
Přílohy 

Une Charogne 

Charles Baudelaire 

 

Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme,  

Ce beau matin d'été si doux:  

Au détour d'un sentier une charogne infâme  

Sur un lit semé de cailloux,  

 

Le ventre en l'air, comme une femme lubrique,  

Brûlante et suant les poisons,  

Ouvrait d'une façon nonchalante et cynique  

Son ventre plein d'exhalaisons.  

 

Le soleil rayonnait sur cette pourriture,  

Comme afin de la cuire à point,  

Et de rendre au centuple à la grande Nature  

Tout ce qu'ensemble elle avait joint;  

 

Et le ciel regardait la carcasse superbe  

Comme une fleur s'épanouir.  

La puanteur était si forte, que sur l'herbe  

Vous crûtes vous évanouir.  

 

Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride,  

D'où sortaient de noirs bataillons  

De larves, qui coulaient comme un épais liquide  

Le long de ces vivants haillons.  

 

Tout cela descendait, montait comme une vague  

Ou s'élançait en pétillant  

On eût dit que le corps, enflé d'un souffle vague,  

Vivait en se multipliant.  

 



 

Et ce monde rendait une étrange musique,  

Comme l'eau courante et le vent,  

Ou le grain qu'un vanneur d'un mouvement rythmique  

Agite et tourne dans son van.  

 

Les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve,  

Une ébauche lente à venir  

Sur la toile oubliée, et que l'artiste achève  

Seulement par le souvenir.  

 

Derrière les rochers une chienne inquiète  

Nous regardait d'un oeil fâché,  

Epiant le moment de reprendre au squelette  

Le morceau qu'elle avait lâché.  

 

- Et pourtant vous serez semblable à cette ordure,  

A cette horrible infection,  

Etoile de mes yeux, soleil de ma nature,  

Vous, mon ange et ma passion!  

 

Oui! telle vous serez, ô la reine des grâces,  

Apres les derniers sacrements,  

Quand vous irez, sous l'herbe et les floraisons grasses,  

Moisir parmi les ossements.  

 

Alors, ô ma beauté! dites à la vermine  

Qui vous mangera de baisers,  

Que j'ai gardé la forme et l'essence divine  

De mes amours décomposés!  



Mrcha 

Charles Baudelaire 

přeložil Vladimír Holan 

 

Vzpomeňte, duše má, co uzřeli jsme kdysi  

Za jitra letních sladkých dnů:  

Pěšina svedla nás před mrzké mrchy rysy  

Na loži plném valounů.  

 

S nohama ve vzduchu jak žena při souloži  

A potíc jedy ze hlubin,  

S nedbalým cynismem rozvírala v tom loži  

Svůj břich, kde chvěl se černý plyn.  

 

A slunce sálalo do těchto shnilých drobků,  

Jak by je sžehnout chtěl ten žár  

A velké přírodě navrátit v stonásobku,  

Co sdružila kdys v jeden tvar.  

 

A nebe vidělo zde tuto kostru pyšnou  

Tak jako květ se rozvíjet.  

Puch byl tak mohutný, že hrůzou neprodyšnou  

Jste omdlévala kamsi zpět.  

 

A mouchy bzučely na břiše shnilých kostí,  

Zkad lezl černý batajón  

Larv, jež se valily zahoustlou tekutostí  

A rozhemžily masný tón.  

 

Vše toto houpalo se na své vlně kruté  

Či kypělo tam v jiskřičkách;  

Rek bys, že tělo to, jen vágním dechem vzduté  

Násobíc sebe žilo vzmach.  

 

A hudbu podivnou svět tento vyluzoval,  

Jak s větrem vada jdoucí tmou  



Či zrno, které by rytmický pohyb ovál,  

Když převíváš je vějačkou.  

 

Formy se ztrácely a byly snem, jenž zdá se,  

Náčrtkem líným zjevit svou  

Na plátně zašlém už, a jejž snad malíř zase  

Obnoví pouze vzpomínkou.  

 

A blízko za skálou větřící fena vztekle  

Nás sledovala přes tu změť,  

Číhajíc na chvíli, kdy urve z kostry leklé  

Kus, který pustila jen teď.  

 

- Tak jednou také vy budete tím, co zříme:  

Svinstvem, kde pro puch zajde veš,  

Vy hvězdo očí mých, vy slunce bytosti mé,  

Můj anděle, má vášni též!  

 

Královno půvabů, budete stejnou, běda!  

Až pomazání dá vám kněz,  

Až ve hrob půjdete, kde tučný květ se zvedá,  

Plesnivět mezi kosti kdes.  

 

Nuže, ó krásko má! řekněte potom hmyzu,  

Jenž sežere vás v polibcích,  

Že zachoval jsem tvar i božskou tresť, tu mízu  

Všech rozložených lásek svých! 



Září - záznam pozorování 

Pozorování 10.9. 2013; 5.B 

 

S učitelem jsem se sešla v kabinetu, po chvíli jsme odešli do třídy. Říká, že třídu neučil, minulý týden ji 

měl poprvé. Prý nejsou tolik šikovní (jsou trochu natvrdlí), ale že uvidíme. Nabízí mi, že si později budu 

moci se třídou něco vyzkoušet. Říkám, že nevím, jestli si troufnu. 

 

Přicházíme do třídy, žáci (10) jsou již tam, ptají se, jestli mají udělat kruh, uč. souhlasí. Sestavují kruh 

z lavic (pro jednu osobu) a židlí. Jde jim to rychle. Nejprve udělají trochu šišatý neúplný kruh, ale rychle 

to upraví. Učitel mezi tím zapisuje do třídní knihy, dělá docházku (na počítači). Já jsem trochu nejistá,  

beru si lavici a dávám si ji taky do kruhu, učitel mě nepředstavuje, jen si vedle mě sedne. Jedna žákyně 

přichází pozdě, omlouvá se. 

 

Uč: „Tady je první text, se kterým budeme pracovat, pošlete si ho na obě strany.“ 

Uč: „Říkali jste, že s paní učitelkou jste si text 

vždycky nejdřív přečetli...“ 

Žci: Ano 

Uč: Dobře, přečteme si text potichu. 

.... (žáci čtou text) 

Uč: Jak se vám líbí? 

Ž: je to jeden z lepších textů 

Uč: Děkuji 

ŽT: jo, pěkný, to se mi docela líbí, takový optimistický, nevím, jak to mám říct......“hlavu do hřívy položil 

tiše..“ 

Uč: Zkusíme pojmenovat ten pocit. 

Ž: nostalgie 

Ž: něco končí 

Ž: depresivně 

Ž: útěšlivě 

Uč: pojďme ty emoce trochu prozkoumat 

ŽT: teď je to v klidu, ale je to příprava na něco blbýho 

Ž: klid před bouří 

Uč: to se ti povedlo pojmenovat moc dobře „klid před bouří“ 

Uč: Zkusme si to vzít od začátku. Udělejme si motivický rozbor. 

ŽT: jdeme přímo do děje  

Ž: venkov 

Ž: orání 

Můj bratr dooral a vypřáh' koně.  

A jak se stmívá,  

věrnému druhu hlavu do hřívy  

položil tiše, pohladil mu šíji  

a zaposlouchal se, co mluví kraj.  

 

Zní zvony z dálky tichým svatvečerem;  

modlitba vesnic stoupá chladným šerem.  

Duch země zpívá: úzkost, víra, bolest  

v jediný chorál slily se a letí  

k věčnému nebi.  

 

Svatý Václave,  

nedej zahynouti  

nám ni budoucím. 



Ž: k večeru, stmívání 

Ž: tam, kde se narodil 

Ž: píseň toho národa 

Uč: To ale zapojuješ už z té druhé sloky, držme se ještě té první 

Uč: Jaké jsou tam postavy? 

Ž: bratr 

Uč: takže dva bratři...........kdo je lyrický mluvčí? 

Ž: sedlák 

Uč: ten bratr, musí být rodný? 

Ž: ne, třeba církevní 

Ž: nebo bratr Čech 

Uč: ano, takže je to spíš nějaký bližní, jeden z nás....pojďme jej ještě prozkoumat...jak na vás působí? 

Ž: oráč 

Ž: pracovitý 

Ž: rozvážný („zaposlouchá se...“) 

Uč: Ano, takže naslouchá koni, krajině... 

Ž: na něco se připravuje 

Ž: je věřící 

Uč: kde to vidíš? 

Ž: „duch země...“ 

Ž: člověk vypne a ´poslouchá 

Uč: jako kdyby tam byla dvojtečka, za tou první slokou 

 

Uč: je tam, postava toho bratra, je tam ještě jiná postava? 

Ž: ano, kůň 

Uč: ano, je to přítel, ne jenom nástroj 

Ž: na Václaváku by taky mohl stát Václav bez koně 

Uč: je to nadinterpretace? drží se to stále textu? 

ŽŽ: ne 

Uč: já myslím, že je to zajímavé.......zapojujete do toho osobní zkušenost 

Uč: on tam oře, je to taková archetypální činnost 

Ž: Přemysl Oráč 

Uč: jsou to legitimní představy? 

 

Uč: Jaká je kompozice první sloky? Jak by vypadaly záběry ve filmu? 

Ž: záběr na koně a až potom krajina 

Uč: ano, byla by tam taková jízda kamerou od jednotlivých detailů, postav až po záběr někam do dáli 

 

Ž: je na něm úkol, zodpovědnost, někdo na něj spoléhá 

Uč: přátelství, bratrství 

Ž: harmonie mezi člověkem a přírodou 

 

Uč: pojďme se podívat na druhou sloku, za tou pomyslnou dvojtečkou 

Ž: křesťanské motivy? 

Uč: proč? 

Ž: chorál, zvony 

Ž: svatvečer 

Uč: svatvečer, vigilie, kdy je svátek sv. Václava? 

Ž: 24. 

Uč: skoro, bude to teď v září 

Ž: 23? 



Uč: ne, je to 28., takže báseň se odehrává 27. večer 

Ž: v každé vesnici se modlí, jednotná energie 

ŽT: oni jsou ten duch země 

Uč: člověk je součástí země, jejím duchem...........co je to modlitba vesnic?  

Ž: úzkost, víra, bolest 

Ž: možná se bude něco dít, musí držet pospolu 

Ž: modlí se ke sv. Václavovi 

uč: kdy se lidé obracejí ke sv. Václavovi? 

Ž: když je nejhůř 

Ž: Blaničtí rytíři 

Ž: když je válka, nebo nějaká nemoc 

 

Uč: jak myslíte, že je ta básnička stará, o jaké nebezpečí může jít? 

Ž: myslím, že to není konkrétní 

Uč: někdo si tipne? 

Ž: třeba neúroda? 

Uč: No, ale asi bude pořád blíž ta nemoc, nebo válka, ne? 

Uč: Teď jsme udělali motivický rozbor, užili jsme i další znalosti, třeba tu legendu o sv. Václavovi 

 

Uč: jaké je téma, té básně? 

Ž: naděje 

Uč: ano, ale není to až moc zobecněné?...........můžete to říci i více slovy 

Ž: když je třeba, spojí se spolu a jdou do toho společně (soudržnost, nebezpečí) 

Ž: víra, naděje, bratrství 

Uč: to by mohla být klíčová slova té básně 

 

Uč: Jazykový plán, jaké jsou tam archaismy 

Ž: svatvečer 

Ž: „ni“ 

Ž: „nedej zahynout nám, ni...“ 

Uč: jak starý je to jazyk? 

Ž: docela novej 

Uč: jaké století? 

Ž: 19. 

Ž: 20. 

Ž: přelom 19. a 20. století 

Uč: to ses skoro trefil 

 

Uč: kdybyste měli dát té básni název... 

Ž: ten poslední verš 

Uč: „nám ni budoucím“ to je moc hezký, co je v tom ukryto? co to znamená? 

Ž: víra, modlitba za budoucí lid 

Ž: Český patron 

Uč: no, to předchozí bylo poetičtější 

 

Uč: nyní vám odtajním autora a další podrobnosti o básni, je to báseň od Karla Tomana z roku 1918 

s názvem Září ze sbírky Měsíce............můžete to teď zapojit do kontextu? 

Ž: skončila válka, pojďme se semknout 

Ž: obnova ČS státu 

Uč: možná modlitba za novou republiku, národ........tak to je jedno téma 

 



Ž: tradiční 

Uč: všimněte si, že používáme další znalosti, třeba ze sociologie, ZSV... 

Ž: teď už to tolik není 

Ž: na vesnici se ale furt modlej 

Uč: no ano, ale je to ta tradice, implikuje to představu velké rodiny.......co je později? K jakým proměnám 

ve společnosti dochází? 

Ž: individualismus 

Ž: rozpad rodiny 

Uč: o čem tedy ještě může být ta báseň? 

Ž: o obnově 

Uč: harmonie s přírodou, možná i ekologická výzva, apel, aby společnost udržela tradiční 

hodnoty.............přijde vám to stále aktuální? 

Ž: to téma ohrožení 

Ž: lidi ztratili víru, každý to bere za sebe, za svou rodinu, ne takové společenství, každý si hraje na 

vlastním písku 

Uč: máte pocit, že by se nám hodil zásah Blanických rytířů? Nyní se skloňují nejrůznější krize... 

Ž: povodně 

Ž: válka 

Uč: ano, asi ne úplně v našem regionu, ale třeba terorismus, nebo jiná globální hrozba 

Ž: zemětřesení 

Ž: tsunami 

Ž: teď se vrátila cholera v Jižní Americe 

Uč: ano, různé pandemie, ekologické katastrofy, budou volby....nějaká krize...... 

Ž: ztráta víry, ztráta občanské společnosti, krize hodnot 

Uč: jak ještě jinak by to šlo aktualizovat než na celou společnost? 

Ž: občas, když je člověk v krizi, začne věřit, potřebuje naději, bratrství 

Uč: nám chybí i obyčejné ztišení, někdy si neumíme povídat ani mezi sebou 

Ž: workoholismus 

Ž: pokrok, sociální sítě 

............ 

Uč: Nejsme už moc daleko od toho textu? držíme se ho? 

Ž: jo, porovnáváme ho s dnešní dobou 

Uč: ano, porovnáváme to, ten princip je stejný 

 

zvoní (ne zvonek, písnička) 

 

žáci na výzvu učitele posílají papíry zpět učiteli, odcházíme ze třídy, žáci uklízejí lavice 

 

Děkuji za hodinu, říkám, že se mi líbila, že byla zajímavá, překvapuje mě, jak hodně se žáci zapojovali, 

interpretuji to tak, že jsou asi na podobný způsob práce zvyklí (tento seminář mají od prvního ročníku 

šestiletého studia). Říkám, že se mi žáci zdáli šikovní. Učitel říká, že je sám překvapen, že třída má pověst 

„sígrů“, interpretuje to tak, že už jsou starší. 

V kabinetě mě seznamuje s druhým češtinářem, domlouvám se s ním na náslechy v jeho hodinách. 

Stejně jako učitel je velmi vstřícný a ochotný mě kdykoli pustit k sobě do hodin. 



Romance pro křídlovku - záznam pozorování 

15/10/13, 5. B, 8:30 

 

Přicházím, učitel mě vítá, jdeme do třídy cestou:  

U: „tyhle jste ale už viděla“  

já: „to nevadí“ 

u: „přijďte se podívat i na jinou hodinu, třeba na tu druhou skupinu ve středu, tihle jsou takoví slabší“ 

já: „to vůbec nevadí“ 

u: „no, já myslím, že vadí“ 

já: „dobře, děkuju moc, určitě přijdu“ 

přicházíme do třídy, žáci na výzvu staví kolečko, jsou tam jen čtyři, učitel zapisuje do třídnice na PC, 

docházka 

u: čtyři z dvanácti? Kde jsou ostatní? 

 

U: přečetli jste si to aspoň? 

Ž: jo 

(jeden žák přichází pozdě – poté ještě jeden) 

U: a jaký vám to připadalo? 

Ž: zmatený 

ŽA: já jsem to vůbec nepochopila, četla jsem některou stránku pořád dokola a stejně jsem to nechápala 

Ž: netýkalo se to tématu, to téma tam vlastně vůbec nebylo 

U: na ŽA „jak dlouho jsi s tím bojovala? 

ŽA: několik hodin 

U: a dočetlas to? 

ŽA: ne 

U: a pro vás ostatní, jaký to bylo? 

Ž: depresivní 

Ž: zmatený, to dělá ta retrospektiva 

Ž: mně se zdá každá poezie zmatená, jak je to ve verších, musel jsem se na to strašně soustředit a asi jsem si 

to neužíval tak, jak bych měl 

U: máte rádi poezii? 

ŽA: ano, já ji mám ráda, třeba když jsem četla toho Puškina, ten byl dobrej, ale tohle jsem nechápala. 

U: na počátek 20. Století to byla ještě velmi srozumitelná báseň 

Ž: taky se mi to četlo špatně, musel jsem se vracet, jsem zvyklý, že jenom vypnu a čtu – tady jsem se hned 

ztratil, pletla se mi ta dvě jména Tonka a Terina, bylo to hodně chaotický, pořád se to opakovalo 

U: ano, ty sis všiml věcí, které se opakují 

U: co bylo společné těm vašim reflexím? Zmatenost, chaotičnost, nesrozumitelnost 

 

Ž: František 

Ž: mladej dvacetiletej kluk 

U: výborně, a kde se to odehrává? 

Ž: v Lešanech na pouti 

Ž: v okolí Sázavy 

U: co tam dělá? 

Ž: je u dědy, stará se o něj 

U: je to na venkově a do toho letní láska 

ž: a ten Viktor 



 u: ano, ten si na terinu dělá nárok; kolik jí je? 

Ž: 15 

U: nepřipomíná vám to něco? Kde se objevuje tento motiv – velice mladé okouzlující dívky – třeba 

Petrarcova Laura, Dantova Beatrice – tyto postavy jsou nějakým způsobem typické, jsou mladé, krásné, často 

zemřou mladé, dělá je to nedostupné – potom je ta láska ideální; ta dívka najednou nabývá symbolické 

hodnoty 

U: jsou tam ještě jiné postavy? 

Ž: otec 

Ž: ten mu dá břitvu 

U: ano, motiv břitvy spojený s tatínkem 

Ž: František někam píše 

U: břitva, to je spojené s rituálem, je to symbol, symbol života, iniciační rituál 

U: pak je tam ještě jedna časová rovina – co se stane s Terinou? 

Ž: ona přijede jednou, podruhé, pak se urazí a od Viktora se to dozví, že umřela v zimě na záškrt 

U: a pak je tam ještě jiná rovina 

Ž: to už je dospělý 

Ž: ta retrospektiva v tom dělá zmatek 

U: a divíte se? Jaké je vzpomínání? Střípky paměti, vzpomínky, najednou už tématem není jen příběh letní 

lásky, ale i vzpomínání 

 

Ž: první vzplanutí 

U: poprvé něco silně prožívá, Martin zmiňoval ten doutník 

Ž: drží něco, co už tam není, popel symbolizuje ty vzpomínky 

U: ano, popel, co drží tvar, je ta vzpomínka 

U: to, co se opakuje, by stálo za pozornost 

U: motiv bilancování, hledání opravdovosti 

U: Terina, Tonka, jsi říkal, že jsou podobná jména, s čím jsou ty dívky spojeny? 

Ž: Terina – kolotoče; Tonka – vesnice 

Ž: na kolotoči se setkávají poprvé, to mi trvalo dlouho, než jsem to rozluštil 

U: ano, a v té chvíli mu narostla křídla – motiv létání, vznášení 

U: a co ta křídlovka? Viktor jim tam na ni přeci hraje, stejně jako pak na konci, je to nástroj, který hraje při 

vzplanutí, zároveň taky na pohřbech 

U: a co Tonka? 

Ž: s ní je spojená vesnice, nemá vytříbené chování 

Ž: často odkazuje ke stehnům 

ŽA: to jsem si říkala, co to je?!, že to je divný 

U: Terina se vznáší, Tonka je pořádná baba, má boky, stehna, je taková zemitá, možná můžeme říct i 

přízemní…je erotická 

ŽA: to se mi zdálo divný, na tom kolotoči, jsem právě nevěděla, co to znamená, jestli teda došlo ke styku, ale 

to asi ne 

U: no, to ses trefila 

U: je tam rozdíl mezi láskou erotickou (Tonka) a transcendentální (Terina) – to je velký rozdíl 

U: a jak je to s tím dědou? 

Ž: František se to snaží napodobovat, aby mu to zpřítomnil 

ŽA: není to taky kontrast . mládí x smrt? 

U: ano, výborně; venku je intenzivní život – kopřiva, kopr, to jsou intenzivní vjemy, kopřiva je žhavá, kopr 

ve výrazný, specifický 

U: František je v okně, to je důležitý motiv, je to přechod mezi dvěma světy život, láska venku/smrt uvnitř 

Ž: on pak děda umře 

U: vidíte, že Hrubín hodně pracuje s kontrasty 

………….. 



U: ano, on si pamatuje vlaky, ale jinak je zmatený 

ŽA: to je ale normální u starých lidí, že si pamatují mládí a pak už se jim to plete 

Ž: jako veteráni z války, když už jsou hodně starý, pamatují si už jenom válku, protože to byl 

nejintenzivnější zážitek 

U: motiv křídel je spojený s Terinou, co je tam ještě za motivy? Když jdou s Viktorem na Terinin hrob? 

U: jsou tam technické zvuky, už to najednou není romance, vypadá to jako služební cesta 

Ž: to je jak se v dospělosti měníme, jsme racionální 

U: ano, už se člověk tak snadno nezamiluje, víc věci rozvažuje 

U: tak ta témata 

Ž: vzpomínání 

Ž: láska 

U: časovost, pomíjivost, člověk je časová bytost, časovost se nedá zrelativizovat 

Ž: taky je čas pro každého relativní, každému plyne jinak 

Ž: někdy se to vleče 

U: to je pravda, to už možná znáte z vlastní zkušenosti, jak se vám dětství zdá strašně dlouhé a pak ty roky 

běží daleko rychleji, říká se, že do jedenácti člověk prožije polovinu života – pak už to sviští 

Ž: máme práci, školu, ty dny jsou podobný 

ŽA: pro dítě je všechno nový, všemu se diví, pro nás je normální, že na podzim žloutnu listy, ale pro něj je to 

jako zázrak 

U: ano, dítě má bohatý duševní život 

Ž: ještě noc, květiny byly silné motivy – kopr na hrobě otce, kopr se ostatním květinám vysmívá, že to přežil 

U: výborně, ten kopr by chtěl ještě prozkoumat, škoda, že ten text nemáme před sebou 

Ž: specifická chuť, zmiňuje tam koprovou omáčku 

U: vidíš, to mě nikdy nenapadlo, ten kopr je spojný se všemi důležitými událostmi 

U: a to okno spojené se bděním, to je symbol, který je spojen s poznáním, gnozí, vidíme vždy jen kousíček, 

zároveň je to taky obrana 

U: pozor, jsou tam ale taky dveře 

Ž: přes ty ale nevidíme 

U: z nich ale můžeme vyjít ven 

Ž: (k učiteli) a vám se to četlo dobře? 

U: já k tomu mám takový zvláštní vztah, já jsem to četl na gymplu a připadalo mi to hrozně hloupý, pak jsem 

to na vysoký musel číst znovu a přistupoval jsem k tomu, že je to blbost, ale jak jsem to četl víc a víc, 

zamiloval jsem si to; texty jsou jako lidi, někdo vám sedne, někdo ne, někoho potkáme za pár let a říkáme si, 

že je to úplně jiný člověk… 

U: tak příště testík? Dám vám tam nějaké otázky k tomuhle textu, nebude to těžké, pokud jste to četli a byli 

na hodině, nemělo by vám to dělat problém. Budou tam tak tři otázky a krátká úvaha 

U: děkuju, jdeme na přestávku 

 

Já děkuji za hodinu, odcházíme do kabinetu. Říkám, že se mi zdáli šikovní, že by mě určitě zajímala i ta 

druhá třída, že když jsou tihle slabší, co budou předvádět ti druzí. Učitel souhlasí, že měli dobré nápady, že 

jim to šlo. Taky jich ale bylo málo, dorazili jen to, co si to opravdu přečetli. Říkám, že se mi to i tak zdá 

výkon, když si vzpomenu na naši třídu na gymplu, tam by si to nepřečetlo ani těch šest lidí. Učitel říká, že 

ho překvapili, jaké měli pěkné nápady, že o textu přemýšleli. Nabízí mi další termíny, kdy mohu přijít. Já 

děkuji, loučíme se. 

Z náslechů mám příjemný pocit, učitel je ke mně velmi vstřícný, nezdá se mi, že by hodinu dělal mě na míru 

(přišla jsem bez předchozího upozornění mailem chvíli pře začátkem hodiny, učitel m srdečně přijal). Snaží 

se mi vycházet vstříc, vymýšlí, s kým by ještě mohl dělat poezii. 

 


