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SKÉ HUÍ10BESKTVlili taková chamraď a zadina jako ti "Pane reportére! Nechtěl

něco vyřídit od našeho Excel- -

povič Kývá rukou okolo a"
dojí-

dá rohlík od snídaně Naši za-

čali Děla spustila svoji a něko-

lik plukovnfch kapel hrálo pocho-
dy Všecko se hnulo ku předu
Já na svém rapu za svojí Exetlen- -

volení tuhle pana brigadýra na

svojí vlastní 'pěst' kanonýre Po-

láku tak tuhle 'desátník ode dne'
si tě vezme na několik dní do"me-náž- e

A že tě 'Spánky' neminou
to víš dobře"

A skutečně na stole ležela Že

01 LUDĚKA ARCHLKBA

V kanóné

Po delší potulce pražskými uli-

cemi jediné to mojí zábavě po ce-

lodenní práci zapadl jsem do šle-

chtického domu v Celetné ulici
kde měl plzeňský restaurant bod-

rý pan Mayer který když už jed-

nou byl ve fraku a v bílé kravatě

aby v úboru tom přivítal nahoře v

šlechtickém kasíně některého pa-

na barona nebo hraběte prokázal
v tomtéž úboru čest tu samou i

stům svým jak napřed v restaura-
ci tak v zadu na dvoře za kuchy-
ní se scházející zvláštní společno-
sti jejíž pověst nepotřebuje ani

reklamy ani popisu Jest to vla--

stenecko-pnáck- á společnost— ka

nonýrů 16 baterie — bodrých to

pražských občanů sousedů a jich
a m - w a

nosu Kteri mají volny přistup do

útulných místností po případě do

parku který sestává ze dvou ole- -

andrú a pískem posypané nádvor- -

ní dlažby kdež je ale vůně pří--

jemnější než v nejbohatším sklen- -

" "J
cnazi z vemeisi kucnyne kde se
vaří nejvýtečnější skopový kuláš

u wicumunuueam pru ťiuy
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uunyry a smaži a pexou se osiaini
rovněž tak delikátní pokrmy pro
vyhýčkané jazýčky pánů kavalírů
z prvního patra
Poněvadž panovalo celý den ve

dro nesnesitelné usedl jsem ve
stínu oleandrů do kouta ke stolu
na němž ležela tabulka s nápisem:
'Štáb XIX baterie Nepatřím
sice k tak vznešené společnosti
jako jsou páni majoři a brigádní- -

ci ale jelikož jsem u stolu viděl
nnrtivA £ps1t£ nhlIPoio nXIrnKlra
í - — — — ' — ~--
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ělenft rerhu řeznítň a nelrařň Qtaltom už víte Ale CO se mi Stalo

eh

A pan Kulíšek se posilnil douš
kem pan brigádýr si nabral řádný
šňupec a já obdivem ani nedýchal
aoycn nevyrusu pana Kulíška z

nálady Všichni poslouchali jako
pěny i pan nadkuchař vylezl z

kuchyně v bílé čepici a hleděl ně
co pochytit Něco takového člo
věk denně nyslyší
"Ten den to bylo ještě horší

ale nic naplat Já s Excellenci

jsme jezdili po vrších jak posed
a dole regimenty za regimenty do
toho bouchaly Ale nešlo to Ani

druhý den jsme nevečeřeli v Sará- -

jevě já vůbec ten den nevečeře
nic Jel kolem nás totiž vůz čer
veného kříže já jak ho uviděl po-

vídám si hola tady je ochrana a
už jsem byl s koně dole a v příko
pě "Ú úh!" hpkám a krčím se
"Mně to roztrhá úh!" A Exel-len- ce

jak to vidí ptá se: "Čo pak
je jim Kulíšku?"

"Uh Excellence já umřu mě
snad otrávili nebo co ie to" he
kám dále

"Počkaj tamhle jede ambulan

ce" povídá Exellence a ti už za

stavují

"Dejte tuhle mému trubači ně
co pro zahřátí" nařizuje a z vozu

vyleze takový nějaký medik ale

páni ten byl zvěděný ten si od

byl kanonádu Sotva na nohou
stál a pořád něco brebentil By
to židáček to jinak neíde to víte
a P?" : "ZuBefehl Ex--" s

wVvu uuaU ťia
véno tíordokoňaku ten lá znám
ze zdejší ambulance a jede dále
Já nabídl jako zdvořilý člověk 2

dobře vychované rodiny také prvn
aousek jeno Excellenci A on
vzal Hehé? Tak pak ne? De--

setizlatový koSák No a pak už
nevím co bylo

Dole dobývali dál okolo nosili

marody a raněné táhly pluky a
mně bylo veselo: vše se mi míha
lo přeď očima A můj Muftibej
se pásl okolo mne a odháněl mi
ocasem mouchy Když jsem se

probudil bylo mi hůř viděl jsem
že to vezme brzy konec a že bude
me muset také napřed A tak
jsem byl tím koňákem rožku rážen

jdu hledat svoji Excellenci Spala
ve stanu

Stráž spala před vchodem Tak
jsem si lehl také a ráno jsem se
hlásil jako zdravý a hned jsem vy
lezl na Muftibeje neboť mně tak

nějak nohy klesaly a žízeB jsem
měl No prosím vás láhev
koBaku bez jediného doušku A

pardon dal jsem trochu Exellenci
a Muftibejovi též na posilněnou
ale jen tak lžíci pro koně je to
moc silné

A teď třetí den Já to cítilteď
to začne! Budu muset s Muftibe- -

jem do toho a on se tolika bojí o- -

hně "Což pak já iá jsem roz
umný tvor já tomu zvyknu ale co

kdyžmi kůB projede a uteče se
mnou mezi Turky? Nebude to
ostuda? Řeknou že Čech utíkal
boje Ale toho bohdá nebude"

povídám si a zmačknu Muftibeii

slabizny

Excellence povídá: "Mají do
toho chuť? Tak jedou tamhle k

prvním strážím až k bráně a řek
nou aby se všecko stáhlo dohro

mady a na můj povel aby divise z
téhle strany udeřila s plnou sílou
s reservou na támhle ty zdi Vše

cko! Dnes to praskne yždyť už
se nemají ani kde krýt Tak jdou
Kulíšku" A á udělal kříž a iel
ánové! Ji jel! '

Nahoře na vrchu bylo hej ale
dole Kulky lítaly mi okolo hla
vy a všude samí ranění Tak dim
Muftibeji ostruhy ale on ne a ne
dál Zastřihl ušima a chce zpět
nahoru ~

Nedám taháme se sem
tam Tak jsem aspofi zaiel za

zbořený barák a nechám Muftibe-

je odpočinout Najednou jede o--

kolo nějaký tábpvý žurnalista a ji
na něho!

lecpána tamhle na přední čáře?
Budete mít zásluhu o vítězství a
máte pěkný referátek!"

Reportér jako vzteklý se zakous
a hned že pojede Tak mu to

předávám a už byl ten tam Já
čekám za zdí co se bude dále dít
A nejspíš ten referent to dobře

provedl neb za chvíli se hnalo
všecko ku předu a 'hurá!' ozývá
se vzduchem Nahoře nad námi

spustí kanonáda ale iaká! Tak

jako když hrom bije a můj Mufti-

bej se začne třást a potit až mu

pěny zpod sedla tekou A najed-
nou tady letí moje Excellence o-k-

Tak nahoru milý Kulíšku

povídám si a nic nedbám na Muf-tibejov-

nervosu
(

A jak jsem se dostal do proudu
a do tlačenice tak už jsem nemoh

zpět Jen vidím jak ten můj rap
zavřel oči a po slepu se žene za

koněm Jeho Exellence A teď na-

stala vřava Ti zádní tlačili ty
přední A hurá a hurá! Saraje-
vo odpovídalo divou kanonádou
hřmot byl hrozný z mého koně
se kouřilo a já cítil jak se pode
ranou třese Ale už jsme u zdí
u bran mezi domy! Všecko se
to tlačí v jednom chumáči do pře
du Z oken na nás střílejí mv na
ně Vzpomněl jsem si že mám

také revolver a Že ho mám nabitý
z Uher tak ho vytáhnu a bác po
Turcích do oken Ale Muftibej
by to byl všecko pošlapal co vy
váděl musel jsem přestat a držet
se abych nespadl a nepřišel k

A Excellence stála přede mnou:
"Hoši jen dál! Jen dál! Už tam
budeme! Dostanete víno rum!
Hnráf" A iá ra ním- - 'Hnri' a
jsme byli na náměstí "

A naši drali se do domů do u- -

lic a za hodinu bylo Sarajevo na
še Z minaretlů vystrčili naše

prapory muzika přišla za námi a

Sarajevo se vzdalo Pak lidé
oheň a šli k menáži kterou

si teprva museli v té vřavě najít
Já ale stojím pořád za Excellenci
která mluvila s baronem Filipovi--

w&ui a uaiua mu lauuu u uiunu
Excellenc pan baron byl moc do-

bře naložen a moje Excelence po
vídá: "A tuhle náš trubač má
velikou zásluhu Poslal jsem' ho
až k prvním řadám s rozkazem k
útoku a on to chlapík vykonal na

chlup No tu mají zatím—" a já
řku: "Ruce líbám uctivě" a už
mačkám v ruce z brusu novou
stotku a myslím si že ii hned zí
tra pošlu tatínkovi schovat Ale
kde pak schovat Zapoměl jsem
na to jako na smrt -

Ale najednou se obrátí zase mo
ie Jbxcelience a povídá: "A co

pak váš Muftibej ? Váš rap ? To-

ho pod vámi skolili ? Chudák
to bylo dobré zvíře že? Kde vám
ho zastřelili?" Tá vyvalím oči u- -

divenfm a povídám: "Ale vždyť
já od včerejška é ani s koně ne

slezl"
"Nemluvějí podívají se přece

Vždyť šeději na 'šimlu'! Kde jim
padl Muftibej?"
A teď jseai vyvalil oči ještě víc
Koukám a ji skutečně seděl na
bělouŠi Jemine! Co je to? Aha
snad jsem se přec zrnit Ale ne!
Dal jsem mu rino do uší karbolo--

_ _I t v a

vuu vatu auy iax moc nesivsei
bouchání Dívám se mi ji vX

ších Je to přece Muftibej s naV

jednou jsem pochopil situaci: '
Muftibej strachy sešedivěl "Tak

už to bude!" vykřiknu najednou
A bylo tomu tak Muftibej v té
vřavě při útoku a při té hrozné
kanonidě strachy a úzkostí seše
divěl

"Oho! voní nis natahujou!" vo- -

i pan brieadvr

"Hahi! To je tak!" křičí a smí

chy se kucki desátník ode dne
iiir: # v 1

nui 10 ie prasu ten nás do- -

stal!" voláno se všech stran

cí Měl isem vám takového w
sokého vraníka s punčochama
No co se smějete byl celý černý
ten vraník a nad kopyty měl bílé
—no punčochy se tomu říká A

nevytrhujte mne nebo nepovídám
nic Pane Žán ještě jednu a vir-žínk- o"

"Můj vranec jmenoval se Muf- -

tibej měl turecké jméno a byl
moc dobré hovádko Sedělo se
na něm jako na pohovce a často

jsem se na něm při pochodu vy

spal Jako beránek ale bojácný
aŽ strach Inu víte já ho dostal
od vozatajstva a tam s ním tak

neumějí" A pak jsem si nemohl

příliš vybírat Jednou to bvlo

ještě na pochodu do Bosny byli
jsme v Uhrách jel jsem fasovat
oves zůstanu za lidmi a poněvač
jsem ještě nebyl zvyklým na víno
no měl jsem trochu v hlavě a
chtělo se mi spát Usnu na mi-

lém Muftibeji a kde se vzala tu se
vzala na cestě žába

Muftibej se zalekl zůstal stát a
poněvadž se žábě nejspíš na slu-

néčku zalíbilo zůstala uprostřed
cesty sedět Já spím a spím tak
pěkně se mi to spalo a najednou
když už jeli lidé se senem zpát
ky teprv j em se probudil To
víte dělal jsem jakobych tam na
ně čekal ale takový to byl kůň

I

lonie mi netvor udř á " I

''Tak to Sarajevo" připomíná
nedočkavý majitel povozů

'To tak abvch to dopověděl
Jak uslyšel milý Muftibej první
ránu z děla v Bosně ne a ne dál
leště dohře lrHv ctKlnln
J J mmmj

mm nuublVf
stáli isme mv od iVnrí líf ÍKn tm
chu popadál—abychom vše řádně
viděli a viděli Ale teď u Saraje- -

va to bylo hůř Když viděla mo- -

je Exellence jak se to všecků že
ne ku předu musela taky protože
ťilipovič se hnal dolů Ale můj

Muftibei že né! Tak i sem někně
i

ls'ezl a musil jsem ho táhnout za
~ ~ f~vt IV UIAUU UCV1

děl

Každý si hleděl svého Za chví- -

nuž nosili raněné táhlv nnvfi

pluky do předu a dole nastala
vřava hrozná Kdo viděl dobývat
barajevo ten na to nezapomene
Ti Mohamedáni jsou jako krysv
Teprve večer jsem našel po odra- -

zeném útoku svo)x ExeNenci Víte
Já s tím koněm nemohl nic svést
tak Ísem zůstal na cestě v příkopě

Jacu ivae oyia
cey den Exellence to nevím ale

když mě potkala povídá: "Milý
Kulíšku to tam měli být to bvla
vřava Dva koně pode mnou oa
dh Ale přece nás odrazili za
to zítra je dostaneme! Už to ma
všecko rozbité a tamhle hoří ko

stel jako svíčka To jim dodá!"
v Sarajevě hořel ta"V£uw 7minaretl jako lojovka

fujcu bvuh ao KOia kolem
lrn!fm M&l lm — —

jguic UUU 111119113'

či illuminaci

Ráno časně už jsem stál zase za
svojí Exellencí v kapsách isem
mei pino tureckých švestek tv

jsou vám takovéhle jak vejce a

jím Pecky dávám valachovi
Exellence povídá: "Tak zatrou
nii 'Pnmr' v ~í~ai n
měl v trubce také švestky Tak i

chtě neehtř v„ t--aí-

t!1 taková ma
i --VV- UIWUUIU IC

portér od něiaho antrVux-
2urailu a maloval mna T"~ W

mn hodím v ti„ „iv -- v JU31IU11
m- -

iT1 ° "°r 't1 hodiny
í?xVim™ 8e usralva Povídá
n i tu t 17_: :- - J- - f-- J' ' vu jsou vcnr
já na to: "Ruce líbám jak li--

oej poroučet Exellencí Cech a
Cech Od BřezinceMá vím ho
lečkové co je zdvořilost a vím

se chovat k takovým pánům
aby neřekli Ie my Češi jsme jen

lízka s řetízkem a zámečkem

"Ale mlčte co si tuhle vašno-st- a

pomyslí" hájí se kanonýr Po-

lák "nezná nás a bude myslet
"

"Že je to od leknutí ne?" smě

jí se ostatní unisono a dopálený
'kanonýr na zlost dopíjí jednu
'ránu' plzeňského

Pochopil jsem hned Dobírky na
rodinnou patálii

"A co ty dnes tak zamlkle"
obrací se vážený pan brigádník
bera stříbrnou lžičkou řádný š&u- -

pec na mladého ještě v středu o

bličeje zarudlého občánka s kula
tým bříškem a rezavým knírem

jehož očka stále pomrkujíce se po
I 1 _ Y t t V 1 :

spoiecnosii roznuzeia

"Eh dejte mi pokoj Myslím
právě na svého 'rapa' na chudá
ka Tak mi to někdy přeleze
přes osrdí " a oslovený po- -

vzdechl

"to zas máš s tím rapem pro
sfm t rn n aa An

řeči kapelník' baterie známý dla- -

I
zební mistr z Františku pan V

Ale "odmítá rukou tento "Jen
takl Vzpomínka z Bosnv Nic

"Ven s ní! Sem s ní! Ulehči
si bratře!" voláno kolem

A občan s rudým obličejem pře
jel si knír na němž uvázla pěna z

piva podal prázdnou sklenici ko
lem obšlapujícímu a naslouchající
mu Zánovi a počal:

To víte že jsem byl v Bosně

J"o stapni truoac přidělen Jc je--
nerálnímu Štábu K—té dlvise: o

P" dobývání Sarajeva to jsem je--

ště vám nepovídal Tak pošlo- u-

cnejte pani Desátníku ode dne
ť mně nikdo neskáče do řeči neb
nepovídám nic A kdo skočí dá
panu vikan

--na Matičku i

"No tak ien ni nnvHaif ií I

' '— — i — i- -i i — i

mám v deset hodin ryta od divad- -

JJUU UUtUlEj UUU1 UU 1

druhého stolu známý majitel do- -
vozů který mimochodem řečeno
tam již od rána od desíti hodin I

seděl

"Tak jak to při dobývání vypa
dá to všichni víte o tom povídat
nebudu Stáli jsme před Saraje
vem již celé půldne Kolem do
kola samé vojsko a vojsko Na
víprh vrSírh a irnnrírh

kamenem voják a voják Vojáků
víc nez kameni a tam ie to samv
kámen a kámen Tak si to ořed- -

stavte "

Hosté nejspíše zvyklí na vypra
vovani takové miceli jen na sebe
mrkali a chvílemi jeden druhého
loktem šťouchnul

_

"Na vršku co my jsme stáli jí
- - '

fikali mu 'kamenná gúra nebo

l luTyra--Thřbltove™ na celé Sa- -

ijcvu jano uo misyakazay mina- -

rítl --natít ithr iAX —~ I

' iJiiaj jc-t- lUVi U I

koukáte z Eifelkv Tak dobře ci
A mnou n jmi a~ —

maršálek S a vedle něho tn h„
benv Itibní šéf nik vír n

takhle" a řečník— — —— — wawM~ I

ku a peprenku na stole (před tím
tailřs rohlíky znázorůoval Sara- -

eoi aig asi c eeneraimaiorn

nějací žurnalisté na hubených
posenskych herkách a diva se
dalekohledy dolů Tam bvlo ví- -_ ' _ I

lurky a Boaňaky jak se mo--

ji i y _ l _ j %i i

ukiik vycnoau naieanou poví- -
I w- - 1

aa pan podmarsaiek: "Tik do
L- - A -

lono rane poDOcniku doieďtel

noa A vv doifttfte tamhle Ir
I
-' "nřuM' -uL

--K"""- ih tukc "
mtt Plla u I

A
ať nešetří municí Musí to jít z
ostrá a z ostrá Večer večeřet bu
dem t Sarajevě!
"A v tom ni vidím jak k nim

I jak
jede na malém koníku baron Fili-- 1

rého Města Pražského odvážil

jsem se konečně i proto že jinde
již místa nebylo Snad ti vojen- -

ští páni již odešli myslím si byl
jí

jsem 'v kanónu' poprvé ran Zán
nadčíšník který má vzezření ně

jakého vídeňského půlmilionáře
k čemuž neschází ani notná pa
kostnice přinesl plzeňskou ten I

nevyrovnatelný skopový kuláš a já
se rozhlédl po společnosti A byl
jsem tomu skutečně rád že jsem
nalezl známou tvář pana R vedle
z nakladatelství páně Hynkova
ve společnosti přítomné kde je
den druhého tituloval: pane kapi
tane pane brigádníku a zas — ty
pane auditore a když přišel ko- -

nečně i mně známý velebník kte I

rého titulovali 'pane polní vikáři'

"j u"ut fvjicicu
Vím dobře že Dan_ R od Hvn- -— — —

j
ků je reservn ím n ad poručíkem ale I

jak mírumilovný mistr řeznický z

Hoplenštokovy ulice se stal na- -

ednou kapitánem to můj normál
ní mozek nechtěl chápat

"I ano to je štáb XIX bate

rie" poučil mne ochotně i takto
ke mné vždy přátelský pan R
muž děkuii že povídkv tvto iw hnfnJ I

1

neco Pro mne pomysiei n

jsem si zae jisté neco kloudného ip
X m r I

"SCT-UU- " FIW svc vaiecue ngUM
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Proti mně seděl občan iehož
#

UU1HC uyi ponmazaen a Krvi poa- -

ni a veaie neno seaici uusty otec i

re wu — wiv ui suiuuu
leknutí což opět doplnil jiný po-- a

znamicou ze anes rano Dyia u ne- -

ho jeho 'stará' pro maso a že mě-- 1
I

u snaa nanoaou wke oa teknun d
1 1 a:í _ xiWC iwuíhs wu uluc

noannu
_í ÍJ1_ J_-- _l

iiayz vam poviuaai aasovai i

ra wbl%e afek ouhoře a
I

Si i' tm if U ArU vfV
t"~ J-- 1 — —w

- — UL1 #V na „ naA ltn

IIo co je tu na tom Jc smíchu he? I

oTé! Snad ti nemyslíte "

A! cztzizí t =aíli a přítomný
I

rrzíli t li -- 5 rodotýki: "Pove- -
I

C--
ti li yJlli jídaou patílu bez po-- 1


