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&jeněk Pešat

seiťertovo r}ablko z k]-Ína

Na rozdí]" od skupinových hnutí a prcudťl dvace{tých l!"et vgtu-

puje česká poezie do t říeátýeh 1"et ve arranení výraanď indivídu-

a1ízaee'  díťerenciace poet ik jednot l ivýcir  autcr.}.  V r"s irc i  této

individualiagei: však probíhá i proees op*Iný, v něnž rjocbáaí

k Jietérnu omear'rJícírau vymezen{ temat'íckýc.t okruhů oceaíe i

jejÍ ťunkce. řasto ge toto vynezení doklédalo už t i tu ly gbírek

z pie lomu deeet i let{ l  panycrr ida ,/ter ly e1avnost za mrtvé / Y. zá-

vady' Kohcut, p]"asÍ gntrt, F.}{alasen Triumť ;*mrti v.l{ol.anan Poku-

šení gartÍ r.I.Zahradníěka' fu& rnínuty t{eha /tedy op$t pocta

vzdávand nrtvýnl rl '}Íory. I u autodl u niehř téma smrtí B € B €-

vyokytu je .v  t i tu lu ,  r cí td  ge  ve  s t ředu je jíc i r  pozornost i .  Vz ta-

huje ge to i na dogevadnÍ neetioty' K.íjieb1'' v ir,ovéu lkarovi

8 V.},iezvala v H1storií šest' i Fr"lzdy'. ' i*i: domů ae sbÍrky Pět pratrl '.

0bč stránky procegu' indivídu*l iaace a etamiz*rce poet ik í zu*

řující vyr:ezení tenatik1" .Jcgta],y nové pcr]nřty s vypuknut,ín evě-

tové hosnodářgké krizo, která ** o*oysť* aní Českoolovengku.
*eper$onal i rsce 1Ídskdho jer iÍnce, proněnovaného na neuřítečnou

r}ťf ieovní sí lu '  o níř nemá nikdo aájem,a vyootření gocíťi lního

napňtÍ v zent vyvo]"alo nimořdrjnou mimo1iter.ární6po1itickou aktí-

vÍtu ku1tl.rrn{eh praeovníb.l, provázenou však krajní okepoí vůčÍ

možnoEten b*íen1cké Lvorby podí1et se na sr-'o1ečer:,gkém děnÍ ve

eiwÍlÍeh ' které vyžar]ují okamříté e nezprns|ředkorlané r1čínné

příspění. A t&k v; ig1edkem poehyb o moci poezie se sta1 Fokra-

čujícÍ př 'í l . iv traE: ic(ých motivr i  nebo oblat k her 'gretícké poezíi"1

soustředěnó k problernat iee básnického tvaru. . iako kdyby kr ize

zagkočtIa poezii, a t.o neJen tu, ktgrá dřÍve vyznávala všeely



krdsy gvěta a Jako kdyby teprve nynÍ rJoó la uskutečnění, ovšen

?,a zcel .a j iných okolností, než jaké rně1 na mys1i ve dvaeétých

1eteeh K.Te1E;e, Jeho tohdy nikdy důs]edrrě nereal izovaná teor ie

o  rozdě lenÍ konrpetenee mez i  k . :ťtot rukt , i v ienus  a  pŤet igmug.

1oto  rozdvo jení  spo lečenské & básn ieké čínorodostí  nenes l i

báeníei l l -ehee. Z touhy zrušl.t  je a prolomit v lastní samotu oe

ve s lrÍrce }vě mínuty t ic l ra zpr lvídá J. l lora, i i :učirrě c] i lema Přo.

žívrá ve sbíree Tvář 'a zeJ l i réngr v kort ispgn.Jenci  {Je $Vou budoueí

ženou !. .Hal .ag. I iohotovějí je vyřeši l  rI .Seiťert rozdě1ením gvó

pr:el l ie na níterně 1at!ěnó verše sbÍrek Jablko z k1Ína a Ruee

ýenuš1ny & na pra*idelně ot ig irc lvane pří1ežitostnó ver:še v Prá-

vu l ' idu a v Ranníct i  novinách, z nieh:.  část vytvoř i la abírky

Zpíváno do rotačky a r.Iaro, oboirem. P..x iobně s i  o něeo pozr lěJ l

poěína1 i  v.Nezva1' kr lyž 8vou aurr 'eal iet ickou pcezi i  provázel

anonymnímí, na kr iz i  rea6uJícíni soeiá lními v i l loro}cýrní bala.
I

dami Roberta Davir la.  Jakko]- i  g* toto vychJlení cd světa k du-

ehovnímu živctu óoučasnÍh}r* jevi lo h1avně jako reakee na tvor-

bu dvae*ítýeh le tn  k teró  tu to  nr 'ob l ' emat iku  vÍce ě i  méně p řeh lí -

t,e1.a, z Q,;gtupu času se rýsuje Léž' jako př.edelrra novcí sdělnogti

poez ie '  jeJí  umě leeká  průpravs  na  osudcvé chví le '  k tc ré jí  ěe-

ka1y s nástupem éa|ig6rr '  ohrožení repub1. iky a racist ieké okupace

zenně. l ieboi prévě bdsrríei ,  kteří na začátku t ř ieátýeh 1at pro-

š1 i  obdobÍn pochyb a  nevíry ,  k te ří  s i  p roí l i l i  n ieotu  gvěta  a

prot rpě l i  ae  akepoí ,  i  t i ,  k te ří  ge  Uzaý ig f i  do  íntími t ' y  avého

duehovního vakua' .1okáza1í najít v kr izov.ýeh ěaseclr  rozhodná

slova. Poezie HalaEova, t{olanova, i{orova a s ni l i  i  Seiéertova

c ton vyda"l .a obvrzuJící gvěrJeetví.

Tnterva. l .  čtyř 1et,  jenř,  dě1í Poštovního irc luba od Seíťerto-

va n':;vého díla r.Iablko z k].ína /1933, původně se mě,1o jnrenovat

Snrtelná neděle./,  byl  naplněn íntenzivní praeí na nové poeLiee.
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NedocháaÍ však k řádným 6'řekotrým uněnénl jen ve vyhreněný tvor

kryata).ízuJe to, eo naarcvalo uĚ v předcnázeJÍcí gbÍrcel bácnÍ*

kovo gengualirti"eké výehodioko podotupuJe anovu konfrontací

g ěagem a výolodkeu Jsou ocobné notÍvovr.ns nogtalg1cké pooí'ty'

Jež tvďí qýglcrvně nebo akrytó hlavnť' tomettckou osnovu obÍrr}Er'

Jtnak plně uasvŤe nou do lntíuního gvěta eitlvého prořívání 1j'á*

gkýeh vatahtl. A Jen v ns:.naku do něho galéhá, vlastně Jen vc

vatupní bágni' v Píaní ne vrborou p{ěiatu, i ohlag oko1ního áěnír

|Jt, na nág prš{ % Jehněd pe].

a na se letí Jer:o horompádeu,

tpod kŤÍdel kvočny vyl.et'ěl

houť kuřat' pípaJťejch h]"gden.

Boře, at Í to neJmenší r ních

arníěko nnJde na tvé Jarní zemí!

To Jonon člověk v dobáeh zlých

nůřt oe řívtt sny e naděJeurí.

od těehto anů r nad$Jí doopívá obírka v zdvěr*čné básnÍ Beavř-

tří až k hořkó bezvýehodnogt,í *aa Eiva pohřbeného'' 3

V beavětří etarýeh ran

v kraJkoví etnoatnd špíny'

pod křťdleun lťnýeh vran,

Jež sl.étly do rovlny'

ř{Jí sny tegk]"tvé l

nrtvý ge dÍvd a hlÍny

áo avěta na ř{vó

a na tančíeí etíny

v ul1efulsÍ.níve.
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Vytknutí obou krajníel pótr}. sbírky před závorku však nevyirti-

huJe Prevdivě JeJí araěřování, neboi na ni  nejo. léhá tína žívotní

rezignaee g nádeehem tragiky tak, Jak by se mo}r ' l  o zdát z jeJího

závěru a Jak $e v této době proJevuJe v kníŽkáeh j inýeh autorů.

v závěrečné básni Jde spíše o geeto l  o zvfraznění pcinty ce1é

ebírky než o tragiěnost samui ostatně obdobnv.1y.* kcnocziční postup

lze nalézt i  v Poštr:vním holubovi ,  kde také na začl l tku ge eosi

překrásného končí' ale také nočíná,{r na kcln.ei se lyri.ei<ý subJekt

přípodobiuje k hol-ubůn, ..:sírajícín na or1oji. ZrávažněJšÍnr zrrakea

sbírky Je spíše to, že oscbně zabarverr;Í stesk z vĚdomí pomíJ6-

Jíenoot i  prováa{ sengua]-íetíeké zanjetí prc J i i  neosobní neuatá lý

pohyb a změnul Fťo promór1y věeÍ. Stačí jen nepatrrgl kclnkrétní

podttět' třeba odraz ve vodě, ab.y básn{k rozehrál na pi[1 fan.

taekně gnCIvou' na půl reá]nou hru inaginacel poríra,jíeí výchozÍ

a navozuJíeí novou představu Je'lu až k jeho zár-.íku /abeaz ÝQ Vo-

dě/. CbyěeJná svÍee se prostředniatvín personiťikaee důs]-edně

rozvedené v ee].é básni proměnuJe od sestřičky rredu při svén

vaníku až v nilenku nrtvéiro ve svém konečnť.n pcs1ání /Vosková

svíee/. Dívčí políbek ae jednou změní už jen ve ' ,vítr na oýeh

rtech / a marně tentokrát / budrr ehtít rukou zaehytit, ,/ nehnotný

Jeho šat ' '  /s l .okr*it  n ic,/ .  Poražend socha anděra stačí k evokacl '

předtsav.y nrtvé hellkoptéry í ptáka ',rJivekého ^hďří" /Pad1ý

anděl./ .  Všechny tyto verše úgtÍ v motív záni .ku nebo a1espoň

v poeit  up1ýv,4ní živots. Nieméně to, eo jír: l  c]odávó JeJíeh vnítř-

nÍ energíí není ono spění ke konci ,  a le r iynaeika uvnit ř  tohoto

spění. ostatně ve gbíree Jscu i  veršel a to Jodny z vreholďeh,

v niehř dcehází Í. k prot iehr ldnénu pohybu, krjy stíří zauJaté

kráseu přestává poei iovat svcu tíhu:
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Íltcř{ Jilo t*rkně o ho]"í, '

h&l g* vsak aněn{ v eokoll.

tou věčně ťantnati.ckou hnout

třeba Í, v křídl"a andě}a'

ktgrá ae k latu otewou

bta bolesti a ber těla'

&[aoň fuonšrrť Ja věnovánE P.X.saldovl e Js eala crgnavána

norťáaáah ayubol.*.auJíe{ch tok áívota, fifnmorfdgáeh e1ee

nÍch' přcato ryso konkrdtníeh, věetně příndho a obraanéřro

t].ova aníht

chlapúc s6 gměnt:" v }ť1ý keř,

kař vo rpíaťho pa*tý.se '

Jcmnsř v}no v rtrurry n& 1ys6'

sníh ve aníh' Jenř par! nx kgdeř.

ne aetc*

ťantrlI*

výnnaau

r nepogtížt'telns krdaa t.u nabývc a ponoeÍ peraoní{itace Lonkrétní

podobyl

krága ná noh'.r oprnlló,

obutd v nskké candály.

Y tom kolobáhu pnmňny

gak}eta bývá do řeny' ..t

xotlvy sgěťly a po}rybrr oe pak upl*tňuJí í v detaíleeh. tak r b{lnl

Rozhovgr ao obJevuJe ňproudíeí vzduohs, v bdsni n €šř J{sker *rog*

prouděné tny" a l bégn1 Ruee pět pnatů na ruee Jaou "ehvílÍ.ěbrr

Igřa' ehvilku hřeben a pod.

Ťéněř kařdá *oŤ ebír:$r nd cvéu prvotnÍ honkrétnÍ ÚertlffiJt

inpulc a přaoto soudobá kri'tike paala o lyríco "netě].tlndho Íld*

lghštníř1 'odnocněn{ od všÍ tíře'' { ác bácník hchytá do rr{ho

kř*hkého náruěí věo{ nehgatate].né a ncuactqrtí.telná' odr*a5r r rtírřl

3ť r ácřgní' *lrvěJo terttírrýoh cvstel a vábn{ rozplýrrJÍcíob rt
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tvarů'.1/P.olobně, í když nóně obrazně, to zaznírralo í v Jinýeh Pcltlr

gudeÍch. Kritíka tedy adůrazňovala významovou neurčit,ostl 9P1ý-

vdní význarns i minořédnou nadlo$ěenost, s jal*ou je toho dosabo-

váno. Neněla přítcn n& nys1i někol . ik náběir i l  k spir i iua]. lat ieké

poeaií ./StÍnn iias Jinýerr snů./' a1e ee1kový prineip výstavby bágně.

K jeho bl ižěÍnu obJasnění neetačí zřete].  k v;,zna-movd e1ožee veršů'

neboI je t ,o výsledek šiastné souhr.y hned někcl ika činítelů. [ío-

tj.vy pohybu a aněny Jgou jedny z ních, v gé':'antíckd rovi.ně ověen

ne jv.ýzrramnějěí.

Základní ěirr i tg lec i  je rnluvní nrojev větěir*/ básn{. Dodává

Jin n).ynulost tak samczia:.jmou, že vlastně nep.cutá k eobě vrlbec

pozornost . . Ie  to  pro to ,  Že  í  nyní  Jako kdys i  Se i i .e r tova  vě ta

zabírá roz].ohu ce].é etrofy, a1"e ta je meněího rozgahu' zprav1dl.a

ětyť.ver.šová a také verš v ní Je krat'ší, takž,e samÍi věta doznává

výrazného zJecl.nodušoní lvýJinnku tvoří dvř báaně anogtrofiekého

rázu Střevíce e Pígeň o nanně l .e ir i i  a o ví-aé/, eož je jeden

z předpokladů nŤiroaenéiro toku řeěí. P1atí tu ogobítá zákont.-

togt :  čím Je  verš kra tší ,  tím vyšší je  Je i ro  význanovs  koneen-

traee1 81.; také o to jeou větší mezery mezi Jer lnot l ivýt i  Význa.

ay a tÍn neurčítěJ i  a nadtrelrěeněJi  p3sobÍ ee].á báseň. SoučqEně

ve onoJení 8e zpovědn{n charakteren "ýeršů, často ťorr lou konťron.

tuJÍeí vzcornÍnky na dětetví a J inošotví nrožíté uprogtřed praž-

eké scenérie, nabývá tento orc. jev ved1e př. i rozenost i  i  intínní

táz, .důvěrně oelovujíeí ětenáře a znírňujíeí dcsah naléhaJíeího

času.

Tento nrluvní ríikla<i je výr.azně č1eněn reetrieknu CIsnovou Jan-

bíekého ver.še g Fostrými t lar iantarr i  jeho zerčdtkr1'  někdy i  drk-

tylokýmt. Fravide]"n$et tohoto veršo se stáv{i pcdk-r a.Jen přo ToZB-

hrání rytnicky odgtíňuJÍcÍ ver.šové inl .onaee, kberá tín, že ge

často kr1yJe s íntonaei větnou a že vyvo1Évá vžtly ve . ivoJ ie1
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veršů aĚ zautomatizované střídání, ěasto s ponoeí pr\i;6ahu , ÝzQ-

st.:pnú}ro a sestupného spddu verše Í parale1ní intcnaění výatavbu
i *

eelýeh strofrytváří zvukově výrazn.ý ee1ek písňclvóho rázu, zdroj

óe iťer  tovy  ne . ! .od ičností ;  k te ré dá1e n řís rÍv .í  k  z in t i t lnění  této

pcezÍ.e. Ale také celek, l '  němž se oslabuje význa'nová stránka

s1ovn '  pod řízuJíe  9e  tomutcr  íntonačníru rczč1eněnÍ verše,  Jeho

zv.' ikovó sp1 ývavogtí.

Ťitetím ěini te len Je Seiťer"t:1v návrat k s inu].taniítě dění.

t . l ikol i  však v dřívějšírn smyslu '  Jako ztrdty jednotícího ténetu,

alc jako Jelro r1{ian.rÍ prrlvor3rle, rŤ 'rstatočrně výrazný na t.o, aby os1B'

bi l  jeho 1.ogÍckou ndvazrrout a znej i$t i l  jeho výzrtamovou urěitoct '

a1o zároveň ne natolik' &by naruš{] význauovéujádro bágnět abý

ji proněnil v gkladbu polytemati.ekou. Tu také doehází ke konfron-

taei  pť.ertnnětnél,ro v i ,1ění s poeity 1yrí.ckého aubjektu a JeJ ieh

vzráJB6ná osůllace se stává pcjístkou vráené rcvnovlíhy nezl kon-

krétncstí věeÍ a Jevů v bÍrsni  rr ,  neJei1noznaěnogt i  JeJího stryt lu.

Ve vyhraněné podobě dochází k tomu ve veršíeh DcěI J leker,  Jež

naJí 8vé věené tematieké Jádro ve vz.oonínkové prostřední ěást i

básně '  za tímeo obě a1o\y  obk lonuJÍeí  VZpr6{ .kg  ge oodí1eJí  na

jeho zastření a zneurěitění eelé skl .adby:

Dešř  jÍoker  padá  do ob i1í ,

aeh, dLouho s i  tu nepobyly,

spÍ město v rczprcuděnýeh. trrráeh,

a  v  nocích '  v  k teró  esud sved mě,

ně$do ge na mne díval- ve trně,

mě1 Jsem gtraeh.

Za svět].em gvatojánotrych brouěků
roll$lf&f{

|gr'*l Jsen kdyaí v kruhu k1.oučkr&,
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ělapaJe branborovou nař..

A heb}ý dotek dÍvěÍeb pletí

nedovolil Bt ponýš1etí

,.a zévrař.

ok]'ananéuu do třetiee

eměJe ge hvězda poběhl{.ee '

po Jeho stopÉeh ehodi]" plráČ.

&rě obohen, něoto ukrutnÍ}nl,

někdo ni Ěerrtllg].ova dÍků.

lůemá zač.

A v báoni Frl]"noc Je tato oactgfee dvoJÍho gímultannÍho dění aakm'

ponována do rtřídaJících se dvoJie ver&l ětyřver-ěové etnoÍll

Ciferník' příte1 lun,

nad atřeehou domu ahao'

ě1y gÍ'mo tgnečnl.ee

a nevídě$ náo.

ďak náatroJ bore Útrun,

na který hraJe ěa$.

I. veóly do viehř{ee

všem vstrt3n na pospag.

Jak tvářo mrtvého'

JíĚ věněí dlouhý vlag.

Vs cv6tLa oken{ce

s8 zachvěl útlý F88.

Vžrly ]"áo eoo krágného

tvýn oěín vleEtní hlag.

lry atuo taneěn{,ca

o neviděly nóE.
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ZatíIaeo notív ahaE].ého eiťernÍku v nás].eduJíeíeh dvou gtroťáeh

vyvolává gkrus přirovnánÍ obrazný komontdř lyriekého subJebtu

vřd"y v r:t .vní.]vojtet verš: l ' ,  mot iv tanečn1e se rr:avíjí v druhó

dvoJieí veršů' Á teprv €  v rr"glednÍ s1oce se oba rnot ivy setkaJí '

aby se oboJÍ děnÍ vyJevil!.o Jako J*kési př*.}urjnd a:ršnť. I krxyž

bÉsně s inultánního iypu retv lŤÍ vé sbÍr*e většínu, právě ony

rozhrrdným r,pr1sobom při*pě1y k zaeiryeení věcí ' 'nghm&tatetnýeh" B

' 'nezaehyttte1ných" '  k ond e,tově neurčító atmosťéř* básl" .í.  K tomu

pří*t'uruJe i básnÍkoua obraznogt. Z poetigti.ekdho rJdobí gil u,:}to.

va].a onys1 lro výraanogt * př.lgtože JeJí ú1oha Je ve gbírce os].a*

benn, má ovůJ nepř*lr.!-ér1nute1ný p,:dí1 na prrrměnlivoetí věeí a

Jevů a JeJíeh významové neurčitogt i .  soho rodu Jsou v ei tovand

brÍani zeJnéna oxynó*a náehgvskótro ra$ženť /,'nágtroj beae st'run, /

na ktt.rý hraJe čao,,i ' '1.ře eog krdsného / twn očín vlagtnÍ hlas"/1

al"e ns prineipu katachróae budovaná obr'arnost Jg vůbee podotat-

ným rysem obÍrl*y. I v tak ryze nenetaťorické b$sni jako je l,{a-

ninčinc|rátíší /ffi p'$vodnč v Prévu ll"idu slepl"e/ se obJeví

naJednou Jedíné obraenó' !.ogíctqy neopr:Jítd prJrnenovdní ' ' a 81za

krvdeí jak do hebouč{ýe.tr éáěů''.

Výčet tanatíekýeh' nretaf.lrickýeh' rytniekýctr a íntonaěních

s.!.ožek, jeJtcirž souhra unrožňuJe ea1es;,oň ěeístečně rješiťrovat

obr.azné charakteristlky $eiťertcvy novr1 pr:etiky ' jak je vys).oví*

la dobová krítíka, by ast nebyl l  dootatoěný bea noukauu na Jeden

E Jejt*h podstatrrýeh zdrcjů , bez příhl,ďdnutí k bágnÍkově plae-

k1adatc.r.Etví. }{ebot krystal' izace tdto poet,iky oi:adá do obdobÍ

i.ntenaivního tlumcěení Verlaínovy lyriky v 1eteeh 1929-33' k ně-

nuř rodnět dal  F.X.*a.!"qja. ša1ďa také na tutr '  tsouvztožnost v$

ové kritiee Jablka a k.l.Ína upczorníl, ale aároveň rryzdv{hl bás.

nÍkow svébytnou eegtu k nové poeticer "i lnohému se nauěll Jíatě

--il
-!
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Seifert pť'i překládání Verlaina1 a1e přooto ar"1etÉvá pravtJa, Že

a ip roš lapa1 .  z&8 výeh pr ;dnínek  aze  svý  c  h  p ředpok ladůl

po s v é lD'  z J lné,.rná1o známé strany, eosi  Jake nřístup k poé.
- ) /

g{e Dure . ' ' c l  Tedy čis tá  poez ie .By1o.1 i  r ra  začdťku : .oJednání  o

Jabliru z k!ína řeěonó, že tónra r'ezignace g nádechen t'r 't,giky Je

v bágni Bezvět!íspíše jen gesto s že v €  ebÍree je více než rezi|

gnuJící spění ke snrt i  podsLatný sny91 pro proirěny věcí'  pro

poř}yb a zruěnu, byla to jen čést nravrJy. Ce1á spc,čív; i  v tom, Že

celková nostal#ie sbírky ?. up}ývajícího času Je rovněž vJrvažována

jirryni s].ožkannÍ, zv1áštš <torainant'ním pcotavením rytnnu a intonaee'

v Jej iehž sp1.ývavost i  Jako by se rozpouště] 'a všeehny ogudová

tíře, .jako by vtělovónín v €  vyhraněný ěist'ý búsnieký tvEr ce

Jeho autor ogvobozova]- od jeJí trýznivé ř ivotní na]-éhavogtí.

Jab1kem z k1ína Eeiťertova otrez ie pokraěuje ve sbl ižcvání

g tvorbou rr.Ilory 7,e sbírei{ tvůJ h]-as a Tonoi:eÍ gtíny' ProJevuJe

se to úsí1ín o čigtýr 1eč př 'ednětně inopirovaný a subjekt ivnín

zřoním př 'etaveqý tvar,  tí l rnutím k písňovost i  i  praeí s mo|ivy

plynoucÍho čaau. Á v básni 51.ry v oěíeh í pcjetím peropekt ivy '  kdy

3r 'd inÝ zábleek naděJe d':  budoucnogt i  vkládá $eiťert podobně JBko

i{ora ve ekladbě Deset 1eb do dětÍ. Jest]. iže však u l iory subJelt iv.

ní nazírríní objekt iv l iího světa ústí nezřídka v abg.urakcir  9F € -

e i f iěnosi  je iťertovýcit  veršů zá1eží v tom, že sí uchovávaJí gny-

alovou konkrétnoot, a tc r iejen jako u H.-t 'y ve svelm výehcdíaku'

a1e i  př . i  jeho ztv lírňování, v nrr ' lběhu *odmoeňcvríní od vší tíže",

tedy ř"ečeno se ša1dou ,'po gvém|la ' ' z j iné a ná.!.o znáné 6trarq/* o

P.Fraenk l l  J . Je iťer t  '

1933/34 '  s .506.

F.x.šatda: ťoh].ed n8

záp isník  6 '  1933/34 '

.Íablko z k l l .ína, Rozpravy Áventína 9'

naši n 'eJnověJěÍ rrodukci  1yr ickou, šatdr}v
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