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Verner byl po otci lna od mulič

kosti otcův miláček dovolil si všech'

ny rozjiustilosti jež z počátku dokud

byl malý byly vykládány mu za ror

tomilosC a neobyčejnou bvstrosfmm
Vsak později přerotl jak říkáme

mazánek Verner otci i matce přts
hlavu a na nápravu vsuk bylo již

pozdě
V rodinách není bohužel případ

tento vzácností

Přišed do brány Verner postavil
kosík do světnice kdt otec obyčejně
meskával Freihart přiáel dolu a

zočiv chlapce s koňem radostně se

pousmál
"Dnes si zavdám" prohodil ''bu

de tuhá noc"
A naliv do poháru vína chtěl se

napít
V tom pojednou uslyšel zvučný

hlas Perkálflv Volal jej Mrzutě

horník poslechl
"Vsak již jdu!" huUval a posta

viv plný pohár na stůl kapně ode

šel

Verner ostal v jizbě sám Chti

výma očima díval se na víno v po
Iiár vylité
V ústech dělaly ae mu sliny a ne

moha laskomin potlačili přiblížil se

k poháru a ohlédnu se jeátě zdali

se otec nevrací kvapně se napil
Víno mu zachutnalo i nepřestal na

ednom doušku Pil at dopil pohár
a potom chopí v bo otcovy láhve

přihnul si i z ní statně Posléz

utřev ai ústa vykradl se tiše i jizby
Hoje ae trestu chtěl utéci domu

Bylo mu jití kolem světničky Per

kálovy Dvéře byly náhadoii olov

eny Chlapec nahlédl do vnitř
zvědavě a spatřil tam koš a jídlem a

plnou dosud lahvicí vína Šibalská

myšlénka projela mu hlavou Vzpo-

mněl aí že jej otec potrestá až na- -

ezne pohár vyprázdněný a víno z

áhve do dvou třetin vylité I ne

rozmýšlel se dlouho Chopil se láh

ve Porkálovy skočil a ní do jizby
otcovy vylil zbytek z otcovy láhve

do poháru a scházející víno ve vy

prázdněné láhvici otcově dolil a láh

ve Perkálovy
Potom vínem opit vesele kvapil

do města
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Proto horníci poaort Kaljý ar je
na avéra rulatí a poxorujete-l- i verku

ncjmenaí fwjliutl íhneil mne o tom

ctiravte Dudu a vami bdíti celou

noc"
Skončiv 1'erkái íatařel ku vchodu

r&njr Tam aetkal aeaJítmi Při
akoftíl k nim a pohladil větrem tru-mřuřn-

líčka jejich a bera ko5 a po-

krmem vracel ae do vřže

"Nemohu teď jísti" vykládal na

cestě "muaím jeStž přehlédnouti
okolí Viak vv tu drahouíkovó ne- -

meiíkejte snadno bynte přišly i k

úraiu PodpÉSte k matce vyřiďte jí
mfij potdrav a povAtte aby mne

této noci nečekala Očekávám ca

my útok Jdčte
Pak vida uatrafiené zmínkou o bo-tv- ář

avých jediničkQ dokládal
horník konejšivě
"Snad nebude ale a kdož ví sta--

ncli se co Popilte tedy domů
Víak taslechneteli rány houfnio —

modlete Ht" dokládal Perkál po-

hnutě

"líflh jiatž od zlóho nás ochrání"

pobídnuv dětí anovu k odchodu

vyprovodil je a2 před bránu kde ae

tklivě a nimi rozžehnal

Dlouho hleděl Perkál ta odcháze
Icfmi a alza blýžtřla ae mu v oku
Kdož ví "patřili je jeítě jednou?
Po chvíli zadumán horník vracel

ae zpět Na jídlo awbylo ani pomý- -
ení Přehlědniav zařízení vřie

vyňel shlédnout )í4íprav válečných v

okolí

A vycházeje nepovStml ní v plášť
zahalené poHtavy která aotva vči
opustil vnikla io jizby kde nedot

nuty atály jeho pokrmy
"Konečně" zamumlal tajemný

mužavefieldo vnitř A vytáhnuv
opatrně t pláStě žlutavý prásek

jej pozorně do láhvioe a vínem
Potom zatřepal lahviaí ucpal ji
zátkou a položiv nádoba na raíMo
kde prve stála jako had vyklouzl ze
dveří Přede dveřmi aetkal se a

Freihartem kter schoulen atál tu
na číhání

"Vykonáno" zaleptal cizinec a

významným pohledem A minuv
zrádce zmizel ve tmě

Freihart se zachvěl
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