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s rmliii (I lllTI lilii imi li'lí

libo fboini koluvvtli nlili-kcii- i

pln lilu- piilllíivi lni KlnlinIlKll

tik' IUHili'l pnlle od okiiliiíeli ťiiť

máni ih'Iii' nevede nikterak dni
!n Iml ťřlliekí tl llllkil vv" lli

l'i:i'ký iliubiviiický oliillií íeiiie

náivký iluulníkářvký s piilcn!
nimi "léky " pušktifvky' se žeh'

jiného snid "měsla" jak de

jmenují kniliiit piiiliiliiiHii sknpi
nu které ky v "cchái li t íkiili pl min zluiim s olirav i kuibniiii

Jiýlll právem "stituotíi " eiii a novinami ku i veřejné notářství

linspnili 11 misIi iiiinslcnii a

iniíetni v koutě le zde tedy pn

staránu o všecky světské potřeby
l'llllllil'vkého obvvalclst Vil k4lefi'

'tuv 111 nutní

tee již V'b'lliit'1 i ll''iťžn
il jsem jej
" l álliii se laké ihned '" nná

lliíl jsem 111 ještě O n"i'hil jsem

kile

II

Kdo jest to?
kikmile jsem asi za minutu ni

to zahnul za výběžek lestkn spi
liit jsem již opodál skupinu lidi

shromážděnou kolem invnuiiii"

mrtvoly ťyln to na pokraji vel

ké křoviuy při samé cestě jdou

cí od Horákovy farmy vzdálené

tak asi tři stíi kroků ml miohn

místa a při saniétn jaksi rohu

hájku tvořícího zde při atneri

ekétit způsobu roziiií i'ováiií pra-

vý úhel ťprostíeit křoviuy
se věkovilý dub s rnzlnálý-m- i

větvemi který pamatoval zde

zajisté celá pokolení Indiánů a

byl by mohl 1 řehni vypravovat!
všelicos zajímavého ze života ru-

dých bojovníků svého času ve

zdejší lesnaté na zvěř bohatí'

krajině velmi hojných
Hned mi první pohled pnnal

iVŠelll bvillkí eii tiell" llintl

Imi tnlik bytu mi nu první pn

I led patrno že iiebnžiH' by
I dl'

Vslin Irenu til ei íspu jcdllilll

třeli kdnŽ se jim v et eiiiin v

každém směru pod kaji a podle

vítťbo byl oby atriem nějakéh"
z a iiidiiíliii městečka nebol1 na fu!'

liláře jehu pnluiněslský oblek l

jemnější píese všecku jich veli-

kost ruce nezdály se ni jak piuiki
zovoti Myl to skutečný běžný lyp
tokidšilio "Ajryše" z malého' mé

sin nějakého živnostníku buď

hostinského ni-h- niiijilele půjčov-

ny kont pohrobníka snad i Iml i

če či něco takového Ivtn-- zdály

se mi však dosti určitě jevili tlč

které mozoly' pn opratích Kil

pak dle v Americe na venkově m

jezdí více méně h koňmi ' To zce-

la tiie tieztiiimenalo

"Zdali pok jste jej už pánové

prohlédli?" tázal jsem se divaj"
se nu linnvonidoii velkou skvrnu

uschlé krve na měkké neškroheué

"liefíli-jca- košili a na vestě

kabát hyl rnzepjat ntkže prsi

11 H llliilll MIMU nšetl li

In e JmMH mi mi d ni ) it tt

INI pluti" jí i''iii" lielml' j'i'lli my
lit ) il i ll'111'llll líll

e je lii'jvrí 11 rH tiliVrli ln

111'skll 'lnliti lilií vVilťill lli
Vilk tepi e šest í lni' j' tnl
eelnll Imilllill ěii-l- l kdetn k U

strojeni ii umytí jintjVkinal j~ ul
solva piilnáet minut ťn m Ii

usi déjef Idnti siiid lindiuy špat
ně' 1 'oviiil jsem v5:ik vdyeky
tímld se na tu spuli-luniu- t i !

Tylu myšlenky prnkleskly mi

jen Idiivmi tl již znjislé pn pte
slávci' jeti tu' kolika vteřin nValn

se iné pokud Ulo't)á ještě pfltd
"i i':tliotieiáiií na dvéře

"Co je?" volal jsem a nyní

jsem ky troeliu již uleknut iie

Imť tukové neokvyklé tlučení mě-

lo zajisté nějakou nevsedni příči-

nu Zároveň usedl jsem v tom

okamžiku na loži

"Vražda mord jemnost punc !"

kyltl Klovu Ktaíiéké mé liospmly-n-

přivezl jsem si ji jeilě
Cech je to' vzdálená iřílnizná u

Meč- náliodoii Něiiikyně která vítik

naučila se dosti dohře česky je
lunu že tmí silný německý přízvuk

slili'il:iii tnlnll lii'ni'1'lii lllirmil

M'iUliiil'illl H m ilórrll

l! II' In I lit lm llí zkliicllý ji II'

lijisli' kl i':iÚil hIcihi ii 1'í'i'l

('III IIMIlIllíklI SVM'll lil' Mrkvi ni

mih v r k piiiis pí ik coi'
i ly íílM

je i ijt i tJ v
"

ii"i ilyiii''l ii K u

Mllnlmlcly Všilk pnli' I ji'nl tlil !

im'1'ii'ki'iu ViMiknvi'1 n:i JCi íl" il )

i'lil li) i'lšilni inřitít ( i f I j''
lio uhlMfiii'' jiUi (nisoliy iini

viil tnu v (li''i nií ti'i'-- '

riikti''kt' slfíinr" spiŇc iiiilnil
Ocill j'1'111 řtť ďilv i' velmi mí

jennié snili'ěn li n litvn lnivili

hC Zei'!( in i Jit esí II jllk'1

liyclinlll se livlí ji lélil llilll

"Isetll ' liriniili Slllilil

Cniiiily v fiiinlo shilé!" mIiTiI mi

Jin inrlil St' přeiNlilVCIlí

sem zanáší na trh opěl valnou část

svých plodin mi prodej či spíše

ještě íia výměnu na vzájemný

Iile je zde ještě jiný 'salonu'
nad ním nacházejí se v podkroví
dvě světničky pro hosty a v poko-jih-

za hostinskou místností mož

ledy podle mého zdání snad ani

porhy liiiost i o tulii že lillde In

intlvolii iičkterého známélio élo

věku z osady a tu kyln správno
tikvcli i já kyt záhy na osudném

iníslé pro všecky nioité tícka

případy 1ii hieli leiíi-l- i o sed-

mé hodině iiinhii liýti opět zpát-

ky jnku doufal být a- -i té Sta

'„v

Strojení mé netrvalo dnes žád-

ných pět minut n již vyeliázel

jsem ze své dřevěné farky veselo

natřené jako klícka nelioť tm

myslím že ky obydlí světského

diirliovnílio miisiln býti rázu jak
si ponurého Každý podle cliulé

jen když to dýše klidem a inírtun

jak má povždy jiúsolíiti byl kiny

ské osoliliosli!

Vzdor děsivé 'právě která mne

Z iíkého nevinného snu tak rá

no také na předběžnou objednáv

"X AnIii'VvI"ÍU

''Tlltll jnli1' tlléli

ku dostnti něco k jídlu pročež se

domku tomu říká "hotel" jak je
i psáno velkými písmeny na ští-

tě Vedle něho je ve dřevěné

yolmi již roboiiehané "haiité"
kovárnu a kolárna v jednom a při
lom obchod hospodářskými stro-

ji jichž několik zrezavělých leží

vždycky v blátě příkopu u kovár-

ny l'ik je lady řikola maličká

" KVlilllI Jm-I-

pleil lli'iliívili'lll

mi iiřjž se 'IniiiiiiíiiiiiiV jsem starého Horáka vlastníka s rtiiioii hvlo dobře viděli ale la

farmy a hájku který okoloslojt-čí-

živě rozkládal ukazuje ui
mrtvolu ležící na zemi u křoví

Uále byl zde loliu Vávra far

to pro mni Svedloll krev liebyl i

iiáleilé patrna a élověk ji spíše

bádal nežli skutečně viděl na le-

vé straně pršoti právě u srdce

íi plete někdy češtinu němčinu r

ďď troelni í aiiKličiini až mmilidy

jes jí pro cizílio člověka lěžko či vlastně lam kde většina lidi' V mář ze sousedství jeho Charles

Parker majitel "generál slnru"porozumět! a činí to často dojetu myslí že srdce má poněvadž llu

u nás kovář Černý 11 jeho dělník kol jeho tam nejvíce pociťuje

ovšem že laké dřevěná jako ech'

!' město" zde aby zti cihlu du-

kát dál a byt učitele ve skrov-

ném domku Ostatních několik

domečků pravých prkenných cha-

loupek velikých nejvýše asi jako
železniční vůz jemuž se nejvíce

Frank německý farmář l'Yof Pis

velmi komický
Slova ta proinsetiá zděneně

však tentokráte na iiuic nijak
směšně tiepfisokila a rovní um tm

lifiiiui vy:koěil ji'tn postele vé-

da že "paní Týny" nikterak ne

eher jehož farma hraničila právě

laké na lesík liimu (Cllara kte

rý měl onou zmíněný Imlel v A
podobají spocíthl by člufěk smůl

smi tiiiMíitliií lak ve mi Xiki

In ImleNetií éí''li n'i tmu i

Viiie jménu iliiulnjuv nim'!"
" Mvulite lu Im'i#h1i# ky unii

Ink Víiimu vriiilii iln klefé liyl

Zfl'!ee' mliiilv lllll'1'S?" Iťitil se

iiekvilieě
"Ami h lim Irénneui líytinem

Iieiilýlilil li se !"

"Zi'eln ř pťiiMié ! %' H l ul'' lak

lti iuíi t lij ? iímiiln vms U

Kik?"

"íljUté ! Nuiíil!ilo mne ll ll i

lim A h ní piumililji jméiiti je
eclti pHi'iieiio jfiťtn o i um

Jllllsil Wuil V tliivilliiell iisi tíikťH- -

So psAli jak to 11111'lieké lísly o

Hlllpllě pHllílHely"

"Tl) pillť tlVŇeln!" HSIIlíVílI Kf

"A tiepíekvupil viis výlclek ?'"

"Ano veliee!"

"A co) puk teprve u mís! Aiii

MHU já který jiem celiiil věe ml

no na prstech a jeslí by mu jich shcvvooilu a slarý obchodník po-

zemky Martin Díivis Trochu o

zem přesadila do drsné skutečno

st i a dn ovzduší zločinu byl jsem
však takřka hned nu prahu zaujat
krásou zářijového jitra jež kol

kolem jakoby se rozlévala a vše

oko ji vydechovalo 1'atiovalol'

pravé rokiíné "indiánské léto"
půvabný tt-- čas jímž přímila ja-

koby chtěla snad nahradit i Ante-ric-

ten úplný skoro nedostatek

jaru Mnozí američtí nadšenci

kladou "lmliau Kiuumcr" docela
i nad evropskou Vesnu ale dle

mého náhledu nemají pravdu lest

to skutečně mnohdy až čarovná

podívaná na ty nádherné barvy
stromoví a křoví nn to zlato t

purpur listí a slunečko rozlomili-hřej-

ale což j to plátno když

vše nám připomíná přrce jen zi

žertuje a není jak jsem ji znal

4 1 podál stály dvě ženštiny a sice

několik zbylo ledna z farem při
léhala došli blízko k "městu"
sousedství koNtoJíka a pak dák Horáková Vávrová ale odvra

není zde už nic' Tof celý Asho- - cel V 0(1 llirtvolyzrau lieclllejiee

ke příčiny ulekáiia V okamži-

ku vjel jnem ikl trepek lialálil

kalhoty a jiřeliodiv v nejvřtší ry-

chlosti jiVh kcIic kleriku ocitl

jsem se za nil liodiny mi cliodlié

"Cože? Vražda! Kde? Kdo?"

volal jsem již ve dvcííeli

patrně ji míli před očima aé mi

movolně tyto se k ní občas ntá

wood

Cesta k "Horákovu háji" mlhoA
:

cely od mrtvoly zrak ueclitějíceeuje od hlavni cesty spojující
Ashewood s New Parisem sídlem kův Joc ii mimo to bylo zde i

"

kolik větších i menších dětí lileMyslil jsem ovšem vskutku že úřední správy našeho Sinitlt (ío

hned zu osndou na právo a ítouse vražda stala někde v tiejkliž dících n otevřeními ústy hned na
ším sousedství naší fary a týká se

pá zvolna do mírného návrší Tam mrtvolu hned zase na hovníící mu

že kteří byli uvažováním tak za' 1 í kde toto stává se příkřejší ti pro
orbu následkem toho nepohodlněj

mu chlad snili skon smrt kdež

to jaro slibuje nám kvély teplo
život plody! Obě období vzbu-

zují zcela rozdílnou náladu jež s

nedá porovnat i a spor ten nelz

nratii ze mne ani neviděli az

iiě-oh- známého linou přcdslti
vil jsem v tu cliyíli neměl nemohl

mílí

"líyla jsem venku u studné

pro vodu k mytí" počala však

ad jsem byl skoro u nichší ponechán byl lesík rozdělený
na několik skupin náležejících "To je novina pane faráři!"

tedy rozhodnout! Obě však jsou různým majitelům lest to jako vítal mne Horák po obvyklém po

zdravurtiísto krátké odpovědi paní Týny
svou Imtmntilkou "a fu kéí Stn

zde všeobecně zbytek starého pra-

lesa který pokrýval ještě před
lficct! asi lety celou zdejší kraji

"Zajisté jenom že ne veselá
tm rý ale ii f do chrámu ráně ale

nu Lepší stromoví však bylo
odtamtud prvé n křičí: "J)okrý
tro! I' Horákova kájku leží mrt

vý — zakili ho!" a už W zas

"Ani nevím bylo li by to do-

bři'!" mínil Horák " Myslím ži'

by bylo nejlépe nechal ho ležet

tak jak jsme jej nalezli dokud

nepřijde koroiier k ohledání !''
" Kdo vlastně mrtvolu nelezl f "

"Kdo? Naše Carrie!" sděloval

farmář "Zrovna to tady vypra-

vuji sousedům Včera večer byli

u i u"t t Hžiín Mureš mladý syn a

pak Maik liayneiu - - zlobili jako

obyčejné naši Ca t rii a to až př 's

deset hodin Trochu se zase pij

loni pohádali jak už to umějí a

jinak nedají připadají mi jako

dva kohoutí na jednom směli

šli a jeden nechtěl podle vše-

ho odejiti ilříyi iloiitů nežli dru

hý Dělali si to patrné naschvál

iby nenechal jeden druhému itní

minutku volné pole Mladá krev!

IConcénl ale přece sebral s loliu

když bylo už asi 1tk po řt vrt ď-sát-
é

a odešel Maik se mu smál

a zůstal ještě chvilku lá ale na

takové dlouhé večerní návštěvy
nedržím ať to je lady zvykem

nebo ne ale to víle mluví! h ním

dobře nemohu a tak j'em mu dal

tm vědomí že už je čas aby lu

ké ře) tím h jsem se počal le"

dlouhých ohledů svlékali a chy

slali ke spaní Hoch by si byl o

všem snad přál abych jen Sel

Pánem Mohem na kuté a že ott bit

de s holkou ještě kdo ví jak dlou-h-

klábosit jak to tady dělají n

dovolují pošetilí rodiče ale u inu

je jinak Kdyby hoch nebyl Ir
ěan byl bych mu věe pořádní vy-

ložil ale takto nemohl jsem nic

dělat nežli zůstal v svél

nieí napolo vysvlečen flekl jsem

Carrií aby jej poslala domů ale

to víte holka se stydí a neřekla

mu iiie Za chvilku ale milý Maj1

přece jen pochopil že mu lekání
není pranic plátno a odešel A

ké Jeslí mi nebyl e dveří já

byl ul V posteli - - žena Šla si už

dříve lelnoul eebí oběhaná za len

boží den a já mudl Carrií díla i

spolaliiostl"
"To je plkliá pro vál pláce!"

dal m% do smíchu kovář a ostatní
mu přizvukovali al "Amerikáni"
netoumlli ani slova eo mí „

rák po lesku vypravoval Kmáli

překrásnými — - každé ve svém

způsobu
Jitro slibovalo velmi pěkný n

teplý den Nad hřbety nízkých
úbočí fiirokého údolíčka vroubí

něho skoro všude mladým lesí

kem jakoby se lu a tam kolem

stromů táhla jemnoiinká vlákna

"babího léta" liyly to padající
ranní mlhy tak lehounké a hé

lounké že je hylo sol vi viděli a

by ly jen jako nadchnuty Hl routo-

ví zářilo ovšem V pestré sinsici
barev žlutavého bělavého hne

dého n ěervenavého zelenavého

torru jí"k podzim dovede ozdobili

americké lesy a jeltom modř chá

zela Tato však opět byla syté zn

Stoupena V řísté obloze léméř bey

oiráckú od níž M veškeré ly od

stíny ziiiiiiienité odrážely í pist-virt- y

po stráních byly spíš žlu

♦ýmí nežli zelenými poli na-

mnoze již zoraná měla yase bar

vil pěkní hnidou Vzdor víí té

púvabnoslí nebyla v lom le svř

jest a vímé jiri ba uiipak pří

padal" mí jakobych skoro eítil

llfllil jsem to ttik iieiieekávnl

JIÍCH NVe prcsvéileellí e tlellí ''

Idtn vmc V pořádku hned tul f r v n í

titklkii clivíle! Celý prfiliřh ks

veltní zajímavý !"

Velelitlý pťitl tlil innji ŽMikiht e

kyčli ríítl fclySi'1 pdilroliiiiisti ne

rlnt ne íllotilio piikízetí k výpravo
viní mláťiHti v ní í'im lnál tuk

Ziiíiemiii (ilolni a uslyíel jsem píí
kěli který tiHliiliuje mnul jiik íi

xpoň mínítii Hpíš vypHi'iiií tfili
víelí jnké romány o Miuiié lásce íté

i lito kylft ile jedlími % moenýeli

poltlltlfek li velkýnl éitiíteletii v

napínavém tomto dritnuilii

I'mlávjim onu událost veíejno
h'i h dovolením onolio ptiua fn

ráře
4 H

I

Neznámá mrtvola

1'rudké ziilioiieliáiif na dvée m'
ložnieA jiroktidilo mne rmjkráv
Méjáílio prii řifiánku v témž h

wi 'Aíúo h jsem domid inlý
Jmeli a mazlím kí % uiilovituou tna-fiék-

odpoéívnjíeí už jře třieet
I1-- v l'jí nu řift malém kfkif ftvku

rtiiW mojí vísky v Pimiima ví po

koku o řadu kt (liív
wiuvSílťt draliélo tiU-- inélio líyl

jwerři o mn lak řifaMten Utk v-tt-

ki kl-že-
u jako vždy když

Klí zdálo o rmlíéíeli o Jiývalé i

íí xk rovté !♦ hpokojerté domáe

íiohlí Uisrk m tolik Jet liývila

pro itihf (fjm hvétffm fuut rijž
fÁit inoti) V ťori celém "vl
kém" nvl iíkd jíž íif poznal

Vdyeky ko!yž w vú lAkU o

)iývlém ífrovkéfn domové n

matéíné píři rt (itciivi ]ítHci vři

}" t) Mnut ufon mlclí kýval faem

i

dál!"
"Kolio zakili? Kdo leží mrt-

vý?!" zvolni jsem netrpělivě aé

jsem mohl véděti že mi to není

nic plátno nelioť paní Týny hýla

zvyklou vypravovati vždycky vh

hezky důkladné od počátku a

vyrušování aní nřjaké
přeskakování z proudu "děje"
'f svém rozčilení pak mluvila

dne ješté )i(ih: ítcž okyécjné
"Co pak jsem h dovédéla ko

kot" překvapila intfl v5ak no

Hvm odovédí "Iekl a neohlédl
s ani když jsi-- tm ním dvakrát

křičela: Mhj Starýl Mistr Hfa-rý!- '

ani sc nznslavil n rovnou

kéžl A k rivím íiifl a fu jsiii
kéžela vzkudíř jcirinostpářii ky
to SiM vřdél!"
"Tak lak! í)okřř!" odpovMél

jiicm jn k léto hwolné komice

"Akycli tedy zvédél Ji vy nie up

vím!"
Alf fťkylo mi do žrlu nckor

zpráva DřkyiA yfru IU toho nhy
v řlovék lomu Hfnh] 7tn Starý
j tofíž M koiřftlník vJ!ný mul

bohužel!" odvětil jsem jen n dy-

chtivě obrátil jsem w hned k mr-

tvole

Myl to mladý ještě poměrní
muž nejvýše tak třiceti až !kV

letý úplně oholené však tváře

na níž si dá mnohdy tak těžko

přesněji uhodnout! věk Mnozí li

dé Inkovi vypadají od svého dva

eátéliopátcho až do čtyřicátého ro

ku pořád stejné fiž teprve vrásky

a šedivé lil a lam vlasy pněnou

pomalu prozrazovali jich po1ro

řilejší stáří a někteří i později

jcSté dovedou klainxifi svým vze

zřením Mrtvolu pak vypadá oby-ěejn- l

spíše starší následkem smr

lelného zápiHii který někdy zkrou

tí kvaly v obličeji a tváře vůbec

záhy po smrti se "propadá jí"
jik praví lid

Vzhled mrtvého byl jaksi str-

haný jakoby před smrtí byl Zfl

žil velké rozrušení éemilž ovšem

nebylo divu neboť smrtící rána

nemohla působili okamžitě a Je-

diná minuta smrtelného ápisii
vtiskne ve tvář umírajícího Mra-filiv-

o tom svědectví

Oblíéej skoro kulatý vínk ne-by- l

nepříjemným a nebožtík po

lud e dalo sondítí míval tvář-

nost sfdSa vesrloii viif mu jilné

vzífl nemohl onen tmítalf bolest

ný výra! posledního a

ni fa okolnosl i tiH jeho byly

zavřeny Noa byl krátký tupý (t

všeobecně vykáceno a zbylé háj-

ky vesměs jen nízkým posud
doros! cín přirozeným uepěstovo-nýt-

ba nesmyslní ničeným od

dobytka jejž farmáři pouští do

nich tm pasivu Místy je však

křoví velmi husté skoro nepro-

niknutelné

Zvědavost zajisté v tomto pří
piulé omluvitelná popoháněla mé

kroky u za nějakých pět minut

byl jsem již v úvoze vedoucím ke

nníiiěuétnu hájí I)osud nespa-
třil jsem ani človíčka neboť na-S- e

dědina byla bmf pohřížena do-nu-

ve anebo — eoŽ bylo

pravdě podobnějším — kdo byl
vstal a o příšerném nálezu se do-vid-

splehal lam se podívali

jak se zdálo podle mnohých slop
otisknutých ve vlhké po ránu ce-

stě To mne nutilo k lim větší

mu spěchu a věru že byl bych
sitid dal se I di běhu kdyby lo
tak neodporovalo nutnému dů

stojnlruu vti zření duchovního

jenž zachovávali musí vdy a v

víem avéro počínání slušnou na

nej-- míru

Vdor tomu urazil jn c&aS u

ve eh vílce snad pomyšlení
krátkl a ocitl jcm se již koro n

namlho leiiíka aniž bych poud
koho byl zahlédl nž fu přicházej

prolí mol Htarý

i

jakousi hnilobu a nikoliv onu

básníky opévauou "vůni yyiué"

odpočinuté po zimním spánku o

tvía jící ne bujné plodné kdežto

nyní výxflen! půda spíie se zavf

rala k fidpoéinku a život rottlíii- -

ný pokml se na oí zuhovával okdyž Srn uznal zvM u twk xt

rohodnoti aby k nAiiařnémtj
tníufu nám apéchal hrámk wj
vřřmý podl viHio aní řlomi l

nřoSfyhv musil obdržVtí jj m

dumíral tl'l!
Xfožno ovlm fa na tyf ml do

Jmy pfsobíla thkhk i mí dneínl
nálada která malovala ml řiepěk- -

o však z zdvořiloNlí

(rokrtloríní)


