
 
 
Nejprve navštivte tato místa: 

? +16 +12 +18 +9 +0 +13 +10 +1 
+19 +9 +14 +25 +20 +24 +3 +5 
+19 +11 +17 +19 +15 +21 +2 
+15 +25 +24 +1 +21 +2 +8 +20 
+5 +2 +0 +24 +17 +17 +5 +9 
 
 

V naději, panno, za zítřky naše krásnější, 

list tento posílám, za duši svou i druhých. 

Úsměv či pozdrav nechť obavy naše rozptýlí, 

zde, ale i za obcí, tam, kde Slunce posílám. 

Úctu skláním i nebesům modravým, 

neb nešťasten jinak byl bych, panno má. 

Celému světu širému tento pozdrav posílám. 
 

Za úsměv tvůj, panno, já učiním cokoliv, 

však nejen slovy těmito v lásce sepsanými. 

Tam, na místě posvátném, postaven bude ti, 

k  radosti mnohých, pomník nádherný, 

jenž pohladíš a dáš mu sílu mnoha žen, 

mužům neodepíraje tam spoluúčasti. 
 

Ustane úsměv, událost tragická stane se ti, 

poslední pozdrav zaslati jen stihneš, 

smutek dáš rtům, loučící se panno, 

pohladíš slovy blízké své i vzdálené. 

Pak psáno bude, jak smrtí tam rychlou, 

panno, jsi skončila… 

 
 
Nejprve navštivte tato místa: 

? +16 +12 +18 +9 +0 +13 +10 +1 
+19 +9 +14 +25 +20 +24 +3 +5 
+19 +11 +17 +19 +15 +21 +2 
+15 +25 +24 +1 +21 +2 +8 +20 
+5 +2 +0 +24 +17 +17 +5 +9 
 
 

V naději, panno, za zítřky naše krásnější, 

list tento posílám, za duši svou i druhých. 

Úsměv či pozdrav nechť obavy naše rozptýlí, 

zde, ale i za obcí, tam, kde Slunce posílám. 

Úctu skláním i nebesům modravým, 

neb nešťasten jinak byl bych, panno má. 

Celému světu širému tento pozdrav posílám. 
 

Za úsměv tvůj, panno, já učiním cokoliv, 

však nejen slovy těmito v lásce sepsanými. 

Tam, na místě posvátném, postaven bude ti, 

k  radosti mnohých, pomník nádherný, 

jenž pohladíš a dáš mu sílu mnoha žen, 

mužům neodepíraje tam spoluúčasti. 
 

Ustane úsměv, událost tragická stane se ti, 

poslední pozdrav zaslati jen stihneš, 

smutek dáš rtům, loučící se panno, 

pohladíš slovy blízké své i vzdálené. 

Pak psáno bude, jak smrtí tam rychlou, 

panno, jsi skončila… 



 


