Po absolvovánípedagogickéfakulry jsem museIaopustit dosavadníkolej
Budeča mújpĚestupna fakultu filozofickou ani novéubytovánína koleji nebyly
dosud vyčízené.
Nemě|a jsenr tudíŽpŤesprázdniny kde bydlet. Jarka už v koleji
filozofickéfakulry v Petrskéulici bydlela' vzala mne tam (patrněnačerno)k sobě,
a tam jsem takézaŽila její svatbu. Bylo to koncem Iéta;ze studia v zafuaničíse
vrátil její snoubenec (ani nevím,jestli se dnes to slovo ještě užívá),se kter;im
vyrústalav rodnémkraji a pak chodila do gymnázia, nrimoŤádněkrásn1ibudoucí
historik FrantišekJanáček.Svatba byla skromná, vskutku studentská.Z rodiny
pŤijelFrantiškrivtatínek(ten pŤivezlbalík domácích dobrot, myslím, Že to by|y
jitmice, kteréjsme po obŤaduna koleji snědli místosvatebníhostiny),jájsem šla
za svědka,ani nevím,kdo byl druh1/msvědkem' Tenkrát (tušímv roce l953) byla
ještě dost nouze o textil a taky jsme neměli žádnépeníze.Chtěla jsem si na tu
slávu ob|écihedvábnou halenku s dvojiqim krouŽkováním,pÍešitouze svatebmémaminky' Ale kdyŽ jsem viděla, Že Jarka nemá ani tento,,piepych..'
níchšaťri
vyměnila jsem si halenku s ní.TakŽe se nakonecvdávala nejenve vyprijčené
věci,
ale dokonce ve věci privodně svatební.Myslím, že se zde prokáza|apravdivost
pověry, želypťtjčenáčástoblečení
nevěsrypii obŤadupŤináší
do manŽelstvíštěstí
- na cely život.
V JarčiněpŤípaděŽivot velmi činorod _ Jarka stíhávšechnose stejn;inr
zaujetímjako v mládí' učína fakultě (kdyŽ byla v 80. letech ,,vyšachována..
zkatedry, poŤádalasemináie ve svémbytě, takéjsem se asi dvou ričastnila),
píše
odborné statě, stará se o v znamné edice a také s trpělivostí, tolerancí a
pochopenínrpro dětskou duši pečujeo čtyŤivnoučata.od slych nadšenych
studentskyclrlet se vlastně vŮbec nezměnila.
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patizon?
"rr,,^*,
ve zkracujícíse lhritě
jím lyvaŽovat danosti...
jiŽ tak mal1iokruh závratněse riŽi
piestoupitzase vně okruŽí

zvolna tu rytnrizujepád
ovoce do zahrad.
myriády rudych plod
čistív tobě spodnívodu
zvolna se vaĚíkašemlhy
slunceji vážněnabírá
polibkenropět očizvlhly
sta se šíŤí
do šíra
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plodrina zemi
většina
pŤivrácenitváiemi
milenciv mechuleží
sluncese sunenahoru
odsunenr|Žnouzáyoru?
- stěŽí

VArŇ TERAKoToWcH
srŘrpŮ
Vladimk Krivánek

opodál plane mlad! oiech
v krásnlch a plnlch dnech
nahoŤeněkdo mraky oŤe
nríjípoledne

Z hlínyvypáleni.
ohněm ornyti.
Láskouontámeni.
Snlrtízabiti.

pod sluncenr_ chvíli - satanov57m
kdosi se plichou dme
nepĚijdena svět s ničímnovym
míjípole dne

(záií2000)

I
Jarojak otevienárána
krvácído květri.
Sakuracelá obsypána
polibky svitu.

II
lásek zbyly mramory'
Z anticl<ych
Bělavékostidějin.
blti plní.
Toužíme
A dokonalí.
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