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lí ani na té pot mhylo doii
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kouka tluky k podpálil ftikd

livé dule ktrri by nřto ♦ hnali
pod pilou "To tak" rnyalfm í

"nic jut nic pit a jMé aby flo
vřk na lačný laludrk yruri jako
doír k Manu tedy abych o

hmatal kamna byla jen tak vlal
ni jako panká pffeft "Nu

leplf nřco rul nic" povídám i

dále "ichnrl ri na lavici k t r4

bělí okolo katům!" Ale ono
to snadno lekne: "Mimi si" při

jde na to jak? Mla li kaldá Mra

na kamen metr lilky —vfr nnnř
la—jářku co je to na moji dýlku?
Ať jsem si leh na lavici pří té neb
oné straně pořád pni těla pově
tri: Konečné vlak jsem na to

přece padl: ulehl jimi í obrácen
tváří do kamen tak pěkně do sko

by le jsem vypadal jako "vínkl
hák": svrchním tělem na jedné la
vici nohama ob roh na druhé í

tisknul jsem se na kamna jako
housenka Trvalo to hodně dlou-

ho ncl jsem moh usnout Ne

chtělo mi to pořád z hlavy jak je
ten svět zrnotaný Kdo má vše
ho dost nemaže nic jíst pro Špat-

ný žaludek druhý zase má Žalu

dek že by hřebíky strávil ale ne
má zase co kousat Já tu mrznu
a tam těm u muziky je horko až

se z nich slévá oni skáčou a já
bych byl rád kdybych si tu moh

jen pohodlněji poležet Koneč

ně se mi šťastně počínaly ty 'my

šlenky' z hlavy trousit a oči klížit
ale tu máš: v tom zrovna jak se

nejpěkněji zabírám do spaní ně-

kdo se šourá do šalandy Něko- -

ikrát zakop patrně měl hlavu o

něco těžší než nohy pak se sebe
stáhl kožich a— bodejž do tebe ti-

síc oŠkrtů — chlapisko zrovna na
mne! Sahá mi do hlavě — iá nic

ě

jakobych co nejtvrději spal Obe

jde tedy kamna ob roh a sahá na
druhou lavici mně zrovna na kyč- -

i kde jsem nejlehtivějŠÍ zabru
čím tedy aby šel dál Na to on
skutečně se vrací ke třetí straně
kamen kde byla sice lavice prázd
na až na to že jsem tam měl po- -

oženou pravou ruku a on — jak
už tak někdy náhoda přistrčí— na
hmátne mi zrovna tu mou ruku
dřív než jsem ji moh odtáhnout
A teď se dopálil "Kolik se vás
to zase lenochů tady válí?" spustí
ako proíous na rekruta "Kdo
je to tady?" A zatřepe mnou ja
ko pružinkou

"Já!" byla celá moje odpověď
Na to on popojde ob roh a sahá

mi po zádech: "A kdo to zde

spí?"

Já!" zabručím zase zkrátka
neboť nač s leckýms dlouhých diš- -

kursův

Ale když přistoupil potřetí stra
ně a zase chtěl tam na mém kole-

ně zvědět kdo že tam spí: — tu
sem toho měl zase skoro já dost
zkřiknu do třetice: "Já!"

ale takovým hlasem již íe zůstal

nějak celý spražený Pojednou
začal škrtat sirkami "Aha chce
si na tebe posvítit" —pomyslím si

'nu podíváš se také na něho" a

počnu se na své milé lavici zve
dat Leč právě když se tak obra
cím a nadz védám na pni kola on
rozžehne posvítí si na mne vy
třeští očí uskočí — a jak se vám

předním postavím vykřikne Mar--

a Panno!" a vyírnkne ze šalandy
jako by po slepici koštětem pra
štil Za chvíli pak slyším venku

kroky hlasy a smích dvéře se
rozlítnou kde kdo ve mlýně hrne
sc s lucernou do šalandy "Vždyť
sem to povídalže je to ten 'dlou

hý' krajánek co přišel na noc" —

poučuje mudrc prášek s chechtem
mezi dveřmi zatím co si ostatní
na mne svítí jako na sedmý div
světa Ale stárek si odplivuje:
Fi člověče vy jste ame polekali
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"Col pak tormlcte lít SklaMa

nýr"' ol4ala r nttr pařrtírrr m

rhfm tmeUtA dovádívi rni£ka
oUtárlého cilí jak tikáme "jt
naplcinivřlclio" dian(ka kttfý
tu tiU na lavičce v obvyklé po
ittife starých aarnoaprivných fnIJ

drne A nohy toti! v pantoflích a

pfr kFÍJ na nich rolitý kadit
jenl vysloužil nrjmcjné ul avoj
kapitulace na noe brcjlr v Irvé

fticn jrrilu v pravé nit a ob lvi

frné proti tvétlu z lihni jíl kaž

dý uhodne že ? chudák nimi
hal aby i navlékl jt hlu

Skládaný tebou tkub podiva
pres brejle na hrzicou tazatrlkti

a zabručel nevrlostí vScch sta

rých mládenci:

"Co to budu Sít? MaSkaru pro
vás:'
Celá Salanda dala sc mlečce do

smíchu ale tato ae nedala "Nu

proto" odsekla jtStě rozpustileji
"vy přece na sebe už lidnou ma- -

Ikaru ani včSet nepotřebujete!'

Štčstí její ie po tčch slovech

vyskočila ze dveří jako kočka ne
boť kdyl človčk už itvrt hodiny
marné sc namáhá navléci tlustou
ciť do slabounké jehly nemůže
nikdo ručit za jeho humor

Skládaný vyvstal —a chvála pá
nu Uohu!—byl to slonbidlo Div
že 6trop hlavou neprorazil Ul

kali o nčm že dovede od truhly
vysáhnout na koš aniž by se po
třeboval napnout na špičky Ško-

da jen Že rost jenom do délky a

ne také do Šířky Hotový topol
anebo jak mu ta prostořeká drů
bež při muzikách přezdívala: "ra
hno" s kterým Žádná holka ne
chtěla tančit poněvadž každá ve

dle něho vypadala jako divizna
vedle chmelné tyče anebo jak on

raději obrazil: jako kudlička vedle

palaše A poněvadž tak "vysoko
o sobe myslil" a nemohl nalézti
"sobě rovné" zbyl chudák upro
střed toho trpasličího pokolení na
ocet a musil si na svoje stará ko
lena jakožto 'óoletý sirotek spra
vovat své gatě sám

Což divu že zanevřel na celé
to "falešné ženské plemeno" a Že

toto navzájem si zase starého pa-

vouka na potkání za to dobíralo
jakož jsme právě byli svědky

Když se byla šalanda zc svého
smíchu trochu utišila přistoupil k

usedajícímu mrzoutu mládek a ja-

ko útrpný Samaritán nabízel se
Že mu tu zatrolenou niť navleče
"Ale musíte nám to VitouŠku

povědět jak a kdy jste k tomu
svému jménu 'Skládaný' přišel?"
"Ai to není ani vaše vlastní

jméno?" divili se na pohled kra-

jánci a mléči

"Bodejť bylo" pousmál se náš

pavouk 'to mám co děkovat ne-

božtíku Kákosníku kterého jsem
jednou tak polekal že z toho moh
dostat psotník!"
"Ale jdete nebožtíka Rákosní-k-a

co zde stárkoval?"

"Toho samého" pokračoval Vi-touš- ek

rozveseluje se patrně ži-

vou vzpomínkou na šprýmovnou
příhodu z mládí "Bylo to hned
při prvním našem setkání se v ži-

votě Přišel jsem tenkrát jako
krajánek ponejprv sem na noc a
sice už hezky pozdě Bylo to o

masopustě v neděli Vejdu do
síně a ptám se po panu otci byl
v hospodě Ptám se po panímá-
mě: Také si Šla skočit A kde

je tedy stárek? Prý také v hos-

podě! Inu já bych nebyl býval
také od toho ale — "ncmáŠ-l- i pe-

něz do hospody nelez"! praví
moudré přísloví a tak mi samotné-
mu nezbývalo než se uvelebit s
dobrou chutí a žízní v ialandě na

rflliíví avň m lífij " II v l I't1'N á

muil práSek do hospody pro pivo
a pro cerbulátnu a tu se mí teprv
stárek přiial jak myslil 1c lam
telíme u kamen po lavicích apoA
tří a jak polekal na smrt kdyl
spatřil při sirce jak se ti tři po
jednou zvedají a jak sc z nich
skládá jen jeden! Od těch dob
mi jinak neřek a neříkal nel Sklá
laný! A čím více mne to dopalo
valo tím víc mi tak říkal až si to

navykla po něm celá ves"

"No však jt mu to ale jednou
oplatil mlčte itoušku tenkrát
na tom brodě " prohodil zase
mládek nemaje pořád ještě navle
čeno

Vitoušek sc pod kůží usmál ho
dil hlavou a rozvázal s patrnou
chutí: "Ano to stálo za groš
Byli jsme jednou spolu za vodou
v Netřeskách a zdrželi sc jako o- -

yčejně přes půlnoc Vracíme se
a dojdeme k přívozu Houkáme
čekáme hvízdáme přívozníka ne
a ne se dovolat "Nu co" poví
dám 'voda je teplá přebrodíme'
i zujeme si boty vykasáme kalho

ty a pustíme se do brodu Mně

bylo hej ale jemu ještě jsme ne-

byli v polovici řeky už Šla voda

po stehna už se bál dále "Co
vám to udělá Skládaný vemte
mne na záda'" začne na mne

"Vidíte" řku "k čemu to není
dobré když je člověk dlouhý! Vy-

soukal se mi tedy na záda a já ho
nes jako svatý Krištoí Když jsme
se ale blížili ku břehu klopýtnu a

bác ho! stárek letí jako soudek

přes moji hlavu do vody
Kozumí se Že si to do smrti

nedal vzít Že jsem mu to udělal
naschvál za toho— Skládaného"
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poJÍMÍ majetek vál proti ohni bleaku a
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