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pfUCimiU J' JhudlMC lili tlulllíltUoibVřibilin ibliolné Mni ňodfii
matce rbuVka Modli se kolem ní'

'iljUé Mám lirco v libně o yllolli Jíini zabývala se v dne

liocj diílc ale nev ím kutu ai d

spí la neboť jsim lo zaspal ~

tá l lyih se o tom pimvědřli
soudím li spiáuiř To tu biím pří

pohřbu fiVktMl Nám po lé o' lllnvu tím j bylo v suk propadnu
tčvká u liilstu co by se ml po spálí
ku V ní vyjasnilo hučelo mi to v

vypttmijí liehijlíku připiiml

Uliji sl cdý jeho fclvol ihválí do

bié stránky poruby jeho a omUoi

Vli ji dle liiojtttistl ipnliié
I' leča ii A se tento "unke" Jak

lo mimuji Hodni zvrhl a mimli

ily je 1 něho vluliiě přátelská pit
ku doil pohnutá veselil bczi

se jedllii !"

Lékař Vstal ii i byslal se k od

chodu připomínaje mi jest jed id v divém chaosu dnes Jeálě de
míli včera vccit Prodiákoii doinou alivrh HUiiiy naUlml v jn-l-

i

domové li puk tn H před poblbem lni Jscin se ledy I rodní osvříilí

vi) se mi také čáslďiié podal ibisdio ohledu lni mitviilil Husté
m boť Vstupovnj jim k Ityanov fun

o n' i n ilfikbtdiiiui zprávu pildal
a In odešel k Parkerovl kdei

tiiěl "bumfy'' ii odjel

píjí II kouří bud se ll Vseli) llln

Mém pohádají se třeba a mil jn-i-

i případy pří iiidi povstala í

s mysli jii zasii byslíejší
Mylo již po desáté hodině n M

ke byl právě prý před chvílí pil

i Břid" ndpiivřiUl Zil e pl liíkoll

ka iikniiilídrh váhání

"Snad ihtřl llliposlrdv VÍdili

jršle vai olei a bi atrn !' ponam'
lild jseiu iesniiištije s licho be

dlivébu řfcfele

"Ie jelK lečí" uJvílil kolu?

tlV "jej til' poJdllrhtJ Ulil liellfl

padlo Iv Čemu by sem mnil sVi)

ji loveckou t u rdi 7 A pak — pro '

pak bv se siř lid právě nu tom mí

sté kde bl iiutceii u bratra Milj

kil ani McspnlHv? To musile pře

ci přisViMčill )m liěco podobného
c holý nesmysl !"
1'zuáviil jsem lo pAiivnilné sYnn a

le celý výlliz li V ii n Ti V eiá jdi i

rnzpiičilost a 1'oriiši'iií pii těchto

slovech zdály se mi skoro pod

pórovatí domněnku doktora l'i

Kera Parináí' pronášel vély ony

přímo namáhavé Irlianč jakoby
mu něco dech zatajovalo a jed
unllivá slova zrovna přckusoval

Případiito mi fa jsem uhodil správ
ně pro'ei jNi-t- piikračfiVal jíl Í

dále tníně z rozrušení otřesení tu

ho din možnosti těšit í"
"Doktor Pinfer" pravil jsem

tedy patře mu ostře do očí "j
toho přesvědčení fa mrtvola byla

na ono místo jen přenesena !"
To uhodilo ješté léjio neí přř-- '

dešlé Jlyan ho zachvěl pohlédl tm

niti' Klekané chtěl něco promluvi-

li Uh

V tom okamžení oi-it- l se n nás

Míke který náš rozhovor hezpo-chyb-

nedůvěřivé pozoroval a byl

na Htráži aby oleí dle potřeb)
pomohl Poslední slova moje mu

IíoMiíoal jsem ilbmho o jeho
důkladná rvačka Zde viak vfičí

jel z lučila Veza a Nehnil pěknou

se nastrojil Wl lni i 04i'iM e

lieliiiplík se iřasifrlit ln'ho b I

střelen k lomu iWlil nliy IIHild bý

li n riini tubo ib iin'ii mladý Ho

reí ale spiAe tl Veden bl Mijk ni
m Alenku mol při pohledu
nu mrtvolu briilta svého pnuííva

je Úplllrlio tajeinshl jíiu je smrt

loho řlnvékll puslld Xahalrllll Od

nesl nelni odvel initvulil do báj
ku nebo dal jí lam dopniNÍM tri-

ím oleem svím kdvi sáni dlel u

Horáku na lárkáeli a spatřiv pii
odehiidll oiltllliitlld ÍV je vše v po

íádkn vypálil onu ránu nby iiiold

podefeuí t Midy vrhlmutl lul

Dánn Proto Síval tohoto po eelý

veéer uby Inohl mluvili O Mepfi

telství jei llán prý proti němu

čím vnl proto ]ot (ml tím vle tni

Khéry i v IWiiiové píítoitmosti n

by zde byla nějaká oéívidná pfj
éilin pro hii bV jej byl ebtél lulf-d-

llurej zprovoditi ie svítil

se mu v tom píílís ba ani

dosti málo "ule to je nyní léiko

dokáali neboť výpověď DiínoVii

jako obialovanélm nebude pei

tu Lev ii jiné potřeby na postavu
ní katiifallíii nu něiid zímei'

z New Parisů současné a

utni přibylý pracoval

"Ityll byehniu přijeli hned v#-če- r

ale uilpověď na míij telegram
od ívakrovú dloubu nepřišlu !''—

idéloval Mik- - "('hlřl jsem totU

určité védéll kdy přijal abych

Jí mohl jeti naproti a šetrné j!

cestou sem na všecko připravit!"

lak llildilívé události piiuoViiln

náladu skuteční váliá lukie ne

d uni třeba účastníky unl nu

pominuli jak jsem jindy Mní vnl

iKlad tento zvyk uicl svými n

sadníky vídé ("'lověkii opravdu
zarmoucenému úmrfíut drahého
členu rodiny m-b- přítele Jent v

devadesáti ze stu případu- daleko

mileji! samotil neII hlučná spo-kčnos- t

lidí celkem více měn'

lhostejných kn ztrátě oné ke

smutku se jen přetvařujících u

hledajících (io většině jeli pfílc
iltost k ladnému se napití Pln

cení áéastníei francouzských po
liřhfi plačící na objednávku n dle

nrčjié ceny ni(l neboiiíkem jeho
ani neznali nemohou býtl ojíniv
du sklíčenému pozůstalému proib
vnějšími nad takové "truchlící''
Mrtvola chica(rského Ityanu ulo

cna byla za lim iielí pim-sen-

bude rakev na alainuík posteb v

Jedné t loíiiic V přízemí a tuui

"Tu je dobře í A' kdy přijede?"
lázni jsem se

"M zítra ráno v den pohřbu !

1'spnfáilal Jsem to tak s pohrob- -

níkem Jsa přesvědčen jfe proti to

"Knol jlllclm H I tVC l I

tlA ndm idtikn Hl j'ti V
!
' ' '

t
pt lt iiM'ť
"?!iWni puMihi ni t de pode

IrjUitli' VI' kttM"ltt slili" t il kdJ
thtnim íl' Ji tMiťii unií skoinil

m hciuídnu"
1 řkai pukičil wik Jtt laminy
"V ptáé 'p-n'í- J'lř n

lir ji ňi kousek luiiriil iťtii rá h-

ady" idvéiď i o j t t f ó i In iW

'díiílý čin má xť-- důvody fl I t

]n i)iit hýli vdini "Aťu' Kdo

přinesl mrlvitlu k lesíku Ind f:i

jié určilý k ťmui iluviitl t tm

lezení jejího t t" i ť tmu musil mu

loIlOlUÍ IH'jspiH irn JM 'oVČi

tm hilu1 vypálil mi ránu Klenut

dvšrli II lloiákfi PmičvMilí v tak

ikt n) hned po iiddiodu Majove

předpokládáni } j i ji asi nevy

pálil Mři ii mim ii h' nu l volu hy

i v lu 1'livíll itsi jií polnicím ii

luijkii aby hnu bv In i v případ

iďpl'osfcdll!llil Miplilcll lllllei

mi"
"Myslilo?'' lázni jsem si' iiiiinii

volně se zachvěv lichoť smělý

jnk se ml zdálo i ó íi doktorův

Jicmdil nechtěl jseni IuhmI oni

(liliputi

"Nemyslím — Hiiiiiliiii jen nu

základě lidských povah nápad A u

okolností 'AU se mi však že tni

Velebný pil tlí" dohře ještě llďOZ

umíte n proto řeknu vátu zjevné

'jak si vše představuji netvrď

zrovna ž jest to pravdou n'e

mysli' h j' to velmi pravdčpo

dobnýw ndm n spoří možný ni :

Nebotík Npádllll pro lil neb onu

jiřtéíím Nmiiovrnilu iinelio eoř

vňak xile iirpmlá nu váliu liyl zn- -

vrnMéii inrkl' jinde tíelui nu ř'

rmilié líiijfiiové filřjŇl lo

liře vřiléli O jelio Mllťll Ifeliít liV

nc livli Nilu' lépe píelviifovull li

M'ln' ííliiilltiililéji klillledil lirňH

jmninSi' v mrtvole řlcnii uví ro

diny Nevinfni je t vritMy ni

jiepriivlni h y Jiti ImleNt ! In

tnk i'eln jen líěenmi II

— vernřt'' to na VimIhiiiII

!N'i'jiikm v Suk vinu lni toni dlu iu(-li- o

ponrovfilií a dáni píeee lile

Jiiiijí ušpiní m) ii r$ juk jsem eelé

lio jelio poéínálif ilolifft NÍ vilml

"Nťlmdii se Sířili o různých téeli

tiifiliěkiisleeli které tnne )( niiiiřiil

Jomu vfdini nle jsem o lotu sko-

ro pFeNvčdéen to lni vřřtí'1 1

8tnreho n" j' ehlnp velíce otrlý

zddy ne pfmnlil i néjik' výéitky
Hvřdoinl kdežto mlfldý želel smr

ti lirntrn avéljo olevfpnéjl (Vť
jíeli jedrnírií mne vede edy k ní
liledil U nelioíítíkn litují jde u'

kdo mi nevyvrítí l hy o mihiIí

zvřdíll leprvř1 riíno jnk Mjk vy-

pravuje"
"í mní fiylo to zprvu troelm po-

dezřelí ole potnyilcle jak ý

výklad podal mini

Majk o eelé tidiloMlil" nniíiít)

jiom
"A vitími jste m tuk- - jnk Jilud-r- e

jej podálí Jakoby jej odříkfi-V- l

Jwkídiy ne mu byť nniéil !

Takový dojem fo na mne ňspoij
dělalo!" usmíval se doktor "í ím
Mudéí je tíikov1' vypni vo ví ní

mu Slilld otče nebudete lib 118

iiiítatí ačkoliv Jsem nu napřed s

sil zajisté slyše)! a vidavámi o lom nedohodl !"

"To je v pořádku!" odvřtil

jsem "Víle fa Je máj čas Vol

uznal za vhodím sám se do vVÍ

vložili aby starC neudělal "lilou

post"
"To ji-- dobré hiihnha!" zvolal

nýtu Dobíu jste iidélat!"
Hovořili Jsme o tom a onom a

imvii jsem pozoroval že starý na oko veade ač byl proti svímu

avykti hled "Smějte ntéc ta-

kovémuto doktorskému mínění!

Iři au nejeví jrii řidnou louhu pojent JI znovu bedlivé aí prohlííel
fthťňlil Jicm lilavní zřclcl na vý dňťárué si mnou rozmliivA Při

padalo mí jakoby se mne nějak íaké pak má pro lo dAluizyt"

Nynovýiii zakročením popfárt

raz iibllčcje ii tento mi připadal
opři velmi amiitný Jaktby zoiifn

lý uč nvácui mohlo to pocházet i

bál aé jindy mluvíval' nu iiimm

'ida otevřeně n po přálelskii Ně-koli-
k

těch hOilxedA bylo zde jn-
-z chvíle smrtelného zápiiau N byl starému Hyanovi Fan aby se

mohl vzpamatovali h na Hedi Je

ho objcvíbj ni nyní také něco ja
měl Jícní takové zknVnnti v po ud v nadějí na naracní jcdni(di(

sužování mrtvol jako zujlslé mél z tří soudkfi piva kleré }y Mí
kési škubnutí jei mělo být! ň

ke také přivezl a přítomnost směvem
doktor 1'fiKcr ale mní zdálo ac

nytií l ddíčřj ten má na aobé

ň% aebcvražediiý
7Afh jsem se chvíli na famul

dí třeh se fariuúíl velmi dobř ho-

dila iliA ndiylo pro mne o tom

skoro ani pochybnosti fa nc mno
"NcamyslI Akoda řečí!" odpo-

věděl iiět jen krátce a odcházel

jakoby všeho nulného ohledu MisnaJe se promluvitl v aoukroiní

s starým Iřyancm ale neměl jsrnn

vzdaluje ijmyslnt Ale proč aslf
Hádali jncm mohl ovíem dle libo- -

sti pravda zAstáva!a pro mim tímk lomu jifílcíítoslí 1U vypadabi
lo docela Jakoby mi Jí ani nechtě! lemriéjáí!

'

kem byl aproilén Iiczh všÍ mulu-b-

ode mne

"llňkazy?" odvětil' jsem tady
mladému "Takové a nimií! by
mohl vystoupili před amidem tře-b- a

dosud iicmá — nevím sám a In

sám poskytnout! neliof stál ae f

Ml poblíie svých hostí nVinařil ví- -

lufiieiit ale naposledy pícce od

míli jsem je od nebe jako liemuy
siné neiiinhié bii snad ni směnné

Nil každý pád! Scházelo zde nmoí

st ví článku v íelrze lul liéji bv

lllohl člověk spolehlivěji Zavěsit

svoje přesvědčení a hlavni věc

smrt staršího bratru Milcova je-

jí příčiny ii okolností yfistávnlu

při tom zcela nevysvětlenou V

Milíř se mýlí ve svém obviňováni

dolina zfhlávalo ovíem nepochyb
no a lo se mi zdálo být jedi-

ným faktem v celé té doktorové

historii která tul připadala juko

kapitola ze sensačnílio románu a

sice hodné pepjatélin a nepravd!
včho

XII

U Ryanů
Z práci a klidu nebylo dnes jí

nic a nemohl Jsem ani oddat i se

odpolednímu SpáliMl V Ilěm2 ble-

dni jíem l rodní iďišeiií svých

rušených m-r- A Nemohl jsem za

řádnou cenu líní oka zamhouřit!

nedalo tni to musil Jseín stále h

stále myslili jen na onu záhadu

Doufaje pak př ijít i
aspui punf-- '

kud na jiné myšlenky nebrat jsem
fce konečnř po čtvtlé hodině n

bych se trochu proid li vyíed z

fary obrátil jsem kroky své pří
um k Kyaiiovdin kam jsem měl

'lis! tak přil hodinky cehly

Nalezl jsem doma jen starého

íurmáíi k iiémiiž scíto w na

několik jeho sousedfi H-

alných IrfniiA Mike byl prý ve mí-

nit v Nevv Parisů kam odjel

huej jio dopravMií mrtvoly hra

Irovy domu aby podal telrtfrAfí''
koti zprávu vdově v Chíraířii

Starý' Hynn měl vzczřcid velmi

sklíčené neušlá b vzdychal n pla-

kal chvilkami roztíraje si velký-

ma rukama avýma slzy po
tvá-Me-

#al jeho vypadal velmi

takí!c zdál se mí řiplně vy-

lučovali nijakou spoluvinu jeho
na stnrll synové o iiiíuvíl do

ktor ťni(er
"Jak míní Majk tel rařovatíí"

tázal jsem s "Sttúim phc
žené snad hned celou hroz

nou pravdu f"
"NV řekl jw-i- tnu aby jl jmu--

z

pohádal by hned přijela m k6
don cenit sem ti Jest Jf ziJ nut-

ně zapotřebí ?' sdělil mi farmář

"Ano lo j njléc Pul lo prt
nl strašlivá rána taklo ni

bude se mocí v fiiyálenkách

nvých [ifedmii jlí připravili na

viecko mutuť Kdy myslit fa by

tak asi mohla přijetí?"
"Mohla by iA být po píípadé

jíž zítra odpdln k veeVrit l

řekám jl spíiV až poz"jtM ráno ii

bo večer Musí phe ékmmi vé

říl děti ptřítl salon a přípra
víří na eentu"

"Kdy se asi vráfl Majkí" ti
zal jsem n jeáM

"Myslím Iv asi hodn? jmzd4

potiívadA zárovefi níí nakupuji'
víeeko potřebné" ku pohřbil a ry-jedn-

véej m (lohrobníkem M'Ž-t- h

fa s vftbe fnea v nod ařd n#-yt-

Netii4u ale tím ~~ fl
sóh mí nabídli fo tmďu hh

mm Mítla oirtfolyl"
7m Jsem zy!m relml dbřa ptt

divný hyfi "Mini ti mtli?y"
H "MM4flf mtol" wMřnf
pe ealém nemíroví Ve!k4 Tr
taníe a frska í va ffam-mizs- Hr

jak jej znám nabyl zajídá došla- -

Ilyl jsem tun trochu az podrň?-dří- t

a umínil jem si zeptnti se jej
na lo slfij co stftj! Kdyí mne po

dezřívá pfijdu naň z přímá f

"Na slovíčko!" pravil jcm tc

dy otevřeně "Promluvil bych rád
vámi mezi ětyřma očima!"

Odepřít! ml uě žádost tu sluíní--

e lněné (diratnc nřkolík mých po-

kusil abych j"j dímtil nenápadné
na slrantr

Nápadný vyzývali jej k rozmlm

Sk o samotil jsem ne(htél abych

leřnýdi ku přcsvédčciií vlastnímu

dříve nežli toto vyslovil!"
"Ať tedy jen dokazuje!" smál

ní) vzbudil arial jeho podefení ne
e nucené Míke

nemohl vytočit! n mj nějak také
ne bio viděl jsem na něm nyní pa
trní £ jdft mu to pfM arstí a fa

Nezdálo fa mí vhodným rozpfá- -

jnern so tedy neklamal o jdio jd

soudem platili ft rovmV svědectví

Khérliiio biide bráno i4lné v po

rhybnost!"
"Proě?"
"Pro ten vás odpusťte trocho

nerozumný' nápad b Jjt prosa-

dil zasnoubení Khéry se 1 Iránem

právé v tuto chvíli Děvče budř

pokládáno za stranického svědím

majícího dnes zvláilní zájem na

osvobození líurcjovř!"
"Tuk!" nemohl Jm-ii- i sít ubráni

ti rozmrzcléiiui zvolání "Méljuem

iiejpoetivéjíí úmysl ubych Dáno
vi pomohl a naposledy jsem mu

snad iibtížill"
"Priiiiiiňtc ale - skoro! KhA

fy jako dévéc nezasnoiibetié mo

bia před soudem říci fr jí nu lliá
noví lieáleií - tíebrt tonut tnk

nebybí doopravdy a výpověď
by pak býk no' la mnohem vétAÍ

výziinm Dán je tím zbaven mj
hlavnějAího pro sebe příznivého
svAlka!"

' Nemohl jsem lomu odporovali
neboť bylo to bohucl skiifeénA

tuk jak jsem musil nyní uznali!

IoklOI'ovii theoríé necbtěl se

mi však nijak zamjoiivatl dáli
se mi býlí příliA smělou u pílU
za vlasy (iřitažofiou uni n

doslatecn pravděpodobnou! Při-

padalo mi to nemocným uby s?

stolft taková "náhoda" H nehoda

jako jí vradit ři nebevmida řlo-vékr- i

jen přijel nn núvítřvu mvf

ho otce sice hned iěkolík ho

din po jeho em jiHchodij nby

vlnstní brilr poiiíl toho hned k

sobeckému úéelu svému lo Jm

novítá v záleífoi(ií milostná'
To bylo vrcholem vrho!
Xc povabi lidská aě bývá bod

ná zkaženou není pvew snad tak
zlou lihy takový vesnický mla

dík použil mrtvoly bratru xvébo

k pohodlnému řiéelu a puk cblíidiié

obvinil soka fcvého z éíuij Nemohl

neeJitíl jsem tomu véf-ít-í — fJk
př--í víí nvl írskč krví nebyl př
cc n'l tuk ípatným uby nf"'i ta-

kového upíchni!
AI! nhii dk tom přee# í lm

]f napndlo ml víak hricd na to

n db? toho odpověděl jsem doklo

říVÍ {

"Nesouhlasím n vmí ¥ nM--

Um Ynifífí JbWií vřel ni ipopf
rám iňtti v něm býtí vlco
pmvdfvho!"
"N'if'jím fře# nn vhi í j#

Ut prí# tik prnfťrtt jnk m
dlm iU jet to prožitím mfi) vý-

klad Jho m r n4fMkti jln
lio pfUfttftriljíiho liiu ffoz
tím 4rltí ťvilují n tihň rtM

vám budí zdálí pnrAlfi pííro
zeřsfjíím Mtitni ím jwii v Um

í jíf pfmufby h okhínň

dati další rozmluvu a mladíkem

a pro tu cli vílí védí--l jsem dosti

Tak já nenabyl jsem í hovoru

e starým Ityanern takového dů

měl li je n vtibec a Muk vhoď

řiázámífikfl mna jjráví nenajm-dl-

rpmitl! Jsíin tedy od svího

řimyslu li jednání starého Irča-

na bylo mí' hodn podivným
Od Kyniifi odebral jsem k

IlorákovAm dobt véila i tam

bude éilídty mé polřcba k fam

nalezl jsem jci Carríími matku

náiií což aeaííilo ovíem rní pode-zřen- í

v&éi iidua v smyslu jnk
najínaéíl loktor aV-- jsem tomuto
nechtěl pféu-- i jen dosud díti A

kazu který hy armd muxíl neomyl- -

ně přeavřdéítí aoud ale ataMl za-

jisté plné aly mí dokázal že na

mínění doktrové je přece jen ně

co více nežli jsem byl v prvním

s několika aoiiseijkamí í'arríe o- -

pravdu

Hyan jmodstoupíl ledy se mnou

na dvoře farmy kde jsme e nadesla n Johnovott matkou na Uu

fVíovti farmu ftjá ubíral jiern se

po chvíle také tam li'bof nny

cházell ke jddn zahrádky a

očividnou nechutí váhavé a zíral

na mne a podivným výrazem jdvě íenské bytilí potřebovaly za

vfcím jakoby lízkostlivost

"Nepromluvil jsen al doiud
vámi v iwuliromíl" poéal jsem t- -

Jy sám e nejpřívětívrjí " nz- -

zvláílř ve fli vílí kdy by rn-- l býti

dotyřný ídovek tak romtfoit h
jiní ík-v- í kd inii lila vn slojí n ne

luMl i Bní iih víeeko hned zvpo-liienoii-

tíoi jest to podeMj
Síru romyslrř jen h vy byste
nale1 nible briitrn svého jako
diladiion mrtvolu (ivralénon
iiezřiáiiiýtn jmelutteleu) Jjinlete
hner i nékídikikamžikň n to

soiivísIp n dopodrobn 1

poslední události jež přrdehíě
IyJ 1'oehybtijí ífi bysM to dovedl

a jA Aké Musil bysf# rpomími
ti iiepftíiifovl bysto %t hned m
víeeko k(U-i- Aínjk védél ví'ek
zevrubní phtm) to nAIrží

týin dňrftem ku plMukiým mU

střim Vfr(t chtd émiyslní mtxh-řít- í

jko zívžriíjéí n jímí píio
bití ii poslijehoovo mínění Mu

jl# fdlí jrvil Kí m wí rAh Yif- -

ptal jaem s vkn ani eo tomu

víermi miť1"
Farmář mávl jen rozmřzeí ni

koti jakoly o tom nechtěl vAbec

dojmu po sdělení jdio myslil

Odešel jsem ť'dy ol ířyano
k UureáVivAm kib-- ž jsem mi

lezl obé ženátíny v nálalá mim-h--

truchli vější ncžJř věcra lio

rák a PureVm n Jhnem ae po-

sud nevrátili vf Aido s potvr-zoví- lí

zprávu Mík"-ov- u kterou
ml tento a ákodolibýrn zadostí

učiněním adělíl fa asi atva po-

daří vymoej Johni vézení na

aebe větíí Itylodí tomu tak

spočívalo v tom zajíatá kus irské'

zlomyslností nebf d horší zlo-éín-
ej

fijtaVí bylí aHidcem oeboi-- n

na záruku propouíiéní a zde hv

mé yn zámožného rolníka o je-h- í

Mk není fádního straehu tl

re apfna vtm vřzeníí Ali don
fal jVm U aej tak pfacn iirtane

ani ml uvití

"Co tomu říkám?" pravil po- -

jíst" jřýtcUkého upokojení nejvf
pf iyl jsem vsak ph kvapen jak
obé nyní tuto ránu sijdu atated-n- í

hesly nepochybujíc? Ani dolí
málo fa folumvl ky} přece
nic neudil I ncmhfa takl ni" tá-- í

Vždyř pfee jej celý avíf mk
fa by řérh jdobného ani adio

pen nebyl véídml aouseJ thif
li svédéíti v jeho pr'pé-b- i

lb-dé-l jnem v4-- tu cou ú
akly nikoli tak rttbtvfiňt

aía myslil j vm i fa Imd Wp

nnhat tM pil IfímUt minlní

přeavédení kíerí je wspVojor-l- o

)iátv veíkeré ohavy nebyly
zajíst' níj jdatnýmí
Xifh jsem fey oimfe') woť

nth) 4n ruwypiin] Jíí ni J

hfh UiH't vlřtt Arni etf jsem y
v iilm mlAt OťkkHni i m j- -

malém rozmýílení "í' umu mo

hu říkatíf Ct j pryé je pryž!
8koJ ře( a tom!"
"Myalíro m tmm říkáte kU

mu in hu'Uk'M i ud!élř
nokriěoval jem nMávaja m vf- -

aírafíti

tl áruhfm lihktnm h byl n vlij "Káo iiný ueílí tw IMretňrf"
ryalovív kn potJto rarria mai- -

dv#fil Jakotiy překvapen mojí
otlzkon ky Johnory tuto nadají a připojiv

několik konejívyh lw rrátil"Xnvttím Umal" řekl jVm o
jsem ae domA tkw pkoJen a

"Ihttnkl Opřurdii mírk'"
nvtiUll jrn
"Xu miďtí fCíjnov vtWi

dl vářho fiMr-okljdán- í dy o

mrtvol enf vii-- k min f ní í jí

mj d"přví!í ni j''defi rím

tevfeo "Zním toho hwht 1Jn
Ito a vím fa pení tn whvp+n'twkk klamal a! mínil }'n

AniMm (pthrn atbo pátrání

tvtlvtfu lifnf fekn doktor
(oí a nwohl atátí im4nk litjití Iših tiph tím kdy mířajfnS a řkMreh Irzjífi4}i

vnitř Franeía judííU r fhofl v jinak f Ketnobl amrtínou ri (Voktětorínl)


