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Brírl.ís stsolbe

Fatnríct

a rotyš}nry p*q}oř$l sqspgpgt .řprol.g!

stglo t6 ts v a&i', kóe ř}uva páela kdya!' ***: Po-
ohytala vtsecbny ovrídy {tenkrát íÍcb bylo JaĚtě nále)l Yšoch.
nr JB nncpala ůo Jg&rlobo pytxs a pnk al, vegeIe hríadala a
pobnpovola E* na pnrěnd břeaovd větvíěca, protoža JoJí }rrd*
vy rpokoJeně přeĚvykovaly na výeluní, Xd'o by Je taky Y}]ťtt-
Ěorra}l kůyř vš1eb'o{ ovádí bauěg}{ v pytlÍ"

Jgnřg ovdití bausen{ Je pro pggdóky poůlo eábo ar{gonr
aobeapc6nó' protože Je anaďno urpává. spánek Je 3*nrrc gdn
o gobě admvý* réž bůb dn} věen lÍdem ůobry sp'fuskl Ale
pro ř}unr by bývalo bylo ant xcpňÍ, kdyby pytel e otrdůy po.
vsgÍ,la dn3gko o{ rvýob uěÍ. Pak by gÍ Enobgn radogtněJÍ po*
bvlzdovgl.a v břízdch. Dřív pry Je1í blea aněl oteJně Játavě
JaLo blag en.lě]'gk6bo krbn.ll Bls Jak nĎ'nÍ aněJí gn.tělekd kůřy,
to anaú v6dd Jen ns nebgsíob'

Á ta} řluva utnnrl.B... ťebéy neJvětĚía pokrakářw byl
Ialc. xdyž uvíděl, ře žl.uva uEgrr!'a' t|.Ěo ne vyšplběI nabo:rt.r'
a psaots'.br klopety J*ko aůřkgpr{ hauřťoť pytelr

PJrta1 pyankl g ta,bovou gl.lou, ža mk rpad.l pozpátkrr aa
E6!l 8 at.ffi1l gÍ. vgg' ffi tó d,oby ee aměn{l v ao$vEtěíbo zpá.
tďrÍkg* 0YáůÍ, ae roaxótlÍ po ce]'d agmÍ a řluvn &odnga g
pláě*m pobánd krr{vy.

Jí
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Y t6 a*eÍ.o kůe řluva pďo}a brárryn ř11 BdyEt lrudrc. Eo-
nupak vděěll EB gvou noudrogt? $Irrncl. rrebo bYěadáts?... Yy-
rogtl v nejedte'b]'ejš{n kout}nr Emě rra' kraJ1 tnavóbo l'ega.
řtt v tícbé cbaloupce, JeJíř obo aaha]'ova]. &voce rostoucí
cbnol. srygrok by} hugtě aarogtlý gysavým{ vs*ví"&knrlÍ vř.ogu.

svstlg padal.o ůo Jebo donu sb"orar Íóe aosával ve dne
v nool. u otevŤeaóbo oIénka v d.oĚková gtřeĚe Ía&o u vrátgE
óo aabe a roamlouval ge slunc& B bvězdení' sagloucbnl hla,.
sůn ďínýclr pvětrl' vl.*ě} kona.by chod$.t po nsboabó louao $nko
obyovgké pastré prívy e v J eho b.l'avě Ee řa&tly nepřeh1edn6
sloupce ěÍgel' seřgŽoval Je a spoÍova]. neJobdÍvrrbodněJěiarí
apůooby. Byxy krtígaé ty obrary bvězd Jak obl,oha v aocÍ. Á
nmohly být Jrrrón neboř f,uňo tohoto ó].ověka seea byte bvěad*
uýn oůtxaenn reád.y n*benký papreok paůn.l d.o $ebo ord.sg Ja&o
do otgvřenébo &rětu, protože on adn neby!. níc ltnábo neř
rostvetlý gluneěnteový květ. odkud r&i sluae6n1eg hlarnr Přo-
tíženorr a]ntýnÍ. nyělen}aml., od.tud' i on ně} wou noudrogt l

T ngct po psĚíncs vs vřogu příchdaíva3a * ail-tř ge ůo*
tklo rqoay - {o tÍobs cbeloupky Jsdna ae tří laakavýoh gudí*
ša& - Yťls Mtrla. tlksaovsla mrdřcovÍ aítě oaudu, ktoré ilrĚe.
t.a v ialsor á oo v níeh vírtěl t'.dj.' kteří uváalÍ v {onýšlt.*
vogtÍ. e éalošnó ngrrd,rootí Jako mouohy Y p&Ytr|.lóí eítÍ.' Yi.ňěl,
Ja'h sÍ. holrÍ v Jejťob těEnýob mgskácb".,

ňDokoace tlougtaou a vypadaJí tek apokoJerrě..*i
nBgz pobybu ae vřdycky tlougtno. á n.rgěnoc na íaíícb

tvář{cb $a andmkou bffřÍcí ee smrtí, nebo{ tí, so 6€ a€}sr*
tou, íaou uř nrtví' *. kdyby JÍe tvdře }nretly Íako er}ře,r
ilítávatg 3ékle"

|tJak mobou áí+ s tak rlahřm obzorem?;
í$e}ořtící taky rpť ktídaě ve gvýeb brobech. *nl. ta

ngduř&í tt&ev Jí.m rre*tlačí boky**
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PEŤg qnitala a hedvdbného řátrn.l rdzrtčné zrcátbo g
utn{ral* gnr{rcovr á{aatný řívot" sl kráauý Jabo agl.snÁ 10u*
}n a t* }m*p byla řířd Jako ngbon sořnd, fio fises n$bs byla
ta lorrbgl r*ebo{ }Í.ád gt tu proob{uelá ngaÍ' glunoÍ Íabo dětí
moaÍ obr*voffi' blatoa*by a v JeJi'ab vlaaeob ee třpytíty
bvňgdné &ocrrny Jakg gpr}n bobůr

násá to mudro urr{dě}, rnvřal s\rfir rrv$a&nou vyhlíd.ku,
Eankl svů$ dům n ss} k lí.d.emr

x

sc}' a Ěel, ař přtěel. do ve}&dbo šetldbo n$gtat By}o to
agJvst$í msEto v t6 aem!', kdo ř].uva pr{al'a kÉygl. }xdw"

Iěato YJreíka[o tťu' ře ge tu neatEvěty chncny noudrog-
ti íflo v íiných věěnýcb p6gtecb. stát&y norróllostt byly pří.
Úo nB ut.íeéoh g trříĚtícb, takřo noudrogt byla vĚm rnadno
{ortuBtuÉ a vĚÍ.o}uní. ues bytÍ noudří" Á vĚma vlá*tn Jem Je*
ůíe'{ norrdrogt * pa*nÁetka"

Ťoto aěgto bylo J€daíB u n*JĚtagtněJĚťch na grrětě' se-
poanalo mrk* uev6dcmo*tí' se{ mrlta poznÁvdní. JgBo lmpa,
btgrou Ťřůy veěgr roagvěcuJe mou{rý noční hlídgě: Í!8 všgcb
ulÍ'o{cb gdříta pntnÁctk*'

Ng robu kařds ulÍ.eo gtdly rih1g6nó ůřověn6 gltářťsky

$eduo{ušg Břítaoalrd íaeo stťděty agd atudněel". seplál na
nígb řádqý avatý oheň* Podobaly 8e opíše Ěerycov**ýt atolrla*

Porrae Hřeg}o bývslo u níoh n6kké, sbÍ se tu gobl.o 81oxr*
áÍ't norrůrogtt vgods { v3.gře. Wl. tu tíls rtn].e&, nn námá ntáf,
d.Ěbdngk pÍ.?sr nx.6kc' msd e kuřecé Etghno. frl.usba mnrd.rogtt tu
ilorábla zřeJaĚ neJwĚff progtoty . byl.o nožao přt nť JÍgt !'
pítr á v Hegl.e reůěl tlouĚtík' JeboĚ tváře Ja&o alunce vy*
sařgvaly *dost z noud,rogtír temeno ht.avy rru enrítílo ngrrdnÍa
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tí*mětem Ípko u#gť6ek. *Tebo solo ner$&s3.*o gs $##u rrřs*kY*
Do $eho os{ gueň níkcty agnatr3..$&1$ ngg* Y $e'*nr$ rt,lgs drřet
c}šgvou h]Ř3'ku e rr*nr}r6 mree nn}írrkgu gek}rrkll*

solm něho gtd]-t 1Í.ď6' amrřÍ. Í řany' výra**{ t {ňtÍ..
*{ tyhÍ' gtař{ ngbo nladín vĚw ííe brs3' n* rtgah poudfiý
tígnsv" xeřsý kglgm$dou*í oghotns příetupovpl & ml&ra*vÍ,,
aby ce pn&ťve3' J*k vypt.l douBok e1a{k6ho pl.vx, $nk aí"
utř*l rty o ag gkloněnou hl.avou ggkg3. nekryrleml čo brxlky a
pgčíta} l

n$*kán* geklfu Bat*mrict,
$eĚts Jednou pat*nd,ct.
I{&o nevěřé' a{ Eom bě&{,
rrřewěň.ěť sa aán! t!.

*Fatn#ot l fr * pnevJ"}. m.ldrp g r1maěv€w & ukdg.nl ffiť$ btll*
kur tY$í.ebsí fi$ e*$í Emá. př-o*vs&ě*t* .Í*n xt gse bř&f sřÍ.*
rtgrp{ * přopo${t{í ní. tgl Inr&a n* gbavť pocfu& a roabontť
fi* 1' sí k1$.ě a n..{ * ďo$t"aÁ noudrort, &tegd mrláe slovřkr.r sřt-
nsct &t&gtť , J s patndct Í tíelr g{ maeý p#,Ěrtonrpí g *dm ge
ps*xr6ůi[t t tl

á l'tůé psí'*tupovgl.$' ó g ppsetoňuohob *msvm oa prrtm
{lotýka3.í vrorrb}ů vynďnnrrtý*k ve ňsovs a Jry$í*b. úgta $de*1al
sfutnágt | Á&s' oprav&r patndot l ft

Á1o wlggf uř ae'. s€přt.chdgerÍ' poěítat *

std3.í ra ad{y *ě*h' kteří nělt $*&ts ns$a.hd po*byby n
ktgří *ht&xt BřístÍ}nout nnrdrE* Břt. neoprdvaén pesítdn{
lnroubh& ngbo sÍ. prontě nb:roví.Ť v pw$t{ a:rffir obl{bmfll $sř'iř*
drr* &oad ntá},í, aa aádť t6cb*o }l.&{. $taroÍ, klÍ'ďns pokrrř*ta*
xt svs dsnky a kMboeÍ'Ií o vĚeltěemn* }Iol.ky ae pošťuoh*valy;
mÁ}y a p*b*x*va}y runykí Ůop$t sbrcn"rpa}"y pří tm osťfu *
pnbu&m3.y po nil.á{auo{gh* & nl}"á&gnct ne vyghloribsll.t ?$mpg*

a$o$n& petnsct, ovšemnřo patx$*tlfi *0Ó JEstě posítáte $ab*
lr}*up6 sťssr"** Á3.s tí mgudří Je d,obrogrdgsxýn bagcfin uklÍ'&*
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ňov*lít fJen a{ to přepo$ftg.J{, e{ to přepočítaJí. to vř{yc*.
ky potóší's

.*' n}"g.ůÍí óĚvčcítJkq mo*d'i."e p*.siě[nr *Wlg eÍ. t€pt*tí *ňtrÁgtl
když sEm p*pnré poěítata. -ťr httsd nt vyětc p**xdet $ak.6 sceě
e tí{toví' sa{:ťpEk ř*k}, abyt}r u& ttr{l nep*síta}a, e, hn*d m{
dn.l uš{* *}*rr}ré $a'í;3"- Y nod.ě].Í. k r'{i*l psÍ*háaí vřdy*ky to}{k
bos*t} g rrsíchrrt. vě*í, ře patnsct Je patas*t*** ďa,hýns, rn{l.n*
vfns' k:roks křdčť výv*J hrps**u e J*k ágertr tt cht"aBcÍ raoudř{!
sopak Jsoti Ješt6 rm gv6*ě }rlupdcť.tT

str*řn*í něk&e ne. ve::kovs, a}.* taáy uá Be.ř

& opravéu' Tštc}inl" tu by}{ nou řín vsť.o}rn5. posítal.í áp
patar{ctt.* .Ísn $efirnou nsklo napoě{te.]. fr* &pgtnÍ{ctt" .ň}g ten
brl uĚ {drnng aggněsněn e Ěř.pmexut * xtť&*{l gg ínk* gt{n
g}rfilfir| s' kdyř $ofuau *pÍ.3.ý mrrěr* sek3 $en třtxr{ckrátr y&l,ch*
nf pť-eotc ngpočíta}.{ patad,c"{; r srotoře uě n{káo nens} pcclt$r*
by g kafiďg bra} d,o n.rky hůj.klr pserlm psenv6dsqm', ř* Je na uÍ
pa*n6*Ť vroubkr1" *ehle ě{s]'o anE]'o x*dem pořs& v ušíEh, nebot
mrsrc tlorrršÍ.t *vt$ obvyk}é kr{::rínd tínnto ve3.k*lepým trákenc*

Edyř geke.:" *g bů}kyn ob}etovalo J*h* !r3.*.rnr sermd arp'8no
nnrsbn &**ré do.b6rgn.vs barrče}ol ffsatnÉc*s*st n paturío*B*s*! fr
Yeser' kd.yř u}ořÍ.J. svoir bůtk'r a *ekyrkrr a 3í*d &e rsuslráne}í,
popadl mr&rg nuňť roJ a ho*{l ho aa n*.rn{. Mouc}qr leg}y od.chs*
ae${cťm d.o v}ggli a bruěe3"y l *3atnríl*C**t, patnr{**s**t ! * 3a
**[r6n n&ets bylo e}y$ot patná*t a vštcbnf pšíapr}xobnvglj" srůJ
ř!.vot patná,*tce' protořo to by}u ]"Bvnr$ n věm &ontupné ěíe}E*
$*byl.* tt"{c vstšťha rresn rne.nňíh,o n*ž patru{ot. Yňec}m}" bodno*y
by}r na patndgt & věÍ.*&nl. řáůe].s pntnr*et* Á tak k&ždý *a*r ng
&směgt{*h í v u].{*s*h korrr{řÍ n*ud'rgatí vyggkávatÍ ng. rlqýcb
bů3.káeb pa'*nr{*t}fii.t ' *

nr k $e$Í.gb nltds*m přísa3 ten prnrrý nnrss*r s{ ga ů{va.t
{lo $6b}{"ma asargěndl*o srcstkg* ,Ioho v}esy byly bť16 íakg gta*
xd gtřťbrg &. Belo vybleňls v myů]"*rrkách ,Ínko rnř}'gut}ý pofluť
&6me&*
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{f,d,g s* v tgmtp wěgŤě ehrsm moudpngtÍ.l Bťto mě taa*
e$eř{ Lt*é * doY*&e.ť*

řsax*ovs *hrdw tu ngxnsmřř * oápov6&$} kwds paqrůrogtt
g $nňpfltp*n rlm&rrg$g & 1*ó6 xe *Í'gř-ngÍ. d.ltvtlÍ.r

sťo$*k &'Ě tl vás l'},fi nlkdo neuěť?ff

stx* u#ť* eaEeý *.gn E*.kdmg* Á&g rmóa poudrggt Je axď*
ná * v*tcbns' sJ" axní{, ÍgÍt poh].eň* * g gk3.on*'} se n&& bů,].kmrl

t*s€&dm' nekág pn**nsat;

$eště $*dnotr pat"*xí*t t
ff*o ngvsří, e{ agm b&B{n
přogvs*čí gn ggÍml t

řYůdís? ř*oslts p*tm{*tl 3ř*ryočtí *o ssffif }fitlseš xe Břo-
grr${Eátl rnrsť.n go ka'řeý vroubeklt

*&tmd*t?fi * p*vaůe*bl gÍ gt.gÍ.nea a rr $*bo n$ícb vapt.á}
obgň.

x$ptt"}'e #dv*Jte p*sťtnt f,ětgm a žebrdkrire" &d ň{slo $a
ln*.lí&t *t

í*etil.'fur sh**gb**sh*l g* tE povÍadt JBhř ruíl{ónŤÍ -

Bt*}!. gc lí*d $***n {mbdbo g pglrx{nrrýn rÍmňvmr

á.IE korář aďn*rgcŤí vářn& pokláá} nn' c{gÍJilgn* pob}apa}

btaáým prstffi nn nnr* n*rgňřs ěel.o n pcsvaf b}avqu*

sB}.ág*xt sí}.gnwg ! |'

Ávs*k ctmí.ngg ae vmty$á} g prw}uvtj. k těmto lídgm 1rs* '

*rryk1ým"h1ag*m s É' n€6vyk1uo nevťd,anou aí3.oul

lřs€t3.t.ón Ja hrsgdn$ mosa, nÍ.'I.$"*$n $* bora s{.nkrrn +tlíón

$g a}ntý erfu p}fiý 1revť*6lÍ$ho gmg, xnt1í6n $e hxubo$ hvoa&*
s**bt* pr.*tsk*t ssku gťt{ a npo$*tejte vodn{ bas$r nocbte
peůn* pťnek n*gÍ. pr*ty g nví,&{to m!$.dn| spfióŤěts fiťn& !|

xýpoo* xpořétejte hrrsa*yl sa n*b*" $* Eto hrrěnóných *k*an v
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bsEůfu ob6 allÍ.óa a Ba
s*t&y v nekone$nu aněJÍ

kařd'fu ní1i"6nen ngkonEBrrs qí}l"&ů.
Jnko v mmouut n

&le ob}vate16 n&gta bglÍ. *vy&lť ghgů!.t $on po HB{án
dldřděÍrí, Jak by nohlÍ. něco tďcovóho pocbopít?

il&lr{aent ! pokyvoval.Í h}av*"p{ kovÁť.Í norrilrogtí"*
řB.[ássňtN $í,ěe1 ůgv a tah&l'. *ígínog ga ótts* nHo.Í

ty nÍ,I*ón*t tsy pí]Jonáříl n 0í.gl,nec Jeát6 něco íd.xťlr *ta
noucby přobluĚí:.y Jebo clovg. á hovářt noudrogtí ga tLLá*
!šr'' Eáá .yýEí. o]'tr*řÍ a oóř{káv*lí t řse&án, lekán pat-nÁct .. . fr

Cíaí.nec opuntíl něgto. 1'íd6 bo ryprovo{Í}í' ír$o itěti. v;p*
provd,aeJí blupáěke zg v$t. sěbteřÍ gc ffiu{u a tabal|- hg gg šn'*
ty. ď'.uí bo l{tova3.í, že ge polnátl ne ťoall&ll $orcttnc ho!"}y
unr gtrkaly kglděe ůo torby. Á opuotÍlÍ. hp n,ř ta n6ntE&ýxt bm-
nÍn:!.' káyř abougtla vgěeťfií t&&r

x

}ár.!"rc gtdl. v noel. Y gotlslrrku gvébo lsga. srd twýB
bvoa{lm Jasně gásí}.y hrr6růy. V trrívě uř byla ďrla{nd sos&r
íeho tváře byly vlhké' Ío}ro o6Í' BtrnÉ utrjon{'

Ttm tí&e přÍ.*toupíla Ddkla' qníř se {otkl'B řQfrýl
po'b}eetl* gvou nx.atorr r:r*ěkou íe.ho chladnor.r tvář t poů*,*

la nu ěervenou horrbíě&rr se aářívě bí}ymr gkrrrngltr

oso Je rnochmlirka. sgJd.řév nmrgíš vy{rubít mmrch;r, íína*
tě qÍto{o neuslyší. I.,íůé naJsou zld' Ťo Jeu no:cby JÍ& atr{]'e
}rusÍ ěo ufií, ře uř ntc nevať.neJí* sohle bude neJlep&Í lókln

á tae mrdre rgaréval nochmůrky. BěbEIí po nícb EttvsÚlř
cí * nogbmůr&y vpríry JeJlch Jgdl p3'aa&[j. ga &o].en ntcb bgňí
a nořífiky noobcmirek ge loskt.y gd ípjíob Je{ovatýeh El.í.a'
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{daou v nocí Je nrárc pol'oř{ Ůo ut.{or &3r gnĚuÉilr &rř'
{hy nmk6t * ogxó n$rto **páobat r Těec&mp br1Tř tn arěncrr
mÉEt o lldté E o{rqřm buóor rí vy6gaátrt Hto{Y o r}.enl;
l nň*to nnJol.nm atxghne E }lůs tzařnou nnr}5nrthrt * p**.

$&rt* eřtr re !Ín pa& lnrdlnr tddt }Gí.řář*' ronilrgrtí ec
řťýnt rffit* Pgtm rrrttnorr tv íg$Íab ort*ř'{fu* ty Bem*
corg;3$ figt}y a postrrí gMry norrůrogt!, ur m|HďíIúr
bgpt{* s vřMGh oh{ne* tam buůonr ilan Í nooí ;t{t xraÍ r
'trř' ffiEí' $emy t {lívty r Wdtor posítat rlrroe * Mg{ty*

IolEá} řa íednrrrr rg donosÍt*$Í rř r rír',&fu * íg8lou
tr.otř gaanĚíí v nr&gnafinr $n*o n'a bťlfu &fiBrolřtl*
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