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"Kli Uť by v tom bvl !k!
Jn kdyl tni budete vlitími pčklil
pomalial a hlavně pan olcc hu
žilky jou Hlíova jediná rado!
na svitě Dobrým KUkem také

nepohrdne zvlilť má li lacinou
thiiť Opatřte tdv jen pívn a k

večeru ať pan otec ho pozve na

kulečník Potřebujete rnu len ří
ci že u pyllft zAManc panímáma s

lííttiskou nu a to přec itarému
jezovtí postáli Jakmile ale bu

jednou vytažen do zahrady
musí přijít paní mlynářka pro sta
rou Břízovou a pozvat jí k sobě
na kafíčko do světnice Která

pak ženská odolá kafíčku u paní

mlynářky? Tak zastane Běta ve

mlejnici na stráží sama
"Nu a co pak ?"vyzvídal dychtí

vě Poldík
Pak už to nějak zaŠmodrchá

me na uzel o to se nebojím!" za
smál se mládek a odkvanil do

mlejnice
Rozumí se Že Poldík také ne

byl líný a šel ihned Škemrat paní
mámu aby mu s tou troškou kávv

dopomohla ulovit Bětušku

Znáte česká maminky! Mohla- -
Už paní mlynářka svému iedináč
ku takovou maličkost odepřít kdvž
šlo o jeho Štěstí nemohla sice se

dovtípit jak to všechno ten mlá-

dek narafičí ale spoléhala v jeho
ochotnost

To je pálený kostelník jestli
ten na starého Břízu nevyzraje
my s nim nezvedem ničeho

KdyŽ pak jedenkráte panímáma
neco chce musí tomu chtíti dfl
sledně také pan otec Zkrátka
do čtyř hodin odpoledne byla ká
va uvařena pivo ve sklepě kužel
nik umetený a počali se scházeti
sezvaní hosté na kuželky: pan učí
tel pan íarář a tři sousedé Starý
JJřiza sebou sice vrtěl nechtěl od

pytlů ale když slyšel o panu fará
ři o panu učiteli a o dobrém ležá
ku jak už na něho v zahrádce če

kají— nemohl odolat Zamrkal
na ženu a na dceru aby se ani

nehnuly od koše a od truhly — i

sel Než sehráli partu válečné
dělalo křenové pivo už své divv

Veselý šprým zvonil v besídce a

starý Bříza smál se "na celý hře
blk"
Tu přišel mládek a chtěl si ta

ké zahrát Ale nešlo to s ním do

páru a nikomu se nechtělo zahá
let k

Inu tak hřejme od rohu" na
vrhoval pan farář a všichni hned
souhlasili totiž všichni až na Bří--

zu už prý nemá tak pevnou ruku
už prý vypil mnoho piva namítal
prohrál prý by od rohu celý Mai

lont Snižoval sazbu domlouva
li mu nic naplat starý škrob byl

by si dal radéji koleno vrtat
"Víte tedy co pánové?" ozval la

se náhle veselý mládek "hrcime
jako v té pohádce s čertem: o to
co doma máme a přece o tom ne
víme r
Všichni se dali do smíchu to

!¥ hýli tt kn hru! (i čm pk
by kl'i f řt4# ftfvMl ťi doma
notii?"
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bily rmohl Ukfiv prohril Chn
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"ffdy plalí!" řohodl vltlu ko

fiiČti tan olf 'Míl tt tm vti
vnli If jako t Id pohítlífi ať j

tJ polom til thii ti četu řirvíi!!rí
kdo přohři tnuti lo vydal! Kttkii

fti lo'" A vlirknl ie imíthíiti
PhI4vj( í lutí-- i kdyby i byl !

f tu chvíli (arý Bfla vinni Pol

líká a mládka bvl bv interní lak

naft tento výxtiamn mrknul ně

to rnu po plalnM Poldík hned
e ptiločil k Ilříovi žačal: "Je
1y panl4lo my laložfme % jako
pólu holtk mátna hodin?
"Akorát nedrtí"
"Dobrá ledy i lo riapfirtne

ť víme kdy hra počala!"
pcKálktl liáxcl Wut lip tirí

ne Poblíkovi líbilo Ale kdvl vy

pil jeítě několik kl nictoho 'mal
vazu — kya lě konoptMč! ne a ne
více trefil roh ' to Pohla st

bral jako by hrál o věčné spa
ení

V tom zavznřl na návsi zvonek
an larář smekl a bylo po hře
vonih klekání Jen však odzvo

nili ozval se Poldík:
'Mám proti vám pane Břízo

osmadvacet dobrých napsáno
lirajme dál!"

I dejte mi svatý pokoj vždyť
už na to nevidím!" smál se Bříza

přijeďte si zítra ke mně pro vý

iru hahaha! MAŽete si prohledat
všecko od lonu nice až do šopou
chu najdete-l- i pavučinu abych o

ní nevěděl že ji mám doma! Ha- -

řiaha!"

A UŽ neměl stání že musí do
hlédnout do mlejnicc Sel a Pol
dík s mládkem v patách za ním
co zatím z besídky rozléhal schla
sttý smích a potlesk

Přišed do mlejnice zamířil ro

vitou ke složení na kterém mlel
ale na tři kroky před truhlou zň
stal jako přimražen státi: "Kde

jsou moji lidé?" vypravil ze sebe

teprv po chvíli

"Panímáma" vyřizoval prášek
ako by nic "panímáma je u paní
mlynářky ve světnici"

A dcera?"
Bětuška Šla domů rozbolely

ji zuby"
"A kdy?" dupnul rozlobený'numa až se podlaha otřásla
"Hnedle potom jak jste odešel

na kuželky" odpovídal prášek za
se jakoby nic

"Tedy už od pěti hodin mám
tu mletí bez dohledu?"
III I I ! I
t ou sesu nocím ozval se v

tom za ním páně farářův veselý
hlas "máte BětuŠku doma aniž
byste o tom věděl Vy jste to
pěkně dotáhl Břízo Svou dceru
prohrá v kuželkách jako v té po
hádce Ale na štěstí ne čertu
nýbrž řádnému chlapíku ku kte
rému si můžete od srdce gratulo
vat "

Bříza zkoprněl jako kapr v žitě
"I vy ne to neplatí to je šizuňk!'
bylo vše co mohl se sebe vypra
vit a letěl horem pádem za Ženou

mlynářovům do světnice Ale
tam se už byly panímámy při ka
líčku a bábovce dávno o svých
dětech dohodly a Břízovi nezbý-
valo než zaklít ještě jednou na ty

neslýchané štrychy mlynářské a

pak dát panu faráři ruku na to že

budoucí neděli budou první ohláŠ
ky

Když za půl hodiny na to vráti
se Bětuška znět do mléna

zdravá jako rybka nepotřebo
vala se víc bát sukovky tatínkovy
neboť Bříza seděl už rozveselen v

besídce a jakživo mu pivo tak ne
chutnalo!
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n iM: 1'řiV M Imii kroin frlt
I f rt Jt vldycky Ion KmIkhi íhI a

nímárny al lo tolin klanraka a lo

foctav ti kole u truhly a

trtiiiloti na funll? u jiyilrt ty
' niti ani jrás k mitraltl
Co! divu ie nířlatf M chaa na

Koutovukém na atarho ikroba
!of iInc? ktť4no a kdyby if nt
yl iová?ný pan otte vlhni kaž

2y Iraipái takial 2 hy mu tv
a zrovna vzdor vsí i ho ostražilo
Mi udělala jtoví!nho tchoře

Jídífií kdo se nchnřval když
spatřil lířtzovic volky hvi mlyná
ovic 1'oldik ktt ry právc ftťastnč
tiklotu vojni ale už mři nicméně
[jlrssuru: v srdci totiž od Hřfzovic

ÍČtuSky A pak ho ncmíli osvo
odit pro tlučeni srdce!

Ale dčvřc za to stálo len si jí

prosím všimnete lak slézá z vo
zu! Jako srnka A jak zahlídla
'oldíka tu más až po uši zapý- -

řcná jako pivoňka
Více prozatím nepotřebujem vř

dřt A kdybychom i byli tak zvi
davi a stopovali je po chvíli do

zahrádky spatříme nanejvýš jak
se drží za ruce jak jt Poldík befe
kol pasu ale neuslyšíme ani slova
neboť mluví potichu jako vŠickni
zamilovaní blázni

Však pícce Nastojte co to
do Poldika vjelo Najednou po
odstoupil od děvčete mračil se

jako by si byl hubu vřelou kaší

spálil a počal klít: "Ať jsem co
jsem BčtuSko na to se podívám!
Korec pšenice a bečka křížal na
to se podívám! Co pak jsme my
mlynářští vosk? Kdyby to nebvl
BČtuSko tvůj tatík inu milion Če

she tomu bych vyhradil stavid
la!"

BětuŠka si strká zástěrku na
oči a Poldík měkne: "Ne ne

my se musíme dostat děj se co

děj živi nebo mrtví "

Scéna by se bývala stala snad
ještě romantičtější kdyby se v tom

nebyla objevila v angreštu u plotu
mládkova čepice což bylo známe
ním že se už po Bětušce mamin
ka shání Mžikem byly modré
očí osušeny a děvče to tam

Za to se vytasil celý mládek z

angreštu "Nu jak to u Břízovic

vypadá?"
Eh nijak to víš Stará by si

ještě dala říci ale Bříza ie vrták
Radš prý holce krk zakroutí než

by ji dal mlynářil"
"A proč?"
"Pro svou pitomost Takový

mlýn na kolíkách ie prý tu dnes a
zítra kdes On drží jen na grun
ty a na nás kouká jako na ty ža
baře"
"Ten netřeskl A našinec má víc
malíku než on v celé kotrbě!"

rozhorlil se ve svém sebevědomí

mlynářském uražený mládek

Nu ale počkejte Poldíčku iá
ho musím ohnout a kdyby bvl
všemi mastmi mazaný Vy musí- -
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