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O T I S JC :ť 

Své t.ělo v p:ittek otitti:uji, 

voda ho zaplnv.!, 

ovó t.ňlo v �áa�n obt.uhuji, 

vitr je vylám.s, 

své t.ěl.o ntin0l: do cer.t1 vykrunlin, 

.. .• h ..,.'l• ., "�a m · o po.LÁ- .. l.. 

Já aio bdín. 

nehty a nod.ul\,V • 

zelená cha.luhy. 

Sarui �e vznri&i�, 

duhová b�bliM 

t.f.:hotnn t=wu.. 

í:ul.ttt.á. 

vetnnir fltočetlj v nobe, 

oválnou prnf�ir.ou nnpnutou duhu. 

Okl1;dik zf<Jr.í. 

Svftlo Q tan. 

.,. 
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2.. 

Svňtolr,á těla kr�jinou. chcdí, 

pravokou, fu.lettn!. 

Ha bfezich lei! prDdávnjch aotí, 

8ttd U Sfiniklých hor. 

Bloud! a bloudi r..rs.jinou bdlmi. 

�ch padne, Y.&ro:i.t.o ·ntrozt. 

Uschne a utone 

V& vodách hlubo�ých, 

�t:Wiiiení • neni. 

A :aue jen duch. bublina, 

vo vejci zakletá, 

hl.ouči 3e, blourui, 

euhcvý bhlÓn, 

l:;ra.jinou pr.r,vGkou, 

krajinou ať--erd • 

vidč1t$ náhodou, 

� �ilooti. 

3. 

Táli &�, pf-.!tol.i, 

1;de fivot jo jos 

&. siurt �e jo trumota, 

jak povídán• v krnji, 

a ner.í-li tcsm nnopn.k. ·· 



Dietrich ?401lhoet�er 

Pflda pod n oha ma 

(top:\.s pfát&lb z naciatickfho Těcen:!,vánooe 1S4,) 

Deset let Je T f.1votl ka!deiho člcTlka dlouhá doba. Pcnlvadl 
čas je to nejoennljší, oo máme, to nepf1volatelnf, cnepokojuJe 
�s pf-i k1tldim pohledu n&Ep ft myllenka, zda �sme ho náhodou ne
promrhali. Ztraoenj b7 byl t�n �a2, T kterfa jne nelili jako 

lidi, nez:!slcávali úušenost1, netvof-111, neT„chutnáve.l.1 livot, 

n�trplli. Ztracen! ěa6 je :nenstplnšnf, prir.dl!i ča6. O uplynulých 

letecb nic takovlho fici nem�feme. Ztratili jsme sice mnoho 
ne�mirn� mnoho, e.le ztracený ěaa to nebyl. Je pravd•, fe z1ska

n6 pomatky a e.kušenost1, které s1 dodate�nl uTldomujeme,3sou 
je� abstrakcemi _f!tlho t1Tota, !ivota v neJvl&stnljším 811.J'Slu. 
Ale privJ tak jako schopnost ca�omťna.t je ěasto neocenitelnjm 
carem, je schopnost pam&tovat si, op&koTat z!skan-' poučen.!,sou
částí zodpovidniho fivota. 

Edo je �chopn1 vydr�et? 
: !111 �bec kdy v dljinách lidi, ktefí měli v přítomnosti 

tak _málo pf!dy pod nohaJDa lako my? I.idl, kterým ae Ttechn., my
alitelnf altern�tiv �řítomnosti jeTUr atejnl uesneaitein,, 
odporujíc! f1Totu, nesm:,sln�? Lidé, ktefí stranou od tfohto 
pfítor.m.jch nlternat1v hl��i zdroj sv, sily tak úpl.nl v m1-
n�ost1, a ktef:( CAY&dor,1 tomu, le ae nestal.S. snílky, mohli 

dapfch &v, vlc1 ofekánt a takovou �iatotou a atakovfm klidem 
3ako 1J3? AUel>o spíAt uvalovali ·kdy ti aodpovJdn! a kte:rlkoliv 
generace, kt&rá etó.ln před v�l.kjo dějinným cvratem, 31.na.k ne! 

m:, - právi proto, � vm1kl\lo nf.ro oprav�u noTého, co T alter

nativách pf:!tomnost1 &a.tím nevytlo? 
Velká maěkuáda ůa pořád.ni &amchala Tšemi et1okjm1 pojm,y. 

:r>ro Jca.!d�ho, kdo p�chl(z! .e• 81vita ·1nnaxu2xintltilb:tqHá 
trad1.ěA!ho et1ck4ho pojmoalov!, .&e st!Tá neobyfejn! matouc:ťm 

fakt, u �o ae llll!e ajeToTat v podobZi jasu, dobrodiní, «131n
n, nutnosti, soc1ál:ú spravedlnosti. 

' JI de jmi• le zklar..nl1 "rozumn:!•. Roz�s.rovBI.:! nerozumností 

sTfta cítí se bjt odsouzeni k neplodnoati, ustupuj! ree1gnon
nl stranou anebo beamocnl podl4ha�! allnllňímu. 

Je4tl otfesnfjš! v� je dpl.n$ krach et1ck4ho tnPe$10PP1 
Jeho atoupeneo •• domn!ri, !e bude moci T&4orovat pfeva&e s.la 
l!1atotou avtob princip�. Je jllko b,fk1 naril! do �erTenfho Mt
n, wbeo ne&aai.hne toho, kdo jej drli, unan ae, podlehne. Za-
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plete se do neFodstatnosti a Tb�e c�trákort do pasti. 
Jen samotou se IIIO.!e sv!domitÝ Clovek ubrá.nit neobyčejnému tla

ku situací, která si vynucují rozhodnutí. Poněvadž se však neopí
o ničí radu a pomoc jen o STOje svědomí, drásá ho rozsah rozsah 
konfliktů, mezi nimiž má volit. Bezpočetn� úctyhodné a svO.dná 
převleky, v nichž se k n�mu zlo př1bl1fuje, činí jeho svědomí báz
livá a nejisté, al se člověk nakonec us:9okojí tím, že má namísto 
dobrého svědomí svědomí uklidně�f, až prostě začne svoje svědomí 
klamat, aby si nemusel zoufat. Člověk, jehož jedinou oporou je je
ho sv�dorrd, to tiž nedokáže po chopit, že špatné s-v·ědomí může uklid
ňoTa ta posilovat víc nef svědomí podváděné. 

Nejjistějším východismem z matoucího množství rozhodnutí se 
zdá být povinnost, Ta chápe příkaz jako vrcholnou jistotu svedo
mí; zodpovědnost za za něj nese ten, kdo příkaz vydal, ne ten,kto 
jej vykonává. Pokud se omezíme jen na vykonávání povi�ostí,pe.k 
ul nikdy neajdeme odvahu k činu, jen! bychom uskutečnili z nej
vlastnější zodpovědnosti; pouze takový čin však je s to zasáhnout 
terč Ela právě uprostřed a zlo překona.t. Člověku povinnosti na.ko
nec nezbude, než aby splnil svou povinnost 1 vůči aáblovi. 

Kdo se věak pokusí jednat jako člov� ze sv� nejvlastn�jší 
svobody. pro koho je čin víc než neposkvrněnost vlastního svědomí 
a pověsti, kdo je připraven obětovat plodnému kompromisu neplod..Icy 

princip, anebo také plodnému radikalismu neplodnou moudrost pro
střednosti, ten al se 8tře�í, aby ho jeho svoboda nepřivedla k pá
du. Bude souhlasit se špatnostmt, aby se uchránil dělat něoo ješ
tě horšího a ztratí přitom schopnost rozpoznat, !e právě to ještě 
horší, jemuž ee c�oe vyhnout, může být lepěím. Tak vzniká pralát
ka k tragediím. 

Únikem před SJ,olecenskými konflikty je samozřejmě moml dosáh
nouti soukrom� bezúhonnosti. Člověk však musí Eavř!t oči 1 ústa 
před nespravedlností kolem sebe. Člověk se může uchovat čistý, 
nepošpiněný �odpovědným jednáním jen za cenu sebeklamu. Při vfni, 
co bude činit, ho bude mepokojovat to, ·co neučinil. Tento pocit 
ho bua Eahubí, anebo změní v nejpokrytečt�jšího z tarize�. 

Kdo je schopni vydrlet? Pouze ten, pro něhož není posledním 
mlfítkem jeho rozum, jeho princip, jehó' SToboda, jeho bezúhonnost, 
ale ten, kdo je schopen obltovat všechno ••.• , T EC>dpovldném ěi.nu ••• 

�en! sice praY4a, la _dsplch ospravedlňuje r.lj čin a Eavr!ení
hodn.S prostfedkr, ale tak' neiwf.eme úspfch povafov&t za nloo etic
ky neutrálního. leim!eme pfeoe pfehl,f.nout, !e d,j1nnt ďsp�ch 
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T7tnf.M pfldu, na níl je jed1nl 110ml dalě:í liTOt, a Je ·yelmi spor
ni, zda mdleme poTalc>Tat &a zodpoTldnl proti noyfm ěash donkichot
sk7 bojoTat, anebo jim T podstat� dobrovolnl, z pf1aání vlastni 
pord.lk7 sloul1t ••• Ti, co si potrp! na principy, si v!dy ve svf 

.krátlcozrakf allistoriěnosti a nezodpovidnosti pyšni myElí,le ·etic
kt T'/&nsJD tispechu je momo pfehlí!et. Je pou�e dobře, !e jsme ny
ní donuceni o et1cklm probl,mu úspěchu vámi uvalovat. Pokud má 

dobrá věc úspfoh, mO.!eme s1 dovolit ten luxus povaf.ovaz tispěch 
za eticky lhostejnou &ále!itost. Když však začínají vést k úsp�chu 
&li prostfedky, potom vzniká probl,m. Náhle 2jiflujeme, le svoji 
úlohu nemtl!eme splnit a.ni jako teoreticky přihlí!ej:íc! kritikov,, 
kteří mají vidy pravdu - odmítají se totiž poste.Vit na p-0.du fak
ta - ani na 4ruhi straně jako oportun.1stf, kteří na \1spfch resig
noval.i. Jlesmime se stát ani ura!en.fmi krit1k7, ani oportunisty, 
ntbri tlmi, kdo jsou spolazodpovfdni za_ utváfení d§jin v kald' 
jednotlivé situaoi,a to at jako rltěsovf,anebo jako po·ra!ení.Kdo 
a11 ničím, oo se děje,kedá vzít zodpovědnost ga chod dějin .... , ten 
najde plodný postoj k d�j1.Jmtm událostea a vyhne se jak neplodnf
mu lcritisovúí tak 1 neplodnému oportunismu. ile�1 o "hrdinskl po
rilce" tváfí v tváf neodvratuosti 3eou v podstati Telm1 nehrdin
akf, neodvalují se totiž pohlldnout do budoucnosti. Nejzodpověd
nl3ší otázkou není otá&ka, jak se mám hrdinsk:7 vyzout z událostí, 
ale jak má lít budoucí generace• Pouze z této dějinnl zodpofědná 
otázky,mohou vzniknout plodná fešení, jakkoliv mohou přechod.ni 
bit i Telmi poai!ující. Jednoauše feěeno: je mnohem sna!š! přeč
kat události "princ1p1áln�• než přijmout konkrftn:í zodpoTědnost. 

Hloupost je nebezpečnějším nepřítelem dobra nei zJ.ovO.le.Pro
ti zlu se dá protestoTat, �leme je oclhaloTat, a-0.feme se mu v 
krajním pfípadi bránit násilím; zlo v sobě nese ul zárodek vlast
ního rozkladu v tom, te v člov�u zanechává pfinejmenš:ím nepfi
jenml pocit. Proti hlouposti jsme bezbranní. Mezmileme nic ani 
protesty ani násilím, argumentr nep�sobí. Fakty, kterl odporuji 
vlaatnim přeQsudkům,jedn.oduěe neplatí ••• , pokud se jill nelze vy
hnout, dají se aspoň odsubout stranou jako becTtcnamnl jednoU1-
TO&t1. Pf1toa je hlupák na rozdíl o� &l.fho floTlka 8Úl se sebou 
naproato spokojeni, ano, atáTá ae dokonce nebeq,ečntm, stali:! ho 
tot11 Jen trochu potlráldit a pfechá&í do útoku. Proto je tfeba 
bit pfe4' hlupákem obe&fetnl�ší nel pfed alfa ěloTlkea. lepokou
še3•• se hlupák7 rdkd,y pfesTldčit nljak!mi d�vody; nemá to am.,sl 
a je to nebespečnf. 



Ab7oh�m �jistili, jak se dostat hlouposti na kobylku, musúne se 
snal1t p�chopit jeji poTahu. Jasnf je pou.e to, fe ve syf podstatl 
není defektem intelektuálním ale lidsk$m. Existuji lid' 1.ntelek-

- . 

tuálně v�lmi pohybliví, ktefí jsou hloupí, a nsopak 11d4 1ntelek-
tuáln� t�lkopád.ni, kteří jsou Tšechno jen ne hlupic1. S překvape-
ním to z�išlujeme v jietých situacích. Získáváme pfi tom dojem, že 
spíš nel /vrozený defekt je hloupost v:fsledkém toho, fe se lidi v 

' . 

urči t�ýoh f si tuac:!ch ohl upuj:ť. anebo se necháve.jí ohlupovat. Kroml to-
ho pot.or�jeme, že lidi, ktefí f1ji isoloT211l s osamoceně propadají 
tomuto défektu méne často nef lidé a skup1ny, které mají sklon k 
družnosti e..nebo k ní jsou oklnostmi donuceni. Hloupost se tedy zdá 
být spíšé sociologickfm než psychologickS,-mJ;roblfmem. Je zvláštní 
formou p�sobení historických okolností na člov&a, prdvodním psy
chologickým jevem určitých_ vnějších poměrů. IJíyá.me-11 se poeorně, 
zjistíms�že ka,žclé silné vnějii:1'. rozvinutí moci, �t už politické č'1. 
nábožensk�, ubíjí velkou část lidi hlou�ostí. Ano, dokonce se zdá, 
js,ko by to byl soc1olog1ckopsychologick! Eákon. �oc je�nob.o potře-
buje blo�post druhého. Proces, který se tu odehrává, nespoěívá v 
tom, le �Y jisté, napfíkled intelektuál.ní schopnosti člověka zakr-
něly anefo přestaly fungovat, ale v tom, že člověk je pod drtivým 
vlivem rozvíjející se moci �bavová.n ST� vnitřní identity ale se 
pak,více�éně nevědomky, vzdává vlas&ního postoje k následným život-
Jk:ím situfJ,cím. To, že hlupá.f je často tvrdohlavý, wbeo neznamená, 
l.e by byl SJt.1.mostatný. Při rozhovoru s ním přímo cítíme, !e w.beo 
nehovoří�e s ním, s ním osobn�, ale se sloge.!l7 a hesly, kter6 nad 
ním získily moo. Je v okovech, je zaslepený, je z.neulitý ve svf 
vlastní pcd��atš,je porobený. Tím, že se stal nástrojem bez vla.st
ní V\\le,i se stává hlupákem schopnf'T.l jaklkoliv šp�tnosti, současn� 
neschopným tuto špatnost ro&poznat. TakoTá hloupost se dá al clá
belsky zt1euž:í t • 

.zároveň vidíme, !e hloupost nemůžeme překonat nijakým poučová.n!m9 

ale pouze aktem osvobození. tus:!me ovšem �si počítat s tím, �e 
skutečnéj Tnitřní osTOboeení mdle náaledovát &ž po osvobození vněj
ším; do �é doby se ztejm� budeme muset Tzdát všeoh poku� pfesvěd
čit hlur,,áky. 

Konec'. kono� mají tyto myšlenky o hlouposti v sob� 1 cosi dt�šnf
ho z nepřipoušt�jí, e.byohom Tftšinu lidí pova.loTali za hloupl. Tldy 
bude zále!et na tom, zda ti, co 11aji moc, s1 budou v!oe sliboTat 
od hlouppst1, P.nebo od vnitřní sa.mostatnost1 a rozvahy lid!. 

! 
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lfebeq,eě:!, le se necháme dohnlt k. tomu:, abychom -opon-hova11 

lidmi, je značnf .• Víme ovšem, !e k tomu nemáme právo a !e tím U""! 

pndám� do nejneplodnějšího lidského vztahu. Možná, !e by nás před 
nňčím takovým raoh.la. ochránit tato myělenka: opoTrhujeme-11 lió.mi, 
upadáme dQ hl&vni ohyby našich prot1Tn:!.kd.• 

Najde se sotva n�do, kdo by byl ušetřen .. zradyf vzduch,kter:i 

dýcháme, je zamořen·nedi\v�rou do t� míry, fe nás div nezadusí. 

Ale tam, kde se Mm podafí vrstvu ned�v�ry prorazit, zažíváme do
sud netušenou Ekušeno&t důvěry_. Naui111 �sme se, le tam, kde dfi.;. 
věřujeme, dáváme vlastní hlavu do rukou druh,hof v odp�věa na 
všec�y mnohoznačnosti, v nichž �ijeme, jsme se naučili bezaum.ě 

ddvěfovat. Teo už víme, že pouze v takov� d�vlfe, která je trva
lou odvahou, odvahou radostnl pfijgtoutse dá skuteěn� žít a pra
covat. Víme, !e tnlcová čir�ost, která zaséTá ned�vlru a neddvěru 

cení, · je zavrženíhodné., že právi naopak rtá Tšude, kde to je jen 
možn�� být posilov�á a podpo?ova.ná d�v!ra. DrlTěra bude pro nás 
vždy Jedním z nejv�tších, řídkých a ob1aiujícich dar\l lidslt,ho 
spolu�ití, 1 když bude vždy vznikat na temném pozadí nevyhnutelné 

nednv!ry. Nau�111 jsme se nepodřizovat se a.ni za nic na sv�t� 
sprostot�, d�věryhodnosti se však V)"déme bezvfhradn�. 

To, oč nM běží na celé front� boje, je snaha najít &asutf ú

litky kvality, m pořádek na základě kvality. KTalita je nejsilnlj
ším nepfítelem zmasoviní jakéhokoliv druhu. Společensky to znamená 
VEdát se honby za pozicemi, skoncovat s všemi druhy kultu, sTobod

n� hledlt nahoru 1 dolfl, n-lá.�I pokud jde o volbu ulšího kruhu 
přátel, t�š1t se ze skryt6ho l1vota a mít odvahu k livotu vefel-
nému. Zážitek kvality znamená v oblasti kultury návrat od novin 
a rozhlasu ké kr.ize ť od splku k oddechu s. k tichu, od rozptýleno
sti k soustředlní, od sen�ací k sebeuvědom�í, od idelil� Tirtuo
zit.r k umění, od snobismu ke skromnosti, od &trá.ty mlřítek k umi- · 
řenosti • 

..re třeba. počítr.t s ti:n, že jen to, co zažij:! n�, Tlastní lcl!i, 
dovede vltšinu lidí k Emoudfení. Tím si mdleme vysTftlit jak ud1-

' 

TUjícf 1.1.eechopnost lidí jednat prevent:t>mf ( tak dlouho Těfíme, 

ie unikneme nebezpečí, af je pozdě), tak 1 neo1U1vost vO.ěi utr

pení druhýoh (jak n�růstá strach z hroziv� se pfiblilujícího se 
ne�těstí,_�m�rnl narOstá 1 soucit). 
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Je neskonale lehčí trpět, když posloucháme nějaký lidský 

příkez, ne� když nčco uděláme z nejvlastneJňí svobody a zodpo

v�dncsti. Je neskonale lehčí trpět s ostatními, než sám. Je 

neskonale lehčí trpět veřejně a se všemi poctami nei stranou 

a v hanb{. Je neskonele lehčí trpět, když riskujeme Tlastni 

k�ži, než trpět v duši. 

J.Ž dosud se. nám zdé.lc t ŽE> k nezciz1 tel.ným :9ré:ro.m lidského 

života patři právo rozvrhnout 41 jeho plán, pro povolání 1 o

sobně. S tím je konec. Silou okolností jsme se doste.11 do �1-

tua.ce, v níž se toho musíme vzdát •• • �stává nám pou2a� uzouč

ká a často tĚžko poE..tŤehnutE·lnti. :pěšinka: :přijímáme ka.fdý den 

jako poslední a přece lijeme ve vife a zodpovědnosti tak, ja

ko by před námi je�tě ležela dlouhi budoucnost ••• Myslet a ko

n�t s pchlE:Qem r.a budoucí generé:Ci a přitom týt každý den při

pravený odejít beze str�chu a bez starosti - to je postoj 1kte

rý nám byl vnucený a který sts.t.ečnl snášet nen:í sice lehkt$, 

ale' je to potfebnt. 
E:tali jsme se nfimýt:11 svčdky špatných činů, ob1.2ylo nás mnoho 

vod, neučili jsme s� um�ni pfetTáfky a mnohozn3ěn, feči, ůu

šenost nás naučila nedův�fivosti vůči lidem: často jsme jim z�

stlv�li dlužni pravdu i svoboduP slovo. Nesnesittlné konflikty 

v nás v�·volaly ?!ervÓz:ní senzib1.11 tu anebo dokcr.ee cynismus -

hodíme ee ještě v!tbec k n��P-mu? Js znpotf-ebí, abychom se stali 

nikoliv gfn11, nikoliv cyniky, f.lli t�mi, ktefí opovrhují lid-

1111. en.1 rafinove,nými tekt1ky 1 e.le jednoduch,mi, přímými lid-

mi. Bude ns.se vni třni schopnost odporu proti tomu, co nám je 

vnuceno dost�t�čně silná, zO.stane naše poctivost w.či nám sa

motným dostatečně �ezohledná, abychom našli oestu k jednoducho

sti a přímočarosti? 
- X - X - :X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X 

Je to chytřejší být pesimistický: zklamán:! jsou zapo
menuta a člověk se před lidmi nebla.mujeit V chytr;fch je 
optimismus zakáEán. Optimismus není ve �vé podstatě 
názor na sou�a.snc,u situaci, nýbr� je !iTOtn:í s1lou,s1-
lou nadije, kde druzí rezignují,- která udrií hlaTu 
vzl:rO.ru, kd.yf se zdá, !e všechno selhávi, která unese 
vňechn7 neú5p�chy silou, která nikdy nepfen�ohá budou
cnost protivníkovi, nýbrf ji rutrokuje pro sebe. 

/Dietrich Bonhoeffer/ 





11 

VL. TŘliŠŇll 

ooo jsem mladistvý, podnepil# řidič, pane vrchní 
jsem černej, ale končím,.platím

1 bdra 
něco mi ěeptá zdstaň a něce radi zdrhni 
někdy se. mi chce a jindá za.se nechce 
zatím 

i bílej je v tahu,- ze strachu 
Tidim to přili� černě 
nechme těch �achd 
nechte si.droDný z toho �ru 
d4Tám do banku sebe 

pojfune si zahrát habad�rul 



NFlJSKUTEČNĚNÁ KORESPODENCE MEZI NiNOU A ZUZANOU HJ 
/ Air .lleil / 
Vlo T.feirÍáko 

Teronte l]o 6. 81 

••o až na miste, až  na letiště, nás odvezli T krá
aaě pemaloTan,m, bsreTn�m autobuakuo Vybrali si 
aa�e doklady a postupně nás Tolali k paltiJaa, kde 
ztoatroloveli pasy, letenky a T�e oatatnío 
A rentgene■ detence i n,s a naAe zeyazsdla, nepa• 
lujeme li snad na palubu nňjak, zbraně! 
J' a ;zltraněl 

Do ruky ai a Úem�vea Tmnuli bro!drku, seznam v�ech 
Úkond a ÚkolO, ce dělat v pMpadA hat',rio. 
Zout ai boty, povolit krm-a t" a tak oyt blbiny. 
Ne a za chviliěku to přišlol 
Pe schddkách v doprovodu letušky jsem vstoupila do 
sametn4he Jumbe Jetal 
Je!iimarj,, to je kreaavecl 
ModreJ, st.fíbrnej, leskleJ, uěeeanej, navoněnej, 
:f'eiátl 
Sedmdesát a ptll knit padesátdevět �edesát krát 
ekorem dvacet metro! 
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Praha 130 6. 81 

••• odvsli nás v pepaaným1 pruhovanjm autoka

ruo 
Podle prokazň, která Běl před sebou ve ltdaka 
jeden • nich, n,e postupn� odváděli do jatáai 
kanceláře. Vlechny věci z kapee na stdlo 
Post1?1Vi t ke zdi., m ce nad hlavu a op1,c,Yalii 
Mm p:nizdn, kapsy a nohavice. Snad jestli• 
se bt nemáme bombu, nebe CO o 

Já a bomba! 

V doprovodu dvou p,no jsem pe vlhkých schodech 
sestoupil do euteránu a do dob Marie Terezie o 

Zastavit st ,t, ěelem ke zdi, nem1uYitl 
Před oěima mi vyael zaskleni seznam poykloati 
a pni T zadržen4h•o 
8Jdiček, veěerkao Snídaně, večeře. 
Fohovo Odeyzdal jsem k�andy

1 kmičky z bot, kra
vaty, pásky z kalhot, hodinky, prstýnky, řetízek, 
zapalovač a za to jsem dostel ručnit a deku. 



1,3 

----Zamil-oyala -Jsem- se -do něj na první pohled-,------- - -- - - ---�-- -A pac -mne odw dli do samotntf cely-o -· 

na první dotekl Tak tady, v něm, miláčkoTi1 R Je!išm� J', 1D je nádhera I 
budu y:(c jak �est hodin doma. V n�ml Tf-ináct krokd, krtit iesto VeJlitu n• :tm., po zdi 

Letulka y překrásn, unitorm�, které mě doved
la od dvířek na místo, se usmála a ukázal.a mi 
.moje sedadlo. 
Seděli Jsme v řadách po třech nebo čcyřech. 
J' seděla u ok4nka. Ke mně ei přisedl pfiple• 
fatěl.J Japonec v kosttoven4 koiil.y e kmtkými 
ruk'TY a Yedle něj aernt talij"1 a kn:!rkea. 

"1'.8■118k�", optal ee mě ital a knirek si po• 
hladilo 
• !orontoo ", odpoyěděla jsem a pfízvukem, který 
jee■ pochytila u učitelky angličtiny Y Mikdd• 
lansk4 ulicio 
"ou, J'al"e řekl na to ten• co vypadal na 
jeponce. 

jsem zat :Ca. nelezlo 
Tak tady budu miniúlně dya dny '1f dlet. 
Ntr,z Jsem ae d, sv, noT4 g1raoniery zamiloTalo 

Dozorce v zeen4a ai pen&lrekea uk,zal pr,zcbou pos
tel, zArael ai si ustel u. DYěma cápkda, ktefi at,li 
v pozona u zdi, feltl ai mi u.t,iou jat, pni at.l za 
sebou oplechovanl■i dTěfai a zarachotil t.líěem. 
Špeblrkou ye dYefích se jeltě podíYsl pealouchúl• 
lio Posloucha'.li jsme. CápkoT4 udělali poboy a dfepli 
ei na nal int4 lidl i6Jcy s vyrytou Aachoynicí na ••• 
dadla. Ten 1mav�í, cikán e knírkem, ee mi saptal.9 

" Co máěT " 
" Podvraoenio"• fekl jsem co nejbhladněji, jak mi 
to nručilo sedm statečntoh y kinio Slo!il jsem deku, 

pololil ji do nohou kovoY, pryěny a na d eku pohodil 
ručník. 
" To jÓ. ", ozval se druhej cápek ve fieneloYá to• 
�ilio Ten který vypadal na kasafe. 



Ita se ke mně netáhl a podal mi cukdle Y 
p�hledn4m chr�eticím pq,irku. Usmál se a 
řekl, " Sttr t. " 
Poděko-vál. a jsem, " '.lhEnko "1 cukrle rozbal. ila 
a strčila do pusy. 
Rozjel i jame se po betonu, Jwabo nabral tf:!• 
set.kilometrovou rychlost a povyskočil, rychlík. 
Přitlačil mi ruku na zadek, tak jemně, Jak 
si to Eai ty neuměl. Bylo to krásn4, pfijemn,. 
.Funtikem na op�roole jsem si sklonila křeslo 
dozadu, cumlli a bonbÓn a malintlm okýnkea se 
c1iYE"l a. T8Do 
Nniděla jsem jim ani troleje a pan tografy 
trsm:y�i, aii blikajici neonovl nápis Po• 
traviny a neblikejicím prvn1m písmen••• ani 
fíasu pfed oknem se s,chytk111i na Tlaječky. 
Prostě ,nic s toho, co jsem roky Tídala • ok• 
na pod�Jau ve sp,len4 ulici. 
Vidila jsem jen kolečko tmavnoucího nebe. 

Pfi�lo ai to tak trochu líto, mo!ná Jsem 
i popotáhlao 

Sedl jsem si ke kovov,mu stolku na třetí volnou !id• 
ličku B wr ytou Aachovnic:ť na- sedátku. l>fes a ol* se 

ke mně nm,hl cikú s knírkem a nabízel mi cigaretu. 
V c1Nh4 mee chrastil krabičkou zápdet. Vzal Jsem si 
pfedpori. edl i ciga- etuo 
" Start. •• • řekl on a ikrtl z,palkouo 
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" Dík.", jeAtě nd Jsem si zapálil, jsem cigaretu Start 
olizl, navlhčil, aby mi dále vydrželeo 
Mal, licU.ičkd mně tlačila <b zactcu. Vstal jsem a pér• 
km t přeilel. celou sem tamo 00 dveří k oknu a KDIXJM• 

u okna Jsem :alistal s táto Pomal. u jsem bafal z ciga- et.y 
Stert a díval •• ok$nkan na kousek tmevůacího nebe. 
Kousíček tmer noucího nebe, Bl»J a <1vě t:fi vět Te etm -

mu• který rostl na bet•novdm dvorku někde uproatfed 
s tra§idelných budoY. �dný neonovl blikaj ící nápis 

otrBYilQ', přelkrtan, trolejemi a Jiskrami l4taJ iciai 
o<1 pantogra1"d tramTaJ:í, kteey j sem y:(dal jeitě pfed 
dvěma tfdn:y z okna tT4ho podnéjmu Te sp,len4 ulici. 
Nic takov,ho. Jen kousek .lmBYnoucího nebe· přeškrtanl 
černými vět-vad. Naposledy Jsem popotáhl z cigaret1,. 
u�d:íbl i!ha-1 konec a zbytek hodil na hmmá&l nedopal• 
kd na stoleit. 



V tu ránu aade mnou stála usměvav, letuAka a 
ptala se, co budu jíst a _pít. 
Z po�oau na koleěkáoh jsem si vybrala oblo
len;/ chlebíček, sendvič tomu říkej í• sklenku 
k•t•toly a t,vu. 
A:!tili ·jsme se proti saěru hodinoV,ch ruěiěek 
rycbloetí víc jek 900 kilometru za hodinu a 

J' pomalu lvýkala8 usrkávala a pfem/Alela o 
to-. le ul nikdy nebu<ll co nejti�eji Y.YAla
p,nt dřevěnf vrzající schody aomu ve Spálen, 
ulioio 
Těch p,r schod0

1 
kteri jsou ale ve tři hodiny 

ruo zrádněj�í než severní stěna Hindakdše. 
Ani ty u! zřejmě nikdy neabsolvuje� tu t�ru 
bes ty alíkov4 masky, na jej í I konci Jsem pod 
tebou byla J' a ětyficet dfevěfl$ch vrzajících 
scbodd. 

Zvenčí kro si zamnul do oplechevan: ch dveří kl:US, 

otočil jím a dveře otevfelo Na chodbě před cellllli 
stál otlučený vozik8 vlastně servírovací st olac. 
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Z něho náJll ka!d4mu dozorce podal dva sp?S/bln4 eluay, 
l!ici a dva krajíce chleba. Mlěky za sebou zavfel a 
popojel k daJ.iJía dvefí mo 
se,edli jsme •• kolem stolku, blaTU sklonili nad 
eAállcem a lžící al dfral. i do pusy kousky toho, co bylo 
vevni tf o L!:ťce cinkaly o dna misek• já !výkal a pře• 
m1šlel o tom, !e si bučJu muset na poc1obn4 večefe, ení• 
daně a o�dy zvyka,o U! zřejmě nikdy nebudu naméěet 
v ml4tu ještě tepl� rohlíky• kter4 Jsem ukradl Te tfi 

hodiny ráno z bedničky postaven, před ml4kárnou T t.aya-
1:ťkori ulici. Máaet je ve studené• .ml4ku, tter4 jsi 

ukradla ty o dva metry a,1. U! nikdy nebudu a:ít pocit, 
le nutně potfebuju kyslíkovou meatu, pot41 co J••• •• 

odsunul od .tebe ke zet • trhavě oddedhoTal a lapal pe 
dechuo to jak mě zmohl výstup po dřttvlín$ch schodech 

. do druh�ho patra, to jak mě zmohla poslední, nejtěU\:! 

a nej krisněj �i a,et tdry • kdy jsi pode mnou lelela ty 

a těch čtyficet dřevě.nich, vrzajících loupe!níkdo 



DoJatla J••-. dopila kelu a ke k4TI al. sa
p'1Ua cicaretu • retl.aai trabiělq leteok, 
apolebo■ti, JaJ:tl JwaN1 ■ftJ Ju■be1 ad po
lelU c!la.Ď na sadelc a yYll�al se ■nou tiaice 
telteT/cb pater, jak• .1•• •• ..-rsajíc1■ drull 
•• Spilen, ul.ici. Naproti blikaJ1c1a neonoTI■ 

etrarl8'ao Bozbl,dla je•• ae po a-r4• no-r,■ 
ped-'J- T tiaíc4t,■ pat�•• tlen� u p4dyo 
Setllo ui • nel,o pole�nlo spouata atoucích, 
aptctche touMctch, tltaa.;ltctch, bilte� ěer
n·,:m, lluttoh nebo mdjch podmij•nita. 
lc!e Jai tyT 
A T pio epettu, T retl.tani■ ae�:t ttu Ja•• ai 
yYlultila, I• 111 a � letí akorea 200 000 
litrO nlěeho po�obn4ho nat'tl a Juabo, pijan, 
toho ta!dou hoding 1,000 lltrd yYsunkne1 ■i• 
1,!et. 
Tat pit, to Jai mi ty neumělo 
,mat1111Jel1 jat, to byls ltrap6ce, dot,hnout •• 
Saichoya d eaet111troq tanyetf:tt n�tJ do temen 
•• a:ruh•• patfe1 abychoa nemrsliT 
Deset litrftl 
Ju.abe, d,rlialc, drintl 

DoJecll Jsem, pr,■dnl elua odawml. na traJ ■telba a 
•'hl po druh'•• hofkeu lerneu meltouo Nebte■ pll,o 
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a uk•oriku .1••• ros\rhal. ltyfi nedopalk:7 • luD8'4q 
uprollt.fecl atol.ta a tabtlk 111 nasypal na Úůl proulů: 
papírku, tt•i1 Jae■ odtrhl• role toaleWhe papíru. 
Smot4 cigárko, olisl, zap,lil a pfipíJ•l k t4 stro•• 
cenině hofk4 lem4 kate. 

. Podíval. .ji ea ae po eT1ch apollldJ•nícíob. Dllll. i totfl. 
Čem.I cikaln e kn:írkeN pod nosem i aohutnj cbl„tk y 
koatlcoYat4 flenel.oy, tošili0 ten který T7Padal na ta• 
aafeo Točil ai polopr,z�n/m e�ueem pfed oblič•J• a 
lultil nápiay. nkez.y, hesla, kter� na ně■ byly t:1••1 
a čímsi oet,:ta -yyrtp,eyo 
RosTrhl Jsea si ka1'e tak, aby mi tro l§ka sbyla aa rue. 
Up1 j e1 J sea po do ul c! cho l:ei d ou I t-rrthodl nkll, kterou 
mi ohl,ail · ••on z m jektfho kost. e1. a, Jeden lot. Jiohlo 
to �t od Ji1J1hoo Ifebo to tzyio • llementinaT 
Kaldou čt..-rthodlntu bia bamo 
Kaldou celou hodinu bla bam bim bam. 
Upij& J••• po l�ibel!kách srk• ar.k. 
Poelec'11 lot ai achoT,m pro sebe. •a ráno, al 8'• 
T pit bodla pm blld:( tlťl! ye dyefích . 



lfi •••ipf.laU!d Y hftli• na letilti Orl.7, 
J fit •••o i l taJ. Tytlt. eupili o 

lly - • JUllbea snow Yal4tli a nikde narl 
oee'-n•• •• na drn Yeltlch, obroanloh obra110T-

, 
t,ob T utrob4ch Jwaba obJeYily titulky Jet4• 
bo■i tilau. 

Jedna ebrasotta byla uplnl Tepfedu, •• pilotnt 
tabiaou, d� uproath4 trupu. Se4Ala jee■ te& 
■aaa al T&adu, takle .jee■ Yidfla ■'-ro••ň na obl 
obr• OYk70 'Podn,Jeam1ci J)fede llllOU Yidlii J•• 

t• odd a ti pfed niai Jmoa tu pfe4Jl1 obrasoY. 

tuo A Jelitol na pfedn1 salal fila • ytefinku1 

o••• df1.ye nelna Sl!IJdn11 Y�dlla Jsa• J' Jedid 

pfed••• Jat•• 41J til.JN bude odehri••t •• t4 
dl'UM1 posdlJlt ObraBOYC9o 
Tů Jeko Jee■ yě�ěla ul dopfedu co se objeví 

na pl6tnl kina Čae, kde Je••• ab.J n6s nikdo 
neotutoY&l, aed,Yal.i al Y poli edn1 fadi. 
Znow a anow Je•• Yiděla tent11 non stop pro
■1tanl tila, ••I•• src8dlo•� obrácen/. To jst 
ae oar,lel • tY!ch o�ícbo 
I tad7 1 y Juabu, Jsem měla pocit jtkobych film 
ul nikdy Yidlla, nikdy docela dáyno. Pfed vte• 
fintou, pfed d-rema. 
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Pfet nl!erkou odw4li cik,na a taaafa na tranaport 4e 
Ylsnice Y Rusyni, u letil§tl. z.datel J••• alao 
Doneal. al Jemu s poeypmlch !itD..ilet te zc1l, u•elebil 
ee na a1 a •'d.Y opfel o atudeneu se!. 
A. na prot.lJli sea Jee11 si <'1okola, &;netone!na pmaítaJ. 
tila eeetar m'I • událostí dne. 
zaeinal M■tupea do pomalovan4ho pruboYanfho autobusu, 
YAci z kapes na a. �l, !ele■ ke sdi ••• 
'f toa :ti lam hnl hlnn:t roli alad:ťti tterl ■i lf'l tuso, 
tume podo'bn!ct Sotta film ekon!il.1 t:t■• Jat si mlad1t 
doneal. ke adi JDJJDD lidl.ilStu e YJr.Y tou AaohoYnie:C na 
sedadle, •�aal snow, od 1aa,t1cu. 
N4atup do poaal. OYM,ho, pruhoYen,ho autobuaku, rici z 
kapes ne at. dl, �el•• te zdi •• o al do okaalitu kdy ai 
.mladill:1 ani tek podobni, éb neel ke •�i por/panou 114• 
liatu a na protAJ11:í 1di ei donetoneana proa1tlil fila, 
kter,f saMnli. ••• pes Jitrni!tu eeirslo 
Sadil jsem aáa z'"Y ke zdi., tat jat Jsme epola aed,val i 
T kiaě Ča■• Y poslední fadl, eby n,11 nikdo ■ezadu neoěa• 
11oyal. rn k1' t, �tyfikrát jeae zbltld i jeden a tm tll 
irogra11 non et op kina, neA Jsme ae nab81ill c2oat J!lk 
rideckopopulámího filau o livotě a díle Alberta Bia
ateina, tak s ebe. Vyšli jsme ftn s kina, ul •• s etmilo. 
Dole na 14datku sáfili hodiny a ty Jal fetla, " !o ul 
J • piU ee<1JD1? " 



Crilal. i T nla indi,ni: na kenioh, sa niai •• 
baali bil oli T Mirotlah kloNucicb a Jelt.l 
!lrltob nob•io1bo A aat.1■co na drub4 obila• 
■•TO• tm u■al T&T/ 1'oue,1, .lct•rl ti bfl tak 
podobat, Jeltl llk• OYal t ladl,nat4au UNru 
T d'1c•, aa prn1. obrasoTCe •• ul v hrosn-fcb 

.tPd:ťcb niJel na zeai ae 11pe11 v srdoio 
AMrel Jualtol 

Jak J• ten aae relfJtivml �iJaa ještě nebo 
•I ••t Za o•ll lat oal,dnu·aai o hodinu. 

Je cb cela aoln41 le 11.8 71> ici J'UJ1ba je I:� 
deyit hodin yeaer, tdelto o aedumdea,t a pil 

■etl'\\ dil, na ecaae teprye 20 hodin, 59 minut, 

59 yteMn. U! neb o tepna? 

Juabo, a11,ček a pijan ml zese poplácal po 
sad •�tu, Jfelam ei e tím hlBTu, bolta, fit, 
■i a J' citia J•k je rospilenj, roshicovan,. 

Jela ei II tia hle, u. 
Tak Jak al a1 te f:íkal ty, kdyi Jsem byla na 
T,l�oh, odletět nebo neodletět? 

tea ul to Yi■t 

• Já řekl, " Tap ne?" 
_,lo. U! nebo ttll'Y•• ale byl oa 
tec! 1l1 ••dia •'• T prllE&l4a tinl a bn ·pfeat,YQ D 
a bez tlb • ei butb d ya dny p.m aítat tai,1, tlle 
eWe dellí til■o 

1-�fi kll �, repr:t1e bude o kousat, o ch'filtu dl'lli. 
O pár ok/nek• kter4 pa■lt natllaJe SIIIIJ y tuU 
dobu, tdy bude sliro Teň na p:ro tlJlť t:e� pm ■íta 
ium,1, nonnky poslei1ního me. 
Zest,mu o& čta f'-icet osru hodin, de tet tiet7 o mnoho 
TÍC. 

f8 

Mil Jaem na ten film o Einsteinori dáyat ňt�i poeor. 

llěla Jsi. mi to dovolit!'> 

Ano, dl a jsi mi to dovolit, nef1d1 ti Nat�zat. I 
Nemusel bych tecl mo5!ná eeť!ět s otlaaen,m ze.<!tan na 
priev4 iachovnim.. Kolfffl �r.>kola dva metry ai lni zeti, 
plech• pobi t4 � vef'e e okfnkem, jato má T tinl ot,nte 
promitaa. Ok�nko,tter!m na pl,\nA to.ntrol•J• hladJcl 

chod celulo1<bv4ho páetu mezi ozubenj■i tole�ty. 

vne bllí Y naproat,m pof6dtu. 

Podyod1 ielbsl 



Jlil11Ji -�ba I Je to aprávn_ý tryat,a I Jet. I 
Ua1 tD •• mnou, wd•• to apolul 
Se4:!a aaaa 11plni vsad\11 T němo Tak Jet Jae■ 
e tebCN aed,vala T kině Čas. V poaledni fadA 1 

ab7 úa nikdo neok\lkoval. 
Tea aedía • n1-. a Juabea. S nta a T nim. 

1Aůa J••• si boty a stáhla „puiil!oct,_y.· Jse■ tak4 
rosp,l•"'• Mé■ volnou 1111kni. 
Juabol 
Ty alonel 

Y klni aael 
Ty Jai tm pr„ I 
70•5 tát 58 I 
Jat,pak amat)q, jak4pak. 
tebe J••• hledal.al Tebe Jsem naělal 
Wecbma ei na prsa yYtetovRt tvaJ monogram. 
TYoJe !ťalo. Č:Celo tv4ho tahu• matl 
B 7471 
Tebou Y7tetovato Celou aine potetuji 
Jal tml • J' tvoje �igurke, pl�ec. 
Tahej ee IIDOUo 
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!i Tot ale lm :I. tou ap:m vnou rychlost 11 oko nio nepo■-

"'• St.et. ict, otn alty • • at fťdaJ:I. tak rychle, le: •• 
elt!vf.\1 :I. T Jeden, ft z<iinliyt pohyb. Ani pn,aitae, 
kt•rl obl!ae Jukne do fÉ lu oklnkem ve dye M ch llff idi 
nic podesdfel4hoo 
Upn,atfed c.1vouaetJOV,ch sd:( kdosi nehybn� eeclt na 
por.tpand kovovl lidlace. 
V eoueemich d vefich vid:C tot411 v dal lich tak4o 

Stat.lct4 oblll Bky •• etfidaj :( t• rychle, le • alclvaj 1 
T Jeden, w mdllnliv.t pohyb. 
DTacet pět otlnet za vtefinu. DTecet pit km t l!tyficet 
oaWD hod n. Spousta <h 01 padee4t. 
Přes ěaio. 

Popoaedl j, • na okraj !idl. i6k70 Zf!d ek ane ul ,,11, 
bol1o 
Sedi■ tea ne políčku R 80 

.Pro■ítel!" nakoukl <b �lu a sni n(IDatfoeh1 HJ1 rol,da. 
Ale u! anetnebn :I. }dt lachoT011 :tigurJcou ae kterou někdo 
taNl tat• a by lllU vytfíekru..a co aoln, nejvíc, aby • 
ní co neJ v:Cc vtf:íak& a PEK Jí o�toYRl. &0upifow 
konio 



DoAla jsem bosky na záchod. Kov a sklo. 
Pastelov4 barvy. 
Vykasal.a jsem si .sukni a sedla si na 
Jumba zády ke směru letu. 

Vzpínal se, chvěl se• vibroval., klesal 
a st oupal a padal do vzdu�eych děr a já 
B nillo 
Jumbo, přide j I Miláčku r 
Rvi to vl�. v/Al Kam al mllže�, já vydržím 
věechno1 drah!• Dearl 
Nepij ae se svlch driatětisícovfch kB.nyetrů. 
Lokni si I až ti letec.k.$ be nz:Cn pote �e po rtech I 
Až se zakueká�I Vzepři sel 
Anol Takl T B k ••• ta k ••• 
-

Pfisuili jsme přesně ve 21. J). 
Omlá�la jsem s Jumbem skoro o hodinu8 

tvoje Zo 

Vstal jsem, �idl.ičku d:>nesl zpátky ke stolkuo 

Kdesi odbily věž ní hodi. ny o 

Lókl jsem si hořká mel ty o 

Rozq, nul jsem knoflík na kalhotech, kteri mi 
nechali a s edl si na studenou kaneninu �zácbo
dov� mísy v rohu cely Časo 

Stála v rohu, nEJ,>rAvo ode dveří promítačovi 
kabinky o 

A tak jsem seděl a stárnul, tiše stárnul o dva 
dn>A, 

tvť\j Vo 
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RESUS 

Kdo je to? 
Kdy! mu šlapu na pa t_\.r 

!adon!m hoň mě ty 

když nevrh, on mě 
vrhám jEho já 
já1 jeho Já 

A tak žijem 

jako bohea zapo�enutí 

bobémov� s rudým aátkeI.ii 

kolem krku 

?ostáváme s ky jam 

za nejpustším rohem 
z jedzw strany on 
z drub4 st�any já 
já, jeho Já 

Podle zálesácké příručky 

batohy a uhry na zádech 
on·schopen žít mlčky• přískokama 
já potichu a tajit dech 

Dva ětětce ztve<11, od latexu 
kocovinou po vině nevině vini 
poslední práčk.},· v tubě dexu 
zapomenuté na dně ve staré sili ni 
on a já 

Kdy! jeden stoj! na slunci 
druhý čeká• stínu 
kdy! je jeden atřizlivý 
druh$ je na mol 

ano 

dvě kuličky naftalínu 
na dně staré skií.ně 
vini než, co já vím 
kocovinou po viněo 
Kdo je to? 
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JENŽE, TAKŽE, J>ro TOŽE 
/ Výmluvy l 

Cel.ý život 

jsem chtěl než rozdávat. něhu 
vím, mám divná chutě 
žit s sadam Blavatskou 
a na�e monogramy žlutě 
vyčO.rávat do sněhu 
a modře nebe 

Jenže! 

Něhy jsou .nzdány 
Blavrt. ak, 1e sbička 
pi'e st c�e zebe taje 
ta tam je vllle, když 
v paklíku zbyla než 
plonková sedmička 
a trumfy jS0 u olověná kule 

Takže! 

I nebe je ve skutečnosti plonkov� 

jen PánbO. s pik&lou o�ních etin� 
ho sem tam zblenkytn! 

a když pak zapláče 
rozma!e si oči po tváři 
ty nebe neplač 

Proto!el 

Od toho jame tady JtJY 
plonkoyt vězni 
a trwatov/ bscheři 



lo 5. 1981 

Ve státním znaku 
orel a panna 

náro�nim sportem 
ěára 
horník nám káže 
tlučauba tluče 
a farář fárá 

Co jeden napiňa 
to druh$ selkrtá 
stejné jako před lety 
jen o nico starší 
stejné fronty na Seiferta 
stejné fronty na kotlety 
a měsíc lásky začiná 
při parádemar�i 

Večer u líláchy na Petfíně 
zjistiš le nový Bach 
vystřídal staré Bachy 
a strach zase ti.še stoj:! v kf-orl 
jak figuríny z výkladní akMně 

Kdo v1 
možM že ty 
a jm4na jiných 
zdobíte něě:! m.anlety 
vždyt měsíc lásky začiná 
Mkái si .mno na cele 
s Viléma, l\Ynkem, Jarmilou 
citite jasně na těle 
rnanžetJ toho kterého 
vždyt aiaíc lásky zaai.ná 
dneska múle d:ruh,hol 
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9o 5. 1945 /Praha/ 

Byl jsem vtefinu svobom$ 

a to je v�ecko, hodino? 
Tahle ch vile 
po tolika let ech ? 

Nedávejte mi do wiruěe děcko 

netik� te mi hrdino 

ep:!� pedo:t'ile, pederaste 

co je mi po vašich dětech 
chci ženskou a zhaste l 

, Ne, nenoste mě na rukou 

jak jste st. ejni 
máte to asi v krvi 

,, 

s usměvem pozvat na piw 

poděkovat azbukou 

a nebudu posledn! 
a nejsem prvf 

., 

Ano, vy:totte se s tank• 

ale neříkejte mi sp�aibo 
nějak rychle jste zapoměli 

to svoje Aestilet, 

Danke ooo 
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Č�KÝ SNÍŘ 

Db prázdné láhve -od mlťka 
I • 

krapet lil do vého vína 

zavtít se na záchod 

a;při svíčce 

při svíčce louskat Saturnina 
I 

• 

Protože venku m.ivém občas pocit 

že jestli žiji 

p� liji v Tramtárii 

měl jsem se narvdit někdy jindy 

třeba ten den co u�řu 

a_: nebo na Svatýho Dyndy 

A pak si vzit krapet sudového vina 

do prázdné láhve od rtlíka 

zavfit se na záchod 

a při svíčce 

při ančce louskat Vaculíka 

Protože venku bych měl občas pocit ooo 
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Co se stalo v hl.úinci 

LISTOFi,D 

�ořád bylo �eplo a &lunečno. a� se zdálo. ie leto3 !ádná 
zima ani nebude. Ktiětr..nfia 11e l.eskly Jj,upeny v podzimním žlutém 
alunci a t.feAn� porlle nilnice měly ještě ilutoct�ervene lí.stky • 
ale pupeny mtl,y narašen.a jako v březnu. Na ndventu je krásné to, 
že všechno začíná znovu, zr..dělává ae nn to,, všude je plno pohybu 
a é1ění a j&ro je nn d.oafih. Ji.i v lednu teprve vsechno ztuhne a 
znehybní t. do jara je dlouho, predlouho. 

Pan primáf- se sase nermst+ihoval do svého nového domu, 
protože zdražili opět naftu. Lor.i to na podzim také odlolil 

nu je.ro, pr:.:,tožo ji Ulké zdražili. Z :istá.�á v ťtuJ.ném nlu!ebnim 
bytč, kde pod kotlem při�lúrlá pneient. Vytápí oe tim zároveň 

ústisvní g&tráie tJ proto příděl u.lu.i není jeatě Olílezcn. Paní 
primrif'ová je neš{ar;tná b ziaomf-ivá. ;-,táJ.e Si 3těžuje na ·to, že 
nemá �ádr-1 rodi.nnt život. Pan primář prchá do ůstsvu a vrucí ae 
v hluboké noci, kdJr pa.ni pria.á..�ové spí, zah.i'átá gumovou láhví • 
. K ránu, když pan primáf- U5né, kopne mu studenoll gumovou láhev 
do postol.e, protote ji už nechce Iait. l;;nn primát bojuje pa.k s ledo
vou obludou áo rána, kdy 1 zachráněn budí.k-e:m, vždy znovu objevuje 

prstou povahu té ptíěerné vijci. 

Onehdy byl pan prim.áf' nn večírku u jednoho z koleg-d d b3l 

tam sáQ, protože paní ai naf-íl:nlu nn mit�rdnu. Hneo druhý den si 
o.le vfimle, ie p&n primá� je nějaký uvolněný a juko ommzienj. 

ivý�ila dóvky svtilio milostného &ltruiamu, načeií pan pri� znovu 
zesmutněl t.\. rozt.eaknil ae po r.ějnkéu jinén lep�im :,tivotě a jeňtě 
vic se zatvrdil proti novému domu. který ve avém sebezničujícia 

altruismu ovó paní postavi1. St.ále se ještě zdráhá i:!t v něm své 

dobro e.ž do smrti, kdyby ae au nepodafilo ptedčanně se neupracoYat. 

!--a.ní sociál.ni vdává najednou dceru i sin&, z.at:ím�o druhý syn. 
al dosud nezvedený. ZÍ3.kávé pf-ekvDpivi titul vzorný voják. l'iiie 
o tom matce, kte.rá si �alela, !e vol.kou část vojenaké služby 
ntráví v baae. MtPto toho jo a nÚI interview v rozh.laae • .  

Pan Hora, Jeden z nutákťl na nejtě!&ťm oddělení /au{ák je 
pacient., který ee kývá so atrany na atranu/, pfepndl po.ní doktorku, 



kdy! ila chodbou a v ruce držela. peně!enku s celou V,platou. Pan 

llora rogtrbnl peně!anku i s penězi. protože nesneso us�lou hmotu. 

Pun1 óokt.orke to ale vědě1n a neměln mu po.ni!enku ulausovat. Rvala 
se s rúm, ale Hora byl tiilnějfií. Roztrhal ul mnoha.krát. na iseetřif
kách b:10.z.y s mitH.é hnot.y a boty z ko?enk_v. Je t1a pověstný. 

Pan.i l1lallE.I„ paycholožkn, se z.umilovala do psychologa. l?ovídala, 
fe oi ve svém vztahu k llirkovi kompenzujo svdj neodžitý vztah 
k otci. Je nn sYém otc.i otiile závialá, to je její problém. Mirak 
.je závislj nn tw.t.ce, to je jeho problém. Jeho prob.lóm by se dal 
vyřoňit tím, že by mu dělale. matku, ale to ona ne2t'iže. Ueeití se 

dost silná, aby na eebe vzala tu�o roli. Také by se tím. novytešil 

její problém, protože ona nepotřebuje, uby byl něk,io závislý na ní, 
a1e musí si odrengovnt svo.u dětakou závislost. 

Zeptaln jsem se ji, jestli ji !i.:irck miluje a Qna jeho u onn 

se rozpla.kala. Z toho jsem viděla, že je; neětoutná a proto se 
pro:f'oaionálně zabývá vytvár.an1� lidského f>těi:�t.i. 

Ve studené podziWti nnci, kdy n�padl první sníh, al.e já se 
o ťom doz.vedě1a až ráno, j .setl měla sen, fe v bláiinci dolily voechny 
prášky. Byly Bllědeny n nové nepřišly. Mejdff-·iv vtrhly pacientky 
z ěer..ských odděl.oni na '1U&ská, vyl.ooil.y dveře, virtrhely mi":íile a 

použily, kdo k použití byl. V&.dycky jsem, pm1y1úela jsem si ve ar.u, 
tikal.a doktorům, ie pscicnti stradaji a nemoci se zhorsují, ne-li 

vzniknjí. Připouštěli to, ale nedalo ee nic dělat • .Pokud se pama

tuji, t.rpěli léta jen jeden pár n tomu dovolili občao ..-yjít :;i 

spolu do lesa. O ní se vyprávělo, že ji zavřeli do blázince, 

proto.že přepadala mužské, n kdy! j:! nadali, tloukla je klackem. 
V lečebn� se saailovula do t'ilosot'a u kdyby je ntH�do opolu potkal, 
nevčtil by, že jaou z blázince « zfistal by atát, omráčon mlnem, 

které se line ze dvou ntariiíc:h �timilovar\Ých. 
Ti dva, f'ilosoť byl ve snu jef>tč živ, si vlezli tipolu nu pokoj, 

�amkli se a netowtili po Umní revoiuci. To �vódčí o tom, �e &umi
lovaní lid.é nejsou iádnémU zřízení nebezpeční a naopnk. Lidé, ktef-í 
nikoho nerailuJ1, vrhají své ubohé, nik/m ne-dopln<mé Já do politická, 

item revoluční činnoot.i. Chtějí změnit �vět., v ně�! nejsou ati.lstni. 
Pan l>oláčak, kterj ee vi.dyclcy !Gn8kjch bál, Vl.rhnul oe DYOU 

garaou na emonvé a obnadil první tpnkci, oamonanec. Vyhlásil ov�j 

.stát. a prdis� nutil, aby vnikali do pokojných venkovských 
óoaácnoetí a eexnoJaOvoll obyvatelstvo o ncvými stUcon,y. Vesnil\ané 
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je \'3baao:vali a ntarali ae dál o s·vé s jnk vyd�l.et peníze, jnk se 

udfít. ic: s.rart.i, co uYařit. a aníot, co je v televizi a čim budou 

topit-v úntřední:s:i topení. 
l"'bn Poláček zatím rozesílal dopiny -&U t:eoen a parlementťml 

mocnlch zemí, v nich! jo uvědonovnl o vzniku nového at.átu. Dopis.v 
byly ř'ddně nadepsané a o(rankovt'lné, pro�ole pan Poláček 'byl na 

převrat. dávno pf-ii,reven. Povs·t.nlci však opomenu.li obsndit rústnť 
poštu a počtmstr pan Hrdličla1, loajální úředník, záoillcy pro 
jiatctu zabavil a pfečetl. četl všo.chey dopisy ne ze zlé vůle, 
ale ze: r;vědsvcsti„ Znchróni.1 hodně lidí, protože udnvtičské dopisy 
a anon.rl:Y aahnzov&l. Věděl o kař�dóm všechno, nle nikdy ničaho proti 
nikeau :n.epoňil. Měl za to, te svinstvo je tf-eba uklízet n nikoli 
rozšiřovat. 

�n Sblničks obaadil. .m:!sto t:.editelc l,éčebny. $tejn� už dávno 
i . 

všechno řídil a kvO.li i:ntriká.ei. nebyl of"iciálnš jmenován, aa te<l. 

svolal ipersorJU I ale nikdo nepřišel. Se.tťt.fičcy �e bály nezpr.:1š,;;. 
kovanjch pscientd, opustily ústav a zorýg1ovaly oc doma. 

J>�n llora, který neunáší umělé t-...Řoty, bi¼hul po -v.ai �1 systematiekJ,-
vyhled6;val n ničil vlie-ehno I co bylo um.filé. Vyrval ze zdi trubky, 
rozbil '.kalíšky od nvťěek na hfóbitove, kvótiná�e, trltal ntf>eC!hy 
z ld\l� a ničil klir,..y a rybril-n.kó náčiní, .hraě}cy, kabáty, šnty 
& kvčtii1,y. Z.d.álo ae, le je6tli sa jeho bl,znivke. dál rozroste, 

. p"cient. .Hora zbaví kraj tmčlých hmot. 
Notoričtí utíkači & neklidní. se vydali na eeatu. Neměli ani 

onad lá� cil., ale jaaile tH1 otwvfela vratn, J>Oča1i utíkat. 
Ti, k�e.f-:! zfultali, krou!ili vs! j.oko hejnp l:rkttvot'i, naletovali 
na chodce a tt>eně pi1·ed nimi uhnuli a zdálo ze, že neianji ani žádně 
potěšeni s toho, ¾le někoho k sm-ti vyděsili. lievádvli ani jak ee 
jmenuj!• .ani kolik je jim let. Hetut,ili, jaký je rozdíl mezi 
�okou a·cybn.ťkem, kdo stojí a stál v čele státu. Doti se jich 
bály a !anské taky, pt-eato�e nic nodlil.nli, jenom strašili. 

RO!enka. llare,§ovd, zru:i.lovaná do pantt. prilmře, t..loukl.a na 
zaněené'.dYefo jeho pracovny a dož.adovaln se ového tak otevf-eně 
o. konkrétnl, lo se to psát nehod!. Pun prin� stejně uvnitř neby'l. 

V phst.rojení aa pacient.a opustil zároveň léčebnu i rodinu. 
Fozději:neunesl svou avobodu a volnost. a hnán pocitem viny utopil. 

•• v rybníce. Tůk ee stalo, ne se ,neuprecoYal. 

A vr&ta bl,zinoe zaln dok-01'-án, n ti, pro něž vesnice b�lll 
pfili.ii �lá a t.oulili po vyš��!a po3tnvan1, uf opu�tili humnn a 



táhl.i pf-es pole. :lcdG uf nebyly pol.ní cest3, prot.ofe Je jesecláci 

ro zo�al.i jako df Í-Y. r4eze. Zli dál, přes hory a lesy, na sever, 
m!�iXi k hl.avnímu městu. 

:frobudilA jsen se zpocená, s poeit.ea, �e cych měl.a ok.rutitě 
' . 

ně.ku bolet a něco udělat, zabránit knti ... otrof'o, nle kdyi ,jgem oe 
posadila I uvidctla jaem ni:zký bílý ritrop. rouru od kamen a pol.ičku, 
na n!l je �yrovnáno atlo. Bilé, vcJ.ké evetlo ne i�i.řilo kuchyni a dat: 
vaecti,no bylo tuk jasná n čin té. l,akle jtH3A se nejdřív, ale pn.k 
j.sem '.uviděla, f.a venku napodl snih. Kolem e.ow bylo bílo, neporu
šeně� jediná st.opa nevedJ..ti a.ni i-8ta ani ven., ani rosomáčí stop� 
tu nébyla b podle toho jseie'í poznalt;, že tnmto byl sen. t.finak 
u! by tu byli• 

llda .1:rise-cvá 
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CH A TI ft S 

- .............. ... 

vln ... tnim jDónom Dt:.n1.il IV3.fl0v1č. �"uvncev ec nru:--oili.1 v ,Otvz ... 
burt� 30.12.19� o. oomf.·el 'ti\: Vt.Eeld v úno1-u 1942. 

Dovetskó :pi•iruěl� oo zne.Ji jalu> autore básni pro út,tie 
Jeho oetotn1 tvorba jo 2nčif'rovárul vooo.ji1 že byl llcnc� 
litc.rárni r,7:xpiny Oht}<IU /Objoc.inuů.jo realnor-.o isti;.un.etvoJ. 

0tl ili:'tlnó ť olov� óoe1ocát;S·ch let so Cl1t' ••. ni:sove 'ůot:.1[;Č� 
lú tvorba" čoo :·,č tr:. .. r.m ol,jcvujo aor.o�iooc1:;; G c:�-01·c J.ck:.· i 
ntnti o noo. 

d'oo�'?i'.i Č vonélf-·'Ům El rootí"·oot:· .,v-vJ. V<?. sv,� tovó li tc.;. �.,.tui·o /lr.rlf..1t;d 
ocyk o ChtllTJOům vyn.u:11?'.ojici.m I--.. ,cklotew nčkoliko. básni Václav 
D"''ft;,:,,,.. t.�be 

Uváot..nlJ p1-Úzy pocb.6.wji z rukppJ..onó pozů�tol.ooti ou -
torovy o byl.'i· r . .rvnt ; ·1.ibl.11-.ovruzy w .·4. čisic t �Lopiú"'U P'.o.n
tincn t v roce l 9tK .• 

�-r ma Jel.i&owtn llt� uv.iG(.J.o c ... rinozt Cl."Wtetict'..-6 octco 
cl?Jlpik.y Cbř'LIU • 



AleseJ .Uex<dtw.16 Aloxo3av lvl opravdo"f'j· rytff• Jodllou 
Mpfíkla.d opatřil ts t�jei ktel'O.k �i 4da v.a.kopla o 
obwhn!k• e WltJ' �i· Y"Jl;adlo akl.eněd trt.úddlo m. •-CO'lm i-
pa u ro�lJilo ,GO. Al.e:&Vj ilexojn:16 cht�i � �. r� 
se, le ae o·'bOtuJ•• vyekočil -. �írt-dT a t:rmnaJo, u�41 a•�-

l.41 d. hubu o .k._n. J1.nd1 �1$,Q, kd;J:1 Y14li1 #tnou 4daiu• � 
P2,"ol.S$8.la l)Ňa p1� a �tila B.Ukn! o hřebík a nemohla tea 
anl. c,-ítllo a-. tolik se :�'.!�, le al z .roz!ilém � 
til 3,asytm dva ;.��d.aí mb;r. A1ue,3 �jev1č byl prostě ten 
na�opn�40vb�ě1 r,t!f-, -e to nikoliv poU$G ve n� k dáltv1m. 
liemr�i tehě lehce by1 Aluej -AlexeJevJ..ě oeh<t-tea oWwvat U
•• r.a Vúu, - Cuia • za Vlast. oei teti dok4zal ..,.. l·\r.l.láo
t4il roce ne �-č4tku n!méolw v-Jll:7, k�! eo a vlkM.kaa •za 
·vlasti• vrhl z L�t!ho patra Ok.na na ulie1. >rl:si:j-n �dtem 

ee A.la:e� Aleajevi.ě nezabil.• od.neel to potl$0 n.ě�akou tou 
b�i, e._ brey Mto_ by1 Jako wáeně ho�llv-á vl.c.atenec pouldn 
........ � ......... ,. .. � ••�w-.-

U:a trontě De AluoJ Alc�Jovtč V;rt.nnrr� neobu�3ni 
�ii� city a �d&, .k.�vi VSlOVOTal slom "prepo:r", " 
•t�tlltl!n" Mbo 3en pro-at-l} "opolet,e • lcatrul.y mu po líci do�o

t.á, slq. 
V ie.� NOC byl Ale,ce� -Aleajev.ta reněa do )lt!dt 

a UA N M -��J, n.emt11. 
lak.o invnl.ida x. stup.� ilenJ Alex,,�ev14 m,rsco-,al., a 

�fva�e vo.]Mho &wu. u.U� 8"' vlbst�ueck6 cJ..'7 a r--

V rodloVON. • ltC>Ut;� .. atinem Lebo�lftm -poneal. 3� · 
AJ.e•3 Aluejeri.! owu oblibenou wtu.e •tyPěl �- .za Yle.st 
a� .j.Mt4 a1 l,flal. n� 1131 v ddslf!>4ln\ td:ly posdš 
•�po�. 

•.ro:t. bl,?,QoJ• hkl. w ltoostt� .Lobe�v. •»•�'ri·l-11 p.'0-
opěoh a4le -viu,1 pokár.a·t powse lJlmalvt .• 

h'° alcva ae ilOXéJi UnejeT1!1 a nlJek&ho :Mwda 
u:,l& nuboko �o 4ul4t ool �•� ffd1o .k tL'G\t, ie • J11 Y "dn
n&oWa JOO• .DUhn1 l i 'b e r & 1 e m • k t -• r 1 • v I • 

a 1 .h I I a I a 1 t r p ě l s Q v l o. • •• 
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bvoluol �al. Al..ue3 Al •�•Yil •· naderrCm �r,sto, 
lo mu. 'ftll1l patid.. Eons�aottt.n i.e.�v .l\o �eau dohll súobo
-.i lkiM'V')m �, čt1kolád.Gu1 �oANrto� e44lom a -� 
hardml �d •. Kqi eo ·riů ��aUn J,alto.dT rláhl.e atraUJ. 
·nor-n/iao � nul;rslo ilea�1· AlUV-�GYil:1 Ml ·•b.t v,lol tia uli-
ci t- bf-1 li-v· • �. l,r,oMtku Al.esa3 il�CtvU JJlltabo'nl 

-� a. Mital• "Jló�·-te• pro l.áeku boUť E.ovlkc\• tte1'# ,rr/
mi bl!-4ěm1 �l ea vJA�. ·fo se vkk nesetkalo s �-oh•• 

1�1ex,ft: 4�::ejavi! pQk rw.hr&dll wvo ·YLA&t � lmV'JtOCE. 
Jen!� ani to neměl.o dspoch. Ale� .A,l.ea:�nc teq sloW re
Všl.uěai p!Hň a ��le 11pah�l .M ulic1 čl.ověka• kt.� \171 
:podle náz<,tu Al$D�O Aluej.eviěo gpůoobilt dát elmnb.u, udě• 
1a1 krok :vpi-.e(l á bNi1 �ně; o hl.a� nriceniou. dozadu• 

Ua 'barikddy 
voiehni v;,�--deltle t 
� fa $V-O\lo4U 

se �úno a �-.e I 
A b\lJaŇ •. . 3 GK'O to aa�_j! '.Poltíei •. si Al1rxoj Al.OllSm!, 

př,idupnul !CrP..,mtl.ekem, lU\St�vtl klob�uk a pravila· -:»e'" el
�. p� l� boit1"• �-o p---:mábalo ti .AlexeJ Alólt83ev15 pak 
uf jen d!dka k� ado�-1 bea �:!-dl.a. 

ToeOk.o llo 3a1: so patM, kdy-i tu se w dVi�advfiC4tis ro
oe A1a•l · Al-tu�fl'l! •�i.mil a 31·e'1a: %van.om Iftnanoem l'U• 
-�3� k\erl na Bennim naWot! pzro(láal sl.une&,.icovj o1e�. 

-�Jn ponal Ale.xe�e Alem.jevičo Ao kavárrq'• POb,ofnil ho 
opnvclDYS!a)u k.ávw a po,3!�• a ml�nía �. w-1on1 

mu ideu-: 3ék4hod. kompliko'ftA'11o po� z č,aho! Alue� Alexe
�oTla pÓohopil lJ0'130 tou.ke le bude mu1 t n!oo uclll4t a bude 

- , 

u \o ,od �,na doat4vat llě·4o•�tkov4 ·pouu��- Alexe� 
Al.oa,4"11 oouhlaail a l'Ueyr�ov, abf ho ponbudUi )m.ed • 
1X'ldsviil. pc4 atolem 4ft �ěk.Y &Jo a- kra.1-11lm oi,-n't 
wě,kj Badia-. 

-
_ 

Uue� AlueJevlě pot4 �chát.·,Gl. kal.U � k �.1o
VQYi .na. \nt. 4.ofl&l od n.ohO M3ů4 pilpÚ7 11 neiitff� p()6-

I , 
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JlitlT a se apoutou nsitek• v-zal. D&:li_, poktl4 to bylo v 1d.1ů• 
a �•at1ile b7lo 1'to• l)cat ctrouko.ldk.,a vy-dal ae podle � 
3�� � po JUt�ul�šťch �. ftJI \lkáal papŮT1 

4°'� ,něJtlk4 l>tdtnk7·• a.aloi.U i1• na 8'no ne.t,o na vosúk a 
. ...... -

vell,r o4vGel Mk.la:4, k l\'lan'�ncvi damd. Aviialt I•� kdyl 
u•u.S AlueJevi� W'.l1 sv4 oáňk1" .k �j01'Dd '11tu. vMot> 
pili k 11• lft mnli. �e4on S nich 'nt WjeAakéla pl.áiti, a 
=--ep-tali ae-1 •�te e.o ilue-3evf" J>otoa AJ.exoJe AlexeJe
Vile poea4111 do aut•bill& a odvarJ..1 h<> de vi�eni. 

t 1J vý� Ale:ze., Ale:ajevtiS m.c .ne.,.•4.,ai a neue\ile 
jei,. �-vai. lo u,>ll - NVOl\i&ú Yl.td'ňt Heno lql odsou.
MJl na 10 l..ot do V7.h.uanshi v nvertúch Mateoh nli vlasti. 
Ka-,l 410 Alouj AlGXltJev1! T osae.d'faoátéll vrátil do Len.i;ngr�du, 
vspomML si �.Mm aakéQ�il kaaalO, _pcste�l "•.na� 

fol��Ao tí-141'• <Mno�� nrátU hhvu do�. 'přiclupnul 
�mt"lek.om ·a �!val# 

Ba bartkáq 
vaiO'hni rn4-t 
&'tea -�m 

.- . U9'V'U\i/ 

se �ěťmo a �erael 
Jwo 4o noa.teč11 eazp!'ft.t -Gai 4-wltrát a už, -ho vezli 

m.ttOAObilea be-e oka nškea drem k A�ité. Zem :O-e p'O IWJA 
slehla .• 
.. . B\\le1 to 30 te� ��n1 l1votn! příběh '�eni tdho 

� a vlutono• Al•.x.e�e AlexaJeviče Alou�ova.. 



...... p L ·-

Bylo to J.eltě pt<,4 N'fOlUCÍ. 

Jistá kupeová e1 �vle • d.ei b:u'oy· Jí -wl.ftle kuočb, 

Pftběhl. kup„e,�pftiwlán mml�lčin;.'ti kiiken1 olts.al:ltl 
ptH'!h.opil ec ee et,!\.lO a ocbr.�Ytl $O jalt Jen tllCtlM dilvt.1pn,. 

Od té _obv!1e byl znílre "iem f �tel&a 1t1ě1rt.e e .ev-clili. ho 
co S�tt:1.• 

Jenle :po ityI·eoh .lf.'tť!c.h p�oe v senátě ei mi!�ct� kupec 
.J�·� n-ou večer �ď.vnnl t, de ;huby mu vl�t,ěla ktlksťke. �-

n�1bt!Ue lcupeev�, p'l'1. itcl.ána �ni�:lovým ·1tl""-ikaili a aaollf.i• 
vrils •• j&k jen metne 4�v·t.1pQI. 

Věhlea „její vynůéZ-11vCE:<t1 •• l'¼::�letě.l po cel<i �;;ubGrn11 
a t�vou c,tvozl1 do tll.-CJVllÍbo m'ě�t.e, aby Ji líká�al.1 mt·trc
p-olitovi. 

l1et.ro�lit.a ;:,o-Eloucool ó.lou.t>.$ r;M:Wh kupe-ovd·, z1v1ml 
,e óo nutzy mu _vl�til� klJkefilc.ae 

P.l-'i!'.:iihl Ivon J,(!.;1tovl�vii GrfeorJev, pi'i"folán mehut�t.l 
t:H'rtni;;-ol.i tov)'ia. k!·ikc-.m a ��·val ee jak jen . fno ódvtipně. 

t �l).r.t:3 J 'kO'F lt;;V ič.$ G.riť41>-l" Jev & :t'i' to pf� Jm-,_flt<Vtlli ne 
?von& J�u-vl�vič• A.nto,miv" a p.ť-t·at:<$:v.�l1 lr.o carovi. 

Nu!-e I r..yn! j� Jil a?'ť! jmé, Jak doeetthl. ?van J�'!z,{,) vlevil 
Antonov lťVÓ .�riéey � 
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hlí� 1!ich�l.Bngelo usedá .r-,.A hrc�;du c·tbel, poťpťró. e.i. 
hl-ťi.VU dla�mi, 8 --ett4!ná pf-€6.m.jilCtt.. V'�O� jd,e kol� kohout a 
ltl♦i.1! na mali� Mic.hel&l'l&;el& ev.s� 1'�t.tma,. zlntýme c!lma.. 
D!vá ae a ne?t.rlm .• ěl!'jif ttichnl&..�� zóvl.M hl.s\.-U � -v.idť kc
noúta. XQ;:wut .neuh$.bá poiil.ode.m., nerurká G nebit$ "�••m• lEt.t-; 
lir• l:.ichftlangelo kl.op! zrak a uvii'ido'-lnJ� i.d., h ho p6.ltIJ! �č1 • 
. q9J.!ť· Michelangolo si mne oči .1�a. Al·e kohout u! Gtfltt ne
eteJť -. ncatoj!, nýbrf: e:dc.l...,.dn 1 ode.hází � lrol..c�, za k�,u na 
clJJp1.čí dvorek, na �lěpičí 4.VQl.'ek ko. avfm alep1C-Ůl• 

I!-, mallf> ltiěhel.tmgel.o vcrUvá z b:ro�q e1hel 1 ftf,,pávd 
�1 z ka'lhot �erv,mj cihlový pr�h, unezuje ff:�lelc .e Jde 
.ee ttvou l:enou. 

ž�,nu má �,.lit' Miehelengelo dloul�tánel:.cu, p�1e dve 
pckoj• d.lcúhou. 

�e:t!'t u pQtkává m�lir Michců.D.nr�elo t·-.omarova t cliy� bc 
z.a rLí'ku a vo tát "P()dť ve J l" 

Kcmnrov 60 eťvá a vid.! k.::-uli.. 
"Co je to?" top\á. Y��v. 

A e110be b4e J&ko hro.mt "?o je koule•. 

•�uict Jt'lkd ko\.d.et• ěeptá �O�itl'O'f• 

A z .n� � hrcu s '-t"M:.ttllc i; r-.J.Gd!q1rt ptJ�'la t • 

K.eJ.W.:rov- ,s wali1¼e-t: �1ehtln.ngel.� us-�aJt do U'áv:r, a 
�etii e1 v trávit J&,ko a.,. bř!hky • �ti ee za ruo\t � �ulea.J! 
de nftL�. V-to� •� 11a ne�i twr!ťi:� o bje1tovi;\ ot;rov�lcl. l.t..!ce. 
lo to � bft.? 1'0 n1kclc t\ev.!. Lit!� ut:!i!t;;Ji a fJctu,váv-a,j! &a 
ťl,ow.a. Zsv!raJ! iv�ff t hVÍNjÍ oknf).. Al4? co!pa.k to llldlo pt
-�t"tt'T Be�fe t �o ne,�.dle pc.1a0-ct. 

. ee 
V:c,ro.tt!nám s. 1 1 kt .. �rak v :r�ee l.SP-4 GhJevil& era cebi -c� 

ěeJA4 ·tei:teta., vel.!�4 a,.1 Jako pcirtúlt. Šla s tcho h:rwso. 1 tel -
li.!co. �� n• hrabe tcmeta .ne t��vt ůk:d• 

Zo.yíret Okna G dmet 
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V :nulfo.m e.c� b:?é.J( �il:olt1J Ivt1r...cvič '.Jtu.�in e te.n lllá tecrli., 

fe v� ecko je k.. ur-. 1'0:.:l::. :cine vicako není !'-�t1f .. �tná te kruř 

eini v�t�c ncj!. No.trm. t.e není v:\Lc..'..C nic. Jt, pot.tzt% &dílt:-ní .-

A m(lf� te 1:mi sdílení nr1n:! .• - i.'ě!.kc ,·Jděte 

Ju.�e:n v�n�jťc.í melit> prš �.csezwal kohout&. Po�t);'0Vt„.i, 

pczor�-:;•f<!J. 1 o čti�ptl lq<··1? rv0:c!čen!, to kehůut m:exi.stuJe• 

IHll! ř- to poyodél r:váo:a.1 p!·!teli, a pf>í tel eti- del de eudchu. 

Jtik tc'.l že ne�xiotuJe, povídá, kd,y! tuhle, povídá, tillúe etcjť• 

a Jtí 1 pevíe.á, já 1� gte,tii>lnb \'idim.. 

A vell;;ý r.;ž,J.!ř o�·l.cp il hlavu, a .Jek tak stál., 1¾-e.dl at na 

hro!'.1.&0U eihel. 

D311iU Dandan 
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. � -
z l .á:hve ·v.ycbá�e�.!_i:.plr'it11�ov, v:/l-'&r.f• Po-l'ú.oot;�, J�k 

!lik<·lDj lv�re-'vič t;-erpuci�v <t:-chá no::.;em_. V,.:1itttJ�ti,·ů1, · jak 
te o.lizuj�. VtL�ntte :�i, �lk s-e e.l·izuje 1 ja.k sE cu.:lť. Cít! 
�e �:;:, Jmč vo.liee p.fijf:ff�ně, hl�v� c:-vt�-m protoi �.e Jd"i ·e 
ipirit.-us. 

V�nuJte v�e.."< evou pnzorn:;.$t tomu, i.e Zb z,:-o.:y l;tk.t,}h:J� 
Xvr.tl.evič• neut n:i.<:• Nikt:,l.iv �nsd v to·m &.�;:,;lu., re tom nt�.t
«;,tcJí t:Akfiiň nebo k�,.mtid� ě1 VÓ.bt:4 Jl;C(;; tr(�:.:,v,lbO, !rlG ·r:ú#�o . 
z,t�� tam nein, t� vzduch.. Ch(;ett::-•l.1, _v�!'t�,. t d ;�et,:-li, ne-
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. v -f'te, ule ze z.1dy lUk.olt;Je Ivť,J!CirJ-ič:� n1:;;.,,1, t.-ni -v�enchc;n�-i:h";dro, nc
,..c.li t Ja.k �&• f-:íkli-, r;yi;to-vi ,ter. <-i°ť!, -:.:;,ciíutlť 1·\.'. ·Č4rli:i !. 11eni t.�1.1 
ntc. 

iuie• 11Utt-l11j Iv:u:ievič �At"pucw,v bern !J..:; ru\:y 1{/, .. �v 
$$ .. E-;-.. i.�.itutr.ea � p:riklA'1.á lli Ji k: r.4';1{-<;.;,;.. ,a�l.(;.j lY-h,:lťi\tiČ 0".i(l.wá 
• ;-.tl}i31 tuj� ,� ty j8kc •�:rál.t:� .• 

. 
.1é ll!ť ěae- - X'ÍCi, f:� n i � t�n! j{"m �� _z,(éy Ni;c-0lt:,j1.P 

l'n.tlCVi�o, -nýbrl také :• ·t•d ni_�:, t.L'.:c ti „1'" j:f.c pft•iJ. .)�t� t:..::'u:•11 
:n�m: .xic .a .nic tt.k$ Mni k�le ... 1, �ť.+!-:� .. N�-.p c,ct,.l {"·!_...�c,, -e-c ;:vki

ko11"l �-iet..�nc�, .nel:Gli -, jů ,�a, k(l;Yf,i "1i..ir.-kt ťi;.f;lo; t$tllbyti 
"f <ť ktr�he b.,yt1 • 

� býV:(.·J�� �G všt?lc r,c-uru, t;iiri t;..l·�� a ?tik:ol.f;JQ:-: lv-i,nc vi�;rn. 

F .. t:itt ·t ,vte li1 tute i,:1to$g1i titkol ·:
0
1 lv n.r-vič tw"k:ultuji: 

do l i:.ve �-� o :11r-1tuso.'ffl, p,.tó ji p!·l. hli�u.1 e ktJ rt'5.01, :H,�1<-cí 
l•ibf:V nsm v&h.ňr·a a p1jtl 1 př..:'t11nsvtc; ei_. ·p1Je, Gl v:;.·:;- .: Jf; 
v•i.o.httn pirltus. 

� s• mu t::élJ JY·Vo:llo I filkolaj Iv- novič •Yr i l 3-.ptr! tue 
e aa,· kfl\l• f,0 Gil 1t-tl p�vodlo I �rcn ví j�k no to I 



t.::,., ovňem 'f:.'IUS·!�0 n.,a� -�věait n·L.il&.:1.uJ!cí i peprtn:dč ř•čenc-, 
nlkt�li\i pr.u�t: z� :4s:kcy '41kcl..s.je Ivbntiviče • f_;ftd n!m o :k·,1e1� ooho t 
t!le n 1 c n_"ti;;lo, n 1 c ne�istcvalo ani uv-nitť- NikolsJQ 
Iv1)r�,yi�é• 

Samo:z.h:; J�ij, f'..� viooko •hl.o· bit. �, J-$k hyloď :právi !'{ čene, 
. . 

t.: áátr� Nikclaj lv,�novič aotll p!-itc.m �11ma �ist�v·st. !ro lz.e 
�o�zft.j.ce,ě: �rc:,::ázgt. Jen.tt·• upf-!ra.n� �·eěeac 1 protlám spoě.ívt � t.o�, 
fe llikcl& .1 !Vt,tz.c.vič nt1-cxietovnl. e nee.xiíStU.Je• V ·t:ffl jo. p.r-ávě· t�n 
pro ::,1-é-"1• 

it,tlt.ete .st& ptát; A co lMiev s·o l.p-1rit�t1.11? i;tr�l:)6k 4fl Pt:�l 
ěp1r1tue, j€-stl1ff:.ho v3_pil necxJ..etuJíc( NikclaJ, Ivar.cvič? 
Láb-ctv, čtJ� tcmu, s�t�l.b. Ale kde je �p1rlt�? ? ... tu tzyl, 
� uf t.r:dy ncrd. Říktt$ ;,f·,:ee, ie·N.i-�laj ·I�nc-vu!' ňie-rltťt�je. 
'l:1;11t „1ak to vll'.'-�·tn� j�? 

·I tOtiltc \J4.�ě oe 1 my musimtJ c;t-eel t ne pouhá dooody. 

Ale co to vl<;talr.i pov:!M>t.e? isylo ti čGriiO •= !t> ant �n-i tt 
oni vně ?llkcl� je Iv·21.nc-v!če ni.e r4Cexiatuje • .A jeat!l1h ���le
tuje nic t:ni uv.nitf, a.ni �ni� p&k ne�xivtuje eni Uh�v. JEZ to-
mu i+ tsk? 

Obrt>�tlae ny.l·1.ť p��,a.orn· rt M nf:CleóuJ:!c! �h:iitf:čnc:,ati I jt.�s,tl!te 
oylo fečeno, le ntc noo:xi�-tu,;;e a::i.\. uvnt tfť enf vn.i_, pele ovl(ll/t1 
vzniká ot6&1:eti & uvn1, ti- ft v.ně a.ne, �co -efeJm-i ;>l"'H)e Je, .ml.U):! 
ex.iat.evet, Jtin;;;c mo�. iie neu!..r.tu.�1•• Vroa pak ale t!kánte 

ítuvnt tf" -a •vně "i 

. Zde #jt:.til! se zt-2j.mě dctttali ť!o tlepé uliflt;Y• I� sa:ai ncvíi;�c, 
co M to f·!ci. 
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X 

Eeoo1loy e�á1 na lsp!ěkách a bl&aěl :ni to obličeje. 
Bylo m.i ta l'$J>fíJemnd. Otoi!il J,eea ee s-trt?JlO·Ut ·e1e ·1ttiind1-
lov JUi (fti,il'.1 e Gptt•·mi bl.�:ill do obl.i!e-Je• P�ku�-il J1ut� ee 
IUlL"7t &e pi',ztl b.ndil.cv• ncvir.ft.mi. Ale Kandi.l.cv � p:i:elatil: 
lf.s.J)ál.1.1 ini no•b�·, ty ·v.epltuiuly, Já je pu&tU ns :tem e Kané.l1lc1 Y 

mi o.pit hltrdll. do o-bliěeje. POl'.�lu j�em hfal ustuircv.at, 
. . 

-vklouzl J••m sa ak.Mn a zde J�em ai něJakou c;hv!U odpočinul 
od �ru.11-l.ovýeb dotirň,::·eh pt)hletta. uaJ o�p0ě1n$:k vlak netrvsl 
tllou�. X!lllelilOY vlezl po ftyteeh· pod $kMĎ e ·sde1& na mě 
p-ohléel. ltoJe trpll1voe, byla ·u kohee• uJaiiouřil .jrtcm o-ěl 
e kopl. J0e--:�• ��1lcrta do obli!eje. 

:1'..4;yl _Je�• o\evfti� eěi, etá1 pft:�e -�.u M.ndilov ee zkrva
ven._� kei.eht•• •. a ·J"oJS,.,,1tc,1:1 hubou a Jeto pft;4tím. m hl.tdll do 
obli�e.1t.• - . . . � , · . .-. ., 

/19)0,/ 



------

: fue<,éli dve ne. str„cie jei'iooho dr.;m;u e Jedli ,_:1be:nkov(nJ _ 
kali• 

: llll!.Jednou ai Jo:den voeele a.avft1:lmw. o nW\l a .b p-sy 
t!llOUllý kapes.nílt. Do.stal vy11i�jicí nápad - �•4.�\ to ka
pesníku ťtv$cetik�pej.!tu 1 ll'O<iit to vkeko ůc,ld M ulici a 
po�orcv�t, c-o z t· t-� ?ZeJde. 
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:Druhý te:n MP�il oktlmiitě pochopil, {iojedl po.iv',tnkrrvou 
uši, "Q��kal oe, ol!zl si pr.s·t:, a jak t1e p1.�z.c:-ov&t první
ae. 

:Av!1clc oba dva byli 64 p!<-:f.p�yY ;;okut'lu s. dv�♦ti�epojkoo. 
ll4.hle vyrut.hn•J:1. Na gtfvše, kde e:-··� aedlli, éo�lo k událO-f.!;ti, 
k:it}r'á ncmtohla unikr-Aut JeJich i,eaorr�c!st1. 

:D0t1it;vt\ťk Ibrei.l:d.& pf1VS$?."1"1e.l ke ko�inu ·c1ouh.ou tyč e ·v-,-

;Jeden t_ dru.h1 gé nará� zeptali tw-líh1�;, c.o to znaracná, 
. 11s ttól: Ib1 .. .&him c-ópC;iT�Aě11 �:to snvnei1-é., i-0 ve I;..ittti J� ovát<i:k•• 
"'A J�1k,ý svátek', lbrMit:.et• zeptali se Jeden 1 druhj• 

. '. •Al� te-i.;::,� evátek, i.I'.:! n�ě ml.ov�ey t��ník nGp�el novou 
po4rnti•, řtk.l Íbr�.Jli,!á• 

.A tu .,., ob•, jeden 1 drubf, ze.styděli h I-VP.U nc,'Vědo
ť � st a ro:mpl,null ee v� vad.uchu. 
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j� n�rvic�l,• p-0-vi i,1 .:"ruh�', ,.kd;p. jéi ji.� }'Ó..r,r. ff.:i:::c-0 �- ·,.l čt:,:t.Č.!f.U; _. 
8ťso t..o jo, ,. pe-vid.:i .í:·•den, �č<Epič:iu j��ťi ... j.i1.1 . .ntl.Si:.��:;:;-rt&l, �l� «<.a--
v ir:C:1 J.: �t:¾ j� • ., •(kptllk <; e to l:l!o in�"i „ vté'V idt. -!rub�� e •':lo· h;, �i 
v·oue3 • "1.To 1 • Jt: v íeá prvn! 1 ".r,� l.n:6 to j&," a ua� v.i:i e e Licdr;;-·n::i 
tb,ty. l:t1 to -Srur.:ý, ten a tl·or.:h}'l?;i vo-u�i, pfie-�c�í k mod�::::;;t.6-
.. !m.l, � ft; mu mu�:! -v:rnvr.itltt, j�k "'ť. t.c čJt,!:.rw,. ��te::;ovc·t l ! Jt:� 
č:cp\i.cku, a .r.evt.ot:t jf:• J.le �iodrtJé.r,tý odttít, p�tl-2'l •11.:--uet.t.ckiU 

· viai:"f-:-�tJuú t p�.k,yvuJc Ll�vca a w.ní vá t!.Ei asvtru. ;:;·: :::·,:orr.i d:�t,.y • 

•Acl ... t_y p.�·-t:7itt? jť:<.k,r. 1 " pt'-iiíóá !:r,u vot1!.S:t.t. ,,Co t't!-ě tf�S 
�tila,�!I, r�, t..ťt.eré'41C č1evěka�:j Pci-áč.r.ě �i CdpůVě;.} e tl(;\tlbrd 
trri t.l:evu• viděl Jei je nfrCO n�-vi.dul? 11 

, l¼rubf::: ten n'!Oárcú&t�r-, ee jet,t� .leť!,m:iu u0trél, t1 t t m 
c:k:amlieni. :em1eel, · J�n ť- :<p1čks vlet: la vi�et VfJ v.adu\lbu. 

·•?�\',= ·i•�cvt t;, Jsi ptáček! ._ f c:ó. vo®$\f s"t.K:-řík o. oopf .. �1:l 
l·ulm po ě•piě�,- jentt- če, ic'}'S �up na etrt�n;1. StnMk �koé.il 
po �eptčee, s.lQs �aiťiěk& · u..lmn-1.::i, rie n ne· s� 4alt ch:rt1t. Letí 
čepiěktt po ul.ic1 Někref.;CV�, k::·-1 � peknť-stv:í l.t; i.:Í, k::lú'.rt 1.ť..zrd. 
r,- ..... �s.:r.r.-lf\u �rv).,( h� ,;li , i""A -�.f ... �,i,->,j·ť ,<•e ·.,.. ... .., ř.éi-;iilf.t-.r,,,u A.& n·' ,;.•,-.. "' <"ť ._,.,,. .; •-J ""�Y ·t1 v .. "=' .. ""':._;-4 .._ .'""'"""' t , ........ 'f� ..., ..,,.

,._ �- -...w"f-� 'w"-,,.i.f..- • -l� "'"';. ,_.-.., t !ri;:J il.Jls..�._,.,.,,; 
Q ·vr&cr.j! čo vjěcpu-. A et�,;,.�!.'k tt�i zc:1 čer,ičkct-1, :,Úf:• . .-.0�:ř-�huJe 

kup:f'-cdu., pl.W; :-t.�z-Vf�oou; v d:.í�t..:. ,l.:0111$ v;irf..z, v-0utJJ •-r.: tf ocu u 
vlae,:, :;,u �r'Čí, trčí r� Y-�éot,�• �t.rt- t\r ju� p�J\{• 

.Dobéltl. St..�f·ík &�, na Ltt.6Jnou, �J.e 1.;)Jll Ui, ..,:i;Q 1..�tí �proti 
arilicioni:�ř & t:: 11!1;1 ně�1-a·�.; obč.�n v ťo-J.ó� o!.:iltičl."U• �h/tili �ivo
ěelého 6t, f !.ke � něk!if$ l'° c1dv,{t�1. 

Čep1.�-kn eAt!w. cfthnula dopr�vt.i u puotile Ne s:1�rt1á t ?-Lv�• 

Jť'<:1en člcviH:.: ji Z.i)hl�dl ns :N)hU Pe.nt�le j::ť.ooké, f:V��k 
no 'l:"OhU ·Furětt1tl'.'�é ul jl ne\l iťt�l nik(:.o • 
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'°tO"iídá ,.$c.'t'.l�n ,.!:rtú�ómtu "N�viť. ·1. _i:·�1
. Je"� "1Jsk t-·-, ie .. ::1. 

j-e n�-vi<1�1,• p-ovi.rJr.1 (ruh.:, ft_kd31. jé! ji.ni -6.� nťlr.ti��·"""'l čt:.-:: .č.i!U: jt 

"'P-$1"' 1-0 �r-, ,. .,.._,,.,_.,�4ci1:í L-.-., ... ,n �Č.eť}l.' X>·n .;:-�!i .-i'<t.1 w�.si:.;',,�,_;"$�1. :,s·,...!(;- n-··"" �- -J1vt t<''-'f""..W>b..r.. ,;..; _.,_w'.V •· /;. .  \,.;�...,_, '1/ "� v·Ai.. ..:;1. .,. ___ � �-

�I � . A 't 1 ....... , �tc-4 ., "ťt.,� 1:')tl\k • r;, ·t· ,.,, !'tjl'" r ....... �1 .. �,-:,c.,f }j � -� r·➔·��:.\� IO ;•.1�),. h·· .,,.,..l.. � ,•.,i':\,.,_.,_ y•,Cit,!., �""· -.i•, ,f -.. • <• ..._. _..., �,.., .l.i...V 4· \� y_ t..�- -. l,U,61,i .titi-' ,.._. -.i ,:.t•..,. 

v·oua3 • "Jo 1" p·i::víeá prvn! 1 ":me.. tné to Jlil," a usZl"'.í vš ee 11.tid.r:;1-rii 
ú.E:ty. ?'� tc JrutJŠ, ten e dl:o-i.:..hýJ?a:1 vcu�y, pfie;.;.cčí k moa�.:e tt• 

.. !:r-R1, n fe :rr-:.U �u�:í 'lfl',::flvr.itltt, J�k je tc mú-tné,-��:::�:-.,;t1ve't l ! Jc.m 
čcp'i.c;;.W, n 1�v:i.·"'t:t j�• t�le ��ro6stý oóm.Ít!Á P'-<let v.::·ue;.!;tdi:u 

· vz.i��-�t1uú, p�,k,y1«1uJc bl�vcu a � vá rie arv$tti i:;;.-� ·:.::·2-,��1 �t�t.v • 

. "..Acl·, ts p:r•.fi:�íte jcdttn," pt'-�.i<tá ,·tu vot1f;i::•tl• "�1> �-ě tf�S 
t-rtle.t'IUt.!'1, r�, i.ťtfirél1e člověka�•, Pcf-átrk �i cdpově� o 0€:'tlb.ť\. 
lt'!i t,Lh,vu• viděl Jei je nt:'to n�� idijl? 11 

rtr-ubf.::: te.n :i!odrctic.t,:1', ee jelit� tladnriu uooál, o v t � 

t:ln.'lm!cní. :em1�el, .jen t �pič
k

s zr:':et.:.tla vi::et ve vzduchu. 

ftfat: ·t•kc-vf ty ji!.1 ptáček!" r�:ó. v�us$tj su:.fík e Mptl .. :.l 
:f"u·tu r,,o ěe·piě� t jentt>- ěe ič1'8 ::1up na str1,"n-..1. St.nMk 1Jkoť.il 
po �•p1-č.c.cť a.lf: �&;il<ťk&. · uhnu-1,,, rt" n ne lHi, 4tlt ch;; tit. L-atí. 
Č&pičJi:tt po ulici N�kré,�OV�, k:.:�1,� pe1:nfetví l.f, :!, kt.:l�re lť�rd. 
Z VJČGJ.'}U v1ybihCij! lité, ;.�Í"'Ítají :::: za ·epilkcu, t.tvi t�c, lS :óX,eC 

8"' �ce;jí ť:,o vjěcpu-. t� st�:t-1Jc bcis;;í 2.t1 če�iěkc!.1, .:,ú.eo t;1",:t-ťihuJe 
kupi-cdu1 pt.lť:u: r·t 0.V-.r€OOIJ.; v r,čí�t� tťb:ol-n.S v;ir&z, Vt'P "''J ..-.e t.ř- at„ u a 
vlt\e; mu t.r-čí, trčí riGI vieob.ny �,trt t\1 ja. � ptš..f.!• 

.Doběhl a��f-ik ei na Litijoou, tt,J.e taia u.i, .... a b��í ru:�prot.1 
a-d.liciom�f & 1. nf,;; ně '-1-ak"J oběěn v ťedó� 0�1e,�"U• ťh/tili ativo
ěolé.h.o ot, f !\:a � něksm ho c-d·�•�ů..1. 

Čep1.čko eet.!m. c�a dop-rij'.v� a puatil� ue �u�ra k ?,.·�v�• 

-J€<1en čl.o,rf� ji z.9r.J.�dl � r,jhu Psnt�l�j .. ,(' rwké, �v�c:k 
n. 'ťOtu··:rurl.itt1tf.\ké ul ji ru:ťVlť.'11. rúk(-o. 



X 

'J>-f;l'l 1�fť!l.i� vel ,i� v��,a tu e; �"lmť�t�t v· 01:u r,.r-1�el ke 
6'V.,.f:í1� t:raf1� a z.�mtsvil ::�� • .J1<: ho a�, l.t}Jr..O"i�..d bot.)" arif'ily 
u knrMirJq�h -ttoh&dkO p:.•t:1<t tr•fi.:Ltci:Ue �-,1,č ·":J Lot ;,-�fevál..:9 t5e
Vtd.tf trr-::fiey. 11h��tč· d·v.rt kr:.�·-,:y e ?án by \/Gto�Jl�il t�e dv1JM. t.l� 
in �e � nějokrál o ��&u t..ťHťtť,,\VU t jA-;:nb: . Ci,"t�l 6Cf.tV�.ln,� �4-
vi t hJtrvu c.J.hlt),_ �ťl.1'jí.ei et: ,;-tf.�ci�. Ptn dr;�.nefl! E.�jzul klo-
l·,-it·•'lw, O""·"""'í'.'.'l ;,;.u,>-o l·I,.o;-.r• '!.,..,t--t....., l"> (?.);!-� Č""�·"'"" ,.,, t-' r.-.�_ ř·,1,, ·�"' ""�),-"'1�, ��\;,,i..A.t . ·,w•�<'-.,i,. ·11.:,;,,....,.��-. ·1

fl1 �v--t.-J.. •u\.;.•,a,�t ""t:"' .. � ..... _- ,,il,.ULi .na. 'J,.. �...>-W•• 4-"V ,ji.1e �_..,,_(..-u 

p�t·tila :r-fiv;:);,u d<.l htt:W „.1„r:rvy, prolc�.l.'4 l,rh-t-:er.n k:.: '3t e uviza 
H .� "· -�·�n·• �� =.,.-., lťli'l<..11 "\' JJ.S J�-,-.,1� v· ,,.__..,.,,_n,,,.,r,, tr..1% ,-··tVf t·{ !>'> k •l!t �· w, .: ""� .f,,:;..,._ " �;t; .. , .. �iA• ,c-;t..;c..A ..i•-P<--•·'J .... ,u,�,• �'I�·>-"' .. f � ... ,w� -;i..."'; trf..'""' •VJ. -- .-, k � \_.�-�!A >�.-..--

r� zoey�át�, yy·t;:át'll � b:tp.sy f>ittek t ct,;-.,-,l �i ,já c fvl! čoJ ��l-Erpe,r.,_ý 
k.Mť!Y,i,;íll t1'",'Uk�:.Ui• ot:o�il t1e ¾t •'.éVtit l:•��d i•� k,'(.l� rui•nc i:.::":rfA� ťie
l'J,l.U � .�:•t.:}-..l 1 

A � t.ém.i.to e .�-v:, &i p.1n .twa&dil klct::t:n;.k a cdéče1 ne;��--.. 
k��, poii��veJe a��r�ellÝ rlfN v C$pro-1;t-0� �..a-u. 
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,._:.--6��1 j?e'::::i u zJarttl• Vto� va."t::;u �0!cc- h•tiz.ll.o. Vy'ir.·::- �;.Jů. Jt-r.t!'i� 
Z 01tné 6� tlo�t&l j,í;$G?l pQl:Íčelt,. . Zn��e j em a-e &el:-.o��l .• I. tt� mi 

. ' 

ne„ t�/áfi r�t!v �éi}: ae a.�ív f-i�i:;q...,.l.o t neu�"t�-l!,.ů u_.o:,�td htH1..bJ'• 
':tfi •. �:'Tlou colv.st � u-,,.�.H:� j(E-"<S'i v ��i'vot� :v,r•zn�l lo -oo j�n ,le0n:.;. i• 

to b,ilO tak& _ jti,:!nt) �:n& tl&!i".;8 t n�.:s�ni 1"1.tá dcff'S j1!'t.\]hc l.a'tUé, 
O"l\.C Ar--,.,..,.":;•�.,._, -�•'1"-,,,,.,'\'>"�<1 .i';;,�.�.�""• 1.c,"<-·l +.-. •·,r<.'\ 'í'1; .-,.""'""'-''tt""0'u·,� ,i;;w-•s!,t,;.t,. t� 
,_.-"" ��-l..;' � ..,"_....r;.i. � .... ,,.� � ll:sJ'V' ... !1� i.- ?i.4-

.,; 
- � .-, .. - � ·-"'· -- '-'"�•'ií·'J'"1,,,J.; Y.J 

� vc.'1.':.tillr�f � 

byl tt:ri &é:�tr1t pi,.:k:1:n O�w.i�:U„tl't jt?atn:J t&l.l a &t,-č,�l jP,ém 6.-o r�j 
pMt vsr�·<it• il� kll,.)'& � dl ... '1'.n, r!�'1l�.nl:,f;:lf\ki d-OttG j:"...f�t�t-.o krále, 
v idil�, ie �1 do r-e-it1 tu r,ífo rent";čit:to Vfl�i:e, z�e�1a; itUtytzye;h 
bylit v�dt!E1 1 i� si �(m bU&eta nuncči..r.to psát své n-Gpc-veó.ná 
'f(ll."'oti, tli'· dy t�- et. V�&i; �yls t�n �c t� itflk f;.tJ-�-&:--• .;v.l_ll.& e ¾yt.,lol..o 
j.H)('' �i, f;r, t·i de tc.1:-:o l [ ef.,,ltn bu;:etr, zsy:tscvat m-o-tilJ!'é � užl
't,{;č?'lfi vety, 1:tf·•rá vy.�toto a knih�,• '\'ytx-hl jtrn„ ztt "(i1tu lio� 
ty, kti:=,:nk jsem pcp��l. � wát-ll jerus e.eěit dámQ• 

t:h1_i.e, nsm, :-�)'.U. Jr.er;1 ��t.�t..-11 pcl:ičGk v <,1"-m, �lil j$er.l 
zná� poc.1t.- Byl to tt;l pcc1t• jék$ .��e1.� �kur;i:t, ká,yi Jo�m 
vráti:l 'krátsn� dt.tťJ Je _:í nád.h-erný ���it. 

u. i'·iSM 1:,)-8 
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i V hr5dinách .brklo, 11t l�e mlO ·pit1tll »evi at.Gv��ol.4· • �:� c. l�Z'• 
pil. i ó� t- lulOó.·, !e 1'� runě. pl'i!l,1 ��u���t'1Jlě. Zprvu J.e•e� �1 
.c.:,<t� 1 )��· tHi) JlO��Uy .b:�(Zi:t\Y• · 1·11e· v•tén J�e.i! &1 "I 1r�,. tt'i h��-0,1� 
cy �i1i.e Jtlou ,ť � tieJvťrt„ii Pl"oÉ�vdě:pouobna�tí wcr.auj:&: sprá:V".OJ' i&G• 
·'.fet,d.9 -j�� , sJ • etU, i{} je v -pol!oji prt\�.sn.. J;. t� j:s�lfi E_o v,O'-

tt! vil s c� to J� m'i.it• cft. i.s ilit.o.s, Jcll.o"'- i)l°'í K aou ��é t$t zi
r�•n·li neµi•:..videln$ el • .:ii h,oť!ln � py,�v-an -v .. m.!.';tnt: ,.:ti? Pf t�m$i1el 
.j�er, e to'fl.\ SttK� na i..id.11 u p.'.':1!0·�-� !'.i. dív�.Jo s'= M · _b,diJV• �lt:w
t-cr"vá · r"uč.ič'ta 1;;;� lt'.\ !Ml t �i tce t hoč.illw 'iá. ... ft tll �ila 6-t� �-ce, 
z č.e� ... 0!: ,r,y ;il;!v-1, fe byle ti'i čt� r� c?t)'fi• 'f'cd he4u,�.o!:d. vi-, 
�el trhtic! lcmlol'ltiáf n l:ť.f. t}.ey kt1len..1áře -vlály• jela'>by v poksQJi 
v��l -�<til.r�� v.ťtr. 5-r:!..C€i' 1,11 t..:.ouklo !i) bál. J�•cJll 1-�• t.ie �t�ťq,t.IM vě
ťtHi! � 

�U!':',i�::;. ťle n�!t -;,ody", f'ekl. Jé-e, ... Vnf.J.'1: r�� tl.'!l 14'\0lt, 1;-tcl..l 
c12'.\1án fl vod·· u .• ?Jw.tll1l ��-J _. r,J.kt:t · � �c� tii1 J"'� il,bán� 

• • • 'l' • - . • • ,,..4 ,_;,. . . 
� 

� • • • 
1'ohcy jg�m xx-�ht,pi 1 1 t · • ke . s.1� p:Mn-1-1 �ě�tii-!"t;_t · 14_, J!??J.!� 

j� j� 'ťi-Cř�.:'.b-ll rx;1u1t Pil '9�a,-. 6&.l _ J��n_·" ttet)Í_�. pj�t}v�l '011.i)� 
le..�, �ch mohl vY;Tít. �stc,vat-alt1• Ce> to · 1itWiru0nst. ZO :.ne�elli _:. 

I . 

.

. 

• 

. . 
. • . : • 

n�c. :V�p!t ae -r� t:ť-ilart.in ...• A jso11. n.,nad =viet:z-:vt:.tt�Ei Uku-
t1né'f: �Chu_ t;J,e tr {�r napit v-od;,y I ne,rlira - so "t--clw tái� · �l� ·llet�_tll. j�t:1n. 

. 
. 

-,. 

v Qdti n�Jtt •. Cl�il Jt1,c;;,: po r<�Ji .t°j ťi>i.«"�l .Ser:m _f1!' lkaeil J.eem 
e t.rčtt · · 'i dti úet. J",.��dtt ol4) nebyl.$ t.c �� ::,.;,\rlil Je�. ei é:O 

. . . . . ' 

ťhi:t �sleoo.ól-, t�. to· ne1�la '90U.8• �te;>Jlal. ·Jr:;st i!et f)Z), vodu a · 
z���1 j'�-t}� ,n,.;..ea,rt nij3t,•,vt1tcl•� Jel.11• jok J� najtt? �i'J.U Jré 
, cacbejí? Vzi::�1 Jaci1� :::1, f e jtt(.m j-o nemt,l'il c,dl.it.H.í od. vc-,a;;, 
pt:dot�aJ! �c tutl!!. voa�. Jentť-! čc:-..?.u �(t ;1-Jdobi votlt.'i' .$t.:tl j��-n a 
pt·<t�lÝf lcl.; 

Ne.v!m, Je:� čťlouh.o ,.JC>lcm atil t: pt rťltif� lcl• t}le �;je<Jnou J -etJD 
!H fb(, u trhl.. 

:.H,ele1, V'O·d.&l" l�lq. J�n� ��i v r!iucnu. >..l.e rAb3la ·tc vod.a, 
j&n m� �ev�d11o v uchu. 

&r.;či.l .. �e ;o �1Ť.ýt1 t ti,,1 �kf!n! a {";,0-Q p❖\'ftt„l:!, to t� n! yr;je e:e, 
Le cyet� tam t.iobl iisj�t • .-ud ,roou Jl.Gbo tWJetcv tele. J�nt pLd 
S�l in! Jt:·em � e.l v pr-t,ehu je."l c,i pr;� J.:rot• uenu:tt m.'.Í ček, B pod. 
��ete.l.ť nějuá t;kle.ooné sti't.J:l'Y• _ 



-- i -

Pod. :i.i.d1í Ja.�m n.!:�Ol notej.ooenDtt kotl.etu. S..�l JOO.t'.l j:1 1 

e l.jrlo 1,,,ii 1!p • 
. V.!tr &e u.t t..é�i:ť• utUU 8. .,.t,étirzy kllč� tiknl.y, ukaulji�e 

pteen,$ čeel ti"-1 č-tvrtú n6_ čtyf-i.. 

•zvr:1atov19-toltil tf� :2-i:·� .. jni� Již oooijl:1 1 „ f'o·zl j��m -s.1 $ 

zsč$1 j�tr� se př'évL1ket, &liy ch ll:�d1l Jit n··-, r,...1.hrttěvu„ 
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Bjv&l j1$e� velice w·t.-drl et�f:ec, 
,:o! ul �v:iem ne.jsem,· co J$em bjvcl a a\1.e �e dokcnc·e f'ici• 

ta M,jee1u vll"b4C• A.l.e bylo kd3el tc.�v4 t:'bdob:C, key. bjeh katr:é,ho 

.z -�nt�, kdo byGte z& mrseu pf•ill1, :ner..1.ec!i.i na tíhu; Jt'� by t!.tils 
ve�i duši, I.\Chl ecll- n� hf-ícny ,kttt"é b:Y hloonly vat1 �!il, ke\, 
bych �catd -h� z v.fli ot-je..l a r-tkl �u.1 "'A::ilý synu, uklitl11i :ze, poni
v�dl tvc-.ji �u�i netít.! f:á<.lM t.íhc. á v tV¼>t: t�le MS!'ilodáv:6a 
i1dn.1 bř1eh", tj kntr::s: r. v,6 l:J:; ·ode i:.nt) c.ť<t�el. itrurten tt t,ln ra-
éo.eti.. 

B;'v::.l j-�� v-erlký e �ilnt• Llds 7 ¼teři nú p·,tkáv�li ni, uliot, 
tllclUi �o � tr�nou ... j� r,rontbl ciev• jnkt\ ifro.l.ičk10.. 

�a:ito mi líbtili :neh,y, i.�1� já nq:n:ote$tOVti,..l.l \t�ll j�e$, ff! 
jr.�er.l toho :n.t,d.en. r·roč eycb r.,J;l lióem unt r-=:1d0st s t.e�w .\ fa� mi 
mohou 'V'04.4.t QCtu? ,í?ple:.>.OC& t jM lleebjěéj� ?rulnliho ttl&, &ám 
J�ťil-tl �� J)"'}�J.Oil p:r�líbl.-t z1· ·vb�·tni nc-h\h t.odl J-M-� si l� lsvič
ln1, vz�l Ji:-.�;n <lt �-u.��,u lťvou p.r:,ovc.111 zwhu ta· pť·itát.J. Ji k cbl1�1ej1,. 
F .0 .. 0.file utít Zl.i políbit vl*J:ltrd pal�c u ncby •. P$Chtlpil jo�, št.:é-st1 
čruht,ch. 

Všiehni ti'1' nd itl$ttttl11 rtiiJen lid.�, tl'1 1 .zv�f·, i viaelijt!ci 
brc-uc1 �� pít?dc mneu. 'r)1a:il1 b vrtěli c,c:áskf• i ecl top�l'e kctft;:, l 
'ly mb Jcdoodtd'.Ť� -�bt)I.ň.:;v�ly ,o Q};i-co se v�J�i sa tlttplq • b�
iely pf,:dG ?i:'trlCIU1 kC,ykrl.iv Ja01a ěel -po ecbr,dech. 

. . 
·' 

v t¾'.i <".lc---� Jt,e� ..zyl Vé'rltutlcll 'Velice -uóudrý � vlemu ,,isfil �-
Zt..L��il„ l»cexi$t<:--va.lc nic, co 'b� a:-i m(!hlo e�hrurt. 4o �l.epé ult�·• 
�1nu\k� práoc !íi:•dio tázr��n,<·he> roeWtitt, e t, nejilo!itiJěí ot.4�k.f 

byl:v- Y-:.;;h,erq t!Jli ne.jJtdr.ciduii:!t1 �pnt-0�•• .zv�li -� ť.oltÓ't14e do -Ó�tii
vu i1r<> v/er.1:1.a ttti:�ku e umzcvali !3::i ue�fll l'r1>'f crettr&t. ?1 z.@ě�U1' 
f.· lf_lct.fi,.t&u mš.j rozum. B d(•eelll zk0prnil1, •Nié ;cúotoot..o j,;,,m() 
v �i'Vt,t-ě llE;:..+vléěll," tekli. proteei;., !'·1.. 

By:. j�ezn �net, !SVóek 5VPU leou j3eru v!d� Jtn zfíc!kfs. Žene 
ee :lM b.álsi kclostlaor;,t �hc rQa�u ji t!rtiln't fa feril ne.ti.la, 
om 80 ·t.tá;pla, il jti1cw-t lé Js.•� m, ni jtln ?Oh:Udl t �ěínal.e' koktat. 
l'Jlouhc j�e t.1li trpolu, J,infe rak, eyalťm 1 ně'laAlD m·1:�laJ pi'�-,sn� 
c1 ul ncrvim<,minám • 

. ,, 

PGm:t • t-<:.: J� vt\txc,e -pcciv·ný Jn • J �e: ·t�lko tsi nice $i'l_,.am;r,.tu
·,r�t:_, .e- J�k lO:hce ,a�pomirufatel Stává 1H1. leeQe.1 ze��tu.je.m.e �1 
jedno j a v.•fl'f!>mt�e �i na r�iec. ťloc*la Jintíllo� lfd.-o 1 člcY�k ai 
něco ma_paaatuJe jon. & noJ'riC-:hr.i ob·t!ie.m1a cle �t.o vel1ee '§' .vr.lě. 

. . 

e J:�k e1 n&(!okáfe VrA;,-..o=tenout Y�bec ne '11Ci ·r to se stáv.i-t V'1. eta 
h;;Gt\ rodil, &by no S'fl4 pat'!iti pop.rrieov�ll,� 



B)-Yal j�·em vf.dyclq ,;,p:i•evfi4l.1v$ &. rdbho J$mtt ssb�i'!.a t1e
ml� t11, pc�vodl kdy.! nově.k u'1c�he ffll.6-t!• v¼dyeky áe ro-zz:utí a 
pak tc ��dno p.!'e!eni�. ll.tApf';ť�lad d&t,1 se nfr...dy nwaJ.i mlátit nr;l,m 

. ne�o vO.b�c-:.čítlkcliv ícl<uu1:;.-m & lťsny, ty tie nat,pak nkri.a.:ií k:i;;-p�rt. 
J.."'(lku.ů jde o tivoč.iciey • ti j�ou prý od.olm • ťr\lfifi'jk Jt.i v 't.1:,.mt.c 12,mt,ru 
uaku.teénil j:iGti5 JiO:kwzy t\ v.ť�, f-� ·t·tmu tak nt'.;ni v 12.cy. 

Diky evé µrul�:,fit.1 jsu mohl ěěJ.et .to, co r1e:l1.ohl ooilst 
nikae jiný. t&k sei mi napl:!�l�d ::'·�datilo vytán.J-:K-ut ru.kcu z ·vt'!.J..ie<! 
zpro.h;..ftané o<l�dov1á rt,juz:-y nó.�nici mého br.t.t:::-o, ktcr.ci trua nf.l.·waou 
�:.&padla. l;0hl _jeem. t� tt,;.ey -r:i.o.pf,tJt.lad echCVět 'V pcu�rn� malt.z: k.$-
·-.. -ť- J;'." rt ..,, ,.,. .,,--c:, 'i',{ �: ..,. .-. "',:_, f..r\ u .., .. .( ,,. r,, _,_,,...4;1t u u.<.;;•�.- .\í, ..-� ,-,i�-� � �V·• 

C,vž.em, ·b;/1 �se� ,Ss:..:.o�rt•jre� 'f�:Utt,r'J.il:nťl 
t.�j br�tr z.i;d. t:.tlj t10,pE'Ot:.tJt opnk,. .Zs. prv»: cyl v;tf,lJ;í r.-el Já a 

&s d:t·ulu1 ·byl t..l.Qupilj�•í• 
:.ak&;t jG.�e $(} sp:::lu nepf!tt::11.11. L�:kDli\' jiM:� .,h.I/;'..e t;\Q ,Pi'á

tel.ili a dc:�t·nce ncd�. l46Jalc Jt;e.t1. tc tt:tóy poJ)l.et.lr �pel-u jřill-le 
&o nepf-átelili, poněvs.df j�� �e st-ál.t'. bU!?ili. A pehtdi-tli j��o 
e�- epelu tt¾.to to �tál Jeeu. u o�Q.hctu. f;rd,v.f'.J.i tem cu.kr-. Stál 
Jt�� ve 'fronit. ti ,enalil. i t1e ne&l1iat,· co �• :)(}V-ídá k(,'\.lfit•• lrt
cbu I:J bolel aub ta !ilěl jscm,. :aisernou ll.<11.f>-du. 11_y1't Vt"Jl;.:á zi�, 
v�iohlli _p�oto attlli V<t ntoveťn�:·ch koliuiťcb, a st.ijno w�l-i. Já 
te,lcy �t,ál v� �atov,.n�m kctiil�_, Jtenfe Ji'á n�i.1, elfJ mrzlJ' �1 1� 
oe, i;o.n�v�I jfflnt je co c·hvťli �u.i.lcl. vytthnout z kapes �byell p.::
etr-č1.l knf�, kt-t,r_ý · J$8C1 d�tel ·mui nil�.o, aby e,e ad neZtrótil• 
Vtom roi ntllfdo ;p-r-&1-til do zad. lleJ>"l)fi:atel.n.6 t,i: to ro�těilo � 
rychl<Hití bl.éskU jiem .•• jel _př',. wý�let I jbk j)ti'tz-'$Sta-t te,�o dl'!210U
n&ile �e-z:t.Íta. ti�i l)Ni tt111 do ZtlČl po-�::rtlh4. C-nlii' .jse� tHl ne1Jt?'t-xtU 1 

r.:l� .rozhctl Jso.� se• f.e f¼e t.aietoč!ca e l,ud.u dč-lat, Jnko te Jt;em si 
nič.t:.ho nevltml. Jen JHH'i,,, J)n �,IA.:; pť'íp-ad, vzal <lo ruey kufr. t�k 
ub,hlo ni? 1Ják.)'ch 1t.a,s. mr.ut a ně�o r.:·ě pr��til do Zfld pc't:l-eti.
Xuhey jse:: $t otcěil. a . .uvid�l J�-em �J,-.:'4 se,bou ,vysoktH'lO p-;,&t:,.ril!• 
b.o č.l.cv-�k& v p��kud Cbnoi5aa,. ele n·t.sle Je.:;•ti pt�m. vojendt�-m 
kc-Mie. 

. . ' 

•co �i r3ite- pf!lt?" �l'!J)\:sl Jcem 1e lZU-Olileii lehce krv-o�ým 

' -

"P.N::6 tifl neot.&!{1 9 kť.;/1 \t·r,wttdo voli? ,_ zeptal tie ten člo-
- ' 

. 

Zs111d.el Jee,i se .r.oa ri beahea Jeho al.ev• ttle· rJh hnod z..�oo 
e tervtel úe.ta a tekl• 

•eo b1bneťr Ne,,,t,2,Mvá.i Q? Já .jíSor.t p!'eoe tvilj br.ctr. ,. 



.. J -

Oplt, Jsea,1 ee � -lel. .ne4 Jeho elovy, a on C'J>"�t ot"vřel 
ú.flt.a a tekl a 

-Iiol•, brácho-, sobÁz3J! m1 ětyi'i :rublo na cukr, e cxte,jit 
z fronty !.�te mi lít�. ·'Pd�ě mi ·b,.\re, potos se vyrovttiÚme." 

J.Ql. Jó�c se přr 1lýtílet o tc11, prod br3trort ech.li.Zeji ětyf>1 
ruble, a1e on ra� chytil Zť\ rukáv 3 !·ekl& 
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•'2ruc cc , p:ljě!š · br�trovl těch pár ·rubl O.? ,. a s těmi s1tn--y mi · 
rozeprn.11 1 "9<¼tcnr�nl �•tieh, strčil ei ·1""uku de népr1;n:!. ·k$Jp.$Z,' e vy
ttbl mi p€nčfen1-ru. 

•Ht,,le,• ř•kl· "já �1 od te.b�. bratře, vypt\jčia Jis.tC>,l f.i�U 
a: p6�lenku, p=:dtvej, ti óávtúa zpátky do kabátu." 

· t1 ��trěil mi r,e2n�!.enkt1 <10 vrehn:! knpsy kolicbtt. 
B.yl jsfl::s. L¼l_m\';Zť\·ť-jr.di pr,�kvapen, že J$el!l tele 11eěebně p-t tkal 

br ;tre. Ch"ril1 Jnem tilčel 1 a pak j�e= ll?G hD zeptali 
"A.. kdoptlk Jt:1 byl dotdu? • · 
•Tála ,- • cG:r..cvMll b.ratw'·.a ks.�el ukául ruke\i. 
�.s,lt:l Je��· ··šc ,- _ kde · j_f tc :· -�am .. , š 1� hr$.t.r :rdr dlQl:l,bni .. 1 co 

·tev i„ j ·,I; �, ..... � . i/I . ', .• . • -oul'»,c , �� ;,:"(�u::, i$'°' .1. �o u 12-w. - _. · -
no a.veř-! obchodu j&.ri«� vs;tu;i,ov&l.1 e-polu, ·.sl� nvnttf _JE-etn t<e 

. ' . .... . - . :. - . . 

ceiU 6ám 1 bez WlitN•. 11». e�ltk j�e.m V-J'hlbl � trol4ty & po-a:!v&l 
js�i� �te dv•-f-m1 von. Bre.t_r, byl p,r.ry�. &lyž J�a1.,♦ ee chtil cp�-t :c
i'»dit na 81NÍ _ z:!sto .,� trcnt-i; n�puet111 � tf;:m & ťk,konce m6 
pr:etupně vy�ti-011.i ven á- o�é�N!u. Ovládl Jee-m _vztek, kt..t ťtý v-e ttmč 
z· t.c,.bo nepoť.iádku v�fil1:_ ti vydal J6el!fJee <lom.a.- Doma Jaem �j�titU, 
le �1 brst"I'_ v�l • pen�le.n.tq �hele;( pení=e• -fe.hd1 j�em -se pvil;e11 
no br-etra trtr�ti:nč rc&�bil a od té éolzy j11u.e oe �pc,lu ul nL;dy 
n�sm:íř-ili• 

. Žil j�em sám o poutt,1 jsmu k eobě jen ty, :ia.e ze. �ncu pfi
cház�li o radú. Jen.fe tekovj·c-h bylo mnobo o aopEldt1l.o to tak., f.c 
js� ne�·ol 1':114 lfni v0 dne ani \' noct. Uč� J�tim byl urwven 
do tá m!ey, ie jt!e.1:l ulébnl M �e1n a odpoC!vaal. Letel .J�1om r;,S, ze
$1 • do'ku1 e-io do ,1.ni rl•ťlala zi1;;0; to Jf}Cftl pak vfdyo'ky vyttl:očil � 
e'1:čnl J_sem blhet po �koJt, abych G.e zahl'41 • .Pot('tm jsom ni zc&e 
tc,�l JUl lůV!čli.."U a -pctk.;; t. v&l raey koulérau, kdo jo potť·ec-cP;al. 

p�.r chtze.11 ke sně · Jet!en psa dr��, · ně:�dy él-ektHice !�ni ne
otvírali �ve�. PQcobUo ml rad◊�t, �tva\ $O-� Jejich utrtp�r� 

obl.1J:eJt1-• Pczv:!du Joe!n. s.i • n1m1, ,ele neustále j6ets m�el .m�drLo
v�t emít:h. -



J�dnou jsem to nevyd.rlel a rozesmál jsem se• s hťdzou �e óali 

na utěk, něk:tef•! · utíkal.i dveřmi, j1ni oknem, a někteř·í dokcnee 
t . • . . . 

př-ímó zdí. 

:Když jsem zústel: aám, vz.Gyčil jsem se v celé své obrovsk� 

výšce, otevf>el. jee� úst$ s .í-e1d jseriit 

"1-'ram ta ram.." 
. . 

Jeni.e vtom ve .mně něc·o p�sklo a m\\lie se řioi, 2e od, tó doby 

vů.bec nejsem. 

(1935 - 19377) 



· �-(:nin. p.:r�vilt 
•�te vů1ctt ·i::rá� pttn.aocr_,,y.·• 
hi.na llazerová · p.r�vila • 
"Ubí u vát\1 � punčG·er(Y1" 
Pt"On1D prýivil I 
�6. :mc. Vc.liee. k A t'iatJ.:l $G jl:cl'i rukr ru • 
. b· 1 ;rrs0 pi•!:: v 11 n. t 

, �- 11ilt1 proč Sťl. vt�Iti. l!t:! lf-é punčo;.!ř�•-1 "' 

P-.ro�án. .rrt•a:1 U í 

I\Taou •c1ice hl&d.ké . .. 

. lnu· 41 p�tlhla !tU'krJ. 11 p1*�vilo t 

. 
. 

' 

•,. podtv<11Jto se, J�k vyGo.lro satwjí. ,. 

h'on1n · 1 :r-a--rU t 
· *Ach._, _f:l'B:", ano·.• 
. Ir.lna ��'V� i 

. �t:vtJto, �� ki?,nč:!. Tndy t,0 Je ul nahá noi:c.• 
. ·_ ".Aeh,·- jek. _nádhmwr..á noh••" prsvil 'F�crtin. 

"Jfám tacc t.ltlB\á n:ó?ty, nprsvila Irh,n• 
"'A pt•e · boe

y Jtťd ·. říl.iil !iroká. • 
�.t"t.e ť• pr�vil Prcnin. 
"To nejde," pri�vilo IrL�a, •n•e-�:.1.m �lhet3�1' 

�Jdn p-!'1)4 nt _poltl0kl. • 
bbla prGv

i

.lal 

�a jste 1ti klekl?• 
.Prónin jí poJ.íbS.l. na nebil' IUJ.Utn� �d ptll'lČO'ChOU s 

p'ri,:.'� 11 l 
-�·Á . 
� .. v�• 

Ir1na. }lr,$Vllat ·�111'-0č d Bd\tihát-e sukni'? Řekl:& J�m vtlrr. 
pf':e"-. lti n•• k&lbo ty." 

Ni�jn� Promn Jí Ed�Uů ftll"mi a pr�vu I lt!o neverdi' t.e 
něvectl .• " 

•J0.k � i f..� to nvve(l!"i" ))r t v ll.e lrL".l.a• 
Av�ek ytom ně:Y-..d.o &a.t1epe.l � dveř'e. Ir� ,ri r.,·c.lo 

shrnula aukni a Pr�n1n v,tal e. pont�:i';�11 se k oknu,. 
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�.do je tem? .. - ze.ptt{l.a $e lr1na JI-• ttvete. 
. 

. 

. 

•0t.(!:vfete,• osvel _ se ct1trý hl.es ... 
lrina ot.e'Vfela c c1o pt>kojo vmtotq,il človik v čcroo1- � 

tát.i .e •·li vysokých botách .. � mm vtrt�:.:-.p111 dv� �i:}Jáci .n1.�
t.íeh h.�-Cr.cst.:t a pui!'k&.m.1 v �n s :t8 nitr.:1 v�t/· upil ,Jowcvrrlk. 
Niii�í lk':dno3ti ee poetirvill po obnu �tr�nsoh évt�:f"í �- čl.ov�k 
v Č<Jl"I'�.m k�b.4tt pf"i!!tet1pU .k trs.ně 8 prri�·il: 

"V&te jméno?" 
*f.es�v,,·• J)l'(l.Tila lr1r�. 
flVa�e jmánof• z�ptrJ.. se ěl.o-.:t Lk v ě<ir:rJá:n kf¾ � tt:: t tt t�rl!CeJ €· 

i e lt E1t0 ni� vi. 
J1;0.nia p:t�Vil l 
�Jraenuj 1 fl ·Prcn1:n:. .,. 
•�te �br&á?"· sept.d ge ěl:oviťk v ěeJ'lW·m keuátt·• 
"1�, "' prnvU Pronin. _ 
�� =ie fl06.'4'l!.te," pT's"fil čl.ověk v čer nám k�t�1ti!I a tiici��l 

l?'ry)n-inc,v1 m liť.lt; 
r'ronin. ei $edl.� 
•A vy,• pr:,vil ělc·věk v čttr-né-m lwbQt�, obťilC<.tje $G 

k lťi�, •v, tJ.1 obl.4:Jaěto kabét. euňJJt-e :mu1.1ot j!tSn:.4-ai • ., 
";Pro4? • · SE1ťtttle �e lrtn,a. 
clovťk T �-el'Alm i:.a�ťi neo3pCYěděl. 
�Jl$Íll aJ,i pkvléoi.1 • �vila hil:.e• 
ftlfe, • pr�úl ěl:ev�k v t:�rn�� �bt.t�_. 
"Ale: já 4'1 �ím jeitě :-W<:O no $€Oe VJt,Ít t" previls 1r1.na. 
•n�,• p��vu �loyf� ! ě•rná� �hdtt. 

!:rL"'lt) Gi ručk;f cbl-�kl.t1 Irot1eh .. 
�tJt„liom, • pr�vi1a ·Pren1oo·�:1• 
"Je uklumn, pe,ví�t �-,pruvil človl.k v černám �táto. 
•Já tnay bullu mwu,t e •ámi"f" zept1:..l c(i f-ronin. 
•A!Jt• r;.ravU alcv�k v čermm kabát�. o·�eknět.e lte• • 
F.t•t'J'i1n V3tál a -� f, vě�,éku evOJ �lút O klobouk, .oblékl 

� e G l)!'í3.'V 11 i 
•J$-Cť!I př-ipl"i-,.'Vel\.• • 
ttJo.ame," pr€fvil č.lově.k v Č.ernóm �abátt. 
NU-4! hc-dM .ti o acr�ovn!k �!;cttpal·i �clrúikemie 
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\'1.101� Ti $i.li llO ct�dbu, 

�lo�lěk v hrn�m �átl -�" .řel 4vef• I.rtnina pe-k.oJe · a �.
pele\U Je dvě.me hbš·dfmi peěet&nd .• 

�� •en• ft: pravil. 

Věicmi1 Y;Vlili,l'�..luan& cabt'uchl.1 d�mcvnť 4•eh• 
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J.«rfi(lla,1ff, Dyl jZ(ttll a. 1Jl.in'-V8• Ulc�-�l ml, Jak jo �ilr,$. J'•·á 
a. ilu Jalto e-v!f'c: J P�a .na tdl hr�za.. EU. tnov· �vlhl pao�í �t\ll.., 
rozťtt>.;pal. ho a odhtx!U.. dot!fe l',Jl.t_ iitJťi r.:.(rtr;y deleko. 

l'}.-'!qp� i Sy lc t.ry �.J!!M.Vé ien ,jev prt;,zl:-.. �m�t • V'čda t..�vá 
.rae�:te zni• .-. le pt--iěil\Y j1 z��J�ou jalli'né• Jede t}-G b:wo taků�é. sílll 
ve t7.Vre.leeh t to vódci d�&ud �Lohou tú:1. St'sz�t.c.t.e mf: a ini
r.H·v-�. :f'� ll'JU '-.. Ý���- ,u p1lulkue 

iou_;_-:l§,1ff l .A co Je� tc, . .tf¾ �.,ilulku •. ktt•Z,�U chc�te. B.d.w2vcv1 {MH:7 

U�kto:r I Jn�u :;;Uw.ku? Já ru ne-che.i dát ř-.6.cnou pilulkti. 
t· 

Jtu"��lg,�j�v: .. Ale v,.dy{ J�·tc �r�'iv� tekl, !o �u ·ett-cete '1nt pi
lullro. 

. , . 

im.,t?lfs!rťt 'i'Q ai ti-: dy J)J'Q.rti.nte„ t1le J- al,í''ě$1 t �.!! 
vi.l :· o p_:iule,c •. · 

i\PJsitt t Ne• 

.l e1nt�11g� !Y !. co ne"l 

1li}&t,o&t !f$luv1l� -

J1p-,11l11U1 l::ro ne}zluvil? 

·llo,k_\c;r t Vy Jate n�wv u. 

J't-t!l&lt;J;ey J J �,P.k to ; !:� ji:u n�U'.'1r1l 1' 

J::9�tf:tl v tom, co i;i�it&, je p olo i:.�éllO � UCU. j �-tťile r.t�•C-C � 

Oo I-eécn-4-ho • 

iZft3l.fJ,�tff.t. Já vám n(1"0�u:.nm. J.1lkp-&k nc.--"� ... -ečt½J:�t.O? 

l.;t�z;tert V.ale �eě je ns:;-,--roeto t3picktá. Polykáte sleva, -n�dtH>r.>vít·e 
eo&i.t.ou �-i1enku1 H�-ch)te a· z.ato,kt4vtte se. 

JsrmJ-i,1QS. ·r.uy jt;ittm se .zs.koktfll'I :Mluvím P.-�·tiCG 4-0cels r,>lynul.e-. 

i2k!iPt• A v to1n práv� tkV! vá� crney'l .•. Vii:.lte:? Z ť0$�1l(�n! �ám 
ui za�!noJí M�knkov1ťt !'OOé ckvrey. t-echlodn,u �·tm r·t1cq.? 

J em l@ .1 nt. 211 m. A prc a, 

bk�l .. !. Jt>..n t5t• S:o j.s p'ws:e :m� dollad. Ale vám ee, myelim, 
li!r, W dichát Ptoo� ji :d.tJt nte sed�t, et)J·oté neupi:dl. J.nc: tak. 
T� ts1 «h.poěSAte. 
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J ,:x,;r,ltqev: Ale nr:č to ·v�ioOk;;?? 

,t,reg;t.pr, PeSt 1 MO!uzr�he_Jte e 1 ..lssiv!t;1. I�cku4i:m 0e ul.�'t.i.ě-it 
vtm vál áděl• 
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D9ktcrf. �11;; p!·ítelíčk,.:, já v,�ň;l chci pó�cct. Tu �tito, y-����:te 
G i t� hl.c. {; p,elkně t� tc·. 

11etti:,,'.'.':l2HíllP, AchJ ·fuj! '.l'U trň :c1J.e bzťur�':.ě eťir,oroou chuti Co jtot@ 
n1 t," �al'? 

T2ok:tc
1
r: Io .rác, to nic. U-!diť.n<ite f)Ct• .1"1 to v-e-·11oe dtirucy 

pl"ó.f:tr, ::!�k. 

mt hr;rko I e. �a�<n��� ,-lcčt v&:ee.ka ,� .• ai! 
• . •• : -li.'-" • 

�v?'itťm, ov�et".:, �u, pt!teličkut ted. m1hťt8• 

·Jt:Mi'le.a.Pr, ey1 Co to ;•íkáte, <l{;ktoreT Ach, j6 to iwvy�..rt!al 
ri-01ct.w, I Co j.ste �1 to dal.? ·Ach, éolrt.ore l 

ilrk�,r: �.peJ..ki Jgt.E! v3zltu!s.noU r,Ucl.ku. 

J:()�r.�1�ť�0y:. Z�ant�ňt.t A�l Aclll hmccl .th.:: .. chu ,��r.1�,trt� ác.td 
Zach. •• • Aaht .Dýchát ••• 

1.,��t9rt J.:con.eo. t. n"•dSeh�. · •. '.C td1y m�wem, !.e �t:(f•el. �m:ř'-.l, 
1.n.tf tu r� f.�1 n�l�:.l c;dp-c:•v�d :ta tiv-oje ot, -i�• Ov�e�, my 
lif.1::tj!•i jt:>i,i12e povi.t4"li vi.c.uitr2n�J: �� t.--m&'t t'en:)-F.�n ,�mrti. 
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htil :feklt· ','R„ 1:t!ce, k(}�-e �větlt��� dobl"O• Jisti k11cht..!k 
J<i!l ne kolo ··o ·ns_

i
eu�w,. k�uaek �.,i'�-4 Y-e�qm eJ�.ltli�t zmi;él• 

Jě�t.11.pak .v'!, -·�de mu .�ylo_ čintt ·aotiro neb� tlo? .:Mr:ho .j1n{. pfípad t 
_jiet.3 -výtv��k ll!i kr:upil ko!1ch ·• zdánl.;tvě t.!m :v;,1xinei dtibrý 
s}.:ut�k, l"�OO� tak p:: ... �aj>ě:l b��e, ktfr� � 't�l'.1 ,kož.1011 v-·n-ouzi 
proéale t se-nb.1 jlné bab��· �V6 v1JJtJtl� á"i,5itee, 'k:tt:rd U výtv.n-,·ť.nik.:a 
b1<U.�la a c-bV'.;t:lo r:;p&.1.s v f3i",edsín1 1 kam ·t�n ·výt�etr·:nfk kobie.h pc-

. . . . 

v{:�1.1, �p6.$�t·il- ruiptC1lyb® %lo• porJt"'!f.ldi t�n kt)i:.ich t� r.ltt�ne:i<i-
t elně iufonl r-érmnlin.er.t s· ne.t't$l:Íne� nebo č;ťm, -ž� $(1 ta b/J:{ka, m&t-

- l�& _tchc vt_tv·el'�A,- J���� r��m�hl.tť �rQtu�it ti u;;d\· ia,. }foho �.se 
Jir�ly �e je�:en �ťol:CB tl™�1 VO�ll � ud�lBl ta;:,;.ovj �inec, ice 
by noj�pí·� $111, eá� pl��vn!k D1b1c

ť 

nedoki.zal �\- ;;bc,dllOU"t., C·fl b;rlo 
ttcbf� a eo - tp_t:t11ij .• ltlieh lh Od <icbNlw. �,.z'tku cdl1Ď1t jen ·-,�l.1ce 

� . . .. . 

·�t�-in �e .tl:fid F�.1.cvfmi ·s.lo)fJ Z&.llye
°

l�l a �pail _�t, �idlu. _ 
"C.ha -- cti.e t" J'C1tl, l�k_ r..a �lUe,ee, _'flel\1 - crd. t♦ 

. . . - . 
. 

rec� po��v�-• �ffe� lts.u. V'ypad' .�a!W 4� brc, g�le ta� 
vypadá Jek.o ao. · us. Je:.tm atNně b:,lo _ře-fom mi.lu.Jte. se, j'1Mě 
ft& druhá 's:traně:• �ádn6 rozma�t.iv� . • T.f�t/bá b'g, 'trilo:·.oojl!p v·•t
boe ricr;..1.lov$tT C,� bylo teaem mil.Uj-te ee �. A kdy-l miluj_el „ 

.. -

ta.-t ro�&sl.tije�� Co ml, �-lovl¼k.- 411.eat? 1-d liilC'vnt, ale Jin&.3!• .Itan-
fe t proě ·potoni. lllaj! v!�ky �l'ld1. st&.j� �lovo _'1ro w.ilowtni t:ak 
1 pro �Ut>114:ň _·.Jtnak? Jedf?n Vl1t'fe.rsúk .nept!klcd m.iloval nc1u 
1t1nťku e · t�: xrll<>val Joo nu _ml:ad161'o-. buclatc�' šv&.roou <i!včtuu� 
i. m.tle•:al je 1'9�ně,_,. íilMi�k� l1u.clfAt6 i�rné eívěini dšv� větli • 

-
� 

. 

ě6ttt �véb.o vidilku •. Múťka �ti!ll& ®at čatJ·�o · �lad, a cl�ič}d t:uc
lotá · šve� f!včins j-eč1a .. � pil.s zn ti��- Vyt��ru �;ovn Chtka ·r;yd-
1 �la. v P,t'i-.:dsíni a bpalá .na .·.:ae.m.1.1 ' ,&ctímco .mlooičlcá buelat� jvar.ná 
e í.vě1l'lá mě.li k .:dii'}poaicl. dva pi!má .polroJe_� Š·v&l."M .divěi.na :utěl-a 

. . 
� ' 

� � 

ětyf·1 ki;i.bAtJ a .motu, jtn.-Jfli«r .• A. _t1u1 .v)ttf�_ni:k V�l)l.-M:t.ce ·ten 
jej:! ·_1�:ucy ktlíbň�• $ .. dal a .:n!J ť �vnrntt_ �v!�r;� uitt $lwm1-._: .1t.tk�� 
tval.-•rlOu d!�iU.nu ··výtverník :r1:>�matlcva1• '&io l?.l.atku n .roz.�oalovtsl, 
njti-1 ji milov.i · 11stou láukrn1.,., Al.• • .I.Q.tču_v tn�rti �o výtvr,..rník. 
lekal, r.atímcc- -arurt.1. �l�dUH,4 bueht:á, av�né dív�it\l s� :.-elckal. 
A kdyl m.at1ta· om.h,,le, v$tverníJc. pl&ka.la,· e.l.o kdy.1 ti-Varná �ív�1n& 
v,;padla a olm& a. t,.ky �f'U -, vjt-Yar:QÍ.k :n.e_plaW. .,

-, tl;}(brl ,ai ·na�e1 
. . ,, • t . . . - .. - ' 

novou i!verne.a .d-tvitnu� .. Z ·toJ\o- t� '7pl:fvdt� � 1;.atke J• unikát,. 
nl.cc je�c ••��ená �:a, kt�rou nelze Sl.út�dit f.údnou Jincu1': 
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.-.�u __ lu,• f()kl Uysln, l•l• na zemi, •�ha - eh&"• 
. "f'ao l. .. poltreěoval ' 
•·.tow.i oe te�y t·ům č1etá .lá&k$1 Je t��·vd. .láska dot.>N>T 

Jeet1iÍe taková lA . .eka ,nen! dobr0 1 jokpotom iUilovnťl Jedna. mfttka 
milovs�n sv4 díti• ?emu dítěti bylo d'9"e a ptU reku. kšatka Je 
ne:sila ;a.o_ park�• .eb;y .. �1 tem. hrálc, . ne. pí.s ku. fttky· iiré t:�tky 
aem noa1.ly své d.�ti. Stávale . ee, ¾.e ee na písku et-3oli'láioilo 
do bfe čtyřicet ó�ttčcťk• A co. i:;..o neet.al.o l do parku ·vl.ét.l Jed
nou ·vzteklt poe, yrhÍ se l"Qvnou na 4.\�ti a aW . Je ke uaat .• 
�etq ze s kř·ikeE vrhly k citem, tiet.1 iůJfi,1 taky tia no�e motk8.• 
1-ledb:ej!o neb-0Zcpeě!, ewe i.la k psovi a T.;trhl.a mu $ huby dítě• 
dcrnm:!vsj.íe fle, �e je to Jfi.j:í 4-ťto. JenI•• tdyž si v-šim.la, te 
to ne�- jeJ! •aít�, i1oe:Uc t10- &af-141 pcovi, aby l!lohlu or._;"tit .a 

zruťhrán.it p·�,--d a,mi,t! to· evé, 1-:toré ležel.o vedle. Xdo mi c,dpov.!1 
je:aU1 :ta mat!ta zhfe!iila nebo v,ko·tl&.l& dobrý �kutck?• 

�:!!1 - li.!!,• f-ekl. l yt:in, \11/"ti se. � · �e:mi.• 
F�l. pok."'eěPVel: -ill-f.lší enad káh'l(tn'l Hřeší "n&d fitrQru? 

Hf'·(!�� &�'1 zvíře? Nebo hl,eii j$di.n& a pouze e.lovékt" 
. · �1� - -hJ.:i� • řekl ·14;y!4uit_,,·ne:slot1eheJe Feoloit$rn el.ovfun.t 

-itlep1� - .klep� .. , . . . -
. 

_ Pe�l pokn�v:al • _ifJe$t1i. � hl·ellt: · pouze. --� Jí:<lir1;tť,. oJ.ověk, 
z.:.l.8truaná: to• f.e · viecq- h.fial\Y &'Yita J�ou ob&e�$1\Y jedině v �lo
v�tu. H.fích nev:.�tupuJe do ělt,�,&a�. nfbr! s tlět-.o pc,� 'VJ"O.ht.a:! • 
Je �o j�ko a J!tUon, ělovik �J!& f e� dob�tj', a Ýych:1zejt 
z .rwho -VlicJ. . neplkná. Na evt·tf n� .ni.o nepilaltihO, Jen to, co 

pr-o.Ilc !levlk•; · z• a,iio- stát· nepikn)<m. 8 

4-,f, • .1 e!tl .a, ě 1n a _pekus U e·• veta t ae země. 
Fec,l pck:r��;val: "Kd.Yi jeem ml.uvil c láe.ces mluvil Jse111 � 

cntcn naěieh stavoch, jimi oe· říká -JA8ka". Jtť to cl:'.yba v jazyce 
nebo Jmou 'rioctc;r t� staYy totol-nát Uska matky k d:!titi, lácka 
eyn,a k -�etc.o, et.�jnf jako 1áaka mule a !.erv, t.o je �oť.zl,.i yiecko 
jedna Jédiná ltbtu?• 

-Vr:�1ti; ,. fekl �ěin, polqvuje hlavou. 
Faol f•eklt 1\rá se ověa domn.ťváro1 le podetota láe_ey ee ne

m-:ní v z.:,.v-J.v:lollU· na to-m, lt4o koho m.iluje. �Méuiu človil:ú je 
df:..na j1s_t.i .kť)nstante látJk1• A kat� �lcrik hl�.á, kde j! ui!t 1 

enil 'by mlinil. s� d.eaJn.. ('&J.alen! t.$J�mst-v! vzt8h6 a tlcb neJ
jemně-Ji!cn Ylaatnt:,etí naši 4u�e, která ee p dobá ���si pilin. •• • 



-J-

-1eu1t1• �r"'Vol -y!in e ��k$čU� "Zttiat• 

A. Fson oe .ro�pQdl. 1 r .zpl.3nu1 ee j,&ko ��tný cuks· a zm.izE.1. 



lala. Y..u}•1.Jych Jen vtuiěla ••• utecah Ale kat;,,'? 

T'yhle cv�fé Vi.ldt.h.i na &choé\t • Jenž.o- ns echoaech 

J• pct�á�. vkn6�. /Vyhlii� z okno.i uf! TG j� 

je to.? $lyá.i;:11 �ro�y. To Js-eu oni. za�xnu t.Jveít:; 

• neotevtu. At si tluco�. jak chteji. 

P-rvnL: /hla1.,itt)/ �;1@117.&Veto San. ru,fi.,uji vtt:r,.. oka�i.1t-ě cituvrtc. 

Pruh,�: /tiie/ �aknite Ji• ž.e Jinak vyrazi�;'!U t.lve,-w;e.. '9'�lu- ., j� 

to .:.kuaim. 

Prvni: /hla,Gí tě/ �es tlib hne-Ci r�o tevtue • vyro.z.iffl.e cloofe. 

Oruhi, Tfeua te�n neni. 

Prvt1i: /tik/ �. Kd_-a by byla. '-'"6žQla po och�ech nahoru . ..  ,vo. 

re Jaou tu jtm Jadny. ti:.aa, cy se potihle. /11lnai• 

tě./ �11.zawto �1ei;• rlaposlecy vél� l'ik:J,,-1,. 
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etavtta • /PIIM.Za./ Yyrů ta I 

/:1811.z:aveta a.. zdvih' hlltYM. Prvrd a Druh1 „ pokoulo

.11 • al1terat.1Ynia1 zvuq, �t .,,.,... ;>aUzavota a. 

v�ihá oo etl'aau setiny • poaleuchá./ 

Prvni: 

hecáU �? 

/Mna. ;Jal.Uawta SN poa�• • r1111enea vystrčenýffs 

vpteci./ 

NeJH to. f'KkeJt•• %:kuaim to J•iti takha. 

/weta praakaJt. al• neohrí.raj1 ••I 

:lsU.Z,,,,tp ea.1 t-.tevr. VM• dokud at nefek.net•• co ee mneu 

chcat• udllat. 

tnmts To v1te .... neJlip. co Y" �ká. 

it!M:em b BM ' liesvia. V}' •i chce t• uW. t. 

r,:wnLa 8udet• pf!anl ·potrest�. 
- /epoleb\1/ 
P0!!?2 c SteJni Na neut•�•t•. 

:tel!:!M;t• Bac I Co kóyt,pt• •1 feklt. ce 3H1: "óllala? 

to:n,t & V iak vy ri ta I 

ilfllfmtt s., hevia. /Dtlpa./ 

,,...,,.,, �•t• z1.K1nec. Qevolte. abycboa ... n&1Yi1'J.U. 

PO!!tt• �te ů.ottnec. 

?!4!ft!SP a.: a. • cba • cba • cha. To a1 ayalita. b cudete 

ait fiat, aricoaL. ke� al zai>1Jets? 

ttY!]1 i Udiláae to ciNela v aeulKII aa sv,. evtdod.a. 

,?-l!r!eft• ;a: v tm pflipaGI. bohutel. nDMta avicioai. /Od.tiltá./ 

2. &nr real.Lati.c&O koaedUln1 

POebt f. 
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i!fll,.,,.,!1 „ a Vy ul dbec. lvane %�Wd&J.. --•• ticlft6 _.. 

cl•1• Y7 .'J•te pneM � 

P!lf!!11 lltde J• den�? ;16t �'•• T• J' j- clareb6ke 

Porota Tak pfece PKkltJt•• lv.,. lvwvUJ.. ;JelJ.ztlw• 

a.a. Já� ..,u. ... 

pruhf• 

rrm,., 

Paitl' 

.. • - • Petfe IU.k.i.Jfttl.U. to ., •• � ... .bft 

dantb'-k. 

A1• tá N bne6 MUr�J�•• ;JelJ.z.awe�• �. na-

.Ale polk.al t•. Petra tu.kolaJ•vJ.U. tu ai .ptqe 

#ek-t•• q Jako jj ... bjt darebá&T 

Tak u1 toho nechtel 

T� podl.e Yá1l J- teda dent,ak? 

:Jio. dare..bakll I 

Ach• tákl � J- tady ptMJla VN�. litkl 

J••· t-0 ttlk? 

/;Jel:S.zawta Btle pobLl'ltt po J•viltJ../ 

'!f:mj& Zalrt• odttnáť TrwbO Jed•nU A to el treuf6 1U1 

takD-.. odpovidnau prk1e ,.._ N v4a •lctvU •• 

• vyluled �te "YIJIWtt. jake by ....... 

0-ra.1. :Jek ,-tcia vypadte? :Jako bl.bectl 

Pret I A V, ·Jate 2-- ,-VMft.l.k. 

Pm11 �t• k 6ertul 

wtMr:!m!a !I•• Ivan lvenovil J• Mnlb6ke 

Pnt!d I Te ,.. neaclpuatJa. 

P!CX!ť&, � '-''-•• .. •1 aw. ahodta a aahadO. 

lm !Yn!ll' Zkll8h te. &hŇt• ... 

Petr MlkelaJ••il I ahe•'-• �111. Uecu.a. 

/�luawta S.. etvi"' ctwre. l_,. Ivan.arii •MJ' .,.,_ 

• berle a Petr NikelaJevU ...st• ovúanou anlci na Ud.11./ 



?fl+!ITIM .... : MÓo kritkj nlfieky •.. 

etsc N!Stlllmt• T8 pk9 1a J• .. kritkt �Jaly? 

61 

Ivan J!ll'!f'Y!:# i . Yy • vy I l.akft6t• •. ú cmT /lva,a 1� ukazuje 
I na Pet.ra NikolajeYU../ 

i!!\Hmtt a. a Cin. 

P-ett ft1kglf11YJ¾1 .;Jalizewto -.. ,lak N opovaluJ•to takhlo mluvit"; 

;aeµe,,,s, 8E& ProKT 

Petr ff1ko19JfY1š' Ge prot? 

i!lUe!S• !E• P-� lMm �s.nac? 

!)Ur HiktJ:t1f\rt' � Jat• tyla z� Jakéhokol.J.v hluu. 
i.opueUla JCte A hnuan6ho zl.oč.S.nu. A � 

lu.Ji• s.i na 111. �t• %1.of�. 

;,,µpwg ., f>nat;? 

'ISC !!Nfůl3!YU, Co proč! 

il1!rrtll ,., PNIC· l- d.oi�? 

fetr !9:ale1tn!' Pontvactl Jeta byla ZbtM1U jakéhokoliv lll.aau. 

lve J!lf«ťV & Zbltvane Jak..,_ Y hlea&a • 

?!:Alffflff 8lf I ;aj nebyla Z:DaVSNle fW:ete aJ. tC> Zj!.St1t podle 
�"-

/z.Dni óekOnlee odjt.!.&:i • proJCaUlti ke� 1.1. a P.�. 

fllsJ[ 51rfla.1atj$: r K CGDU ,...la deJLt. PNtaVLl J- u thleflL &tra! 

• pl'i •beaen&ia poetn6-n, Ivan Ivanov.U kytno 

?f liR!!tf B&e I Ukdte. �te ai t•• IIOC Yáa Pr"OA&• 
Pptr Pf&.l!lllit$1 Ta k811Ujta. hJ „ J8ke etK:iM• �. dva• ti'!.. 

/Narad. 4o alaupku./ 
/Petr NJrela3aM �puJ• na pPecaM ..... 1"811 J"•aovit 

-J• za Ria• lil NI ti lkytne a ,-r.U. aJ-,peJ-./ 

?elflet'f 8P I �&t6 JadnoiJ• pntaia wa. /Petl&ae •� lVtilnOV1č 

z.new kytne,./ 
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i!fl19YfJI 
„ 

I � to t161áte? 

/OpakuJie PeNe ZNYU Mráti tkt sloupku. 1J • .,at 

eq.,,.,. 

Pet[ !!M§llf ,1fY1f I Te j• docala J•dnoch,cah6. lvw 1._•nev161 • 

. pr ... attt ••· 

Jan«lDfiOVU I V•hi rád. /iítaYi „ M v„chay 6tyt.1 • k-,. 

nohou./ 

t'l!tzayttf !M: To J• Rádhara. "- P6k•• /KfU.i./ ..Ul 

Po-,i -· Pl1JelS. ekrobati ..... i..nu ul �--••· 

s.zneat1s M • Patr iij,kalaJ•vU. lwan lvanovii. 

Pfaovaite naa nlGo. 

BuGa n6c potl„rd.11 • 

. Petr N"kelt�Pně' Al.U - hopl 

/1.1. u atavi na hlavu. al.a �-./ 

;IJl,11H!f·lt 91!• Tai hnod. Tač hnecl. 

i"l'l lyf!!pvit •· Tady • neni kd• opfit. /SN.i na UMaJ../ 

i!A!aant• @p t /koketuJa/ Ne.chcete r�k7 

/tf:a ...... pt1cház1 t:at�k • --J.ftk•• .onou ů a 

CU.vaJ1 •./ 

lm JYlf'IYl:A I Prot? 

Jiel!:ft!p5i S.., ;ae:n tak• Ch1-chi-&IU-ch1 •• • 

19" IY:IBVJ&I v,,ect•-t• pta&vap�vi plknl. 

;,11,a,,;:51 ... , Alie? A pně? 

lpa JYfAIY.!ěa Y-y-,-y-,. ;.ntv.U Jah poanil\ka. /HlN1tl 

lkyt,.✓ 

�lHIJISt !9ie ;Ji Jwa poanlnU? OpnPldul A vy J•t• tvllpin. 

/Udil• llloubf •••/ 

19 s,■efM a ee1e1 

ie\f IIBU !li I Tulipán. 

lm ÁD"l!M I "' rozpacich/ V•lia ■s.u ......... 
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·- 6. 

�lM:&YtSt !PJ- /aluv1 noeem/ RKt• áe>VC)li.t, Já si v•• vtrhnu. 

Tatinek s - /t>u,oa/ ;Jeli.zaveto nedilej hloupost.i.. 
'· 

�11yvatp B,e$: /� tatinkov1/ Hned pte1Jt'enu. t.et.inku. /rtaeem 

k I .I./ St_csupnite oi na viocky čt-y·fi. 

/�1.izawta Baat uaedna na bobek a noh&"la aa CJ.p„o a pafoz./ 

Když dovolite. Oal1%avttto Svábevno. pCJdv raGiJ1 

d.m:CA. Ce� na r.ii i-ene. riiá �lno děti. jelizavetc; 

lvábovno. Pr-Cffl1ř.to mi• b· Ja'@ra tlyl tak nudný. 

Nezapomeňte na ,!:!I. Takovoj Jé u! jSGE človtk • 

Viichni mi vyhániJi• Ale proě, pt&Q ae. pr-oč? 

Copak jelita rtikoau n4co ukrad? Hic JSO:B neukraci. 

�li.zaveto �ardovno. Já j"m poctiVý človik. 

�ám CIMla .fenv. Zena l!:á d-6t1. Plno ůiti. v.oc hodr� 

děti. Kaž�í': drž.i v zubech krabu.k-u zápalek. f'ť.ueite 

ml omluvit. :Jeliz.aveto r.achaJl-0v.no. Jdu ómo. 

/f'etr Nikolejevi.č p-fit.$tup-ujc k tatinkovi a k m:Minea• 

t-"4D!1nka Jo s n.iči:1 �spokojena • otcházi na pi"e<i&cémt. 

Ivan lV1mov1e s1 obléká kož�h a oécházt. Jallzaveta � 

pPivazuJe prová,zek k m:r.11nč1n6 noze a d� konec provaz.ku 

uvazt,{je k i.idli. Vl1c:hn1 mlfi. Maa1nka pfaatává .zp1vat. 

CKichá11 na svit aiat-o a táhne a eebou 11dli./ 

TatiO,k a __ _ 

/zpivá za < k»provodu h�dby/ 

�u� Jitro 

zbarvilo vodni hláo 

a vysoko ,nad vodu racek ee vznes 

s1,va Dobu. /Qdchézi./ 



.Je11zaveta aam, 

. !::'miilkaf 

:lg�\J-Dl• �. 1 

,.._lttkaa 

;Je1i.U�t& %Jt!al 

Helo. �•ii. nee�cei ee projit? 

A ty by& Ch.těla? 

Stralnll 

t.:O • Jé nep6Jou. 

PoJLr,. no tak POJOIM. 

Tak te�y p�jd�. pOjde.inaa 
/Odcházěji�. Pr6%c!rw acé.na./ 

Petr Nil9leJ.ov1č: Zde. Zi.lD • zdG ••• 

I�fn I�U; . �- Ta!i • taili • tem •• • 
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f.!:tt. ki�ol•J•�,i�, �de jame ae to octli? v ja�ěrn j�,G to tíOír'ft? 

t;•tr k\kolaJ•v1i• Te Jeou al• �matky. heetrkeJt• do r.m6. 

I-..·prr u1v9vif. 1 · T84y &áte lU,r"". kemitc. pOt bez p:iti.. 

��tr fU�olaJevič, IC.depak. J&. ;J6Jlizeveta ea.1.? 

lVI!) l_\ff'\0Vi$,, I 

Petr Miko�a,1ilYi.č I Mé být zavra.ldifta. 
nsr .I &;_ 

�ve, l."fJJOVU & li.ti• Ocli�v• ta Bam 

na lavile• ••tit ta.1z. 

Mr r-41c.plJJ•vJ.,É I Pryt I Nchy ne r•ena. 

/Oba bHI. na si•tl./ 

/Na pfeaacénu pfJ.N.\ioJi poler,o. • zetiilco P.N. a I.I. 

bU1. dv• ho-rci f�u poleno a skanduji./ 



- 8 -

. Dup,; dup 

nohtloa. 

aliulf.e 

·z• hcrasa 

PoQ oblaky �a. 

�,. puf 
1okomettvni�1 dýfiý 

hut. huf 

.zatopany peta • 

·· 6. MnavolUný R-adix 

x!MfP:tfta !:f!! & Hledét• mne? /V•táv, G odc.ház.i./ 

P.�tt NJ,,kolpj·pyič 1 \1áfJ• Váňo. tOdy j•• 
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/kuliH �j tie1 e za kt.JliStOU •-edi ;Jel_.:i.%0Vé ta ·� ./ 

Ívan lvar.ovU, 
0tz _ I 1 

fptr_.�ikol.fJ•�!!• Tedy pod tou l.e;ráckt>lh 

/PfiGhaú .t.ebrók �, 

l'!AD .tvanov.t.e a Vytéhn1 J1 ven. 

fatr N.i;�•la,3av1! a ••Jde vytáhnout�. 

Líhrák, /ti. :Jeluawt6 Bani/ Ahu.a!.nUku. soudružko. 

/V.Okté,/ No Jo. pfii't6 td �udu zkuleněji.1.. 

Zrovna :, ... a1 to viecko poznab.a.1. 

:!.8lé3fvotp 9f a /k .tebf"ákov1/ �kn! al támhle torllil atroJOoVi. 

/Ukez.uje na Petra ta.kalajev1� ./ 

.Pp,tr fii�l;flJ.OVlj t /k I.I• koktavi/ Pod1:vwtj • CO dilái l 

/Na ac"1u vJUd1 etGl. ;Jultzavete Stul k ni,1'Ai pftsu

nuJ• tidl� a aedá aj../ 

Ixen %V8't9V:1$ I Vykop6vjaa pa�zy • 

:ftt:-�A a -Al•u.lttilku • .cudruzt•'.· 

Petr IU.kpl•J•vil a /k hbrákovi/ Oilej I Vlez ta• I 



lvJln Iv9novič s Ruk8faa ae opf' 1 o kl811iCrly • 
._ mas -. 

fe-rr.,,JlikoltJ•vič: To J• pro nlj »'8ličkoet. On si porodí. 

/!obrák leze, pGd kulisu./ 

:t!Jr.izavpte fiam c Ewdniitet ei taky. Co tck kouktit1;1? /Pauz.o,/ 

lvan lvanov.ič: iJiky. 
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ff1.tr. ra�clajcťvič, Tak .a.i. eednem. /SeaaJi 01. Vii�hn1 mlč.i. �c:i 

polévf{.u./ 

�l1zev6ta Bam: \¼Oj muž niJ&k neJeie óomei. To ue ifíU&el r,likée 

,eetr N.tkolaJeyt.� • Viak cm pi'.i.j(;C. /Vyakcč.i AS líihá po joviiti ./ 

�ry - �ry. 

Cha•�h&•cha /n&tirui nll Potra fd.kolajeviče/. 

Kcie JO tady g�-;? 

tuhle za teu čtrou. 

fotr J1�koleje�1f.: /plácne lvor.fa lvan.ovil.e/ A je1 elopá bábih 

/Ne ocánu ptichéz.1 tati.nek e ptatim perem v rUG&./ 

Jy1n lvanov1c, 

,f:ctr takole,;tev1"č: 

]otin•č' 

lvan 1vonov1f í 

;Jolizavot, ea;:1 a 

lv,n lvanov1e,1 

/IU> hled16 ti/ Pro nit • toj i palmo• 

Kdo je elopá bábo? 

,,,>oletčni/ Ch�-ch&-CÍ'l$-Cha ••• 

Kopo�nik tyl vynikajiei u·čo-nac. 

/padá n, zoe/ Mt.i:a na hlav6 vlaey. 



• lO • 

.t!lt HikflajevlQt 
/epolelnl/ . , ��-• 

if lJHY!!t a.- • 

� actnu prs.� l'lard.n!ca./ 

:laliyvey, S.•, Achich. J6 ui n•ti.u• 

Ta1inek a ''/o4� Ku,Uj•l-11 pt6ka, clel pozor• aby -

7. Sla'V'nntn1 ••lodr• EIJCraznin� Radi.X� 
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P�tr N,tt\fl•J•Y&i• /zdv1.há ru.kw/ Prosia • pyato ao Jat u pet.íi za

pealauahaU •• •fon alov. Vynbnatia •• va:il 

..U&ate io kdd• neltlett plioNi&i M6akani. 

�-,1 J ... byl J•lta. OONle alad'f' llovlk. bydlel 

J"• v „ln ood • vrqJlcia1 ciw�. Mi.iDC 

•n• taa oyl1 J•n 1!)'11 a tvib1. lvá�i Jeou vlude. 

;tek.a11• •• "t•llo. zaakl ., ... cwl'• • z.haal 

l•PM• &pal j„:o •• Mb$l jaa• •• vt .. C ni.c • 

.!ik!I za 1cépe� 1 HiG • nu. 

,,_1nk.a • H.a.c • nu. 

f1:lfplu ff mnou a l • l 

Jvtp Ivan1v1t • IUC • nU. 

l • 1 

.t,1r t.&:kelfJ•vlj a N1C • ni.c. IP•f,U;lj·' Neail ., ..... � bát. 

l kaybJ pfllli. lupi�� a p,-.hlodall oe1, óomek. 

c. by na111, tu.c. 

r4litlk• u ut.mw• 1. 1 /PIJMa., 

Pat[ NikolaJ•VlQ,1 A kdo by taky ke 11'11 v noc1 &:.hodil? Vic nLk.dc 

,,. •• •t}o no't, 

"!n J:J ,,•nu. ...... ,,. .. ale vic? 

_..,r w1ktlfi•>11 • Nabit ... , Ale l•",.... ,�hle „ probt,dsa.,, •• 

lilD!YftYAA• -- ••• v.ldi111 dw·r. otevflant • ve dwH.oh nlJako 

t.fteU• Upr.nl fte fl1 kOllkál. A ene ale.Ji• Ui 
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bylo cl .. , ••itlt• AAy •• Illky u& byle PW.llll·u r6ne. ' 

v kaldu .pri,-dl ;J- v1•t-l ..... i. d.....,_ l•Jt 

•blJ.l•J• A a.,y1a te •�lato• Cahle /uka&uJe fttl 

, :»eli.%.av•tti aa..1. ona • ,_.,.,, pooeula •••• � 

· /Jeden áruWho zakrtv••I 

V.I! Ph'11} Mni• · 

lvap 1xeov1�V Poviela■• abych .t,yl. 

•---•••---•••---.•••••■ ■ •· ■•·• •■••••• ................. -p ■ &L a■•••·-••••••• I -

a.I V.taxtu. ;c nlboi byl P61'1Un pfeJr.l.ací en9lhk9 i pakf je po

nt·kud \11né · fl•uni re,lik 1.X. • f .li. �fi:drtuji „ tatu "}• 

dan•he N.1. ChardliJ•..,..· nctbot z� haU..,ni.ch HL• 

núek i• �l'•J-'• h jde él tGllt •1atori�vattf• /L.'D./ 

............................. __ ....... _________________ ,... __ , .. ·--·····-.........,,··· .. ··-

il!l1Za,,_te
0

Baa .l 

IYID Iv9nov.1s a 

Co povid.6 t•? 

P�vilbfili. abfc.h �l. v.-yalia a.t. b pak CV �ohlo 

bj-t �él • Ona �I alJii. Z.pt•.l J ... • JJ.. �j,m 

to ó•U• ;. Cf'Jl pocvicá• iG • ntm .u.a .-Ubel 

na la"l•• �l tel poct1v1 „uboJ • a Mn1 to Jej1 

v1na. ú he zabila. I.lo. z.My.U ... � Jal� 

bila htra N.l�olaJ•vUet 

/kroai :lelJ.zavety Sam• ?vana lvenovu.. vl1ohn1 oécházejl./ 

�lizawta a-, Hura. rs1k&1ho jNll n•.ub1la. 

Ivar. lvenovi{., �n tak pro n1c za ni.� podfwout �levtka. Ta, 3• 

•trainl dketn,., tu�r•• no Jo, udllala 311 to. 

ala prK? 

?flJgz.awta úe•i · /odohiz1 •trene&I/ uuuuuuuuuuuu • \W • uw • u.. 

I.YAC l,novl�., VU1N. 

?9Jlftva tf W 1 , UVllWUUWUUU • UIIUW • U • 11._ 

,lyp lvpfY!J• Vllice • • • • • • • •• 
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.�íiiiilíl.i_,za„v,_•_t_p....:_..!.. /ohvlj• ••I U • t., • W • \J • U • U • U • ueule• 

nt lw•tky. 

t!:,n _lytP,X1a I Prrra •. pra • b,t:a • /Ruku e/ 

gel1zav•s• P.,e I R•dujtrJr. •• • 

Jven lvapoy&I a Nevtky ztraMN• /Prat./ 

?!l1!zll�t• Se• a Vran; U1.0,; a. voJjk � nh. 

lvan lv9nav1A,1 /lkrt, u�lkou/ .;Jeliuv•t•• ailjikue /lvan 

�lu.avetp Bfi I HM . .--•. na Jako vy�z•JicL •luna.. /,_.z.e net 

l.tdl1./ 

Jv,r IDOPX!š·• / .. d, •1 "• &.iobtk/ hMII nohy Jako akurky. 

:at,&1zav1 ta 811111 : /laze V,1/ HU:ra I tv1c j ••• n•htk 1� I 

lyan · Ivanwtf 1 · /lehá e1 . n• u&/ r. • ne• . fti.C • . ni.ca• 

;.11uveta aui 1 /zcht1h4 ruka,/ • ku • ne • ha • t• - ne • li. • 

Jvan lvanoněi Hanba. 

Cit.a kočilka 

alilko vafJ..la 

na polita, akotJ.la 

• na pec ek.eJ.l.a 

hop hep 

.-Cok ak.ok 

,i!!l1;,"f.!vota sa,m,• /kf'U-1/ DvoJ• vratu. koi1.1l•nka. flrovaz:. 

Ivan lvtne!l:
1
1 /nadzdvihuj• ••I P#1blhlJ. dva te_.,i • ptaj1 

� Jde. 

,i!l1z.awta S-1 Kotlety. Varvara ·s.■JOf'IOVMe 

. Jv■n, Jvpnov1t a /kf-161 akr& z�by/ Tanatniee na � �-

:Jellf8Wte Bn I /vyak.eku�• fle �lneu &idl.1/ :J6 „u :dti■ • 
·euzv I 

Jx,n lv,npvJ.11 /biti dopro•tfed ■htnoati/ kMbatuN tohoto po

k•.J• ,.._ Mflli zúue 

/Dlk•,... •• ot,Cejt • pekoj N proaiňuj• � kNJlnu. Ku-
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ltay pPiatrl-t Tat1nk•·• _�i.Mu./. 

if l1zmt• 0, I J\:altJ. n8 dn,hf konff l•Yiltl/ Ruka .Nfkv •Jl• • 

:tel1zav.t1 !9:it = 

Tat6n.sk a 

Ivpr• lvancwif: 

Tatinek C 

t,l8ainkt i 

?flizaVlltll ae: 

lvpn Ivanovi$: 

T•tin•ka 

lvan lvanpv1t.1 

Iv•n Ivanovič; 

!ftinek: 

Iv� Ivanovič' 

ttp1nxa, 

}_van l-VMW'W�Č I 

/vyakAKwJ• n• fidls./ ai.hobytnifti penoylVén

akQho paa�Jl'o O paaM •é '"" 

/vyaxak„jo na �J.dW Ivan 1v, ....... 

/u..azuJ� ._reti!čku/ K1.-atič� .z,"' dl'b•é••ú• 

/u il'1lé/ Uka••-a• 

Na6la J•• pot.idu� ••• 
.. �OJ oa k Jezeru. 

Tak J••� Yáa w•r• potkal �Utlil• 

Al4 • ale. ale• ale. 

Rii jo. Pot!t.al. Koukám, jde t::.olka a neae Jaoka. 

�. povidáií. koupila Jabka? ho. lD• povtd • 

koup:il. A ·•oral • a „1 dál. 

Lknitc 111 lu�•--••• 

ao. Tak• no pt6rl1 hele, ty jabka .1•1 k.oup1.l 

neoo u4-ra.:? �oupU. A hl Gál. 

�pak ••1 i�l? 

Nev1�. ;len t•k• ;i,, pov.ídá, ty Jabka koup11, 

• neukrad. A Ml• 

A tak hO _t,.. pe toa ·neptilil lNkawa wtt6n1 

qvula na ot•vf'en(t pro1tranatv1, vau. plno zl.._ 

. t-,.h •-lt LkteM1 na hrt1111adi• Geól'e pat.-.ot 
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■ladfob krauv1c 01 taa epolu YMale porida1o 

a aedlly • Jak &o ktar� nella. Ylechfty ty penny 

•�raini potfa�y �u a vl•cky mil; d1vnf 

Zvyk. kroutit �.uaa. ale ant na chvilku nepln u

valy it60etat. 

/Pfich.izi aldetin.6. Oddli ubrus • kolik • Jidlell./ 

11. Spoech 

lvp lvpvJ.č& Pfatalé. riJ.chn1 jw •• tu .. ,u. Hurá. 

?,14f:!! ta 9ea, Hurá. 

Tftinak•4 MMinka I Nurá. 

Iven lY!!!9Vif: /chvlJ• H a ikná zapalku/ Chtll tych vál, rict • 

ů od o«utiku aóho narozeni uplynulo 38 let. 

!;,PJ-1:flk• • Tatinek: Hurá·. 

lyp Ivanovu, SOudruzi. Maa cao.. Y dODi ..ca !:ona. Má plno dlti. 

PKital JNia J•• ravnych .... t kueA. 

/poéupári na .aíati/ DarJ■• MarJ•• P9lagcJ•• N1na. 

Alaaandr • čtyti callJ.. 

$Mi kluci? 

x,11uveta eu: /bAhá kol• je.Utl/ 

Trhla.,_• ode Yleho. 

Trhla J- .. • utekla. 

Trhla l- • • tak blt\M. 

BJ1npka 

!!PMH• 

"""IYl"IYH 1 

/biti za �Uzavetou a.a/ a.laba Ji.I? 

Polivku Jil? 

,... Ji&7 

�JU7 

TuH.11 jil? /BU.J../ 



� i!l&ftntl !ft I 
Tftinek a 

,.,.,Jnbc 

lvan lypovU , 

3! lU-,,e ta a,in , 

Tat1nek1 

Mca,■\IT'I Jii? 

-.Otlaty JU? 

• lS • 

0,1. nol.ky J'eou znavanf. 

GJ. naco Jeou znawnf. 

OJ• nti.kJ JMU Znaveftf• 

0.1. kfidla jaou znavan;. 

M„tn«a: 

/SbOI' za ac,4n0Ul�p�� aot1Y p,eóehar./ 

Na balkon JSG-11 ote-vtany ti"'9,.. 

tvtn Ivanovič , 

3!hzavat-a 8-1 

Tatinek 1 

;>oj• Jak já bych rad ak.Kil �o tfetiho patra. 

Trhla Jan N • utakla. 
/V•tupuje hudN ./ 

Trhla J- - a utekla. 

Mol• prav• ruka • "" .l•eu ateJn'i čiala JMo 

má levá ruka• vcho. 

/Vi1chn1. jNeft �..dnih'i•• "tika.11 zo scény./ 

/Hudebni d•pravod na „uv pfe4Mry./ 

ll - l 

ll - 1 

Jíahot'e povid' prk 

a kolaa poviaá tu 

118 •rav po� poetel • 

a v tá �taU phspava ■..a 

Ha ahlaoanou. na ehi.tdanou. 

I• l 

I• 1 

f>t1bihlJ.· j- ,lednou u.. 

l • 1 kcie J• nakOnebf •-Ae• 

okaaa vykGuk --,. 

P,_ bra31.Uky ■laaf Hcie 

Ne ebladaneu. ne· ahleclanou„ 

ll - l 

1.I - l 
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Houa1t,, 

!!!ben• 
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ctevr.la • vrata 

·uk,zal� N . J: - l_ /SVltle zhaeiM./ 

/pl'adehra/ 

Sita la.i zloaen 

�znea - natJ aerlinas 

�J.jl pel•n.nu• 

na na n1 NI 

na na lů na 

Oeza. ůnut prchna 

dH.v ad. • nadljde 

nenam.na 

na na tů 

Tedy úte �•t 

do práce• dejte 

ůtu nebe natu 

z.kNJ. t kwlaaet-• 

1 - J. 

1•% 
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C..ry leti vzoucbla 

tajdan za taJdenkaa 

VJ.a - Ota• bufl 

Y1a - • bua. 

�tána tl.ázna prvni t,iay 

ttucata ne'49U nevi.1J:lla a.1.e 

vu. vta. V2.A• via. 

l"E Ivanovu, ttonea.spichejta._..poaoci 

Mlát 8 voda „Ji Ů Y.ilOCJ.e 

/Plnai avitlo./ 

houala:, na na Ri aa 

n a na rů na 

�Ua, ptináieJ1 1vana 1vanovite./ 

Patr. �•laJ•vU�. takntt•· 

vy Jata byl na c, hata. táhla? 

Petr Ni.!ftl.aJ!YU: ,rovinka • vracia. 

To J• váa krá ... 

T• hai l• • viuda plno kvtun. 

Chaloupka atoJi tM • roui.rr, .aAaa. 

v chal1M1pca oheň pU,el.6. 

0o Jeho záre lett oetnl!S.ny 

a �ni kolw\fi taa tlueou ·• eun. 

C..Odf.NuNůllneP"•tfNhou 

loupelnf lalak kozectej. 

PN povltf1 fa"tlua rozhoupfi4 
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a vyje do prázdfta •OJ• •J• 

v odpovll li.dl.a nev.l•nn6 

zaH.Uváni � •ledu�. 

a v 8tD1ll eíoKu. jed .1• nNtbent. 

Jeaui „ rtké enaleupktt • v i.tUM 

oh;net plápeU • 1ahounce „ cbvlJ•• 

v t• �u bydli kdo? 

Petr NikOlaje�l., V nlci nikdo nebydli 

a c:h,•I·• neotvirá • 

;Jen myti v n1a trCJII aouk� tla.Pka111 

• laapa avt ti v nlla Jak rezur1na 

7-5 

• Jako pc,ustewnik v nla·cel9 e...t na paci •ci I-vát. 

A kde 1-plí zapel\aJ•? 

Pjttr lli&,koletJfY1�, Ta •"'it1 -• bez pt„uni. 

lvan �YIDRYAA a Taitevlt vk •••latuJ•• 

Petr N:!2ltJev1J1 ;Jat hloupl prudM alova. 

je pfeca Mk� pebyb. /NaZMfi rukoue/ 

NeJlaht.ich prv1c.O lahk'9 Clech. 

� planet • lat ud. 

t:lázn.1v, aiaa dne• nec1. 

cltvoaých zvilat ■oc a tmtv 

a U.0.1 pokden8 NVUy 

&6kc,ny avlt• ti�• vln. 

/krt• .-S.rtcou/ 

.. ,,.. lil chapu. oMPII. chápu. 

�laflim • váa a -•J• óiky. 

trvale holia .avtdewNti 

a.Uk l• hadi.li. proaia YM? 



• 19 • 

Petr Ni.kolaJav1&z1 =>sou čtyfJ.. Je� poobldvet. 

lV&nO'\/iČ1 • Tody pOjdNl• 

� z..aP'()Qeň ta ·vlak. ta v noci 

Již ze�jLit ú ;:Jolizaveta Bar-A. 

/VGházi/ 

·Kte rápak to �lJ.zav" ta 8am 1 

má ·dcera. ·která je. 

ta. kterou by1'tG chtll vy G-ám 

s oprátkou p-0slat do ráj&• 

ta ltihlá Jako kaen. 

at zvi to divé le·sni zvil' 

:za�l'-n,m kou�leQ vás. 

puslto z hlavy ;ielu.a"--atu �. 

ai zékon wzao č.aa. 

rozd.vp4� ti bez •1losti. 

zk.rvavenym k -arabáěes 

zpforá�im ti hn,ty. kosti. 

na vttachu v noci či vadne 

ti eorvený kohout sedne. 

Vi vl·ecko. J• to eyslitol. 

tan p1itel m6j • velitel. 

Jedinkrit eitvn• tc.fltdla.ma. 

ro�boufi vlny ne �cr1. 

•ekyru zatne Jedinkrát, 

pokAci leí 1 po.h-c»fli • 

... 

kťyl ch�-• Jen djchne. J• ten tPe 

htlod J• • hned zaiz1. kllovi kam• 
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Jatte,ks 

- ZO• 

Zal�• • ...., �Jaeu aoo 

tv,cb a1ev • rukou a9ch. 

z.,.ane •1---. pfiJ&le nec. 

u óetecb ztuhna ••tch. 

ubyr.e.l ty • zaat-u J' • 

vejdeu v ti.cha chr•• 

• triumfuje dcera ••• 

;. J.J.zave ta s... 

15 • 6aled1" 'i patoa 

Soube,1 dvoi, aJ.likO 

I::r,c Iv,m,v1f1 Soubej dvou a1lákt 

Taxt - t.aunuel �r-cuceyta:Jrik 

�ba - Vali.opag • ho_lan.k-; paaát.c.k 

Choreogref1• - neznat pocaatnj 

zač.átak .oz:n„i zvon 

/Na "'JW p11.nlaieJ1 Gva •tolky./ 

Hl•tl, /z. rAzflýeh mUt úl.Iv' 

- aouboJ dvou aLUkA 

• text � Ea■an•l kn.laótayt•Jrik 

• hudba • Vali.epeg. holenctNj paa6tek 

- cborec>irafu • ne:Lftáa1 poc•at11ý 

- z.atAtek ozndmi zven. 

aypn, e... bua. blia. ba. oua. 

Petr Nikol!J•ril• '-u.-.oyr. aoraaur 

eynayry. 

ekalatyr. �u 

liyky &1r1. k1n.. kir.1. 

endyOula habakula 
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ho • .la • 11 

Hangu ena kudy . 

pera vy na 11 te j na 

ho • lo • li 

ě&pu • egapa li 

tapetal1 mar 

mat:.aloč:lna 

ho • la•li 

Na tlunee at zaleti 

papoulek. mo�ort pták. 

at zoi•fi vzápětí 

Gen slunny. $taň se ta�l 

Af prQtnG ticho praleaa 

troubeni polnice. 

Skfipá e pod6 z kol�&& 

poóetavco truhlice. 

A rytif k atolu uatid Již 

•viraje v ru�• •eč 

a z.wdá vz.h6ru • vinom čil. 

proná6oJe svou tetc 

Tu t141 zvedám k ptip1tku 

na z,ravi mni 1 váa. 

pt1piJtm ne,lkráani,lii • .1am. 

Je 11zavc ti 6aat • 

To J•Ji ruka ehlaaivé 

laakúvala aCJ pléa ••• 

�l.iz.avato B6t\, liva 

buu néa atO tieic l@t. 
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eJtr H1kohJ.fXY I Tak tady uěin ... • 

;Jan rKt• byetr. •ledovat 

blfaU\rf tanec nal1d\ hvli, 

kp které vrh& pn,rJce bl'itké oetl'i avó 

• kt•rf� ... ,... pak vli silou neCaproani tne. 

/útočil 

A t1ju vpr-.� • �i.vo. vpravo. 

kóe .�,. aui1 apaa. 

Ut iw:1 vitr nad aoubravow. 

aed vykvet koler. náa. 

A& --■-■-•-----••• ■I ----• a S& I a ----------

a/ v polaké:r. 1 an�l1ckM pfekladu pron•li tuto repliku Ivan 

lvanov1t. f11-'1dr�Ji oe textu Charélievova vyu•n.1. ponivaót 

je v tomtc ohledu loglttijii. /f'oz.n.L.0.1 
............. _..__.. ____ ■--•-, ---■----·---------------·-·-·-· ... -----

Petr HikcltJ•vič: Tich �lci kol•• miň ai vtis•J• 

poz.orni ovhm cleCuj pohyt 

blazných eantre. souatfedini 

acrtelnfch eil. 

TptiO,k & Ocel1 • karborunau chv41a. 

SpoJMl• k ... n M d1'tdin1 

a elektrickou svoji z6ri 

al k ••rt1 dlsi prottvnika. 

QceU ohv,lal BitVi b•tl 

Ta rouchvtv, dan�ka, 

jinocha r•z•• 6i.n1 z etc"-• 

al k „rt1 ó6•1 pre�lvnikal 

d. kfitUu •ltval Moudroat aula. 

P9d l•dJJ. lal1 nebotylneu 

• pN tou akáleu vede biti. 

aarU.. •rt vit6 ,,.ttvntte. 
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/Petr Nlk•lal•vif ,,.., ., 

Petr H,1k1J.13•v1!a :i� p-11 na z•• porabn. 

abohe•. :i.11:zaw to .a.• 

Zt'\lte o:&J domek na hol'•• 

Nlt6hnlte: •• ta11. 

� budou blhat pe tll• 

a po ramenou VH 

• • • • • • • • • 11yi1 veNlé 

o pou•t•vniček. lv,o.. 

PoalC#U-Chej. hr-ant.a zvoni zvon 

n• •tfel1 bi�. bo•• bem. 

pokorni proaiJR o par-den. 

promiň, Oelizaveto 8am. /Zvoni zvon./ 

lVtn 1VfQiV1t1 8itva ovc� 61lékG ekonč11a. 

/Petra N1kolaJev1ěe odnáhji./ 

�lAAfYť�• 6-: Ach t•tinku. tys t1,a. No t:o J•m ráda. 

Z.rovinka f)I� z c.n.&atva. z oochoéu. 

z.rovLnka j- t• kaia,...vala suitn,vi •. 

Chtlla oyoh k loaj1 poclat k .... k dortu. 

TatHlfk' •MJ. to Jen „ ale utahal. 

itlJ.MYISI 215;: A co J•i dilal? 

T&tQk I he ••. •••. IU,pa1 j ... Cif1v1. 

A stralnl jH• .. wtatwl. 

3ffllsffypt■ !V• lvanov1t1. za•kffta ctca pAlpt.vmce. 

pftneat• láhev piva. JÓ • .a hnoh. 

bla JxfQIYAA• Ach •YI••• hnch - • �r p.iva. 

fi.tÍII ak.Ut ff piYIWN e Mt•tui ue -• 

?eM:MY!SI -I Ne pAlUtwUJcy •• ai. Uh6v ,, •• 

. fú.koUv ao ptYftMlee • hrMhu •t• .11,. 
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TŇ k.Uch v pllp1�1Cl eohovcw 

• na hlavu Si nendM polohrách. 

g!l1Z•�tl §lrrt I Ach na• J•noa a1 poapilte • 

tatinek .tot1• lttr,16 dl'J.vi utahal. 

Ta!1nak• Aeh aany. eo2e ■Cj. na••Ji PGl•m• An.1. %.bla 

.. v P93••cd1 ,-vyznaJi. Prázdnota. 

17. f�ůelc,g1Ck,; patoa 

t51nkaa 

Hlllsx• 

f:PlaQk,t I 

/VGházi/ Ta potvora zarohnula ea-yho aynáč·&. 

Která? KterÁ? /Mezi kul1eaiai vykuku.Ji dvi hlavy./ 

Tuhlate • t1m jeáák••• 

it!}Lz•v•s, a.. 
a Haia1nko. maa1nko. c:o to pov!dái? 

/Ivan Ivanovi� aapaluJe zápalku./ 

ť:MMliá: Tc-.. ;,Jon kvOl.1 tob.i •konč.1.l. .jeho .Uvot roaúou. 

?fliffvcY a.a, Tak •1 pl'ece fakn1. o koc to aluvii? 

, ;1m,1nk1u /s kaiaennou tvéf--i/ I..U..eh. J.1ch. UJ.ch. •• 

Oclis!fX!'f O.-, Ona au z11lur.1.la. 

/TatJ.nek vytlthuJ• kapesnik • tamči na •1et6./ 

tl!1Dit 1 �. J ••• chobotn1cse. 

/Dekor.- H &aeS.,,.Ji otal�t • kraJiNI „ proelnu,je 

v pokoJ • Kuliey pohlcwji Tatinka a ,.._J.n•ua./ 

ifJJ,pwg S., � aev1dit pl"1.J'1ow. Go J ... UGllala • 

.He&W• Tti.krllt avant .-a• J• tilemd•aat Jfl.M• 

/lcéna Jako na �tku.,/ 

3p1wx,5a !li• uruu pt13dou„ ab, .a •bnll • _,11 & povrchu 

.... k'-• Ute6u. � .. , .... Ale ., 1YhJ.e dW-

,. 'veóou na ..nooy. a na ........ .1• potkM. Oknoa. 
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/VyhliU � okna./ dch. Odt&Mi .... vyako&ia. St� 

V')iki:. Co budu Oilat? Aha„ n&kdo jde. To jaou 

oni. 2.a:nkr.u dvefe. A n•otevl'u. At a1 tluč:Ou, jak 

chtěj i. /Z.!!lyká dvefle .; 

/TlMteni r,a c:whJ./ 

2-. HM!' 

1• H\Pt 1 

�1™�.• !e !,tn : 

f: • Hlaa: 

?!A>�tve tp 5a,g ' 

4;• Hles 

1,• Hlga 

:?!,l!if;Y!t• Slin ' 

.:leliuvetc s�• jiliénem z4kontl vu naf-.1zuJ1, 

atiyuta ctevfala. 

/Mlter.i./ 

N�fi�uji vám otevFit dvsfc. 

/Mlčení./ 

/t�ic/ Vyra�i�� avo'•• 

.:lellz.ava1:c 8am, otevtta. nebo vtc vyraz.1.At owfo. 

Cci 11.1 �nou chcete ud&leťr 

z.a CQ? Proč m1 nechcete f'ict, co Jaam udil.ale? 

:l�te obv1nlr,e z. vretcy Petra N.ikolajeviěe ••• 

� to si zoópovite. 

Ale já nikoh-o nezabila. 

To rozhcane aoué. 

=>.P v& vaii •ocJ.. 

-······ .. -------------·-·--"···-·-----·-·-·-·-·------·-----·--·------------

x/ Zde kon61 taat pelskéhG 1 angl1ckého ptekladu. Tot ChantilJ ... 

vOV vlek pokrel-uJe• /Pozn. L.D./ 
-------�---------------------------------------

�liffY!!! ··-= c /kf'1fi/ Svalte •I I Těhnlt• al za v1-y I Strtt• 

... do kerytal N1.koho �-tJMalbllal Ani bych 

tů.kohe zabit- Maehla 1 

!!f tr' N,k9b1n-u 1 �n "licl. �11zawto 9-11 
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Oivejte ae aál do �udoucnoati. /Hla&1tti lkyté./ 

A v do�;.;1,:. Jenž stoJi na hofe u! hofi ohýnek. 

hyi1 prúekaji .fcus�a. A na pt,lCj, dd1 ivób ěvabo-

vič s ry!av�� u�atkem e v  ruco �a sekyru. 

Petr Nikglsjevič; :Jiclizaveto Sam, ruce vz.t�hněte vpteo. sklopte 
rrbCII - - I .... 

fNó.J uphin�, .Zf'éiU� e r iJ&leóuj te rAČ • uchovtivejic 

prui:ncnH v$och klcu�ť: a noµtti llach. /Tma./ 

0po r. e 

Ls.r.iil Cherms 
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Při�utova.1 k náJ:l prý� Anglie - aspoň jeho označení. Fan v 
anglič�ině zkráceně označuje fe.nRtik� či fanatick�ho přívrěen-
ce. Fotbalovfho mužstva, beatové skupiny, �ilmov6 hvězdy či zá-
vodů. tlrmule- jedna. Nai:ii předkové r:ezne.11 kopF..r.ou, beat, filmo
vé hvězdy s.ni automobily a tudíž ani to slovo: f�.nda. 

Fe.ndové se nacházejí po celém svltP. ne po des:ítká.ch �1 stech 
ale po miliónech. Občas čteme, te se někde pod j�jich množstvím 
prolonůlA. tribuna anel)o že se jich ne.kolik nav�éjem postřílelo. 
Když hokejov� mu!stvo USt na poslední olympiádě v LDke Placid 
poraEilo sovětské hokejisty, chodci vystřelovcli rakety a vále

ní občan� metal.i do sněhu kotrmelce. Nlkolik:rát týdně v Mnicho
v�, v iondýni, Pnříži, Barcelonč, suenos iires či v Fraze táhnou 
prfivody mulů pod klubovými zásta-vFtJIIi. Troubí, bubnují,řehbj:í a 
zpěvem oslavu.jí vítězství. Pokud neaají co oslavovat, jdou aspoň 
společně zapít trpkost porážky. 

Jsou města, kde se na stadiónech či v ochozech podél závodních 

drah sejde v jedinou chvíli více než sto tisíc fandů. Dívají se 
na kopanou, býčí zápasy, na dostihy, box či P..utomobilové závody. 
Stačí písknout .na pí�{alku, mé:'.-'llOU t praporkem či irystřeli t ze 
startovní pistole a EP- statisíce hrdel se vydere ne�rtikulovaný 
jek. Dav spole�n� řve, společně tichne Y hriifíe, společně sera
duje, �rovolává slávu, společně se valí ulicemi. 

FE.ndovství jist� nevzniklo až v našem věku, stejn� jako se v 

něm nezrodil ft1.natism·u.s, oo však pat!-:! na.;emu věku, naší masov4 
a spotře�ní společnosti, je jeho ro.změr. Jako by se fandovství 
sta.lo jedním ze záklndnich postojů moderního člověka. Fandí svl
mu m�žs tvu, náro c.ním barvám, sv{; kal tuře, své s trnn ě. Fandí ií&A
gre tort, primáři Sovovi, disiden tum, Borgovi, Rusům, .Acioričanfun, 
Polákům, Afgáncům anebo číňanom, revoluc1oruU-u.m, teroristwa, m:í
roTlmu hnutí, emancipantkám, Ekologům, kfesta.nům, jogínům, Sta

linovi, l,í0.ovi, GhomeJnímu a.ne:bo ArE.ťátov:t. 
F�dit &name.ná, jak jsme řekli, fanaticky stranit. Tedy nekr1-

t10k7 �fijímat. Nevidět Tla•tní fauly, úskoky, chyby a slab�. 
Vid�t pouze vlastní přednosti, pravdu, vlastní ztepilost. Hájit, 

podporovat a povEbuzovat vlastní mu&stvo, Tlastní ideje a -barvy 
a ostouzet barvy, myšlenky 1 stoupence soupeřovy. 

I 
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Fandit vš,-Jc také s p ř e d e v š í m znamená p ř i h l � -
fet tomu, co se v aréně odehrává. 

Kdysi v lidskéI!l dávnověku bylo ještě více kona.jících a méně 
přihlížejících. Všichni muži kmene 1.tnebo a,AJ>Oň vr:toina z nich 
umělA. vrhat oštěpem, stfílet z luku, běh2..t, rvát se a bojovat. 
Tak� ui.nčit a zpívnt. Dneska běhá, ské�e tanči či zpívá hráč a 
tis:!ce či statisice přihl:í�ejí. Povzbuzují anebo pískají. 

Svět fa.ndtt se neobejde beze sv�ta hráč�, sv�t přihlížejících 
se neobejde beze svXta kcnnjících. Fanda si nrur1ouvá, že to je 
on, kdo umožĎuje a podmiňuje existenci hráčů. Jaký by to byl zá
pas bez jeho povzbuzová.."'l:í'? Komu by se chtělo hrát před prázdný
mi ochozy, kázat na prázc!ném nám�stí? 

Je to ovšem pravda jen do jiE'-t, míry. HrácS se a.alf'ko spíše 
obdjde bez fandy než fanda bez hráče. Fp..nda si namlouvá, že vý
křiky z jeho hrdlem, jeho bezpodmí�ečná poépora, j�ho vášnivý 
s�uhlas stimuluje hráče o ovlivňuje tak výsledek zápf.su; ve sku
tečnosti motivy Uráč� při hfe bývají odlišn� od motim fandovy 
přízně. Hráč Eleduje vlastní cíle, ty fanda obvykle nezná a ani 

se o ne nezajímá. Rráč v:r, že jeho role je jen st2ží zastupitel

ná, zatímco role jednotlivého fa."ldy je za.stupite.lná vždy. 
Nejsmutn�jš:í omyl fandův však netkví v tom, že se klame o svfm 

vztahu k hráči, ale fe se klame o svám vztahu ke sirětu. iiebol fan

da. !1 nechce připouštět zántupnost svých postojťl. V(fí, že je 
sportovcem, proto!e týdni pfihlílí hfe sv�ho mužstvA, věří, že 
je kulturní, protofe fandí svému zplvákovi,heroi �i skupini, v� 
fí, že je vlastencem, protože straní národním barvám e to i v od

v�tvích, která ho vub�c nezají�aji, věří, že je bojovníkem za 
mír, pon�v�dž kfičí v zástupu hesl�, která mu připadnjí správná. 
Vlfi, že v záse.de chápe podstatu.hry, kterou hrají jin:! a kterou 
on zná jenom z přihlífení. 

F�d� truc �t�esňuje jeden z nejtregiltějšich sebeklamO. moder
ního člov�ka: fe činnost lEe nnhr�dit pfihlížením� fe vášniv� 
pfihlí fen:í znamená jil úč�.E t a. že tedy_ 1mlže dát nl? je.ký smysl 

iY&n klima 
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Eugene Ionesco 

Deník po špetkách 

Participace, identifikace: Brecht odmítá magickou, citovou 

dčast v divadle, nechce nebo vlaetn� tvrdí, že nechce, abychom 
... 

se ztotožnovali s jeho postavami, chce, abychom jim rozuměli, 

vybízí k tomuto rozumovému. přístupu. Kouzelným proutkem se mu. 

tak stávé. jeho ideologie, jeho myšlnky. Chce, abychom se podíle-

li na jeho myšlení, ztotožnili se s jeho myšlením, totil s jeho 

vírou nebo s tím, co za ni pokládá. 

Vfichni angažovaní autoři vás chtějí znásilnit, rozumějte 

pfesvědčit v�e, získat vás. 

Když mi někdo předvádí na jevišti policisty, kteří stříle-

jí do vykořistovaizych delnílgáll, delá to proto, a.bych se magickou 

sugescí divadla stal dělníkem, abych se vcítil do jeho bolesti, 

abych se mu postavil po bok, abych se s ním ztotožnil. 

Není to tak dávno, co se v diva.dle předvádělo, jak židé 

rozltládají civilizaci evjmi podvratcymi a demoralizujícími myšlen

kami, penězi atd.atd. Divák se mel ztoto�nit s nacistickou 

postavou, s vrahem židů. 

Kdy! dnes vidím - a. dnes je to snadná, nikoho ani nenapadne 

tomu. bráini t, nebot, zatímco tehdy být proti fašiamu. znamenalo 

něco zakázaného, dnes se to smí a doporu.čuje - když dnes v 

divadle vidím, jak nacisté masakrují !idovské děti, !eny a 

starce, boufím se, chci pochopite1ně trestat, jsem lid. 

/Zato se v divadle nepředvádí, prosti ae to nehodí, jak 

Al!ířan, vypichovali oa1 francouzským dlitem. Zrovna jako ae 

nepfedvácú, jak Číňan4 maealcruj:! Tibetany, to je taq oliametné./ 

A tak dále a tak podobni, připadni o nioo nevinnijia 



., 

ztoto!nujeme se ae !enou tyrana, kdy! nám předvádijí mu.�e 

tyrana. Ztoto�n:íme se s ma.melem, kdy� nám předvedou jeho 

ženu jako sn��ku neřestí. 

87 

Kaldý tak zve.ne objektivní autor, nebo autor spravedlivý, 

planoucí pro pravdu, realistický, potírá někoho zl�ho a odmě-
., 

nuje někoho dobr,ho. To je d�vod, proč každé realistické neboii 

angažovan� dílo není nic víc, nel melodram. 

Když však, místo abych ml.uvil o zlém německém nebo ja

ponském nebo ru.akém nebo francouzskám nebo americk,m hulvátovi 

nebo o zl�m mi�tákovi nebo o zločinné žhářce nebo o odporném 

militaristovi nebo o vojákovi, zrádci a.dezertérovi atd., kdyf 

místo toho vysvléknu člověka z nelidskosti jeho třídy, jeho 
.. 

, rasy, mi&štácké nebo jiné danosti; 

kdy! to všechno pominu a mluvím o tom co jsem nej d�věr

nij 1 já sám ve svém strachu, ve svých touhách, ve své dzkosti, 

ve evé radosti ze !ivota; nebo kdy� dám voley pr�chod rozpou

tané pfellstavivoati, imaginativnímu. konstrllování, nejsem to 

jenom já, nejsem stoupenec čehokoli, nejsem u� s tímhle proti 

onomu., nejsem u! s oním proti tamtomu., nejaemto u� jenom já 
., 

sám, ale jsem zároven všichni ostatní, v tom, co je v nich 

lidského, nejsem ul ten zlý, nejsem uf ten dobrý, nejsem u� 

mi�ták, nepatřím ul k tá či oné třídě, k té �i oné rase, k 

té či oné �de, 

- ale �sem člověk zbaveey v�í stranící předpojatosti, 

vyčleniní, odliditiní, nejsem odcizen$ tím, čím člověka odci

zuje oatatním výběr nebo strana, a přestal jaem u� nenávid�t 

ostatní. A teprve zde dochází k hlubok,mu. ztoto!nttní, v tom 

je právi zp�aob f ·-3alt ho doaáhnout. 

X X X 
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�Zmáhá mi obrovská l1nava. Je zfejml pa,-chick,ho p�vodu. 
; 

. 

Mohlo by ae zdát, !e nemá �ádnou pfíěimi, ale já vím, co ji 

zp�sóbujez jistota nebo t�meř Jistota, �e všechno je marné. 

X X X 
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... 

;všechno co vím ted, vím ul od viku šeáti nebo aedmi let, 

viku.rozumu. 

Knihy, kter� jsem přečetl, literární i filosofická dila, 

ale hlavni literární, protože mám inteligenci spíš konkrétní 

ne! �batraktní, nejaem vědecký typ - knihy, slova ostatních, 

pamltihodnosti a umělecká díla i politick, dění v�dycky' jen 

posílily, upevnily, co jsem věděl skoro odjakliva: nevíme nic, 

kromě toho, !e je smrt a ta číhá na mou matku, na mou rodillll, 

na mš. /Ted si uvědomuji, �e jsem nikdy nepomyslel na to, �e 

zemř�otec. Myslel jsem s hrazou, že jednou zemře matka. 

Byla_to dzkost, trvalá obsese. Ale !e zemře otec mě nenapadlo 

nikdy. Bylo to proto, že jsem ho vídal zřídka kdy, nebo proto, 

fe je�m ho neměl rád? Ne, jistě ne, protože jsem ho měl rád 

a proto!e �eho dlouhá nepřítomnost ve mne, v nás všech, vytvá

fela-prázdno, obrovek� trápení, poran�n!. Nemyslel jsem na 
., 

jeho:smrt, protoie mi molná připadal tak siley, �e pro mě byl 

m.álem:nesmrtel.nj./ 

X X X 

Exiatu.je zlatý věks je to věk ditatví, nevědomosti. Od 

Chn;e, kq víme, !e zemřeme, d�tství končí. Jak u! jsem 

fekl, pro mne akona110 velice záhy. Jame tedy doepilí v aedmi 

letech. Potom, DlJ&lím, lid' vitiinou zapomínají, co pocho

pili-, a nacházejí ai jakýsi jiey dIUh dltatví, ktert§ se u 

nikoho, jen u velmi ma.1,ho zlomku lidí, m�!e opakovat celý 

�ivot. Není to elcutean, d�tstvi, je to jakýei dluh zapomn�ní. 
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Přicházej:í přání a starosti, které čl.ověltu brání dobrat ee 

základ.ni pravdy. 

89 

Já• jsem nikdy neupadl do tohoto zapomnění, nikdy' jsem už 

dětství nena�el. Kromě d�tstv:! a zapomniní. mti�e lSl.ověku poskyt

nou t 1.itěchu z existence, naplniní nebo nebe na zemi a v srdci 

u� jenom milost. Na tu však dětství ve svém vzru.šeném neklidu 

zapomíná. Žádný jálzy dru.h byt:! už není. Jak jen mfi.�eme �ít bez 

milosti? A pfece fijeme. 

XXX 

Kdyf zde vyslovuji všechna ta d�věrná sdělení, děl.ám to protc 

�e nejsou jen moje. Vfdyt skoro kafdý má na jazyku. J)Odobn� dů

věrnosti a l.iterát je jen někdo, kdo vysloví nahlas, co si ostat

ní: řákaj:! v duchu nebo �eptem. Pokud bych se domníval., že to, z 
. 

. . 

čeho se zpovídám, není všeobecná zpověd, eybrl zpověd jednotlivce, 

vyzpovídal bych se stejně v naději, !e se uzdravím nebo �e se mi 

ul.eví. Tu. nad�j1 nemám, tu. nadlji nemáme. Zpovídáme se ze svých 

myšlenek s nemiru:zym s utrpením. Takle proě vlastně? K čemu. nám to 

je? Děláme to proto, fe navzdory viemu si nem�leme neuvědomit, 

nemť.i.žeme si ostřeji neuvědom.i t jednu. sku. tečnost - skutečnost, že 

existovat je neštěstí, !e lidský dděl jenepřijatel.ný. Je to zby

tečné, ale nevyhlmtelné vědomi. Tím, fe je vyjadřujeme, děláme 

11 tara tu?v.. 

XXX 

Od viku. patnácti let, myslím, !e to bylo od nzych patnácti 

let, toti! od chvile,·kdy ml opwstil.o v§achno, co mi zbylo z 

dit■tví, nebol.i tak' od chvíle, kdy pfesta.la přítomnost a začala 

mi.au.l.oat, vrhající ae do bu.doucnoati, rovná se do propasti, od 

chvíle, kdy pfítomnoat zemfela a nahradil ji aaa, od doby, co 
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Hnal jsem se za !ivotem jako bych chtil polapit čas, a cht�l 

jsem lít. Pronásledoval jsem ho tak divoce, le mi stále unikal, 

be�el jsem nezO.stával jsem ani pozadu ani jsem nepředbíhal, a 

přesto jsem život nikdy nedohonil. Bylo to, jako bych bě�el 

vedle něho. 

X X X  

Co je život? muže se mne někdo zeptat. Pro mě život není 
.. 

Cas. Není tou unikající substancí, která nám proklouzává mezi 

prsty, která se rozplyne jako přelud, kdykoli ji chceme uchopit. 

Pro mě je a musí být !ivot přítomný, přítomnost sama, ns.plněnost. 

Tolik jsem život stíhal, až jsem ho ztratil. 

X X X 

Jsem ve veku, kdy člověk: zestárne během jediného roku o 

deset let, kdy se hodina vejde do několika minut, a čtvrthodi

ny u�. ani nestačíme registrovat. A přesto stále pádím životu. 

v patách v naději, �e ho ještě v posledním okam!ilru. chytím, 

jako kdy!f naskaku.jeme na sch�dky odjí!dějícího vlaku. 

Vzpomínám si na čtvrthodinovou přestávk\1 na obecné iíkole • 
.. 

C tvrt lhodiny! «kx Jak dlouho trval.a, jak: byla zapln�ná. Měli 

jsme čas vybrat si hru, zahrát si ji, dohrát ji, začít si hrát 

na něco jiného ••• 

U� dřív ne! jaem dosáhl veku patnácti let, jsem měl sa-
.. 

mozřejmi pocit, �e čaa utíká. Ctvrtky a nedile ubíhaly jak� 

voda. Ubíhaly, čili věděl jsem, !e ubíhají. Objevit čas zname

ná, pfirozen§, pocítit, le ubíhá. Znamená to věřit, že přijde 

zítra, být si tím dokonce jaist, znamená to čekat a �ít v o�e

Jcáván:!. 

Vldyoky mi fíka11, !e dny jdou jeden za dr\lhým, !e roční 
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období míjejí. Z počátku. jsem samozřejml nemohl neviřit tomu, 

co tvrdili dospělí a pan učitel. Říkali to, bylo to nepochybná. 

Jenže "příští rok" bylo jenom slovo. I kdy� jsem si myslel, 

!e ten příští rok p�ijde, připadal mi tak vzdálený, !e nestálo 

za to, na něj myslet. Než zase přijde, bude to celá věčnost. Ja

ko by vlastně ani neměl zase přijít. Takže se am nedělaly �ádn' 

plány, nešlo to, protofe příští rok byl te.k daleko, tak daleko ••• 

Ostatně, po dnešk:u. přijde zítřek, roční období minou a zase 

se vrátí - to ona odcházela a vracela se, zatímco jé jsem z�

stával pořád na jednom místě. Slunce a hvězdy se točilT kolem 

mne, a já stál bez hnutí uprostřed všeho. �emě se svými bar-

vami a poli a eněhem a deštěm se otáč�la kolem mne. Nevím u!, 

v kterém okamžiku. se stalo, že jsem ud�lal něco jako krok. Jak 

se to s taJ.o? Od té chvíle ve mne nas taJ.a mimů os t. ,Nemel j eem 

se lzybat, vtáhlo meto do toho kola, byl jsem str�en tím pohy

bem, stržen do víru. Honit se zá přítomností, to je to, čemu se 

říká být v čase. Honíme se za věcmi, běžíme s věcmi t plyneme. 

X X X 

Uf dlouho si říkám, �e bych mel u! konečn� začít p�át své 

dilo, to prav�, skutečn� dílo. Divadlo vlastně není m6 pravé 

poslání. Kdy� �s�m napsal. divadelní hru, poté, co jsem předtím 
• 

napsal pár jieych věcí, dostal jsem chut napsat další hru, a 

kdyi se mi pak podařilo zauj�out hrou vetší počet lid!, puetiJ. 

jee� se do t.fetí. Kdy! jsem pak po čtvrt� či páté hi-a mil za

ji§tiné !ivobytí, psal jsem p�iro�eni dal�í hry, a nadilal 

jsem u! nic jin�ho. 'rak se ze mne stal ndramatik", profesioT 

nální divadelník". 

Mil �••m dál peát pro divadlo a ziroveň psát /ach, jalc mi 

to ■lovo pait rozladuje, zvlá§t, kdyf není gramaticky apojeno 

e předmětem/, a zároveň psát i jiné vici. Byl bych mil za aebou 
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vic knih, byl bych použil, vylepliil, vymyslel jiné eyetámy 

výrazových proetfedkO., jin, výrazy, byl b7ch zkonstrlloval jin, 

stavby. Vznikl.a by tak, ne-li dal�í svity, adalší díla, ales

poň r�znorodějií hlediska, bohatší podoby tých! d�l. Stačí, 
., 

aby na chvíli pominu.la beznaděje, a hned me přepadá a naplnu.�e 

touha tvořit. 

Mohl j eem mít za sebou horu. práce, mohl jsem vytvořit 

řadu· děl, kdyby me asi před patnácti lety, a mo!ná ještě 

mnohe·m dřív, nezačala zmáhat dnava, nepředetav1te1ná, stra!ílivá 
, 

dnava. Unava, která mi bránila pracovat, ale tak, odpočívat a 

těšit se ze !ivota a umět se radovat, a také se uvolnit, a 

která mi také bránila natočit se víc, tak jak bych si to býval 

přál, k ostatním, místo abych z�stával vězněm eebe eama, totiž 

své �na.vy, té tíhy, toho blemene, kterým jsem já sám. Jak-se 

přiklonit k ostatním, kdžy vás zavaluje tíhou va�e vlastní já. 

Ani j�den z těch tficeti nebo čtyřiceti lékař�, s nimiž jsem se 

radil:, nedokázal nebo nemohl vyléčit t\l nekonečnou ochablost, 

protože !ádlzy z nich zfejm� nešel a� k prameni, k nejhlub§í 

příčini té nemoci. Já sám vím čím dál líp, co je příčinou 

toho ½,-čerpání: jeou to pochybnosti. Ta věčná otázka "k ěemu 

to vš�chno?", odjak�iva ze.kořen�ná v m, mysli, kterou nemohu 

vypudit. Ach, kdyby ono "kčemu. to v§ech.rlo?• nebylo vzklíčilo 

v•' du�i a potom ae rozbujelo, a kdyby nebylo překrylo 
- I 

v�echno oatatn:!, kdyby nebylo zdusilo jinl rostliDT, byl bych, 

jak a� říká, někdo dplni jiný. To tenhl.e plevel zřajmi vysál 

vodu,:určenou jiným, pro■Jelnlj§im rostlinám, nedovolil jim, 

·_ - aby ae roz-vinul7,vybujel místo nich aám. 

- ' 

• I 

X X X  
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Konean_ý vesmír Je nemysli teleym, nepředstavi te:tný. Nelco

n��n;ý V1Jsmír je nemyslite:tizy, nepfedstavite1rzy. Vesmír nejap:!I 

není koneěey ani nekonečey, konečno a nekonečno je jen zpe&.eob, 

jak o n�m přemjilej:í :lidé. V každém případě je však opět nepřija-r 

te1né a nepředstavite1né, že konečno a nekoaečno je pouze zp�eob 

mýšl.ení a mluvení. NemO.žeme svou bezmoc překročit o jediný krok: -

před těmi hradbami ee mi dělá nevolno. A kdy� už to není .hradba, 

pak se mi u nohou otvírá propast a jímá mě závrat. 

X X X 

Ptám ae aám sebe, jak mě ješti mohou vzIUšovat nebo mě 

aapon zaj.ímai ekonomické, sociální a politické probJ.émy, kdy� 

vím, 1/ �e umřeme; 2/ že revoluce nás nezachrání ani před ži-

votem ani f,řed smrtí; 3/ �e si nemohu představit konečný 

vesmír, nekonečný vesmír, vesmír konečný ani nekonečey. 

Žijeme, abychom zemřeli. Namítnete, �a výrok "smrt je 

cíl_em existence„ je baná:Lní pravda. Stává se však, že 1 z otře

lé -fráze nikdy zmizí banalita a vynoří se, vydere se na povrch 

dplně nová pravda. Profívám práv� jednu. z chvi.l,k:dy ee mi zdá, 

!e zjiituji })O 1>rvtt, že koneč�m. cílem existence není nic 

jiného ne� smrt. Nedá se a tím nic dil.at. Nedá se s tím nic 

dilat. Nedá se a tím nic dalat. Nedá se s tím nic dělat. Ale 

co j� to za d.dU, být loutkou, kterou tahají za provázky, 

jakým právem jeam terčem výsměchu? 

·Nikdy se mi jeětli stává, le se divím, jak to, ie mi není 

dvanáct :Let. 

X X X 

K�■i, k�i, u! je to hodn� dávno, jsem usedal k paacímu 

etoiu a rado•tí. Protom ul mi to dě:taJ.o jen jist� potiiení. 

Pozdlji lhostejni, ze zvyku a dokon0e jak:ai znu.d�ně. Je�tě 
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pozdiji, kdy! jsem v deník\1 věnoval deaítky stránek konflik

tO.m se svými bývalými přáteli, z nich� se stali fašist� nebo 

nacist� nebo členové Železných gard, musel jsem, .když jsem si 

sedal ke stolu, překonávat odpor. Dnes mi představa, le mu.sím 

psát, proste děsí. Když dnes začnu psát, probucú se ve mne 

jeětě ostřejší, ještě nesneeitelnějěí vědomí dramatu, nebez

pečí, všeobecné úzkosti a chtěl bych uprchnout, vyprchat, 

zapomenout. 

X XX 

Drobní vychytralci, kteří se dávají nést událostmi, jsou 

vfdycky 15Jlpěšn:í. Drží se proudu v místech, kde je nejsilnější. 

A tak jsou vždycky ne. koni. Jsou na koni, jenle nee:xistu.�í, 

nejsou, protože se pouze ztoto!nují a proudy. Berou ha sebe 

jakékoli tvary, jsou amorfní. 

Pro někoho je fít snadné, stačí dát se unášet. Plují po 

proudu. Já musím vždycky zlézat hory,které ostatně nezlézám. 

Pe. třím k vyvolenému dru.hu 1.idí, jim! je uloženo dělat 

nemo�né. Jsem, bohužel, zároveň jeden z největšíhc lenoch� 

svého druhu. Nehýbám se z místa, a hory Jaou stále vyšší a 

hrozivější. Kdy� já nejdu k hoře, jde hora ke mni. Cítím, jak 

se· zem� chvěje, vidím hrozivá skal.ielta, která na mne spadnou 

a rozdrtí m�. 

Já vim, zříkám se v�eho a nezříkám ae sebe. Má se to 

dělat opačně. 

X X X 

Nemohu pochopit, jak je mo!n,, !e po celá ataletí, sta

letí aataletí přistupují lidé na to, fe !iji-a umiraji v 

tfchh1e nesneaiteleych podmínkách. Přaiatupují na existenci 

• neodbyteym pomyšlením na smrt, přiatupuj:í naexietenci ve 
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válce, v bolesti, ani! by n�co podnikli doopravdy, přímo, da

finittvne. Jak mohl.o lidstvo přistoupit na to, �e je tu., že je 

sem vrženo, bez sebemenšího vysv�tlení? Jsme lapeni v jakési 

kolektivní pasti a vlastně se proti tomu. ani vážně nebráníme. 

Ani jedna filosofie, ani jedna věda nebyla s to dát nám klíč 

k tajemství. Jsme vedeni, dirigováni, vodí náš na šnaře jako 

psy. Už desítky tisíc let je lidstvo mystifikováno. 

Jsem tu., já, člověk, a masím přijmout nepřijatelné: nechci 

válčit a válčím. Chci vědět a nevím nic. Když si nakonec zami

luji tu. existenci do ní! jsem byl uvr�en, trpím, protože mi 

ji odnímají. �.ám sílu, ale ta se vyčerpává, stárnu, ale nechci 

zestárnout, umírám, ale nechci umřít.· A to je právě to nejpara

doE.nejší: milovat existenci, kterou mi vnutili, a kterou mi 

odnímají v okamžiku., kdy jsem ji přijal. Těch oamdesátieltých 

etarc�, celých štastných, fe žijí! Těch dvacetiletých mladíkfi, 

na. s které padne bfemeno let! Už tisíce a tisíce let se tisí

ckrát kladly tytéž otázky. IG.2.dly se tolikrát, že nakonec bylo 

ul smeliné klást je dái, opotřebovaly se dřív, ne� na ně človt§k 

mohl dostat sebemenší odpoved. Lidé začíaají poznávat malý 

kousíček vesmíru., zame je ofotografována. z měsíce, lidé zn.aj! 

fyzikální zákony a v�dí, jaké je chemick6 slo�ení kosmu.. Zbývá 

nám už jen pár ltrok� kosvitleni hlubokých temnot psychologie. 

Vidíme skrz tllo. Rozkládáme aamozřejmě hmotu.. Umíme předvídat 

pohyby hv�zd, jiate, jisti, a spoustu. jiných věcí, jistě, jistě. 

Věda není poznání. Rétoriky a filosofie t)sou jenom slova, sledy 

slov, �etězce slov, jenle slova nejsou řeč. Až budeme vědět 

v�echno, nebo kdybychom vid�li všechno, neznali bychom nic. Kdo 

to vlechno popoatrlmje? Kdo je ta bytost za vicmi? Vesmír mi 

pf-ipadá �ako pouh4 odkladiiti neuepořádaeych nebo mo!ná uspoř-á

daeych předmitO., jako mobily vržené do neamírného prostoru., ale 
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kdo je ! vym.rštil, a co je vlastně to, čemu já říkám prostor, co 

mně se jeví Jak.o prostor? A.le i kdy! vím, jak, jsou zákoey ;jejich 

dráhy, 1 a když znám řád pohyb� i to, jak se disponuje lidmi a 

věcmi a jak dochází k n�kterjm mu tac:!m, transformacím a zrodó.m, 

1 kdybych to všechno vědě1, znamenalo by to jenom, le jsem se 

jen jakž tak� naučil maličko se orientovat v těch -obrovslcych 

galejích, v tom tížícím vězení t v němž ae nacházíme. Jaká fraška, 

jaká. p�st, jaká pro.hledná lest! Narodili jsme ae podvedeni. Nebot 

nemá-l.i se poznávat, není-l.1 co poznávat, k čemu tedy touha po 

poznání? 

�rdhu znát zákony: nemohu však poznat sciysl. zákonfr. Jak je 

možné V;šechno nev�dět, jak je možné nebýt v�ude zároveň? Co je 

za zdm.ť? Proč bariéry mého-chápáni neprasknou, abych mohl 

všechn� pochopit, aby pro �e tohle všechno bylo normální, dů-

věrně �námé a přerozené? Právě to, že se mi avět, vzdálenosti, 

příroda zdají málo přirozené, neobvyklé, nepravděpodobn� a děei

vá, právi to a je nepravděpodobné, neobvyklé, óděsné. Jsou 
I. 

moje přaní "já"? u·tvářejí mne, nebo jsou mi vnu.cena a přicházejí 

odjinu.�? A kdo je potom ono "já", které je přijímá? Jsem to co 

myslím,i c.o si přeji, co cítím. A co potom epidemie? Utvářejí 

lidi, které napadají? Jsem já dílem nemoci nebo jsem jejím 
I 

strťljce�? Co je vl.astně ono „já", které se domnívá, že myslí, 
i 

zatímco i možná není nic, a které se, přes to, !e není nic, domnívá, 
I 
I 

�e myslf? 'Většina myšlenek a nápadil., kdserl mám v hlav� přichází 

odjinud� přichází odev�ad, nemusely mě napadnout a pfesto bych 

byl dá1:oním "Já". "Já" je ld-ižovatka, místo, kde ee kf-i!u.jí 

sí1y a T�le v�ehomíra, o jejich! ontol.ogick�, prazákladní pod-
, 

atati sé nikdy nic nedovím. 

Toto "já" by melo �íci ne, m�lo by se podikovat. Měli by-
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chom v�emu nechat volný průběh. JeMe "já" nem��e nechat 

v�emu. volný pr�běh. Tou.hy ve mni vytryskují proti mé vUi, 

úzkostné "já" ee staví méI?IU vyrovnanému "já''• V kterém 

"já" jsem jéM Chci znát. Pudí mě to k poznání. Nemohu zabr.s

ni t své touze po poznání. Nejsem pánem svých přání, svých 

smu. tk�, SV'Je:h t1zkos tí. Nebo jsou má lizkos ti, mé nostalgie, 

m� žaly mé pravé já, které odmítá bJt vyrovnané? Je má 

úzkost někdo jirzy? Jsem má úzkost já sám? 

X XX 

Společnost, kterou se pokouším popsat ve hře jako je 

Plešatá zp€vačka je Dokonalá společnost, neboli Společnost, 

kde jsou v�echny administrativní, ekonomické a politické 

problémy vyřešeny. A právě tehdy vyvstávají základní problémy. 
' 

.,, 

PoTitika, neboli starosti, at už malé nebo velké, naléhavé 

nebo méně naléhav�, nám základní problémy zastírala. Co se 
i 

dá dělat od odka�iku., kdy už žádné potífe nebudou? Až zmizí 
I 

po tífe, nastoupí nuda. A nan:í-11 už ani nuda, na.s tá.vá duchovní 

úpadek. 

Zdá se mi, le Společnost, po které touží ekonomové -

revolucionáři, je společnost o dvou dimenzích. Vlečou nás 

k s.ociálnímu. konformismu, do světa odcizení, do světe, který 

odnímá člověku jeho třetí dimenzi. Z tohoto hlediska je až do 

dnešního dne tak: zvaně socialistický svět odcizen�j ší než 

svět bur�oazní. 

X X X 

Pokafdé začínám znovu. Pokaldé si beru čiatý selit. 

POkažd' doufám, �e to n�kam povede, fe to bude konetru.ktivní 

zk:u§enoat, �e otevfu nejak:é dvefe. Ale ne. Dřív ne� dojdu 

k jakýmkoli dveřím, zastavím se. s·tá1e tá!. neviditelná pře-
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kážka: kdyby byl.a viditelná., byl bych ji obešel. lPráve to 
., 

neviditelném& aa.atavu.je. Měl bych se aspon pokusit neměnit se-

šit, pok:u.sit se dojít až na. poslední stránku. To by znamenalo, 

že jsem řekl skoro všechno. Ta překálka je vlastně všechno to, 

co ještě musím říct. Je to ono neviditel.n6 zavalení prostoru., 

které se mi staví do cesty. Múj vnitřní :prostor není volný. Ne

mohu dokonce dojít a.ni ke svým vl.astním dveř:ím. !.ni k okrm, 

abych si vyvětra.J.. 

XXX 

Byl jsem student a bylo mi dvacet let._Sedělo nás n;kolik 

kolem stolu a pil.i jsme. Byl mezi námi j.eden přítel, Štěpán M., 

už sedmadvacetiletý starý student, který se studiem nespěchal. 

Říkával, co na tom sedje, jestli se stanu profesorem, v sedma

dvaceti, ve třicetipebo dokonce v pětatřiceti letech? Místo, 

abych pak byl profesorem čtyřicet let, budu jím jenom tticet 

let. Třicet nebo čtyřicet, vyjde to nastejno. Uokud se cítím 

mladý, radši těch lcrésoých času. využiju. A začal z:píva t pijác

kou píseň, ve které se hovořilo o m1ádÍ v krásných, zbrusu no

vých ňatech a o stáří ve starých a tižlcých šatech. Rozešli jsme 
.. 

se uprostřed noci. Sel jsem spát a zdálo sem, že jsem starý, 

sehnu·tý, že mě tíží čas, že je m1 šedesát let. PTobudíl jsem se 

plný ózk:osti. Bylo to na jaře, nádherné nebe, nádherné slunce. 

Ach, je mi teprve dvacet, fekl jaem ai s �levou. 

Ted je mi padesát a sen se splnil, nebo téměř. Jak mohu 

přijmout ten úděl? Jak mažeme připust1i, abychom žili a čas 

nás tížil jako oslí náklad? Vyloučenol Meli bychom se vzbouřit! 

Jsem jako �álc v posledních dnech prázdnin. 

přel.: jm 
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SDd lenoa aaJ•alapmwjit ol>l'l�oe dilflktho e1aw '1IO ltJ • 
o4ri!11 odporowa, tTrwJ.., ta li� prooea �• n úa d o.i., ae

ee-t11et1 ailAě potrida a pf'J.ělt:rceA a h to, čem • f� U taru-

41 U •ot, f'nngu.l• p<mn sdáJll.1 Yě. V takn, e1 taaci 3e po� opi telAi 
neJ"t.ůf pra.-.1· ti tv-ů.rtt at:t1ntě, ktieft aarp, 1aaplne1 y maěleotc, 
praxi eam4 a 0:011.aje o _jej! myšl-ukné nli4rutU a Yýkla4 - Ute-..,, 
riFn! vi4C a kri. ti.u:. .2 -roto �e je „ l.oglce „eci, !e tato YěWW 
np1ěJši Z.akt slowe-.ao-ett • ješ'k o.bofelši áro'Nli o.e� vmlleo� 
narba - ta na pf'aee �en mofr.�ost t?'c�ýl1t ne do nějakého �•�o 
&4Tětf1., ltd� neTanOO tak oetft 14aologi.c�é vctr,. Of'iaiáW Ute
rénwvédAť. � 11 teriměkri tická fronta, �ak ae ptú:nalvli fikéri, 
je .� � vý�l� /Jako �.NCťN(př. Sl.oT.r..!k l1ten5.mi teorie aetlo 
'-;lffnik ll te;rár.nic� skapin apod./ vypja tfla c"''f'alof-e,m!.Off.'9 IIOll
aaaé •an.sat.OY&noeti" a n.-.t wbee a to podat T9kQA "04Df posan.. 

t: to apfš ae ·al.dí msnamMll „ uto oblaet1 an, jelito! Tf

aaa pha-�m 4na!ní obzor. Jde o monogra.tll Jlf�o Opel1ka ,twst 

P@.Mk, ktat:ou -.yclal ií'elantri°" v ;,osoru"odn.e Mlé edici 09:es, a! 
r.1900. tf� 25 4 stran ytkladnélJo terta., 90 etran 3e vě!lo� � 
kú z �pko91J tvarb1, sby't•i: /do }52 sU'BD/ woti nesbytD# a.Parit. 
ffebah -� edice je ar6ena epOa iirlia dJnteila

0

& rcsl,oc1Ai 
nemá aka4em1ck§ ré.& - takže nap{•• � lm.l.N AlltllÍ ani ..... p.otifit, 
literatur,, aA1 Udnt odkazy pod čarou či &a texte■ ·- vpel.1l: • 
vrzml svoAo popcla.ri.cátGrelt.! a napsal monogra.fll ryse odl',oraoa., 
1 když !tlTOD. l'f-elaT po fl. nul,ikoTi 4'<11toratTt Ula bnt!1. hpkA 
TJD!il bohati: přila!itOll't, jak lllapensoftt ňrll• ak� /t3. 
ěaaopiceektiho/ el�orin1 směaané p:""Odakee. �1 io b)'la AN"1i\ 
bft 4'ej!m p·f-1sln"9Maliem?/ .• SB Aáaět ,e ptece jen 1146Al.J."fl �J.ato
r1akf & poclle strolt-4 regl.eantaoe .naklak�ltlleé t1JmoaU b7 pattil 
do alijalt' e41oe te. eplao-tatele, �. v � pok:rcťk:o,_fd! oaob
aoat1. na.U dnnl.oa� ee ocitl pa trnl! 111,akjm 4.opa.štěldm M ára.clke 
boHm. Je nabit proble•Ultou naY-}'aroet aodilnlt Utera,ttrJ• 

(}apkC:Wé -.j 1. T na§{ li te.ni to.t• nláttat poataTea.t. Proaa41U 
ee nandory ..-it napf".ťmi • .Neni mad b'al,fol, apleoftt•lA• ktltri •1 

'fll fl1á ěást kri t1tJ bJ.la tak bezO,.lat.Di, eoutamě a • aebe•Mo
moa liatotou n, pra-n!J. A mbyll to �en aand..UčU vykla'1all, 
"9t-f OYšem u,-.. larla TiAlll a Ú�bl •11& •"'rá«Jat• a S •a� 

•i&n■ní•, ale 1 F.x.l&Ua, �ad m,pkOTet.oa wozt>a prosti ,..,.. 
tel. c -n•k• potla&ui tapkil • ,o. lete� &b7tatno alm"1 "'- .tla 

tel 'tlt , ... a tě!n �- -w,lnl#lat • 6eak, ml.tar,, b7la bJ bu .S.cit 
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pf'1J.ce je nič!& docela j1A.fa, a.e! �- �•• OT"18fe T7Padnou ze ?,17 
vždy�, k4ykoll ee onoc starf noaknl.e o t'O&t !a •š•c"á.o ..,elk6 
ilo phd .. �lkoa E kmatmicty apod. JDOU porute.�'•An.1 IIJ.l.oet1Tl stra
nou to�cto �§.,,ic• a ml.&y se •be.ft na vedoaí fakt, !e T diltšrd TJ
da.vat•lskt Tzorkom1-c1 ee vyj{CQJí jako osaaělc1 cla-mokratickg,o 
dnchat Tě1ní ,eobi a ?-tama.nJ.s·tJ.ekěma poslůd llteratm,, _pf'el-lL�!. •• 
že. étl;½ovclr, poJet! takřka T!s.ec'h �stkla&úc► principů lidské m-a.,_ 

eout1 je v r,f'!krěrr: roopcrn s pcje�-'e d� tic)te,o bojO'mictTi za 
pravovL'"!l� stra.tůckO!! kul ture! poli tikn. STědft to OTš� o tt.-:!il eoki 
mohnt:loatJ.. j-až ee nedal.z. pct.lač11:, ale twc, o něěem jiJ:lém: o tol!i., 
jak ll4é po-tNtbuj í. prá'ri t.akOTou.. et:il.e ff:ácněj& • •�7tuj ící. 
tTorbtt• je! �e z-alc!ena na apiao19atelawi �• aa těfklim ndiUn A6-
rodni a knl.t?tnú· odpovědacetl, Aa epJ.ac-. tel.ant. je! T 11.Aé dte 
eplat.mtje svl a jtm evé bytostné e!J.: 1 etleWn neml.cH1Ymvot?it a od 
pocátktt do konce prcaa:znje polet1 el.O'rika lakO nobodn.é, & tm1tf 
i SYObúcln j1.otc" tol.ercjic.! bytosti. 

t)pel.fk oe- záměr.rit & s dobr§'c"' dť.lvod1l této t-..ttce - f"ekněae 
pf'své?.J1ě 1de.olo.c�eké - �fb� intlokó �ltm-d:y ·•llM dilu J. �ka 
m1d jen. z!":ítllta, t.sm„ kt!e mn �!nt �evétlit urči-tf pf íznaliný do
bový omyl, pftpaa.ne výrazni:Jl s-ll�t YlanW v�, r�f'. kd� 
vyvrac! 1-eč..ťrt.ovo ozm čell.! t':$pkavi. rJh ,oiej6 c lton.co }C. let. za „se
lenkevi té• - ale 1 to se t:1ká pf'imo t,rorb1, n.UCO.U ?a.r,kCTf.., '"oetave.n! 
v 4a,bov� gápum, o aměr •�oje. JJ.aak. j .... J1ás antor pf-icn� ne !!!tf'► 
děA k ptedmětu nl/',c SSkoumt1cť a nadá..-é ae ru.lit láaa.._hd. hki2y atd 
s ,r&tre4'ěka ani s tneika • 

... 1.at'o p!-eemětelt ,. OTŠ8111 CapkOft alo'.ftard. woroa, ntkol.1 malff-
etTt, kter� eé� Josef t •. raft!-off\l sa n, 1ill.s�:d aétJ.er. �:·p&Uk a 

soovsta !nost obw t,í;o"to oblast! e'Wle na &feteU• vyc�id � ni a 
aladaje pozorně proll.ělly T je31c""' n� poaift. Vfnarná probi.
mot1b. lilo� pt1"41& k arčitfa aobeonnJteia Ehm\11, je'- ee tf
keJl u '9.ra\ary. Rod>o:na pf'·tal.a!n-fol'! pr6a aan„o obdob!. d:)c.'ttác:t 
k p'fek:VapoJioima ..-,.J.edm, 'loti! k A&lsorat !a j4e • prós;v eeoaw., 
pfipadn.ě posději ku'bieUck• /to • t§kt nlUU ZU-1Tte"' "lubl.n.,.
p-.fO,, a brleal. t těaito teradAy t.ak, Uterirú Tě&& - pokml 
na - 4o-4 Alkd.1 .mOJ)ern&la. ěellkoa pŇtnl aA1 Poe.U. pod Ual:te 
M.eil� naper:lo41.SOftla. /11 a. h0ba4m, ké1a - ... aa.oat• � 
a1 .- aaboa 11abúf. Opel.Ot „ kl.-1 •PLI Je tendml •m�u.
,..r. 1nal1Uck' uatroje, Jlld:! -- Opelik_�l•, .1t1oa. ftl•�-
ú a operaoe sama 3• pte4\1kla4rul, a! ee Aik4J •M. :h anal abytelrni 
alnncihni. tle - ateJae dáno d.a, !e k Mto pnbltt• Uo• • JWJ•a 
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t111tclr IIODAICZ"&ft• •'8. a1e .ard. A1k4.o �lni Ybrttm až nedo•taae. J• 
te4y ttella �ff •at Aa koaeo ••'79 a .Ms\\elat l• u� i,ac1A6tli 
a oU•elte � tt•ba a!d§ núor lolo!l t. T31nitll t a podeptít • 
... l!J� 

ff-fko f'ím.. ad&. li 'tertrtd l?J.a tari• ..... Ucti to Aá.zOl"J' •nik 

a bu.de • AJ.a1 praeowat. BicNAi motiTá .1ieté,. !e Opel.&kůT rozltor 
al.eapoi a. �. t)Qka D aoll4A1 poT&'ul. 11es9arnon poclaěuost a 1ak4 
pf-NYěde-1ff•� l'oD.ilm4 pfl '8.2•' :&a TlaaJ, IŮ gf'J.pa(laJi je.a. Aiktar, 
kt.eSlA1 pi_....111 te.sy • 4.rob.D#oh prWo1'• 1iac1y a! _. aot.or ficU. 
áotn avfmi ecbjekti:vniai poc1 t3 a pf'•4•ta•am1, oc 3e •kabistickt•. 

�u't aoaograf 1e npcnté J. ZLa naol,a j 1.D§c)- aiatacb.. --ap1 tola 
•p� i.-6• ji.otě TyYOl.á rell1t11.acene1 A& někde .;Iši spory o uti
toěnoeU či. škoclll TOaU aoda.micl, -iaml).. ale i tady a.u tor tu to 

Ty&,pQ.f ei,w pt-eclMd..ll •laat.AL anal.taa ?;apko'vfO,, �sl.o� ve 'Yl

'baralctT1 1 11 te� ;I• ma 4Ue!i ti�IJ., .n�bo\ us.of!-.nje ddt o6-
pni41 dadněj 11. 

Yatal\ obou hrami byl. trali•t• • !1Yotě AeObyče�ě vf-elfe • 
tvorbi - Tialc od pebf1te.fm.1 epoJ.11p� Tydal ka!� S r.id't &a �1.llou 
pt,.a.to• U teratnrJ.. Cpel.tk aena&Aaěn3• •&1 Ai.ld žád.non . •r1 q,
u-.•, � • MtnkOll ao'fikna ztetelae pole111kJ J001t.fo\'J' norb7 
poů.rltol! ,o. let • hon·oa. Esrl.ovon. Oba byli opf'erd o etej.of, � 
.aú ukJact�, � etejM phnědlen1, ale d--•�me .aeJe:i u.sll•o>q, 
al.a 1 U4ak7 byli typaY� :růwn<. Opelik wllli klidně sletiaje Jorua�h 
poatniial oC:ltm od děJori katrie a� beletrie č-ta.o.ffflky at.
nkí.1-.t /oot \tyla Xarlowa 4cMna/ k pr&ua "1:oaba•fa.• s��•tni 

ab.11.ekf-. ha".ftfa. V po1•lo• • Pef:inoa iololi, !e W1 Qap)to
� pomti&ftlll prtzetfc" li.U• p1'"1Mb a ,masi Jtc1„.avf,: poatn!ba 
3-9 d&Grori eotrr:laloet a f.a obě twr!1 oblaat1 TJ'diftl.J' ploélJ, ..,_ 
rie-taJ.iot • j•dú ckto-";�n{ JIIÍ41• Ope11k eY6'!-o aritcra ob'háJf t&k6 
Jla4 �•ho 9oaleda1a GlcrM.ara;fa proJena. - .na4 :Búnlld s konceAtratm.í
,,.o '6ar'&. la4y Bi ft&ll8 na pOIIOO pa7cbol.0&1J. •·sd.akf �"1 po 
nolao46, abJ p:rokůlal., !e �ltffa pfena,1Te trad1� b4nA1ed 
41ko•• tak ro.Ulu. o4 iebo poMte� aftAtp.rtai n:k.1a.zťWJ.09U. 
Uko• naenos• a! HtankO'ri .jd.Ao&to"', Typltfl. s poU-eby proml.oa
ftt k spol� apůsobee., �n! odpondal jejl.c':, Y.&:i.isúi poesie, 
I• -- »áw a koaou'tral:Atbo U'bOl'II nalse Mf-1t bě�lllkritl„ 
Jctld, 6a"l&ne•I. 

CpalA 1,ft't Poů.lLS7 aa eotl'Yial.HU n6toNlte -,ftTarnicn, 1 
liNzatar,. Ba.lel •tJ&lé boct, takii aut popa.1� sa1.rťb-Exnp--,m 
a •• ta,Phll s obt.ob1 Knl"-a•iho ,poat:DO:a a PÁAO 40 arakA.. A 1:&41' ae · 
aeabrulll. p-oatealmaUs ••••kailt7• J1111� AaTUa1 /J.t./ tak llk'Yěl. 
4nol!crmť pr,,teiawi a .l·•31ol'tl n11lto8t:t ... l>e .na4ds:Jcy &af'a4il 
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do nrc,psJt.t,,o pinemnicn!, n•DJ'l.1 pf-e1ohJQ" ani do jedn.ol,o o1•Dto 
jasyke. • hťiy dtlšf. lies:ltá !al.oba na oau4 11a1a,,o llb-oda, jel ae ne
probije .rL evropské ktt1 tu.mi jfl'ilti je pro ,azykO'fOU baritrtt ••• 
u-praTdn:· r pf'•oe prl.Ti bratr tare.l ee do neta Yypra•1l Jak&i •aa
.m,�ejmf•, b1.tz :nász1l.n.6"ro •cre;anisCT4n!• phkladateleké prioe„ jal: 
ee · tc clčje dll.ea. L \ r�di čl nera41, llakop4Táme tady o kámen, kterf 

-.:pt:lťk tar.tni cťbsšal.. Je fa!i:t. !e ně�� ·f.nc"i o'f.n! yrojeYy nel.se 
pM"!€!·ovCil. t jeélEm �i,g,:, nato� jeden drn� ptetlonY..et, ori€1Na21118 
j ea.no""e d.rn�ť: ne.c.:! srov.na te 1 nt- "'oar.otOTec e ji.n.cr. t'r 1s1r.a11 toe..l. r�w j
ni je n.lc fakt, že n:rč:1 tý- typ :prógy • prostě do eeb{; tJJ?e.Vilg• z.a
timoo j.tnf typ jde ěteruifi „ ústrety. 1tosta1t těc„to typový� tea
ť!t?tncť přeae�av11j!, ač te �padá pera�, Jo� a l�arel l':apkc:rf'1, 
c-poaátktt epolntT'.acl, " posdiú& Těn protitladJ. �tě:!:! aai cl"'•jd.e 
k •pf-eT?"Ste• v r:f-1�!.lláa! elon-ani wor'by obon bratr� tÍGlilell JoH
:t� t: j� �,si �l"Orldy tie'°'ě ne-trarú, li tf-eba�e k:r1 tikoft l.á.&kn k 
_p!'-edrni:tt zkotlll'lá:ú je poc'-opltel.114, mns! ee eeůt1 t n t!�, že Jone! 
"·e.�k ncb�e n.1.kd, •�ov-ě• čteA, a tedy am. překládin, al:- lecěim. 
p--'f1pt>Denc dok:tmee f3e.1At-Exttpéry'tto. Ale na j_,.,o E<t?'&nf ;e ptece ješti. 
<mlt 'Yelki· i.fl.c malff'akj! 

(pel!kcrrn monografie by aA1 nemneela a!t za poza.dí be�ocni 
pokney dneš.!.ie'- kri t1ckf�"" c!°icláli, aby vyn.1.kle nad. � -rúměr. lié ne
epo-mě vědeckl kftli.ty a ,e pf-i�oa pe� ae r.au.-j-etím, což je v1ai::t 
i :sa atyln, �ab�d ee cU.lCťa z3evem & Yalk"9o belkc n doel'láú l: <>-
becnij lim aiT�N.Ct podllětnt,m pro dělia3' mo1ler.c1 eeek, 11 tera tur.y. 
! i'iJU!� mnoho nn�o uter10.0.. ttposorfm�e na l!poaetn eoa1'1aloatt, 
m.b!E! no,,é pol\lady a neboji " ritdtaAtn.!� telar..! • .A� na Ytj1� 
/J. F,ešel:., a k='omě mnoha stadií o 1��pkni/ nemúe e jillém spiso
vateli modem�o l!-eelcé"'o piannietTf tak ��•rpiT2.j !c! ooncgraf U 
� pf-1 toc na takné odborné n.roYni. Je to aamul ko.rurtntován!, al• 
ješ1it ematněj š! l•, fa tento ata"f nij&t .ne"fad! mocr ... t� rer,hmerL t►-
torůe dnein.! kcltlll"J. 

t':i lan Janpam,. 
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V ruko pitném svazku Tatarkových :� .í.se.ček Jsem našel 

lístek s ti tu1kem i,di ční pGznámkn. J .tt. pClG nim upozorňe-.al 

čteruiře ne t•, že autor pevažuje za cefini ti vr..! jen některé 

� s ti evt'!h:e textu. Velice jeem se polekal. Ldi tof-1 se přece 

ujásji dll sp1eovatelfl mrtvýct :r:.eb0 ti:žce nemocných. rrvul0 

éost ťlouho, než jse3l �<: e0vědll, �-e s L!sačkami je to ze

plGtbť.t, jin&k. Dedneěks vlautnl nevá jak. ;..ni ·mě te neza

J:!�. S0uhře jiE tých ok�lnos tí pros tě vdě č!me Zl! to, že Jsse 

dcEt3li de rukou �m pnzu, ne níž ještě ulpívaj! stopy je

j!bo zrodu • .  :J�týchá� se c n.í ř'íci, že ·je nch0tc,v& .• To, co p�

ia1,·á, pefaSvt. v Jplncasti. 

:?!s&čky nabízejí pc,hled na spisovatel�v pokus zachy

tit jeden. jediný záti tek, ztéci jej, naj.ít všecBtny jeho hlu

binn� s0uvielosti. Oč jde? Si,isovatel �rtcloitej Slziěka -

nedej�e se m.ýli t ironicky n1elancl101ick:cu stylizací tehoto 

jména, které jen zdťi.razňu.je s.vf.u k0nvenční .funkci - pe>tk, 

na ...,..ucbém m.ftě v Uratialevě neobvykle krásnou s krásně ne

obvyklou mladou ženu a po dvou letech ci t'crmou zá?..nemO. z:př!

tomňuje hoainy, které s ní prožil. Listorks jejich milování 

se čá vypr-tlvět ne několikerý způs�b. Je to setkání e,tarého 

lliU� s mláclá, óvcjjediným vt�lením pochopi teln6ho a neyo

chopi telnéhG, nebot tllk se vždy Uvot na začátku jeví llvo

tu r,a sklonku. Je to v�ak i setkéni episovstele a jeho cti

telky, na.v:!c <3pisevatele - živd mrtvoly, který up&dl v ne

miloe,t úřad.d a existuje hdř než skromně, zstíac• ctitelka 

:má evět dokeř'-n ;mezi epieevntelevými úvahami se mihne do

konce 1 stín podezřa.n!, le ji nn něho poslala vrchností. 
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e10věk navyklj svému ■slls• ú4ělu pocítí z�sluheu t4 feny obro

divý óctyk svobody s ilvetn:! nevypočitatelnosti. V ncposledn.:í 

f>aei však jée o eetkání oveu pohlavť� Jejich mllovt.nť je ozvlá$t

něne naobvykl•u ženinou tělesn•et! a seruall t�u. Tato fena zf-ej

l&ě um! vychutnat jek tělesn$ styk s mužem, tak s lenou. A tak ee 

ť:!sačky znovu a zno�u rozbíhají za ze.chycená těch prchavých �ka-

:r:.liků.. J.i:1 r.m jeóno� řá.dku r.eé:sjí znpo;r.enout, že jejich bybetelem 

Je Wsn!k. Tak intenzívní prozaický zápis jsem už dávno nečetl. 

Sliboval Jsem si, že &e bucu enali t e Jeho rozber, ale nedokážu 

te. r:edovec:u v tuto cbv:!ll analyzovat zpdEob, Jímž- je poř!zen. 

Jeho loE,iks·, leci,ka vf.ach fligres!, reflexí, ef:.ociacť, vl:ieho to

ho p0N�ovGn:! čaec,vých t::.euviE.lort!, všecr.ne to překrývání epizoe 

a jejich pře�1 praveváván!, t• je nespemě logika básni. fGdhe.rn& 

urči to� t a konltrátnost T:tsaček je však prozetárského roť!u. Je to 

text šílený 1 mou6.rý, oslavni 1 c1rsně věcnj, ertat1ck$ i hořce 

vtdoucný, et�vf'en$ 1 l'ln,Ý tejeestv!. Jeh• děj plný irJ.lování a se

xu se pohybu.je aim• meze cudnosti a necudnosti. láska je v něm 

op::-avc.u vhckc, ce se děje mezi dvima ličmi, kteří se rnilují. 

Newr.:la. Dominiku Tatark.ovi poděkovat za to, � m.1 umo�.il tu fas

cinuJíc:! četbu. Jsem na<l n:! ně,ey a tE:chto pár slov nechce víc net 

být toho důk�zem. 

tlilan Uhde 
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L m ·- e r i c k-ý.. - k o n z u m n í r e a 1 1 s m u s 

ll?i ;ár 1€. t se u nás obj€vují překlady romáml &.merického 
c.utora Artl:ura Haileyho - a jdou dobfe n2 odbyt, jako jistě všude 
jir�de r:.a světě.Haileyho lrnížky jsou bee.tsellery a náramně př�sr:ě 
dearostrují, co to tGkový bectsEller je a čím se liší od toho,co si 
k.t..ltivovaný Evropan přec:stavuje pod pojmem dobrá beletrie. 

Zai:;něme vta.k př·�dlíostmi tohoto runerického _:,.rod uktu, který 
odráží hi�toricky pod::dněný násor r1a literaturu jal:o n.r výsledek 
v podstatě řemeslné činnost1.remeElný výrobek mueí mít ť.obrou tfch-

. • , • t • . , d , 'lr b l t • 1 ; t lo, •r r, nicKou u_roven - o ;;e prvn1. po í.T,.J.nl\.a,a y se up a nl.. na -r·uue..c:.c·u.-
měrná 2.mt::rická próza. je,pokud ji zná.me,jistě· r�a vyšší ťrovni,než 
...... �'rr,"'" r,f: r'· ...... ee .. � � vr o pská be le trie:, ktErá č c-S to ne má éH.i to běžné minimum 
femesb:f �rucnosti.Hailf:yho romé.ny jsou. po tito stránce zd.::řilé, 
jinak bjr v konkurenci neobstály.Autor, i:terý se ve svých prÓz0.ch 
stE°huje z jednoto p:t·ostřed.Í do druLého, jako by ho 11Ějaký mocný svaz 
spisov�telft r.ebo litfond neustále vyháněl kdo terénu",runí si suve
rér.mě v�ucJe najít charakt6ristické rysy 1, zajímavé a itavna,té. de
taily.Lm€rické letiBtě,e.merická továrna r1a automobily,americká ban
ka atd. atd., všechno tu funguje správně a věrohodn�. V nt.le�.i tě .?.trak
ti vním pom?5ru je vypracována i fabule a její dynan:.ické prvky,kon
flikty a lidské charakterye 

V �i vé paměti máru Penězorněnce, ktefí vyšli poměrně nedávno. 
Ve vedení peně�r1ího ústavu se s-tfetávají dvě koncepce: jedna z nich 
usiluje o kontakty e velkým svčtem �supr�nacionálníchn monopol�, 
eby ve sr,rolupráci s nimi našla cesty k závratným zisktim,druhá sází 
na drobné střádání,omezení všeobecného zadlu�ení,1nvestice do zlep
šeni 2ivotníh0 prostředí a menších domácích fires.-Zloduch.em č. 1 
je představitel velkého kapitálu i velkého světa peněz a politiky 
G. G. Quatermain, který je vybavený vř;emi známý:n-1 molnostmi korupce, 
nátlaku,vydírání a násilí,od přepychového letadla,re�idence,krás-
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ných slečen,prodejných fotografu až po gorily.Jeho "obět" a exponent 
ve vedení banky,Roscoe Heyward,ctižádostivý,zapěklý pokrytec a jeli
mánek nemi.�e skcnčit jinak,než špatn.ě.Ror:;umný,muf.ný odpikce Heywardťv 
a jeho vysokých stykii,Alex V?..ndervoort má sice na první zdání jakési 
n.er::ymp.8 tickť škraloupky - jeho ti votní tempo při vedlo jeho nepřizpů
sobivou �enu do blázince -ale v rámci svých možností a lidské sluš
nosti ss je snaží naprav�vat a kromĚ toho má sympatickou milenku 

Marget Brackenovou,která vymýělí všelijaké dl;.myelné stávkové akce 
v me�ích zákona,je� r.utí pŽ'íliš dovolené zarn�stnevatele a podniky 
k fstupu.::-'ro ženy sp€cielně je tu vysoce emancipovaná vedoucí pracov
nice banky Edwine D-Orseyová/mar12el novinář/,r,ro b�rEvn4 kladný,leč 
trocho. tvrdý ''bezpE:čák" 1':olan Wain-wright •• konečně, - le.st but not 
least - hraje se také v druhém plánu:kri,:iinální · zápletka. kolem peněz, 
kt�ré důmyslně ukradne zaměEtnanec banky �iles Enstin seznamuje - po 
patřičně napínavých peripetiích - čtenáře s otřesným prostředím ame
rických věznic.Lhostejni neto pod;ilecení do�orci, homosexuální "ocr.rán
ce" - 1€' nekonec stejně všechno dobře dopadne,je tu př·ece poctivá 
a všechno chápající jihoamerič.anka J ua.ni ta Nún0zová, která pomůže bí
lému provinilci vrétit se do cr�udého,al€ počestného občanského �ivo
ta..Eezi tím Alex Vnnčervoort se svým �týmem" zachrání banku před kra
chem a americký �ivot plyne úspěšně dál. 

,Je to mimochederr: až IJeUVf3:t•itelné,n�Jrnlik se ter.to americký 
ko:nzur,mí rec.lismue podobá takzvanĚ: dobrým, tj. aspoň slušně na_pEJe.ným 
dílům socialietického re�limr.u.Americký autor samozřejmě nemusí tak 
moc hlídat ka�dé slovo,jako kritika ekonomických,správních a komunál
ních ir,etitucí m1lže být ostřejší,jeho hrdinové mohou mít pikantnějlí 
lidské vl�etno�ti.Ale princip je stejriý:hrdinou je nakonec nějalzy 
poctivý,prattovitý,o málc víc než Etřední kádr 2 pro středrd vrstvu 
e:p-olečnosti jsou také tato díla psána.l-iení to žádný úplně hodný Fri
dolín,má svou �est a svÉ tradiční a�€rické /nebo velkoruské a socia
listické/ ideály.Bije se s neschopností nahoře a nefvary dole a na
konec vít��í.Román bývá tzv.odvá!ně kritický k jevům,o nich� se u! 
dávno v příslušném systé.:.u obecně píše, nebo které vláda tak jako tak 
hodlá potírat.sovftský hrdina boju.je kritikou a sebel:::ritikou v rámci 
komunistické strany, americký hrdina v rámci nepře k ona u lných amerických 
zákonů a soudů.Ale celkem vzato,pod ktl�i se nejde,podsta.ta,"vě�né" 
principy a posvátné pravdy-nepravdy zůstávají nedot�ené.V�bec v posled
ní době pozoruji,�e i díla renomovan�jších a�erických autorů než je 
Hf".i.iley,napf.Updikea /Krélíku,lltíkejl/ mě n€jak r!euspokojují.u�1ěj:í to 
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ty 1.išky a:.nBrické e,.f příliš, vr...;echno je př-€sně- vyvážené,dobrota 
a lumpárna, spád děje i poutevoE�t a jE:dinečno c- t dete.ilň, koňsl<:á d�ívka 
Freuda,e.le co je: to : .. l8tné,kdy�· í",i t:· knížk�r připadají jaJ:o railé, 
dobfe propité a prokls.bosené d.ýchánky,kde k2ždý jenom pro klic. svě·do• 
mí nebo kvůli konver,ci předstírá,�E E€ stýká s lidmi -a ve skutečnosti 
ho vnitřně nikdo & nic nezajímá.l,le r,ro �-i vot to vět&inou s.nad stf,ČÍe 

111:ožná. jsem už starý,nebo n?;jEk moravsky stř·elený - když si takovou 

tníž}:u, nezapírám, že s chutí, přečtu, j€ mi naj Ed.noi;. smutno a musím 

séhriout po F2.uU··..nerovi,E.-G.fkovi,Čt·chovo'7i,Ca.rnu�ovi,B�llo,ri -alr co-
i V.s.nčurovi m:::bo Čapkovi, Eaf'.kovi nebo lxi1balovi - f.' .. j€ to, jako by 

člověk v t� ctvíli držel jiL�ho človčkc: ze rQku,cítil její vl�host, 

tep,clrsnost neht1i - é:. bylo to to jediné,čebo se mt.f€ dr�\et v temno

tách,které ho obklopují. 

jka 

l.S.:Je to bícia,psát česky.Kd.yř. už js;-;,e u '1románu. z pracovního 

prostředí'': t&}::.ový Pár�l je ve: svých ne jle.pi:Jích kní?t kách o tr'1·ě 

patra výš než celý Hailey •. 



108 

L!.DISLJV PlC!!i�EJa. jak nú 1nfo!'lllule ál.olka Jebo pro
&&1;ckfho debutu AIU.'r-EF.I (XruhL Ttradec J:ril.oYf ltao. )t je lty
f1cet1le t1 prakt1ck.f· llkat- a· &1.Je na chrudi.Uku. liámlt jeho 
noYi61.J' J• prostinkJ. 1'lad:í lu-41.nov.4 - student1 - se rot:.hod
nou, ta naatudu.1í Jiráskovu tucer.uu, nastudují ji. modernf a 
po :aTlm, to Jest s Tlastn:íJD1 hwlelfniai a poet1ckjm1 vloika-
111. ·J>ro a-w.J Hpad z:iskaJí j, fadu 4ospf1/ch ěi. 4okonce vá -
ien.fch spoluobča.nťl. aru na&k.oulěj'!, geaerá-111:t akculiku :na&o-
a1 1. teleTiae. Hlaffd htd1Jfa, :ttert je autore• písňo-rt-oh tex
tl ,ve a.koulen, hfe, stal! Y úvfreb, aclnl uoiel7 promllůt 
aToj1. platonickou l'4ku Y lásku sumou a opouě-t:í tak eaa sT,
hc -dltstv! 1 f:as nedosplllho Yer&oflin.í. $Tit pf-1:lel o b4mť
ka 1 o amatf'ta. hlt jaae s1. •uvl4ollil1 hrani.ce avých ulnoat:í. 
Bi;adou z l}áa &11!1 a budeme se mít VtIU.XU dobfe •" Utsa.Tťri .autor 
STO ji prosu. 

: .PHl'llh 1 jeho trakte�, aalollletakl prostfed:1, n.e4o&pf
loat vltii.n;r hrdi.d, kolorit #amatfrak'-ho di:Yadil.Jůctn 1 fllUy 
&1c!rování pfipomene ran.I proq ŠkTOnokfho

:, 
1 k -d7i autor 11e

• !n-o:r-eoklho .tabula.b.t echop».oat. Takl 4o�a 41je cproU 
knu.4.m �TOreck,ho pouo�1la nejmlnl o čtvrt století, bihe.lD 
nlhol Tl1T• událost·! poatr4cela .Doho se sn osobitosti 1 
"b1earnoet1. Privf to, j� s.JSlscbem ntupuJe .do cel.ke• 1dJr
l1ckiho (a:!st7 zdlouha.vlho) Y7právlní skuteěnoet aedmdeaá
t1ch (č1 snad šed.esá.tých?) let ml na kn1&é &aujalo. 

s-.it e..uterovj'ch hrdu:� je svit pfiroaent, di se Mci t.ra
dienť. Foh.Jbuji se ,.. nim l.1df, kteM,norálnf li.jí, praeu�ť, 
mlluj1, ba'ri se, p1j1. 1 iTan.1 11 j&O\l lTJ"i�U, pfe4evš!JD Tiak 
dosud JaovoM 11dskou feěť 1 p.firoz.enhl Je...&1ke·m. V1tdle nJ.ch se 
obaas .,. pHblhu mUmo-u ještl jiní it4• ( 3sou to nsmls f'unk
c1onář1), hdi.tel pocmlku, fi�itel.ka iltol.r., r•terf!.nt tuirod&í
ho vjboru,. telertmí re!:1.sér. Ti viicha1. jaou pfedstaT1-tel1 
nepf1rozenlhe ST!ta.. v okam11ku., ·kdy ae a zdil.i hrdina aetki, 
uane - snad v Jalt4.as1 aebeobrem;.ú raflen - poutivat jinl
bo·Ja.&i1b., jas;ru b-úe. l"ráz1, jakkol1T Je absur4ni a n�š-
11,, se dá vieo)mo T.J'&Tftlll, omlurtt, ed6ndnit, aast.Ht. 
1rá.e,e - to Jaou 1J1:1m.1kr7, kte.r& ei. l&e anebo J• 4okonco á.
hodno a1 o'bllnout, kd;kol1v se ěloTfk setk, a of1c1clnill, 
lihdnill aTltnt, &vftem moci. Jenom tak novlk .dle existo
vat, ooaAnout c11-•• Oatatni to tak' t&k c�pou, a 1 k.d;,i 
to, co hrdina. T takových chY!lích vypcul.tí s dat, je &cela 
zlem1 blábol a lTl!st, naktri s·1 Jim ob41v a sytD:patie ostat
ních. Cllápon tot1i., !e háji je41.Dim mGbl/a spfasobem Jtjioh 
Yk. 

Jejan s� j1ata,ada tato podol>a roadllenfho svita je vl
raum. autoroTa &Úllru t -rebo &4a YDikla 4o celkem nenalro�n,
ho pf!blhll m.modl-ěnl, a . tak e.1 on.ak Je :pfťna.ěnát svit bl,
bolu 113• 9t'fldlt ST§ta 11.dsklho, dotjkA ae hc, ,yJAdJle mu. Je 
ho· tfeb.a aspoň Y nlkter:#ch oka.ml1c:lch NSJ>. ektoTat, proto Je 
1 třeba oTl'4.ncutJeho fe,ě Jakkoli T m.ť alusurdul. Jt.nom tak 
ae •• n'1s mohou e t 11ul1", ktefí ae budou m!t 1t�CELIU dob.hi 

1k 
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Chtěl jP.e� peat o nfč�� jiném, než bud�te .nakonec číet 1 ele změn:� 

jaea: 11myel. Chtfl joem, 1.� u� j�e::) toho mfl od�tevec, pent o en:1t'>rl)ci, 

protb�e zas pri• asi élvecet 1 ieí chce se z této ze t vyt'tčhovat. iiín11 
-, : 

,'JI<;. { , 

Jsem, P u� jeem/u,čótE-k, uvBJ.ovlllt o torr,, j�kó je to pro nás vlechny po-

rt!:.k& b ztráte, je Jíž E&kl�d l-yl podle r.it e�i pel hoe1ny trvaJ:íc! uveh; 

poloien 11e "!.elezničářak,�n: pl eoe „ roku 1977. Vč'-tu o to-:r. jDerr� p&k ele 

tkrtl, jelilw� ae nt�c.hci b�z ř,tcného é�yslu hác.et � Hejdá..Y'ikem, e ne 

d�cysl nemll jsem chuti eni čo•u. Bejčlnko tu j��nuju ne � potmtlllo�

ti, nýbr� z res1,ektu a riouze: vfélyt on tu zbu�e z oetr$ch hédeču pome

lu aác::, kdyi ti, co opouštfj:í toto elzsvli \!dol!, �tr,cejí ke: eporOm 

E pozt�etalSci ti tul. Vidíte, pooobnou v$rnnf,ěnou vttu k e1tie ;rantO.m 9tl 

jsem, i v tom prvi,i.c:. ooetnvci. Jeji jok�si neeprevečlivoet mi ,. Ě&k s o

p�trnocti vaclll), proto jsein ji ócprovoc11 uznér.i.�, fe ku.žčý mt právo 

zecr.rfu"'..i � se ze svého nf:bt:zpeči, s jt mám sv.;' c.h rt.arosti aó11t. Pek 

js&lT: ae ui. ten prYnf oc1�tl!ve.c, kterf tyl o poJ ovičku kr&t�í ne,f tentc 1 

tři čni .r�cecr.op:.{ éívEú, rw.'f:. jsem po:n!\l, proč t:i.i to ct,,1 nejde: mueel 

tyc!-: zač.it peát o jis�ch zlSch př'íhočách, jejichž p cht>,telé r.cptejí 

si bSt J�enováni, dostrill jsem e1c111énský .-;trBch, vytol'il jeem ze etrc-

je list zkroucen$ př�tunýflením, roztrhal ho lil spláchl. 

JJčkol u� on:! jsr.� octorr, hl�čsl lepl:i téme. U!: jec ... :;::slil, fe ho 

mám, b�: � j enr:, jtiónou e.odt: v eu.bot,une bl íz�o !' ioiče trlyLel z jeho V)-·

idlačky nesro�m:,i t�:nf vzr-uuord, z nĚ'hot pcjc- ·•.nou v�;r.iLl zfete!r.S t-i

l1ici hlf)8: •t Vyfú:nč te f;tltl!U 8 vyeoctc ckllo, el mO.�ou cnstuJíci vy

�toup1 t, pr.op:Cnórot" Pi'·ec..:P.ttťvil jeeit: e! eenr.sčni pC:> .... ct.u toho eruháho 

eutot.urm !' Jol: ne et?! tvlití ti ceett:jic:!. Jei:tl' nt� jser:1 \'J·etoupil, 

eovh�čl joen: ee z vysílačky ukončeni tť uóťloeti� .. Zran(,r._i mezi ce&:tv• 

jícín:�i f.tdn&.,. f. toli nebylo o čem e'1 pře,cyčlet ani pE5t. 

1;tle jeem t.leael némf:t, sne.dr4 e eapoň melebnj 1 kcyf, ne 401.e�it� 

h � t 11 t"' "•em P""""'.l -inule. i. tu kA ... ! ole vylouči.l Jeon: �s revu, pro o,.e o � -'-o ..- ... p � 
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jsem v cetru jc.1 po EChočech r..nhoťu n nedržel �e té černé gumy, proto

fe se mi oZkl iv:!, ze:znčl ;,ol�•n: '1.Jpo�or:Ít..jemc cestuJ:!c:í, riby ee �ržo-

1! �o�it1 !vjch r:inCel. Ncupcr1r-chncti m�!e t'-$t pckutovéoo t" On se m,10-

kec čržel, " tel ur. St' '!,cprv nikdo m�t:ohl ct:;�tnout, zvlóťtf'. já. Sn�� 

při f)�(i:ti jizd[ S€ vč.ichr..i tuc1emr ťirf.et, ale t-eč pfuci ťicbul\cm(1! lroMJ-

Y ;,cr.lcdnill! f€jctonu !:?-'l j�e-t!: včtu, �f st! trtve u r�tLs ZH pc,sleč-
'·�·· 

?:J�rech 1 .o pel i tice c c vl 6d(, zc�e;lc.ka ae tomu vyt.nu, E p131:: uv 1čimť, 

jcttl!. �c r:.!. r:al:onec \�!:bec ťc,1 01! peét o l:Gmkcliv. 1�·uau �chvlllnl óodr-

r.oi;, i;::.r!e i jeho� bude t:ir.iett-rutvo vn1 trc \"�: �tevcvet VJ-·cpané. 

":°'Pk ! ti prot?it:1, Pt ei kefc�" vtirr:.ne, fe slevo čc�r-žt.:jc. Pf-ečcbos::! od

stovcG cokrzuji, n jal�ou oélpovvdnou nmnc.J"lou jse.tt Pe v�yhnul kafdé.mu p6ch

nouc:fmu némť'tu, i k�y2 mi le�el� v ceet�. 

: ne.héy VE/('er t(:lef'onoval Jooef a pr1Jvil I te a::i příťtího dni? dove=<: 

ten hnť:j. :t:-uh6ho dne brzc rf.nc jpem tp ... ne zese tt:.imté� jsko v posled•· 

r.ím fejetonu• sbych doóévku pf·ijal. Ir,ll přijet v devět, ele sdrfel •• 

o dvč hoC1ny. Zetím Jsem prof-esável kfoví, pfemýčlel o lidech, kteří 

sE n& m: tím způttotem sl.ob:!, e pot.orovel nízk, ňec!é oclsk1ť, z nich! tu 

a tem VjipetUt! krupke nnfhu r. zncl".reetile v 111t!. 'Hnoje bylo pln, ná-
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klada! auto •. Joeet J•J ehesoval do bram_y a Já ho odválel. NeJprYe 

Jeem dal p,r kole�ok k ryb!zu, pot� na záhon, kam.přijdou brambo

r.v, D n�Jelu� koleěko po�.Jnblon�. HnOJ po&dfJ1 zeryJu. Pek Jaem ho 

vrěil na hromsdu u zdi. Ke�, tfebe ae ani n.e�ov:!m. nic, vldJlt okoro 

nečtu noviny, a kdyby to bylo moc dr&I, tak Jim ocp-ov!m. Ale oni ani 

neum�Jí peót ji�ě nef blbf, tok�e mo�ná bude n�jlíp v�b�c si toho 

nevlí!met. 

Už dávno ee boJ:!.m, �e odvá!en:ť� t5rody se zehreide tmižuJe. r1r0to 

Jeem teo � 1 pocit, Jako bych Ji zachraňoval. Zeptel Jaea sa Jose�e a 

�n prev11, !e "1.e vjzk� zemi na poli ubjvat tolik, kol.ik ee jí odne

ee ne kor·t!uech ro�tlin, Jináč ne. Kdyl shodil hnOJ e Guta, 111 Jsme 

evečit. r?-1.tom j!'em chtll Josefovi platit, on vlak nic nevzal I Jed1nl 

zs n�ftu. Pli hovoru náhle zaitlrchel e1rkam1, eof ml �t!ivilo, e tu 

mi vy�,1�tlil: "Od generální opra� muatm pfi at&rtováni sapalovet auto 

sirkru:m • ., fi�kl j11e11: •Nechceš, J' ti �- na ceetu drobn4 such, tříeky ... ' 
/Já 

,�!J�,� o"jel, ptiel íb1l mi Jel ti je&lu f'�ru. C-dvé.fel Jsem pak hn�J 

do e�mé trny. Ae1 šest kol�ček JeEm nechrů. soueec1cvi, kter$ ho obdivo

val, jek je prolr1!el$ e mestn,. 'Byla ho znsčru1 hroma�s, ,muer,l Jsem ei 

l,t !o�nu e n�v,�el Jeem JeJ ruihoru, aby sab1ral mdně místa e mil co 

nej.:enií oť!pefovac:! plochu. Jer.ti ho pnlť pokr)'Ju hl:!ncu. Celou Oobu 

Jeem pfitom myelel na to, !e Jronečnl �l!lá pro zshročlu n�co ned pou� 

koloběh h�cty. Nfco, ro čew ner.Oet�veJť v zemi pr�zdnť vyratovan, díry.· 

/.t cokol 1 n�p1ťou, pofěd budu 1 �plU nel oni. 




