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"1'roto tedy itste alecoo lat©-linl doby toliko anglická kať
Celkem
by?" vykokul poaUsr
řekl něco co se hodilo na přitom
nou dobo velmi málo
Ale tato
řeč
přihlouplá
byla přec chytřejší
ce! hloupé mlčení
Obrácena jl
ďalií
na západ ta atlanti
rozprava
cký okem: jali se totil mluvit! o
Americe
Konečně sáhl Konrád po klobou
ku co! neomylně znamenalo le ji!
pojde doma
Loufil se se Zieftkoa a sioe
hned na věcné iny
Vldyř ode- béře se do Ameriky kam! — jako!
snad povědomo — jest cesta poněkud neschftdná
Vedl
toho je
okean patron vrtoohovitý ba hlta
A proto neškodí rotloučení
vý
dokladné
Přišel taká pao liokovakí itrf o
a poruěník Zdeftky I a ním rot- řebnal se Konrád a ubíral ae domů
na svflj statek
Ubíral? Jálbo On vlastně ae
potácel motal
Po vyznání látky které nemělo
výsledku bývá člověku rovně! tak
Hlava pito
jako po veliké opici
má jazyk téikýaoči vy boulené
Ubohému Konrádovi však bylo
tak lak by byl za největšího vedra
snědl souďecek ruských sardinek
Všechno v něm Jen jen hořelo
Byl to ostatně hodný hoch Právě
proto snad mu padla tak mizerná
karu Šelmě na jeho místě bylo
by padlo nejméně tramfovní eso
právem na rabováni Zdeft — par
don: s právem na rabování krále
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Třetího dne k poledni obíral ae
pan Bakovský s penězi je! byl za
statek atrlil a se Zdenkou do BA
dralí dobrovickébo odkud! zábv
ajíldíli k Hambarka vlastně nej
prve L 1'odmokli
V Hamburku vstoupili na aoirli
ckou loď
příjmím "Královna
Viktorie" kapiUo Blauaterbam dal
znamení a "Královu Viktorie batolila se jako kachna i přistává do

Oalnesville
Taylcr
Hesrlotta Cín Horcci šírého moře

Za několik hodin scvrkla Evropa před srakem našich cestujících
GALYESTOII AUSTiN
uk ! vypadala Jako provázek napnutý mezi modrým Lebom a aelo- saíí :iiuiiu

byt v hlavě vytvořil světoznámý
sUvitel jen! nazývá ae Fantasie z
Nadějkova
Konrád vynadal oeuda svému
zlomyslných ničemu
Vyšel li ně
večera
do
za
bolí
kdy
přírody
'MrlívaT aspofi dvl hodiny cesty
dloubou řeč ku hvězdičkám o lásce

neirastoé
Jednoho dna zašel si se fUtko
svého který byl o samotě do blís
kého měitečka Dobrovic kde!
před Jedním domem na náměstí
spatřil dav Udí k Jeho! rosmno-len- í
přispěl ihned Uké vlastní svojí
osobou
Odbývala aa tam licitace Knsné
sUré hamparádí prodáváno ta za
ceny báječně malé Na př prohnilé necky za osm krejcaru pře
slioa bez kola sa iast krejcaru
sUrá puška ještě na křesání sa
Konečně
padesát krejcarů atd
ale vyzdvihl licitátor do výše něco
co pojednou smích bouřlivý zbudilo
Byly to sUromodní dody Měch
jejich aa strakaté kozlí kftie chlapy navrch a místy u! valně opelichal ý ozdoben byl malou kozlí
hlavou jí! aai rftlkfi ani Čiperných
Z poloote vřené
očí nescházelo
koalf baby vycházela basová roura
dole po spftsobu dýmky buvolím
robem zakončená
Licitátor aby tomuto zvláštníma
zbo!í reklama udělal Jal se dudy
Měch vlak byl
nafukovali
a tudíl bylo zapotřebí ráznéLiciho dechu a lelezných pilo
tátor tedy foukal a! oči vyvaloval
ba červenal aa do modra Jako oběšený
Konečai měchu přece přibývalo
a zárovel počala ae do výšky zdvihali koalf hlavička která byla
prva zvadla a jakoby zamyšlena
dolft visela A kdy! byl konečně
měch tak nadmut !e mohl na něm
nehUm blecha zabit koukala kozlí
hlavička vesele do evěta Zároveň
vyklouzl a dud iaredný pronikavý
vřaek kUrý jako mrštný had vlem
přítomným do alf vjel
Pro aafch nebyl licitátor a to dě
la foakati I vyvolal dody aa třioet

Uk šeredně nemekal Jko nyní ty
Vřeak jejich
dudy z jeho kale
prorálel nejen atrop nýbr! i nebesa a volal přímo k Apollinu o po
mstu
Nejvíce však dopaloval Konrád
svojí tuutikou sUrou tetu která je
ho boapodářství opatřovala
Dobrá Uto paní měla sama velmi pronikavý hláaek ale dudy ještě
pronikavější a to ji nemálo zlobilo
Domluvy aby zanechal takových
hloupostí na Koráda neúčinkovaly:
hrál a cbulí dále co! paní tetu tik
popudilo ie se sula nejúhlavnějSí
nepřítelkyní dud Slíbila si íe se
pomstí le sa první vhodní příležitosti dudy zničí
Konrád cvičil se pilof a! ko
nečně velmi slušně na dudy za
hráli oměl Byly li pak dudy toho
příčinou či v&beo běh toheto světa těžko roibodnouti jisto jeat že
Konrád na Zdeňu zvolna sice ale
přece — zapomínal
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"Královna Viktorie" plula zatím
do Ameriky Uk rychle jako by to
bylo a vršku
Malou zastávkou u břehů angli
ckých rozmnožila valně počet ce- stojících jicb! bylo nyní v Jojí
útrobách se všech národu i proná
rodu evropských
Angličané klidně leželi na své
anglické kůži a keuříca sázeli se
kdo a nich udělá z dýmu jednoho
doutníka více kroužku ve vzduchu
Němci —jako! bylo na počátku
jest posud a bude vždycky al na
věky — pili tak rámě a! se příMeii
tomní Holandři zastyděli
filosofii
a házeli
pitím hádali se o
po sobě učeností div le si samými
Leibnitsy Schoppenhauery Kanty
Sobelliogy Oally a Jinými filosofy
zuby nevyUoukli
Několik Ka& rozlušfovalo východní otázku a sice obratně le
Jádro připadalo pořád jen jim a
skořápka — těm druhým OaUtní
lidé hubovali na Jednotvárnou cesty hráli v karty ponejvíce ala dívali aa na sebe jako oni zedníci
jimi Jehova při eUvbě babylonské
věše jazyky byl pomátl o čem! zevrubnějších zpráv nalétli lza va
krejoart
Svatém
pfsmi
Nabylo kape
Toato strakatinou zdobící ne
Zoova pokosil sa licitátor aby
svldaými zvaky ctihodného nástro- - málo "Královna Viktorii" p rochá- skor-natěl-

se stráceti a zdraví ae vřeoWcnč lep
šilo Setrvala jaem při tom léku al
Od té doby
bolák úplně ae zahojil
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