 muž předklonil a zřítil se k zemi.
Bond 3 pádem počítal, přo3to však, když vyhýbal stranou k oknu dostihla ho bijící ruka muž o a smýkla s ním 'na spodní lůžko. Dřívo :iež so nohl pozvodnout,
zdvihl so zg zomě strašný Obličoj s fialově svítícíma očina,odkrytými fialovými
zuby. Ponalu a neúprosně ao po něm natáhly dvě obrovské ruco.
Bond, ležu 'na polo na zádoch, kopal na slepo pohana. Jeho bota narazila 11a odpor t avšak poter, byla joho noha puvně uchopena a otočena a Bond cítil, že mu hrozí
003noknutí k zorni.
Bondovy prsty hlodaly po opoře na matraci lůžka. Nyní uchopila také druhá ruka
jeho stehno. l/ehty so mu zabořily do masa.
Bendovo tělo bylo dál taženo dolů. Zkusil kopat svou volnou nohou. Nepomáhalo to.
tíouzal nezadržitelně dolů.
Náhle ucítily Bondovy prsty něco tvrdého. ívniha! Jak fungovala? Kterým směrem
bylo zaměřeno ústí nebuzpočné zbraně? Trefilo by ho tiobo Nasho*ž Bond zoufalo
zamířil knihu na velký obličej, pokrytý potom. Zmáčknul spodní stranu hřbetu.
řlick! Bončl ucítil zpětný náraz. ľClick! Xlick! iílick! Nyní ucítil tuplo na svých
prstoch. Ruce na jeho nohou ochably. Obličej, mokrý potem klo3l zpět. Z hrdla
vyšel zvuk, hrozný zvuk, kloktavý zvuk. Potom sklouzlo tělo dopřodu, udeřilo
3 nárazem na zem«
Bond tu ležel a těžce oddychoval ::iuzi sevřenými zuby. Upřeně so díval na fialové světlo nade dveřmi. Blikalo, bylo hned světlejší, hned tmavší. Rozevřel široce oči, aby je koncentroval na žárovku. Pot do nich stékal a pálil.
Hřmoní vlaku 30 změnilo. Znělo dutěji. 3 posledním zaduncníi? vyjel Oriont-expros ven do měsíčního svitu a zpomalil tempo.
Bond natáhl ruku a zatáhl za okraj žaluzie. Viděl 3kladiště a vedlejší koleje.
Svštla 3vítilá jasně na koleje. Dobrá, přátelská 3větla. Světla švýcarska.
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