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„Tak ty teď pracuješ i s tropickými rostli-
nami? Dobrá práce, vážně ti to jde od ruky,“ 
řekl Dobrovous, když potkal Křístka.

„To je to jediné, co jsem mohl udělat pro  
chudinky zvířata, kterým bylo smutno  
tak daleko od domova,“ odpověděl Křístek.  

KAPITOLA ČTRNÁCTÁ,

ve které Křístek 
zjišťuje, co znamená 

válka 
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Stává se, že když dospělí mluví příliš nahlas, 
děti je neposlouchají.

„Posloucháš mě, Křístku?“
A Křístek kýval hlavou, jako že slyší, zatímco 

myšlenkami byl úplně jinde. 
Ale když dospělí ztiší hlas a začnou si špitat 

nějaké tajnosti, děti hned nastraží uši a snaží 
se pochopit právě to, co nemají slyšet.

V tom jsou všechny děti stejné a Křístek 
nebyl výjimkou. 

Už několik dní se mezi lidmi v Ostřivousech 
neslo zvláštní šuškání. Ve vzduchu viselo 
tajemství, které proniklo až ke kobercům 
Zářivého domu.

Pan Otec i paní Matka při čtení novin 
dlouze vzdychali. Sluha Carlos i kuchařka 
Amélie si mezi sebou špitali, když dávali 
prádlo do pračky. Dokonce se zdálo, že i hlas 
pana Hromřáda ztratil něco ze svého hřmotu.  

Křístek zachytával ve vzduchu zlověstně 
znějící slova.

„Napětí…,“ pronášel pan Otec vážným 
hlasem.

„Krize…,“ odpovídala paní matka.
„Situace se vyostřuje…,“ dodával pan 

Hromřád.
Křístek si myslel, že mluví o nějaké 

nemoci; dělal si starosti, a tak si připravil 
prsty a rozhodl se toho nemocného v domě 

najít. Prohlídka zahrady mu však ukázala, 
že se mýlil: Dobrovous se měl skvěle, ryzáci 
skotačili na louce a poník Klopýtko přímo 
kypěl zdravím.

Druhého dne ale ve vzduchu viselo jiné slovo.
„Válka… už se nedá nic dělat…,“  

říkal pan Otec. 
„Válka… chudáci lidé,“ pokyvovala  

paní Matka lítostivě hlavou. 
„Válka… už je to tady zas,“ poznamenal pan 

Hromřád. „Rád bych věděl, kdo vyhraje.“
„Válka… bože můj, to snad nikdy neskončí!“ 

vzdychla paní Amélie a div se nerozplakala. 
„Falká, falká… zás ta falká…,“ opakoval 

sluha Carlos, který… ale vy to vlastně víte… 
měl trochu cizí přízvuk. 

Křístek si myslel, že válka je něco nečistého, 
když se o tom nesmí mluvit nahlas, něco 
ošklivého, nějaká nemoc dospělých, která 
je horší než opilství, krutější než chudoba 
a nebezpečnější než zločin. Pan Hromřád 
mu již o válce něco říkal, když mu ukazoval 
památník padlých v Ostřivousech. Ale 
protože pan Hromřád mluvil příliš nahlas, 
Křístek mu moc nerozuměl.

Křístek se nebál. Byl přímo opakem 
zbabělce; dokonce byste si mohli myslet,  
že je trochu neopatrný. Viděli jste ho přece, jak 
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sjíždí dolů po zábradlí. Když se šel vykoupat  
do řeky, museli mu vší silou bránit, aby 
desetkrát za sebou neskočil z nejvyššího 
skokanského můstku vyhrazeného pro 
největší mistry skoku. Rozhodl se a hop!  
Už svištěl vzduchem s rozpaženýma rukama 
jako andělíček. Aby si utrhl třešni, na kterou 
nikdo jiný nemohl dosáhnout, lezl po stromě  
až do nejvyšších větví jako nikdo jiný. Nevěděl, 
co je to závrať. Ne, Křístek vážně nebyl 
zbabělec.

Ale jeho představa o válce neměla co dělat 
s odvahou ani strachem, byla to jen nesne-
sitelná myšlenka a to je vše. 

Chtěl se o ní dozvědět víc. Je opravdu tak 
strašná, jako si ji představuje? Přirozeně, první 
člověk, na kterého se obrátil, byl Dobrovous. 

„Neruším vás, pane Dobrovousi?“ obrátil  
se na zahradníka, který zastřihoval keře.

Dobrovous položil nůžky.
„Ale kdepak, vůbec ne…“
„Pane Dobrovousi, co si myslíte o válce?“
Zahradník vypadal překvapeně.
„Jsem proti válce,“ odpověděl a mnul si 

přitom knír.
„A proč jste proti ní?“

„Protože… protože i ta nejmenší válka dokáže 
srovnat se zemí celou zahradu.“

„Srovnat se zemí? Co to znamená srovnat  
se zemí?“

„To znamená zničit, zlikvidovat, obrátit 
v prach.“

„Opravdu? A vy jste to někdy zažil? Jak 
válka srovnala zahrady se zemí?“ zeptal  
se Křístek.

Nezdálo se mu, že by to bylo možné…,  
ale zahradník nežertoval.

Koukal do země, krčil své husté bílé obočí 
a prsty si kroutil kníry.

„Bohužel ano, zažil. Viděl jsem, jak ve dvou 
minutách zmizela zahrada plná květin a jak 
se skleníky roztříštily na tisíc kousků. Na 
zahradu dopadlo tolik bomb, že už nikdy 
nešla obdělat. Dokonce i půda byla mrtvá.“

Křístkovi se udělalo úzko. „A čí byla ta 
zahrada?!“ zeptal se nakonec.

„Patřila mně,“ odpověděl Dobrovous a otočil 
se, aby Křístek neviděl, jak mu do očí vhrkly 
slzy. Potom vzal znovu do ruky zahradnické 
nůžky. 

Křístek chvíli nic neříkal. Přemýšlel. Zkoušel 
si představit, jak je zahrada kolem něj srovnaná 
se zemí, jako se to stalo Dobrovousovi, jak 
jsou skleníky rozbité a z půdy nemohou rašit 
květiny. Do očí se mu draly slzy.
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„Tak dobře, musím to všem říct! Všichni 
se o tom musí dozvědět! Řeknu o tom Amélii 
i sluhovi Carlosovi.“

„Ale prosím tě. Carlos je na tom ještě hůř 
než já, přišel o svou rodnou zem.“

„O svou zem? Přišel ve válce o svou zem? 
Jak je to možné?“

„Je to tak. Jeho země přestala existovat.  
Už se tam nikdy nemohl vrátit. Proto je tady.“ 

„Nemýlil jsem se tedy, že válka je něco 
strašného, když v ní můžeme ztratit zemi 
stejně snadno jako kapesník,“ říkal si Křístek.  

„O válce bych ti mohl vyprávět ještě dlouho,“ 
ozval se po chvíli Dobrovous. Už jsi mluvil 
s kuchařkou Amélií? Amélie ve válce přišla 
o syna. Někdo přišel o ruku, jiný o nohu 
a další o život. Válka každému něco vezme. 

Křístka napadlo, že válka je ten největší 
a nejhorší nepořádek, jaký se může na světě 
objevit, protože každý v ní ztratí to, na čem 
mu nejvíc záleží.

„Jak jí jenom zabránit?“ ptal se sám sebe. 
„Pan Hromřád je určitě proti válce, když  
tak nenávidí nepořádek. Hned zítra si  
s ním o tom promluvím.“

KAPITOLA PATNÁCTÁ,

ve které má Křístek hodinu 
zeměpisu, po které následuje 
poučení o továrně, a nakonec 

se nečekaným způsobem 
rozhoří boj mezi královstvím 
Dejtosemským a královstvím 

Semtodejským
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Pan Hromřád seděl za psacím stolem 
a ohlušujícím hlasem křičel do tří telefonů 
najednou. Jak si asi domyslíte, byl velmi 
zaneprázdněn.

„Tak je to vždycky, když někde vypukne 
válka,“ řekl Křístkovi. „V Ostřivousech pak 
máme dvakrát tolik práce.“

A opravdu, Křístek si všiml, že dnes ráno 
zněla tovární siréna dvakrát tak dlouho 
a dělníků přišlo dvakrát víc než obvykle. 
Všech devět komínů chrlilo tolik kouře,  
až dým úplně zakryl oblohu.

„Tak já přijdu, až budete mít méně práce,“  
řekl Křístek.

„A na co ses chtěl zeptat?“
„Rád bych věděl, kde vypukla ta válka.“
Pan Hromřád se zvedl, přivedl Křístka  

ke globusu, roztočil ho a zabodl prst někam 
doprostřed. 

„Vidíš tuhle poušť? Tak tady.“
Pod Hromřádovým prstem byla růžová 

skvrna připomínající bonbón.
„A proč právě tady, pane Hromřáde?“
„To je jednoduché.“
Když pan Hromřád o něčem řekl, že je to 

jednoduché, Křístek už věděl, že to bude velmi 
složité. Avšak tentokrát se rozhodl dávat 
bedlivý pozor.

„Jednoduché jako facka,“ opakoval pan 
Hromřád. „Tahle poušť nikomu nepatří…“

„Nikomu nepatří…“ opakoval si pro sebe 
Křístek.

„Ale napravo od ní se rozkládá království 
Dejtosemské a nalevo království Semtodejské.“

„… Semtodejské…“ opakoval si dále Křístek 
a bedlivě sledoval výklad.

„Před nějakou dobou Dejtosemští vyhlásili, 
že chtějí tuhle poušť pro sebe, Semtodejští 
odpověděli, že ji chtějí taky. Dejtosemští se 
usadili na své straně pouště, Semtodejští zase 
na své. Dejtosemští poslali Semtodejským 
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telegram, kde stálo: ,Dejtetosem!‘ Semtodejští 
odpověděli radiovým vysíláním: ,Semtodejte!‘ 
Teď se jejich vojska vydala na pochod, a až  
se střetnou, vypukne válka.“

„A co je v tom růžovém bonbonu… chci říct, 
v té poušti? Zahrady?“ chtěl vědět Křístek.

„Ale ne, vždyť je to poušť! Není tam vůbec 
nic, jen kamení…“

„Takže ti lidé spolu budou válčit o kamení?“
„Chtějí to, co je pod ním.“
„Pod pouští? A to je co?“
„Ropa.“
„A k čemu tu ropu potřebují?“
„Chtějí ji proto, aby ji neměli ti druzí. 

Potřebují ji, protože ji nutně potřebují k válce.“
Křístek už věděl, že vysvětlení pana 

Hromřáda vždycky nakonec pořádně zamotají 
hlavu!

Zavřel oči, aby se mu lépe přemýšlelo.
„Pokud tomu dobře rozumím, Dejtosemští 

a Semtodejští spolu budou válčit kvůli ropě, 
protože ropa je nutná k vedení války.“ Znovu 
zavřel oči. 

„Tak to je pěkně hloupé,“ řekl nakonec.
Uši pana Hromřáda znachověly.
„Křístku, chcete dostat pětku?“
„Ne,“ odpověděl Křístek, „hlavně bych chtěl, 

aby spolu Dejtosemští a Semtodejští neválčili.“
Tento projev dobré vůle Hromřádův hněv 

na chvíli utišil.

„Samozřejmě,“ řekl a pokrčil rameny,  
„nikdo nikdy by nechtěl válku, jenže  
ta tu byla vždycky…“

„Co bych tak mohl udělat,“ přemítal  
Křístek. „Co kdybych položil prsty na  
růžovou skvrnu…?“

„A ta poušť je daleko?“
„Na půl cesty mezi námi a opačným 

koncem země.“
„Takže válka nemůže dojít až k nám  

do Ostřivous?“
„Nedá se to vyloučit. Víme sice, kde válka 

začíná, ale nikdy nevíme, kde skončí. 
Dejtosemští mohou povolat na pomoc jiný 
velký národ a Semtodejští zase jiný. A ty 
dva velké národy se střetnou. Říká se tomu 
rozšíření konfliktu.“

Křístkovi se ze samého přemýšlení div 
nerozskočila hlava.

„Takže válka je nakonec jakýsi druh 
příšerného plevele, který roste na glóbusu… 
Jaké rostliny by ho mohly přemoci?“

„Teď se mnou půjdeš do továrny,“ oznámil 
pan Hromřád. „Teď uvidíš, jak jede na plný 
výkon, to bude dobrá lekce.“

Zahulákal několik příkazů do tří telefonů 
a s Křístkem v patách vstoupil do továrny. 

Tam Křístkovi od nevýslovného rámusu 
ihned zalehly uši. Buchary tloukly jako o závod 
a stroje hučely, jako by se roztáčely miliony káč. 
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I když jste měli hlas jako Hromřád, stejně jste 
museli křičet, aby vás bylo slyšet.

Křístka také oslepily ohňostroje jisker 
snášející se ze všech stran. Po zemi se valily 
proudy roztavené žhavé oceli a bylo tu horko 
k zalknutí. Vypadalo to, že lidé v této obrovské 
továrně jsou úplně malincí a celí černí. 

Po tavicích pecích Křístek navštívil dílny, 
kde se leští a obrábí kov a montují zbraně, 
podíval se do výrobny pušek, kulometů, tanků 
i nákladních vozů. Továrna pana Otce totiž 
vyráběla vše, co sloužilo válce: zbraně i munici.

Nazítří se měly zbraně doručovat, a proto se 
vše balilo tak opatrně, jako by šlo o nejvzác-
nější porcelán.

Nakonec pan Hromřád ukázal Křístkovi 
dvě obrovská děla, vysoká jako věže katedrály, 
která zářila, jako by je někdo čerstvě pomazal 
máslem.

Zavěšená na dlouhých řetězech se snášela 
dolů a nakonec je s neskonalou péčí opatrně 
položili na návěsy nákladních aut, které byly 
tak dlouhé, že jim nebyl vidět konec. 

„Tahle děla, Křístku, jsou naším největším 
pokladem,“ hulákal pan Hromřád. „Každý 
jejich výstřel dokáže srovnat se zemí čtyři 
domy velké jako ten tvůj!“

Nezdálo se, že by tato zpráva v Křístkovi 
vzbudila podobné nadšení.
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„Takže,“ uvažoval, „s každým výstřelem 
zůstanou čtyři kluci jako já bez domova, 
čtyři Carlosové bez svého schodiště, čtyři 
Amélie bez kuchyně… Kvůli těmto dělům 
člověk přijde o zahradu, o svou zem, o nohu 
nebo ztratí někoho z rodiny… Tak je to tedy.“

Buchary dál bušily a pece sálaly…
„A vy jste na čí straně?“ zeptal se Křístek 

Hromřáda a musel křičet, aby ho v tom 
kraválu bylo vůbec slyšet. 

„Cože?“
„Chtěl bych vědět, komu v té válce přejete?“
„Přece Dejtosemským!“
„A můj otec?“
„Ten také.“
„A proč?“
„Protože jsou odedávna našimi dobrými 

přáteli.“
„To dá rozum,“ říkal si Křístek. „Když 

někdo napadne naše přátele, je správné se  
za ně postavit a nabídnout jim pomoc.“

„Takže ta děla vezete Dejtosemským?“ 
zeptal se ještě.

„Jenom to napravo,“ hulákal pan Hromřád. 
„To druhé je pro Semtodejské.“

„Jak to?“ zvolal Křístek rozhořčeně. „Proč 
pro Semtodejské?“

„Jsou to taky naši dobří zákazníci.“
„Takže jedno dělo z Ostřivous bude střílet  

na druhé dělo z Ostřivous a zničí zahrady  
na jedné i na druhé straně!“

„To je obchod,“ odpověděl Hromřád.
„Ten váš obchod, to je ohavnost!“
„Co říkáš?“ chtěl vědět Hromřád a naklonil 

se ke Křístkovi, aby ho přes klapot bucharů 
lépe slyšel.

„Říkám, že je mi z vašeho obchodu nanic, 
když…“ Ani to nedořekl a už mu na tváři 
zčistajasna přistála facka. Válka mezi Dejto-
semskými a Semtodejskými se přenesla až na 
Křístkovu tvář. 

„Tak tohle je válka.“ Člověk prosí o vysvětlení, 
řekne svůj názor a plesk, schytá facku. „A co 
kdybych ti takhle zasadil cesmínu do kalhot, 
jak by se ti to líbilo?“ říkal si Křístek a měl slzy 
na krajíčku. „Jo, cesmínu do kalhot, anebo 
bodláčí, to bude ještě lepší…“

Sevřel prsty… a v tom ho napadla báječná 
myšlenka.

Je vám asi jasné, že tím bylo vyučování 
v továrně u konce. Křístek dostal pětku 
s vykřičníkem a pan Hromřád o tom šel 
neprodleně zpravit pana Otce. 

Zpráva ho zarmoutila. Vypadalo to, že jeho 
Křístek, který po něm měl jednou převzít 
ostřivouskou továrnu, k tomu nemá nejmenší 
vlohy. 

„Musím si s ním vážně promluvit. Kde je?“ 
sháněl se po Křístkovi.

„Šel se chovat k zahradníkovi, jako vždycky,“ 
odpověděl pan Hromřád.
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„Tak dobře, necháme to na později, teď 
musíme dokončit balení.“

Válka si rychle žádala zbraní a továrna 
vyráběla na plné obrátky. Z devíti komínů 
celou noc šlehaly rudé plameny. Toho večera 
však pana Otce, který nepřišel na večeři 
a dohlížel na práci v dílnách ze své vysoké 
prosklené věže, čekalo příjemné překvapení. 
Jeho Křístek se vrátil do továrny a pomalu 
procházel podél beden s puškami, lezl na 
návěsy nákladních aut, skláněl se nad motory 
a protahoval se mezi děly.

„Statečný Křístek,“ říkal si pan Otec. „Asi 
si chce opravit tu pětku s vykřičníkem. Nic 
není ztraceno!“

A skutečně, Křístek ještě nikdy nevypadal 
tak soustředěně a zaneprázdněně. Vlasy měl 
celé zježené a každou chvíli vytahoval z kapsy 
kousky papíru.

„Vypadá to, že si dělá poznámky,“ říkal 
si pan Otec. „Jen aby si neublížil, jak strká 
prsty do těch kulometů. Je to ale šikovný 
kluk, hned se snaží napravit svou chybu.“

To už ale na pana Otce čekala další 
překvapení.

KAPITOLA ŠESTNÁCTÁ,

ve které následuje 
jedna ohromující zpráva 

za druhou
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Všichni víme, že v novinách se o válkách píše 
velkými písmeny. Na písmena je vyhrazena 
zvláštní skříň. A právě před takovouto skříní 
s velkými písmeny nerozhodně přešlapoval 
ředitel známého deníku Ostřivouský blesk.

Chodil tam a zpátky, vzdychal a otíral si 
čelo kapesníkem; to jsou obvyklé známky 
rozladění nebo nerozhodnosti. Zkrátka bylo 
vidět, že ho něco tíží.

Hned vzal do ruky velké písmeno určené 
pro slavná vítězství, ale za chvíli ho zas pustil. 
Pak vybral jedno ze středně velkých písmen 
určených pro války, které nejdou podle plánu, 
pro nekončící dobývání a nečekané ústupy. 
Ale ani toto písmeno se nehodilo a putovalo 
zpět do skříně.

Na okamžik se zdálo, že se rozhodl pro 
malé kapitálky, jimiž se oznamují zprávy, 
které všem zkazí náladu, jako „dovoz 
cukru přerušen“ nebo „zvýšení daně na 
marmelády“, ale ani to nebylo ono. Ředitel 
Blesku vzdychal čím dál víc. Měl opravdu 
vážné starosti.

Měl totiž ostřivouským obyvatelům, 
svým věrným čtenářům, oznámit tak 
neobvyklou zprávu s nedozírnými následky, 
že vůbec nevěděl, jak na to. Válka mezi 
Dejtosemskými a Semtodejskými totiž vůbec 
nevypukla. Zkuste oznámit čtenářům, že 
nějaká vyhlášená válka jen tak zčista jasna 

skončí, nejsou vítězi ani poražení, žádné 
mezinárodní konference, zkrátka nic.

Nebohý ředitel by přitom tak rád přes celou 
první stranu vytiskl senzační titulek jako: 

 

nebo 

Ale o tom nemohla být ani řeč. Zprávy 
novinářů vyslaných na růžovou skvrnu 
zněly jasně: 

Válka vůbec nevypukla, neboť zbraně 
z ostřivouské továrny, jakož i technické 
schopnosti pana Otce, jeho dílen a všech 
zaměstnanců se neukázaly právě v nejlepším 
světle. 

Hotová pohroma!
Zkusme spolu s ředitelem Blesku zpětně 

popsat průběh těchto tragických okolností.

BLESKURYCHLÝ POSTUP 
DEJTOSEMSKÝCH

NEZADRŽITELNÝ ÚTOK 
SEMTODEJSKÝCH VOJSK.
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V krabicích se zbraněmi zakořenily různé 
popínavé a plazivé rostliny, které se všude 
ujmou. Ale jak se tam dostaly? A proč?  
To nikdo nedovedl vysvětlit. 

Břečťan, vinná réva, svlačec a popínavý 
loubinec, rdesno ptačí a kokotice vytvořily 
kolem kulometů, samopalů a revolverů 
neproniknutelnou spleť, slepenou černým 
blínem. 

Dejtosemští ani Semtodejští je vůbec 
nedokázali otevřít.

Noviny se předháněly v popisu škodlivého 
působení lopuchu, rostliny, která je vyzbrojená 
háčky, jimiž se zachytila na bajonetech. A co 
si počít s puškami, které kvetou, a s bajonety, 
které nebodají a které záplavy květů připravily 
o jejich účel? Můžete je rovnou zahodit.

Použít nešly ani skvělé nákladní vozy, 
s pečlivě vyvedenými šedými a žlutými pruhy. 
Na sedačkách vyrostl pichlavý ostružiník, 
svízel a různé druhy žahavých kopřiv, takže 
když řidiči nasedli, pěkně se popálili. Nakonec 
z nich byly jediné oběti této války. Zadek 
je svědil tolik, že si nemohli ani sednout, 
a zdravotní sestry s bílými rouškami jim na 
popáleniny přikládaly chladivé obklady. 

Vozů se týká i ona nešťastná událost 
způsobená netýkavkou. Jak může tak  
drobný kvítek mezi vojáky vyvolat paniku? 
Netýkavka má totiž malé tobolky, které při 
sebemenším doteku vybuchují. 

Byly jich plné motory. Netýkavka se 
rozmnožila v karburátorech obrněných 
vozů i v nádržích motocyklů. Jakmile se 
při nastartování sešlápl pedál, spustila 
se myriáda bezhlasých výbuchů, které 
sice nikomu neublížily, ale značně otřásly 
morálkou vojenských oddílů.
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Tanky měly ucpané hlavně a kolem nich 
zapustily kořeny šípkové keře a obtočily je 
pichlavými větvemi; mezi ně se ještě vklínila 
vikev a kuklík potoční. Ani tanky se nedaly 
použít.

Žádný válečný stroj nebyl této tajuplné invaze 
ušetřen. Úporné rostliny se objevily úplně všude, 
vypadalo to, jako by snad měly vlastní vůli. 

Na plynových maskách vyrostl řebříček 
bertrám. Reportér Blesku tvrdil, že kdo se 
k této masce přiblížil na vzdálenost jednoho 
metru, musel pak aspoň padesátkrát kýchnout. 

V hlásných troubách se usídlily zapáchající 
rostliny. Zápach medvědího česneku a rmenu 
smrdutého byl tak silný, že je důstojníci vůbec 
nemohli použít.

Obě ztichlé, ochromené a neškodné armády 
se zastavily proti sobě.

Špatné zprávy se šíří rychle. Pan Otec už 
o tom věděl a – jak si dokážeme představit – 
všechny tyto zprávy ho nesmírně sklíčily. Jeho 
slavné zbraně rozkvétaly jako akáty na jaře.

Neustále si telefonoval s ředitelem Blesku, 
který ho zásoboval dalšími a dalšími truchli-
vými zprávami… Zůstávala jediná naděje – 
děla, slavná ostřivouská děla.

„Pokud dostanou dobrá děla, ještě pořád 
mezi bezmocnými armádami může vypuknout 
válka,“ mínil pan Otec. 
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Čekali až do večera. Ale poslední zpráva 
pohřbila všechny naděje.

Ostřivouské kanóny střílely, to ano, ale 
květiny. Pozice Dejstosemských zasypal déšť 
náprstníků, zvonků a chrp a Semtodejské 
v opětovaném výpadu zaplavily pryskyřníky, 
kopretiny a ptačince. Jednomu generálovi 
vyrašila z helmy kytice fialek.

Země se nedobývají růžemi a o vážné věci  
se nikdy nevedly květinové bitvy.

Dejtosemští a Semtodejští uzavřeli mír. Obě 
armády se stáhly a poušť v barvě růžového 
bonbonu byla ponechána svému nebi, samotě 
a svobodě.

KAPITOLA SEDMNÁCTÁ,

ve které se Křístek 
statečně přizná




