
11

trncirrc '"finatní" potvrdila Karolina
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JOSEFA MERHAUTJL
' ových prudco a nahnévuné

"JA od nich nik! nocheu nio no

DRA PL1 Hftcheu" řekla ICarolina a ústy

jí nčco zacukalo víčky ačkoli km
to zamrklu aby jiotlačila uhyjudo docházet k MaJmktovó a I 0 BOTOHOi uvidí Alo nepřiciliázcla V p o- -

leli odnoledno kdilž OHtotnl u

"Když nechce ta nechoo to jo
Její vče I JA no Htariit nebudu I JA

už toho mém dowtí" řekl Král
krátco a odchézel sni ho nu ni ne- -

tni mílo JeotUk vfitxc odl rovnýchlenti odefilí když uváteCnl nor id

Hpořívnl na vAcm v utarem poř toji
podiva vkdyž z kucJiynň ozývalo m Tvrdo
Karolína ostala stál a dívala nochrápáni panímňmiiáo tv Wly Ž nlu-níék- o

tiío nfkoliktt j)tiprTc'y uNa- - za ním Cekala í no vrátí n žo

Jako krvoílBtltcl o icHllovatcl ústrojí Jct používáno po yleo

Jak sto let — dosti dlouho aby Joho cena byla opot a op{&
do-

kázána Noobflahujo nlo Jiného neŽ co riára udělá dobřo do-
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jí řek no mírné laskavé nířímnélilo ho na dveřích které Vedly z

mkoju do kuchyní It hV čekával hIovo Ale neobrátil ne Když
už byl v vra líce lig Karolina tiíoPootevřel dvéře ni íiu ovét- -
na nčho zavolala Pohodil hlavouenou Mkvrnu na nich eilivlli z

uiihy zvedal oři a pOHlkutichal iřu- - a vysel na cloJnfk Kurolina
chvíli tu jestij Hiála n pale ho rozvchází-l- l nékdo do ki icihyné A

Q-EORC3-M cSc VITÁK
Ulf lvoToulw Vtlrtlt)

běhla ko vratfun Vyšla na chod
jak ho tniri néco pohnul 'o jak tam

ník a dívajíc ne za ním volala ínčco zaNkřípélo jnk ta m íaty za

SuNtřly a ŽeííHké kramfl liy zaoiu- -
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"Kam jmk inladi jslo bez ml-Hta-

Korolina o ohrAlila

Vidila okna olejny iJMtřená

drňtčnou nití znfipinčnÁ Ivmd
za nimi kolem podivných

k trojil pobiliali YuMs polonazí cell

jako zuninStenl u nezdraví uhřUÍ
Hrozný pudí a horko lc neunesení

dralo no odtnmtud u uliodílo Kn-rolin- 5

přímo do tvlfo Toprvc
potom Hputříla na rohu olejny u

ponlodního domu už vlttn6 v uli-

ci nad překlenutou lWtvkou bá-

bu která tu aedila po nou znmu-chlan- l

do Sitku za zvllStnl
hradbou Nbitou z deik

do pravého úhlu
Volala na Karolinu a její nakřiv-

ena1 vdikl ústa ho kamarAdxky
tmmlvalu

"Já myulila (Uvh fa juto bez

fclužby když jdeto tak zaražen A"
řekla jí jfiňtř když Karolina udi-

vena o na ni podívala
"Nťjnto" opakovala potom po

Karolřní "no tnlc to jo jedno Ale

jA bych mčla včil ulužbu pro tako-

vý dévfo Kdybynto nčco potře-
bovala jen přindííto Tady mfi nu-jdet- o

JA mAm pořad Niužeb dot
No tak i 1'Ancm Uoheml"

To nebyla první dívka kterou
baba na (řvím rohu zastavila tím-

to iípŮ8bein alo na Karolinu pře-

ce tento výjev pUHobil zvlAStníni

dojmem
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říkala si a obrátila n
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Chtčlfl ho za ním rozběhnoutbila Obcbézol tu i chodníku

nakoukajo neHmele dn oh vCtleného Učinila několik rychlých krok A v

prňjezdu pannkého tloriu a zve- - alo potom najednou ho zastavila
svěsila hlavu a v aunyfilcnl ostala
Htát upjYtstřed chfKlníku

daje chvílemi oci na 'zaHmuSnoii

jeho fucndii ze které) zářilo nad
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Jedno z nich v prvním po
hnčvalf Proč u(i-kl- ? }'roč no- -

schodí bylo otevřeno n jak nníh chtčl nlyiíet když na nčho volala
sladce a žalostiví v touzo a vměkee ho nypal jak tíchounk) by

o v tomto večerním UHtranF zvuk
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h jí neimjde když najedtou vi- - nan ián k našemu útěku u- -

lél 'že jdo proti nému jo chodní tečepio spolu jo to tak dlou-h- é

'tak ho to vSechno ntraňlívč vle- -ku Zavolal na ni

— f vfiem tom poníženi cítila po
třebu by ho vyplakala v jeho ná

ručí iby od tiřho znovu vyHlech

la ujwtení že jí neopustí
A twfSIa už rychleji po opuStfí

ném chodníku mimo jednopatro
vý domek na rohu JoHefova Dví

&í — nŽ ho to čekAní omrzelo A

MlV tu chvíli jí připadalo hloupé žo
-

to neprovedla jak on chtčl a Žo

ře hoHpody ho tu prAvo otevřely

jak Sla kolem a do nomi ji zacpe-kynel-

puch takových malých vý

řepů 'A továrny Kulmový nedá
leko odtud vyeluizeli dělníci Pro Porada zdurinu Úřední hodiny od Dli do CU YnedMI od 1 Otl do ihá odpoledne

DR JOS LISTER & CO
vlékla ho jejich zástupy a rychh
fila cítíc jak ilo vymrzlého sní
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zánneh továrnv jejich fiatu V
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"Slečinko prosím " nřkdo ludku nečinili k Jídlu nezAZivnoiiu a vaocu ponomivcn ncraocicu
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leko domova

se tak poddala ivým bláhovým
ci-tň-
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Hnad ho dá jeňtč vňechno na-

pravit říkala si Obrátila ho a

íla dormV

Pomalu prošla průjezdem a sla
na schody Na čtvrtém ntupni ho

jefitfi zastavila a jako v unavení
so ohlédla k prňjezdu ňvihálc

který tenkrát když ponejprv při
hostinfi posluhovala ji oslovil a
utekl když tác upuNtila hnal ho

dolů ho Hchodft Podíval ho na ni

a zmírnil krok ftel mimo ni a

ostřo ho jí podíval do očí Nepo
zdravila ho Odkaňlal hí Vo vra-

tech ho jestč zastavil a obrátil se

Karolina mimoděk ho ohlédla
Švihák měl tvrdý klobouček ino
děrné na hlaví! poHuzený MůŽo

se říci i klobouček protožo tuhý
klobouk malou luounkou stří-

škou byl nepoměrné malý k jeho
Sisaté lebce Klobouček měl do

oči neSoupnutý a celá zadní část

hlavy od temene ko krku nebyla

pokryta Karolinň v tomto naho-

dilém ohlédnuti připadl tento ěr

inexi jeho velikou hlavou
a tím směsné filigrÁnským moder
ním kloboukem Viděla jelté jak
Utfk fl uběUl v jehii ruce a jak
hí i ním hladil vousy pod nosem

Potom pyiky ae poulil a famla-tka- l

jako na pejfiki

t 8 JUNU A CO MILWAU1CEK WI3 jediní majltdové
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vu pobíhaje tu vo Ktiťhu vo labe
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"Dobrý večer pano Kádi" ře-

kla tise překvapena
"Cekám na vás xležinko" al

se líádlíéek a rychle přcHtu

poval h pravé nlrauy jak KaroV

na k nřmu přistoupila na levou
"Tak? Co mi neseto?"

"Paní maminka prosí jibys0 k

ní sla" řekl Kádi

"Včil už to nejde " řekla

Karolina zastavila ho před do-me-
m

"Knáď přece" nesniMo ruimí-tn- i

Kádi "Paní Kopřivová plá
íe"
Karolina dívala se do zennV na

chodník posypaný Hmehcm v nčmž

nMiy počaly jí ozýbat
"Není možná včil" opakovala

a zvolna vxtoupila mezi dvéřw cu-pají- o

nohama aby n botek setřásla
sníh

Kádi díval se stranou někam
do dálky a pak zase obrátil1 oči na
Karolinu j míl v nich takový líto-itiv-

ý

výnu zklamáni a nesmělé

JňdoNtivti
"Lina f " volal někdo prňjezdu

Krňl Htál dole u nchoM h nichž

pravé neS(d h doutníkem v listech
v kožichu m kloboukem ď týla
poJinutým
Karolina dala KAdlovi sh'mi3 i

Uoheui a U k němu

m r tím kliki-m?- ptal ae

jl Král eumlaje v uSteeh čerstvé

napálený doutník

"Tady jit-- h pntknU "
"No - jak to vyvedl?" přeSel

hned Král roíhodtmu otaikou m
Aliitot netkáni m putkou
"Nte" hU vSo ca Káro

linA iiákdiui vydrnVi na rty Uy
b by iifjmdčji lotnluviU o eelem

lom výjevu
"Co tile? Tk přfoi mhmU!

ti d pdb?" pttl Král

i dbalém človřkt který tus le
idvn e neaUřd

nadéji h ji přece uvidí Jeho ra- -

doht Myl ji teď zalezl bylu zro

vmi detinnká Jak prve za ní vy

bhl Ni'dťo mu tlouklo neumele

U víemi žilami mu nnddhnhi ra

VÝLETYtdořif h ji uvidí Že ní promluví
a re ji poved" zpét Z myidi mu

nevyeluieU její iniíA podihu
ieií mírný Pddtd její lankav Hledatehi domovů
ím Iřuvátd a j"jS krÚMiý profil jak
teitkrit m'II u Jeho potrle
íamihid UiIhmImA pěkná vAb

iaku AW Niflřl Polom ji ul dum

'ho m vtdél nl vylepoval na

v íéeh diotdívťh ehvilív--h
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