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PROGRAM FESTIVALU

NE 29. 9. 2019, Bobycentrum, 19:00

EINSTEIN NA PLÁŽI
zahajovací koncert
GLASS Einstein on the Beach
vypravěčka Suzanne Vega,
Collegium Vocale Gent a Ictus Ensemble
dirigenti Georges-Elie Octors,
Tom De Cock
ÚT 1. 10. 2019, konvent Milosrdných bratří,
19:00

IL FESTINO
A FRANCOUZSKÁ DVORSKÁ HUDBA
Douce félicité / Sladká blaženost
LAMBERT, MARAIS, LE CAMUS,
L. COUPERIN, MOLLIER, VISÉE
Dagmar Šašková mezzosoprán a Il Festino
ST 2. 10. 2019, Divadlo Husa na provázku,
19:00

GIDE / MARTINŮ: OIDIPUS
Oidipus, divadelní hra André Gida se
scénickou hudbou Bohuslava Martinů
režie Mark Ther, členové Filharmonie Brno
dirigent Tomáš Krejčí
ČT 3. 10. 2019, Besední dům, 19:00

PÍSNĚ BOHUSLAVA MARTINŮ
V BESEDNÍM DOMĚ
Jana Hrochová mezzosoprán
Giorgio Koukl klavír
PÁ 4. 10. 2019, Českobratrský evangelický
chrám J. A. Komenského, 19:00

MARTINŮ VOICES
J. NOVÁK Testamentum,
Missa philadelphiae, Jubilatio matutina
LISZT / JANÁČEK Mše B dur
MARTINŮ Vigilie, Čtyři písně o Marii
Martinů Voices, sbormistr Lukáš Vasilek
Linda Sítková varhany

SO 5. 10. 2019, brněnské vily:
Stiassni (11:00), Löw-Beer (15:00),
Tugendhat (17:00)

PÍSNĚ BOHUSLAVA MARTINŮ
V BRNĚNSKÝCH VILÁCH
vila Stiassni:
Roman Hoza baryton, Ahmad Hedar klavír
vila Löw-Beer:
Tomáš Kořínek tenor, David Švec klavír
vila Tugendhat:
Lada Bočková soprán, Marta Vašková klavír
NE 6. 10. 2019, Divadlo na Orlí, 19:00

VEČEŘE & PARÁDA
ADÁMEK Le Dîner
E. F. BURIAN Na pohlednice
RYCHLÍK Africký cyklus
SATIE Paráda
BCO – Brno Contemporary Orchestra
dirigent Pavel Šnajdr
PO 7. 10. 2019, Univerzitní kino Scala, 14:00

UMĚNOVĚDNÝ BIOGRAF –
MIECZYSŁAW WEINBERG
Beseda o skladateli a projekce jeho opery
Pasažérka, moderuje Jan Špaček
PO 7. 10. 2019, Besední dům, 19:00

WEINBERG 100 (I)
WEINBERG Sonáty pro housle a klavír č. 1–4
Milan Paľa housle
Ladislav Fančovič klavír
ÚT 8. 10. 2019, kostel Nanebevzetí
Panny Marie, 19:00

COUPERIN A TIBURTINA ENSEMBLE
COUPERIN Messe propre pour les couvents
Tiburtina Ensemble
um. vedoucí Barbora Kabátková
Eva Bublová varhany

ST 9. 10. 2019, Univerzitní kino Scala, 18:00

PO 14. 10. 2019, Mahenovo divadlo, 19:00

THE SOUND IS INNOCENT

TANEC SLUNCE

Hravá a poetická cesta do snového světa
nahrávacích studií, elektronické hudby
a experimentálního zvuku v hudebním
dokumentu režisérky Johany Ožvold

LULLY Měšťák šlechticem
MOZART Symfonie č. 40 g moll

ČT 10. 10. 2019, Besední dům, 19:00

Geneva Camerata
dirigent David Greilsammer
choreografie a tanec
Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola

ANDERSZEWSKI
A BASILEJSKÝ KOMORNÍ ORCHESTR

ST 16. 10. 2019, Besední dům, 19:00

POULENC Sinfonietta
MOZART Klavírní koncert č. 12
HOLLIGER Meta arca
SCHUMANN Klavírní koncert a moll
Piotr Anderszewski klavír
Baptiste Lopez housle
Basilejský komorní orchestr
SO 12. 10. 2019, Besední dům, 19:00

VERSAILLES
Hudba z komnat versailleského zámku
LULLY, COUPERIN, ROYER, D’ANGLEBERT,
RAMEAU, BALBASTRE, DUPHLY
Alexandre Tharaud klavír
NE 13. 10. 2019, Besední dům, 19:00

WEINBERG 100 (II)
WEINBERG Sonáta pro sólové housle č. 3,
Sonáta pro klavír č. 6,
Sonáty pro housle a klavír č. 5 a 6

DAVIES + EÖTVÖS = 150
závěrečný koncert
MOZART Únos ze serailu, předehra
EÖTVÖS Dialog s Mozartem
BARTÓK Taneční suita
EÖTVÖS Seven
BARTÓK Divertimento
Akiko Suwanai housle
Filharmonie Brno
dirigenti Dennis Russell Davies a Peter Eötvös
DOPROVODNÝ PROGRAM:
8. 10. 2019, Knihovna Jiřího Mahena,
17:00 a 18:00

MORAVSKÝ PODZIM DĚTEM (I)
Foglar + Rychlé šípy = 100
Hudební dílny na výstavě
Pocta Rychlým šípům

Milan Paľa housle
Ladislav Fančovič klavír

6. 10. 2019, Kabinet múz, 14:00 a 16:00

PO 14. 10. 2019, Univerzitní kino Scala, 14:00

Tajemství letadla Bílý pták
Hudebně-výtvarná dílna pro děti,
volně inspirovaná skladbou
Bohuslava Martinů Podivuhodný let

UMĚNOVĚDNÝ BIOGRAF –
PETER EÖTVÖS
Beseda se skladatelem a projekce
dokumentárního filmu Eötvös Péter 75
uvádí Jan Špaček

MORAVSKÝ PODZIM DĚTEM (II)

4.– 6. 11. 2019, Ústav hudební vědy FF MU

54. MEZINÁRODNÍ HUDEBNĚVĚDNÉ
KOLOKVIUM
Městská hudební kultura ve střední Evropě
1450–1670

PHILIP GLASS
Einstein on the Beach [Musicians at work]
(Einstein na pláži [Hudebníci při práci])
opera o čtyřech dějstvích, koncept /
opera in four acts based on a concept by
Robert Wilson, Philip Glass
koncertní provedení / concert performance
Knee Play 1
Train 1
Trial 1
Knee Play 2
Dance 1 (Field with Spaceship) • Night Train
Knee Play 3
Trial 2/Prison
Dance 2 (Field with Spaceship)
Knee Play 4
Building
Bed
Spaceship
Knee Play 5

Collegium Vocale Gent:
Joowon Chung, Magdalena Podkościelna,
Elisabeth Rapp*), Charlotte Schoeters soprány / sopranos
Ursula Ebner, Karolina Hartman*), Gudrun Köllner,
Cécile Pilorger alty / altos
Malcolm Bennett, Peter Di-Toro, Tom Phillips tenory / tenors
Philipp Kaven, Martin Schicketanz,
Bart Vandewege basy / basses
*) sólistka / soloist

Ictus:
Igor Semenoﬀ housle / violin
Michael Schmid, Chryssi Dimitriou flétny / flutes
Jean-Luc Fafchamps, Jean-Luc Plouvier klávesy / keyboards
Dirk Descheemaeker basklarinet, sopránový saxofon / bass clarinet, soprano saxophone
Asagi Ito altový a sopránový saxofon / alto and soprano saxophones
Alexandre Fostier zvuk / sound
Suse Ribeiro asistent zvukaře / sound assistant
Wilfried Van Dyck produkce / production

Christopher Knowles, Samuel M. Johnson,
Lucinda Childs texty / texts
Suzanne Vega vypravěčka / narrator
Georges-Elie Octors, Tom De Cock dirigenti / conductors
Maria van Nieukerken sbormistryně / choir director
Germaine Kruip scénografie / scenography
Anne-Catherine Kunz kostýmy / costumes
Maarten Beirens dramaturgie / dramaturgy
Maxime Fauconnier asistent scénografa / scenography assistant
Wannes De Rydt, Benno Baarends asistenti osvětlení / light assistants

Einstein on the Beach by Philip Glass, Robert Wilson
© Dunvagen Music Publishers Inc. Used by Permission

Opera Einstein on the Beach (Einstein na pláži) Philipa Glasse byla premiérována v roce
1976. Je napsána pro sbor a nazvučený soubor, jehož složení osciluje mezi komorním
ansámblem a popovou skupinou. Předkládaná koncertní verze je výsledkem spolupráce
Suzanne Vegy, Ictus Ensemble, Collegia Vocale Gent a vizuální umělkyně Germaine Kruipové. Představuje čistě hudební pohled na partituru legendární opery dua Glass / Wilson, v níž jsou virtuózní instrumentální a pěvecké party i krystalická struktura díla
umocněny přístupem site-specific a propracovaným zvukem. Jedná se o dlouhotrvající,
více než tříhodinové vystoupení (velice blízké tomu, co obsahuje partitura díla), jež
umožňuje zažít a pocítit svěžest i radikálnost raného minimalismu. Dveře koncertního
sálu budou během koncertu otevřeny (posluchači mohou vycházet a opět přicházet).
Hranice mezi jevištěm a hledištěm je narušena díky vizuální intervenci Germaine Kruipové, již lze označit za instalaci současného umění.

Philip Glass (1937) patří společně s La Monte Youngem, Terrym Rileym a Stevem Reichem k zakladatelům amerického minimalismu, hudebního stylu, který v šedesátých
a sedmdesátých letech 20. století přinesl do vážné hudby radikálně nové myšlenky.
Glass, rodák z Baltimoru, patřil ke generaci skladatelů, která začala cítit únavu z modernismu pěstovaného na amerických hudebních školách, kde byl silný vliv serialismu
a kde tonální harmonie či pravidelný rytmus platily za nežádoucí atributy vhodné spíše
pro populární hudbu.
Zásadní vliv na Glassův hudební vývoj měl pobyt v Paříži v letech 1964 až 1966.
Jedním z důvodů bylo soukromé studium u vyhlášené pedagožky Nadii Boulangerové.
U ní se věnoval především klasické harmonii, kontrapunktu a formám, stejně jako rozboru děl klasiků, hlavně Mozarta a Bacha. Glass vzpomíná na přísný a náročný, téměř
vojenský dril její výuky, díky němuž ovšem začal hudbu chápat zcela odlišným způsobem
a dokázal v mysli uchopit komplikované hudební struktury. Druhá složka jeho pařížského pobytu se odehrávala mimo salón madame Boulangerové: v klubech, divadlech
a kinech, kde o překot bujel život současného umění. Moderní jazz, experimenty ve výtvarném umění i ve filmu, to vše bylo pro mladého skladatele inspirující. V tomto prostředí se setkal s americkým filmařem Conradem Rooksem, jenž právě pracoval na filmu
Chappaqua. Hudbu k němu složil indický hudebník Ravi Shankar, ale bylo třeba jeho hru
přepsat do not pro evropské hudebníky. Philip Glass se toho úkolu ujal a během práce
pro sebe objevil zcela nový svět indické klasické hudby, který měl pak zásadní vliv na
jeho vlastní komponování. Naučil se chápat složité rytmické modely, které nelze vměstnat do evropských taktů, ale které jsou ovšem zároveň poháněny pravidelným pulsem.
Po návratu do Spojených států se Glass snažil využít podobný princip ve své vlastní
hudbě. Aby se mohl soustředit na rozvíjení rytmické stránky, zredukoval na minimum ostatní prvky, především harmonii. Jeho rané minimalistické skladby jako Strung Out (1967) nebo
Two Pages (1969) jsou postaveny na jedné melodické linii. Jednoduché melodické modely
jsou mnohokrát opakovány a v průběhu opakování se proměňují přidáváním či naopak ubíráním not. Slyšíme tak, že v hudbě zůstává cosi neměnné, ale zároveň se něco nenápadně
proměňuje. Tento proces je roztažen do relativně dlouhé časové plochy. Glass postupně začal přidávat další vrstvy a zároveň s tím budovat svůj charakteristický zvuk. V něm se pojily
dechové nástroje (saxofony, flétny) s elektrickými varhanami a často též s ženským hlasem

zpívajícím bez textu. Skladby nesou jednoduché popisné názvy jako Music in Contrary
Motion, Music in Fifths (obě 1969) a radikálně se liší od vážné hudby, jak byla chápána do
té doby. Nepracují s formou, která by měla úvod, vrchol a závěr, neobsahují proměnlivou
dynamiku ani jiné kontrasty. Naopak v sobě mají energii, která kromě indické hudby čerpá
i z jazzu či rocku.
Ačkoliv Glassova hudba začala být dobře přijímána, ještě v první polovině sedmdesátých let si skladatel vydělával na živobytí jako taxikář nebo instalatér. V roce 1971
založil soubor Philip Glass Ensemble, aby měl k provádění svých děl stabilní zázemí.
Glassovy kompozice nezapadaly do dramaturgie vážnohudební scény, ale dobře se hodily do tehdejšího uměleckého prostředí New Yorku, mezi osobnosti, jako byli sochař Sol
LeWitt nebo hudebnice a multimediální tvůrkyně Laurie Anderson. V tomto prostředí se
seznámil s divadelním režisérem Robertem Wilsonem, který se proslavil nezvyklými divadelními inscenacemi. Pro ně byla charakteristická absence děje v tradičním smyslu
a dlouhé trvání, kvůli čemuž Wilson mluvil o „snových hrách“. Divák totiž nemohl představení vnímat jako obvyklé drama, ale měl si připadat jako ve snu.
Philip Glass se s Robertem Wilsonem seznámil po shlédnutí jeho představení The Life
and Times of Joseph Stalin, radikálního díla trvajícího dvanáct hodin. Oba tvůrci zjistili, že se shodnou v pohledu na to, co očekávají od umění, a v roce 1975 začali pracovat na díle Einstein on the Beach. Přestože je dílo označováno jako opera, od tradičního chápání žánru se v mnohém odlišuje. Až pětihodinový proud hudby, tance
a mluveného slova nemá žádný děj, a ačkoliv titulní Einstein je na scéně přítomen
v podobě postavy s charakteristickou bílou parukou a houslemi, není to opera o Albertu Einsteinovi.
Představení je rozděleno do scén charakterizovaných hlavním scénickým motivem: Vlak, Kosmická loď, Soudní dvůr, Pole. Mezi scény jsou vloženy kratší mezihry nazvané Knee-Plays, sloužící podle Glasse jako kolena spojující dvě dlouhé kosti. V Einsteinovi
nenajdeme ani libreto v obvyklém smyslu. Zpívaný text je tvořen buď solmizačními slabikami do-re-mi-fa-sol-la-si, nebo čísly určujícími počet not v melodických modelech. Tyto
dvě složky Philip Glass původně používal pouze pro účely nácviku, aby zpěvákům ve sboru
ulehčil memorování partů. Wilsonovi se to však zalíbilo a slabiky s čísly se tak staly součástí finálního tvaru díla. Jediné části připomínající běžné libreto jsou mluvené pasáže,
které napsal básník a malíř Christopher Knowles s několika doplňky od choreografky Lucindy Childs a herce Samuela M. Johnsona. Tyto texty ovšem spíše připomínají fragmenty
náhodně zaslechnutého rozhovoru na ulici a přispívají k atmosféře „snové hry“, v níž se
významy slov rozpouštějí. Opera Einstein on the Beach je určena k provádění bez jakékoliv
přestávky a obecenstvo může během až pěti hodin jejího trvání volně odcházet a přicházet. Tím autoři zdůrazňují, že jim nejde o konvenční dramatickou strukturu mířící k finálnímu bodu, ale spíše o rituál či specifické prostředí, v němž si divák sám vybírá, jak bude
vnímat. Premiéru měla opera v roce 1976 na festivalu ve francouzském Avignonu. Navzdory neobvyklosti díla již tehdy sklidila velký úspěch.
Pojetí opery, jak je připravily bruselský soubor Ictus a sbor Collegium Vocale
Gent, je koncipováno jako koncertní provedení s divadelními prvky a vizuální složkou, za
níž stojí nizozemská výtvarnice Germaine Kruip. Zatímco v původní verzi opery přednášejí útržky textu různé hlasy, zde vystupuje v roli vypravěčky americká písničkářka Suza-

nne Vega. Projekt měl premiéru v listopadu loňského roku v Concertgebouw v Bruggách,
od té doby byl představen na dalších evropských místech (Filharmonie Essen, De Doelen
v Rotterdamu, Muziekgebouw v Eindhovenu, Palau de la Música Catalana v Barceloně,
Théâtre d‘Orléans, Festival Musica ve Štrasburku atd.).

Matěj Kratochvíl

Na počátku 80. let 20. století se Suzanne Vega (1959) prosadila jako přední umělkyně
obrodného hnutí ve folkové hudbě, v klubech newyorské Greenwich Village zpívala
vlastní písničky a doprovázela se na akustickou kytaru. Tehdy se tomu říkalo soudobý
folk nebo neo-folk. V roce 1985 pak vydala své eponymní debutové album, které se setkalo s nadšeným kritickým ohlasem; od té doby Suzanne Vega koncertuje v nejznámějších koncertních síních světa. Při svých často vyprodaných vystoupeních se vyhýbá
vnějškovému dramatu, přitom však dokáže svým posluchačům sdělit hlubokou citovost.
Vega zpívá charakteristickým jasným hlasem bez použití vibrata; kritika to popsala jako
„chladný, jakoby suchým smirkovým papírem obroušený skorošepot“ či „lkavý, přitom
však odzbrojujícím způsobem silný“ styl. Písně Suzanne Vegy se vždy soustředily na
městský život, obyčejné lidi a reálná témata. Odráží se v nich pečeť skvělé vypravěčky,
která „pozoruje svět chladně věcným, přitom však poetickým okem“. Texty se vyznačují
strohostí a neokázalostí, jsou často intelektuální, přitom protřele velkoměstské a vybízejí posluchače k různým interpretacím. Dílo Suzanne Vegy je okamžitě rozeznatelné pro
svou výraznost a hloubavost a je dnes stejně tvůrčí a muzikální, jako když její hlas poprvé zazněl v rádiu před více než dvaceti lety.
Více na www.suzannevega.com.
Germaine Kruip (1970) se na začátku jednadvacátého století přesunula z divadelního světa
do světa výtvarného umění a od té doby se ve svém myšlení a díle soustředí na několik linií:
zajímá ji efemérnost a to, jak se krátce vysráží ve fyzickém či vizuálním okamžiku, ale i scénografie neovladatelných či neuchopitelných jevů, například neustálá proměnlivost denního světla či pohyb času, rituál a performance jakožto abstraktní momenty každodenního
života, historické a kunsthistorické příklady pokusů dosáhnout abstraktnosti geometrickými prostředky, a konečně touhy, teorie a ideologie, které představují základ těchto pokusů.
Více na www.germainekruip.com.
Ictus je soubor sídlící v Bruselu, zaměřený na soudobou hudbu. Od roku 1994 sdílí prostory
s tanečním ansámblem Rosas, který pod vedením Anne-Teresy De Keersmaeker nastudoval
ve spolupráci s Ictusem 14 inscenací. Soubor rovněž spolupracuje s dalšími choreografy,
mezi něž patří třeba Wim Vandekeybus, Maud Le Pladec, Eleanor Bauer či Fumiyo Ikeda.
Ictus je stálá skupina dvaceti kooptovaných hudebníků včetně dirigenta, jímž je
Georges-Elie Octors. Na vystoupeních se pravidelně podílí zvukový inženýr, což svědčí
o velkém úsilí ansámblu dosáhnout statutu smíšeného „elektrického orchestru“. Mezi
cca dvaceti vydanými CD souboru jsou dvě věnována Faustu Romitellimu – ta se díky
odvážnosti mixů ukázala být zvlášť vlivná. Ictus každoročně spojuje síly s centrem Bozar

Suzanne Vega © George Holz

Ictus a Collegium Vocale Gent

a divadlem Kaaitheater. Je to příležitost k experimentům s novou dramaturgií, která je
nabízena laickému publiku se širokými kulturními zájmy, nadšencům pro divadlo, tanec
a hudbu. Od roku 2004 je Ictus rovněž rezidentním ansámblem v opeře v Lille a vedle
hlavního angažmá v tomto operním domě (tematické koncerty a edukační aktivity)
připravuje každý rok jednu inscenaci (např. Avis de Tempête Georgese Aperghise v roce
2004, La Métamorphose Michaëla Levinase 2011, Marta Wolfganga Mitterera 2016). Nyní
se součástí tohoto „mixu“ stávají otázky formátu a způsobu či systému poslechu: na
programu jsou mini a maxi koncerty, koncerty komentované či takové, při nichž se publikum může volně pohybovat po jevišti. A konečně Ictus realizuje ve spolupráci s uměleckou školou v Gentu program zaměřený na interpretaci soudobé hudby.
Více na www.ictus.be.
Collegium Vocale Gent bylo založeno v roce 1970 z iniciativy Philippa Herreweghea skupinou přátel studujících na univerzitě v Gentu. Jednalo se o jeden z prvních souborů,
které uvedly nové myšlenky o interpretaci barokní hudby do vokální praxe. Autentický,
na text a rétoriku zaměřený přístup poskytl ansámblu čirý zvuk, díky němuž si získal
světový věhlas a díky kterému vystupuje v předních koncertních síních a na hudebních
festivalech v Evropě, Spojených státech amerických, Rusku, Jižní Americe, Japonsku,
Hongkongu a Austrálii. Od roku 2017 soubor provozuje v italském Toskánsku vlastní letní
festival Collegium Vocale Crete Senesi. Více na www.collegiumvocale.com.

Philip Glass

Maarten Beirens přednáší muzikologii (se zaměřením na 20. a 21. století) na Amsterdamské univerzitě. Obor vystudoval na Katolické univerzitě v Lovani, kde dosáhl titulu
Ph.D. díky dizertaci o evropském minimalismu. Je generálním ředitelem Festivalu 20/21
(Lovaň) a uměleckým ředitelem jeho sekce „Transit“ se zaměřením na hudbu 21. století.

SUMMARY

Einstein on the Beach by Philip Glass (born 1937) was premiered in the same year
(1976) as Music for Eighteen Musicians by Steve Reich: with these two masterpieces
American minimalism finally came out of the shadows of the underground scene to
suddenly encounter large audiences. The piece is written for choir and amplified ensemble, a hybrid formula between chamber ensemble and a pop band (at the time
modelled on the Philip Glass Ensemble): two keyboard players playing organs and
synthesizers, saxophones, flutes and clarinet. In addition to that Glass calls for a soloistic violinist, who was supposed to be the incarnation of the character of Albert
Einstein himself.

This concert version of Einstein on the Beach is a collaboration between Suzanne Vega,
Ictus Ensemble, Collegium Vocale Gent and the visual artist Germaine Kruip. It presents
a sheer musical approach to the full score of the legendary Glass/Wilson opera where
the virtuosic instrumental, singing parts and crystalline structure of the piece are enhanced by a site-specific approach and a sophisticated sound design.
The focus of this production is the musical score itself and the musical sound of
the libretto. It is a minimalistic sound-bath of more than 3 hours length that reconnects to the freshness and radicality of early minimalism. The door of the concert hall
will be kept open throughout the performance (the audience is free to wander in and
out), the gap between stage and audience blurred thanks to Germaine Kruip’s visual
intervention to be viewed as a contemporary art installation.
Suzanne Vega provides a personal reading of the original abstract libretto. Widely known for her chart toppings tracks from the 1980s such as Tom’s Diner and Marlene On The Wall, Vega has had a long association with the New York musical and literary life (it was Glass himself who arranged Fifty-Fifty Chance on Vega´s third CD).
In this version, Vega acts as a multi-character narrator, bringing out the collage
of voices in the texts of Christopher Knowles, Samuel M. Johnson and Lucinda Childs to
provide a dramaturgical unity between all the components.
For more information visit www.ictus.be/einstein.

PHILIP GLASS
Einstein on the beach
libreto / libretto (na základě textů / based on the texts by
Christopher Knowles, Lucinda Childs, Samuel M. Johnson)

pozn.: úprava českého překladu vychází z gramatické a grafické podoby originálu.
KNEE 1

KOLENO 1

Would it get some wind for the sailboat.
And it could get for it is.
It could get the railroad for these workers.
And it could be were it is.
It could Franky it could be Franky it could be
very fresh and clean
It could be a balloon.
All these are the days my friends and these
are the days my friends.
It could get some wind for the sailboat.
And it could get for it is.
It could get the railroad for these workers.
It could get for it is were.
It could be a balloon. It could be Franky.
It could be very fresh and clean.
All these are the days my friends and these
are the days my friends.
It could be those ways.
Will it get some wind for the sailboat and it
could get for it is it.
It could get the railroad for these workers
workers. It could get for it is
All these are the days my friends and these
are the days my friends.
Put these days of 888 cents in 100 coins of
change…
These are the days my friends and these are
my days my friends. Make a tiota on thses
these are theiidays loop
So if you say will it get some wind for the
sailboat and it could for
It could be Franky it could be very fresh and
clean.
So it could be those ones. So if

Dostalo by to vítr pro plachetnici.
A dostalo by to, protože je.
Dostalo by to železnici pro tyto dělníky.
A dostalo by to, bylo je.
Mohlo by Franky, mohlo by být Franky,
mohlo by to být velmi svěží a čisté.
Mohl by to být balón.
To všechno jsou ty dny, přátelé moji, a to
jsou ty dny, přátelé moji.
To by dostalo vítr pro plachetnici.
A dostalo by to, protože je.
To by dostalo železnici pro tyto dělníky.
A dostalo by to, je bylo.
Mohl by to být balón. Mohl by to být Franky.
Mohlo by to být velmi svěží a čisté.
To všechno jsou ty dny, přátelé moji, a to
jsou ty dny, přátelé moji.
Mohly by to být tamty cesty.
Dostane to vítr pro plachetnici a mohlo by
to dostat, protože to je.
Mohlo by to dostat železnici pro tyto dělníky
dělníky. Mohlo by to dostat, protože to je.
To všechno jsou ty dny, přátelé moji a to
jsou ty dny, přátelé moji.
Složte tyto dny za 888 centů ve 100
drobných mincích.
To všechno jsou ty dny, přátelé moji, a to
jsou mé dny, přátelé moji. Udělejte tiotu na
toot toto jsou tyiidny smyčka
Takže, pokud říkáte, dostane to vítr
pro plachetnici a to by mohlo pro
Mohlo by to být Franky, mohlo by to být
velmi svěží a čisté
Tak by to mohlo být tamti. Tak pokud

You cash the bank of world traveler from 10
months ago.
Doo you remember! Honz the bus driver…,
Well put the red ball blue ball two black
and white balls. And Honz pushed on his
brakes and the four balls went down to
that. And Honz said.
„Get those four balls aw ay from the
gearshift.“ All these are the days
my friends and these are th e days my
friends. It could get the railroad for these
workers.
It could
Would will it get some wind for the
sailboat. And it could get for it is.

Vyinkasujete bank světového cestovatele
z před deseti měsíců.
Paamatujete si! Autobusák Honz...
Dobře, dejte červenou kouli modrou kouli
dvě černé a bílé koule. A Honz šlápl na brzdy
a ty čtyři koule šly dolů.
A Honz řekl.
„Dejte ty čtyři koule pryč z mé řadící páky.“
To všechno jsou ty dny,
přátelé moji, a to jsou t y dny,
přátelé moji. Mohlo by to dostat železnici
pro tyto dělníky.
Mohlo by.
Dostalo by dostane to vítr
pro plachetnici. A to by mohlo, protože to je.

TRIAL

PROCES

LAWYER
If you see any of those baggy pants it was
huge
Mr Bojangles
If you see any of those baggy pants it was
huge chuck the hills
If you know it was a violin to be answer the
telephone and if any one asks you please it
was trees it it it is like that
Mr Bojangles, Mr Bojangles, I reach you
So this is about the things on the table so
this one could be counting up.
The scarf of where in Black and White
Mr Bojangles If you see any of those baggy
pants chuck the hills
It was huge If you know it was a violin to be
answer the telephone and if anyone asks
you please it was trees it it it is like that.
Mr Bojangles Mr Bojangles Mr Bojangles
I reach you
The scarf of where in Black and White
This about the things on the table.
This one could be counting up.
This one has been being very American.
The scarf of where in Black and White.
If you see any of those baggy pants it was

PRÁVNÍK
Jestli vidíte některé z těch pytlovitých
kalhot bylo to obří
pane Bojanglesi.
Jestli vidíte některé z těch pytlovitých
kalhot bylo to obří skličte kopce
Jestli víte, že to byly housle být zvedněte
telefon a jestli se vás někdo zeptá prosím
byly to stromy to to to je takto
Pane Bojanglesi, pane Bojanglesi, jsem vám
v patách Takže tady jde o věci na stole, takže
tento by se mohl přičítat.
Ten šátek kde z Černé a Bílé.
Pane Bojanglesi, jestli vidíte některé z těch
pytlovitých kalhot skličte kopce
Bylo to obří Pokud víte byly to housle být
zvedněte telefon a pokud se vás někdo bude
ptát, prosím, byly to stromy to to to je takto.
Pane Bojanglesi pane Bojanglesi pane
Bojanglesi jsem vám v patách
Ten šátek kde z Černé a Bílé.
Tady o věcech na stole.
Tento by se mohl přičítat.
Tento byl velmi americkým.
Ten šátek kde z Černé a Bílé.
Jestli vidíte některé z těch pytlovitých

huge chuck the hills
If you know it was a violin to be answer the
telephone and if any one asks you please it
was trees it it it it it it it it it it is like that
So this could be reflections for
Christopher Knowles-John Lennon
Paul McCartney-George Harrison
This has
This about the things on the table This one
has been very American So this could be
like weeeeeeee Mr Bojangles
This could be about the things on the table
This about the gun gun gun gun gun ...
This has

kalhot bylo to obří skličte kopce
Jestli víte, že to byly housle být zvedněte
telefon a jestli se vás někdo zeptá prosím
byly to stromy to to to to to to to to to to je
takto Takže to by mohlo být odrazem pro
Christophera Knowlese-Johna Lennona
Paula McCartneyho-George Harrisona
Toto má
Takže tady jde o věci na stole Tento byl
velice americký Takže toto by mohlo být
jako mýýýýý pane Bojanglesi
Tady by mohlo jít o věci na stole
Tady o pušku pušku pušku pušku pušku...
Toto má

OLD JUDGE
ALL MEN ARE EQUAL (ALTERNATE SPEECH,
WRITTEN FOR 1984 REVIVAL)
(Text written by Mr. Samuel M. Johnson)

STARÝ SOUDCE
VŠICHNI MUŽI JSOU SI ROVNI (ODLIŠNÁ ŘEČ,
NAPSANÁ PRO PROVEDENÍ V ROCE 1984)
(Text napsal pan Samuel M. Johnson.)

“In this court, all men are equal.“ You have
heard those words many times before.
„All men are equal.“
But what about all women? Are women the
equal of men? There are those who tell us
that they are.

„U tohoto soudu jsou si všichni muži rovni.“
Tato slova jste již slyšeli mnohokrát.
„Všichni muži jsou si rovni.“
Ale co ženy? Jsou ženy rovny mužům?
Jsou tací, kteří nám říkají,
že ano.

Last week, an auspicious meeting of
women was held in Kalamazoo.
The meeting was addressed by a very
prominent lady who is noted for her
modesty. She is so modest that she
blindfolds herself when taking a
bath. Modesty runs in her family. She has
a nephew who is just ten years of age.
Sometimes, the nephew says „I‘m going to
the forbidden name store.“
The little fellow is too modest to say
„I‘m going to the A & P.“ Well, here is what
that modest lady said to the gathering of
women in Kalamazoo:

Minulý týden se v Kalamazoo konalo
slibné setkání žen.
Ke shromáždění promluvila velmi
význačná dáma, jež je známá svou
cudností. Je tak cudná, že si zavazuje oči,
když se jde koupat.
Cudnost vládne v celé její rodině.
Má synovce, kterému je teprve deset let.
Někdy synovec praví: „Jdu do obchodu
se zakázaným jménem.“
Tento mladík je příliš cudný na to, aby řekl:
„Jdu do A&P.“ Takže toto řekla ona cudná
dáma shromáždění
v Kalamazoo:

“My sisters: The time has come when we
must stand up and declare ourselves.
For too long have we been trodden under

„Sestry mé: Nadešel čas, kdy
musíme povstat a projevit svou vůli.
Příliš dlouho jsme byly pošlapávány

the feet of men. For too long have we
been treated as second-class citizens by
men who say that we are only good for
cooking their meals, mending their socks,
and raising their babies.

muži. Příliš dlouho s námi jako s občany
druhé kategorie zacházeli muži, kteří říkali,
že jsme dobré jen na vaření
jejich pokrmů, spravování jejich ponožek
a výchovu jejich dětí.“

“You have a boyfriend, and he calls you his
queen. Then, when he marries you, he
crowns you. These are the kind of men who,
when they become romantic or, I should
say, when they are in a certain mood, they
want to kiss you and kiss you and kiss you
again.

„Máte přítele a ten vás nazývá svou
královnou. Pak, když si vás vezme, vás
korunuje. To je ten druh muže, který,
když se cítí romanticky, či abych tak řekla,
když je v určité náladě,
vás chce líbat a líbat
a zase líbat.“

“My sisters, I say to you: Put your faces
against it, and, if the man takes from you
without your permission, look him squarely
in the face, roll your eyes at him, and say to
him ‚How dare you, you male chauvinist
pig! You put that kiss right back where you
got it from.‘

„Sestry mé, pravím vám: Zvedněte proti
tomu svou tvář, a pokud si od vás muž bere
bez vašeho svolení, pohleďte mu zpříma
do obličeje, vykulte na něj oči a řekněte
mu: ‚Jak se opovažuješ, ty mužské
šovinistické prase! Strč si ten polibek zase
tam, odkud jsi ho vytáhl.‘“

“My sisters, we are in bondage, and we
need to be liberated. Liberation is our cry.
Just yesterday, I talked with a woman who
is the mother of fifteen children. She said
‚Yes, I want to be liberated from the
bedroom.‘

„Sestry mé, jsme spoutány a potřebujeme
se osvobodit. Osvobození je náš pokřik.
Zrovna včera jsem hovořila se ženou,
jež je matkou patnácti dětí. Říkala:
‚Ano, chci být vysvobozena
z ložnice.“

“And so, my sisters, the time has come
when we must let this male chauvinist
understand that the hand that changes
the diapers is the hand that shall rule the
world.

„A proto, sestry mé, přišel čas, kdy
musíme těm mužským šovinistům ukázat,
že ruka, která mění plínky,
je rukou, která bude vládnout
světu.“

“And now, my sisters, let us stand and sing
our national song, For the benefit of you
who have not yet memorized the words,
here they are:

„A nyní, sestry mé, povstaňme a zazpívejme
svou hymnu. Pro ty z vás,
které se ještě nenaučily slova nazpaměť,
zde jsou:

The woman‘s day is drawing near, it‘s
written in the stars
The fall of men is very near, proclaim it
from your cars.
Sisters, rise! Your flags unfurl! Don‘t be a

Den žen se již blíží, je to
psáno ve hvězdách
Pád mužů je nadosah, vyhlaste jej
ze svých vozů.
Sestro, povstaň! Tvá vlajka se rozvinuje!

little girl.
Say ‚Down with men, their power must end:
Women shall rule the world!‘“

Nebuď malou dívkou.
Řekni ‚Pryč s muži, jejich moc musí skončit:
Ženy budou vládnout světu!‘“

YOUNG JUDGE (female)
Would… Would it… Would it get… Would it
get some… Would it get some wind…
Would it get some wind for… Would it get
some wind for the… Would it get some
wind for the sailboat.

MLADÁ SOUDKYNĚ
Mohlo... Mohlo by... Mohlo by to... Mohlo by
to dostat... Mohlo by to dostat trochu...
Mohlo by to dostat trochu větru... Mohlo
by to dostat trochu větru pro... Mohlo by to
dostat trochu větru pro plachetnici.

KNEE 2

KOLENO 2

KNEE PLAY CHARACTER I: „Numbers
recited randomly and portions of MR.
BOJANGLES“ (actually on tyhe CD: random
numbers and singing some long notes in
the middle of the tune)

POSTAVA 1: „Náhodně recitovaná čísla
a části
z PANA BOJANGLESE“

VEGA (speaking fast, sometimes totally
overwhelmed by the violin solo and
counting)

VEGA

Would it get some wind for the sailboat.
And it could get those for it is. It could get
the railroad for these workers.
It could be a balloon.
It could be Franky, it could be very fresh
and clean, it could be.
It could get some gasoline shortest one.

Mohlo by to dostat trochu větru pro
plachetnici. A mohlo by je to dostat,
protože to je. Mohlo by to dostat železnici
pro tyto dělníky. Mohl by to být balón.
Mohlo by to být Franky, mohlo by to být
velmi svěží a čisté, mohlo by to být.
Mohlo by to dostat benzín ten nejkratší.

AIl these are the days my friends and these
are the days my friends. Could it get some
wind for the sailboat. And it could get
those for it is. It could get the railroad for
these workers.
It could be a balloon.
It could be Franky, it could could be very
fresh and clean, it could be. It could get
some gasoiine shortest one.

To všechno jsou ty dny, přátelé moji, a to
jsou ty dny, přátelé moji. Mohlo by to
dostat trochu větru pro plachetnici.
A mohlo by je to dostat, protože to je.
Mohlo by to dostat železnici
pro tyto dělníky. Mohl by to být balón.
Mohlo by to být Franky, mohlo by to být
velmi svěží a čisté, mohlo by to být. Mohlo
by to dostat beziín ten nejkratší.

AIl these are the days my friends and these
are the days my friends.
It could get a stopper. It could get the

To všechno jsou ty dny, přátelé moji, a to
jsou ty dny, přátelé moji.
Mohlo by to dostat zátku. Mohlo by to

railroad for these workers. Could it could be
a balloon. It could be Franky, it could be.
Back to the rack and go back to the rack. It
could be some workers so. It could be a
balloon, it could be Franky, it could be.

dostat železnici pro tyto dělníky. Mohl to
mohl by být balón. Mohl by to být Franky,
to by mohl být. Zpátky k regálu a jdi zpátky
k regálu. Mohli by to být nějací dělníci takže.
Mohl by to být balón, mohlo by to být Franky,
to by mohlo být.

Which one are the ones for. So if you know.
So i you take your watch oﬀ. They‘re easy to
lose or break. These are the days my friends
and these are the days my friends. It could
be some of th … It could be on your own.
It could be where of all. The way iron this
one. So if you know you know. this will be
into where it could be. So look here.

Pro kterého jsou tyto. Takže pokud víš. Takže
pokud si sundáš hodinky. Snadno se ztratí
nebo rozbijí. Toto jsou ty dny, přátelé moji,
a toto jsou ty dny, přátelé moji. Mohlo by to
být něco z t... Mohlo by to být na ty sám.
Mohlo by to být kde ze všeho. Způsob, jak
tento žehlit. Takže pokud víš, tak víš. Toto
bude tam, kde by to mohlo být. Takže se
dívej sem.

Do you know they just don‘t make clothes
for people who wears glasses. There‘s no
pockets anymore. So if you take your
glasses oﬀ. They‘re easy to lose or break.
Well New York a Phonic Center has the
answer to your problem. Contactless lenses
and the new soft lenses. The Center gives
you thirty days and see if you like them.
And if you don‘t. They could refunds
your money. So this could be like into
a satchel in the sky. A batch of cookies was
on the for these are the days.
This could be into

Víte, že prostě nevyrábějí oblečení
pro lidi, kteří nosí brýle. Už tam nejsou
žádné kapsy. Takže pokud si sundáte brýle.
Snadno se ztratí nebo rozbijí.
Inu New York Phonic Center má řešení
vašeho problému. Bezkontaktní čočky
a nové měkké čočky. Centrum vám dá
třicet dní a zkuste, zda se vám budou líbit.
A pokud ne. Mohou vám vrátit peníze.
Takže by to mohlo být jako brašna na nebi.
Hromada koláčků byla na to protože toto
jsou ty dny.
Toto by mohlo být do

a satchel.
It could get the railroad for these works
Do you know they just don‘t make clothes
for people who wears glasses.
There‘s no pockets anymore. So if you take
your glasses oﬀ They‘re easy to lose or
break. Well New York A Phonic Center has
the answer to your problem. Contactless
lenses and Would it get some wind for the
sailboat and it could get for these workers
So all these are the days my friends and
these are the days my friends.
Do you know they just don‘t make clothes
for people who wears glasses. There‘s no

brašny.
Mohlo by to dostat železnici pro dělníky.
Víte, že prostě nevyrábějí oblečení
pro lidi, kteří nosí brýle.
Už tam nejsou žádné kapsy. Takže pokud si
sundáte brýle. Snadno se ztratí nebo
rozbijí. Inu New York Phonic Center má
řešení vašeho problému. Bezkontaktní
čočky a Dostalo by to trochu větru pro
plachetnici a mohlo by to dostat pro ty
dělníky. Toto vše jsou tedy ty dny, přátelé
moji, a toto jsou ty dny, přátelé moji.
Víte, že prostě nevyrábějí oblečení
pro lidi, kteří nosí brýle. Už tam nejsou

pockets anymore. So if you take your
glasses oﬀ. They‘re easy to lose or
break Well New York a Phonic Center has
the answer
to your problem.

žádné kapsy. Takže pokud si sundáte
brýle. Snadno se ztratí nebo rozbijí.
Inu New York Phonic Center má
řešení
vašeho problému.

Contactless lenses and the new soft lenses.
The Center gives you thirty days and see if
you like them. And if you don‘t. They could
refunds your money. (Except for the
examination fee.) So if you‘re tired of
glasses. Go to New York a Phonic Center on
Ele
ven West Fourty-Second Street near Fifth
Avenue for sight with no hassle.
Please Call Br9-5555 …
Would it get some wind for the sailboat.
And it could get those for it is.
It could get the railroad for these workers.
It could be a balloon.
It could be Franky, it could be very fresh
and clean, it could be.
It could get some gasoline shortest one it
could be.
AIl these are the days my friends and these
are the days my friends.
Look …, batch catch hatch latch match
patch watch snatch scratch. Look.
SWEARIN TO GOD WHO LOVES YOU
FRANKIE VALLI THE FOUR SEASONS

Bezkontaktní čočky a nové měkké čočky.
Centrum vám dá třicet dní a zkuste, zda se
vám budou líbit. A pokud ne. Mohou vám
vrátit peníze. (Kromě zkušebního poplatku.)
Pokud vás tedy již unavují brýle.
Jděte do New York Phonic Center na
Ele
ven West Fourty-Second Street poblíž Páté
avenue pro zrak bez potíží
Volejte prosím Br9-5555...
Mohlo by to dostat trochu větru pro plachetnici.
A mohlo by je to dostat, protože to je.
Mohlo by to dostat železnici pro tyto dělníky.
Mohl by to být balón.
Mohlo by to být Franky, mohlo by to být
velmi svěží a čisté, mohlo by to být.
Mohlo by to dostat benzín ten nejkratší
by to mohlo dostat.
Toto vše jsou ty dny, přátelé moji, a toto
jsou ty dny, přátelé moji.
Podívej, dávka, chytka, křapka, západka,
zápalka, přelepka, koukačka, chňapka,
škrabka. Podívej. PŘI BOHU KTERÝ TĚ
MILUJE FRANKIE VALLI ČTVERO ROČNÍCH
OBDOBÍ

TRIAL 2 / PRISON

PROCES 2 / VĚZENÍ

PART I: WITNESS ‘PREMATURELY
AIRCONDITIONED
SUPERMARKET’
[for all part I. Improvise loops]

ČÁST I: POHLEĎTE NA „PŘEDČASNĚ
KLIMATIZOVANÝ
SUPERMARKET“

I was in this prematurely air-conditioned
supermarket and there were all these aisles
and there were all these bathing caps that
you could buy which had these kind of
Fourth of July plumes on them they were

Byla jsem v tom předčasně klimatizovaném
supermarketu a byly tam všechny ty uličky
a byly tam všechny ty koupací čepice,
které si můžete koupit, které na sobě měly
peříčka jako na oslavu čtvrtého července

red and yellow and bluei I wasn‘t tempted
to buy one but I was reminded of the fact
that I had been avoiding the beach.
[remix it!]

byly červené a žluté a modréi nelákalo
mě jedinou si koupit, ale připomnělo mi to
skutečnost, že jsem se vyhýbala plážím

PART III: WITNESSI’ FEEL THE EARTH
MOVE’
I feel the earth move … I feel the tumbling
down tumbling down … There was a judge
who like puts in a court. And the judge
have like in what able jail what it could be
a spanking. Or a whack. Or a smack.
Or a swat. Or a hit.

ČÁST III: POHLEĎTE POCIŤTE
POHYB ZEMĚ
Cítím, jak se země hýbe... Cítím pád
dolů pád dolů ... Byl jeden soudce,
který jakoby svolal soud. A ten soudce
má jakoby v čem mohl co by mohl
být výprask. Nebo rána. Nebo facka.
Nebo plácnutí. Nebo úder.

This could be where of judges and courts
and jails.
And who was it.
This will be doing the facts of David
Cassidy of were in this case of feelings.
That could make you happy. That could
make you sad. That could make you mad.
Or that could make you jealous.
So do you know a jail is.
A court and a judge could do this could be
like in those green Christmas Trees.
So Santa Claus has about red. And now the
Einstine Trail is like in Einstein on the
Beach. So this will.
So if you know that faﬀﬀﬀﬀ facts.
So this what happen what I saw in.
Lucy or a kite. You raced all the
way up. This is a race. So this one will have
eight in types into a pink rink. So this way
could be very magic. Sothis will be like to
Scene women comes out to grab her.
So this what
She grabbed her. So if you lie on
the grass. So this could be where if the
earth move or not. So here we go.
I feel the earth move under my feet.
I feel tumbling down tumbling down.
I feel if Some ostriches are a like into
a satchel. Some like them. I went to the
window and wanted to draw the earth. So
David Cassidy tells you when to go into this

Toto by mohlo být kde o soudcích a soudech
a vězení.
A kdo to byl.
Toto bude vytvářet fakta o Davidu
Cassidym o bytí v tomto případě pocitů.
To by vás mohlo potěšit. To by vás mohlo
rozesmutnit. To by vás mohlo rozzlobit.
Nebo by to ve vás mohlo vzbudit žárlivost.
Takže víte je vězení.
Soud a soudce by mohli to by mohlo být
jako v těch zelených vánočních stromcích.
Takže Santa Claus má asi červenou. A nyní
Einstinova Dráha je jako Einstein na pláži.
Takže to bude.
Takže pokud víte, že faﬀﬀf fakta.
Takže to co se děje co jsem viděl.
Lucy nebo papírový drak. Hnali jste se
o závod celou cestu až nahoru. Toto je
závod. Takže tento bude mít osm v typech
do růžového kluziště. Takže tímto způsobem může velice magické. Takže toto bude
jako ženy ze scény přijde ven ji chytit. Takže
toto co Chytila ji. Takže pokud ležíte
na trávě. Takže toto by mohlo být kde pokud
se Země pohne, nebo ne. Takže tady jsme.
Cítím, jak se Země hýbe pod mýma nohama.
Cítím pád dolů pád dolů.
Cítím pokud Někteří pštrosi jsou jako
do brašny. Někteří je mají rádi. Šel jsem
k oknu a chtěl jsem přitáhnout Zemi. Takže
David Cassidy ti říká, kdy do toho jít

on onto a meat. So where would a red
dress. So this will get some gas. So this
could This would be some all of my friends.
Cindy Jay Steve Julia Robyn Rick Kit and
Liz. So this would get any energy. So if you
know what some like into were.
So … So about one song.

a na maso. Takže kde by rudé šaty.
Takže to dostane play.
Toto budou někteří všichni z mých přátel.
Cindy Jay Steve Julia Robyn Rick Kit
a Liz. Takže to by dostalo energii. Takže
pokud víš co někteří rádi jako byli.
Takže...

I FEEL THE EARTH MOVE
CAROLE KING
So that was one song this what it could in
the Einstein On The Beach with a trial to
jail. But a court were it could happen. So
when David Casidy tells you all of you to go
on get going get going. So this one in like
on WABC New York …
JAY REYNOLDS from midnight to 6 00.
HARRY HARRISON
So heres what in like of WABC …
JAY REYNOLDS from midnight to 6 AM
HARRY HARRISON from 6 AM to L
I feel the earth move from WABC …
JAY REYNOLDS from midnight to 6 AM.
HARRY HARRISON from 6 AM to 10 AM.
RON LUNDY from 10 AM to 2 PM.
DAN INGRAM from 2 PM to
So this can misteaks try it aga9 …
JAY REYNOLDS from midnight to 6 AM.
HARRY HARRISON from 6 AM
This could be true on WABC.
JAY REYNOLDS froj
This can be wrong.
This would WABC.
JAY REYNOLDS from midnight to 6 AM.
HARRY HARRISON from 6 AM to 10 AM.
RON LUNDY from 10 AM to 2 PM.
DAN INGRAM from 2 PM to 6 PM.
GEORGE MICHAEL from 6 PM to 10 PM.
CHUCK LEONARD from 10 PM to midnight.
JOHNNY DONOVAN from 10 PM to 3 AM.
STEVE-O-BRION from 2 PM to 6 PM.
JOHNNY ONOVAN from 6 PM to 10 PM.
CHUCK LEONARD from 3 AM to 5 AM.
JOHNNY DONOVAN from 6 PM to 1OPM.
STEVE-O-BRION from 4 30 AM to 6 AM

CÍTÍM, JAK SE ZEMĚ HÝBE
CAROLE KING
Tak to byla píseň to co by mohlo být
v Einsteinovi na pláži se soudem
k vězení. Ale soud, kde by se to stalo. Takže
když ti David Cassidy řekne vám všem jděte
jděte dál jděte dál. Takže tato jak
na WABC New York...
JAY REYNOLDS od půlnoci do 6 00.
HARRY HARRISON
Takže tady je co jako třeba WABC ..
JAY REYNOLDS od půlnoci do 6 ráno.
HARRY HARRISON od 6 ráno do L.
Cítím, jak se Země hýbe od WABC ...
JAY REYNOLDS od půlnoci do 6 ráno.
HARRY HARRISON od 6 ráno do 10 ráno.
RON LUNDY od 10 ráno do 2 odpoledne.
DAN INGRAM od 2 odpoledne do
Takže totoj chýba zkuste to o5.
JAY REYNOLDS od půlnoci do 6 ráno.
HARRY HARRISON od 6 ráno
Toto by mohla být pravda na WABC.
JAY REYNOLDS froj
Toto může být špatně
Toto by WABC.
JAY REYNOLDS od půlnoci do 6 ráno.
HARRY HARRISON od 6 ráno do 10 ráno.
RON LUNDY od 10 ráno do 2 odpoledne.
DAN INGRAM od 2 odpoledne do 6 večer.
GEORGE MICHAEL od 6 večer do 10 večer.
CHUCK LEONARD od 10 večer do půlnoci.
JOHNNY DONOVAN od 10 večer do 3 ráno.
STEVE-O-BRION od 2 odpoledne do 6 večer.
JOHNNY ONOVAN od 6 odpoledne do 10 večer.
CHUCK LEONARD od 3 ráno do 5 ráno.
JOHNNY DONOVAN od 6 večer do 1Ovečer.
STEVE-O-BRION od 4 30 ráno do 6 ráno

STEVE-O-BRION from 4 30 AM to 6 AM
JOHNNY DONOVAN from 4 30 AM to...

STEVE-O-BRION od 4 30 ráno do 6 ráno
JOHNNY DONOVAN od 4 30 ráno do...

KNEE 5

KOLENO 5

The day with its cares and perplexities is
ended and the night is now upon us.
The night should be a time of
peace and tranquility, a time to relax and
be calm.
We have need of a soothing story to banish
the disturbing thoughts of the day, to set
at rest our troubled minds,
and put at ease our ruﬄed spirits.
And what sort of story shall we hear?
Ah, it will be a familiar story, a story that is
so very, very old, and yet it is so new.
It is the old, old story of love.
Two lovers sat on a park bench, with their
bodies touching each other, holding hands
in the moonlight
There was silence between them.
So profound was their love for each other,
they needed no words to express it.
And so they sat in silence, on a park bench,
with their bodies touching, holding hands
in the moonlight.
Finally she spoke. „Do you love me, John?“
she asked.
“You know I love you, darling,“ he replied.
„I love you more than tongue can tell.
You are the light of my life, my sun, moon
and stars. You are my everything. Without
you I have no reason for being.“

Den se svými starostmi a zmatky
je u konce a padá na nás noc.
Noc by měla být časem
míru a klidu, časem k odpočinku
a pokoje.
Je nám zapotřebí uklidňujícího příběhu
k zapuzení zneklidňujících myšlenek dne,
zklidnit naše utrápené mysli
a ulehčit našim pocuchaným duším.
A jaký druh příběhu bychom chtěli slyšet?
Ach, bude to povědomý příběh, příběh, jenž
je tak velmi, velmi starý, a přitom tak nový.
Je to starý, starý příběh o lásce.
Dva milenci seděli na lavičce v parku, jejich
těla se navzájem dotýkala, drželi se za ruce
v měsíčním svitu.
Vládlo mezi nimi ticho.
Tak hluboká byla jejich vzájemná láska,
že k jejímu vyjádření nepotřebovali slova.
A tak seděli v tichosti na lavičce v parku,
dotýkajíce se těly a držíce se za ruce
v měsíčním světle.
Nakonec promluvila. „Miluješ mě, Johne?“
zeptala se.
„Víš, že tě miluji, drahá,“ odpověděl on.
„Miluji tě víc, než jazyk dokáže vyslovit.
Jsi světlem mého života, mé slunce, měsíc
a hvězdy. Jsi mé všechno. Bez tebe
nemám důvod existovat.“

Again there was silence as the two lovers
sat on a park bench, their bodies touching,
holding hands in the moonlight. Once more
she spoke.
„How much do you love me, John?“ she
asked. He answered:
„How much do I love you? Count the stars
in the sky.
Measure the waters of the oceans with a

Znovu bylo ticho, když dva milenci
seděli na lavičce v parku, jejich těla se
dotýkala, drželi se za ruce v měsíčním
světle. Ještě jednou promluvila.
„Jak moc mě miluješ, Johne?“ zeptala se.
Odpověděl:
„Jak moc tě miluji? Spočítej hvězdy
na obloze.
Čajovou lžičkou změř vody oceánů.

teaspoon.
Number the grains of sand on the seashore.
Impossible, you say. Yes and it is just as
impossible for me to say how much
I love you.
„My love for you is higher than the heavens,
deeper than Hades, and broader than the
earth. It has no limits, no bounds.
Everything must have an ending except my
love for you.“
There was more of silence as the two lovers
sat on a park bench with their bodies
touching, holding hands in the moonlight.
Once more her voice was heard.
„Kiss me, John,“ she implored. And leaning
over, he pressed his lips warmly to hers in
fervent osculation……

Spočítej
zrnka písku na pobřeží.
Nemožné, říkáš. Ano a právě
tak je nemožné, abych řekl, jak
moc tě miluji.
„Má láska k tobě je vyšší než nebesa,
hlubší než Hades a širší než
Země. Nemá žádné hranice, žádné okraje.
Vše má svůj konec kromě
mé lásky k tobě.“
Pak bylo zase ticho, jak dva milenci
seděli na lavičce v parku, dotýkajíce se
těly, držíce se za ruce v měsíčním světle.
Ještě jednou zazněl její hlas.
„Polib mě, Johne,“ požádala ho. On
se naklonil a přitiskl své rty na její
ve vroucím políbení.

•••/ THE END

•••/ KONEC
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