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Jste zlí. 
Jste zlí. Žijete Brno. Kupujete mlíko. Nebo jste 
intolerantní k laktóze, ale všem je to jedno. Nemáte rádi 
ráno. Každý den v práci. Každou noc v práci. Vaše 
rychlost < c, ale i tak jste součástí mladého dynamického 
kolektivu. Každý den probíhá jinak. Všednost má různé 
podoby. Trapnost má konkrétní podobu. Cítíte 
nepříjemný pocit v zubech.  !
Trochu smrdíte. Je večer. Je ráno. A bylo to dobré? 
Nebylo. Špatný pocit klíčí jako hrách ve vašem koši na 
špinavé prádlo. Vlhký vzduch je stále intenzivnější od té 
doby, co jste začali topit. Co jste se začali topit. Dochází 
vzduch, ale i tak je nepříjemný ho dýchat. Vzpomínáte 
na přivřené prsty ve dveřích. Šikanu ve škole. Pach 
benzínu ve staré stodvacítce. Pád ve spaní, zpocená rána. 
Svědění v rozkroku. Hodinky v konečníku. !
Přijďte na Obilní pátek. Příští týden. Neočistí vás. 
Vnitřně, vnějškově ani transcendentálně. Neposune vás 
dál. Nic nezačne ani neskončí. Nic se nezmění, svět bude 
stále stejný a zapáchající shnilým listím a studeným 
deštěm. Chce se říct „to nevadí“, ale to víte, že vadí. Sovy 
na vás čekají na cestě domů a neschováte se před nimi 
ani v korunách stromů. A sovy serou křečky.  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Začátky. 
Povrchnost. Předstírání. Fasáda. Užití prvků skrývajících 
vaši skutečnou podstatu. Odhalená neupřímnost. 
Nepřímost. Most. Loket, femur, zlomená lebeční kost. 
Cítíte úzkost, ale zároveň je to dost nepřesvědčivé. 
Bolest. Chybí jen úplněk a se stále delší periodou se 
třesoucí průsvitný puding. Falešné vědomí konce nabyté 
těsně před překážkou. Osamění, výhled z okna, dětské 
hřiště. Javorový sirup, Javorový Falk. Nový průvodce 
přírodou se vrací zpátky a s ním vzpomínky na ptáky, 
kapradiny a mechy.  !
Začátky. Vrací se vzpomínky a zůstávají. Barevný kód 
usnadní výběr, přesný popis umožní pozorování, vylisuj 
v herbáři, přišpendli, zkroť, ochoč lišku. Nehodící se 
škrtni; nenamáhej se vykáním. Přeskoč píseň, zapomeň 
tácky na jídlo, chyť to rukou, neumývej si ruce, pohlaď 
mě po vlasech, prohmátni moji zhmožděninu, bolí to, 
zase jsem si poskočil ve dveřích. Tlaková vlna 
nečekaného výbuchu radosti smetla slepce pod 
přijíždějící mikrobus. Mikroby konají dál svou práci, 
najednou jim ale schází organizační kontext — opuštěny 
biotopem zažívají zcela novou smyslovou zkušenost, 
zkušenost konce. !
Exhibice. Topolův krasobruslař neporozuměl sám sobě. 
Přijďte na Obilní pátek. Můžete si popovídat. Nemusí to 
být naposledy a tím to bude jedinečné. !!

 4



Nikdo nic nepozná. 
Zbývá 9 dní do dne, kdy se nic nezmění. Zbývá 216 
hodin — třetinu prospíte, nezanedbatelnou část strávíte 
na záchodě. Vaši mysl zaměstná, zda jídlo, co jste dojedli 
k večeři, nebylo zkažené. Budete hledat parkovací místo 
v centru. Zmoknete. Omylem pustíte pračku bez pracího 
prášku. Budete spát ve vlaku domů. Usínat na poradách. 
Potkávat bezdomovce — bez povšimnutí. Dostanete 
letáček propagující dianetiku. Přestane vám svítit 
brzdové světlo. V Albertu budete koukat na hodinky 
ve frontě. Koupíte si žvýkačky. Najdete malé kůstky 
ve slanině; příliš pozdě. Bude vám zima ve sprše. Bude 
vás bolet hlava. Vzpomenete všechny lásky, u nichž 
prostě nepřišel ten správný moment. Usnete u seriálu. 
Vypadne vám záložka z knížky. Zlomíte si ruku. Koupíte 
si čokoládu. Umře vám křeček. Úkladně zavraždíte 
dobrého známého. Zakopete ho na zahradě a zasypete 
podzimním listím. V Cattanim si dáte parmezán navíc. 
Nikdo nic nepozná. Ani si nevezmete tmavé brýle. !
Obilní pátek přijde jako logické vyústění následujících 
devíti dní. Příjemně si popovídáte se starými i novými 
známými. Smícháte několik druhů vína. Prohlédnete si 
plakáty. Odejdete za úsvitu Tomia Okamury. Pokud 
neusnete na podlaze. Nic se nezmění. Váš život bude 
pokračovat dál.  !
Můžete položit ruce na kolena a vydat kvílivý zvuk. 
Nepomůže to, ale alespoň můžete pocítit, že jednou víte, co 
máte dělat. Je to dobré? Vydechněte.  !
Podívejte se do očí igráčkovi, který stojí po vašem levém 
boku a podejte mu ruku. Očekává vaši úplnou 
a odevzdanou spolupráci.  !
Vydechněte. Brno se potápí do další podzimní noci.  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Mlčíš. 
Dva večírky v paralelních realitách. Co se dělo, je úplně 
jedno. Cti otce svého a matku svou. Nepokradeš. 
Nezabiješ. Nesesmilníš. Nepožádáš dýdžeje o píseň na 
přání. Hromada plechů, mrtvých zvířat, zelených kachlí 
a podzimního listí. Nevytáhneš audiokabel a nevrazíš ho 
do svého laciného mp3přehrávače Sanyo s podbízivým 
How Much Is The Fish. Jako černá skládka. Odpad, co 
nenalezl vlastní Lebensraum. Lidé, kteří kálejí do talíře. 
Černou skládku nikdy netvoříš sám; sousedi přivezou 
radiátor a shodí ho se svahu. Sousedi vylijí vyjetý olej. 
Sousedi vypnou Scootery a pustí Avril Lavigne. Zapálí 
tvůj byt, tvůj sen, tvou nervovou síť. Zjistí množství 
bromu ve tvé mrtvé tkáni. Budeš odsouzen. Že nevíš 
proč? Úsměvné. Vybereš si dveře nalevo anebo shoříš. 
Je o tvoje rozhodnutí. Anebo shoříš. !
Scéna již stojí. Chlápek, co roztřeseně stojí v rohu, už 
nejedl dva týdny — co mu přestaly chodit maily na 
mobil. Vždy kladl důraz na duševní stravu. Zastavíš se 
u něj. Je to tvůj první monolog. Po druhé větě už to 
nejde dál. Z publika se ozývá ticho. Vytáhneš z ledničky 
vajíčka a rozklepneš je do pánve. Kanceláře jsou úplně 
prázdné. Nikdo na tebe nečeká. Ani ta třetí věta nečeká. 
Vytahuješ mobil a fotíš proti světlu. Před třetí větou už 
to nejde dál (ale ani zpět). Nevidíš oči; tušíš jejich 
obrysy. Pánev je rozehřátá. Vytahuješ revolver a střílíš 
proti větru. Moč protéká těsnými místy tvých latexových 
kalhot; hřeje a šimrá v podkolenní jamce. Bylo to tvé 
rozhodnutí. Monolog plníš mlčením. Zanechal stopu. 
Jak prosté. Mlčíš. !
Ráno je zvláštní zima. Kaluže pokryté tenkou vrstvou 
ledu a popela. Tak akorát na prošlápnutí, ale stále ještě 
bez nebezpečí ušpinění všeho okolo. Věříš, že to bylo 
elegantní. Posměšný křik strak. Sleduješ ubíhající 
krajinu ze stojícího vlaku. Je to tvoje rozhodnutí. 
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Zůstáváš sedět. Ohlédneš se. Nic se nemění. Zůstáváš 
sedět. Bylo to jen a jen tvé rozhodnutí. Zůstáváš sedět.  !
Těšíš se na večer. Obilní pátek. Je to přirozené. Krajina je 
zasypaná popelem a tvé vlasy jsou mastné. Nic už se 
nezmění. 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Nezapomenete, co jste chtěli,  
když v telefonu uslyšíte náhodný smích. 
Sedm dní do události, která nic. Tak výrazné nic, že to té 
větě ani za slovesa. Nestálo. Slovesa nechtěla zůstat ani 
ve větě, která se té první dotýká. Mezitím si přestanete 
zavazovat tkaničky, když se vám na ulici rozvážou. 
Přestanete vracet knihy do knihovny. V kavárně se 
nebudete dívat, jestli na stole náhodou není rezervace. 
Nebudete se dívat do očí lidem, kterým se chcete 
vyhnout na úzkém chodníku. Při poslechu hudby si 
přestanete podupávat. Nezapomenete, co jste chtěli, 
když v telefonu uslyšíte náhodný smích. Přestanete 
být člověkem v DM. !
Vypijete kakao i s tou sraženou věcí na povrchu, o níž 
mluvíte příliš málo na to, abyste si vzpomněli na slovo, které 
jí bylo vyhrazeno. Je to určitě něco jako pulover. Ale jiné. 
Nenapíšete to slovo do komentářů, i když ho znáte. Váš 
den bude jak to místo ve skladbě, které je krásné jen díky 
tomu, že jste slyšeli předchozích pět minut. Váš den však 
bude postrádat těch pět předchozích minut.  !
Přestanete čekat na osvobození. A vysávat. Přestanete se 
vzájemně dotýkat. Přestanete přemýšlet o změně. 
Zapomenete na novou práci. Nejdřív přestanete říkat 
„ještě“, pak i „ano“. Zapomenete zaplatit nájem. 
Neodešlete e-mail. Nepřidáte si další úkol. !
Přestanete pít čaj. Zapomenete význam dopravních 
značek. Dáte dýško ve stoprocentní výši. Večer se 
nebudete dívat přímo do lamp a světel protijedoucích 
aut. Přestanete listovat starým fotoalbem bez popisků. 
Nepoznáte už ani ta dvě souhvězdí. Nezalijete kytky. 
Změníte značku pracího prášku. Zůstanete do konce 
titulků v kině a kolem vás bude spousta lidí — i když to 
není od Marvelu.  !
Ztratíte těch pár dopisů, co máte schované.  
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!
Obrazy na stěnách vyblednou. Nekoupíte si žvýkačky. 
Neskloníte se ve dveřích. Necháte špinavá okna špinavá. 
Bez emocí načnete máslo. Nevypláchnete lahev od 
sirupu. Dobří lidé. Přijďte na Obilní pátek. Přesně za 
týden. 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Nákupní lístek na příští pátek 
Nákupní lístek na příští pátek !
12 l kohoutkové vody. 
500g francouzské poezie přeložené do portugalštiny. 
60 ks žulových kostek po dešti. 
3dcl zamilovaných povzdechů. 
2 žáby: jedna zelená, jedna hnědá. 
27 minut zapadajícího slunce. 
40 metrů pohlazení. 
40 stupňů nachlazení. 
6 hudebních nástrojů (libovolných; mimo neonové 
trubice). 
2 fritované koaly. 
99 párů bot ze Zlína. 
3 lekce svahilštiny. 
3 vzpomínky na včerejší den. 
20 q peří z bezkřídlých ptáků kiwi. 
Špetku iracionálních čísel. 
273 sklopených očí. 
1 měsíc. 
2,7 roku. 
32 m2 letištní plochy. !
Nespočetně citrónů, kloubní kapaliny, katedrálových 
sloupů, hydratačního krému, česneku, přeložených 
samolepek, černé barvy, rozbitých brýlí, zlomených 
rukou a červánků. 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Změna by nebyla překvapením. 
Zbývá pět dní. V tunelu pod Dunajem neteče voda. 
Zatím. Napijete se a soustředíte se na dostupné 
možnosti. Potřetí projíždíte objezdnou trasou uzávěry. 
Roční statistika narostla o jednotku. Jste já. Padám do 
vody. Z letargie mě probudí Wham. Sleduju kopce. Hory. 
Opakování. Slunce. Obracím stránky. Nadechnu se nad 
vodou. Konec by nebyl překvapením. Číslo není nikdy 
jen číslo. !
Prototyp nesplnil technickou zkoušku. Vybrané 
sledované parametry nabývaly oproti očekávání 
nezvykle extrémních hodnot. Podezřelý se zdržoval 
v okolí vodou ředitelných barev. Návštěva babičky 
nepřinesla kýžené výsledky. Revizor už nezpíval, králíků 
už bylo příliš. A vlastně to nebyli ani králíci. Prototyp 
bude nahrazen novou sérií ve druhém kvartálu 2017. 
Jste já.  !
Květiny zvadly a slunce se již neodráží od skel. 
Přestávám jíst gumové medvídky, telecí, pomeranče, 
glutamát, vitamíny, bílkoviny, tuky a cukry. Změna by 
nebyla překvapením. Nepřijde. Otočím se a usrknu 
žaludečních šťáv z předloňské úrody. Ochočím se a 
otevřu okna. Nezbývá už tolik času, aby stálo za to se 
zabývat měsícem. Sny se mi zdají již výhradně v cizích 
jazycích. Přijdu na Obilní pátek. Jste já. — at A38 Hajó. 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Nic se neděje. 
Zapomenete klíče. Nic se neděje, není co odemykat. 
Zapomenete jít na záchod. Nic se neděje, není co pít. 
Zapomenete své prarodiče. Není kam jít. 
Zapomenete taneční kroky. Není kam jít. 
Zapomenete pečivo. Nic se neděje, ponožky. 
Zapomenete slova. Nic se neznamená. 
Zapomenete klíče. Nic se neděje, není co zamykat. 
Zapomenete zaplatit. Zasraní cikáni mezitím kradou. 
Zapomenete zneužívat. Nemáte na poctivé máslo. 
Zapomenete podzimní slunce. Není na co se dívat. 
Zapomenete psát. 
Zapomenete zabít. 
Zapomenete zapomenout. 
Zapomenete nebýt předvídatelní. 
Zapomenete uklidit. 
Zapomenete. Nic se neděje. 
Zapomenete se uklidnit. Něco není správně. 
Zapomenete Obilní pátek. Nic se neděje, nic se neděje. 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Sdílení zmizí. 
Sdílení zmizí. Ucukneš před dotekem ruky v kině. Sedíš 
ve vlaku, Bowie v uších — jak vypadají tváře spolu-
cestujících? Otázka zaskočí. Čekáš, až skončí video, 
a pustíš další. Vybrat cíl procházky bylo vždy těžké, ale 
teď je těžké vybrat i výchozí místo. Necítíš přeleženou 
ruku. Konečně o samotě na koncertě. Sdílení znamená 
ztrátu původní hodnoty. Výsledek sdílení nelze 
předjímat, závisí na externích faktorech. Obličej po ránu. 
Kašel při usínání. Čas odchodu do kanceláře. Výběr 
restaurace. Chceš vyměnit iPody a riskovat poslech 
neznámé hudby? !
Nemůžeme sdílení definovat jako krádež. Tohle je 
svobodná země. Digitální kopie je dokonalá. Obsah je 
rozdvojen. Zážitek je rozdvojen. Namísto sdílení si 
vyměníme dojmy. Nemůžeme rozhovor považovat za 
krádež? Čteš Lasche a pokyvuješ. Nervozní matky čekaj na 
sociálce na dávky s nesnesitelnýma sockama. Když se staví 
internet, lítaj třísky. Úklid záchodu. Nevaříš, stejně 
byste se nedohodli co. Všechny cyklické věci překoná 
elektřina a chemie, tak co ty výmluvy.  !
Prospíš zimní západ slunce. !
Koupíš Snickers. Sníš aglio olio. Stáhneš Mad Meny 
z uložto. Otevřeš Pornhub. Dopiješ dietní colu. Dočteš 
knížku. Napíšeš status na Facebook. Zaplatíš kartou. 
Ukážeš jízdenku. Vyfotíš fotku. Potáhneš reverb. 
Cappuccino. Pravidelná prohlídka. Přednáška. Cesta 
do práce. Zásobovací dodávka. Ulice. Střechy. Déšť a nic 
není vidět, mlha, mrzne. Deštník a plynové topení. 
Zvlhlý strop. Fotopapír. Sdílení zmizí. Večírek je 
ostrůvek, chcípni debile. Aviváž. Obilní pátek. Zbývají 
3 dny. Prázdnota neposkytuje příležitost ke změně. 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Stůj. 
Ještě dvakrát se vyspíš. Řikáš je to temný, proč ta 
temnota, je ti dobře, jsi trapnej, co bereš, kde se to bere. 
Řikáš změna je život, lidi sou různí, všechno bude dobrý, 
vyvětrej si v pokoji, už musim jít. Řikáš neboj změní se 
to, přečti si, udělej, nový rok, vytapetuj, dej si kafe, 
neposlouchej tu píšťalu. Řikáš morová nákaza je pryč, 
aktivuj korekční trysky, napij se, podivej, kolik máme 
železnic, ta letošní úroda. Řikáš jde to dopředu, musíme 
se bránit, všichni máme k sobě blízko, nastav si letní čas. 
Řikáš nástroje jsou, ještě s nimi neumím zacházet, svět 
je pokus omyl, jdi ven. !
Mluvim sám se sebou. Změna je krok do prázdna. Chaos, 
tekuté písky, Bélovo Maďarsko, ptyalin, iterativní 
vymírání, Kar-Waiovy nudle, bezmeznost, cukr se 
zázvorem, chyběla jsem ti? Stůj. Chybějící příležitost 
ke změně je příležitost. Rozhlídnu se v jeskyni, temno, 
tupý úder do hlavy. Nahoru ne. Nevědět mnoho je cesta. 
Cesta může být metoda. Jsou dva druhy nekonečna. 
Protáhni se dveřmi bez lahvičky s nápisem „VYPIJ 
MNE!“. Vědět alespoň něco. Vědění ztratilo 
komplementaritu. Vědění zůstalo o samotě. Romantický 
blázínku, ty sračko, řikáš! !
Na značky. České jablko. Sada příborů. Zbylo 70 Kč. 
Vstáváš z mokrý země, kalhoty budou potřebovat 
vyprat. Rozhlížíš se, park je už prázdný. Zvedáš se na 
loktech, na zápěstích. Ta větev bude tvoje první, první co 
znáš. Měsíc svítí a sirény oznamují první středu v měsíci. 
Nepřítomnost nemá melodii ani tóninu. Práce, všechen 
ten spěch, leží ladem. Nepůjdeš dopředu. Ještě dvakrát 
se vyspíš a bude Obilní pátek. Nic se nezmění a je to 
dobře. Ceteris paribus je cesta. Cesta v jediném bodě. 
Nic nejde, ale je to krásný. 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S odstupem. 
Podíváme-li se s odstupem na krátkou sérii textů dnes již 
neznámého autora, vydávanou pod názvem „Pozvánka“, 
nelze si nepovšimout postupného sílení motivu nehybnosti. 
Nehybnost, ať už coby rezistence vůči změně nebo postupná 
redukce intenzity pohybů částic vlivem externího tlaku, je 
znatelná již od prvních vět a intenzifikuje se v posledních 
několika odstavcích. !
Autor přistupuje k nehybnosti jako k fenoménu přístupnému 
v sociální realitě — nehybnost není statická, ale dynamická. 
Nachází ji například i v hudbě, příkladem je album Fast 
Asleep britského hudebníka vystupujícího pod názvem Funki 
Porcini. Nehybnost se tak stává dynamickou silou působící 
vůči pohybu; je jakýmsi protikladem (a zároveň metaforou) 
rychlosti světla, která nemůže být překročena. (Dvě částice 
se od sebe nikdy nepohybují rychlostí vyšší, než je rychlost 
světla.) Nehybnost je přítomna jak v temporálním sociálním 
životě člověka, tak i v jeho vnímání vlastního života — 
vzpomínky odhalují opakování, reflexe vlastního jednání 
odhaluje aspiraci k návratu zpět. Ano, aspiraci — tedy 
záměr dosáhnout vysokého cíle — k návratu zpět — tedy na 
místo, odkud jsme vzešli. Jako kdyby chtěl Pavel Bém 
dokázat svou kompetenci ve vedení města opakovaným 
nástupem do a výstupem z vozů metra. !
Nehybnost se zdá být po většinu cesty, kterou s autorem 
procházíme — a skutečně jde o cestu, na níž se musíme 
vyhýbat nejedné překážce, výtluku či freudovsky atrofované 
norní (sic!) můře — axiologicky negativním elementem vůči 
subjektu čtenáře, příp. autora. Postupně však nacházíme 
jednak prvky smíření s danou skutečností, kdy dochází 
k internalizaci nemožnosti změny, ale poté zejména 
indikované přijetí nehybnosti coby výchozího a zároveň 
cílového bodu subjektu. Subjekt je subsekventně realizován 
coby vlastní konstrukce jáství v rámci neměnného kontextu. !
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Bylo by ovšem bláhové zastavit se na tomto místě. 
Záměrem autora zcela zřejmě není přenesení se z jednoho 
absolutního vymezení konstrukce subjektu v modernistické 
strofě charakterizované metaforou „cesty“ — tedy průchodu 
strastiplnou poutí ke konkrétnímu cíli — k jinému obdobně 
totálnímu konceptu, tedy möbiovského bodu, který je 
subjektem postupně objeven a konfrontací s nekonečnou 
konečností nachází vykoupení z vlastního falešného vědomí 
„cesty“. Cílem je zřejmě nakupení značného množství 
vysokorychlostních částic, gumových medvídků a nechutných 
obrázků z internetu. Kreativní řízek z Bukurešti a čmeláci 
zobrazují bídu všední výuky. Zmínka Olympijských her 
v Soči zcela zřejmě následuje kobylky; koleno prostřelené 
bratrem už nikdy nebude pracovat. Dej si další cappuccino 
a mysli na telefony prodané v Africe. Skleněný strop 
neexistuje, říká ti vilná svině. Vylij tu vodu a už mě neser. 
Dneska už ne. V jediném bodě se schází noční šichta 
a symbolika nemoci. Život ve městě prospívá jarním lukám. 
Mláďata napadají do kanálu, mladík utonul. Kupuj 
hranolky. Obilní pátek bude již zítra. Program: 22.00—6.30 
volná zábava. 6.30 výšlap na Špilberk a pozorování východu 
slunce. 7.09 východ slunce. 7.20 rozchod domů. Domů. 
Domů do domovů. Pokud se máte kam vrátit. Aufs innigste 
zu wünschen. Sterben – schlafen – Schlafen! Vielleicht auch 
träumen! Ja, da liegts: Was in dem Schlaf für Träume 
kommen mögen, Wenn wir die irdische Verstrickung lösten, 
Das zwingt uns stillzustehn. Das ist die Rücksicht, Die Elend 
läßt zu hohen Jahren kommen. 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Destrukce/kontext. 
Honza se loučí, svět končí, ten svět s jednou lyží končí. !
Přijďte dokončit misi, přijďte změnit svůj osud, přijďte to 
ukončit. Poslední Obilní pátek, jehož personální integrita 
zůstává nenarušena. Houstone, mám z téhle mise špatný 
pocit. !
Destrukce. Přijměte jedinečné pozvání k započetí svého 
umírání v mladém a dynamickém kolektivu. Přijďte 
docenit kouzlo zmizelého a mizející. Kolik mladých 
básnířek a šovinistických prasat dokáže zatančit na hrotu 
jehly? Přijďte objevit odpověď. Destrukce snů. Destrukce 
konce. 14mg kofeinu na 100 gramů. 15mg Kodeinu. 
Konec. !
Květiny uvadly, přišel podzim a přišlo jaro. Pod jalovcem 
kvitlo 3.14159278 chudobiček. Náš život se nelimitně 
blíží ke konci. Oblečte se coby destrukce a přijďte na 
poslední opravdovou párty ležící v intervalu 
iracionálních čísel. Přijďte napsat poslední kapitolu 
tohoto vztahu v láhvi. Vzkazu v láhvi. Snahy v láhvi. 
Destrukce v láhci. Dekonstrukce v láhvi. Restrikce 
v Ládví. Žít Obilní Pátek. Žít Pátek. V sobotu. Ve Falku. !
Přijďte na párty. Začínáme v 10 večer. Přineste co chcete 
a hlavně kobrou ramadánu. Krobou standartu. Mokrou 
marmeládu. Nejhorší jsou trpaslíci. Peace. Obilní trh, 
č. p. 9. 11-2=9. 3×3=9. 3+3!=9. Prohra může muži 
mnoho dát, potřebuje to. Mladý pekař neumí. 
Je důležité být alespoň jednou denně trpělivý květináč. 
Kytovec. Otčenáš. Konec. Destrukce. !
Koncept. Destrukce. !
Destrukce.  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Nic se nezmění.
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