(Katarze)
Z pravé kapsy èerveného kabátu vypadl papírek  modøe linkovaný lístek vytrený ze zaloutlého seitu.
Zachytil jsem ho v poslední chvíli, ne staèil pøepadnout pøes okraj støechy. Rozevøel jsem ho jednou
rukou, zatímco druhou jsem vihal ranní vzduch svou rudou zástavou. Na lístku bylo napsáno:
A oni oba stáli u Jordánu. Eliá vzal svùj plá, svinul jej, udeøil do vody a ta se rozestoupila, take oba pøeli po
suchu. A stalo se, jak pøeli, e Eliá øekl Elíovi: Poádej, co mám pro tebe udìlat, døíve ne budu od tebe vzat.
Elía øekl: A je na mnì dvojnásobný díl tvého ducha! Eliá mu øekl: Tìkou vìc si ádá. Jestlie mì uvidí, a
budu od tebe brán, stane se ti tak. Jestlie ne, nestane se. Pak li dál a rozmlouvali. A hle, ohnivý vùz s ohnivými
koni je od sebe odlouèil a Eliá vystupoval ve vichru do nebe.
Druhá královská 2, 711
Pustil jsem papír z ruky a poslal ho po západním vìtru. Zatøepotal se nad plameny lehajícími z oken
paláce a rozletìl se k východu, k poklidnì tøpytivé, chladivé kouli plynojemu. Sledoval jsem ho, dokud mi
nezmizel z oèí.
Náhle se chromovì zablesklo, a pøímo nad plynojemem. Plameny nevylehly, koule zùstala nedotèená.
Ale zmìnil se vítr. Poøádnì zesílil, zaèal burácet; sotva jsem udrel zástavu v rukou. Daleko vzadu, nad samým obzorem se na nebe vzepjal vzduný vír a zvolna mohutnìl. A se rozprostøe nad krajem a roztrhne
se, uhasí neuhasitelný poár. Urèitì. U brzy. Co nevidìt.
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