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CZESJ;AW MI;tOSZ 

Bás ně z e  sbírky 

K d e s l u n c e v y ch á z i 

a kde z apadá 

/ 1974 / 

Přeložil: L.D. 
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Téma 

Pln obav a rozechvěn myslím, že bych svůj život naplnil, 

Jen kdybych našel silu k veřejné zpovědi, 

Abych vykřičel podvod, svůj vlastni a své vlastni epochys 

Směli jsme ozvat se pouze skřekem skřetů a démonů, 

Av;šak čistá a dustojná slova, ta se nesměla vyřknout 

Pod tak přisnými tresty, že kdo se odvážil jediné vyslovit, 

Již sám. od sebe citil, že je docela ztraceno 

Berkeley, 1970·. 
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Ryba 

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

trub, rachotu hrncú a bubnů 

Bylo nejvyšším protestem zachovat míru. 

Jenže normální lidský hlas pozbyl svých práv 

A byl jako když ryba o tvirá tlamu za stěnou ze skla. 

Přijal jsem, co bylo mi souzene. Nicméně byl jsem 

jen a jen člověk, 

To znamená, že jsem trpěl a mířil k tvorům 

podobným sobě. 

Berkeley, 1970. 



H o d i n a 

Planoucí slunce na listech, snaživé bzučeni čmeláka, 

Odkudsi zdaleka, za :ř-ekou, onpalé štěbetání 

A pom�lé klepáni kladívka. Všecky nás prolnula radost. 

Dřív ještě než se zrodilo pět našich smyslů 

a ještě docela přede všim počátkem 

c!cJr.cl.y kdesi na vř;ecky, kdož budou smrtelní, 

Hotovy tak jako já slavit život, ·.to znal!lerJ.á štěsti. 

Berkeley, 1972. 
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P o d o b e n s t v i 

Říkám j cn to, co ni v-yprtvěl I.-: cadcr a sleduji 

morúlku v[ci. 

Trúpil ho ruedvia grizzly, tv.k oč.vážně zlonyslný, 
" �e l:r[.;.a 1 na.s o kari bů visící po 6 D tf-ec hou srubu. 

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

Jednou v noci začal rozbíjet dvei-c 

A tlapou vyrazil olmo, zatín1co oni, schoulení, 

Leželi s pui.kaui e čekali, [;.Ž zcLne i:::ví tet. 

Vrátil se nazítf-í večer. A header v;,f;třelil 

Zblízka, pod levou lopaU::u. Ach, to byl skok é:J. běh, 

Nikoli běh, to byl urD-c;á.n,ncbot i rG.D[n do srdce, 

Grizzly, jak prvvi Meacicr, bčží ež padne. 

Našel ho potom podle stop a tehc.y pochopil, 

Kde se vzelo to podivné jcč.nání. 

To zvíře mělo č,_J.ist napůl sežranou vředy a hnily nu zuby. 

Bolesti zubů. Bolest, po léta bole.st. lfoj2.snú 

Pi·íčina, která nás nutí jcdn&t zběsile 

A vede ke slepé odvaze, poněvadž je nám všecko jedno, 

Až n8.konec vyjdeme z l,:;sc, niLoli vždycky v naději, 

Že nás vyléčí nejatý nebeský zubai-. 

Be I·kc ley, 1969. 
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Le k tury 

Ptal ses mně jaký užitěk z EvonGelia čteného řecky. 

Pravim že se zluči abychom prstem 

Objeli písmena která trve,jí jako tes;;;.ná z kamene 

Jakož abychom zvolna vyslov'Ujíce hlásky 

Rozpoznávali pravou aůstojnost řeči 

Pozor�ri:1 nebude vzdálenější než včera 

Se zdát onen čas ačkoli tváí-e císuřů 

Na Tuincích jsou dnes jiné A stále trvá ten aeon 

Strach i touha jsou tytéž olivy jakož i víno 

A chléb platí co tenkrát Rovn[ž nesttlost říl:e 

Která jak kd;rsi je lc.čna Zé;;.Zr8.ků Dokonce zvyky 

Svatební hostiny léky truchlení ncd l!JI•tvým 

Liší se pouze z.dán.li vf i'io.příkl;.:.d tehdy 

Též b;ylo plno těch jinž je v tertu 

Jl!léno D a i m o n i z o n e n o i neooli 

v osidlech �ábla 

Nebo též šílení /Z;tiraco "posedlými" 

Se zovou jen z pouhého rozmaru naueho jazyka/ 

Tanec svatého Víta pěna na rtech skí·ípční zubů 

Neb,ly tenkrát znamením talentu 

Posedlí nemčli žádný časopis neměli kino 
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Jen zřídka se dotkli umění hebo knih 

Podobenství o nich však dosud platí 

Duch který je ovládá může vstoupiti do vcpfů 

Kteří zoufalí z toho náhlé?io st:ř·etnuti 

Dvou povah své vlastni a dábelaké 

Skáčou do vody tonou To se děje až dodnes 

Na každé stránce zde tedy pečlivý čtenář 

Těch dvacet století vidí co dvacet dni 

Aeonu jemuž též bude jednou učinčn konec. 

Berkeley, 1973. 
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Oe c o n o m i a D i v i n a 

�emyslel jsem si, že budu žít v tak zvlúštnín čcse. 

Kdy Bůh slmlis tých výĚin a hronů, 

Pán Zúntupů, kyrios Sabaoth, 

Co ncjcitclnčji pokoří liai 

Tím, že jiL dovolí jednat, jak se jim znr�une, 

Ponechávaje důsledky na nich, nlčky. 

To divadlo nčlo daleko, ovšem, 

K prastarým c;yl:lům krfilovsl;ých tragedií. 

Silnice nu sloupech z betonu, �0stn ze skla a železa9 

Leti�tě rozlehlejší než kmenové stity 

Náhle se rpzpadly, nebot ztratily důvod • 
.. 

�ikoli ve snu, nýbrž vskutku, totiž odnaty Sélffi�'ll1 sobě 

Byly, jako je pouze to,, co býti nemá. 

Ze stromů, z krulcní v poli, ba i z citronů na stole 

Unikla hmotnost a jejic::i přízrak 

Byla jen prázdnota, jen mlha nu filmu. 

Vytěsněn z př·edmětů prostor se rojil a chvěl. 

Všude te� bylo nikde a nikde vtuóc. 

Pisměna knih sti·íbřitě zářila, chvčla se, mizela. 

Ruka nebyla s to nakreslit znck 

palmy, znak i·eky, ba ani znak ibise. 
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Vřava přer.moha jazyku bl6.siln smrtelnost i•eči. 

Zlkon zo.kázcl stižnostJ proč si st��ovnt BDLlénu sobč. 

Licé stiženi neznámJm trlpenim 

�hal.i ze sebe odlv na rynku, r1ehotou volli.li po e:.;oudu. 

ffurnč toužili poznat strach, soucit a. hnčt'. 

?rsn:.éilo smyslu 

�8lo práce i spočinutí 

A tvář a vlcsy a bo lcy 

A bytí vůbec. 

berkcley, 1973. 
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Zpráv a 

O naši posemské civilizaci, co říci? 

fe to byl systém barevn$rch kouli z koui·ového skla, 

V ně�ž se svijeia nitka zářících mlh. 

Nebo že to byl soubor :paprskům podobných paláců 

Vyzařujících z kopule nad zámec�'llli vraty, 

Za r.t.llliŽ se p:·ocházela beztvářná zrůdnosto 

A že byl čer..nč tažen los a ko.mu padlo, 

Byl tam odveden k oběti: stórei, c1ěti, chlapci i dčvčeta. 

Jinak je ovšem možné, že řekneme: žili jsme ve zlatém rouně, 

Y duhové síti, v oblačném zán.otlru. 

Visícím na v'G tvi galaktického s tronu. 

Ta naše sít byla u tkána ze znalců_: 

Hieroglyfů pro zrak i pro sluch, milostných prstenců. 

A uvnitř zazníval zvuk, který nám tesal čas, 

Flé.poláni, třepotáni, štěbetání na.ší i'.·eči. 

N"ebot z ceho mohli jsme uplést hranice 

llíezi uvnitř a vně, mezi světlem a propasti, 

Když ne ze sebe samých, z teplého aGchu, 

Z b rrvičey na rty, z gázy a. n:ušelínu, 

Z tepů, ktE::r_:ý· kcyž zmlkne, svčt zemfe? 

A taky možná o naší pozemské civil�zaci nepovíme nic. 

I�ončvadž nikdo neví, co vlaztně byla. 

Berkeley, 1973. 
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P ř e d o b r a z e m k r a j i n y 

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

-Třpytné rozhraní vod, jež IJlJ-rnou k východu, k západu, _ 

do dvou moři. 

"Přímo k severu der� se pouze jediná tzká řeka 

K průzračné Ě;edi v zle.tisté horské bráně, 

K šedi bez konce tiché, k bczb�rm jezerům, 

K tisícům mil bahenních jedlin, 

Až k hr,mici lesa, k: polární poušti. 

V mých snech byla země součástí mého těla, 

Nad Athabascou zde a všude, kde jsem se toulal a žil. 

Rukou 01.::řený o mo.si v hor. 

Z k ~ " 1 t 1' v , d � ' ho b .. � tv as ccen ae np any v zaru r·aci_ .OJJ.s e• 

A čekal jser1, nemoha nalézti slov, 

Jii:.i� bych nazval, co jncm já- a co je zem�, 

Až nějaký duch, počatý v sopečných proměnjch 

Vzkřikne a vykouzli naše pravdivé jméno. 

Berkeley, 19690 
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Elegie pr o N. N. 

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

Mohla bys bčžct nízk;)rm příbojen Bal tu 

A za aónslcyn polem, za buko.$ lesem 

�ad Atlantik se stočit a odtud jen kousek 

Je Labr8dor, bílý v tom.to období roku. 

A jestli t0 děsí n8sta., blikání světel podél cest, 

Tebe, která jsi snila o ticp.ém ostrově, 

�ůžeš se vydat hlubokým tern.n;ým lesem, 

Cestou nad modrou hladinou po stopách ,:,gtt'ixii 
losu a karibů 

Až do Sierry, ke starým zlacym dolúm •. 

A řeka Sacranen to by t0 zavedla pak 

· Mezi pahorky porostlé hustým dubov;;rm lesem. 

Pak již jen eukalyptový háj a byla bys u :t1ne. 

Máš prevdu, když kvete heřmánek 

A záliv je modrý za jarních jiter, 

Nerad vzpomínám na dům u jezer 

t �a sit� tpžcnftwd litevským nebem. 
�-«-m-o.x.x:-����-
Plážová budka, v niž jsi se svlékala, 

Se zm.čnila navždycky v a1 straktni krystal. 

Tma se tam táhne jako med kolem verandy 

A jsou tnm směěné, oaličké sovy a voni tam řemeni. 
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Ani sál!l ne�im, jak jsme jen mohli tenkrát žit. 
, Styl a moda se mihaji,nejasné, 

Neostré a míří k samé�u finále. 

A co má být, že toužíme po v[cech, které nosíme v soběo 

V"d , .., 8 OLU. Cé!SU, jenž pomiji, ožehlo kovárnu s koněm 

A sloupk;y okolo nÓl:lt.'.stí 

A schůdky a paruku li'liegel taubovic nntky. 

Však víš, učili jsme se tolika v[cen. 

Kterak nám kóosi postupn8 odnímá 

To, co odňato nemůže bS·t, lidé a kraj. 

A srdce nezcmi-e tehdy, kdy by, jak ·se zdá, mllo, 

.Zni náš smích, na st.ale čaj u cbléb. 

A r�ouze v,ýči tka, že jsme byli tak neschopni milovat 
I 

Uboby sachscnhausenscy popel 

Láskou nnd všecku lidskou níru. 

Zvykla sis na nové vlhké zimy, 

Na dům, z jehož zdí jsme setřeli krev 

ličmce, jcnuž pc třil a který se nevrátil. Nikd1• 

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

�cvstoupíš dvakrát do téže řeky, 

Na dno vystlané olšovým lis tím, 

Trhejíc jeainý Úzký pruh slunce. 



Viny vité a viny I:J.oje? Nevelké viny. 

Tajemství tvá� tajemství moje? Maličká tajemství. 

Když poavazují šó. tkem <ir. ta, r.J.adou óo rulcy kř·ížek 

A kaesi daleko štc-:ká peri a na nebi bliká hvčzda.. 

Ne, nikoliv pro tu db.lku dálek 
...__. 

Jzi mne nebyla. navštívit tenkrát voone či v noci. 
I 

Rok po roce dozrává, až nás docela zhltne 

Ta, již jsem pochopil s tebou: lhostejnost. 

Berkeley, 1962. 
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. �lik nádherných zá.ričrů. 

Kolik nádhern�rch zám(rů, těch her a nápadů, 

Když nús, pi-fítelé moji, 

Střežilo. oblalra, najczt át lesů, 

A nad ťizkou ulicí ti svatojroišti andc.:10-orli. 

Vy jste museli proru:·át, aniž jste vtdLli. 

Vy jste museli prohrát ·a já to vfdčl, 

A nepřizntl jsen se vám ani sobě k t�m ta.jems tvím k ničemu. 

Ted UŽ je po všem.Vítr si pohrává se stíny jmen, 

Po té d;ynastii nastane 

Snčžné ticho a klid. 

Kdo m[l rozum, vybr:Jl si doktríny, 

Ve který�2 doutntl dábclský troud. 

Kdo mfl srdce, dcl se svést láškou k lid�m. 

Kdo toužil po kráee, vysloužil si kámen na knmeni. 

Tak splf„cela doba t�:m, l:teii v�i'ili 

úcjfuu zouftlstvi i její nedfji. 

Co znamentlo vyhrát? Zmlknout v půli slova. 

Naslouchat křiku, holdům lži, ponlvadž pravda zanikla. 

Předstírat bratrství, nevidft hroby. 

A sebe sama počit&jc k vyvoleným, 

Pocítit celým tčle� 

Stud. 

Berkeley, 1970. 
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L' a c c é 1 ·e r a t i o n d e l�h i st o i r e 

Je pozdě pro lidský rod. 

Kassandry jedna po druhé ztrácejí řeč. 

we, zv a'dn' vy'bu h l • v ,� , hr ceni' zdi L• e c�r :p amcnu, �aane ou • 

To, co se blíží jde kočičm kroke�. 

Konentář: Pesji;-d sto! Opět kosmický zánik? 

Ne, v nejmenšín ne. Bojím se rukou ve jménu 

lidu válčících, 

které lid sám pak pozutíná. 

Berkeley, 1971. 
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Z a h 1 é d 1 j s e l:l t o 

Zahlédl jsem to při chůzi ulicí a mčl jsem pocit, 

le jsen narazil nu lidSQ' osud. 

Jenžo to nemflo jméno a já si vzpoEl'..lšl 

na jednu takovou chvíli, pro 

kterou jseti hlccal slova a našel je po témčř dvaceti letech. 

Začnu te� zncvu a pln Úsili se budu snažit ve dne i v noci, 

jenže 

rn 
, tentokrat, nyslím, řeime stop končící čas. 

Berkeley, 1971. 
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P opěv ek 

Zrcadla, v kterých jsem zhlédla barvu sv:ých rtů, 

Kao to tE..m jde, h--do se to znovu diví sám sobě 5 

Acháty n� číji, ztracené, rozsypané, 

�aký mravenec se ve vás ted shlíží ve vzrostlém lese! 

Poutko od Batů, urvané ve sp0chu láslzy, 

lia dbě ktcrépak" � mohutné řeky ležíš? 

l:lůj pláči, l::dyž mě opouštčl pří tel, 

:ť roč jen tč nemohu vrátit? 

�lo to včera a nevím zda. 

Vybíhám do školy .:, vracím se o holi, shl:·bená stářin. 

Sestry mé z římscych nó.hrobků, já ch tL.la být sé?.ID.a, 

Avšak oni mě skrjrveji a vr-.dou do tčchže vrat. 

iierkcley, 1967. 
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Když js e m  mlu vil 

Když jsem mluvil jen pré.1vdu, posmě�né Úšr-..lebky 

šmoků od novin 

Jako by divěrně dávaly najevo: ny víme, přece, nejsnc ·aneBni. 

A celá léta jsem mohl jen jedno - pohrdat, 

Včdom si toho, že oni stejně no.konec zvítězí, 

Nebot postupně vždycky měli, co chtčliY 

Každý svou vlcstní porcičku nicoty. 

Berkeley, 1970. 
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R o č n i d o b y 

Průzračný strom plný pták� stěhovavých 

Jed.noho rána kdy nebe je modré vzduch n;.razivý nebot 

je dosud na horách sníh. 

Berkeley, 19710 
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Dar 

Takov.ír to byl štastnj, den. 

Záhy opadla mlha a já jsem pracoval v za}:iradě. 

Kolibříci nalétávali na květy kozího �istu. 

Nebylo na této zemi nic, po čem bych prahnul. 

Ne znal jsem nikoho, komu b;rch záviděl. 

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

Nestyděl jsem se myslet si, že jsem byl ten, kdo jsem. 

Netrápila mne žádná bolest. 

Když js an se narovnal, viděl jsem azur moi-e e. plachty. 

Berkeley,1971. 
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' 

CO SE STALO K.A. HORÁ <li 
Bda �iaeov, 

Seděla jsem na verandě a četla Vzácný jed od .MaI7 \','ebbové.Byla to 
první kní!ka v mém �ivotě,rterou jeea do�etla do konce,pfevrátila ji 

na zád2. a začala snoVtl.To jsem zrovru:. u�inila,kdyf se zase ozvaly ty 
ráey. 

Bubnování teuiým duněním rozechvivr.lo celj dfun a údery byly ěím 
dál tÍlil silnějš!,ztratily prsvidelnost e pak i rytmus a proměnily se 
v zoufalé bití něčeho ně�ím.Přiché.zelo to odněkud z podzemí.Na veran
dě bylo útulno,zéclony se vzdouvaly nad ůstfednim topaním,na oknech 
se tichounce chvěly r�žové a červené balzaminy a venku se pli!ila ml
ha,v bílých chomáčích etoup�l& vzhtru a v pianinu De při vel.k, ráně 
rozezvučely st.runy a doprovázely bití te:lkl.ivou ozvěnou.llafík'n.1 strun 

znělo j&ko stesk po nejdra!ším,co jsne svou vinou n.E.lvždycq ztratili 

a nad čim bu.de.Iile až do s.mrti tesknit. 
Ticho,:rter4 potom nastalo,pfipomnělo•�i něčí smrt.Oňložila jsem mi

hu,protože co ae dělo tady bylo děaivčj�í,než co s� vn! psalo.Někdo to 
má .raděi napiunti e proto se nikdJr do ni�eho úplně ner..amo�í.Ale já jsem 
z těch,co ai'lde.j! pozor,nnsají do sebe bolest ně�ího života,vle�ou se 
a n!,jako by byla jejich vlastní a n�ohou se jí zbavit,i kdyl vid!, 
!e ten,komu chtěli pomoci

1
si naložil ještě víc. 

Kdyl jsem přišla do kuchyně,on u! tam sttl,býč::í š:íji skloněnou nad 
pracovnia stolem1 širok, záda ohnutá v tuhé pružině a ve svalech napě
tí,jakoby 89 chystal vymrtitit kouii,býval přece kdysi reprezentantem 
y hodu koul!,ale tea b-'jel tízl:y na plátky e� příliš tenké aj' vi

_děla dlouh-1 leskli nM v siln.S chlupatá ruce a viděla jeel.l bezmoc vep
řoTého,která se rovnala bezmoci pana Fr&ntiěka,a �dy! ke mně obrátil 
tTti'-,měl v o�ích raněnost,která nebyla lidská,ale zvířecí. 
-aitěla jete něco,paní? zeptal se po chvi1ce,jako by ty plltky řezal 
zuby.J, si reděi nep�ála vObec nic a začal� jsem bez hlesu u�írat 

.sklínky a kladla je do k:rečence.ffe§el kolen mne od stolu ke kamn&l 
a Y jeho chdsi b7lo něco,co vybouli1o okenni tabulky.Protáhl vsduch 
akrse suby a sykl,jako by temná a těfk' bolest,kterou v sob, nesl,měla 
nějak:I hrot a ten ae právě zapíchl do čehoEi měkkého.Utřelu jsem nádo

bi a ěla pr;yě.protola nic není hrosnějšiho,úef eil.a spojen, a bezmoci 
a úskoat,k'ter, s toho T&ch,zí. 

Ten &i.li a doaw1 laakayt ělověk Tzal věera hrnec e gulil&Jll a Tykl.e
pll ho na sa uproail'ed kuchyně.Poaocnik ho sesb:!ral po kouslc,ch,TTtf'el, 
poTlail ham- a Y7běbl s cbat7,viděla jae.a,n jak aa bol':! do anlhu;k�I 
přea loučku ut:!k, k lesu a tam na okraji veDLe tluatt klacek a bul! jim 
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do atroad a pak ae Trátí.a uamíT' ae tak diYnl,jako by viděl. cosi, 
co neni z tohoto svět.a a poklekne ke lcallnfa a &noYU,po kol.ikát, ul, 

trpěliTI &atopi,protole chwlláě al.hy sedl. na kom.in.Poaocnik se Trací 
z l.eaa nakraen trpělivou neteěnost!,usedne na aalou stoličku,T kamnech 
doutM a on loupe bre.mboru za bramborou a spouití je do �i3t� studené 
vody k potád se dívi,jako by tflll v leee dostel me.eku.ratimeo naho�e 
v pokojích ukliz1 lena pana FrantiAka a plá�e. 

Pan Frantiiek měl bft eedl4k, byl by ěietě a bez u_l)$bán! v,-rjval 
br�zdu ev�ho fivote, narodil ne� e�atl:u a jako n�jotarš! byl 
k sedl.aěeni p�edurěen a také vyehovanj, ale oni ��išli1 statek 
sebrali a eyna 1ru1ak:a vyhodili i ze z&11�dělské školy. Co měl pan 
Frantibek děl.atT Odebral se do hor a nosil tam náU.ndy. Pan František 
byl df-iě a dostal do vinku neschopnost pohnout se s$ osudaa, BOh 
to ipatně rozdělil, protc!e ;eho bratru, druhorozenému Pe?ovi, dal 
pobybl.ivost spojenou s podnikavost!. Panu Františkovi dal t1hu 
a jeho bratrovi lehkost, panu Frantiěkovi dal tuhou dut:i, kter, obaaa 
nad sebou roni slzy sebelítosti jako zmijovec indiclcy a hloupý hmys 
ae n& sladkost ě'táv chytd & zaplatí za to fivot

i

e:.. Pepa sa hned 
"t' lll.ádí vypravil-za hranice, ale vyletěla světlice, chTtli ho 
a uvfeli a pana 7rantiěka nepustil.i pak ul nikey na ládné aezi

n'1-odní záTody, pfesto!e byl nejlep!ím vrha�em koule. Pua�il tedy 
koul.i• nechal ji tam, ka� spadla a šel s ��l v o�!ch stejnou bolest, 
jako ji•' dne2Jka, kdy! l:ráj! maso na !-:lsky. 

P&n Frkntišek necht5l dobrodrulství, to bratr Pepa tou!il pofád 
po nějakém, je:iu �ta�ilo jll.-"Y"O 1,to podzim a zuw, jako sta�:! 
aedl'1covi a pf-ece ho v!.dycky T1na 1 v2aAlá odněkud z temnot, smetla 
tak, le &tratil pMu pod nohalla a kdyl koneěn6 rur.hcntal dno, at'1 
Tld.ycky o kus d'1, nel ai pf-il. 

Naltl.ádal a;i na kronnu sedmdesát pět kilogramll a vystoupal e tá 
pětk:rét nebo ěestkrát denně vfěkov;ý rozdil pňt aat ěedesát netra. 
Cic,dil pomalu a al.ěk;Jr, posoroval ke!dou lcTňtinu, kter, u cesty 
"t'7lcvetla a uvadla, bylo to pole jeho fiYot.a, jedna rcni& ceatiěka, 

po zdi•• pohyboval nahoru a dold po cel:/ rok. J( A k�I bylo rldět.t 
d:!Yal BI do dáll7., do avěta t kter; • vf'fJky vypadal uspo�ádaey, 
ale proě ho "t'7hoetil mezi sloděje, to nevěděl. 

tenkr,t byla na chatě Tedouci, t� klly! aěla krají�ek chleba 
rospdlenf, tak ho ještě ros�tvrtila 11 prodala ho za dvacetnik, jako 
b7 ho byla pdl.ka. Ned,vala budouc:!au panu kuahaf-ovi ani rw.jiet. 1 

pfeato!e ee Jeho plat &kracoval o jidlo. Doat,Tal kclikr4t sa t.14•• 
at&N medl.!q1 na kter4 hodila jedno Tejde a to jeit.i bes bil.ku, 
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t• ai aohonl.a. �ak to šlo pof-ád, al bratra puatili s krillin'1.u 
a pfiiel ae nahoru na FrantiAlca podiYat. OJ)ileat, naYl.amJt do dli.nad• 
• pot-,rzenia o čáeteěn, svéprávnosti, kter, 1111 uaoWla opuat.it 
kriPin4l 1 uapof-ádal hned mejdan a bouda 'byl.a Jabo. l:t.erou ohtěl, 
tu lllěl, ale on ai viim.11 co dávaji bratrori k veaeM., popadl talif, 
hpdil ho vedouci na hlavu /ae evýa pot.n-zenia •il akoro naproato• 
svobodu/ a kal na ni: fy svině zaaraná, tohle Je !r"1lo, co-' 
!r,t. adj brácbaT .l hned odtáhl Frantilka_Ra Kukaěq, kde bude 
stávkovat. Sjednal mu tas a -redoucia, kterému ae !-!kal• &abe, le 
bude vozit koka a !esa to dostane ět7f-i tiaice. Nechal fio taa 
s vědomím, !e se o bratra dobf-e post.are.i a aebel s hor do n!fin, 
šel od jedné fen.ak, ke druhé a kdyby b7l mohl aít děti, běhalo by 
jich po této zemi na tf-i tisice. 

Frantiěek, ten hodl\t, vozil koka, a1a to ul pfiběbla mrcha 
Yedouc:! a slibovalá, lese polepší, jen ab7 lel pro boha !iveho nosit. 
l'».abe pravil, le t.ady nahof-e je republ.ika, kde president• Je on 
á urěuJe zákony a T,YPlatil panu rrant.iAkori aeda eet. nato čt7f' 
tiatc. s hosty sachúel &mbe steJně tn-dě, Jednou ho jeden nalt.n.l 
a on bo popad1 za 1.1.aec 8 za kalhot7. a a rost.ale� rukaaa ho nea1 
ven, ale hoat se cbTtil tuter a tak•• sebe uěinil hlawlaa, ale 
&abemu se dilcy Jeho velká síle a trplliYOst.i pf'eoe Jan podaf-il• 

provléknout ho. Vyhodil ho na echo� t.ak neiikovni1 I• IDl spdaobil 
a-aněni a dostal podminku na U-i roky. 

Pomoan!k obalon.l fízq a z ku� ae os;val jen praridelnf 
) tikot �těmqch hodin.. Viděla Jaea, jak se pan tnchaf sapft� 

&a pluh, or, pole a Y brúdě sa n!a ae uaasvJe Jcrey1 let� neua7� 
saz-ty4 pofád hl.ouběji a je to Jeho Ylaat.ni Ulo, ktm of'• a IIDěi. 
Hled' Y něll ao!� aiato, kde by se mohl sachTtit a saatavit ae, 

ale nic nenachúi a tak bolest jia procházi Y roYDObi!nlch f-ad,che 
Ben:! tu nikdo, kdo by ha n.áailia poaunul na ji.M meto, uttr, ae 
taa, kde je a m,� •• i obdivuje atatečnoati, a nil ai n.eohjy' 
riechno lťb�t. !ivot. je bolest a tile f!ka1a J•• ai1 a•• aebeu 

- odaousenl pan Fřansd.iek Y ku� ho neae. 
' 

Vedoucí ho pfaalivila a on se vr,til._ D'vala au u-i diq 118.801 

ale pak ul u.a doaúnl jen ulaacanl tnedl.ílq polit, 011,čkou be• 
chuti a on J• Jedl den•• dne, anad aáa skoulel avou t.rpilivoat, 

ale byla bes�, a tak ae Tl�cq Y��r T7koupal T nádrli na pitnou 
YOdU. Y zial •1 � YT••kal d!ru, protole T bou41 b)rla Jedna nna 
a tu lllla Yec!ouct a nikoho taJa nepuat.ila. Pincl ae � koupal 
Y ledov, TOdl, ale to n•bJl ani ping]., ale cirmaQ, cwua; "ez1 
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uall nosit na.jednou TJ� 1'\lce plt.adTacet. t.al.if-6, sucblch, U-.ba 
ft.sek • braaboroTla aa].jt.•• Pofá4 arkal, prot.ol• aěl tik, a Teěer 
•• ni� opil t.ak, f.e neunesl ani tM. talif-e a to pak musel 
obaluhoTat pan Frantiieka Do rána se ale ping]. vyspal a kdyl hory 
zrO!oTěl.7, o!ivlt vzal trie� a vylezl pfed boudu a hleděl do dálky 
a hlúil, le sem jedou tři autobusy• 

Autobusy 11USel.J' �tavit na kraji reservace a jeze!áci se pak 
pfibli!ovali jako ulé ě�é tečky v fadě za sebou podle ko'Ukťi, 
po bil.ýah1 zelených nebo ěectohnědých pláních, podle ročni doby, 
a yedouci ul věd�la, že bude rito a tak postavil.a vodu na špekáčky 
a vylila p'Olku litrové J.áhve rumu do jiné t'lašlcy a dolila ji 
vodou a kdyf pin.gl hláeil 1 �e jsou to děti, poručiJ.a Františkovi 
pfinút necky na paf-eni prasete. Do nich pak lllilil pět kýbl.O. vodJr 
a. ona "Tě l.áhve ovo='ho sirupu a nefíd::i.1a t.o pmíchat rýžovýa 
kolt.item. 

�d,yl dorazily babky v šátcích, b�hala mezi nimi s odlivkou 
a lila jia do ěaje pajcoTanj rum a jeětě• s nimi lertovala a b'1,y 
ae am4ly a dávaq si eal.á namočený pfes noc ve Todě, aby byl tělAie 

Ba to viechno hleděl Frantiěok • odpors, �yl by rád pf-eděla.1 
&Tět.•, al.e neyěd_n Jak, proto!e pfec.'1evěá nedokázal pf-edělat sebe. 
�lo pfed várioci a ěel dold pro kap17. Nalo�il si jich do rnkNku 
ět7f'icet kilo, stoupal vzhm-u a pozoroval, jak se v adventním. ěase 
kopce tlllmou _T biJ.tch a potom tmmějšich vlnách do l:ni.Je, a! je 
aal.ije rovina, a, jak atoupa1, pytel se llU zdál lehčí, r:tr,cel 
11Dlú něco ze • .,., tělesM tí!e 1 na chrlli se zbavoval f-etězO., 

. k\er, _bo pofád. k něěemu poutaly, náklad byl fia dál ti& lehči 
•· pan J'rantilelc áh-nl k tomu �tastněji1 a sn>bodnějě!. U! b7 byl 
k:fiěel Jako na hcr,ch &llebo se ·vsnes1 nad údolúti, ale byl u boudy, 
a sundal ranec a shledal, !e-. kapry cestou poztrácel, a proto!e 
se ul stmívalo, nemohl je jít hledat. Na druh! den nasbírál jen 
f��t mrzltch kaprd a ostatni zaplatil. AT noci ho kolikrát 
za als:!c budili, ab7 �el hledat _ko�ího, kteri Yoz:il nshoru 
s druh4 etrarq naftu a prádlo. Koně pfilli eami a pan Frantiiak 
nemohl nikdy ataráho lcoěího najít kolllc hodin, a kecy! ho naěel1 

nebJl ranit, ale nehybn;f, a tak si ho nalo!il)(na z,da a ne6l ho. 

��I •• atalo, le aohl chodit, t.áhl ho .sa sebou pan l'rantiěek 
na lani·• koai 111alel, I• je k6ň •·�ak prútal biě• a kf-i�el 
��•• bTJ'• 
· : !ua lr:uchafova satia T1tfela hadru. naao� na aaetá.ku chodbu 

a pMblilila •• alt Yerandl. Hadr pleskal o atA!l1' a al.yAela .i•ea 
1 141Nn1 1 sa cbri.lku 1111• odtud v;yhod! 1 a;;ralela Jaea na něho a na ni., 
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.jak t.u epo1u 1•t.a dfou a jak ee TI� 11111 rid1 a Jak• IWIII b71a 
lecrao• a Jak ae on 6aa od ěaau • nllqa aúel, pr,,p11kela T D.la 
hriě� T,Aaň, Jakúi prudká touha po ět.ht.i. po daplchu, a on 

n'hl.• ntupoval. 4o děje,.,. něml cbt.ěl bt� král.-. 
·•• t, boudě, kde_ tenkrát b,Va1 nosičaa, topili naftou anebo 

Jábytkea, nic jiného na hřebenech neby1o. Kart.a •• 1ila do kamen 
plechoTkou od okurek a jednou kote1 "f7buchl.1 pfipl,cl �piěe k• sdi 

a oelt ohof-el. 'tenkrát ei tak' aecll chDDá� � na kollÍD a v kumech 
nehof-el.o a pan Franti&ek pi:ngl.oval. 1 proto!e s pi.ngl.aae st.al. kYartil• 
nik-a nebyl k potfebě cel, tý� a·t.ak pan !'rantiiek doneal hostu 
!aj a ten ho míchal prstu a cht.ěl noyt a llor'q a �ka kle!ela 
u kamen a plakala a pan .Frantiiek pf'inul t.ed7 ni,vt a hoa't. ho saae 
aichal. .prat.ea·a rozzlobilo ho to• Kd.Jb7 b.Jr pa lralitiiek &abe, 

. 
.. 

'f'JJlHl b7 ho -ien, ale on aěl soucite llil nliltai_ ecbopnoaf: t.rpit. 
• oat.atnť•i 1 Jaké> ji aD j,, kdyl t.J·trp:!a s llÚl'a akrs• _n!ho. 

Pan! kuebuoTá, bl.cmdýna • Telk1i,a ne� o!iaa, TJ't.!.r' pod 
-,.a· nohama a kel.u ní Je mrak, lije •• sTta aul- ·v, araku a J4 

nerla, proě•se tu počaat od lomlta.pokazilo. A pan'J'nmt.iěek -projde 
kolea a aeJ4e ·po a chodech do afl.epa. a yesaa. clo :� poleno-' .jako 
qJ a bije J:!a do sudd od sel.t a o4 naft7, - �,��-:! ;a:'Jde -�- ·• liTOt 
a pant kuchůov, •• ronfeae. v rukou. aaet.ák a · .;, •• Ule sepU1u 

- 00 ae TU stalo, fe t.ak pliěet.eT ' · 
& ona lll.ěi a vytírá dál a . úroYaĎ. si sttr, •1z7• Y!Ji. Jak 

l)C'tkala pana h-antiika. �I konečlli-n4ouct T7hodili-·• saTfel.1., 
• pl'iiel nt1Tf,· tllkeJ :0-&Ju-, alalma.'f� _Y;rbťral:·ai pÚWonil po4l.a 
�ot.ů, prot.oť• ••nul na chat.I nikoho. oikl.iv4ho u1··•t.arébo• A 'tak 
t.aa a11 · o4 Jaichaf-e � aerrirq al po- topil• IÍMlú. kriaú al.a44 
lidi, aěl kusance i v kuctqni a on Jia knl.OTal. Jake krianl al.adl 
Jcril •• aTou ie■t.ou aAnnit.ou aan!elkou. A pan Franillek ani 

&a aiaic ,.ieitě nepoznal.,· Jalo oo ú a • kla, prot.ol• t.a al.ad' trúú 
i11a b7la Ti.U.Jak alolit.i·propleted,.Jen OJl . .SdaUY&l. pol'ád 
atraaou a: •� ·· · 

A Jedentr,t. poproail vedouci pana lraat.iiká., ab7 yu.J. leat.ou 
•ákoni tou na aan!ah dold, le auai k sv.NM.e a ; ona ila napf-ed 
na •�etiako a pak koupila lQiey Te>dq a drubo� -:koňaku a pil.a· 
• obou naJednou a dala i pami Fran\ilkoYi a acllllli m. I• .k na cha't.ě 
Jedlů plonk a I• bJ to 110hl.i 4"- 4o�. A dál.i a b71o 't.o 
trúnl 11U1e1at.n. 
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A pud •1 aedzl• Yecll• 1me na 1arl.ci 1 rwse 'l7JIAOeroTan4 & YOq 
ai pelol1 .1ednu 4o druh4 a obě ae Ji t.f-esou a �ichounc• mi lept'-, 
I• pan h"antilek ai �•li, le spl:Y, e listonoAe:a, kt.eey sea kald' · 
ráo na bl�ch pf-ib1h' • .l ti' se Jí pta, je-li to pravda a ona 
pfíaahj I• neni1 le od t4 doby, oo VPUa koňak a vodku a pan• 
Prutilkea, I••• Ji 1"1nt IIIUlatt nesal.íbil.-a1e on• nť neal.un 
a Jen na ni t:f-iě:! 1 protole pan Frantiiek: ú sv14itn! schopnost 
trplt, on jinak ani nem'llie lít, Ylc1ycky ai něoo post&n do liYot.a, 
ab7 n.aohl b$t !lastey. 

něe1a jaea i 171'8lela na t.o, !e nic nedok:á!e �lověka t.alt 111.lěit 
.jako �eho Yl.aatn:! �ilanlcy, a je-li posedlj �šlenkami, nead!e 
s· ko1a ven a vie� kolem. sebe utráp!. Pak jsma ei vzpomně1a 
na bratra Pepu a ptala ae, jesUi b7 snad nemohl pi'ijet a ro&bl'Jat 
pau J'rantiita a posunout ho někam jinaa, ale pan! pravila, I• 
v.1,u JUl roga1ovi kfoidle, je v Americe a stěhuje ee od j� 
lem)cj lc �, 1!1.a s't.ari:! a oělcl.ivějě:! 1 tía na•• enal:!, p�I• 
Pepa se sáaoft. 

Jlrmi �ri chtě1a po mni radu a t.ak je- jí poradi1a, ab7 
o4ella a■poň na ha ke sYja rodi�taa, proto!• lcdyb7 'b71& nejlcrúnl.11i 

/ 

pri.aoena •-neJ�ej!ť nebo nejs1ejl! �arodějnice, pana 7ranilllca 
neodkl•.i• ani l.'8kou ani s1ou moci a eaaa �e • 

.l ona hkl.a1 le pana Františka miluje snad prot.o, le b7l nik� 
ilutDI a t.o tqlo t.ebd7, kdy! b7l a ni a I• ona ai poftád t7 chTile 
pf�pow1n4 a a;,al.t, le b7 110h1 být. 1taatz21 po1''4. 

A.,, Yid.ěla. I• ji nmd poaoei ii t.alc Jsa• t.aa Yedle ••b• 
�iq• nef:!bl7 jaae ul Illo a se 11lclepa ae oz;tTal.7 �, kt.ari 
riati katastrofu, ale nebezpeě! nepf-ichúel.o n-eně!.• ale ae'ffli� 
• !J.eyělca jato ••IU.eeeni s nitra planety. 
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sc1.r.J;i strilm1.str Koa.!ut:i::• dru.4ý i;e�-&l v· �.;.cbyni 1'•6t�l.U"�� 
„u �On.•;t&llr�olt 

-t.. tJtil �hwt1 usrl::áv�l ;:c,;-,t.l.;11.··•.:i;.:i�;,\fé piv�. M� ;,,ul 
.. �t.w, �aól�c�l pl;-tk.ém� :.-.,�ové.\r:. ���l m.ledl!m strá!nifl.'t'r�:-. \'ŮJ
h� • _$1''-h-tať Alunou, Vtíd.O-t.C! po.ť.nittw.., kt�t'Á �1 ctětovtila � �a;;:t·!
a;tc:Jn-é c:u�.r-.J mlit!.&f" po Jtal'!rc..eť b.r.)�tnt-. J� n.�! jec.nó4t1uu� '10-
et•l t&kOYá r-�apaz"'\'Áděrli hnťit-, a podnlkul u J•l:: ;icto!l1 it�)"l 1-• to 
pf' .. e-• �4ťn uiju ;;O"....at!, �eato� llolLt N•r�1wou ulic! hla:.1tf. r.pf
v�Jť, � �okonee t'rmi, a ruš! no�n.f tiid t�, c�b.orá.tn1� r��tob�, 
le t -·.áť.rd etlč� e��! �rGt<:13t:W-o.t .n� :;,;.li.!..r,.! vý�r. )ifl.a�f i,;.\í::i.l
ldatr VAAtt8 YTf.lOYll ná&-:n·, ftr � vl-tl1o� d.no�n! c.l��eie by plati
lo· v,4�.tněJ!J p·:rll.f fv�í �l>�k.�1 a tli �OTG.l pat-.. { .U•ni, te po� to 
�� :ootú, ;;rolu�� tutěl1 t:k\'..\lt« pu jc,,!e:n.act� �ln! YeiJ•n.1• 

f.cHt.!nek Ch'i uvalovol o j11'i.ÝGl'l sále ti t:oai•t-b.. lill u �obou r.i.,_ 

vtiJos��� daz.. �•4 ::ea. ••�ti.tk\.. ili-.b1fb;, ... �t*@tcil tlf·e-Wt..:.> otevf'e-
a! tt1\Q p� t.�.le�t,.i:.o n• J •na�-•� vrit�. i�attái cuáúl1. lo pas 
1'..elent•; u..t tf-t:tí d.@ na-eyc:..1..t!, a C.ttc'.:idť"°u t• se b.!fí ot,l1TJ a,-
pa�b Ja.tob7 ;,r; pl,mt, Ale ne &1ts• pt.-ol p� pl)-nu.. let;-!. &�:&•�!.Jt 
o,eTfel 4Yaf• a.tl•;m!t.o kutlochu, ki•rJ p&o r.o1Gtitj ob1'Yal 1 nW.kJ'\;l_ 
•• Ytitupuj!c!• pt!1'111A.n!�� Vh n-epit:aJ -�G.tJ.ed. U;irottfK s.ír;t.ar,;.it1, 
pt-ep�W kredece1H: .• ir.kt-!n�-u, �tGil:y li t1�leú, �1c• ��;'VUJ:il, cr,z 
:praehll• l•č pt-oatto j•dlitě 1: T,-�a�•m v.ho-in}: t..11�,;>á(i!i:, �tťl&i. :ia 
ro�vitlW\t •tol1Jc• »tu-,. pua.it'...,oY&r1� dftat, Te1t;t·c li nkolUu:. k� 
11.l•ú a -retc.b,f�i koat>� prá.Slti. �;o atháo?.L uvn1tť ta• rýáOYlll ;,rw.r. 
auohlétto ajó.la, nU"naeuJfc1 o .t�l1.k re.•ti1t!2 QAt.hlo To:l� a pt•a 
o:&raJ Y7bn!Ytrla t>Jt•c.á vale!.&. V roh� �• 1,l.:,ctJY•� t'Y'ollYM.ř1.C1 �otel 
pl;n p-od ječ.nou :,lot&ntou, n._ dNb# 1 11eaa_pálen, 1 �tG.l pr,ai:1n; l.r.Jo,c, 
J'O�,Pil.., lt?"e a Todlttjlíh.o Z\1.roJe. t'obl.ť ,. ll at1 b1la �c.{atba po-
5ltl • poclmi ti�t;.*a povl•č."!� 'f'P.•s- o•l.l.oT�1.t �h��t • $h�!�b1l p� 
&a�ila •!�tDo�, -4.oJah f1»t�t,, ph.a.1�1 yaa\v saahJ o ól•totu.. Vadu.el 

• Ja.ť \ul �, a �edf.cb4tt•W • •'"'-' a,r4b1atr ťos!ae.t dYI •• Yle-
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aG »•JUf•• ptebllJ. k .la4iu� onm, a'b,- Oh'tf·•l o'tii kt!c1la, Of6th,
., úcl0At1utl, f•ptt• po-.Oa •• n•tu k pNt••I 11.1>. ,�,•11. iu. Ko
laulý li7l Ul &e�eůtllet..,• 41'cb�, t1c.l\1 • i>pot,e.an.J aut, �tii• 
r,bo stal J)Oll&e. od Y16k!, l"..ikd;r • df'odnťho �tylu •• ·111 pokl14cýa 
fittxro�Adenec.::,fa l1voto::i a ch.QrJ.fv&l u ;rooiulr.k:y p-1:llvi ob.!;lJ.eiif • 
v �tira�.an.;1ch,1 tšle ·pof'á.'1 Jo.ět:I �luwn.,1ob. latttoh. "re! oYIH \1Jiledni nt-
v,-;sa4&1.. lAlel na p0&tal1 .a nonau gp\l!t.&tl� l'!fl µ.odlahll a & i)rt:vou 
ruktJU Ti.etc! P�•· _paleat. Pt..:llottí pod �unu\t·i: 1.,.;.k..i.Ye'C hy&sd..1.l� 
XH>dr•, al do ěoraa allanm, �kY'ftYt •t•jni �úe n»có.al,f o�llě•j oe 
�li�ulýa,,él otnkDýB očld. lol>�hj ;,r-:i r..olc��ý e.& pritrnlt �tal o�� 
,t EYt po.td.k"1.U�t1 • pf! pria,�í prt.dl� pocf t.ll nt:v�lcost, !)���

'111 Af: • .P"-� &tratil Yidoc:1. tilt.no�c! o..-.SdaJ!, � n.i.�L.ot ;iroc•K .r..e..t·!'!
n! Y76Nl qal!k. 4.-č.k.Ol\&l dílo. 

k&7 po ·obidl 4oatlll. fOQa atari1.rw 1.0&ťnu �i od. :ui.4eln!.u 
dli.lb! Atťt"á� 11kol a s �.:.o •pl.Aěc!a ou.l•l. cal• '4pul-4ne. J. pf'ed 
cav!l..ía -..d7I Hll1 • Y6t.wa .t; •l1Qn�ov1•, �• �dtilk 01.lt t:-a;,.aA 

. . • , I pl�bo�a. Ctulť •trildatr Yffil, l• -� 4bJT��eli -�l• St.ríill.J' ;t1-

f'ů1 Jf•a�!Yktl loaťnei: evi pro pr:4obu s bian.íUl!i .Kod nku.. l."t.� 
b7d].•l i. i"oaiJ.\OU ... Ylůu:-4 ul1d.. No&t1ll •t•Jlté brtl• a ��•:mi S&i• 
att11e4 �.aq. f'oatlicYO\l b7l 'W.a{k o .bl.&TU -�!, au.b,1lniJl.ť, 

IŮt ·r-,-.7 • Y}r&MA oblla•J• •• l)o4.o�a11 Jak.o roi.!:t1 bratf-1. to VTytJ• 
dá j6.k� 111trol•rtúl., to Koaí.ckt:Yl 4Yi lieho:tilc, l• ú. -. rAi-jÓn� 
avojc.ť..ta au. n.-r•d1lo, kle tr4p1le ÚO 4'ak 6aa:�o. • jakt> DIS.eOUYii.l„ 
a•· J•Jlell eest7 kHlť. tii:.n!k l'.ow.ťnek i>,-1 �1t1d•nt, �1.r;nató.f e�tr 

77, potad ai•o ••11a·Q•ů, u.tu • &10=111 k.k!• a1 T.J&lolol.til ff}�•
eo.i posot'llOC, St411lf ksp•�ooa\1 • .l 1-71 pfttlnou dnalAť rounelo1-

,1 Eeafak• tYlt �-11• mtzern,b.o od.poloh•• 1 • t!.e. 1ne:14eto:. itttt
rJ •• ��l. .pf--4 cb-r!l:ť. 

,41t \.otll V� z•p•ri.�a.l jllíl.t�� slt.to1>� vel.bil .Pf•\1 h:um�o<iou. 
M �s�o��11i 4"11.ltf. atd.i.lo � dTou stol1 Y• výéep� �iLoll� �•rm.!� 
"1�at�. t Yltt&nM,, na lc•1�1 1t-.t 141, uv1dil !.tu.t!:ftů dvl J)&.ní Elu �.,_ 
•1 �•n•ia la;..,a.1.t• v.�•tll.!a Václn!k•• a I•etm �ol\O\,I.• z:Aiu.ja Juac.

YJ• vl.er.1•�"•. kter.J lobe �Ulil praeova1 Y itiJllll"to. ::..!Y&Cle J�:to ltQ.li
Nlk. Yanť 'tl6 ho priY1t&lA •• u-é•�n:ta poll4%"'.·:Yet"i a ill•dt;?s \isslveli4. 

�·o Jr;.e!ll rt\da, le váMi •141111, po�hbOTal• �on ii vási �ruů\.lY.U, 
v 11rgu,-a! a'1eU,oat1, • tod&la. 

l:oaťa•k bl •• &rf.a.l. pf-611t.,:ť,1 6eho •• �• ;proůav-a b\J.fe tf

t•t 1 :pfid 11& :patrni aue jala_aep,ialtea.G� J7Chloatt nebo n•r••.ílGk.

lOY•l• _.s,na •j•aút-JO)Ql'7 a91>1„t1·1a • �•.110b &&U&q 011 ttt• lic-
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T1dw•l • _pcu.v.d to �lQ JDOké. Ona n•-,)rG>ti tomt.a., �-l o�6u y o1e.1lu 
&liYÍ ,a). do Y i.úrn, • cde :;;r•4·:We.la t a41úi1a.la d.tu--4.u && 4Yi decil ter

'YeZl-fbo, kter� u ba.rll 'Q'pll. 1:0.ttún•jf,: dv6 rt.4 :;oso:O.l. Ylcy ll vlud.tt, Jtt

�\lil• to blc. C �t()lu. aitt)J._,- tf-1 c•obaa�•:i4 ildlt 1 a t .... tt .lc.hopil si 
opirt-dlo �u. _;,x·oti -yan! · Ue, ub:- -v a.a.i .,->t--oJodr..•l calo\; pe1ttail. t:ef. 
i11 Yliltt i,tfaá1.l po4tat.no\lt 1 �G.ra:.11 i.u N$klod.n.J h.111.a pod,�r•�oc.ftbo 
l'v� š-olt7. 

·•.s !!&lem ji u J•��oho etola ,»odfá·ť n11bu.<tu., .,· �rot.lác.1.1 • 
.. Ale ., lvu�•• co blán!t, .. 01.1rat!..lll s� t1il nill.o p�ť kJ..1a.. •vl.d,r-\ 

l• to p.J·ec-t;. .l\tiÍ .Ko&..Ít:i«lit: ,1V6 ... 
�J.. n�ť!.tie je ..,.� t�l��bě, • -101�:-e,,lo--Y�l n.evratlvi lYMe "Fí&l�é v� 

Glil.ittě .?le�J • cw.�tut po c.Qs;,odáeh, m,(i te Jt!:oil pfe•tv!.l.1• Ca .tot.ře 
•1 1 prot � 1.d;; .ti.ech�i. Gedit ... 

�9td'.110-L áJI p�tll o�ira.dl.o ·1141• a. &•11ífil .ke ch•ft..a do t·�,.-.c 
•t.c.,-i. 1 ttlk pt1Jlte .u. a:m.oa, pan! tlo, • ta:t.l. 
l k�Jti r.1r _p.o��dil r0o&l1.ilnl »t.ro.uo-:.1 a ·pive. 1':te.t'é pf 1.hwitl Y1-

�•µ·nť JHU',i. Ml..lr.n, � A�f"J:lo .na �G.f.)1U, • .  l,ehec �o!l 4.av�d, i)N'1 byl oa-
c.�ttln„ lva:n Šolt».. 1:,1 pf'-! telvc. Wsnit:• i.:()!fdn.k.-., a .AI1i8! \l nf¼lo i-s� b 
�i:lalá n"'-'TAC dOC!WtťÍ µr�hl.Ídk\il• !07ti!li-lk 4vl ...o t;ti �c� d.ě&o�!.1 r-:,4 
pf·ťkaz r..Qč."lu1ic& o;::i.dilonť �:.u dt..;,rovc.d ttt Y7latt1Wti.l�•l�. V hl�lol�i 
d"l• �• l!t,.-dll a 11�vr.l t,- lldičk_Y1 b-řlsn!�a.. •• l•ttorJ. a t.t'·e:d d.eerka
=1, kd)'!t .H.i:. •�t4c!�c1 obrti.c•l!. byt v&h�r,. !lo�, �·f.e n.en�i•l J•J.l-

110\l polo�, J8CU.nJ• &ffa�nt o�·ho po.!es-t--al.1 pa.;-ťro&:, nic.-.. lfe t•47• :h 
b.r a.ena!•l• o'bj.-v1l .., tnlhffni � "oa t1•et\l JiclC liat-it.17· • stroj•:. 
pae4 ,..,, ... ak7, ale pr-.h1'd.l �• �BU1 a 1umal'.l6.U e1 JedlJij. Ale k:<>
.m\l •• s i!a •41. �TifOYatl P.e>�p11'111i .!Y-t:noYl a kn1ro.-e e--.4? Pro to
t.c yypa4c.l7 •1•1 j�n.od.u.1• 1 Yidil jeu- to, l• jer.o l:tiailirA'4•· po pro
hl!d.eii o�v-u,11 á.o 'RUS)"1lAt k.de y,e>t.71 Y c.ele p!'e1..b6b6ho i:&drlerd C&l'.
•�t7f1ce·t. hoé.ln. �l• tc! b� mil te(!:,- tl.�.Y pora41.t,, co pctif* e, t:)i.l 
p!'l'dYol.ánt.ou k Yýe.l•c:n., :ttoron -s�l dcra�1t Wi.::.:!ku í:flait:�oYi. 'l'! ti

l• ac Y I':UÁpr.ent í..&á)L.e slutetnd b.10� od obiaa, Ylúnlt� p.ro�í ldil1 
l-ihn elp olodu• n6lt.cl1r..rit • .1.le • tálo v.1hal a doaud :1 r:.e.odns�ů. 
ii.t s.:1. �1 od .St4.tnť T7f'!d! lťf'OJ• �. �:,�&ú:, �1� ., č.&lat niJak,laO 
yOJ)lltlliJ;tl! 

Ivan r..olta MSl�ťa Y;rn!tlU ·?.t!c'!i� •"-:PUW toc.tnta dYI M. ;► 
nť tl� u• saa,•llla. 

"J• po1ť11.&1.� eul�ť podle t·t>bo• 30 ••lť ůlt4 Ulhcl71 ·prfflU. 
�t. •á. \oble, tdyl pt1.1d• k n•• do �,· d ytqok3' beav•4Jd•• 

".1eal• t.7 uit.,, a.At• J• ptue, j.011 jt.ko' u�1n�, t.N�•l.7• 
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a 1.é n•lcoul! próhlíf•l:1 leao.bl;�i�u, CG t!rlela Y ruo••" lí 4.U lYa.n. 
•Jaiid1la �,-et. ••• fe Oll l'io, al.!m bo &a •luAG-fbo �lcn-lk•• 1'J'l 

•�rAtU n�bode� Y• �l�lbi a su.e.l t&JI Jft.• 
111 Co ;ttLt,.�lJ" T&plM�l Iv�. •.;. � �1cL dcbroTol.nl. ,Zi&:�o nic 

n�a-..:i..:;!. • 
•p1acái 1$����al.7 1 lvi:.o.o,"' svi�i.l.� tů.a• p�1 �la. -:one6xa JC.•1-fJ.ý 

nJ..co 11uť� a to n-ej2ii\ n•pAl. •. i.&p-al. Je: to O.vLTOY-1.)luj. Gl4' nll��l �
�i. Jti •1u,tr.: ot;.,»l�.b'1Yet \i "Daru olr�ly • pcliilo�o.na.t J•J1ct.· bl'-b�l:,, 
ů.::> ;.::ťtte.h, o.e ,ao�ta::� Jt:. rfU-1.u. Jintl• t:;,ch iia tt1tba t"lá:iu.la, tle t.••�.J' 
"byct. vy<ll::1�111 lodi\ tl& .?:l·.l.i'Y�U t. pytl !ku. lú:�r�é.&, 6 C..) t-,'7 Stu.ví� 

v d.iY•�le k-al1&;_y p1·0 ti...--,-, ktorý jsa.;,\ k atalit! • to tak..,Y 111u.tc1'.C7 "! 

·s--t litktll 1Y� odpaviJět; t.Šé� Jatd.mf:tio, �fAhl po.o bfYo..1.t 11�4tt

r.í YaclriY-ít ve a:u.se ubrltnl.t. broc1eť ro&trtce, 

"JI, kd;I. ja.e2 "�:, čaau bfYal aaeiiat.nAa v 4.1Y&dle, o�jeYil :aer 
Jako!to nej4rutr.t1čtwJI! tasnf dt•ar v!'io.ec konto V.i Mti - 0'61.• 

Spaluatol.!J'fr,ťc1 n" n?.j poh].t,a11 Ů' pt-e.nape�ťit• •l• n•l i;• ni�1it; 

chopil •l.nrn, vp�lG d� vJtlepl1 ala4t ci!Yka •• y7·Alae>Yutfcb d.l!nách 
• ;;lfll'ldn•?S AYetni. Rychlý� :p&ll7·oea hl&Y7 odl:toM.l• a á•l* ,Pramen 
-fle�uýeh če�ých vlu�, roz.tilédla c• a suťfila k _pant �1•• 

•�10 1 �vb• pott�l>\zJ• •l�tr1ck0t.l Yrt•An.• ebáalla at.ro&e. 

-UArin�, �4 Uaoo1.t •lelt�riolu,i. Yr�adm n•;'láa." 
•J•�t• X�bfi Ji ?���-b�j§ GQ LCjdřt�. jin&k to 4o -��017 n ... 

$ tikmom• t ,_ trT.a.lt. &a 5Y':l ó.!Yklh 

•r•u.•• no•ai -�oa& elektrick�� vrtaOau.1' tt••, vz. ,ran• �.:vl,�!l '" 

iáaala •• ;au! Ela 11a o\>I &tre7. 
· aock ·nrollOYý n-,1 Ivan jc1ioc Cfťf'rt,1 hl.ffOl.lt PAD bfi•o.lf "\'ldet.Zl! 

VtaClCiV:Ík .�.k u;,f-el na lriÚ"inb. pHant pohled. 

•i. obyOcjno1. rucnf d? "' atptt.J. ae. 
"-I't. 1'6 ... 

•za..t po-!il�lte 1 a1lá sl•blo• cr, Yás BJ'lťt pw1•• • f•ul .)� Vác.la
Y!� dara&bi. •�.ai,.ť El� projev-lla a.lmof'4no-J lackuo•� • &ap�Jc1la t< 

••&t pa�I aY�j 9ar'4n! r:odrý poko.1 pro .1adcl p111Prl.0Yi t11Yai!lo. :tt:
Jeu te to u-4. nť bylo Telkosyalnfe t.e ae t.& mať obltff&I a tr-,,..1, 

n-aj Y&,ený Y3l1!1 �•• • r•�t•llr&8'ťch 1 necaLj!o do=a anl dost &ť�t�, 
ac1 l'.Udu., .,.,. ji nav1c neoD&lon.f;I a.p!i�obu a\1all-.�•t• 1 aclo. ff•�ol 
p-.n( ll• a•&f Y n•�untť• �ov1rma Ýl&.!i:•Jdt Jacfl.ollT n,a,roJe, •o�-
41&t le kd71>7 Aloo po�f--etaoY•la •• ••• 40-'cnoatlt llllilo b7 •• YldJ 

cloai1 �ntl•ae.a• kt•t! by J1 oo"°ml »"t4U PffaOO• O�btcil, a11, 
d&U, u utt-.b cu� •• "4A, aťeaul•k' nt� •ff7�1oYfJ.7, 
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-s--

n\alo •• ru6AI, • a.Ji�tl.lj1 vu, l• du bylo ·rt.�k7 doatat•k a na 
•�riYDJch aiat.ch.• 

.ll•aktce na proml�Tll pa.na Vécla-v!ke. ,... u T&eoh �rí ;..>.al'6@a�1 l1-
t1la. e1ec.aa �ár1ak• uralcnl Rr»�l• Ua•o�, � ro�••lát)ld vlaar •• 

otoa11a fl n11p11ií odcb.6:•l•. !Tti� vrtil 't.l••'>�, tenteix.r,t it)t.Ol)rnill•• 
L•é Y tru.t.1 paní tly ae ro�l�vtl h1-aJ1T1 ;oc1t ���et!, po4obn1 toa�. 
J•lc.t nkd., �aitot&t•u �• cvjm ;,o-.l61lll.!11t :1loncu, no! Ji ��:eul o 
pit t15ť� a ki&el v na»..áv-rat:lu. 

"'A vr b:·ttt�, ;;a.ne �cotr.t!, t11ey p:;.:i! ne oprtivdu Y.f�Mil _poJ1Lt
Q �•·:lo a;r&v;;.l r,-pl�.c.nw�t u �j&l�1• O'-ag"l 1;e poti.lt&o lv�n. 

•f•&1tLlr! t)"(!h l:J"l pot.Adan, t.11,k. � n-,Jvitě! oc..h.Q;oi...• "' pG':vri;...ll ;;e.c 
Václu!k neúh,-bui. •vy, ph,d;>et.lta{!.ti-i, rov-n6f 1 aou.a.ee. 11 

,.�1. Y mcb,-c.i &.Cil &a&r•�� r,-ot!Jl•k 4Ylt • �!jel Jr.tepl�l.é 
piYo. lema nai.on.o prndu tlil.!t.ovf V� a tf• �en�eJ:ovJ:.i polopbo
vadle� .• uvalOYal. fo J�ou. t-ád..-,ť obca.n.6• co to Y76edivaJf. v-.dle V$ 
v§�epu., Jttti•n Tětl! tů•JY-'t.- n•I dNh1, · ka.ld;! tl neh;nal A!Jakj lY1n'1 
a pr� �ocloliaai.a :ne,t·elot! •ttlbl-o :kf-.iln• o t.kn v-laa.utcfotl v z11.dn.ť 
•�•tnce,ti l1l:t1 !'lozl.u.,-i? Stariic1.; Ye�il G yJ•oh 4oat, u.l Jeno?J a u46n1'., 
k.'t•ri d,oeháula ,aa oddfle.ní • kter4 podle aola.oat! háa.el tlG nc•a• 
Ju.!e, r'1kli. na arie.\•• ja.k .1• �• yl--.t.-i1I- •• CÍ!Oll, du.eal aebekt1tiek:77 

04 r.u.&.�1 ac bnlla l•t�la, toutU •• atát p1-l�t;u. f4>�1l Vi&J:. 

trJl•• od:dtnut! ho &nee�tllo, a t.•� •• nocbal navar·��a.t. JC.il ltie-
t:t, lfi b,-l _pt·idilen ou. i.e:. ME.lot.. Stran-ih t.inlea. Tr•ld1 lo�•ltiýcti · 
;t•�&4ent • u,�.1!, láduá u.á.&il.n.bít �O'f'i�i1DO� panoY�l klid. �n�

Jd den &nAa•r;.•1 YjJiat\iie &lc ta ,ou&&l• _fki\l a>tr4.v1, 11vgi. 
•:roJ•h••· aou.drv.m..," pf-ikáu.l J'H�i&�f-W • SY-41 ae k O(t,:�du.. 
"7f vu-��1.l to Yl�•l,)11, peť El• - ap.1111.i Ya�&la1 _pfit.tOii;l.l• k 

.niill\l a sae.t.l& g:u, •TihJ-.at ff4- t&.jeu�T!. S•mor.t•J•�• c.ot.l �1 to R)'•• 
l•t- 1 nelfj_)l"iiYn� Ji1.rit.ov411!, ".t t,.Ó.�e, · hro: do toao. f � :.1'&1.tia vrěel 
yp )t YO�W. a vr.ap�.tf Tsto„p1l s �1ce TOlil&&\ý �.�!k � y·c.lit;,'z 4tb,
nes. Y :ru.oa. a:l to Petr, .kterJ 4o'blhl kole,h lo-..��,t�: • .-,-�erpu1=-
1nte.n.a.iv�ť• &krN.lenfm, pro onlt�jť•! lok. C6a t1.rAl ht�sia • •11 •�•

roat.1. ,ejenle c.h,-bll• el�t:-icz}r:Jll vrtůk.._ ntJett.fe ne�ta�111 to1u1d 
4ottloY&t yi\e�117· �art7 n• ;,,ort,1. ale anl U:,\l.lka a.a ••lr.i t;.•ia.tl
la. te Tčess. naY1.e :rauatov1 Y�padl s :,,&a:it1 ttxt, �• • :li' pf'lj!t na 

.pa,tl��Oi. repli�. 

•a, Ni &1, &edl.6lkv., a4al11 t7 �•i ae fl'ffa ddil•a epo-tojeať• 
et.lal&l 'Ptt� pro oebe a _pt-•aJAl•l, Jak ,o a6 �- 41.l. 

f t•• okMl1ku b.o alJ•l lo&t.aes. 4T-i t kql b-71 pf-e4t:ía p&ll.t iJ.• 
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pt-1,l!oil podpora. :.Sol•� ;ron•••oi;A Yl�v.1 a la atut-aJuu phtr.t,-
1• pf!llt naathan.ou nll J•ho ,r;,ll1Yo.al1. Joa!n.ok <:•i •• iotit j••t!o• 
T&l �ed1'6•k a Qfl Tleho plnf aac.1c•• K•�7l •• IITÝ2 édiln »6okojen • 

.. Colť!" praY'i.l cmlj1výa blaaac. •0p1ti:�t• to Je!tl JednouJ" 
Petr na n.l-�o _beselstni pohlH.l • ,�l•adl na�z-ost� n•CbA,;>•l, 

o� jde, o�a�oval: 
trr61 rci td, :e�li�u, adal11 t:1 ja1 •e ff}m ádllee �pat:�j��'? 

�l• ruiv!•, �•Ir. Je to dál•• d.odau. 
•r.at.o �ú Y1&! • sstva.l Xo::.!c•k d:rl. •fenl Ba ffl:10\ill" 
lv•tr lil,1l tu p:řek...,a�.m. le íf)• nacnal vrtlit otl v_iupc!4o ;:►u..! tu 

t.á i.lic1 a ca•out.At no 11u.ca.. •. t(!.yl YJ&t.. 1.atl,apl1 ť!vcf-e 1 i.:.nje�.:Ht� i:u 
f,Y i t.lo a on • i TZ.p�•rua.l � pot:r-•ě�sia1. 

•o, n�J•i •�okoJen, Ja� 11,7.a ta.k4 �hl být, k·i7t. do•a :lea:! li;>o
r;.� j � U.i a..á• UlÁ.l t • S&l'H! tffal.• 

Kccťnelt dvl •••xt!;al &ab.J, a.le a&T•l &\lf'LY��t1 hu u.i pt-•c.&Ui
acl. Co • tť& ra"teaf Na. o,:14�le!? I'•-'t ;r-otok.Ol? tlrát� df-6t�! 
ost>b�7 ffebo &�&t:!b.o pfed.�t�Yitele? Vld,-1 jt to tlbo.1t. 

"fi:.k crm to v40azea?" otúal ae Va.ln& & utd.11 r;ye1t.lo4t. 
••• dcn:rtm, 11 ros.t\odl. r..oldn•k dl'i • .41 &1 tu " Jda _pora4;f, JQ 

t:.1 a,-ju :nice, p�•ltl si. 

A i�etr, atteriJJU .,. ro�l)f-ltakl.o a vidll s.-Oj tex.-t jato � :il.e.:.1, 
6-ek.la�:rt&.l t 

•2oti1;t0.tl, t7 ;-�k•l:A térl•• &aTol•.1 al aec a6ho w��r•, Cl' 
mi pt1stroj1l. J, b1c.b •• rid pod!Yal do Jln6 &emi 1 P-•b ��•u Ll�i.•l, 

le u-ál por,lllkdl&kl aeJttejlťbo dne d.rt., lnlde Yelkea r-&40Y'1ttu1 pf i 
"&Nu,o pa1l•Cf"l b7eh •• r'4 Y7J\&lea1. • 

ier.it:!a cio 1�etr •• O�OJlll 40 N&i .J1.n4 profťY•l �YO� roli, lY�t. 
t�ltn y� �14•9� hostl�c• �u uona�ana• �riuatov&lt 

"V1dil1. J�t•, �bal.U Pe�ra, .&tcrý rltM etc rui11�6lál 1 jenoa 
pt1itl a.!N1t1lov:! •• á.lbánlte'& )rO i'1To.• 

•za to 1 CQ jat• � fetl pte4l!•• a.ohl ůi�ě 2::b&li� YA&e" na
saf t�l pa.a V�claY-ťk.. •• n•aělJů.l tak.• 

•a.l• ué.1n11 tak Petrovi pro ni.o u e1c, T1�-lli J5t:t ur:.1, J• 

to �UQtte arc.b,a p••• • auonitl 1T•n • lt47l Ai.tdu nee>d;,ev!lleJ., po 
eilf1le• 4oda.l; •t• jt>e& nldn-, Ju to bea Ýatra d.okatou •�•t. 

teu ftal 3• Ai�14 1rCLlhr7, l�\OYý •1••--·· 
u .aiolv. ant,uo 111.eut. rald na pte•tlle�• a ata&.r0atl1T' · 

nut:7 _.,.ad.117 �•li 6elo pod .&4&-t• ll6a•Ke 
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•t� •�ootuť premltra aWsť bf� &t�j cc �t�j," pr0hláQil• reso

llitlli. 

•r'r��pakt .?lt.t.ť iao�\fdkoí' 111 •�o&orn61 ;an Václ&-Y!Jt. 
lv� pov�;.•l � C!l.)'&tal aio i>Ood.ejťt • .  tanf ítl� ,o�•�lilat "· Eéi . .;f 

" ;.li.lla.-.. V áala,,y!.&•-'1 c�uYA;li, :.cutlou1l• • • .k n� a 
•r6;,ll" J,J.oi.ndo 1 .&i ""ti tc. v·ic-Cr.nt> &cálú t „ do•?Ulla. "Jwc Ji\te to 

kr�r-c.! V)"Já�a,11, & dobr,!l(I .-;ru.oe J.llea poa.kytl� t.ii slá.4ril1 ,a,c:1,;tě, 
u.J, �o Y.IU irva -1.�ro •lvi. ce .. !eu. ';)o &3botě b)' &e ai.11. korHit�n.-i t>d
Cc�é.Aovc.t 6 Jil Ge t�tilfi, ie, trud„ .c.!t .kor..e.:1�& klid. ·::o ti f ne te bJ� 
nťico Jw.:iO toto• é.le já., Ji.i oe skoro sat:!nil?I bát ... 

•Proaíl'l'l .. ,. .. 1r, .,>íll.C!, � če.�o�·• pooivil �t- p�n v·,c10.-ť&:. 
ey :! te, ť�ktl-·! jr.-:or.r.. uou.5eli, 'ri;,l� to lwgrace. J eno:.2!e te! ln-

1,talOYall Jevil�� a !\l� pO&A.lcYtli.Y� pert.-9.l f\l4o�&rnjm1 éart,;,. "tJ pc
k.alnó _;>o:..tavy Jt$oa den p� d!rl. 1ltr•Anijlí, T7bar,iuj{ ao, sají t!.a dít'l 
Y.!� ct.la;r•� i. satf� 1a tHia1věji! oči. b.Uts. • t� ;,�itoJ1 svou ;.,o:t;tla 
• kJ..yf. »i lshn�• zdt ne m.1, !� R-6 na tm«'I t1 b•at1e a,µ-oti.• ... ieptala 
;:cd nti. -,.o v!t•, o�.i1t,iniá �an.sk:á9 to n& J�c�e> J,tieháze�:! y� ... 
l1ja.tt �!'tr.f s1&l�"1tJ'• -

--ro J11 ví').•etm� � tou�, le J&te t&kov.1' Jui:n, A citliYáe panť 
El.o.• u.so��1l �an Yicl�v!�. 

·o,�j'l.l T:.Í:S., ��li' hOW.-•-.:l�, .. j.)ipla. p�ť Ela a. pololil.•- ffCi. (U,r...; 
:.a sllr.4 1 .ei:.�_fr�� �.r.it7 ;ium. V-ficlt1v!xa, j1;d: t?!�&l. llCi1o p1v.::t!hg p�l
,li ;:-�. ".:B.7lG, t;reh YU viil.t�í., �b7tstc r.::i i'O �AY!.rtaici �d.1.ob �pr!>
yo:lil fll. prohli!..l .&Jí& ty p•iatl=.6 tú.r-1•• .:'inu! �tit atn::,,'6 &.t-ra�ť tli Bíl• 
pat1.vn! �c.• 

J:ordnek i!vl p!-eul lo�t.kAf'e 'Petra na. aict.,-·toe do P•�-• ps,.eh1&tra 
a 1'l'át1l s• nA 'Oddělen!• Slv.lb& 1'1".J. nněi1-a. tat.1• pfdYOl.áAk.U to.ho 
dntt !1! ll&dQr.ičil. 

tt!�tího r,ru� po náotu.;,u. p�1 ircj:!ló�! prv:i!uo ot.r:..lme &abl�
dl lvuui ��olt� a�oucaná-ho n� bobku pod �ibtn!>dea v éít!illt , Y r.aru.do

. Yi tilic!.. !vt.n •• op!ral &áč.7 o &la a hlcTu. pt!.t1aUUi\ltO\il ne&i kol•
n.r. z..T:!ra.l nlklL&&. Ko�f1tclt dyf Y',T»1Hl\l,pil • Yolb1 a tte'itl :ia� d1:. 

�rc� co Je t•4? 1ekhlo poadi a tlúuY• �at.aJel. 
lv�ri k nib:::t av�l tv.óf t ble„,u. • &tr�r:iou. �:;ltu�t1 • �11 sb-ld.o

Y&nf, ulc aapr��to stt!&livf. 

•!l1oi.l:1l!1:,.. J atto.l attbu.ma.. •oo 1,k:árlQ :i)t'G nko... !'V••�l'lil ••• "' 
i.o:.!ne&. 4.1'1 c.1 r,c:tl• ro�odl. S poaocť Vaň� :lo;>ruY111 .tv•na 

4� tnlta • uv•�l1 do ncir.ocn1c• Pod 1'olf·ť1>M. 'I'&a &a.tí 411 e� �•J

r.,·ollleJl t eJe\fn! .• 
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•�k\1.jQ,• sténal !Y�n Y �•ltAml. •z.a ten v�erejlek pro.r:ůĎ ••• 
li'l\l'f 11 J••� 1J1 Sol!li'rit:ez Je�na., Y-!c.1 J�k io b,-lo� •• • 

�oa�n&t d•I oe u:iaál. Ceat.o� va.n Y7�i.?ll & ·kap�J' pt-edvoliuútll ,. 

&r.:.a�.r. ... l .11 e sah�dll do �t>•• 111! od;-,&d,IQ • 
'i' tutóf.. dc,bu &o ;,r.lb.'.Lill1 pan! ¼ln • ;.an� .VAc.l.cvťtaz. on, r.:ttt-

rý •�•r• eU.6tťl10111 1.oueedku &leh�ov,nf;. &ituaoo, c-!ral cyni :u,. hr�
$O$t:t'6L'l'l1 portil hýt!c'! �Yrťrja.1 t.arY..t. .• ?.tanoJa " s ;,l��enť VJ"kl&
nil t.:rv•l•.:n.f K•!1&to!�lrui � eh:'omja1 ·1oatttjtů t��. s µ01:-4:.r�r�i'eL 
uo�n.tc Re &.�lobtly pf-!q.er;r &e dvin� f·�da::11 ::r�lo•.:;;:!cti »1fb·� D.íl,d. �s:1b��. 
1.; })&N'itJ" n c1voJ1t:h.tl -Oll7i:l�• Ne.sl; svu.:;.n'- j��a JiitKO .fli; 1 St17�. Pl ..... 
to a ť:.�b•ro.n • 

•Pánbll b ?!� v. t.lj pry�• • hla�l ��n v.1�11.y!j;; so�ale. 
O;,roti n&ln.l p�sobtl� :tlln! 4-lii tUleko v;rovzu.,n!Jt!t:t d.o-Jra,-a. 

"'\'atcx poaoc so p:-oj11Ti.la J�ko ·yelie• d.�tm.4, plm� aci1a�$ ... ivi
�of-llg., •mt.td:rs. f"!c1 • to te! a� ne r.cboJim il:..i �;,ultJVlt.J'• i� �o:;!t�i�, 
te z.e to c:;id.e &lf.l;>6o-r�t <!.e-n o-!• �e •• • "" 

J�j{ hlu f,!·eru.§1lo :vonhť lieleto�'1 • 1'čj'l D4i!!d.1ó. Ll�c.:uitko. 
o�c.le. ae Mé.rická li r.t.��r,tn.:,a sprlťrou: 

•pet.rA .nás �•t1l1 hned. ••ě.or• r.um&:li :ati uni p.ro:d.le. AU:o.tl3l.�, 
1.ni pr-l)ůltd ltd7 iů!eme pt-1�ft• ab,1Cl'lom to do�ko�&el17 -Pr••1éra \U'·
titj ti\.4� ... 

'f eo�ot-11 o ·d_yolodne j;• " aod..t'á=i p�k-�J1 pli!lť Ely w.h.rQ�-Ut�1l6 r:mo
a� &ní.t:riýe� � ulioo 1 okc:l! 1 i. di\a1. 1 -oe1: 11.tch. r. tiiteil e.e ch;•v&lll 
f"ní do!:'.l dle n, ;,o••h1' wo!kod.�bi M l1l&i co nich. l.lJl.qnád;r, úoilpi„ 
lť AO�U1 s hoapoq o4.Yril• 4l\l'Q a p1Y„ Jtak-.) r.i,1b1 botelo. B.11 t�. 
lYu, jel ti .vo1-lr....1J po pfoatál4a utrpw, 4o:ta.vU,1 •• hoattJ &l s 
d.r�•ho bt-t&?w &a s.oatoll, �-C-tl,-tU fWi · .P� l»,tv�lj dc:etn! Vác.laT!k. 
1.. ptiiíJel i b.itmťiit K01U.!l.tik �• ffGí.i tlch .. �u f.u� li tktů dceraz.1 ja.t;ii 
ctup'!J'ltcy. Kd,·t t!.on_pil� bra. �o polc-vJ.rcy· a n�tkl� ;.!·ei;;ttavta. vA.l.oh:.11 
ite ll:..odcT»l1 Y n4&oni. l• jd.iia o d!lo velt:ole;,é * ůai:,fa;ině ú»vlšr.�. 
;.. 11a auw.lr, .kdJ'l t..,pdrů po ·t.l"&Giekla Taliet<nl d.a�ekiilovr,en! ;>run"
iel vo�ltfd.n{ aonolog. ft1.kdo &• �•iťtrán.11 doJ•t!. 

•Pon{.!cmf r;luf.oon!k• �ej1ch Yr.4c, &llditorlua, za a�oitn! n&Tět!
ver:d p3n.1f,enl lilk4Jun. a at bude na.ie l1D�at, t&.t al �" 1au.�to. a.ii
hraju. l.:AJau h1uu•, k&Daut.r din•r• t-laatnou dobro1.& i.oc J1e Yi.n!-.:.Ju, 
klan�l •• talpuat.. 

Y t• ehrlll pro4'fJdil ulicí po4 ou., .. llutobtl·.t: volu r.oa!a6lc 
dvl pf'-1 pab! ClhouloatlY6ho dkola, alq n. t;.al, nira.nf·-t.rral k.lid. a 
11!-r a Yliehnl ·••· aohllt polmiť aob.•, a•ru.J.ul z-a4.oyat. · 
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S'flJi� BCV!ti �lJGIZI ��-. -�- :_ ·::· ·. --� ' I . 
. . . .. - _· .

. --�-�: .·· -� X]<• 
, • ; 

Ajtmat.� /l.928/ peU-! k eoYěUkta �órca, k\eft pol!va.j:! ot'icUl
a!ho umtní, p?-eatc mi jeho. poaledrl:l Ňu'a: �� Soufú pf'ipad' po-
sol'Ubodn$ ev� m.vllenkOYOU oprpdom\t�. -i�·. . . : . . ·, 

. ltní e:utnt ..,. atru4Dnti adliit.' ._-,,,· 1-w,att., nebol J•.1 tYot!. h-
4a aotirlc�ch celi!:. JUIYá.ja .i� Tel111 YOlAI apoJcilcb. da�ed.d ·dl
JOY4 J)é,aao, t.:ten· ucn,cuja J)Obteb hlemlm.tbo 4.ělnfra 6sam,ppa,je · 
MWSúle prenilorino ptí_bno- se li•ct.a jednotliytch poata.Y /sacl\JCQ-

. . 

J• obdob.!'. jejich l1Tot.a T období tienl pn'1e6n.6a a T letec� padeů-
i;cb/ • perafiú� •t.arieh �ir&iultc)l U_ �••laktch. legend a k.one6-
.n.f. péaem Yědecl::o fan1.aatick$& / a•Jnaiml.111-- -• ·.Uec� JlejlMal po
"4.enim/. fl•chny '1 Unro-r6 tak �f •�rtot.•. eeltj- Y'1e � ao-

. - - . '-:-i -� ··�· '•-· :. - .,.. • I 

'"·:·t1atře0Ai ayilmůaz pro �!'loYEAť �ibt
ft 

Je -'

_najd.dl•litlJlt ·paalt, 
, • 

• • 
• ,. • • I 

-.·most kulturJ. tut.o náYUDoat -�- �P.1.�ncicmeliatickt-•- -
· .·t�.inua, kterl �loY�t.a z�• 4o Aicotúbo:beabaí, • aal ·.._ -
.. :,i.u vHt hodnot.1, ·• n-� ·•• áapw··bb�_•/·aíovi�-.�- ·..,, � 

.. ,.,_, _J . 'i ·. . . • ..... ;t.-/;"_,:;-_i_:::;::--.: : . · .. · .... : .· ·'._ .--t...-A._ �- boW-.ou. po4atatu •. ; _- . .-;_ .. ,.,...:.•::r.� .• ::::·.;.;:·z.,._,- :.· _ · :  .'. ,_ '.-. · .. ·..: 
·;.. •t&ic�-� t4ui Y ���--:��:Íl�---�- alkol� '-�--

obpatel. S'l&ldce J• �o aali,u���,'�:-_i.uq. jen _proJtl41Jt1 
'··:. ŠNt acmto•anScb paneloTých atffeb; �nantch �priyo,u .. �. 

U.,gej.eY d�. kt.erj ai ooatarll ÁJI• .blia-lD4 ebatrt. nebolt.O·a - . 
. .tasanppa ••• uproathd •lt.ni4 a -YlMUl-1 u.I mi•·entU.nť elettrict.l 
�-YO<m! �• - tó ·b.Ji. c.U oeeda Bo� �.. .·.: . _ 

_ y-._ � - • • • • � • � ..... � ,- !t '"' ř ( :·:· . .:.:-� • :�'?! .. ..:• �,.:. -.· - . ·. ,. ' . _. 

1--1 Jaou U cb7vataliT Y•áb· '74.UIDo�.,�-�J� apolebo.U. Bouf-· -:.: · · - r ,.,::·· . .  �.:. Jt-.. :s,i!;-J1
;,r- r, ... ,..r:c!.·1>;.:---,""' · - .,., • ..., 

Jtt-.147�J b7l nn� A TID, .-....a:�--.; •••tt:-M.itt. oblin." y J.,o., .. 
� uů, ·raaoilee .ji naleal -�;_· •.�ti�.i-�i ·1,ui. ta&tlbpp_ · 
... 1 jako Q'B·domll� _kulaka uprchDoai :--i� aul.u, ·pokud •• 
ůdlt-11 •�•Jnl ahmout. Tlaau,{bo. oÍce�;-·i -,�tane aolnoat- praco-

. . 
. . ' : -. _ ... - .. ��' ,,. .. ,... . ·.. . .. . .. ' - . . -

ye� jat.o d�l.rúk aa driu. /Je to sy�t.l .:� �-- '1'piok, plejD.1.ot, 
�. �'t�Jnou ��t. 4o�ta•_i ��-��:-�td, k\fl1 padl A 
� do -nJett.· Ze. uJrt.f -aiee -�f�p•titlaU.:-.lak· �- ��n
�·:·_pm-�daO. •. .»1ty ·n, .. �(�·�if�Mtil:�..,.i: 'trtYlll pJa\M :-

°!', • . . • . .  , . 

fNl.á pf-fao Da S�ld.1' 1•1• brS)' bO
. 
�•·• .Jebó�ilÍiiilikQo aúta, 

.l--,.. \ .- • •. ... -• .• ·. 

�\- Nd la bo nec� _. -_ ate;illl � �:,.,�·:-1•··.attélku :� pnocwat •� 
"�-- Jai• 41la!b� /Oatatni ne d.loubo:t rr,iN\"sJlat.19· .. - ·•1 ·..,iNje 
�j.1;. Je ..uáo. -�,-'Jlf'edŤd..-·a�· . .u..adN·_" ••�-i 

• ;_i(•�·· .. -� ... ,'" .. ,".�·:.• ·-"�' ':· ► ... �. .. . -.. 

:· � --���1.1. �-��� :!1.���l:M� ��:-.,,-u .... � �uw..-- pfíbl riehf-�� 

. -�11Ji ·pcaa1, ,-ltff16iit-pÓhfe1ilO."'�; ... bol r.swl,.J, ai 
,,.�-��::.'�)11���--!·• :·•t��i:·····.�"'�-�-- ��Jií,� . - : . .,. .. , . . . - . 
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J._.. aeja4na tMcet kiloutrO od telemien! at.anice • jeho • pf-í\.el. :s
Qp� •• rosbodl yzcior nárdt.l::"'4 iacn ii•jala41:.C� /nUlt� Xaunpl)OTa· 
.-,u odboroTQo :tmciodte Sebitlana/ tc.uto poa1..anm i,f-áni YJboTlt. 

Y jeit! kratlich �bočk,c� vatupuje do \1st.f-9dníbo pf-!báhu utopick4-
ia'amo. fia orbittln! at.amici Parit.a obíhají dTa _.koataenauti s ameriekl a . 
•v,�tstj, kte.tí t.u plni apol� aoYitako-uerický prograa. Ti&to koa
llOIÚmi.-� •• podaf':1 neTtut apojení a ci-rllisac.! • cin �m• /1/ .bl
·ha nělolire dní /I!/ •• doatanou na planetu rvanou-náruč 1•aa a n.le
mou ad• roz'f'inutou civiliuci modroYlaašch bcminid�. ObyY6iel, pl.a -
n.ety dovedou zuli U:ovet -enert:ii ev�hc al.\mce. _· ovléčat poéas:!.lftat rs
eb.loát! svEua atd •• Fl·edeTl.!111 vbt eytvof-ili ciYilinci,tt•ri nemá 
•braně a.ni peni:e, n,�tv�řila i,ngtituci e�tu a ne�ar..usila..T&lek.BlaY� 
Dt�•t.arcatť obyvatel je,_ jat prodloulit lidat1 Tit a ja}i.. ujisti" li -. . � 9fO�_pro ea�1 pnerace,:nebot pl.anetu o!:Jr<>lujc Je.k4•1 w.ithů T7q®'-

•at:.;· ObyTa1.e14 planat.7 by se rádi ••tul.i a obJTatell Zmll a ec!lllll j5a 
·� . . 

·eYl_pcznati-y o liY0tQ a o vl�stnť hietori:1 •. Kírwtilcvnoat jejich dl�in 
� nepoe!'iYt-�ou &tro't:ou jejich r..ejlepl!ch ·wz:,-alG�. · 

Uatupei obou •u�-erveflmoc:í ae ot:ad.it! aejóou a dlouu :rokuji- o w-
- . . .·-

�: i.osorohoc!n4 udtloaii. Dohodnou a-e, le lidatvo ae new o airuall� 
-,·:·éiril.i&aci k4Hi n T�a.!rn don-4-ól:t.1 

ci.noY4 1aaiae Junl chápali jeťlnu Tic.:!• ten neb$Tal1,nGTí.d.ani 
objn b.,-AUYOYal k�intl:tť lloulee aaaotn4 úklad.J nlttov, epo-
1.Kooat i, -Tieetmo, co •• po atalat! hléaalo,Ylt.ěpovalo, Wlt'1.ilo 
Ye •�doú generaci - ce}$_eoubrn pravidel Je.ji exiatace. 

-�e� DYi� t.d7 m!: ztbnmit ja't�l>liT aet� " sútu;,d au
�e:,,iatiek• ciril.1.sace. � ú. bjt_ obklopena ebruft aut.cmatick;ch 

ft).;•f�:·��t,��-;-� �ěily �k·.t„ol�!c,f,\rao�je!. 17· •• ptiblillle a •au.. 
�..:,koROmrtt�l•.�U!-.1 ffttY01n'1a oh,••t.�li .P.lariety l•aa••• jil nikq 

' . . .· . : 
. : ' . 

. \. 

:n•ně;! vrá�it na 1.m!li, jaou Tyloučeni z lidstf a;,ol�t:nooti. 
JakkcliY JÍ· t�to yf4eeto-tmt.aatick• -�no � po�d�cvě riaiYn!,, .,

hl.k�, etladbl u d�ůit.e:u tllobua • obludná rézairu totil pl'-ltdY'4i 
-·: �. . . 

s.Alacú qil&.'\tul lldatTo,•l.tttl •• T� p&Jlbů, .. auai Ysdi.t i bo-
• r • .. .. • .  J. . .  · 

4-oeti, aal• .aoubaú existence •• � odehráYá Y prostoru i Y �--
••:·4�8'1nl s:baTOTimn u-.amoctL -_ .· - · 
·· ·-:.,•U-ední tóma ,i,aaěti' ·rospraccrr�,,- 1 _s,er.tráae_ lidové legmd7 o mm-' -
�•=• �.raJ Sary-osack, at.t.Pi, kde u� na\-1'4, •o..lt•kl koaao---: . . . . 

. . . : - . ,._ - . -- . 
�. kd.J•i obaetil di TOi:/ kmen Chu•nt-cb�1 ·: ti pro,aěllonli alad4 
saJaU boJ� T ouoky obnl'-lt6 mrt.ta ���-. O?»lili-·J·iÍt J11.aY» 
.• aarilml1 jl_�aÍYI ataletiO'Q TalblouU ·uiť�--�

_:

-�� pauCbali••· � 

�, :ruuu -l _GObaa ait.olh dn1 na aland. :.tůe- � ••17�• a •� 
_1•� ihaf Ji •\iat.ala hl.aYU: 

. . 
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• I • 

ten, �do tuto procedUJ"ll prodělal• bul sa!'el•••• aebo na cell 
liTO\ &tratil paall a zminil •• Y ■ntvrta - otroka, kter$ ne
Tldll nic o nt ainul.o•ti ••• llankurt. nfféd.11; kdo Je, odkud- po
�. neznal av, jaéno, nepamatoval ai nlo • df_tatn,crt.oe ani 
.. t�u ••• • 

t,,l i.ed7 ide4l.nia praccvnft••• poulit•l.DS• i ktlm ntJt.iU� pracem. 
Po_ tčtch, kt.aft b7ll �niDi Y aam:urt7, v.I nikdo nikd7 nep6tn1:,Yi
·dno ••• le j&:to lid4 jsn st.racmů., ajeJich l:71ost.i s�ta1a J• 

nljlí s)odcba. Jta!la •• riak Jedna „t.ta T taeni 5a.,ju»'t, _ff� Baj-. 
Jll!ll A.J\e a 1.a a• rozhodla, �• ••�hledat ayzia, Jen! bJ,1 sa.jat T 
boji• �-clluangy u.jat. mouno putuj• na ullecntil, b:.Ué vel. -
bloodi.ci atep:!, al jednoho dna u vadilaáho aúda o:prndu nalezne av� 
bO .,na proalnbeto T 1111:lkurt.a. Tf-i dny n IŮ1l pMc.n'si a opit prch4 

• - ,(,,,u 
pfed J&:,o diTol.Jmi 'P�• Blbn ocich tfi let.·:• .-W..• mon opaku�• 
úkoli.� -.,.�ti J'- J•n tyoj• -tka, \7 �f/ IIA.1 � tY, Jaéo je fola
w., t.vo.j otec H jaeoTal l>o&lcbaJ. Ya;,oaei ai,Jak •• jme1:n1Jt1JtvaJ 
ouc byl Donabajl ile .uboh$ aankurt Dent •-�--�pit.,co IN f-!l�. 

• 
t' - • 

tht.íbo dne Ji na radu ••'bo etroká.� sqttel1� -BOI Mtek.,k\eJ1 Je-_ 
-� •t.t:• -�� na hlavl, ·••. a,Jn:t·"y -P�•t;k�-_·Oduu _a pt1t.oa n._�• 
-rspoateň •i• u· Jal� et Jei-r"iat_·••:�-�uj;;,:Ja4M1 �J ot.eo Je Do-
�1Dm�:-�i1baJ,- �ba.JI•-··:_: :-·�·-.---_._·_._· . -�Ít!atu,kde hml pobfbill ť •• sa4alo fftát. �bUti- �jit, ta 
\ak.I �aJe pobfeba.1 �oa •• et.můcé IOU.f'd.-

DMic„ plaen• atur\4. Y aoQaaanoaitl je ap &nf<elAbO. bun,ppa ._. 
odboroYf rúrů·eionff Sabit.laa. /Jliaochod„ Jed.úl tunkc_i� a t.ed:, 

.... .,.. atraaft Mai prot�t7' pf:!�/ la �bd bqatiDG -vykli...; 

u�·noji pfedat.ma'li4iÍkibo Atiat�-� ·:_L:�::: . . •: :·:. ·.' _· .. :· �:._ .. � · . . . 

- . flnlk bu4•. yl�chllo dělat po41�- ))?"O� ·; ��\ri. 117•1! .1. 1• li
j• a Jean, podle sebe� podl• "' avol:M>dnl Ydla,ale ve aklrteaioet.l 
aa pokyn ahora. I. to YfiCDDO podle pi'núbG pl."1u. Uyl Je tteba, 
aby• ap!nal - pH.jde aip,1 • Wi!Sel ap!Yat. Xd;rl Je U'eba, •b7• 
t.aDCOTal. - aip,.41 • a bmd taDcnat.&:dyl Je \hba, . eb.,a pracoval-. 
budel pracont, • Jakt ••• U7-I •• t.o tak ••-,J ... 11ejlfutn�JI! 
li� • 46JWoh 1i4•t••· •• �i• l.i41 Yifill • �. •• •\aNII l.cn 
rrt l1l.1 ·na hefie m.,.pa. .ile_ o� to 1'71�- n �• Pi�••Ccl. _co 
aohli T ·. .- . - . · ·. �-- i · . · :: ,_ '.·_ ,_ · . ··> : · :: - ·- . • - · 
E plflleAi DD�i patř! nepoob,bnt··_l; F��- BeŠpe&1oa�i,kUrl-: 

�;tichá �geJe 1 J)N Albo Je �
.:.

••�_bl621 �--Aepf-,tela.k4 Y� 
r,. n•Jnl Jako neárial• 11711� •. - ,. .. 

· 

.Jů:J noJe �•" t.o ·•· •--�, _fícť'.�• U ••bef nutili 
uaor_ aadT · i.atOYI nob'.al 114•�- •• .�tfaJ, TINbu1oo . 
�-aa pe-,U,.� aeJsou UdJd oaoba.l:·u•�-eo-·�• J)dDot t.o �• u-
�•Jeltt _a1 bl4e.i ��ikoftt"� ��.!�••·bac!- 11!\f 
-•• .. • T li nt.I " adle aut. i.aooa· • .,. .• \.OhO - lllat.oric� � -
loat.ile_ o• 7:lacbno J- Yi4lll • aaliUUaAl•l\tf je Yspoainat, , .. -
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�tre�it. ■inuloat dat.ni nebe· pť..-1 u.k-. jak·a1 t.o clo� Mdt. 
Jak 1.o duaka 117 ·po� •. .l DA aio a t.oi., oo DM A-W k 
pot.hW, •• T&Pomína\ � X4T.I •• tobo ne4rlil, �••taky 
4opouit11 ••�étela.kt �bmoa�i. . - · ._ . · 
·Tak t.ed7 yapom!nlq,_ lepn44rni Yypr4Yld, liÝo� �.íběb7 ěi jel

U apíle t.rapdie.1 4ilú Telk'11o nlu proawp\\Ji oliras patoY'1d ne

nl� ponf-•btf.ťbo pr� T• at•pi� Eoneb.f H pr&,od. pf'·il:)lilt na-
. . . . - � . . . ·, 

t41m aťtrtu, tu Tbat raru..!· na oa�tf clrit. Y a!atech, kde ·l�li ata-
·r-4 pohf"ebiitě, •• n7n! ro:1'4' koacJ.ro.. Idyl po�eb:d i pro,;o� ko -

.' ! . 

ulnl .n1..lem� hrt.au, stril:1$ J• oda!ú YfJUrti\ doYnitf. t� za plo-
.'\alt 1'- atr-.ten, púzc. F.4Jrge.i •• St1dt •rn-M.l.it, le • 11ri'f'$1:1 •• ra-
9111abou Trátit. ca�t,bylo b1' to pr-o1.i 'TI• •t.az1a S'f'7k0a. Strálrl$ h0 
'.i.o. cht;>e,ale 4.oYAit-!- bo atejně nnpaati. lakanec •• 4' pf,ealurlt a 
._:--�: -- - . - . ·. - . 

' 
,. -· . 

_Af'OU·•paa nadtf••'bo 4aato.jnika.· S4i.ceJ PD41• Jw&a 1:ieout!!, I• 
��- . .1 - • � • 

datojaft J• t•� jato 0r1 bcaob a prou, kf71 " 44-u� abJn-1• -
oalori . no kaaalaty. · 

b :porulťt:a JaJ187kbaJffa to._neudll.alo ••JaeAlt doJa ••• -va-, 
ot.euia .- boY�• u al rQty. Ja _, __ .o.oba pl'i J4tlllf.•11ll•ba:fch �!,•_ pro-hluU • pH.ta aUh1 nupck.oJanl�taaYf oboU u« 
ID.tatu · o�·�a. - ·· _ - · . · • 
:· .•. - ,. . r- . . 

r-v �stJ pocnopí, · la e4 11.oTťka, . 9kt-J1 •• W1 -.,o_ •ok\U. . . . , . .,. . 

Jl1uri\ .-roa •t.e!'lti11011•, " audh 1'114'-\ poo?:.opat ani pomoci. U-· '. . . . . .. 

-�u.je jc-lt;I n:růe:i:f a;,or, pak•• cel.I pobl'-ebn.! prtwo4 obr4ti •-
. / . ·. ,. 

,.raci ff atep!. '141,,ret H rosn.ene, b pohfb1. 8Tibo W\Y'bO pt>::!tele 
aa Jiaft pop,tn.�• aía\6 •• a'\epi t "7hl�• to Jl!ato � pM.kíl• pH� 
iilm, •b7 �li YykOJ)&li• -· aéa pak pro:i.eM am.elc1 s,roaln. Pro� 

:-..-pNYI t.eato proJn -,� sřeJal poya:uJ• aa .qllento-r.t �1 :n-4-
"�.oci'L'QJM s ·a1u UpoA aeJpoiat.atnljlt Ustls. 

•5ynu &Hm114b0 etroka bolibo :taami;a;,a Sabi.t.laA•• poat1tY „ nale-·_ 
YO od.s ime, a T7 tt7f'1 pf"ine•te tilo U lcr&j.bl"Olliu.•pelolta llrt.T� 
ba hluou k st�.• )ll'C!Ual •lrrnoatnia hl. ..... A kd71 U b71• 
bDtffo,f-aklt.•A td H Yl-iobal o�íae. tTC-1 k pat.4 babl.Rostd=l-
te ;hd- Hbot: �l ■:.,al•t.e na Baba• •b.7 uh el.oYa a akr.rt• -r-
&leAQ Y \I \O · c saal.eobl.. • . 
�6 to bJlo di•n•,. E,dy-pJ -uwlec:rd. aa dq 164al •fch a npud .. � byl ?61.• Yl47i ubl.1 Motl neoh \Obo,464bl, \amQ ll�!!ifr .aj _al k• Tiea 61:l"tOa nll••·-•••'1• "· -••J • Olldlil · \ 
N �i pobf-bla YU\oJ• ■ ne TH41 protole od �Ch 1141 � 
hl, le • an�•ttch •atoh, .1 n.Aol-euu1 pfialo• •• na bfbi\o
·fteb 90411 ntoJa. •I d to l,J'lo,� cbt.llo, SqpJ Utll 171\ bl.a-
YOG ltl.11 k �•beam. . -· . . · 
. IIH.Y .nd aaěal olnd• poklaall NT ůedai Muti 11a 1ffOll l pNYOQ. 
etram& a •1.•Jnou dklanoa Nlli·a n•bl• a UA po41t0Ml at.Tef>ltell 
U Pft'llf upoti4ú1 fflta,_Y alal N lloYlt úllo40ll :rodt1al.t 111.d 
• MY7l'Jau.\elAontl a Jako11 •• et.flU 4• • aoo1... _ ., _ . · . 
,,.. ia1a 11a •traJ ••.1i•t JMw lelal D8 ... ,,k:40 Hanul,1 x ..... ,. 
u:áardR,a■,,a,axtittD.a uMleel 4e b!l• --a. 1'47a-� pelohl••• 
proúlel. pobhlad al.oYa, a&Yba pflpraYeú. pro TleobQy, pro kal4Ao· 
a na TIIU bQ al 4o ... -.1 n•t.a, alona „ aicd:al tvla o4 Ylkl 

. ' 
') () 



ONal�• pf-edurčen!,ne.-7nnutelnt_ a •tej."1-i- uvamil pro kald4bo ěl.o-_ 
Y.lka,a b3'll Ita byl, a ai f.il v kter4kollY 4cb6, a Te •tajnl a!f-e 
I�- pro t.;,, JW bude teprve aoU&ent,.aa n�it. Kd.YI Bouf
.,.id.7saJ odt1kéTal \3'to neJob•cn�jlí �oraul.e liYOta, k nimi do -
apjli -proroci·• od.kánl.i je lič.oz, analil •• J• aoutam, doplnit 
Ylactnízi 117Almr:azi za ného al"dce a Ylaatn1 skutenoati.Pf'ece ne
lil. ve aYět.l nad�. 
�lii-11 at:ut&ěn�,ó 8ofe, m-0Ji modlitbu u otevf-�ho hrobu K.aun
�v•, T nati puaté-c a rlivo"�m, ircto�e •• nó t1epoda!-ilc pob.l-t!t. 
Jej na ,hfbitnl, p,o nitmf. tcu!il ••• Vle, co JU n'-8 dviselo, Jn• ••. -
yyna•nalili udělat. O.tatni je tvou vic!. 

A �ní, kd,t ae Y takovou chl'íli k tobl obracím .• v3ely6 u, óo-
� jaem jel1.i !iv a mohu myalet. ••• Cbá-pu, !e j• ti t3l�,nate proo
b-,1 ne&ejí konco. A t.v jai úa. ,u„ tě o nic naproaíia. Jenom ti cbci 
T ·tuto cnvíli rict., o čed pf-�i�ím • .Je :i 20c líto,!e ná! st.a.rOóév
r,S hl·bi to\", 1:6.e je -pochev� N2�a..11-Aru,, je � od cyntjl� nep·!':í -
att1er,$'• A proto chci, aby i ttr.� �lo ao-:J.::cno leht � tem.to m.í�t.-: .... • 
Učiň.,atych lež.al y-�la I.au.ngBps, ruréhc nyn.í oócv�d�Vii!':le H!:i ••• 
A· po� -.;o. o po.ledri! TU1. adě-l-b. ji •l�t,ktút aem p!'i&li •• 
-.ou ••• Jtmmlde nevi� r:ůkcn.o, kde by •• nade mnou pO&Oa.11.C..i Y 
"Bóba nnlt:! a � zodlitby nemají. Vltl,t nikdo nevi a nil..cy •• 
pi4:on-•Je-li na •v�1.1 B� .Jeéni t-!1rnj1, !• je,Jin!,t.1 není. U chci 
\'IMt,·.; t•· jai, · le jai Y mých zta�h.&. �yl •• t t.0W obracta • -mod
litba.ij=.-'pů •• Ylaatnl aí:rze tt:be ·obracís t -•obě & je mi Y tu\o 
clffili�-�Q �letÍ·. Jako bya �•al. ty Na, etTOřitel1 ••• .Ué cmi, 
al.ad{, na -tc-naya i_ a aodl.it.bu.i pobrdaJ!. Co Yhk 110hu Hci aobi 
1.:-J� ve velli, ��!11 •mrti? .Je a1 jich l!t.o - Jak poetihnou no
� lidské tajeutv:t,"'k'VI T': nich není ceat7 k poTmcaení •• ! JQ'ilen
k'Oh t.ak, Jako by •• · kalaj . s nich naJednou at.al bohcaf 1-'rCll.iň a1 1.0 
,oaha6atrl. lildo s nicn •• 1'cb.a nestane,· ale �iuk bJ'• i ·t.J ;>Netal. 
nů\.OYat. lleuzú-11 t1ově:ii! Tateytu ·boh•, ochnmi.Jťc.1a Tiecm.y ,Jak · 
:-,a pak ty conl lidi chránit, pak �• an1 ty, Bole, nebyl.� • .1 Ji bych 
MClltll, • J' byeh .acht.ěl, aeya be_ze aton Ddsel. •• . . 
Jlobřeb_ akcAěi 1 polt.atalí ae 11ohcu n-actt �ord. ile Ed,yg�J není apoko-

Jei-ť _��ee podniknout_nko u a&ehranu poav,tni sta!.· r.roe:! c radu a po
-.--jedineio atadOTantbO a TliYn(b:> aule_, sabit!.an&. -Ten vkr: kate�c-
� �U� »,a•.1 .1• a n,� m•chucen • zdrcen. 
r c:ó: a tohO, le cbodil. 4o -T&tlijak.fch. klartC a na Y7aok4 lkol7t IIOiA' 1 

„ 81.ud.OTal proto, aby bJ'l takOTý ,jako �� Je. Ito�, I• llěkd• je 
n:ft.do t.ak �belar, promacy, kdo si fkl a� tu pr'ci,aby &e Sab1t
lan •tal préTf Sabitbnea. VldTt S&bit.hn zú 17UM&l,popieoval 
UA oenyal o licecn f-íuz;fch �iu. Prt J)f"iJc'ou takové taq I A 
eo·t'd71 J•bo aaaotn,no f'ťdt réciem �,kdo 1:.nid.it•lll$ a Y&caobOD
ct/lí ••. •Jai llanturt I \1plncj a&nturt. •, a..Aeptal • neaéTiat:! i li
to•ti k Sabit.la!Mrri • •  
.. � . .. 

�1P� •• t� aá& Y7dá nazp6t ke i:oe:odroau., abj,ai T71"1al rosh.ffff 
:i•.11711!• Tlllt.aln a poládal. b0 o &áchramu posYttnébo h!'-biton.. Jde 
. M_:-.rfa pan a ••lbloiwem. Al� Te chvíli ,kd7 aa blili koam�row, .sečí
... � ukuteeňon_t aOTltakoamerickl proj-.kt na ocbr.:itt &�ěkoul• pf'ed 
-� bmumiaticrých ayllenet:. Ze aovťta.k4bo kolllDOdromu at.artuje Jed-

• lloJ� raketa &a 4ruhOU'1JeJi� Cild j� -
:f7tyof·1\ kelea nalkeult aniwť uúvlr.' Aby •• TfCecb J)OQUtloh 
'.• Ida •ualnile,ab7 Titc:mo sO.uJ.0 1 jak to Je ... !loTlk,Ttlblw4, 
� • t.i. proa\i t•crcrr• ut!uli b�&hlgyl prJi ••• I �b7 vlat bllali 

:· 
tO --"-



-- -

Jak o!nfll -�• '71 to �lh na a!-�-• �-taU, no-d � 
.je a 6rú-.1a raabotft cel4 aaplayonl ,, .,... Tleou.faJ1c1be 
nlUa ...... ftt. �lhll - llOT-ik, .... 1�od a ,..� �•U bea ohlile
llt; a� •• _,&eJeyl sdilo,'- N WlffiNrm �=jerll �o.,· 
ptA sroaeal kdyai ••iaes./Utku •�• padaJ u aadla, 
,rotamt.• atfeloa TlNtlltho aylla �. • � P1,'1c l'J'� 1.e
Ul •941•, nnn.a a kM6el Y \oa raob.otu a l»ol1- 4ot,ultln:!: -et - · 
.�T J� •• Juau.t-17 'fapoael al na ari Jll'8ot 'fTCJ otM 1171· t>o-
.ADbaJ,t-.cmmbaJ.Dma--.J, Doa.mba.J •• • ,: · · . . · ·. · ··, 

·.•- JelU «lonbO " Jet,.o hlaa ro.i.lihal n \&I, kteri •• uuTf•l.a• 
tak.u uUY!z1l tato &Yl'1tlů akladba, Tni! nt.or apoJil lege:u\7 
l . . . . . 

• 11\opU, -amte&if • naatut•�•, t'ant.ut.1ok4 a bld�emdi, � a 
pr-c>to, aby obrail J•bo drir.k4 a_pokal.yj>q �bil co rajllOtmtnlJi� . 

:-lt. .N• ':pudt1 a bea .,_ •• _hu_ ka -*'u. �lome -•• Joit.i. 
�,, �.-�ou, • TniU�:_a_'�- �,•�-: .--�-:�· ·._:.:··: :·· �-.-.' · <� 

hdlt.11. Ja• Úpu\ ll\erind kritlba. ··..r-.·pfoinbi ... ft •. 'tni
.. ,��-, ..• aaiesr,1-v�e.a.lk\�·- u dkladnich ot.úek 
U4a� · m•ieoc•• l'f"i� .a1 · po-raw4ÍY4� · ·•• J• v&10Y11Jě • i, 14-ti 

.iwlta, ... ,_,� Jm •lfeh'Yall 'f7al�ont--ap!le paeudoot&q. 
--r. . • •.. . -· •••.;""; ;· ·... . 

• ·- : 1�- : . . 
·. :� . »' •• ' 

• . - • • 

.lil-' -�.::a::�t, "� i=o�._,-·:,r,e�-.ti�,--Sej_aa•,oii-a
�-pM��ť iuop1a so�tiaw" 11\erawr• í-982. a-��:�-� � u 
T-��wl·�� vJít • • i kid1ni'.1 -
. -· ·- . . . . . 

41 



P ř í b ě h o s o č e n í 

U někte1>Jch vydávaných knih, a právě u. těch, je? něčím vzbu.zu.jí 
čtenářský zájem, je po zoru.hodné u.� datování vzniku. rukopisu. a ,Toče
ní na ti tu.lním listě. l•;ovela debu. tantky Evv Petrové Kr8lovsk� pc:�til:r 
/t:.F·, zálo�}:a nás informuje, �e je alltorkou. několika odborných u.mĚno
věd.ných monografií z 60. let, pak je přeryv v 70. letech a a� v r. 
1951 vydi.vá pu.blir-..aci I'icasso v česl:oslovensku/ byla. dokončena v z� 
ří 1974, vročení má 1981 a_.copyright 1982. Doslovem tentol:rát zaští
til l:ni.hi.l Le_dislav Fuks s jedinou snahou., aby vyYritil čter„áři čojerr. 1 

76 příběh ze 17. století nfjakým jinotajn1r:: s!!!;yslem poukazu.je k sou
časnosti, jeho "hum2nn.í. poslání" je prý jaksi nadčasové. Ale pa. i=nf 
jen to�to proztodu.chou obratností zaslcu�ilého umčlce byly u.lomeny 
hroty nimi tl(ám a k..'1.iha mohla. po sedci či OSl!li letech průtahů přece 
jenom vyjít. 

Od prvr..í stránky n�e autorka. překvapí zřetelným slohotvorným 
Úsilím, o n�l!!:; br zy zjistíme, �e organicky vyplývá z postoje, jej:f 
zau.ja.la jako vypravěčka, umělecké postupy jsou. s ním bezprostf·ed.'lě 
sv2zány. Vypravěčka se styli zu.je v této "hřev se čtenářem jako prLr
vod.kyně příběhem, jeho� záku.lis:C, souvislosti a kři:;ovatky jen o.na. 
důvěrně poznala, seznamuje nás jen s tím, co sama za dobré u.zni, 
je tedy - v proti.l�ladu. k ro zšířer..� skepsi moderní prózy vůči takové
I!!U vy_pravěčol:é1nu typt1 - vševědoucí a všecohou.cí. Kdykoli mi:ť�e pi'·eru
ši t sp2d děje a vstoup:iA- do né:i.o, vést dialog s námi, čteniři, upo
zorňovat n2s, varovat, vzbu.zovat v n2s po��yby a napínat. Při to� 
vytviří dojem, �e má od událostí odstup, �e není jejich de�iurgem, 
�e se -vyvíjejí bez je jích zásahu, nezávisle a podle svých zákor..ů, 
�e její �lohou je pouze zprostředkovat mezi dávn1m dějem a ntmi, 
učinit nás •téměř očitými svědky• všeho toho, co se Etalo. Toto �tt
!jěf" j scll. rafinovaně otevřená vrátka, .r:,ezi nimi� stojí vypravěčl:s 
a vpastí nis jimi dál do příběhu podle své vůle, toto •téměř� si po
nechává pro sebe, aby z něho ?ivila náš zájem o další osudy postav, 
v něm je skrJ�o tajemství, které nám postupně od.baluje, na tomto 
�tém€ř" je vybudována s Úctyhodnou odvahou celá konstru.kce vyprevěč
ského napětí. 

!;ezi časem příběhu a časem vyprávění je propast více ne� tří 
set let. Obě pásma jsou od sebe přísn,ě oddělena, ovšem jen proto, 
�a f1Giict.ll 4 CD as B. • fJ aby mezi nimi probíhaly tiché výboje 
sl:rytých významů. Mint1lost je pozadím, na něm? se pří temnost pozn.f
vá, od něho se odrá.llJ:í, na ·něm j sot1 patrny všechny rysy odlišnosti 
i ero,•natelnoati dvou věků.. Naše průvodkyně si navíc neodpllctí ko-
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mentiř
1 

ovšem jecně ironi cky: "Eh! zapomínáte, �e paštikái·ova 1::au.za 
pochází z dávných dob, kdy sou.dcové neu.va�ova.li o předpokládaní ne
vině ••• Dou.f2m proto, �e al�poň vy si zachovite nepředpojatost ho1-
1:oll příel�š.!2.Íl:ú pokročilé doby" /str. 5 3/. Kebo: "Tenl:r2t ještě po-
1:rok n.epostou.pil natolik, aby lidé byli ,�_rjádři telr ... í čísl�· a pře on,,_ 
rr.i Ú.:3.s.ji" /str. 68/. Rebo: 11 Jsrae u� jinde, pokročili jSrr!e. Jtisto ost
ré �-Cu:l. 1:oňskvch těl vdec�jeme benzín a na.ftti. Jsr:::e r�rchlej.ší, jsme 
znalejší, techn.ičtěj�í, c..�emičtější, W!lělejtí, jsme ••• ? ?oř2d scrtel
ní ••• 11/str. l 75/. 1·oto vědomí smrtelnosti člověke osciluje net)_sti.le 
mezi dvě�a časovými pliny této prózy j al:o připomínka, �e přes v.sechn:. 
rczdíl� je spojt;.j e, cqci, základního - lidský Ú.děl. 

•,!:i..t..,.'(ÍA-41!�-č. • 

Yšeclu::v .,..-,;-;:.,,,--��- YVPravěčsl:é postunv neLJ.cln·lně ul::ezu.J-' í 1: J"e6..-c. �:.. - ... _ - 6- ... 

�{.,�";.,_ no� ve 11:ém.ti � česl:é prózy - k Vladislavu Ya..."'!.ču.rovi. Ta to zdin-
li vě v.schlá vývojovi větev pod autorčinýma rukama. ku.podivu. znovtio�í
vi, začíni v r..í čile obíhat míza.. A� dosu.d ka�dý pol:u.s navá�at na 
Va,..'1čurcvu e.o:;:nou obrazn.os t a stylistické nie:ilnictv:C jeho ja.z�,ka. 
skončil v epigo nství.. Jako by jedinečnost ta.rioto díla vylu.čov:ala. je
ho :plod�ost. ::::Va Petrová tu.to neblahou. tradici vyvrací. I�e �� by '\' 
textt1 Kr2.lovs1:é paštil:y nebyly věty jako opsané z V1;L.'1čtL.·•··y. L:rrostir!
sk2. mela svého r:u.�e za µ,iěl:l:otu. a opovrhu.jic jím, neu.stala jej ponou.
kati" IEtr.34/. "I:steř�ene.jíc, �e _ji děvče nepotfeb::tje, a sn.aé 
i proto, ab ;y se vymanile z dojetí, vstala a odešla" /str.151/. "Ke
prom.eš:tal př.ile�i tost oseli t polévkll pĚkně zavafeno;i" /str. 7'2/. "A 
tak u<lflosti p:-otfkE:..ly V�7kopanou. strouhou..• /str.lOEv Atd;} .. .Au.torke 
se však Vanču.rou naštěstí spíše dává vést metodicky, tvoří ''v jeho 
znamení „ a nepod.l éhá mu., jinými slovy ch;e v.budovat příběh jako zi.mtr
ně uměle stvořený, nicméně svéprávný svě� nehodlá vyprávě!'�i.m 
popisovat skll teč.."lost v její povrchoc,é podobě, ale �e to��í postih
�ou t přísnou �ěleckof2konností své prózy� podstatu osudu človQ:�. 
I:�/:j�� pf ib cm. tou. to poetikoll stvořený má eít vecile �vfho zc.€1:lad.ního 
sQflení i �-zna'!l obrazn1, dorůstají cí v podobenství. Tak je tom� 
1 u. :s. Petrové. Pokue. jd.e o jezyk, stylizo.je jej autorka "ve st1čru. 11 

Vančurově, ale ziroveň svou větu u.vol.nu.je, dá se říci mode:-nizllje 
/nejsou v rd napfíklad biblismy apod./, ubírá ji r.!.a montio.entilnosti 
a rfibli�uje ji pfece jen víc hovorov é l�štině /pro�luvy n�:terfch 
postav jsou dokc.."lce p:::2ny v lidov án jezyce, jím� js ou 06.lišen:y od 
pro�lllv vzdělanců/. 

I:dy� psal Vanču.ra Narkétu. Lazarovou, neunikal vůbec o1 sotiča.s
nosti s.ni nechtěl pouze zajímavě vypráv€t, nvbr7 vytvořením této 
povíd.l:y • jako t:ls t• o prudkfch chlapech a sličn•ich dám2ch polemizo
val se cvou dobctl li1í ochablvch a bezbarv1ch, s dobou., je� "ztra-
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tila svou přeQmětnost u /F.X.�alda/ a nemohla mu nabídnout velk1 d�j. 
l�ebyla to polemika o aktuální otázky. nemířila na kritkoč.eché ka�do
dennosti, sou.středile. celé své· umělecké Ú.sil:! k Úhrnnému posti;t;ení 
podstaty, divné nelomenosti lidí, čím� zároveň usvědčovala sou.če.E
nost z rozpadu nenehraditelnfch lidskvch hod.not. 

Dv� Petrov� fabuluje rovně? tak, aby příboo promlouval svou dvo
jí ro�inou, aby navazoval kontakty s dneškem svvm smyclem, aby si 
umělecký řcid této prózy vynucoval na čtenáři pozorn ost k velkým spo
rům dobra a zla, spravedlnosti a zlovůle, pravdy a 17i, Humánnosti 
a nisil.nictví, tupé jednoznačnosti a slo-:"ri tého hlediní jistot, k těm 
cravr„ím proti v2.m a svirům, je� se táhnou dějinami od nepaměti. To 
ovšem zna.!'I!en.i, �e histc-ricl:v příběh jí neslOll7Í k v;ytvořer..i kontras
tu dvou. epoch, jako tomu bylo u VP..nčl.L�r v případě Uarkéty Lazarov�. 
lJemů!fe se, ja::: praví, zbavit pocitti, •�e nic zcela nezaniklo, �e 
všechno svým způsobem patří do našeho �ivota u , tak�e ftjak k tomu 
pf�ijderne my, �iví, a.bychom se jako lidé hanbili za zločiny tĚ.chto 
r.:.rtvýc!"1! •· /str.152/. Fro naši a.u.torh.-u ka�dá setba , r:.irnilosti_( ,•zej de 1 

al dob�á či š?atná, a vzchizí stále, časy jso� spolu spjéty věčně 
stejný:-:. z2pe.se□ dvojí etil:y, a nic necl promlčeno. 

· Fab�le je záměrně jednodu.chá, neboi - opakuji jde o zfr.lac.r�í 
mravní rozpor dějin. "Přiznejme všemu jeho barvu," V?z,�vá at1 torka, 
ckrev zústane r�dá. nerná dtiše černou•. Děj má ja� z�kl adn..í půdorys 
a vyvíjí se ovšem bez peycholoeického jemnozpytu, jej� nahrazují 
v�1pravě:ččiny Úvahy·, všechno spěje k vyhrocení rozdiL"lých lidsl:�ch 
postojů E. přesvěclčení. Konflikt vne se do příběhu obvinění z vre?dy. 
nada in�icií svědčí proti tišlechtilénu paštikáři, vzděle.nci a hu.ma
nisto�i; ob7alobll vznáší důstojníl:, člověk jednodtichého t!l;yšler.!, 
jemu? stačí podezření, �e paštile2ř zavra:;c.il jeho bratra, aby byl 
hotov se svým z2.věrem, tou:;í po boji, •ve kterém by se u.tkal e ne
přítelem pfímo a bez rozmýšlení. Krásné jasno bitev! :;idné zbytečné 
průtahy 11 /ctr. 92/. Ta.to pfímoča.rost a jednoznačnost nemyslivé by
tosti slaví t:-iwnf'y zvléště poté, co královský sprévce a dvořen vf
volají "hlas všeobecného míněni, správně usměrněný a s pa tři čnot1 
divkou nenivisti• /str.102/. Paštikáři hrozí smrt, nebo,:;;;l prokurátor, 
hříčka v rukou dvořana s. sprivce, "koho chce dostat na šibenici, 
toho na ni doE:tane", vyšetřující soudce pak klade ot2zky způsobem, 
''jal:ým se líčí tenata na ptáky•. To však u x se za paštikiře postsvi 

. .  

jeho pfítel lékař, mu� stejně u.šlechtilf, jen� se s dalšími stateč-
nv-mi postará o to, aby •metoda sklepa•, to jest uvrxen:í obvinfného 
do zapomenutí a rozmetin.í jeho lidské důstojnosti, neuspěla. Pravda 
vyjde najevo, Ú.clajně zavra�děn1 0e v opilctv:! mim utopil. V té chvi-
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li důstojník, onen mu� jedncznzčnosti, jen� nepotfebovul soud k vyne
sení ortelu, poznává s vůj omyl, pfiznává si, �e uprchal před pravdou 
jcl:o zbabělec• a prokurátor ve své p omstychtivosti ho me.rně přemloQ
vá, aby "poslou,'::il spravedlno sti II a sám se tím z�chrtnil ;-řed �tl� 
bo_a

.t. 
r..e'bol; ''na slu�bu. právu se nezapomíná". "Důstojník však tvrdě od�--

P 1-.e. �..a: 11I-ledám se 1:: rJ._čemu. zneu.;ít!" /str.12:?/. Od toho ol:am.:;iku � 

V tal:řl-:a beznadfjné Ei tuaci lékař nabídne svému. příteli sp2.s.ný 
i.:tC::k. �e:i ,·šak pova�t...je "ve věci prc:va ••• prostředky .za so:....čist cíle• 
a odmítne. I p�i mučení �ivf cítí, co znamen.i, nezve.li se přítel 
člověl:t.., 1:te:-,, je nisilr ... ě. vzdcfler... svĚ te, sám s obviněr„ín:, s l:fi v:rc 

Pf·íbili clojde k ťtastnér:i.u. konci, cle '' co:! něco 
doop�avd;c 1:cr:či? J;e.i,; se r.iadfjeme, je tu. zač2tek nové historie ••• " 
/str. l 7GI. 

I tento Et�uč.n.ý dějový prů.fez sr.ad dostetečně naznačuje, že tc�t 
má m;yšle�l:ovou záve..:'�nost, s jakou. se nese tkáme v dnešní p::::-Óze příliš 
často. Te2B.tizuji se tu mravní ottzky, je� znepokojují l.r...a :; dou spo
lečnost, .!lebc't lic.skv �ivot necítí r�kcy dost záruk p11 oti zvůli moc
ného j edi.!"-.:.ce či mocenské sku.piJ1y. Ale odvěl:é střetání a.o·ora a zla., 
hlupství a r.1ov.d.rosti, pravdy a l�i c..ostfvá novou. dicenzi nallhevosti, 
jakmile zclk.."1.e hlas skepse. l)roti :,rost oduché jistotě, která si ne
a.ělá sta=osti s d.ukz.z�r viny 2..ni se svědcmím a podl(fuá instir..ktúm 
pomstycl:ti vocti a podezfí vavosti, se tu. s taYí slo;i té a od.vi�né hle-
či • r'\ ' 

... .., A ' • ' 1 

ti 1 " • , ' ' , �y e;.._l. pro.Yc.y, pravc.y vzp1.raJ ic i se , s.::r:-•VeJ 1.c i se a zesu. �e llL..i.Osem 
l:l'3vet r: ir.tril:. =:va I-etrové. tu. .vlaE:tně navazu.je r.a 1."Ur.:.derovské / e. 
předtím arci u� čapkovské/ téma, ovšem�e v jiné rovině, ale přesto 
je tu zřetelnt návaznost: pravda se nepoddává, n ajít ji vy7ed uje ú

silí, smělost, riziko, pro pravdu. se nasazuje celá ly toot, pro ni se 
vedou vell:e:: ·:i tvy nejen veřejné, ale zcele. intit:l.Ilí, v ka.:;č..ém člověl:u. 
Jakf div, �e v sbo!'ovém zpěvu pošetilfch lidí, v ně!:17 "z1:.í pravda a 
le:i; V76.y E:tejnč posvz�• /str.117/, se ozývá hla� intelel::tuála, 

:mu7e 
1:ri ticky nyslicího ae11cí=i11�ako l:aci.řství. Přesto však privě ten t o  
osamoc<2r.ý hlas skep se, ten t o  hla�odd.ělu.jící pravdu o d  l�i, pomlu.vll 
od důké..ZU., emoce od rozumu, dobývající se ke "kořenu věci11 zacl:ra.ň.u.
je celek pfed selháním lidskosti. Jen díky jemu je zachován pašti
kářúv ;ivot, ale tím taky důvěra jed.n.ohoka�dého, ;e pravča nebude 
ni1:dy nz. trvalo potlačena. 

O slastný konec příběhtl má tedy zásluh11 přátelski věrnost. Li-
l:�ř osvč:d�il s,1 ou ušlechtilost, vJ•pěstovanou na hllma.ni tní tradici. 

f,,-,.,!"'Q .h=tak je tento příběh osočení, v něm� hledání pravdy je hlediním 
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spravedL�osti, té� hymnem na př2telství, na něm� si •ověřujeme svo� 
hu.ms.nitas, m.·ou lidskou přirozenost• /str.175/. Přitelství, vfdaní 
a pocit sou.nále�ito5ti, sepětí s nepokrevními bratřími, teto zasVL>ee
ni vfrncsti c.�u.hovi i ·v nejvčtším o:t.ro�eni, je plod.em lirlsl:oEti a. · 
vy�a.dnj,z a.tr.1:-sféru. talera..'1ce. ?arabolich.-ý 'V'-:. znam pf�íbf.r.i.U. ne:růprosně 
ae�onstruje, �e celé společenství by bylo ohro�eno mr�vní devastaci, 
jek�ile by přestala být zrada na přátelství pova�ovir..a za čin proti 
zévezné !"!ur-.z.ni mí tradici, proti lids.: osti v nás. 

A tQk �e pose}lství této :iapodiv zralé prvotiny sou0tfeauje k 
v,'rzvě v:ytrvat za ka.�dvch ol:olnoEtí na věčné pouti duch.a ct.pověd.nosti 
nejeh za se�e, ale za c�lé společenství, nu �í� ovša� j�� ti nejsil
ně.jší v�e.r zr.:.0v1.2. doká�í tasit srdce. aby b:tl pravd€: a s_p::-:n•eě.lnosti 
zjedná!!. průcl1oc, &by násilnictví mocr.t:'řch nepotlačilo �i.dný-m zast:re
šujícim ortelem solicla.ritll ohro,i,;ených, toto dvěfe.ní, �e jsme v prů
běhll r:10::ierní civilizace s její v;yspflou. tecr...r..il:O'J. ma-'lip�la.ce. člověka 
ns-:.J czt::-C:c-s li ziklaa.ni mravní J. istotv. Pov iru1ostí hu„m2.f.;.is-ti cl:é e tikv, 

- " . .. 

?:'·ib ěh pattik2ř-C1v a lél:ařův, je po;ip or ov:;. t hlas l.:.dskéh.o 
svěcosi, vést k poznivin.í,m:m: co je dobré a co je špatné pro člověk:E., 
bez· ol:2.26.ll :-i.a to, zia v té c;i oné si tllaci to vyt.ovu.je tě::., kdo r� 
prezenti:..ji společenskou. moc. 'Eva ::·etrová se svou první l:ní !".kou při
h�2sil2. 1: 0:1.é u:::iělec}:é linii, která chce pooáhat člo-věku. u.nést jeho 

r::u. přif•Ominá odvahu, čestnost, uš-
lect.tilost, sou.cit a obět�vos-: a -�e t1ll divé: nad�ji do bucloucna.. 

Kila..'1. Ju.nf;I!!,a-'1..0. 
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o Ttme1m pr,tt!l•tTť ain 
/!'eJotoiv 

V• ssWů t!ToJie.l p�•tel MN· pftkl•d Yelice pf-eer.ts feyer •• kfeh

c:e �tdhne & Votňan, a co pot!'-et-uJe T rrsae aaft�it, poru�t ne E.ot.u., 

e.le ��OY1. -ren �u vyjo�vi " Mklatiateles, urov�v, �pory • e.1vad

lea, e�uje J!tCf-llO•ti !1.Denl:nt poclr,ory Te :;vatoboru. Jeltč �e po ni. ne

cboe, aby &� ;>optnal u 'Rotta na karr.na. 1.e1 le ho bneC., neponel1 & �ka

dede, ure�i ee • � ?1t1'.h� Slá�'l:cv1 1 te �o n! T�tou;,il, ..- tck ho Ual, 

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

t:.�yl " Je Jich mllened.-y ictenz1'vn1 toree;,oneer.c1 vz.n1kne stP:Ecre • 

�ě1.u •• tulit, co Ji vley spdaobllo. Jiepile-11 m.,�ek, Je to s ot1f�� 

n4 neaoeii i;y1 tak alQJ 1 le bo 1 do. &kol.1 =•�11 °"vf1t. C&=lfi-11 •• 

ZeJ'er, &vín •• sa ml.sťc zae ten jeho treg1clc$ d0l'O�l byl Tyr,rahlj, pue

.t.$ a Jeko Ý7pQ.ent. l:U$ Jw.ie I · 
. Jak mu el.e romdlll Jf; také bych r-� �elel do D1"31tk;1ch bj!mavjcb 

' . 

puet1A, nedal aOcam e�w a pak plabl, !e m1 nepilw l Jcnf.o �e• �ní 

un· Ee• a j,ro,tór, n.nť. redakce, Jel by � upc.=b!ela o r,o�c,vtlnť. rukc-

.p1eu, e �� apolefonslr,$ ..ión, 'Y nlm! by •• pf6ttlé �o.11.s�l'al 1, t6e . . 
••1 jaes • o�� trpbl. ).?ua.ťla ••• krom toho, kal� ts,(len poptnat ne 

·ban■-• · ·- . � · � : •. - . 

-_-:'.,/ .!'bi :TI.o · .. ±�1 itb1. J:oaík; Jak Ul!! ·'&dJ"t.t. se� �veh, �l'I k Dl-. . . . . - .· 
. .. . . . . . . . 

•u. chce nflc�o 14•'• e Jl\t··•i �ít4 na. ·ckor:!r6r.ť pf,telgk4 911ole&i.0eti, 
. . 

k4yl '7leu. V7leN no affllld po4 puet#ai okll.J J:oboutr;ye .-,fttslek,bo 

aal.ÓDl1 proU oba61 pust.f'ch nlón-6 prez14errt.o'1cb, J•nl vlaJku nachel ne 
nhle 11ce,. al�- o pNtel:atT! trp! J�e. 1!11$ FaTls l �·•l•l• to JS..tf 

.• .-: .· �--
. 

__ -.. ,·:1 .. �· ... ·.,. ! . .. . .;:•, . . • �- . . . 

dobfe, k�7I Jal, al 4'ojeenal. vre"'11 ·JDlch ěl�eata u 11&1':l•�tele, ale J' 
. 

,; . ' .  . .. .  � .. : . �--.,. 
. ' . . 

to IKÍ■ll pro nÓIÍ pfec1ataw o&l:!tDollt t a TIP"� to neYtilf'nl • 
. '. .. . . ��i�.��'- .. ; . .·. - .' :· . . 

• /. •pf,telstTt., .,.,.� 1 aa1•, ba i ta J-41lca� a oeo�ito•�,• 11e-- .. _. ···-' 

paal',.S:,: Jt4ilou)ti� nua� l:tto1ti'\'I, ,9naeta�Ji �• o eaU!ho floYf-
- � • . _l!,o,,. -· • -- •. - •J ' • • ' • 

: ��� �-•�?;�-�
-�:�:ti·,.,���-�t· nebt!�4� toYf4'_Yen,, • .-neo e0l ne,mlJi 

„ 47 



bit, tok pf,teletv! t,y ee r,1u1taYU, proto�• ono, zč4 •• t'unguJe bln

AI o�rea, •tač1, k�y! aapoii Jeden & pt,i.1 J• Yboenr- natofen. Tak" 

vr.1chni Y,yakytuJeae " neY)TOT�ch pf,telstT!ch� cnkonec: e• to• Jak 

Jir� kr\.-hem nfijak vyrovn,v,, Je<linč se třeba clkQ' ·�edol'áe,·· po ěea 

J8U e1 pO !.ivotll fl&iplil.1. 

tdc Jako já m:at:l u! uvolovl!lt o STS·cb pf'áteletv!ch, buae " iut
�'1 nel:ítcetnl. zestevovet \; Cr1rl1t 15.iktar.ct, ač ten nikdy u nlbo, a 

Z8H l�cJdr lvacfJtkr,t pfijd� -� a.r.o-u, rw01 J' kcn<l&ii &e ním. 1:U'Cll 

SidO!l, opou:'.tfje pf-oč Z·trr1&ct1 dn)• tellto etíit, tepfDel M ro&loučit, 

jak Jsnt f.ekal,· ale cítil t.olná privo febt, f.a přijdu J'-• Jo•�• Ze

mana nevWa nOc6)r rok•.· ani pro nlJ tilc nedi-161,- · tak Jati ..,�. to: pH

tel �tv!, fer.bete. A. co po�ivn4 pfétel•tví berc-e Jeffnh, �o•1• Yéa. 
- . . 

f.a!G4ho roku oopole�nQ o !;ttdr4m dllU •e.Jdou ff lvazl l:l:lma a S:i�el11T 

�eryeDke k ;.�řttelt:tv:!. Tek ei to prj elíbil1 k6yei �timlllda/ e -1' Jrec 
� I • -• 

J• . . ... , , .  

d• ul nE.kolikr,t v okolc!ch . ul1d dl pf-1 T$konu �beto př,tele� -
. . . 

. - . . • • � • � •. r • • . , ,. - • 
. . . 

. . . . .• � : ·-: . \ . 

stibl. J.;apffil•d zae -''• oev)'ll.lA11 Jeea ei • Vilimu Prel!All• ani .,._ - -
. � ; . . 

eer. do-.,1.-, co odJel eo m:--iteck•, a pf'•c• 'lo př,tel etrl J• pt1pr-aT"1 o 
. . . 

k pokraloY� o� cbv!l•, kfy d u.ffU proti" podtshnť. :recke-t· aalo-

atranskl �t t T1ce aa9Uillltt c.'lo str�i ml s n1 T7Wi�'J�cf� :·pflpaU 111 

Jak shaotnnl ateak po pf ftelei., •. ·Qyl ••· sl onebdi•·. pf�; t7haso dat 
• . 

_, • 1 --· .,.,. ,_ - ·• .f . ;,.,, • 

koapoetu sloalla daeea lopat7 osna&u·b!lS• kolelbll, .. ehTll J••• • 

povlre�nl • ua!nU •1 u�Uat na·· l'lO'IOD Lultcsa d .. :to· ead kol.efko. 
. . . . 

v JeOnl nella•tn' •1 tuac1 nechal a1 'Vl.••tisll Bene I pf'-ec l oeai1 1--. 
. . . . 

t7 policeJrll sakMet baar'4icfV· n IIDOll. r.kle bJ. •·• �: to: J• pffltel-
. �-• I•: I :• -,\ ,·•.• • • • -..-• .... � .••. •,•, ��.•• �-... ��•••·.: �•:, ••� 

otviT_ �1 �-. d1Y'8 " ne jeho te,� obns, a �•kMi,tó_t11 e:ťtúa 
• • I • � '°' 

•• � jato bych ěelcal, le konéěnl � .-vobo&I aa, pf1Jtt· •. �• .I. · · 
A Lah Vaculka, \llnh].$ phd ě� li .plti l�tzt Ben ·bo• Jako bJ 

b)-1_.·J�_ihb� Da •oJDI, o'1kll4 "--.-�,tÍ. ��-··brso,-_�\1sa> 115A' 
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. . . 

J 

eet let, co a1 z obzeru Sllisel J:arel fiolt:ioTJQ al.J.aa �-q p••• • J' 

to beru,· totll pfi•tihuju H, le to. b eni 1 JIiko k�b1 bjl p�vl a.alel 
. . . r,, 

aa pahorek a k�l!Ocu chvtl.1 mf:!e �a,�attt křov! s or. •e objev!. AhoJ, 

kdes b$lt 

rorunu c$-m l!vehá o pr,tel�tvt �.-l r��s.mo t„M-1cb !"UC!k. Tf'1e-

oedt1át rok-a Úa 'IS!ichni pt,tell llll p!"eci ul llU1tel1 Wllf'!t, D CID ml► 

v! a testfruluje • Jnl:o by Jic:1 tyl obl=l open, bronch.1 t!cty a:íp4, Ille 

o�iT�l'. 1cyalt, eh)'cho� bo, 1 pot�:, :y Ztleei!, ťr!el1 v nafem pf-,tel

atvi. 

. 1-ky Jsem ee Jet.non rozho"1l neebat tcl\0·1 le nf.k& s �ch pf,tel 

ché4i k �ta � pf� nepf4ts1.· J;e�1T!� •e a nec,&ritbuJu. SYibo f••·-

řful1 á1 nlk�er! ptttel6 o ani e o �ifá ClnlfoÝ1s �e�en! pNtel4i 
. . . 

r.o a kOe to· Je?· cn,� zase �or�clq p���ll, le I)"k Úl ne� pra•éu� 

h dntoka Je to n�opok: 1.ao opuet.i. Tle•t, •�•• ·Chm, kC)•bjch se· 

��-�. e1m cl. cel, t e etlcrncka JDScb pf,tei' J•O�U1vl kue � bm. Dl-
. • :-:: •• .. ?... • 

.' . . ··-� . 

fb; · dop'1.1le, mU i:lco T7"o�vet, ae.,tal bych ul !'mo aá. 
. . , . � 

J.le ce vieá, n:11$ l.udTíhÍT •� tu &ep•QllO pomelu víc pt;,tcl od.1► 

tich •. l\rtV:ch nel tich, ktd kter4 dlel J•f.t.l potktvet e z.nem>,•at. 

\-:·v1� to Jt1�m 1 cbtll& Hct, f.e ner.! :-ostnu aes1-11vS�1 á &l't'l'$a1. 
·_. - - . · · . � · -- ··... · · · . ·_· .. · :· • Jlrll ml . t. 

, z l.ebol ·•• �•alQ.ja. V,Voda, fe IWIOle koneo koi.e4 l:$t ul tlllkl:X# · dfe&l1 
.. . 

ro_s4!1 rr:ez1 pMtelt, kteH ahl
.
1 nedt.no, a tlzi� kteH Id Ullftl S., 

nel Jaun eie aá= ns.ro�ll. �taJ• Y mlh'ch kol• �• vlech, ll&J',Um 

Jako na pele trě!c! um • �lo1t1, pocechan4 w c.\> bud., uc�orti ul 

- teh"7 ■41.o nadlJnl, • nit, at, h t• by� •Noel na•tav•� n'- � 
. .  ,:. . 

ID"1$a k.pf1Jetť • t pokrR�ov"11. 

. .. 

. . .i. .··· - . 
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