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býti stopy tubo apoú v nejlilií
i "Puk by iimlil ovsem Majk m

hMle Vsak JilKe selil Míl-lt- il Ki"ll

Vílstydřl lili' Jí "tlls"
ní" jakoby on Indiu jen míiiio

vullii" ninlil b'ti V tom tiřjnl (i

pb tni a řádili lni ilmlii

za i I piiít i' tlí
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Šr jj lyi lilách erb lni Soll-tu- tí

l' it Hltu' llhvell I tilu'' (4

Zas liťVo vl i hi mil poradil II !li

jicin St si-- jmou n tiim n Piiv

kcril — - ji'i!u od ulili" Nováka

jemuž v nm-- sr píitižilu l kžc

nillC li 1'Mllll 'IMillllt a tu 'i tUi

(fi zrovna Iniití'"

Doktor ocitl se a íeci s kun?!'

lííMII sVVIil Vedle Mile II čeVltý ji

tm koník sloupal zvolna aby tni

vv hověl v rlnVi do návrší

"Kilu jeli lo ifii funlll tldélilt "

':tvit jem zďniu '1" svých

ÚVtlll

"Nelllále Žádného podezření?-- -

Nilillu IOSll llil' lll'í'"
"Ani toho uejiiieušího !"

"A musí In býti nevyhnutelné

vražda jak všichni tvrdíte?" - --

mluvil tlii lékař "Nemohla by

to listt takř
' Oh ! Nu tolili- - jsiMii si byl bt

sílil niktiTali ih'7[)ijiiiii"1 ! Pyli

by to tnnzno? ()VM'iii zajisti' by

Jo!

Níílll'il í'll ptlitM-Šft-
l V tluSUil V'

zpilmibó fitázky tak inno překva-

pil }c jsem oni t
pi%-"il)"-

l btiťil

v mysli robívuji' jak (lulcco

byl by ani praviir-poibituiýn- i

iloktotovýrh slov sr narházcl dí
lo se lili li přere jen trochu po

develýiu
"Ilalloh Mij!!" zvolal sám

doktor na pozdrav načež mladík

s tmu trorlni promluvili o shivn ii blíkutli mrlvol Tato prosto Iru o piípndit věděli!" pravil

la je velmi uSrlínia lidé z pfi IkdyA jsem dokoiiril "Nevidím ji-- j

teprve rozpučilé vztáhl ruku kelozenřlio odporu před nirtvoloii s" vSiik tady"
"Také ráno zde tubvi !rpli léto příliš blízko lilii lirodvážili

uúniltiv jeho li Carvie jsrm
hnrluivi (IrVrele pnil kdrto II

Uyaiia byeh liy 1 Inval píere jni
tvorbu V porliyblioslrrh o Sťllstlir

je jí biidolieimst i Pro tu i hpi
byl jsem vínk zaujat lékařovou

prohlídkou mrtvoly k níž nesl e

chyby posud o ničem ani neví!''ii zpozoroval jMMit pn lieiiuve pro
dali zcela lhostejně aby nic nahlídre jrll lllllliéké stopy několiki

kvnřejii které ovínn mohou po

házeli i od iiebolíku Avsuk in'

mně nepoznal neboť cílil jsetn do-

bře důb)žifoM chvilky Přisvěd- -

ovíctu nvní všeobeenv zájem jakých známek smrtelného zápa

sii ktriý bývá při nutnwli ovňrui

klobouku jej však ani nesundal

všichni snad Irčané jsou ne

přáteli smekání — a dal své "(loud
muniuií !"

"I vy se jdete podívat na mr

tvolu?" tázal se lékař dále polo-

živ zvláštní důraz na slovíčko

"vy" a oba jme upřeli na mla-

díka zrak

Poznali' jsem hned kam doklor

mííí Hýla to pusť do níž měl pře

kvapniý Milce kdyby inč skuteé- -

čiti jsem nemohl a nechtěl a n

nával jsem dobrý nápad dok

rfiv ale právě proto jsem také

"Nalezli jste jej právé tak lre
ti jako nyní?" tázal se doktn!

rniep vyptav se na okolnosti ná
bolestech a hrozném rozrušení

t š t t I

opět nechtěl prozradili pravduJiojell V poilnlillj cil pl lpauerll se

lezu víjeníiii se a převalováním těla "Jak by to bylo možno"
mladík dle všehó však"To víte pane doktore h e

jsem posud nezpozoroval Člověk

nemálo ustrašený "kdvž jsem tifrlen byl silný patrně velmi zdravý
a takový muž neskoná ani po vý

už ani nelinul " sdéloval Horák

úsměvem "Pl liž úplně stude

nv!"
ně nějakou vinu anebo byl do vě ce slyšel kouli fičeli okolo ilchn?"
i zapleten rázem paduoiiti mystřelu z nej vět Sí blízkost i a rov Tohle byla věc kterou jsme

nikterak neočekávali a do

K lomu však lékař nyní opři
vrtěl hlavou v níž se-m- to jaksi
nechtělo srovnat

"Pivlo by snad dobře kdyby-

chom mu sli o nálezu mrtvoly íí
ci a všimli si ho při toni dobře ! '

mínil

"1 kdyby nic jiného musil pře
ee slyšet ránu když ji slyšeli u

Horáků !" podotkl jsem "A teď

mi napadá i velmi podivím že

lani ránu slyšeli neboť vzdáleno-- !

je přece dosti zuaěná !"
"Oh v noei ui rána velmi rozlé-

há a přijde Inké na to se kte-

ré strany táhne vítr Avšak ne-

přítomnost mladého IJyana je mi

skutečně trochu podezřelou Vždyť

jsou zde lidé i ze vzdálenějších
fa rem !"
"Možno Uiké" snad jsem se

Majka omlouvali ně mně samot

iiéuni bvla věc nejméně řečeno ne

málo podivnou "že líyanoví nej

"Tenoni zda li vy jste h ním ne sle že účastenství jeho při ní jestna do srdce jakoby bvl bleskem

nsni'ii! Svíjení a válení podobnéhnuli?" již nějakým zpjobem odhaleno ktor který jevil před tím již nač
Očekávání naše se však neuskutéyjého těla není pak opakuji ne' sebevědomí začal se náhle

tečnilo v té míře abychom mohlirňtě jednou v trávě viděli ně škrabali za uchem jakoby tam ta
na základě tolni něco určitějšího ké slyšel onu osudnou kulku fitato po vanu pn vose tvorliu se

smolili čeli To byla skutečně Velmi zá

"Ani nám nenapadlo! Kde pak!
Já byeh na mrtvého eizího ělově

ka nesáhl ani kdybyste mi dával

jiSté jednu takovou farmu jako
mám!"

"Nikdo jiný také ne?" ptal sr

lékař h důrazem

"Nikdo! Kdo plik by také se U

opovážil! Vždyť vím hned ze sta

mohla pozvednoiili nikoli ak" lak

úplně aby nebylo viděli polárná-n-

snad stébla travin a odtržené'

Mladili sice překvapeně zamr važná odpověď která váeehtiv na- -

Se rychle y posledních okaulžikal škubl sebou trochu ale hned

na to zvolal zcela přiměřeně k o leh Vzblldovaiié theoťie a luulčieisty jiných rostlin !"

"A nemohl se onen muž siřeli střílel?" položil jsem důrazně n rázem opět kácela v pracli
lázkutl v sede nelni v leze naiiiit! Doktor pohlédl znovu na mne
"Proč? Poněvadž - pouČ-vad- 'jsem rhle ale slova uoklorova velmi významně jakoby chtěl o- -

vzbuzovala ve mně již erhut řadu smi ani doma že řasně od jeli ně mi khéry llórek dává přednos! značili úplnou bezvýslednost vy-

ptávání a zavrtěl hlavou Nebvlpřed ním!'1 odpověděl hoch roz

pačilě ah jinak už opět pevněji
nežli mluvil před tím

patrné asi v celku nijak spoknjco
v žádném směru Mikeovi asi v

celku přece jen všecko nevěřilTady to tedy bylo!
Ale tamto u lesíka ležela mrtvo ide základy jeho podezření proti

němu musily býti valně otřesen"
těmito určitými výpověďmi Co

pak mne se týée tu podezření mo

la zcela neznámého člověka kte-

rý přišel sám Půli ví odkud i

tvořila dále záhadu nijak tímto

nevysvětlenou Co to mělo zna-

menat i ?

kam jiným směrem"
"To by bylo "ještě podezřele)

ším !" odvětil doktor

"Myslíte že by Majk - ?"
Nemohl jsem otázku tu ani u

končili neb něco podebného zdá-

lo se mi úplně nemožným zcela

nevysvětlitelným

"Nepravím níe jiného nežli že

Majk nejen mohl ale musil ránu

také slyšeli když padla skoro bez-

prostředně po jeho odchodu od

Horáků a výstřel v noci upoutal
isi nutně i jeho pozornost I

kdyby hned byl nevyšetřoval ne

Sel se podívat byl by zajisté
lak ráno již z pouhé zvěda

nových domněnek

"V Kedě jako ve stoje to by na

věci tak mnoho neměnilo u v le

že se lidé asi pramálo střílejí na

nejvýše snad někde na postelí
tiednživci a i ti si dle možnosti k

tomu sednou neboť se bojí že by

v leže kdy je člověk v nezvyklé

přece jen poloze a na zbruú nevi-

dí mohli se snadno chybili V

přírodě a v noei je to tím méně

pravděpodobným!"
"Kdyby však nešťastník onen

byl střelen někým jiným musil

Jiy přece prodělali také smrtelný

zápas jehož stopy byly by asi pa

trny?"
"Zajisté!" svědčil lékař "A

je proti tomuto mladíku bylo by
snad v této chvíli ustoupilo úplně

Dříve však nežli jsem mohl kdyby nebylo právě té dok Irovy
chaos myšlenek jenž mi pří tom dosavadní nejistoty v onom smě- -

NI

Celá smutná záležitost zdála se

sdělení v hjavé vznikl trochu jen

nějak urovnali slyšel jsem ji
další dotaz doktorův který

mne rázem vzpamatoval a' při po
mněl situaci

mí býti jasnou pokud se (ýkali
obou mladíků nle za lo záhada

vraždy iiy]a tím temnější
vosti a proto nechce mi ani jí'i John odešel dříve od Horáků

právě okolnost že nejsou vede (o hlavy že zde posud není!

"Snad zde byl velmi ěasně jrmne k jisté domněnce- která bude

při vyšetřování hnití značnou

Ovscni P('l:í spoustu víínyi-l- i

vyvstávala tmcil ve iiiin"

jirnli totinr niínřní Proi by tcu

floVtk zd ťipliH iu'náiiiý volil

k tuto piávi' krujinu a

lak oillclioii cfst ii v pokvořilí nor

lií lio(liin't Vrw by to ibMal jak'
by ml--] asi k tomu jiobtiulky Co

tiy líru cbti-- l lisí ibx-íliti-

Mylo to tfiki' tak jimli vin' alf

byln df pí! lom výklailu aspoň

tiioinost tujakt' vozu min' jsi tlifiv

lic celého zálialiu''bn jiíípuilu
vviižtlii toitm iifliylo ani lo ť'

míry lak! PhHihM rí siunl pa

cbati-b- ' byli ňpJiu" iicziiánií ív li"-by- l

zdp jfilcii dfivoit vfibťi! pvo

jicll i jdi Pxislewi Znvi'ažili'liý

byl tiy w Huml v kvajiii? přocn
in'-kd-

ukázul píícliod jeho a celý

pobyt Z'] lal by s? huiu] b'p' sto-

povali riílí bylo tontu dosud —

Clovvk tou nebyl by Ntiad niM tak

fuiudno pííěinu w ukrývati tiy] by

vyMoupil veřejnč bělifin véercj
fikn někdo by jej byl pícce jen

zahlédl a dnes poznal kdyby hp

byl v niřsteřkii našem jen ukázal

ba i jen je proňel J To ví zde

íde fiodle víeho neliylo

Naproti tomu mohlo záleželi

Iřebu Kfbevrahovi aly spáeliat éin

svůj v ťiplné rieznánié konéínř kde

by hp o konej jeho nikdo lak nnd

no níe nedovédl a ruřl tedy m)

důvody ku tkrvviní hc ve dne—

Kdo ví jaký kus eesly vfitee třetia

byl dříve nAel ria které Htaniei ze

lezriíem vystoii(iíl nežli Ne oeíit v

pozdní noe i ní tudy kde w ř

rozhodl život xvňj

To v5e bylo možné jhí n pravdé-podobnéj-

nežli eelá moje fanta
i — níe jiného to ovSfn neby

Jo — o souvislostí nálezu záhad

iié mrtvoly iieházenírn h: dvou

hoehfi ze Honsedství o Carrii

IV

Seb vražda 1

"Co tornu říkáte?" fázl do

ktor znovu nemoha doékatí m

odpovřdi

"U to vfttmí možno!" odvétil

jeru pouze

"Snpsu]'t mí to tak když ty

íírn ž řiemiítf ani fijmniíí y

o paehafelíeh Ostatní uvi-

dím ní ii mrtvoly i jojíŽ polohy

k rkny (14 jíž éaito vfc líeof nr

řtéjj'
J)oíli j#tm k ní ovítn tu nee-Jc-

pH minut a nalezli jrn t

ní kromfi zmíněných dvou tnrmk-]f- i

ííoriU ft Vávry lM f
houf lidí i hnit tmAy l okolníeh

iurnn Vdímií zprára rozlil e

nwtk et]$m Vrntn jko po te-

lefonu VníAf Tfínjf v tufo roé

ří dobu jíž dtí jUiý iMm

té "kontry" že se nemá s' mrt-

vým hýbali dokud nepřijde úřed

ní komise"
"Víte to uivité že nikdo s inr

tvoloii ani nehnul?" dolnovid r

znovu oslic doktor patíe upře
ně nu Horáka přes své zlaté brv

K
"Když povídám že nikdo pa-

ne doktore tak tedy nikdo! —

Vždyť tady Kfojím od první chvil-

ky kdy mi dcera pěkné to naděl"-n- í

příSla povédéti a nehnul jsem
se odtud nežli na ehvílečku na

snídaní kdy tady stál tadyhle
soused Vávra A to bylo tiž po-

tom když odeSel odtud velební

pán který přece tké tntisí vědět

že teti člověk b'ží zrovnn tak jsi

ko když zde byl velebný pán po

prvé!" dokládal ne farmář

"Zajisté!" Hvěděil "Dále rného

zdání nebylo mrtvolou ani hnuto

v tom řase!"
Doktor díval se znova chvilku

na bezvládné ztuhlé tělo a vrtěl

hlavou co nv&em znamenalo že

e tnu nezdá být něco v pořádku
Tomu zdálo se nasvědčovali již !

jeho důrazné dotazování ObeSV!

trochu mrtvolu jíik mu kře do

volovfdy n díval ne znovu na po
loh ii a znovu vrtěl Idavou i

T'o té na mně kývl a poodstou-

pili jsme trochu utrnnou kdež mí

provil i

"Nemýlírn lí se velice neukazu-

je mrtvola jak zde nyní leží na
selw- - vražVlu !"

"TroěJ"
"Údy její jsou ž na levou ru-

ku přílílí nataženy rovny Podí- -

vejt jr-- jíik jeho nohý jsou
skori zcela pravidelní roztaženy
a jak príivá ruka ve ktp ré by byl

přee držel nsí smrtící zbraří je

přimknuta k tělu Levá je tro-

chu ohmilá al zae ne úplně př)
rození!"
"Oh mrt kolikráte vwdijn'

natáhne nebo opřt zkroutí mr-- f

volní" namítal jsem ne tak ani

proto že byefj doktorově vývodu

rvěril flle přeje S jej doMltí do

podrobnljíího jeíti výkldu
líořílnř m thátA jebrt Jovy ní

M ce již xuk theoríe nhř
vrníAf kterou jem hi byl y fí

ntvoříl h pfípfl'! t4vl e

tím opět mnohern záhdnřjírn %

ovfrřrt í výzriíiriřiějířní

"Jak to vše tedy přijde řek-

něte mi že tamto nachází se zabil

- Džán Piurcš?"

Slova ta měla mi mladého Ir-

čana prazvláštní účinek Vytře-

štil ba vypoulil oěí v nesmírném

byl přímo sinavý
"Ano Kdo jiný přece střílel?''

pokračoval doktor důrazně a přís-

ně-
'

'íá? Já že střelil?" opakoval
Mike jektaje zuby "Vždyť stř
lil po mně!"

Nyní se zarazil opět lékař Cho-

vání a celé vzezření mladého Ir-

čana které dosud zdálo se nás tak

opravňovali k vážnému podezře
ní připadalo nám náhle zcela při-

rozeným

"Kdo?" vzkřikli jsme n dokto-

rem skoro aoiičasně ' _

"DŽáo UjuriŠ!" zněla bezpro-středn- í

odpověď která zvláště mě

přímo ohromila Vzdor anglické

výslovnosti věděl jsetn oviVm já í

doktor ž( se to může týkat i je-dín- é

mladého Itoireáe

"Ten že po vás střelil?" mluvil

jsem nyní já
"Ano! Kdo jiný? Poékal sí na

mne!" tvrdil dále Mke určité
'
"Můžete fo jistě fícj" lázal se

doktor

"Já aspo myslím! Kdo jiný bv

po wnJ alřclil?"
"A proě by právě ten po vá

hhn pouokůra
'

"Jakže? Cože? Mrtvola?"
"Ano mrtvola! 'ňtthlfissi ra-no-

o které dobře víte!" pokra

ČovalJokfor nespouštěje Mike

zraku prává jako já

nežli Mike a oba JioSi si trochu
svářili a snad si i vyhrožovali

Když Jobu odešel mluvila o tom

Carrie Mikem n možná že len
to vyslovil i obavu aby si sok

naú někde nepočíhnl aby si nok

la možno že by si Jobu byl pně
kal na Irčana zvláště urazil-l- í jej
tento nějak nebo dělní k i něho

šašky jak mě] Mike ve zvyku Pi
v nejkrajnéjáí možnosti jsem pfj
pouštěl i fo že by naň ve rvačce
třeba z revolveru vypálil na za-

strašení neboť John byl slabší a

mladý Kyau jako každý Irčan u

měl se zajisté lépe rválí řipíS
váak zdálo se mi možným že by
John vůbec vystřelil jen uhy mi

hnal Mikeovi strachu když tento
ubíral se domů Cmysl aby jej
zastřelil jsem v rozumném hochu

jako je John nehledal
V náladě panující vcécr a jm

novitě pří odchodu Johnové mezí
úhéma mladíky vzala asi též vznik
ona předtucha Carriína která sly
Sic venku ránu stah se pak „

všem nervosu í a myslila y

sto udála mezí Vy V vfdí ní
srážka jejíhož výsledku měla pff
éíiut tv obávali a proto hned za
ranního úsvitu popííibi ui podí-
vat e na cesiu kmly c Mike
domů ubíral a nalezla tam mr
tvolu ale píí neznámou!
Ale jk se tato zde ocitla?

zvláátě v (t( poloze o níž min
vil lékař jako o nepřrozen i

člověka bez pomoej konavfií)o ni
smrtelní poranění!

írokrřTÍní)

vní ještě před Carríí n vida mr-

tvolu nechce míti opletání se sou

deiri Možno již v noci zvěděl

o ní a eřba I pach a tem zahlédl

nedaleko místa vraždy se naho-

dil ale vida že se nedá níe jiŽ

napravili myslí raději ušetřiti si

nepříjemnosti a potahování Jsou

tak mnozí venkované že pro své

pohodlí raději zatají co vědí a

nepomohou !"
"Oh" usmál se doktor "to by

nesměl být Majk Irčanem! Těm

nepůsobí tiíc většího potěšení ja-

ko Hond v němž mohou bráti ně-

jakou úlohu jmenovitě důležitého

avědka"
"Mohou bOí však přece výjim-

ky!"
"Ovšem alp Majk jí asi podle

všeho není Věřte mí že ví li něco

a fiPní zde řiby svědčil a dělal se

řiáramně závažným má to zajisté
velmo dobrot příčinu!"
Nemohl jem odporovat) nebof

jak jsem mladého Ifyana zuftl zdá

lo s mí býti mínění lékařovo

zcele oprávněným
V rozhovoru tom zaálí jsme tro-

chu opodál od skupiny kotem mr-

tvoly a oimi ani o tom nevědouce

kráčeli jme zvolna po cestě
k fřyauové farml kudy s

musil Majk večer od Horáku 11

bíratí ád lí nejkratíí rr-uť- iW

mii Myslím že bych í byl dal

řícj I k návštěvě jk jí AuVtfir

1'twr zamýílcl avšak — nebylo
toho zapotřebí

třeba úlohu!"

"K jaké?" lázal jsem se aé

jsem již věru předem tušil co do

ktor myslí při tom vystávala před
duševním zrakem mým nová řa

da nepříjemných obrazů

"'Ak se mi že sebevrah nebo

zavražděný — na tom v tomto

teif právě mnoho nezáleží

— neskonal na tomto místě nýbrž

byl sem přinesen jíž mrtvý!"
"Nemožno! Považte přece do-

ktore odlehlost místa od veřejné

cesty a zase jíoak poměrné dosti

živé nejbližíí okolí I Proě by

vraždy' anebo známí sebe

vrahovi což vsak se mí opět '

těchto okolnostech nezdá zavlékli

j'j xcin právě ernf Proě by ra

dějí neukryli mrtvolu v lesíku

někde na místě daleki pustějším
kde by jí tak snadno nikdo nena

lezl aspoň ne před příštím jarem

kdy byla by opět ji k nepoznání
zetMou? Kudy bylí by jí sem do

pravili? Neznámí zde lidé íiylí by

jí zajíxté nedonesli právě icni me

zí satriýrrij farmami ni nikoho

v celém okolí nemám M nejroen
íího podezření! Ostatní bylo vám

níifld uděleno ž Jforák í dcera je-

ho nslyéelí záhy jv odchodu lfj
ki Uynnn střelnou ránu!"

"Jtěřcfe si píílií mnoho najed
nou án hlavy pane faráři!" pře
ruáíl mne lkař muž střízlivého

uvažování a zknícný vražVIou

jé-diz-" zažil zd v kraji mI néko


