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Tato kniha je vTato kniha je vT ěnověnově ánovánov na šlechetnšlechetnš ýlechetnýlechetn mýmý  zá- zá- z
měrěrě ům a nejzazší nejzazší nejzaz m moším moší žm možm mo nostem kažnostem kaž žnostem kažnostem ka dždž ého ého é
čtenčtenč áře. áře. ář

VVíVte, V te, VVíVte, VíV že jste sami sobže jste sami sobž ě květinami a hvětinami a hvě ěz-ěz-ě
dami, plnou náručí okvětnětně ích lích lí ístkístkí ů i z i z i ář zář z i-
vývýv m paprskem svým paprskem svý ětla?ětla?ě

VVíVte, V te, VVíVte, VíV že jste slože jste slož že jste slože jste slo itýitýit m obrazem utkaným obrazem utkaným obrazem utkan m 
zlatou nití, tapisí, tapisí ériérié í, kterí, kterí á , která , kter se stáse stáse st le znovu 
a znovu splétété átát ?

VVíVte, V te, VVíVte, VíV že ve vže ve vž ás dás dá římřímří á čistá čistá č á istá ist láska váska vá ůči ůči ůč
všvšv emu kolem a je jšemu kolem a je jš í dostatek i pro vás sa-ás sa-á
motné?
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