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z dlrobníěe& irarry hÍl.a'

!fiaňfut ěsěffiátuťeÍřrí tfi[lovÍ.' itobrfun 6t'wětrr1
Jeř JeĚtě žíje, e běloanrffcb on*'gínglů vyt'rgl,
n#org,ÉÍ-r. a a ksůvolrlďgh ss*t Btroten s pg ;v6t*
poaílri

Yáol'ev EraníaW

. " ,
l

B{Ebrarrilt. trottorilnmgká ep.l€rPíe. ;

&ořstlÍí paytr{trfr &ůlefiítýcbl vs *v{ dobs; rýwmýgb
p*rín.

he*e je lo k mícb.rr ně}l za to, ře éět*{Í la*arrort
tgřl,cír ře nÍlolí on' a}a orr"t přežÍ.Jí|*..

Y nťgtní}atín }úe ři.l volt!Í.še' a$ Pobavmá nne*erol $n*
.im nohr ťí.x.ogeůarnat v tgkol& p$gpyclmt vu{s{ přgce J*.o
grrmo*oí etdÍI"l' porrdrcatí nap$d&xnd Y Íttůu1a*

salc Jednočrrohó poětyt
Přát'lló nnĚíob přr{to} ígou raĚÍrní BsÉtolá.r l co gryřá-

*.ilJÍ nnšíoh p$ďt*t.? fi*ř{op{{brB noíreru nn$'fií pédtotir Á to*
tj,l to bolÍ, kĚgE na to přútelé aapm"{baJ{'

tfidn fiíd' fttrry' Ihrgkor nílu*Í lÍbreí{rrrlr,r .áJ.& si&dy Jgm
*nl' an. ekapEtk ncaax'ÍtgY&lr Ee Jsm Bělonrg' ul}tly ro ní aa.
řiobtElo být nsbb Jía&' podobns íako ď nouryaillr aeryrl*
ná ryřt'.ga*g, ile bycb nřx být áenor. .Ínm Bf,xgillt pldv6 ta&
Ja}o rntř, a Jínat oe proats neóovedu ra gvět {Írrrrt'
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s*gqr to *hrř es61a óďI.íseé v&gil. r kůyfi vnÍ{n m.{ o tw,
$r} w gtteg mrssf,ml e kgprdl gl, ryil}":í, ře ufi $o gmmdl*x*

Bt&fr.y se naxokgm6*o$d je$ gf,nqrpy* gvláHtě ty bilebEko
aatopané.

&wu .$gw gÍ př*sw*t Pavírrín 6. 6 * núnoils} rpř nrryrá}ot
3#l tkfid sr P. il& wyn3's. eels *uskd íwdf*rm * &wtí.m drstx?

I ra&*vňemd s}w$k. moh* nopatsebu$a * ct*s* Ígn mo*

M ryglťte, *a nopsťt*} bu*e * M ssdt fib$#tíYsst*
n*S p*{ts}?

s*v'atít{ €sffi ne vt*t*,3g g ďrllos*,*d *xtrssb#t o*rty {o
g*nan,ntsí * g tr*buny po&rf,vd nprsnr o rrý*b pomnntotqh, ff*
ryn*.xn.$ťď'ÍJrfiretl a ndl*Et.*mr pgtil,ttghg.r vrrr$lar*ť *

tlbtm Jampr x*udmrnÍ' íňl.j. nn prqhl.*{kr ffi.rr*$;ilý*b
$ír ď'g ť's*tn ře Jsou {oc*Ln ps}má.*. átg trg dstlb* ntrraaě
:* r*Í'roke wml"csoh baffiónů * v$be€ eí* xouilm*xí, noebrrt*
ilfis.yŮ {sE ío} re&y f*&t. *,ř

Bffis{nšf,st'ltffi{ &d{s' ht*r$ rr& *nro tří,o*t [{řt {tstd átů/"
mt *g výrnby ňohtt*, po{mh* *'o epamť tvosy, *e ry*ná vn
vřffi" *t*$ns* Yár.r{g y&*k sď&í* sgho sfrstr řďeť výohcrru builor*

)t--* . -.e.*.+;laef*r._



cíoh gg].íť".i' &*.l.Je} *koni'ro1ovat, Jak ge Jeho gvšřeacÍ cho*
vaJí ng 3.c"ní orlbortrs pra:cÍr

|tl]rcř i;u ncůíi;c e nena1uJci;e?|l
fičekcíric na nor*,ol.y, goudrůbu řc*j.telÍ.s.
ilpor1 1t].obou}:rr aablýskl.roe].a vd}rně si;rohý pgb3'eril
'Írď' ;J. aa.lÍei rneluJ |e p**aňí ! n.. rÍ

Y ]"*.L*u}* $st:i seáě} u stoI!ftr n d'raýn a ĚírĚín neř
dglším }sanů1d'ú'tera .;ůď' ťg].crir *csi;u rrí sl.apal. po rrygtarroo-
vanýcb po3.obot&iícli' a!il.i: povařovaI ggr. nu*n6 aopoň Jo&nou
ge mluvÍ}" ./i jd uól. pořríd. :rritkin.r Ee }ro aeptĚt; s3Ťoség

vds1 člc;' ř řr:, i: it ' !* c]-vč ;:icl i;:, l"*bo či;;i líTi: .

Ilkaaovgl Bí sYau pí.ep}rc}rovou *ba,tur fr pracovÍBl Ťr ÍlÉí'{l*
nJxu, brli.* sí s].*věk seůne k poo,cí.mr ctolu, Je víděi Jen
voúe, e n''ů*l Ps :icmí aní pa.rnť'tk*l. tlě{něný tyrrbo3"r rr&.!ros"bťi
od'trřenosi od řÍ'votat s1v Jš€ťlt ulu to rorrr.oii ,*ak nepl.íc3..

$oud'r.ub Ikg lilÉ. vi$ec}rn;' d'ůvod,y k éměngts' ře E'lri Fr*Ěktn
nepoal g";d d'Í].a gd,mi ccrřpnk neiněl s.á{tné pocříraenót

ÍlTad'án{ nemrj,, aato $ek ňÍJroce nachytl.l' uddlost''!...tr
Jako rpiivd,kt nenrél gíce h}asn ele Jek ěí.roge ot\rJrti

ú.atal ". '

Áutcr |!r1akrr:nent{ť':í novellyř píře l. přednluvěl
lrv' tffit"r"o d.í1* není níc v}x)'s].éť:ióho.t|
tiyelÍ to jakcl p3.tlCI'

}ťe*{nstn.í Yojng & 'n.{r! ...
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a!.reý po&$í*r trdte |c gyřot? r * ' Ehrytd ryř*t ! +. .
&o{ob{ ts to Mea6 rl.tu*gíl óťvdta gB E8 trd,eíru (!ÍY!ítt

a nnrntíte předqršúB na, $eJť kontnrr

areÍkÚŤ{ ř{kaJ l něco ob$elrÍmel Psk pg to aa&íne rrg*
vldtít' popřÍt. Y;:.r1rřť-1í to raňe ngř'ťednd, Éá ge pře*pskt&
{ttl ře v tm nsco Íer

tlo byobm potřeboval1 ry lítet{tÍ. áby mrtřř íán gebg
p ovsřoial $qpťÍdgéil.

&.ot'8bgtxakcíonos"b'"e*á káwáň * pvlri$ts v neff ptfio.
YtJrřní vae{gntě . ař bglÍ s1r0u pornrobnoít{ l !ťttboÚt{ | nůe.
h$degvul vřcrvmr, Ť"t.1Í.qb€[.tfi}tn rgitrg$ěí&ffirrr $taů{ď ísrrdluĚ
el by ní nóll. "oýb v6&orat, Ée v6k tavnau$cl rbť byl1 nmrdře$*
š.{ ae& n-x*dří$ a nsktnřÍ rrbmdraí drd.*í' by nmňlí nn cebo
b*itt *byteěně noc ,a tďt.o, v 6m í6 sříttš nmayuaa${..'

}fu.gím vydrřgt, r:ch,ovat gí udskou dlr}Etojnoat r wrlet
na to' co nepďJí1 ďbrd přetrrárrú...

il

l , :  I

ilodnobo nl,rorrr oĚvol*ll, a řt.nakee , g to ae a*elg psogt6* |
bo ůúvo&rr vy1rl.soval gí bonorsse Ea e!aÍ, nvytoal í&.ov{t' řldnl.
}yr &ruhábo lnráou o{vot{vat v t$chto únsob,| ttk{ r výrtrrbarrrr
* stovsb gí vybarnrÍe' Jg& "tsu $FtFřt vwuinar, aby ee přců Eh
& &dl gg ms ilo[y6y" x*vÍxnýr rotrený a n*hopqý p#?t{Í fuř
&obsa. ňe niJrdo nepoa}ecbl dÍnbďhp n n*paEnřÍů sr }sa{ nar'rnafrl
r nÍ osobnE .běgít Ěe Jaem zůetal Bř{ třetfu* ře Jren aůgt*I.
tf,x' sfe eá býř ělověk, rná*]'í rdt prdvo u& toto Md $dno.

rŤyůobyl Js€s sÍ prdvo ndt prdvg Btát ěprtnár Á v&bcc
nc*dp{df.rn tfu' }t€ř.J rl, rryboJorrelJ' prdrc pÍdt ěFtď, &*
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vs*eb g11 se bu*u srr&řÍ*, abych fie nefig.řfr,{íJ. ůo ř8r $e$íoh
}o6atnóbo vo$gk&r'

ďgou to $rětlovov& glovg. ábyeb $e nobl vztdbnorrt ns
sgbs' tgké grrsím udt prdvo. Á jeÍ bo ohcl" fiít.

soupí} JEem *Í, kníňn:i vyriárrí ua &íl&m dáIBe l g cbltí
** Fu*tíl éo ěterrÍ poey, auáná uE a &asopíoeoEýob ú$rvků.

Ále  *  nÍg mogt1 . .

Dohonce ně napu&lo totol
0puovdrr Je to g nsĚé 1í,teratr:rou. ta& špataál ře Í tgto

9l{rtbd hl.oubke sg Bovařir$ e gg tr}ubj.nrr a takovd epofiĚěnÁ odn.
vlel n* uar.ývá muřností'J. * .

ňgt,uo to pří vší ve].ké ríctě k Ťvarrd'ovakérgu.

&t Json ge &o čekovs&6bo, v Po3"gku bo cbvclilt g*
rnovd pofletí.r stalÍnovp oroby. P*$otť tu $e, chybí vóak

iltřr#ilJ blarb&a, Ígř by oůpwÍdala raýznmu n*gd.átt.l g

ů*l**ttsgtl s,oby.

oořetl Jgem *amgatffiliv lfiůí hgentdn' Pří1'.ř lmg}rmlr.lv*
*d * poú přÍkrovm *].litovét naívíty í arrařaš nesk3r@ló'..

s namírerýa BotBěelLdB ětu vo Voproaocb Ll.t6ratury hn.
tmankgvy dopt.sy e, řékr{ll gl. r

Dokůr brrdmo Bonechánj' v nevěůmootl., se n*aí nfrmí

ryůil tak skvě3.í udó l Pnívě taE - &*}1g|. protoře ito&tlá #$'t{',
$e Douze nsffi'e&,a rruroEněng, e.bs uphlsůl{ {o Jo$í.eb h}r&Ín t
poxaailL Je$íeh podatatu'''
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$ řclrŤýu gE &d 'ťt tssbortxú. fitvot'g* kd;fs Ja $lw*k
rÍr4ý í. s!.abý. Hdue la o kgbo opřÍt.

s &gg&o$*vnlqfu plruááe E*vot&:l, tx&ss*d4$''.|' 'o!t pp):Bvr-
éffiý tílák.

Y **f,& obnoynlc& ď$ď"d*trrÍ gslrt&e 'tm-t ffií '$rĚ*d
k,tlM nr*dvbn, a vl$řmn $a to&s ta3.í** F$r*'tm $* *a ués*
rá* ffiHk1'. .{ r*ta}^nr.:1ta Ée g*'JÍ.#třrxa nrrs*y*

sap*d3"o nřn ře ileorďgb ď,*ret prn*mt óotwnwo'ry po*
řtttr*ř{ty přípa*d nn Jnbo sra*}tffirrnar pa naá&řlry t přírlus*
nr{ glorJÚka.
: á.1* nÍ,no{sk $swn tmr ronřÍ,wt'l, gdví&61*

šuwy rsno $mo st.$' vg {tvotr d&wnmr lggnď c*xtou, bitg
bďvd ta,k }r*dns gněbf,r * BÍ! gffit* J" ng gtiil@esb - & Íd $gs&, áfi-
ntaríl Břítele' nbycb bo rrp*rffií'aí:t m ígět$ $o{[m brdeý Ys-
áw.

&ď k**n{nnm esd$ *h*xqpy ge vead&el tml$ xtrnrpek {snr*
Pcko}Í&rit6 us g* xÍ lrJrbfréÍ.x p$n oe fimnpa{ohél sfu nná

i'bobýg gtnven{ěkm x*aná ECIwo no&r&{v$ tgt*o .w{Qaů, mg ptp*
ďgn tr}rssrrt Heills $eJ rlynraly g ohněr.

$o pnamend tmslo*ký {ste''tl 
,

l1 &Lřnt n.tgrou vs*xrrrt ' řGkl 3r.rgnřťvr * nlá*.ý hsgáh ít
ffitš ř*r &avt.ť p* bl.*v&, ntařcna m aat$In lny'rj * paů}a
Er *shsdsÍ sřt€ vghď***g 

),

Y řm $e t*$trftv& v ša apoěÍrray{ ncrry nil,rtxrv*tr*Ť
BioÚ byl kozr{k n]rál'?

f'*i|ns $ t an*pot*# l bňotr tu rtnadn řmm u{sj'I. fuťl.ť
s&*a rtg#ťl prin*'b*}o by t* nmnfugm sx&řsí* tbřns se br #.
t* sfgr& mí' to3.i,k n*a*p.u'mtovn3. * d& *{ ú$t*trrín hlgtgs*
to i. oítutí a1nnštl,.

I

1)
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Í,*.r} q,'tr1-d'ř{ rtn&m-ť i5lmg,gsgswl" přt prd*{ xa chlďb ve*d,e$i'
ňí pro ffils vň**tu6,' il *ř:t-ri i;* }.dp* uofi m6.profcsíonsl'ovd*

Íi r*ť*rr1Ťrl !'H*}:.g&g'*'*'n:*i!roltkyj-t{'ke * xnsasm pra**,s.3cavÍ.t
řÍ3};1 .;* *i:r&x*vtl';*1 e{* ].rlí 3l::acor,.i.'ss.i;í*. *l'
.{ krajal:L I Lj.ei:Í sÍ. pan*"t"u'$í "v*x*}rího, proc.*6b'o r*d.6h,

nb}aBilf ;{": vgtl b*;*gl}. p9 t!-ť}.I}r&g*-1rg1t{ gř n*. apJ"noru,al;g1eE s&*
11í, 3:oo}.*irchejť *, *,ír.d gel

Jak "rle.gt;ns r;.pelďli ttt }-.rť p*o,*c'r{bls*?**"

T p*l*.klír"l.** l
f}ig::'l:ůr*:* f;o$hcr *0 Ťrr *ť:]"íis?t

"Fť-J"ii.a jnm *$r}eidrl& r:"*úxk;.. xubrt* t|

B* n*;{ v;Ípl *í..;ka *o,gtsvd vqd"oue.í m.{gto.

Iiotipť} Js'm g$' }ffiJ}$ o běl*trt"rgk$ ť&xině {r $s::ri$xlm.r
&{ IÍst&J{'

He;t *rJť'e.tyl {lř1--: tr 1wr13. nnJ**norr ;':ernÍ Ía}eo nEidbgtr:ý
t6al Ínw*l*rJ.a l*gnÍrlÍ.E * g'lqvÍli &qcný," Á{ ilěkd,o nqd{í* psa**
ně$eí' r$;;"t.5"sx$$*í rr }rrclsJsť p*Jm*ncvsn{'

,ťek rrsj*k b;lc}rcm rn#]"í. fi*l.Ť;irlvat*il á rxís, vs*1íjak ss*r*
glnrrĚ*.ld" 3"ti *yd'.*}'.

&ralr}{líBl- Jgcgr gJ. gt**ó *rjpígkp e, $es*frť.J" r:a ud,*nnrr,
kterť mí tlř :rř}ro1{í: tl:rí' n*jd.c x l:.}"anrřl **kon*g psn chu{ g*
gřéxo :rřbgh* **p i*t l

íLiř: 'r,iíg něk*y bí1d pa obr:ařendm mňo*-Ťil
sc',.ťn,u ::*e jnqm to nňkd.* sfuisel n*bo ěc*]', sJs Y pss}g4*

nť *obř *t* *étinl r.*Ls.ge b3{***. Jt*;* v3.*.g"Lní"."
si.*, *a $il ''l;trÍ.*k# pr#r:att*



Gg $&..&ffi& posll.žrx$Í u& pg$].o mých, b*tovýob ůě1* *Íti gg *&É}*
ě*gtň$t vfrlsrn s "bífiÍ, *0
&oŤo př&ter6 g ětcnr{s*.
t&**n

nrsč negůžmo ganí
gi&ňg $Í.*ý netc?l
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M&"nť básn{ska oe ptala. bgepo*yn6 ye vgll
xProgíe vá,er xnoh'le, bysŤa mí ř{*Ť' $nk ta pl"íIl&* sr,ášť

vejce? tt

&ysle3.n to d'ocetrr vríánňl přfig]"e na v**lg*'tř gtuócv**
Eívob r

&om*n'bá"k (poněku* podrrapÍ.rý} r
l|ť*n kriyžn knmnr*{deo *pírrs, tek *e třegorr okrgl t

ReeLJ.g*g { g"lí'íalÍ.vňj ri{ ) ;
sťo "'{š, kmna^rátleo lcůyií no$nou pořédně gg&rytoveeu{.''t

$hxepí. aa ňo xpba*e'ilť bpup*u*
Xluvkg; BtL pshla& gí. všgcbno, všecíěko pořá{ns ilffi*

$ f f i & l  r r t t r

Kl-ěeu}.í.vý na "*ol

Jr,aykl il

&*naě*6 ge ns poůn,řÍ.lc pří${t ígňnou {to krÍevxkrÉho
Ť3.g.*sg.Írgksbtl c}mám* v sob6' kds xe kcwxly hoh*clufoy.
B gssttkra Ynrbel.*výc}rl s*stěťstl*vých a Yagn6ctrsťýs'h rmt*&
.* $#*"dere rggkofi n krd.gy ns&ť * $řsí &&l #e ngTťJň č{ *
nm#ns k3.est*k6 br:&bl + shránovgu lod-{ *ns} Ůtě€nÁšr ss*.*
beř$ý t*norový hlas so boĚsky svobodně prffisa'gl pa*
k}wb*u v *aprovo&rr qrrlíkatťgÍ}ro &b*ru. ' ,

$gk pg1*..borld.n{h*ďný bývá n6ksy *,Í'}.gta.lrtg$ bc$ s bá*
bořmetvfx v ua$J.cb v*ga.{'c&ýab h}uh'ecb t v tÍ"gku* Ís&
BrtnÍ.tá.yaě $e vo*ennl

K*y& ms ťs ffir*á* poe.hvďÍ.t.t naaývgJé *rrÍ'ks&, poeÍ"tuJí
$.n&gqlgÍ 3aťexmfi6}ogt l tgem gnsd něJgky Beg}ďdtý a bean*yá}gn*
&&'rÍ.Ťý t*trcorŤ, . *

x*Í.dé g* nn mě $g,k* :ra *pÍ.rwate].s {ívn$ť poůle bnb*1

f|$eanpomgň ní vydaůnout Í ton srrů'í

*epmre p*frtffi,t ss ffi
xnťva$d * ws }Bpsť xťn6nť *eE *d

_l

gabě **pa*ttt n třg.baře * W.n#g






