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Z Kyjeva do Čeljabinska 
  (1915 –1918)

Výňatky z vojenského deníku Jaroslava Švejka,  
příslušníka 1. československé divize

14. ledna 1915. Rozhodl jsem se vstoupit 
do armády pod svým spisovatelským 

pseudonymem: Jaroslav Švejk. Koneckonců 
právě pod tímhle jménem mě zavřeli za 
„podvratné spisy“. Sloužím u 91. pěšího 

pluku. Mohl jsem si vybrat, buď to, anebo hnít 
v Praze mezi čtyřmi stěnami, dokud válka 

neskončí. Ale pevně doufám, že když bude mít 
rakousko-uherská armáda ve svých řadách 

chlápka, jako jsem já, do jara bude naprosto 
na huntě…

7. března 1915. A je to tady, celý 
náš pluk přešel v Dukelském průsmyku 

k Rusům! Je třeba říct, že jednadevadesátý 
se skládá ze samých poctivých Čechů. Potkal 

jsem tu jednoho idealistického mladého 
malíře, kterého už znám z Prahy. Má 

židovské a slovenské předky, jmenuje se 
Josef Černý a říká se mu Pepa anebo taky 
Černoch, ale jen kvůli jménu, jinak je ten 
kluk čistota sama. Celý den si mě skicuje 

tužkou do bloku. Líbí se mi.

Spolubojovníci sní o nezávislosti a svobodě, 
o české republice nebo o českém království, 

které nám prý Spojenci slíbili. Poslali 
k carovi žádost, aby nás včlenil do ruské 
armády. Já jsem k požadavkům připsal 

pár flašek vodky a ukrajinské panny pro 
každého. Tak nevím, jestli to klapne.

14. března 1917. A je to tu! Ha ha! 
Zapisuju i svůj smích, protože jsem radostí 
úplně bez sebe! Rusáci ukázali vladaři dveře 
a v celé zemi se šíří jeden obrovský a radostný 
zmatek!

Konec hraní na rolníky, hned dneska večer beru 
dráhu s několika kamarády. Když je cirkus 
přímo na ulicích, musí klaun z šapitó ven…

23. srpna 1916. Jsme jako zajatci 
na Ukrajině už rok a půl, hrajeme si na 
mužiky někde uprostřed lánů, jejichž 
konce ani nedohlédneš. Několika z nás, 
včetně Pepy, se podařilo vstoupit do 
Družiny, což je brigáda ruské armády 
složená ze samých Čechů a Slováků.

Já jsem dal přednost teplíčku 
ve stodolách před studenými 
a nehostinnými frontovými zákopy. 
Ale Bůh jistě stvořil puchýře hlavně 
proto, aby se poznali duševně pracující 
od manuálních. A já se řadím 
jednoznačně do té první kategorie.  
Chtěl jsem zase narukovat.

Marná snaha! Jsou žně, a tak zarazili 
všechen nábor do vojska mezi zajatci, 
zvlášť mezi Čechy. Prý že carevna, která 
je Němka, nás nesnáší. Kruci! Narodil 
jsem se děvce a alkoholikovi, ale nejhorší 
jejich hřích je patrně to, že se pelešili 
v katastru Prahy. Ale neztrácejme 
naději. Tahle nekonečná válka žere lidi 
plnou hubou, takže stačí jen málo, aby 
se ty šiky sráčů obrátily proti těm, kdo 
vydávají rozkazy z paláců a hlavních 
štábů. 

1918, někdy v lednu. Neuvádím 
přesné datum, protože tady jako by se 
i kalendáře rozhodly vyházet staré počty 
z okna.

Jsou to už dva měsíce, co se v Moskvě 
chopili moci bolševici, Ukrajina 
vyhlásila nezávislost, jenže Ukrajinci 
bojují mezi sebou o to, kam vlastně mají 
patřit, a do země infiltrují skopčáci. 

My máme rozkaz zachovávat neutralitu 
a mluví se o tom, že nás nějak dostanou 
z Ruska pryč, ke Spojencům na západní 
frontu. Jak to provedou, to se ale neví.

Navrhl jsem klasický útěk podhrabáním 
se a nabídl jsem své vězeňské zkušenosti. 
Zamítnuto.

26. března 1918. Někde mezi Penzou a Samarou. 
No prosím, tak rudí uzavřeli mír s centrálními 
mocnostmi a my museli z Ukrajiny pryč. Nevypadá 
to s námi dobře. Ještě štěstí, že jsou z nás konečně 
oficiálně „legionáři“, a jako takoví jsme součástí 
francouzského vojska.

To nás chrání uprostřed občanské války, která začíná 
zuřit po celém Rusku. Když o tom ale přemýšlím, tak 
vlastně bojujeme už za třetí stát… ztracení vojáčci 
národa, který vlastní stát nemá…

Měli bychom se vlaky dostat do Vladivostoku,  
tam se nalodit a odplout do Francie.

Vladivostok.
Mám dojem, že kdyby nás mohli lodí vystřelit 
na Měsíc, s chutí by to hned udělali.

Kolikátého vlastně je? Už ani nevím, tak strašně 
se náš život od začátku léta v sedmnáctém zrychlil. 

V Družině jsou nás už tisíce, nás bývalých válečných 
zajatců, takže brzy z nás bude celá divize. A taky jsem už 

byl v boji. Nikdy bych nevěřil, že toho budu schopen.

Po boku Rusů jsme 2. července prorazili rakousko- 
-uherské linie u Zborova. Panečku, vidět naše bývalé 
vládce, jak ustupují! Shledali jsme se s Pepou a ještě 

ten den večer jsme už spřádali sny o tom, jak to v Praze 
pořádně roztočíme! Ostatně tohle je moje hlavní válečná 

motivace, abyste si nemysleli, že si hraju na vojáčka. 
Naneštěstí se naše sny rychle rozplynuly, protože 

v někdejší carské říši je teď příšerný zmatek. Ti na druhé 
straně fronty se tudíž rychle vzpamatovali, Rusové se 
složili jako banda neschopných packalů a my museli 

ustoupit do Tarnopolu a pak až do Kyjeva, jinak by nás 
zajali a postříleli jako dezertéry. 

Ale přes ty pohromy den ode dne sílíme. Čeští a slovenští 
dobrovolníci se hrnou ze všech stran, už teď je z nás 

opravdová armáda o 40 000 mužů. Co s námi ale 
provedou? Neví se.

Vrátit se už nemůžeme. Fronta ve Francii je prý na 
mrtvém bodě a Rusové jako by pořádali jednu revoluci 

denně. Mám dojem, že se ještě pobavím.
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Všem postavám z transsibiřského díla Blaise Cendrarse.

A Vladivostoku, mému druhému konci světa…

  K.

Clotilde a Louise

  J.-D. P.

Lekce, kterou nám poskytli Češi z legií, ti odhodlaní mužové oddaní  

své povinnosti, přišla vniveč… Nezbývá než si přát, aby činy těchto 

hrdinů jednoho dne inspirovaly nějakého spisovatele, jenž by pro budoucí 

pokolení podrobně zaznamenal jejich dobrodružství, které nepochybně 

je a navždy zůstane jedním z nejlepších v dějinách.

Joseph Noulens, 

velvyslanec Francie v sovětském Rusku v letech 1917 až 1919

Věnujeme tuto knihu památce Milana Rastislava Štefánika a také památce 

Jaroslava Haška. A tomu, aby se nikdy nezapomnělo na Mnichov 1938.

Asi ještě nikdy jsem nebyl tak rád, že
mám nějaké hory konečně z krku…

Ural je za námi…

Teda skoro. A údajně…

Aspoň mi to dneska ráno někdo tvrdil.
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Přesněji řečeno, Beníšek mi říkal, že Zahradník mu říkal, 
že mu říkal jeden kluk od dělostřelců, že slyšel, že se o tom
  mluvilo na štábní poradě.

No sakra, když to říkali na štábu, tak to asi bude pravda, ne?

Vlastně to ani nebylo ráno; když jsem otevřel oči, prý už táhlo odpoledne, 
ale ještě ani neskončilo, když jsem je zase zavřel. 

 Jak to taky poznat, když se  
nic nemění?   Borovice, jezera  
   a čak čak čak, dělá vlak…

Borovice, jezera, čak čak čak, dělá vlak,  
  čak čak čak, dělá vlak, borovice…

A nebe tak nízko, že drtí obzor na placku, 
ani vánek se nezvedne.

 I když sem občas vítr pronikne, v náhlém záchvatu 
bezmocného hněvu, a nese horký a pronikavý dech ranní
 kocoviny a špatného vína a s ním smradlavé prdy toho
   obrovského zvířete jménem Asie.A k tomu takové vedro, že vás zapotí hůř 

než celý harém tureckých panen.

„Černé mraky, černé zprávy,“
  jak se tady říká.

  Rusko je divná země: čím výš stoupáte, 
tím silnější máte pocit, že padáte do díry
  bez konce.

A čím je příroda bujnější, tím víc vás dusí a dělá 
  to spolehlivěji než podsvětí velkoměsta.

A čím víc vody, tím spíš chcípete vedrem.  Není se co divit, že zdejší obyvatelé nakonec 
povstali. I když tři čtvrtiny z nich už nevědí proč.
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Stačí, když se podíváte na ruské
   ráno, a už se těšíte na večer.

A s nocí zase začnete snít o světlém zítřku.
Jasná věc, chiméra
  je rodná dcera  
   ruské kurvy.

 Ještě že jsme v téhle proklaté zemi
 všichni pěkně pohromadě: vlak plný 
českých a slovenských vojáků,  
který se vrací domů přes celou Asii.

Tahle země už dávno ztratila orientaci,  
  ale my jí ji nenajdeme, s tím ať nepočítá.

Zeměpis jistojistě není slovanská věda.
  A logika a rozum taky ne.

  Zato rozmáchlá gesta, okázalost, 
teatrálnost a taky válka… Ty možná ano.

Nádraží v Čeljabinsku, 13. května 1918.
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DZINNG!! ?!... H Ú Ú Ú Ú M M M H …  
Štěpáne, rozbila se mi 

sklenice! Přihraj velkýmu 
bráchovi něco k pití!

Trhni si, Jardo. Ta flaška 
j e prázdná j ako tvoj e 

kapsy. A koukej  
se dát do pucu,  
jsme na místě.

Už?! A mně se nic neřekne!

Teď ti to 
říkám.

Kruci, Štěpáne, 
odkdy se 

generál budí,  
až když bitva  

už začala?

Cože?? Jaká bitva?! 
A ty jsi asi takovej 

generál, j ako já jsem 
papež! Říkám, pohni, 
Jaroslave, nebo ti 
Švec zase prožene 

perka!

A j ak se mám dát 
dohromady, když mě 

trápíš žízní? V téhle zemi 
nevynalezli vodku, aby 

s ní leštili parkety!

A pokud jde o bitvu, mluvil jsem 
o dobývání ženských ložnic! 

Tenhle večer se nehodlám 
plahočit po Martových polích, 
ale šplhat na Venušin pahorek…

Poletovat z květu na 
květ! Cválat po něžných 

pahorcích! Sklízet 
nebeskou manu!

Věř mi, Štěpáne, v takových 
dobyvačných taženích už pan 

Jaroslav Švejk dávno přemohl 
Amora, a kde se Ukáže, všechny 

chlupy vstávají do pozoru!

Nechceš přece 
být hloupější než 

chlup na zadku, 
Štěpáne?!

TAKŽE UHNI, JDU SE 
seznámit s budoucím 

boj ištěm!

H M M M …

Praha se nám něj ak změnila… 
za tu dobu, co jsme byli pryč, 

Štěpáne, nemyslíš?

… Ty jsi ale tele, Jaroslave! 
Jsme přece v Čelj abinsku!

Cože?

No nic.

TAKŽE 
ČELJABINSK…

To snad víš, že jsme přej eli 
Ural a jsme v Asii? Pořád to 
j e Rusko, ale už ta asijská 

část!

Evropská, nebo asijská, 
na to já seru! Já bych 

chtěl bejt j edině 
v matičce vlasti!

Už toho mám 
po krk!

Ale no tak, Štěpáne, nech 
toho šovinismu! Ruská kurva j e 
stejně dobrá j ako ta česká! 
A ty asijský jsou prej j eště 
sladší! Na co j eště čekáme? 

Do města a šavle hore!

Co já vím?! Něj aká parta rudejch 
nás nenechá j et dál a generál 
Švec s nima debatuj e. Ale na to, 
že by si nás pustili do kurníku, 

rozhodně nevypadaj.

HELE, STOJÍ TADY 
I FŮRA DALŠÍCH VLAKŮ. 

A URČITĚ NEPŘIJELY 
TEPRV VČERA!

Vsadím vlastní 
fousy, co nemám, 
že máš pravdu, 

Štěpáne! Začínám mít 
těchhle zastávek 

plný zu…?!

Hele?! Tamten 
chlap…

Že by to 
byl…?

PEPO!
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No to mě teda podrž! 

PEPA ČERNÝ!

UHNĚTE, CHÁTRO! PUSŤTE MĚ 
k němu, než se picnu!  

Ha ha ha!

PEPO! 
Ty kluku 

prachmiliónová, 
květino pouště 

a živá vodko mýho 
života!

Tohle j e j ako 
ranní červánky 

a čerstvej větřík 
do tváře!

Nazdar, Jaroslave. 
Škoda že o tvým 
dechu se to říct 

nedá…

Ha!
HA!  HA !

A to jsi j eště nečuchal 
mý fusekle! Vlečeme se 
za váma tisíc mil až ze 

Samary, to j eden trochu 
zasmrádne, víš?

K čertU, ale j ak 
to, že tě nacházím 

tady? Já měl za to, 
že jste dávno ve 

VladivostokU!

Hmm… taky se mi 
někdy v noci zdá, 
že tam už jsem…

Dostala se tam j enom 
část 2. divize. Ale podle 

posledních zpráv tam 
stejně pořád není žádná 
loď, která by nás vzala 

do Evropy…

No, do 
hajzlu…

Například my 
TADY TRČÍME UŽ 

TŘI týdny!

Co se děj e? 
Trať j e 

neprůj ezdná? 

Něco horšího. Je j ediná, žádná j iná 
tu není a my musíme nejdřív pouštět 

vlaky s německými a rakouskými 
válečnými zaj atci, které repatriují 

na základě dohody s bolševiky.

A Němci na Rusy hodně 
naléhají, protože obnovili 
ofenzivu na Západě a tyhle 

j ednotky potřebuj ou 
j ako posily. A většina j ich 

j e v lágrech na Sibiři.

No a co, tak j e 
necháme proj et 

a pak se frčí dál, 
ne?

Jaroslave, j e j ich 
přes půl miliónu… Víš, 

kolik vlaků to j e?

Mno, přijde 
na to, kolik 
má souprava 

vagonů…
Ne, hele, mám lepší nápad! Nás 

j e padesát tisíc, no tak j im 
pustíme deset vlaků a pak tam 
šoupneme j eden náš a tak dál, 
zase deset oni a my j eden a…

Kde j e náš 
GENERÁL? JDU MU 
říct náš návrh. 

Ty máš vždycky 
bezva nápady, 

Pepo!!

Konvoj Maďarů, 
říkáš?

Jaroslave, 
počkej, takhle 

to nepůjde! 

Věř mi, Švec nečekal na tvý 
návrhy, ten už vyj ednává 
dávno. Teď j e na druhým 
konci města taky j eden 

konvoj Maďarů a čeká se, 
kdo poj ede dřív.

Panstvo napřed, 
co? 

NOJO, NO. ALE MŮŽEŠ MI 
VĚŘIT, ŽE RAKUŠÁCI ANI MAĎAŘI 

SE UŽ TAK NENAFUKUJOU. 
RUSÁCI SE S NIMA NEMAZLILI, 

PŮLKA JE JICH NEMOCNÁ 
A POLOMRTVÁ HLADEM…

Ne že by j im to ale zabránilo vyvolat 
pár hádek a rvaček s našima klukama. 

Pořád jsme pro ně dezertéři 
a zrádci Rakousko-Uherska.
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Ach j o, já to od 
rána tušil. „Černý 

mraky, černý 
zprávy.“

Pche, babský 
pověry, Jaroslave…

Možná, ale naše 
báby a mámy jsou 

asi j ediný, kdo nám 
nikdy nelhal, Pepo…

Ha! Ha! Kašleme na 
ty pitomosti! Tak na 
zdraví! Za zdarovj e!
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Vrátil jsem se z Německa. 
Jednání bylo obtížné, jsem 
však hluboce přesvědčen, 

že přij atá dohoda byla 
nezbytná pro udržení míru 

v Evropě!

A vím zcela j istě, že dnes 
jsme mír zachránili! A to díky 
oboustranné vůli k ústupkům 

a duchu spolupráce, j imiž 
byla j ednání představitelů 

čtyř západních velmocí 
v Mnichově prodchnuta!

Dámy a pánové, přej eme vám 
pěkný večer. Tady Český 
rozhlas, stanice Praha.

Tento šťastný závěr j e 
také výsledkem až dojímavé 
kázně, klidu a odhodlání, j ež 

v poslední době prokazuj e 
francouzský lid. A nikdy 
si za to francouzský lid 
nevysloužil tolik upřímné 

a hluboké úcty všech 
velkých národů j ako nyní…

Právě jste slyšeli proj ev francouzského 
ministerského předsedy Edouarda 

Daladiera, pronesený přímo na letišti Le 
Bourget, hned po dnešním příletu z Mnich…

„Černé mraky, černé 
zprávy.“ Dneska j ako před 

dvaceti lety: pořád máš 
pravdu, Jaroslave. Pořád 
máš tak zoufale pravdu…

Ť U K

Ť U K

Pane 
profesore 

Černý? Jste 
v pořádku?

Nevím, j ak na to odpovědět, 
pane řediteli. Pokud to j e vtip, 

nemám na něj dnes tu pravou 
náladu. A pokud není, jsem 

z toho úplně vedle.

Ne, já chtěl říct… 
vy jste poslal 

STUDENTY DOMŮ?

Víte, pane řediteli, 
j aký jsem j im dnes 

zadal úkol?

Povím vám to. Zadání znělo hrdě: 
„Nakreslete svou představu 

o našem státu.“

Jenže od dnešního 
rána už sám pořádně 

nevím, o j aké zemi 
jsem to mluvil.

O zemi Sudetských Němců, 
kteří k nám už několik 

hodin nepatří?

O zemi Poláků ze 
Slezska nebo Maďarů 

ze Slovenska, kteří j en 
číhají, kolik si urvou? O zemi mých kraj anů, 

Slováků, kteří se dožadují 
nezávislosti?

Anebo o Václavském 
náměstí, které 

nejspíš brzy j ediné 
zbude z opravdu 
českého území?!
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Takže ano. Ano, poslal 
JSEM SVÉ ŽÁKY DOMŮ, 

protože nevím, co  
j im mám říct.

Ale proč?! Vyučuj ete 
přece výtvarnou 

výchovu, ne zeměpis…

Umění má vykládat svět, 
pane řediteli, a přesně 

o to se snažím.

Ale máte pravdu. Zeměpisu 
nerozumím. Už ne. Od 

včerejška ke mně promlouvá, 
j en j ako by blábolil, beze 
smyslu, primitivně, zbaběle 

a ustrašeně. 

A tímhle j azykem 
já nemluvím .

Ale pane Černý, já bych 
to neviděl tak… černě. Mír 
j e zachráněn. A copak to 
není to hlavní? Teď už nás 

Hitler nechá na pokoji.

Sám víte, pane řediteli, 
že jsem přesvědčený 

univerzalista…

Myslím ale, že na 
tenhle den do smrti 

nezapomenu.

Protože dneska 
j ako by celý svět 

mluvil s mnichovským 
přízvukem.

A ten já bych si j ako 
nové esperanto 

rozhodně nevybral.

Ano, budu si ten den pamatoval nadosmrti.  
30. září 1938. Stovky kilometrů od Prahy,
 v obrovských náckovských jednacích sálech
  v Mnichově, mě vlastní matka zradila
     a lhala mi.

Jsem sirotek od tak útlého
 věku, že jsem si na rodiče 
neuchoval jedinou vzpomínku.

 Ale v šestnácti jsem si našel novou matku. 
Jmenovala se Francie. Francie roku 1789  

a bitvy u Valmy. Francie roku 1848
 a Victora Huga. Francie vojáků z roku II 
      a komunardů.

Nikdy jsem ji neviděl, jen jsem o ní
 četl a snil a debatoval, ale žíznivě 
jsem pil z jejích prsů. A překypoval
 jsem láskou a občanskou věrností.

Teď jsem osiřel podruhé…

Zvláštní, že na to 
člověk hned neumře.

Okamžitě a pudově jsem pochopil, co jediné mi zbývá
     udělat. A ještě toho večera jsem zahájil boj.

Začal jsem vyprávět o jiném dni. 
O 14. květnu 1918. Také tak černém. 
A tehdy to vlastně všechno začalo.
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M M M …  PANE NA NEBI!  
TAKOVÁ ZI… ZIMA… DO 

PRDELE S TAKOVOU ZEMÍ, 
KDE PŘES DEN CHCÍPETE 

VEDREM, JEN ABYSTE V NOCI 
LÍP ZMRZLI…

Svatá prostoto!  
NĚKDO NECHAL VYHASNOUT 
V KAMNECH! KDO MÁ DNESKA 

VLASTNĚ U NICH SLUŽBU?!

H m ffh h h … 
vždycky ten,  
co spí úplně 

dole, Švejku…

A h a …  ať žij e 
rovnost, co?

H m m m … 
pocem!

Nejdřív 
zatopíme 
v krku…

A pak 
v kamnech .

Á á á á á h h …  
Životadárný 

teplíčko…

KCHCH!

  KCHCH!
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U všech čertů, 
kterej mamlas nám 

to sem…

?!

Taky tě 
zdravím, 

Jaroslave.

Pepo?! No to mě podrž! 
Co tady děláš s tím 
zmrzlým zadkem tak 

pozdě v noci?!

Promiň, Jaroslave, 
zapomněl jsem si tu 
včera svý barvy…

Co, svý bar…!? Pepo, kruci 
hergot, to si myslíš, že 
se zeměkoule přestane 
točit, kdybys j eden den 

nemaloval?

Mám zakázku. 
A musím ji dneska 

dopoledne 
dodělat.

Zakázku?! Doufám, že zase dveře 
od vlaku, a doufám, že nás ten 
vlak konečně z týhle uralský 

prdele odveze!

Nerad tě zklamu, Jardo, ale 
dveře to nejsou. A j estli chceš 

vidět ty ksichty, co si to 
obj ednaly, tak stojí v pozoru 

přímo před naším vagonem…

G r r rr m m f f !  Proč 
tyhle židi mluvěj vždycky 

v hádánkách?!

HELE,  ŠVEJKU,  
přestaň, j o? Nemyslíš, 

že po tom všem, co jsme 
včera vypili, bysme měli 

spíš zařezávat?!

Co nadělám, Tomáši. 
Zvědavost j e u mě j eště 

silnější než lenost.  
A to j e co říct…

UŽ TO JE, SOUDRUZI! 
UŽ JSEM TU ČERVENOU 

BARVU NAŠEL!

No to 
mě…

Nehýbat se! Nejdřív přípravné 
kresby, u každého j ednotlivě, 
a pak si můžete udělat pauzu 

a jít se ohřát!
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Jaroslave…

Co má být?!

To nemám právo se 
taky nechat zvěčnit 

j ako hlasatel 
společenskýho 

pokroku?

Pokud ti chybí 
ta rudá barva, 

přinesu ti flašku 
červenýho.

Jaroslave, nech těch fórů! 
Ten obraz si obj ednal 

sovět v Čelj abinsku pro 
tamní Lidový dům. Tak uhni, 

prosím tě.

Chtěj ozdobit 
Lidovej dům? No tak 
tím spíš! Potřebuj eš 

figuru, která to 
rozsvítí, třeba mě!

NO JEN KOUKNI NA 
TY JEJICH POHŘEBNÍ 

VÝRAZY! CO JE, 
UMŘEL MARX  
NEBO CO?!

Odejdi, soudruhu… ten tvůj 
vojácký humor nemá nic 
společného s obrazem 

revoluce.

N o N o N O …  dycinky 
pane Soudruhu,  
prosil bych!

Jenom pro důvěrný kamarády 
jsem Jarda Soudruh! A s kým 

mám tu čest?

Jurij Antonovič Karmin. 
Politický komisař 

přidělený k j ednotkám 
v Čelj abinsku. A radím ti 
dobře, poslechni svého 

přítele.

To mi 
vykládejte,

šéfíku!

Nó, to se dalo čekat, 
že Rusáci si brzy 

najdou nový panstvo, 
j eště popudlivější, než 

bylo to starý!

A tobě, sou-dru-hu Kohoute, asi ta 
rudá fakt stoupla do hřebÍNKU, co?

Měl bys říct svémU příteli, 
aby vážil slova, malíři.

Nezapomínejte, že vás na 
sovětském území j en trpíme.

Češi nečeši, mám právo dát 
zatknout každého, kdo 

vystupuj e proti revoluci.

Jaroslave, 
prosím tě…

Ale j o, j ak chceš, 
Pepo… Hned se jdU 

omluvit…

M MM H ?

No vida, komisaři! A už jsme 
se usmířili! Navíc po ruském 

způsobu! Hlupáku 
mizerná!

HUÍÍ

Toho budeš 
litovat… 


