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Michal Sedloň 

Kdo jsem? 
Já nejsem bůh, 
ač odrážím se bleskem od planety, 
a nejsem pták, 
jenž opírá let o pozemský vzduch. 
já dávám všanc 
svou hlavu, řeč a vzněty, 
vstupuji do rakety 
střelhbitější než pstruh. 

Jsem člověk Ikaros 
a mířím do vzdálena, 
kde všechny dálky Země nesou nic, 
kometám zkřížit dráhy, 
prorazit temna ohvězděná, 
jež obezdila nás 
pro věky neprostupně — 
Jsem člověk Ikaros 
a moje strmá pouf 
se nesmí zmýlit o setinu stupně. 

To není hazard ani šílenství, 
mé dobrodružství nemělo 
nikdy tak přesný směr, 
nebylo nikdy tolik síly ve mně, 
vstupuji do rakety, 
abych v ni peklem nebe dal se u let 
a přece neztratil se tobě, 
moje Země! 

Ze sbírky básni „Astronaut" 



Günther Weisenborn 

Dva ndélé vystupuji 
Veselohra o 2 dějstvích 

Překlad: I. Letov a J. Stach 

Režie a úprava: František Kordula 

Výtvarník: Wladyslaw Cejnar 

OSOBY A OBSAZENI 

Na, půvabná vědátorka  . 
Nu, mladá zvědavá žena  . 
Gil, zvaný „student" 

člen party železničních dělníků 
Momme, jeho kamarád 
Pizza, předák 	. 	. 

Anna, krásná kadeřnice 

Walt, reportér 

Hana Šrámková 
Helena Ivanovová 

f Miloš Bílý 
A  František Kordula 

Jiří Vašků 
František Sec 

J Jiřina Jelenská 
A  Kristina Eignerová 

Albert Černý 

Vedoucí krejčovny: Josef Hemerka 

Vedoucí vlásenkárny: Stanislav Dostál 

Vedoucí malírny: Adolf Bartoš 

Světla: Janko Baláž 

Jevištní mistr: Bruno Schwarz 

Zvuky a obsluha magnetofonu: Walter Klimonda 

Představení řídí: Ferdinand Staněk 

Premiéra dne 10. září 1961 
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