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27. mája 1978, sobota

Posledná sobota v Paríži. Je pekne, teplo, svieti slnko, všade 
tu čvirikajú vtáci. Budú tri hodiny. Zapálil som si fajku. Som po 
obede – urobil som si praženicu zo štyroch vajec a zjedol kúsok syra. 
Včera sme boli po obede s metkou u Schiffera, ale len chvíľu. Od 
neho sme sa vybrali k Opere – chcem si kúpiť nohavice na leto, zelené 
kaki – texasky a nejakú športovú košeľu s krátkymi rukávmi. Je tu 
toho požehnane. Tak sme sa pozreli v Galeries Lafayette a potom 
v Printemps. Prešli sme pešo až k Louvru, na rue rivoli. metka 
našla na zemi 50 frankov…! Tak sme sa tomu smiali, lebo sme boli 
bez peňazí. Večer sme si urobili polievku, ale bola veľmi slaná. Ešte 
som išiel na 10-tu večer do kina s Dominique, ako sme sa predtým 
dohodli. Videli sme v Clery – pri Saint michel – film La Petite. Je 
to zaujímavý námet, ale inak nič zvláštne. Trochu som bol sklamaný. 
Stále som nejaký skapatý, včera mi nebolo najlepšie. Večer sa vždy 
cítim unavený. Už sa veľmi teším domov, na deti a agnes.

31. mája 1978, streda o 1. hod. v noci (v utorok)

Teraz je vlastne utorok v noci, čiže streda ráno…, asi jedna 
hodina. Zvykol som si chodiť spávať veľmi neskoro, lebo skôr 
nezaspím. čas letí, dni sú ako kone. Zajtra je posledný deň, vo štvrtok 
ráno letím. Sú veľké horúčavy, prišlo to zo dňa na deň, celkom ako 
uprostred júla. Je leto. a ja odchádzam… Už mi je lepšie, zdá sa, 
že som vyzdravel. V sobotu poobede som bol kúpiť veci pre seba – 
zelené nohavice a košeľu kaki – v Samaritaine a C&A. Potom večer som 
bol zase pozvaný na večierok u Guilléu, čo dávala Judine, černoška 
z Kamerunu. Jedli sme a pili, celá partia, potom sme boli tancovať na 
soireé, čo robili černosi. Bolo to zaujímavé, tancovali všelijaké africké 
tance. V nedeľu som sa túlal, naposledy som si pozrel montmartre, 
bol som na Place du Tertre, potom Saint Colin, zišiel zase k Notre 
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Damu a tam som sedel. Bolo úžasné modré nebo a Seina bola zelená. 
Včera, t. j. v pondelok som bol u Schiffera, tam som obedoval aj s pani 
maruškou. Zašiel som na montparnasse, k Tatimu, pozrieť maťkovi 
nohavice, ešte som sa večer trochu túlal. a dnes, teda v utorok, som 
bol poobede na Sorbonne pre potvrdenie, dostal som certification 
o úspešnom absolvovaní, potom na ambasáde, že sa rozlúčim – ale 
p. matová tam nebola – prešiel som sa okolo Eiffelovky a rozlúčil 
som sa s touto fascinujúcou dominantou Paríža. Na večeri som bol 
u Schifferovcov v rue Visconti – bola kačica s kapustou. rozlúčil 
som sa so zlatou pani maruškou a plný smútku som išiel do Cité. 
V stredu, t. j. dnes, je večer rozlúčka. Príde aj p. Schiffer, s ním to 
chceme urobiť. Bol som sa ešte prejsť s Guilléu po parku, pozval som 
pár ľudí k sebe na večer, na malú party. Tak odchádzam. Ktovie, kedy 
zase prídem… Tak. adieu Paríž!
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