
F.I. DortoJ.vrllJ

BgJrptrló aeol

(přrloř1la !ílluĚr ladrařllovc)

Btutý věrtníb napovídal JrĚt! lrdaooc9 alc aír
sr nrJvíar rr všrbo ral.íblly Jrbo aorrdy o PrrĚL1aoV1o

Eřeanětrí řrěrno o !65rptrlýoh nooíobo Ul přl.rtín
přlneot. Brrlý rěgtníl g PuĚt1novÍ řad,u pogonhodďob
portřob0; poarohrc vřet trií rtraaou Jcb,o Lonróný rortlo
řítá.r toarěný1 protoř. J.' vyclov1l rřrJuě r rÍn3r,slen
Jednou provřdy skoncovat r probldnll hršbí!' tterý
v ncří lrttlol rorvířllr arenrtelaí rtar Pr DuóyĚlltrao
.I&l uř Janr přÍalÍblll v prvnÍob ěíalrob naĚlhr ěcrt.
plrr1 poJcdnánr o ocl{ tÚte l{Lrlž;Ltortl rvlÁš{. !raů-
žrnr s{ všal odprrstl.t pír rlov o ton, oo aoudí rrrrry
rěrtníl o Beyptelýcb nooíolo Jergě r toho vyrv{tír Jat
Jr Eovaaý v porrl1. Jrn 11 pŤcdatavtrr l5ypteLl nocl
ozaaěuJr rr f-rlslont r v ncJuorlrněJšír l acJdovr{l.
rlěJšín díll arĎ{ pouÍr pcrtrdll{ orl1rtvortÍ Tt.tí
v nlob lpoubý Bátn8I' notlv, aělol1l btrrr:aÍoh blrto.
rcE' v nlobř ěagrn rtor oor1 natnč problrrlal, elr nío
al arpodildví pbjn, e Jeauóru naríránír.oi

rJc třrbe vynalořtt rnaónÓ úr11Í'r pokraóu5l Bul.
ký věstní!' rabyob,on v půvabnýob vrráíob r podnanlvých
obralcoh tghoto díl.tr portlblt. taló něJcL- náanaky
lrho vFltřn{tro. {Bvrlur Jrnř by ar byl atal doltupqý
věrr1 kd.yby rrlělro gvó dílo ravrříl. Uněllotý výtvor
opravdu arlrr gpoJovat r přírrnlíní avod,y, Jrrnařr
to vyřrduJr',aby el nyšIrnLa orlln po4ranila vĚcobny
dctatly a naplatle Jr blubo!ýn snJrsllr. lll dónon1otý
kult, ĚÉitaJící 11 ucJcrnnětĚích lídrlých obětÍ. ta oí.
gařovna g blavou gkloaěaou nad poh{r.B' Elropatra pří-
volávatíoÍ v uaJctí svýob nlteraýoh prrdů podcvětrd boby
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Za sÝědtJr 'Yó přísahy - to vĚcohno. oů.óno v qerc r. l4tl.
ogĚpen|vrío.h .dqt!.il,lů. Jrr no.hl.a-gtít aJ cvcnÍa vrdólrnóbo'
ponuróhc rvěta; ayšIuke colku by vláilla ned, pgdrobnoa.

tní. a rJcmtla věcobnol oo tcií vystupuJc příllĚ rrll{f.
aěo {ilIbv r těohtoJnort1vů vzlět.e tragódlr' 'oyl.a b.y er
nohla rt{t 8cuÍó1''ín výtvorrn...l atůe atdo

lfIuvíic o tragódt1r o rorvinutÍ toho' Jak říEítr;
fragncntuo.. to opravdu ncchápotr; Žc gc d. lc unělroky
rozvlJrt a doplňovet aadá' žc by vanlklo něco naoroqto

ilpé'lg,' v naprocto J1né formě. gnad cosí unělccly ltcJ.
ně etIncho arbo snEd Í hoilrrotaěJĚího' ala gccla J.lldhg
acž dnlĚní EsyptgEó nocÍ, g úc by r n1cb přítoa vypt.
ohalo věccbno lryněJší koull'o 1 nyĚlonLa? PuĚLÍD ctál
před 'úIolu (pokud Jr vůbco nořnél aby svó lnrplrlo1
přrdca něJaké útoty kleťll) přcilvést obanřlk řínrlóbo
žÍvota, Jcdon Jcilíný okanrž1k1 ell tak' aby qnotal go

ncJúplněJří duobovní doJon; aby r nětol1ka vrršÍob r
obrazech vyělrpívaJÍcín lpůoobrn poatlhl ůucba . 'nJr.
sl prcbavého olgužÍku tehťlejĚího ž1vota tair; aby or
podlr Jcdínébo útr{ku obrazu (lal vytuš1t a pochoplt

Jcho crlelo A tgk6 toho doeábl, a dogáht toho r unš.
lcckou přcgvědělvostí' která nán přlpg.lá Jako eárrreL
básnlcLébo unění.

fiírát", ře to vňcahno nrní oděno v Baae a Errv
pcldrnan1výob clrtaÍlů. Coř arvld.ítr, úa barvítost ně!-
trrýob drtaí1ů uvádÍ ólovške v r1řer přrd unělooEor
lna€1uaoí bárníla? bohdy bývaJí vtělrny v Jeilíný vrr{;
vyJ át1ře4ý J erltqýu slovcn, J gd1qfu nácaBkrn. alc ta^l

Jodnolttě' výstlžně a plnš' ž,e gc n.avřdy vtTJr dc pl.

uět1. Děd'í sl , pokolcní !8 poEolrní, přcr{sta5Í v poJ.
nqnování oelébo okrrůu poJnů| rtaě1lo by všek př1dnt

Jedlaou nadbytcónou podrobnoct a oGl1stvý obral by ro
nán nořní rolpadl přrd oóí.man YĚoobno tu tvoř{ Jctll.aý
gkor{r kařilý dotok rtětor' Eař.dý zvuE, dokonor 1 r5É-

'tlg a lntonaor vlršr . Yšeohno přÍrpÍvá k cal1gtvort1
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doJnro lrbo el vín anad noltllo podrobního poptrt
koetJrrl. lntrrlórů. aruěplendhoo rtatl'rttotóbo, .tao-
graÍlclího a Mra1okáhc vylíěrní Alcrrndr{r, |6yptl

" 
íílrtÓ říbr? iloĚaáovall Jrtr ar raeú tšobto Po0rob-

aoetí? ?. DrrdyĚlln by lr aÍob rrró''tš t*.rll.

.IrĚt| rrěoor lašl rlovo o áaJm' laLýr P0rebÍ ro.
ohy YrnuÍr llótoctelí a Yennilr EllolEll tí' fuíIrí
L rníohu. lřtponíaall Jrnr . ía v přIrrmín; l|nilcnJr
srdct rorrrítÍ 1 Ycauřr BrdlorJrtl Jceitnó aryrlnort.
Jen ryaoor rrlcv!ě vyrBě$ čloYčt d'oLÉĚr neríret tuto
boárlou l,r.{rr bol roaprlů.

;Tcarrňr iledtceJlká n'cbo YeauĚe Í1lorlá nctoou
gřcco rtllcgulaín vášnů' aagníraJíoÍ l i0coprtt'ltnýob
elov'. oblanuJotr cQC rŤyto olJrnpct{ rJcvy JroB ÚYF
obovanl ouÁaá' dýěa t ntob ě1rtý psvab1 htlrý Í. óÍ-
vouoí duší ctnoattr Jrcu pfílo rtllconěnín aJlnšl&o
gtutlu' JCbo pod,:qánlvdbo ta|cultvÍl Dlíto; r neJra
Fo1d1ovo ót Prerlttlovo' al.c rnÍ goohas0 rpoohy únáIrn
ncdoopÍvrlo nltdy lt ffi vdřnř.r

l  t iÁtct

iDoĚla snad někdy Mobcl arr go.sě E něěcuu podob-

nóur fileopotřtnl přírcrr? toblr by nó&dr v J3vropl arbo
v Anc:rtoe brrcěla přrdnóat frcgnrnt rřr0 tllváty l bll.
aě6!. ry|d{řlt v bngtatolad poúobó v&aobno. oo odla.u-
Jr přír l nrJraasí.n crtr{nín váĚn6? B!f,d Poul. v tor
případ6. Ir by byla oobopna pmdobnout text přírvÍtn
ayšlcnlyl Jr! ac v n|tavršrc,én fra5arrrtu gqnobrr pbl
pr€Jrvlt. Ěl by dokÁlale roulíkou avóho rrnĚrrí rabr[t
taJrnrtví. ktcrd níkdy nroní být otrrrrrřcoorr.?'

!r ván tl .*íí&mĚ{.gl.r{pq 'váltrI.r alr nrJdou
a hlavy| Poelrobeřtc. to gí. doopravdy qyelítr. lr llly.
by byly soolry ýeaaňr t{rri1orJrtú a }tllorhó přrvcrrny
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do Iorxv' L leĚln proatoduobýl p'řcdl0r. tř.br la lh.
e0 Alerq.'l n.obiJlovlól. řr by u aloh přl róí rvj
ouáaortl r příno rtřlcrl|níl rttdu nobly v;lvolrt Jtr-
ný ar! brnrbý' ba dolonor rnyllaý doJrn? Irohorn tír
řÍo1r [r bŤ ar trnE.ldt nrnešl!, 11d. r rrorvlnutýn rrav-
aíl oÍtlďnr nluvírl Jra obroal o doJnr JÍ[r by t'
llnrcl{ |lmdl'r ne nařr prcotor p0eobtly. Itrnám snaá
prlvilu' tvrúílr.l11 [e ělovdl aueí doscbaaut nu,ěaJ
arrrvaí ělatoty r ryeob{h.o atrrpatr aoenÁl.oÍbo vývolr.
ao' nohl tutr bqřatcou lráru aalírat bel ro;prra' íío.
n{ qudPorl Jí uruohr{ní přcrt hnrbon, do}onoe lprortou
nyĚlcalou. fl. tc dílr pfuobí Y6B.ócďr1 bofulýr doJ-
nor unění prívř pptor áq Jaou llíly usleoEýuÍ. $lru.
.tlčrrort Jc r aleb přetvošror' aonoi cnaĚlaJT.r..t,
prušla ohn6l ólctíl onda{ |ruplreoc r unslcckou ry.
ňlcnlou bíeuíBr. |!o Je teJrnrtví unšnÍ r Eeřdý urřlco
to ví. Ir nrpřlp.mvcreour octralou povrlru aebo rrl povt.
hu nrsrataou by alt. uršní ncnoblo 'bI půÍ'oblt. čÍr
Jr dušr ělov6Ea vytříbortJší a dolroaalrJlír tíl blgbší
a rylrJóí do$.n v ní u!$dí v1rvotiv{.

rflóts u* alao byobon ca vírl t{dt rrptal.1. P;oó
rt vlgrtnll nyrlíter řc QeypqatJ aoot, F.řretoĚr Joou
rroělrokýa itÍlrts. D.'!obou JaEo fngnat (t*u Jrtr úpl.
oI poordlÍ | ) t výrar arJrarĚíob rrtrío& vášgě (ra.ro
ty arJsctší rxtr.óny vášnll) vyvolat ř1at6 rrnělooký
doJrr. r1r aooprk áoJcn poborlltvý a ncpříetoJoý?
íroborto raed rrornívat Dgyptrló aogl r úíly aarEýll
dr 8adc? Co qyslítt tÍa. řr Íradnrntírnort a Blt.Ý.F
óenoct acdotdrele tébaut rouĚicgu un5uÍ taJcaltví.
|rtcrÚ nlkdy acpu{ být obaeárgo.

třrtlal náa řclnětr. J*á taJanatv{ lr tu obu.
ĚuJr? Doohárí tu vůbro E alllrnn trlorín? l loncónt
byobon rrídt vÍdtlt9 lda vůbco |6y9tsl{ o.rcl. oMpltc
rprdvaě a v1díto v nlob to, oo a. Ý ntoh vlóřt aí
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a co v nÍcb obtš nochtě Buj'í Y1dět kařdýr kdo oá
elcspoi trochu smyalu pro pocrtt e nrcM Br oLog-
g11t rraěnÍa. řorilc rráa rer'roMvaJí v ělorěLu doJ.t!
brlaacbo děru. a áádaýob obnařrnýob rarJrarĎíob

rxtránlr. Jernr acEv.rataě přeevčdčrnl. řr těul."ElJ.
galňílll rrtróny. nyatíto corl Yc otylu nortýrc dr
sadr e pllarrtních lrl.stolll. !c Jetr lt. etltl aohop.
nort d,ívnt s. 08 poeall Jrdldn pravýa1 ělstýn po-
hl,rdro. ty "qijggqň{ ..rtF{q". L n1n{ uc nrultÁlr
vraoítlr il peE op.ravóu nrtártr vyklr{rtat Jelo o:lyrla{
pokuřcaí' Edrtto ny v a1ob vldínr Jodlně drforgol
lldrló přlrorlnoettr1 ktrr{ arbyto úcěoqýob roraěr{,
r ktorou báaaí|r gobrcrll r takotdtrq hl*ua#n (g P3á-
vě o hlldtcko ta'dy tr0l), ř.o rorbodnč aruůře púsobÍt
laobtÍvýr. aýbrĚ otřcenýn doJneoo tatJ hriiklaovr
Írr.provtrátore přl'vítale 8rvcrrnÍ lala3rn eníobra' tdJ{
o. proetoduňo lrptol! ro Jakýcb nllrnaíob Jl tu řró'
prrcbe lo graade rc61nr n,tv.ta roltg (vrlhí oÍ.e-
řovac Jloh něla anobo)t. Jrho publllur er tottl gllí.
dalo rr aaaloů a grílgtnílů. Byla J1ob rpouote c ep|,.
oova'telc tu reatupovclí dva novín'iřl' Jl.tě taty po-
řád.at protřolÍ t šroaa, Er tuřL,ln nrrrsh3rtÍl' Jeký do.
Jrn v poeluobaÚíob t.nprov1noe ranrohalao

Přlponrňnc 81 Jt váat a ověhr o1 JrJ oonl B8 8o-
bš.

obral bogtlgy" CÍrařovne byla vrerlá; bavllr hot-
t'. pel ar aáblr bluboor re4ro111a e rtlonl,la blavu
nad rlrtýn pobírcn; vňt,obnl rd.tll, rogbortÍlo s. tÍ-
oboo Přítonaí Jlstě raa,!í ovo|l oírařova! r čckrJí nĚ.
oo arobvykldbo. Jaou JcJÍd otroky; olr .Ea Jr přrš-
etgvltrlbou řúóul který uš dÁvno etoJí Er vr:atkýoh lí-
tladroh. JrJÍ příelullníol ď rtrctlll porlrdní lbytly
víry, Y naděJÍ vtóí poul. Err.lný robrtlu; nyřlrala
pohaeíad s poavolne $. vytrtoÍ; uořeký oblí 8 nÍ vy.
prchal. 8polcěaoat gc dortalr na lcretí, v ohledndr
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roufalstvÍ oítí pird acbou propuot B Jc př lpravlar
vrfrnout st do ní. Ílvot Jc aalyká br l  cí lr .  Budou.
cnoct B1o nrs l touje '  v. .íectrno Jc gl '  autno brdt od
prchavó přítonnoett1 ř lvot Jc t ř lba aaplnlt  Jedlně
vcrdrJáíBÍ ldř1tEyo člověku ooabylo acá t ř lo.  vňlcbní'
a. vrhaJí do vÍnr ernyslqýcb roskoňí, nodoet&trk vyě-
ííob drrcirovaícir doJnrl vold po ltorupcnsecir ltdé vyd'rař-
Í" ; i  avó  ae . rvy  1  t r lg  vÉímr Co dokážr  Jc ' tě  roanítí t

JcJ lob snysly.  9ebear idaěJňí rvrácrnost l  a abnoraÍÍl-
nogtt ooavoln^g rovírg{;iutrf. i,!1zí dokonoe t pud 8.bt-
z i i chovy .

Klropatre Jc rt ř : lcgoěnÍn této spolr0[or l t{.  Př l -
drvšÍo ee nudí; auda Jo JrJín ěrrstýn boetcmo Jcn něoo
tv tÁcrrrého' aboornrtlníb,o' .ad1at1ckébo by J lňtě doká-
ralo probutllt JrJí d'uřt. Uř dávng odhatl! 'rr vťicolraa tg-

Jcraatví Moky a roakoňl '  1nrarEýs dr $adl by vrdlc aí
vypadal Jako nalvní dítě. lícřcst zotvrruJr prdol a v
cígeřovnÍně dušl Jl uř dcvao něoo, oo Je acbopno so-
koulct póo..rou. nuč!.vou. proklctou rockoň travlěky
Br lnv1l l lcraovó př1 ponl ldu na JoJí ob']t i .  ďe to v i ick
s1laó povab'o '  J .ótě dloďto J l  uto nrelornÍ; přcték'Á
ellnou. alobaou 1ron1í. Á ta s aÍ prorrlcuvrl 1 v této
ohvíll. 8vou výavou gbtěIe vtioc}iny ohronút, dosytrr
vychutnat poc1t evrchovaaóho pohrdd'rrí' ař Jfuír Jl vnc-
tc do tvářr .  spatří Jej1cb roeocirv. l rr{ a Ba.Eg p<loítí

tlukot crdoí' kterd ac rogbuřrl, la vóňnÍ. ta n;ir}l ' lota

Jl goola poh}tlla1 0tróvoný prorrd véěaě proo+llrl Yť}Gnl
n.tvJr. JaI by s1 tci[ přdla1 abJ JoJí oblr.ldnou výrvu
p řUa l t t  Těob nca lýchaaýcb požl tků e  roakoší,  k torých

Jrť-16 noottrs lIaI Eo].í l  nrraí být déraonÍctténo ňtěgtí
v ton líbrrt  BYou oběT1 nl l 'ovat J1. na n| ikol1k hodlu
s. gtdt JcJí otrokyaí; ukoJlt  vňocbrny JoJí toÚry,
odhal l t  Jí vňgchne taJernatvÍ pol lbkťr" něby'  aběa1],é
vášaě, a zdrovcň g1 Ležrtýn okerořtkrm uvřc lornovato ňl

ť'
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touto docegaý v ládoc J l  aároveň obětí .  áa s8 1áa l ,u

a pyÉnou oporážllvgrt být nr oEergřll JIJíE páarn la-
platí átvotrqo H5rroe uř ocbutngla krrr; v dtsl;u ot

o ' lÁJí JcJí top lou pd.rou a budc sr  Jí  opáJct  1v oLa-

m[lku vrcholÍcÍ rozkoňr. 8b6c11á krutoot v rrí dÁvno

anetvořlle boágkou duáÍ a óa*tokrdt Jí vtÍatla pod,o-

bu téměř rvířroí. 8tr*rla J1 dolonelc Jrět6 hlou|ěJl l
v náóbrraéa tElc .. rlrýví drršo sáhodní' fantaetlolé.
gtr$ňllvÚ aalě, duĚr povoula. Jlboř eanl.oo ptt pořírr{

tam. Y. obvíl1 JCJíob apoJrní. Yěrolroo B. to podob{

odpudl1vénu |!llo A1r JaL Jr to opoJEó. rÍrretně lvr{.
ornó looo hrognó...I i iénonlokó nrrdární rcplavuJr oí-

sařovnílu dušl 8 oaa pyřaě pronáěí tvoll výavu.

s1bdo ro gnl ncpo}rnl; e benmrnýo poh.rdánín přr-

J{.ú,dí pohlrdea po tvdříoh rvýob hostí - g.rBěí a. v aícb

hrilza a děr. $rdce sc rogbušlla vrruř{rníu; ngěll sr tř1'

vctívaJí. Y.,.rva Jc př lJatc.

f,něří vyta.buJí 1olo Pnní přlpaÁnl Plavíovl. Je to

atarý voJát . t.šed'1věl v řínokyob tog!Íeb rl v boJíoh

8B rcpubll.tuo Ectouří po rorkoěíoh. Přual výrvu. pšo-

teĚc Ba v něn vrbouřllr bsdd dušr ň'í,nnae. ktcr{ a.do-

ltázala endct pohr{Ání áony. llrJdr canoeřrJrrl$ o nl'o vío

nrř o sl lpou pýobu; onczlad rpění aa voJenaké ct1l

e přcrto Jl to o1t ělccbrtd c rnř lý' c1t člPvěka| B ttr.

otroEa| Jrjtě t lóy alní vBrobno ltraorno; nrřret a gLá-

38 Átraobvátlly avýnl plencay JeiÍtě všooluro1 otnpdl1ly

a nrnakarl ly JrĚtš oelcu duňl opolróaogtl. . 'oště EÁ

oílu L lápcau, alr na JoB ólorrbo?

PonloÍtr na přrdetevltr lr budorrcnoat1 - hlr Kr{-

tón. nledý lpllúrovco; vyaaavač bobynl {yprldy, řrro

kultu roaloál. .Ie Jr$tě nl^c{ýl !d přlbytek žlvotníob
eÍl, oddcvá gr rozkoál rl váín řÍrrl JlnoÉrké ncopou.

taaogt!; takové uň Jr ralddí. Děrd vóat dobí.o , /*a u!oí-

rá t l tr, ldy Jrho doJny Jrou Jcátě evěÍ'í e přckypuJí

Ělvotcra. lírgní cetín rorčarovríní an1 louíalgtví...

d
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Kdyby růgtel nař,lvu, d<lžl1 by ae arůdnóbo sns,thu

tícronova. ktcrý É't rapsal  do děJ1n.. .

DuĚr báoaíEa v$ak tcnto obrag o.l ln.tla1 noruohl
Kleopatru vylíó l t  Jen JaEo hyrnu' & tak J l  etrapoň
na okeanáÍt al ldňt l l .

stoJí pí.rd ní Jtooob; nlkdo gcguc Jcho Jndno;
oě1 nu planou cxtátí lásky1 argluřicná aíIo nladlatvá.
nckonrěaó vcĚaě vřr  v Jcho or.dol .  0bětuJt avůtr ž1vot

radogtně, doEonce aaplněn vúě.!noatí, arrl aa aěJ n6po-
nyalí1 hlodí do cÍseřovnlny tvářl a r Jrho rroků sé'*í

tolÍk obdlvu. to l1E betrnrcnóbo Ětčgtí '  to l tk,  ó letJ
lúeky, á l  sÚ 1 v bycně aa olan: iÍL probudÍ ělověk a cí-
gařovot ulpÍ ag Jl'aoohovl llobIrÓrlr plďn ralíbcoí.
Jcňtě btlr rohopar pooítlt rrlÍbrníl

Byl to všrl poubý okenř1l. IÁdaký olt pohael.

zato dlvotá gvířrcí rxtárc 8. roÚhořrlr Jrětě nohut-
aěJěín planrnrg' roaoÍorqýa uořaí prdvó tírnto pohlr-

dln. A!o, tato ousf allbuJr ncJv[tĚí rorloá t &alyla-

Jío Í'. vlruňlnín, prorúěí oíraŤovaa olavnoatní pÍ'í-

BBhu.. .  te,  básnlotví JrĚtĚ nl ldy ncdoríhlo takovó
nrohutnoat1 a eorrctřrdóaosti vl vyJódřrní ;latoau.
0d císařovnlan čeuglskóbo v3rtrřoní troc tětro, teJí
B.  dcch . . .  A  vy  n ih l r  cMpr t r .  k  JeIýa to  l ld ru  p ř l -

chálr l  trnkr{t náě bosaký v3rkup1tr l .  . .  s l ,oehopÍtc
eán výrrr -  YJr l .upitc lo. o

D1vně by byle ulrněten^e agllc dušrl ldyby v níg

takový obrar n.vJníolal trlubĚí aotrln aril plkeatnÍ

bl'atorfs.

t{rnlřcnr a1 odopřÍt potóšcní uvónt aa tonto
ďatě ú4rvrk r doptau přítrlr. Eterý aán aapaal'
bned JaE o1 přrěrt l  břcgnovou rtaí Bulkóho vóatní-

ku .

.f,dyby Isyptgké Boo1 nchrdaně byly pou|ýn fra6-

uoatcm, ncdelo by a €  an1 pak řío1 o básaÍkovi '  Jako

d.
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byl Puškfut' Ěc ncJsou doatatc.5aě giluňlvnřld. Eglrptakó
nocí př1ton roahodrrě aoJaou torclmo Kdl J'ou ty příg-

aaP.y nclovrřrnost1, ťragmontcr:nontÍ? Konu oůře př1 té
poé1rrůodnó rÍaěrnogtí Jcdnotllvýoh óártí1 o|lEovó vy.
brenřnogt1 e rcvrácnogti rrnllnout uorlrnost díla?
čt"nÁřr dobřr vódí, do Jak drnahocennóbe ráau aacadtl
Puškls nádbcrnou perlu rvá porrlt' ktrrd 1 Jrnr byla
oad. Jloó drabí. EgJrptakó noo1 J6ou ínprovlrací' all
tavrĚcnou. doE'onalou luprovírooí. Yc1fiý bá,aníl tdÚ-
lel aaproato věrchno pro to, aby aán rví díIg vyloEt'l.
svěřll Jrho přednrccaí ltolovl - lrdsuílu vyrnootlóerr
ne žírnó půdč uněaí1 rrrnšlol do norku kortí; ělověku
ptoĚtóbo Óucha e ncgkežcnáho c1tu. s nsproatou gg-

uozř:rJnoatí řcknl Y erírtokrctlclén galó$u| tiltá'.c.&,
ge*gvna Eěr{JryEoho '! '{ 1enoů. a t údlvrn alróuJr' Jal gr

govcraÍ barbgřl raóíraJí uěkllbevat a poohroht{vat.

A to tlná' Jú patrno' dodncólo" Y tgrptakýab
nocícb sr PuĚLln uaělcoly vyalov1l 1 k otárce . ktrrí
byle pro něho ooobnll ncsnírně dů1cíltá - l otálol tý.
kaJíoí ao něIt*.r;Ích agntFtJL vltqEu Jrqěn{ kr {oqlr{-
&qflÍ.il. Ea otágEB JC dogud otovř.cná. Jrňtě dnrg by al
lmprov1ldtor Íoaí nobl rnovu doěEat výsněobn grvrmích

barbrr{. Jagl opravdu prapod1vný aárod. &řcJně právcn
k oda PuěL1B vgtáb,l Frtratovo dvoJvcróít

Ir aotto 1 6torn1 nubllor1 c brcví
istoc trar gratr g oul, l 'norlr noa ďole.x/

-_-;---------------

^I 3cn, krtr dny v l'ótř Jlou ulhavó a lrrátkó...
rodÍ lld. JcnĚ É€vír ře an.tt Jc bolrottúo

(Přct. o. t|aEEová)

í
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Když nán někdo vypráví o snrtl. e příearr ne
bohy podsvětí a uEazujr nán poDr;lvěí Boketlr a' Blg&.
J.icí h,ravv, aelIoucbánc Bu s. srvlrekou lbostoJnoetí3
nedoJíná náa to anl ncděsí. Jrn však' přtJclr řcó ra
mocnou f,ypr1du e r1até ložer bnrd :artříhápr uĚí.na .

to ncs vzruĚuJr a vyvádí : níry... ltánr purltdnskou
krcv; málo n!.lujcnr žLvot' proto vldínr v tmění Jra
pokušlrrí...

Ano, šprtrě roeunírr rrněaí. xlnauóll nág tonr
a.{ PuĚklrr Ltorý sán v nďí rpoleónortl atrád^el a
za$nul rřlJnó právě protc' l,a byl rcrle a boz vý-
brad báauílrn. Poult napr-eeto aylnýr poohopcnín Jrho
díla a1 nůžcnr vyerětl1t vĚrchly n,ravopočcrtnó tlrd-
dy Rrrslébo věrtníEu o anyalnost1 a JoJíob rrtrénoobr

lal ěrrnó nyšIraky ní tábly blavou' Edyř Jorr
er sngř1l proEorrrat gtatí RugEóho věetníLu. Jak sl
vylož1t Jrho ncuvěř1trlnou tvrdošíJnogt? ěía 'y".
větllt na Jcdnó atraně to cudnó lanlóováBí' na drrrbó
gtraně jcho gnĚlogt a odvebu? Y brrděčnÚ hnlro Jarn
rt kladl otáglul co s nÁní brrdr; oo el ny, acš{aatní-
o1, počnrno, budr.lt uán Buký věstník v tek důlcřl.
týcb otázEáob tal Ěpataýl uě1trlrn?

Raský věstníř ghríří ne naě1 rpol.eónost x l1tr.
retu.ru vrlÍol povsnrčraě. ňrEan r'ovltoll' žo sc n1 ta-
kový poblcd ra,nlouví; př1vítír Laždou !'ovancsrnost,

Jln budou.ll n{t povzll.Biní lldó oprevóu právo gou-

dtt nár avyeote. Brrgký věatníl vyěÍt{ naĚí l1tcrr.
tuřl po}ov1ěatd nvšlrní a oolovlěat{ otty' oznaěuJl
naš1 spoIcěnogt te rprdadnou' blr vlectuíob ráJnů'
brl gamostgtqýoh nyĚlrnlk, duchovaě nrtvou; nlvyhra-
něnou a slabou.l

Podlc nóho Jr to soud' přrraý a obroně vzeto,
nancJvýš npravod}lvýo

-
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číne alc zanýělí Ruaký věstník př1apět k adpravě
nsutřň'raóbo týtavrr? $o sdn děl, j  pro 8F.: l}e énost 1 líto.
ratunr?

Podtvaí věo l sřEgtořc aí|í pod nobana tutéř vrgt-
kou půdu, přcatožl se rÍl naoMrí uprortřod apolcóuog-
t1 chaotícké B bloudícíl rranyolrl rt, ncJcdnou oglovlt
uÁg Jarylrn cpolcěcnatv{ irřígaě rupoř{daEdbo a Vyh.tra.
něaýn veřcJaýn níněnín. Aby doEáral oeĚ1 sÍ!inr.$fF.
rcghodl g. pron1uv1t gryůýp Jaaykra, e protoře u n{r
dona JrJ noanlrll, vyr'cJě1l st b,o v Ánsl1l :rlbo Y aě.
Jaké Jíaó sraló gemlo

0ř1daoat tohoto roghodtxutí ee nrJnat*antněJl pro-
Jcvlla prdvě v aaňcn případó. llrcka psóí r lonrdlr
končí1 Jak'at'lr doJdo na ctutrónogt. Irs.rJ věgtníL
opravdu nrrně kř1ěí' řc všechno Jr Jaeoé e proetó.
ža et ačí p.ÉídrĚovet 8. ldrovóho anyslu a cílc bud.
dosažcno; rbytcóně gaatírí r senlčuJr trroblénsr' Jaou
ř,Ivó a aavcdorT tralasqýn tráría a ráplavl kra^eoře ě.
nlokýcb flgur vyatupuJí přrd náaÍ vr Evó dřívěJěÍ
na1ólravost1.

Nchodí ac. aby sc Rrrr m'skov.l re ra611ěon8. nubo
Pis"Bgotttt. Tea. v rretÁlrnýoh e vybranřnýoh e;>o1rěaoetrcb;
by trc v{cohno opravdu vyřoěllo ryohlr a JcdrroanaóBě.
Íeché to :Ruoký váetník vGtE. na vě.lotsít tan by nad
něěín takovýn nrseěglí ncdltovot a a1ldy by Jtn g1-
přlřlo do hlevJr Efovnávat htreěEy a urorrqinl d,Áraral.
Protoác alc Ruaký věgtníb Jr rurký ěrrsopls' ptrgel s'
dorredÍtovet ař L o*prootórau f1askul

RusLý věstníE křtóÍ' ž,a vňlolrno Jr proetá e Jeo.
aá| v Jrho nebubřclýab frdgíob ac všrt acdá naJít
IídqÍ vvltx.tšl-Í qÉ$F. A pod}o ně bo e'hý věctnÍh
alní a llnJl-4í,t nrF4.ti.

ť.
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Jr.lÍ toqu tak; JaL ncvýelovně Íolr"b6 nní
Í&ít aabubřrlý t.íB * ncbrJ1etý Juryh etat1o E ól.
arr or\ý tta pokř1E? tbho a proč Jr třrb s ta|rovýn
úgllín tlanat?

Těnr ěprrtný příkleó to &rrrký v6gtoíl ddvÍ nrsld
lltrratuřr t




