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Umělecký text
Vozy dostihují oblasti artilerie. Posice děl jsou maskovány proti pohledu z letounů
větvemi, jako k nějaké vojenské slavnosti „pod zelenou“. Tyto besídky by vypadaly vesele a
pokojně, kdyby nebyla jejich obyvateli děla.
Vzduch je těžký kouřem děl a mlhou. Chutnáme na jazyku trpký čoud prachu. Výstřely duní, až
se vozy chvějí, ozvěna burácí rachotivě za nimi, všechno kolísá. Naše obličeje se
nepozorovatelně mění. Nejdeme sice do zákopů, jen kopat, ale na každém obličeji teď stojí:
tady je fronta, jsme v její oblasti. Není to ještě strach. Kdo jel dopředu tak často jako my, ten
má tvrdou kůži. Jen mladí rekruti jsou rozčileni. Kat je poučuje: „To byla třicetapůlka. Poznáte
to podle výstřelu: – hned přijde dopad.“
Ale temný hluk dopadu k nám nedoléhá. Utápí se v brumlání fronty. Kat poslouchá: „Dnes v
noci bude maso.“
Posloucháme všichni. Fronta je neklidná. Kropp povídá: „Tommyové už střílejí.“
Výstřely je zřetelně slyšet. Jsou to anglické baterie vpravo od našeho sektoru. Začínají o
hodinu dříve. U nás začínají punktum v deset hodin.

Výňatek - neumělecký text
Čtverzubci a jim příbuzní ježíci mají výbornou strategii jak přežít útok predátora. Dokáží
své tělo zvětšit, jakoby se nafouknout. Ježíci mají navíc ještě ostré ostny, které se při nebezpečí
narovnají.
Jednou při ponoru jsem uviděla dvaceticentimetrového kanice, jak napadl právě tohoto malého
čtverzubce. Jakmile ho měl kanic v ústech, čtverzubec se nafouknul a kanic ho nemohl spolknout.
Kanic se opravdu velmi snažil, nechtěl to vzdát a neustále se pokoušel čtverzubce spolknout. Vždy už
to vypadalo, že čtverzubec skončí v kanicově žaludku, ale nešlo to. Čtverzubec jakoby se podivně
tomu všemu usmíval. I já jsem se musela smát. Byla to taková bezvýchodná situace. Kanic prostě
nemohl zvětšit tlamu a čtverzubec zase nechtěl splasknout. Několikrát to vypadalo, že to kanic vzdá,
protože čtverzubce pustil. Pak se ale párkrát otočil, viděl, že se čtverzubec smrskává a zase na něj
zaútočil. To se opakovalo několikrát. Z povzdálí to vše pozoroval patrně starší a mnohem zkušenější
kanic a vypadal, jako že se skvěle baví. Ze své zkušenosti asi věděl, že tudy zkrátka cesta nevede.
No nakonec to dopadlo tak, že čtverzubec vítězoslavně odplaval a kanic si šel hledat něco jiného k
snědku.
(http://www.ifauna.cz/clanek/ruzne/ryba-s-airbagem-aneb-jak-prechytracit-predatory/5194/)

