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Ale.ovós nemó' Krysy přecé. UŽ iseň celó olr/zÓnó občos
něiokó zoleze do mé nepořódněiší čósli o UŽ nevyleze' Nevím co
tom děló, ole vdržílom5mrdá i několik měsícŮ' Nechópu iednu ýě.' Žé lodyfi skoufi můžouiéílěžít'
Domnívólé se, že 3ino ten zópoch užzvykli?
To sé iich musíle zeplol sóm. obóvóm se Všok. Že ono Podi
5e ienom iok i5em šPinďó o ieupÍovenó. Tokhle
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neí'rohu dnimezi iidi'
Dó 5e 5rím iešlé n&o udělot?
No ovšem' Pře.e si nemyslíe, že budu tolerovot? Rozhodlo ]sem se, že hudÚ přísiěišÍ'A
když sé iim io nebLrdé líbil, oť se schózířebo

t

'enku'

Ne7dó ,e vóm, že Fié Příliš tvÍdó?
To isem' Ale ródo bych se dožilo olespoň
dú.hodu
'oho vite den, kdy se odeberete do věřných sto_
Tok ledy posledni otázku: Proslýchó
že
iiž
'é,
venišl'?

Život Nďý moiileldomo ňě chce zruiii. To noíone někdy po rc.é 2000. Do Édoby
všok mohu s Óddílém prožívotdobré i zlé'
To ie

ýherce Umíslíme v něklerém z příšíchčílel'
A to ieýherce z minulého kolo.
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Líbilo sc mi' Že i ples vš.chny ploblénry klcÍé byly, sc lyuŽilkrŽdý láboto\'ý dcn ' Žc r |iť!
!šcch.} 0oblénryjsnc dohÍílitÍborolou hÍu. Nclíbjlise lnizby(ťčnt hádky.llťLé posle']ni
(ýdcll !7.ik!L}' Dálc 5c rni nclíbilr níladoÝost nčklffých členův oddi1c.
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