
fjnvťsrr ikí

!(iilllíilÍlilW
H Poklad

I 4
1

pllpoinliiají dl ťal J'h llu !

(o jJi tu lilbibň hh řlei

a lj4ii MfiiiKiitu Pluti! Vipiunf
i im ligninu tnu' a hHvu J' í

lu Mdlily pak míil iftmu ri
inHnttí řbMkj

"

" Nfjfll fnilV pi ifeli Til

IhU vMyvhy intí rpofiu lul h

t triilu ifil ulál roďn j'
lni ku lil íi hjl-- i 1'T'i liňriiiíl kli

vhí
Kmnriiirltý m ryi bl

I ti kpU
imti oluátil a pln pudu t mí nnři

podíval
"Co rtilti v Í4 luiti bit fl Nrrim

uniíiu II - Kiuid byt iliil nbí

tiby mil t'iri'i'i' plni iiuiilkii a

uíiek plni Imy tyranovi du

nd i rvaiit"
Kapiliiti "inuliic nfiiřil

"Hv Valo hekil v Jd ab in' Ink

Jnk liiynlíí (ifilelii l iiMý ík lil i

mí ivízi!i' I my ji hiátu — jen

lehli láte hjlii lícen Hililiietiilé

Im co nyní ni nnií Tu a víude

jindi bílili roiluvč n4í krve

míihcIio jiiykii klef í h rifiřnileiii eí

lili jemu rniimcli V#udi 'byli

niiíínci my mtini o Molií roliodo

illi II roMUZiiVIllí II to Vlllilllílll

íiiiit řkýiii jiiykeni - A teď jdi

ni pllliikých nídlecli jdi do fiřinliV

di do ákol

" váiik v
pliiliin příteli —

iiibriidu mřuin1 pokrok v vď'la
iio4ti zlepíeiií

"Víru dirovnfi nřibradnl Víak

to by bylo tak jako tak íVnž

mytilíS fa by tuírod tiň4 kdyby

pohromy ho neiiíbly m cWatní

mi byl zfiHtul?"

"Tžiko rozHiiZňvatí Kdo za

to'"
"Afdi ano otcovi tiuíi plimři ja

blkn jfdli nřm zuby brní Váni

bylí bychom I my vinni kdyby

i iiotii a helfnuli o to co lze za

chrifiít" oilvélíl horliví kaplan

"Kol kolem zlítopH í'o by w

mohlo iichriínít?"

"Jazyk — matfřnkí W ~ n

In přede váím bíží V hí je DÍh

IXTIHAT IHHll! -
"Irt je nHa ptVM Vl4

lni Vok ' tu jff Tu t nbiti-ři-- l

?'' tsrul se Keitirřii }

"Ano pfiirll-1'ii- irs hi prvr

kle M''! blahé k"Pl ?d di'
JeliU dilniiíld jn klič k llb in I

pnkliidn
' tMil 4 itť-te-

i piibHI vibdíli "Na - ni

liiciiMliiiil tm Ml hh dsll "I ll
ie bleduli tiďdit piřiisMti usni

Nrldedal dloubu podívej n n

tento prtMolit Vidle rde byl e řdi

n'nřin kámen in iiétiií h

tm podkov n To blo biabéli l

lun
'
in iirtiiuuiíiii n řde ledy řařal

knpiiti Tou dérnii hioínii UiVt pod

rif a do bradu Od hni kopal nu

ruřlíéné strnuv hledaje tude ní

nkí znnnicnl Kkuteťiie takí do

kopali se několika kamenu ha

nichž vsclljfikí známky bjty vy

tišiny Dle tíchtii rniiuicnl niéni-va-

se i Miiír j" ho pi fikopn l'n

dliMiliéni liákliiilném a naiiiáhl

vem kopání ilicilali m ilo jnkélioti
Itleiiiilí pud bívíilou ví1 a tam ii

hnililí zn nclliiiilin tni velkou že

lezimu flllblil

"Alf pnidnou
"Ano lípl ní prázdnou Nález

fen víak neodňal hrubí! i cluiti

lile roznítil jej lilMoheiii prudčeji
lul se dále kopal a fo lim hor

livčjí když sfHVíjíee kapličku lu

pod námi přišli déliiíci na pod-

zemní chodby jež v ťfizní strany

pod hriidem se rozbíhají Vílsinu

Jích hrubí již schřidnou učinil a

prokoumal mnohé jeíií nejsou

dost přÍMtupny a zanikají v pusfé

tmč n končí H i íi ví kde v Ilíné

zernskíin"

"Pniciijí dfile?"

"Jak možná se tak dn zemí za

vrtal ! A kdyby níeo jistého bylo!
"'i jsou zprávy skuteční o tom

že fu tiíkde poklad v hlubokostí

spočívá?"
"Nevím o žádní povést nvfiern

vypravuje o Mikuláši z Polen

stejná jenž ve člrnácfím století

NtraSným byl a zlopovístným pr i

tulili kli i bal i poklidil řde

Ifjfřin a řhpnuui ! ilibip

irin difM'T píelei iu od fií

)kř liilibn1 řK K"p"lnl' e i

klřtnn Ji UU Ji
I e inUi In

pfrd lily V leiltllH díbpehí b'l
MU ll V hi ní flkn klidni n dl i

lidťriiiií řr klií nainrt ta la

lá Mulcbiiš Udila V i l K ni

nrh Í lnul jenž ha lií 1ftlidtii
idmdil HiHfiiiii ibUpil lo lii vy

ilu t blivy libmlival v řnmll
náidi prolínal iidlibl' luiitiuislí

dyilillioill ťviiil fiatbui

hal vfcelíkjm mtnrý ttt pníifin --

n na ní juni ty t rnviiliiiy fl
klí nh litiAny Huml tuho íak'1

hthl a (ixkočhí lídc 11 tlibldcho

btrtbíle pru Mňj rik iiadužívají

a jej v neblahé jdin pnvílélu"'

6ini titmujl Dvojí jinr-iiovi-

ho píítiiMii h ni dat do podivné
té práce NVItnžtíkii udejádnu ku

stehlíkovi já ho již lielial řj'
vila e v linei bílá panna — alt

Iv ii 11'unívňs — tnt iiVmciu ab

víc má vážní následky"
"l'ž fí hebiidu vyliboval — "

"Zaklínal an že he(ial Sedil

na piHilclí ve Kvéfiiíci bylo lunt

Odtud vídél na ziihrřiilkti a dále

na lráií a hein na hrad Neiuohl

pil d fikal prý otčenáš" za niče

háaVm Tu pojednou dálo ne mu

jukn by na zahradí mezí ttromy
néco ziiNvitlo A jak hi bystřeji
(nidívá vidí podivnou tvář tie ja-

ko od svitla a ta e blíží — a

jíž ffíhlédl pimtavil — ženskou --

SVsIa se jnk o svíflý stín n zemí

se hmÍ nedolýknlil
' A než' se pokři-žova-

atannlii ve svčtnicj před
ním jako by oknem mlhou pro

niklu Bylft to pannu v bílím rou

s a rozpiiHlinými vlasy — krás

ná ale bledá Kostelník strnul

tak že sebou ní nehnul že s

ani tieolázal kdo je a co clice V

lom vSak ziiMlecbne slovo: "Po
klad!" a zjevení kynoiu rukou ku

hradu zmizelo tak jak se zjevilo

Kostelník ustrnutím viWek

přemožen hledíl m ním Vídílživol!" zvolal mladý kníz Tvií
Hvítlou postavu na zahradí mezí sví Zbojllícfví a loupeži Ten jí

slč velikých pokladli tu neshromá

Ctní len ll- přilil jim'

ptiUnUly íÍM pJ f 'ky JíWiA

l lllIH' I

Viifont n' iniipil i ii n

blil % A Ur V
plrtio

V klfii

Inliíi l jimi p"ť dn ii rtkuiill

eVu řlMkl lifildliiliH li-- l

i) ti I Ubiti liiťl)í lei tt ir

fotili b'

"(u jr Mil ltidřhir ll pUlti
I I " jMl I "pUil l

tdtfti plilfli Mliil pOdřVilm li

kulili khilifill Ml Vliktňdil)

"Tu J" bíMiít?!" fSvn piijeil

MOU diiktiir npilll IV kn rdi tilu

ntiiiini piiřiiiib'
"ddeiuK do ifi#vlin a in' dít

lláillicUii liii lilv idlil pllllťl 1'etll

AijriHki b riipriv nu líi

'poii-t- y l?o?V(iliíiy hsfr if pupu

llieftod Krt rii H jeho tilu JVelHeJ

li ?blkuvn dl V pťlIVn V !'
Vil jol olilMiltl b Wl lni pďillihl

1'flili k ItiMil I di' 'tivulil blá

na puk (1'iliivil na inl'l' kdr

irrily ťnvalíiiy bifniv třetí aby

ikiIiImIIí do vyilétií bliibolií hlud

M'' j' jí Vmltt Zliiíí In dno MM"

"ciio íi ydivo nhroMb fnceby I kío

uiiitmi iklííiiéjtcíini ' iiíid čit

Mou jiiko Mi'knnečiiiiii prolitiibní

7il iicdli liliu pěnili ťllloi pil

iluil liidlcill jejíž koiiieiiMé pil

h'li'l ZiHři'llii j'' iillli'll'lll obloli

V Mini nu svorníku víilctí

Vtcnnni ?nlií Ida Vil rel tmtejll
skini nu kterou kiijdaii nélio pří

e# iipnnriiil ~~

Stiiriulí nu rovném úzkém nň

dvoří na fiifioi' ziiiotlcni V pra

vo vyMokři liiínlbii v fd tu a tam

střílna v li'vn kula!!5 kaple poří

zeníí t pobořen vřž VČZIlícP a

rozvaliny
"To je luibítncf !f rt kftplmi U

kÍZfiI na budovu řízkou nevelí

kon ku ilotéelií kaplí píÍNlavč

nou K boku tolo slavení jež ku

kaplí výíc utojíej h)oii[iíi1o vedly

v právo v levo točití kiiineiiní

m hoily V prfičclí pak lebdy luo

dcniím byla vlantní babíliieei dve

vetiíi'ky pro jioiistcvtiíky Před

ní li acbodft md řiíriiíž bnutí lnut

ílíny ac zfbuialy atiíly Slílilí lulfl

dí jíi vory jejíi-bžt- koruny ny-

ní bolí ve vítru chvílemi ta' roz

houpaly
'Mami uiilioři' al iIomkI na na

Vff holi a ve vlaní ním hradí Tam

býval hradní palid" kaplan u

kázal na kdež níco výí nad

ipoimlou a liromíiijarní jiimu ka

mcn? kolem ležících bylkň sta

rýcb ?dí vypínal vrchol horj

[okrytý iifjzachovaljtií íiíti bia

lu J'oti$fejiitkřho

"Odtud je yijídí króiiři vy

hlídku pravil doktor Kamení

cký jemuž id inbyl milovníkem

takových míf zde patrní dnalí ae

líbilo

"Velmi kriímí a takí tu níeo

zvliíítnílio eož byeb li rid nki

zal"
"Tož pojrma!"
Obeílí kaplí a pex rozmetám'

kanx-n- í a hromady navzeníliO ni

mu lzlí nahoru ž pak válí po

tb'doí nepřílíá vyMikou branou

vedoucí do vlaHtníbd nídvoří bf
valíbo hradního palác

SV velikí prorariMtví obklope-

no fýalo podkovltí budovami

jež nyní íóntní tak aenuly

í jfn tího zdí po nícíi zřÍHtalo

fifaU'íit tak tipnut ly ž" bylo ne

iijfdoo uréítí prvotní jejíeh roz

lobn ai podobu Itívní vyjímal w

r rozvalinách tích kofeík tav

y novovíkí k prftíflíirt jež Id"

dílo do nédvoří- -

Karoenielý vyulovíl podivení

nad tou budovou

"Nebožka brabífka matka ny

níjiíbo dabi jej přd dvanáetí U

ty vytHYl'lt tt AuWjfA kapliíku iw

vnt)nii aehoJy tak4"
Kot-Mí- byl mvfrrt
Víkii-- w mmM Ví-i-

k mí

hío ftttttiti kdež rozvalinami bylí

obklopení a od otaířiího vífa ja

Ut itiWunťwS nuiílo k amyílení

KnmnťvVji rozhlížel f zvítra

lýcli tmavých pWh Tu tam

' nich pífekovoví krákor-t-

nichž níkdy nrkýř po

nlromy nesmief si smírem ku sla

rcuiii bradu až pojednou zmizela ždíl Než kralevíe Karel pnzdíji
toho jniíiifi Cfvrtý hradu dobyl a

jako bludička Tak bylo druhé í

jeho žívíjí m zbarvila

"Aeli příteli bbíliziiíS! N'íe n

niim nežli lid a ten — žel n

tom rozmlouval Je nkovřin ve

hmot ní í mravní bídí — Jeil zn

hraní a nvíilíá jak jínd je

iú my jatni proti cízírií I Víru po

Iřefí noeí" vojnku avímu v plen dul Panoval

lu sice pozdíjí bohatý a mocný

rod pánti % Pernštejna tnŽ po-

vést předcvSím o pokladu Miku- -

"A více se nezjevila?"
"Nezjevila Kostelník to odsto

nal liVizumí se že víe nezÚMfalazbyl bya víeeh íliuxí — "
líiíoví vypravuje""Co nřiui teif do ciziny? O xvfij la jcniifvím a fal takí mladý hra

bí tenkrát tiž zletilý o lom se dokrb Iřřba e Maral 1 Zdaliž pobo "Víru nechápu

"Jednou jíž hrábí modlíval avídíl ilVyl kostelníka tm fřiklářířfi voil elndoiipkil jíž bouř'

hrozí vida že soiihciI tní tiřidher zdálo se Že ho to přemáhá ale

pak pojednou dal se opít % novou

"hulí do práee"

t I I H ii ( II d!r 'Hli ll II

ml í lli IVin i m luk libilid li A

hd plín" toli ii odkud i' liliíiii

I til tílll pl' il ll'dí IIH i" t"l

en"-- i řnlfrbi pdtii In t ilrn ifi Tu

in A I llíiilndi'kvf li tiiifr po

ilbiíVi1

Milka tillí Mllbli4 jiititť ku

Im ií n její li nl ti liidiriibi'

w t ti)in p"tť hiIii Tnkč iii'iIimi

oil nenutil jdii ii vHn prtKubion

jiiirt lieilí kalil In dtd TiiimíH

luřtiMi il di'í ili' M Inkmiil beriili

I ll tihlllill 1'vfllltl lllll Ilil pllMli'1'

j ikč pi4i%li !iil tiidřjkyi li rmli

lul pojtitá fl h h II pil ! lidi pii'

i'lovl ví
Mmii nud liikíitni dliiiliVni n

iHtlClM kilwnílil píeliiid ToiiiHt

ill'OlA MUltéllill U-f-

" lib jdéll' liijlnlót f tolllt lllll

ktl To liVeli ! in niuťtí lii"lii'l

Mil ?idiic iim'i' fmdívnl"
" Nd tdkoVi' líc A kd bv Jdi

bylo diviíiií ide do Mdiiiii nu

Idhllfli budil "

"To jmoti nikdy nebyl

"A tub přeieV('!l'enj M'''e'ť'
" % to j'pin liyl j-- ii titiivc

ní"
"A tiilnví! h tou bcrnnkoii !"

" NV1sIh hmí dofiin"

"Což titul í - - Ml! fiéknlio II

le?"
"N'cfMl by) ém "

"A1' tnel taní tubo ujti-cblík-

ro bo driřon líluil

"NVvíib'1 jell flikoliO"
" hitielikil iIomiii indiybí -

len idiiiď j" prý lididý élovík

— roiiniíí"
Toiilňá heboii linul flfl okíiliiííik

lipíid před do prídiift VVVfl-len-

ocí jiko by mu tiíco připa
dlo pult blfinílř fiklcl

ÍVlci kii dobří poofovd zn

ncdlonbo po nkolíkii olikííeli

vyjrvřdílit }t ToinÍS když při

eliácl k elnlupé ({(itoílcjnklio
ttblídl npodíd V polí dvč omiby

imánklhi H íctiíko Iibírnjíeí
k )i'n kdež fnk má

kli

"To byl lYinn foi iblHpík-roziiin- íítf

Kdož jiný kde hy

Iřifřl V fif dobil VZd! li li % eloi

lupy HurtodejnkcboT Thmi nebylí

iIomIÍ j5ntí h proto pjiiicnkH rnvfi

dl trdulcnc' do 1' fiohleďd

mIovíi firobodíln fonem velmi po

imcířiýfri

Tomtí iicodmloiivd níím ni tn

tuk pornyidíl NVomc) jífoty to

í"j príví bntlo ři lo fíirt píá"

ž'" bylo í'o iwffkíi řeklři pnivde

rif jiiodobiiefNÍ Nepouloiií bíd ll?

tuk ř'o j4t mluvila l?ylo fi

již rrtírtířjSí jako temn' tUutfaí

vzdalující nf bouřky (Vbrkn %

také pojo-kií-
d npokojílíi l'oprv'

ofbyb tuk lc jik ♦ o 'fuuiftMi

Joroýélclii po drobí poďzní jf
jí ti liíirfodkbo ttílnř polvr

iuof po iMí nařídila Tořniíáovi

liíidfi —

'Anilin t'i nyn louda v w na hru-

bou rojil jbi n obr--d přípr
vovalí tn-- H víak byly niyálcnky

pořód jíndí
To i Vavíoek podiví eož

('prví pan abb% až mu to Vavří

nck povil Ano k to jak

štamo ?ťton roumélo íi fJarto

dj-ikéb- o S'1 ňiulku K- -

kíioi ho okryli xíavnil komín

ociiíiíls ani íí MopyJ

Vílí

Tbož řína když íž byl Víiúwi

odbyl otavil w pat"ř Hokyla pro

nvřř)0 ít'fí KmMbkébo
ním m řarý brad mmífti ííned

ifřiibdo do fo byl ♦ rotíť-jo- f

ry%tovíl mladý doktor ž by

rií'I lam podíval pak bylo

iffílívo (4UftiŘ ybáka k

r lak cbfíl kaplan (jIoí
fí by byJ příteli %vhm vMra
VHtiW fndalí m přío do aírm

vir&f4 fifiá $(tt%iťí'Vnm t# í!i vfo

ní)fU4 aby 5ti rfrí pHkrw

doí!j fit opyí hndr1t fríitt

puk áo vtirih tuiitWn V rwí

ribodfl foraík 'íy nmtůf h%

tým Hvtťim t yí#V wnAvfm

uí fíyU krfaftt faro
W'éitSt mú w íríby wiAt'

ki hiSt pak mfy do

iful # fifdionbo t ')! f

ný palíe v nímž by tůní popřll

le a vždycky a ním o samotí dinu

hou divili rozmlouval i) čem —

nikdo neslváel a koslelník nepo

vídíl"

i iiriíi hutnJil i't '"
JltMIlliv '")'

dlt-H- l " 1

ii i li poiiinriitknin" IíiIiímmiH

]'? t Iitlťt !'! f''í ItMtphlU i

Mni tii) Rfi'1 o vdinhádi jv l ítU

dlouho I 1 tidče lirtjptlinui ol
s íl zdálo m h' tVletka mihu b

m ftue fiilrřiitlirt Ní líohoř

Tu řujíumlu ' I i Vfivfifici

iiVÍMtti 10 llo pntU'íli 'liMIMihl %r

itvi'1'lí MUml rul' v! I"' Kfn

s n en nud JiIim Ail ivl oiiii

iVj4í podoby i sliifníjil ni' Cit

imlmnhí fií'ii' hnil Mii"Í "
libíUIll liiipíldllíkřltll '111 iltvili

(W si lt usmyslili enž jnu zim

Míl řiťdepcni ? fiiž Zapomněli 11 1'

Crlrko iM'limi!tm jednala jdi

cHttí žHriiíi í iiia(inli } nú

1'illllfti'f íletčlli mu

Ovsem bl hoch v hrilí m

liťVíldŽ livl VÍcckeil lllll i' fek její
- Ale lnítí iii'ltfMÍIin "Min y tií

liy ní mi Hi li rád ženil !

Aváuk dejte zamilováním vdov

cftni riiiitn !

(Vleika v zbílím čepci v rji#
tu hp t ranní (Iniiifl Vv'iíí z k'

nťlit tiíi rlivilí faiitiht jako by

tť kolem rozhlížela vlufné vííilí

čekala příjd" li Votavu jdi" o

hyčejfií kňill upíchni aby s ni

mohl nílSilik slovíček rmln vít i

Skuteční dlouho nečekala

l 'kázni hi — víak wulojie (ni

zdrávi v odchází ~- - fVlerku se n

miátn hlavou pohodila ii

zamířila ilnmň Krok j jí pružný'

postava jiluň líre dus! i svéží Ni

kdo by neřekl že jí čtyřicítka do

ctiňX Vavřínek se ní sHkal

kdy? ňlfl ďi kimtelu íl fiovřilřl ji

Icdiieim mv'Iiii — fi fiik- - in h

Vttiivu byl nt ifauVu Ten b

feily niolil MPjHiÍMi' fM)Vi'l li

iTiviifi kdy by ní ho pfílu íippří

jl! A ťik fen bueh coi? jí Ma

rrití híiiIpIí! NfVí'Mlň inulrížib'

á tHtnnpiÍH ibi nví-inlc- f nsíu
domku

Jřjí "lioeli" h'h iiMixli-Mjc- tm

pnf?Il rokiAní í- - povíibivnl V

yiihffi ni! lilínřiikn ii df
tnul tlí m Vř nvřtnieí řfrníiln w

plfřiínk ''erveiií Iřimpířky přiil
oltiířfHi iíhIí" fóbirt( vMy v v&

fek v neiU-l-i bořící Mofvíi vldélí

bylo
Tfoiňá ftřtí iiejiuínrovíil Ž kih

tka do ňh'tt VHtoiipílíi nt fu '

jednou ntiniilřt ii jí#Hf vi mni

jako boliynĚ břitvu Mela mi

Toiflickft bez fofio nvr'bu nebo

ctOii do koHtelii fiéco soiuleeblfi

co jí popudilo a cď tn wvp
dn ncrnytý fnonodkriy v dioi Vít

ní povťilujií k íi fsk ficčfr! fm'
n t rtxt Hobí komín déJA! ÍíiIu
do fjřbo a z bynfW'bo proudu jují

bnřvív Mi z? ktcrc fo chvilkii

vyfiMn ontré "Co pak to m

být?!' bylo patrno uu o

pravdu růdní) řbmtiíí m na í'er
ín mlýn '

VAnd to uzoávřilí ji vhktni

jjjí myti po ofeí Tofnáá nvýw klí

ilí-w- i (loxvWoVíil h' nad jiné

of nžikjAí

Fobnnl eboi Zíibijcel mco jrt

ko ndadý tnHved když bo fiékd

t klidu vyrníí puk vyoil volin

dýffiku z íi t n položiv jí n trn

biu ti poifeb fornfí st líné ntá

vl plní řik rozkaz ťyhuhaui'
uuiiVy
I'ojednou vík wdoii rbl by

Mřjf pozvdl bUvii kterou rSuk

yim brzo poebýlíl

"Ty rbodí4 íoo UnrVťU)

kkM'" To bylo ío fcíovo ktrr
w 'ftmltfo tuk ttvt áiiU kht %W

n fnk dořil iirmffíeí

"fiývíik Um HHu v KVtníeí

UfuWú pravdrt?"
"NV

"Ž i"? A biid" řpír? A

tifpfmM ne fa'§ tum byl j#M
ti'mm nkrl"
Tomítem Ut trhh fhitl rť'rH

ti mí ní w proml Svf-V- l h
jiitks i'U lil ftíj rhjtr uí"

"KAft vim fo pyídl
♦ írrd

"%Ufi riWl if '' byl Hr
fodjftkjřéh
Towáí byl fy jík bájil

kdyby vdiÉl ooobo vf r

Mé11 bo Vivříok vl wfky #

(ílnlkii jen m prodanou aamn

statnoat za otrockou alužbii?" "Kdy to bylo?"
"Nedlouho po tom co abbé

í'yo tinfrno ž KauiPřiícký na

Síeydel se tu usadil"
"A na tomto vratkém základ

jal se kopal?"
"Jcfifí níeo bo utvrdilo Cká

víin zfiKlvá ticcbfíjc vSak u
riícřiiímu příteli odfiorovafi za ml "Ah takl 1'ravil's prve že je

ahbí dfivírníkem hrabínčíným ažu li hned chalupu kterou je odí n až pak hovor jinam zavři

I nd vídíl Je pod hradem yti fc

kon o aamotí Přebývá v ní starý

ta že je proti hledání pokladu"
"Tak jest Proč se ptáSl"
"Jen tak — "

Kamenický se usmál a kaplan
dále se nelázal Vrátili se kou

BaHodíjnký o nímž je obecní mí

níní Že je tajný Bratr Vsak jsui"

bylí poslední víá ii híbo na viní

sek zpít r stanulí na misií odfaeí Bod jeho je prastarý před

díl
"íflifíCa mí in níeo r vinního

iikízaf"
"Ano hned — VAÍrnni aí fíeh

in hromad rumu a blíny To je

vSo-k- novíjáí nřizor HlyWa že

hrábí tu hlerbí [oklad
"A fo třdy z podzcfoních prři

kopřiv?" a doktor ukázal na hro

mady
"Ano tam akflvA poklad —

koví prý tu na hnulí slonžívali

Míl bratra zedníka nezvedu a

ten brzo po tom když se fa pan
na zjevila příáel ku brabílí fl na

bízel se že mu opatří klíí k fo

mu pokladu — Hrábí ním dlouTolik lef už ho bledá! Co peníz
ho rozmlouval ale hned se a nímuž vydali"

"A nenaálí níff"

"NaŽli xfarí klíí- -
fetízy o

sfrnby podkovu — víak poékj
irabí fí ten 'poklaď ukáže a ob

írní ti o výih tiraeícb poví K

lobí anad bude mít dívíril když

jní frtii o ř'a(řlíoifřoví ymmíl—

ziíiiT
"A lífa Že hb'di? Jut p víru

hoiiževnafoit —"
"lírabínka brání domloifvá

proí - Jak by ne vždyf ae po

vídá vi praee podzemní už do

hrtt h f¥iJM zl fcfály To jeítí ne

kud mílí volný rozhled Místeč-

ka odtud vídíl! nebylo
Pod nimi kupole kulatí kaplí-čk- y

nádvoří rozvaliny hradby
a pod hradbami na příkří strání

tmavý hustý bor dále pod horou

řeka na pravím břehu lučiny

mizející ve slinu tmavých lesfi

íe'vý břeh vysoký strmý fu a

tam porostlý stromy a dále zase

lesnatí vrchy nad níž nade vSe

líny vynikal mohutný VeleSov

Blnnee zářilo hliibokí ticho pa
rmvalo kolem — V rovalínách
ani hnutí ani známky života 1

sfromy tt křovíny na rozbořených
zdech se nehýbaly ' dnla zazní-

val áiiroof řeky a nímž ob čas spo

joval w táhlý a temný hukot

tmavých lehiV Chvílemi přelítly

stíny pře jejích áírí bflbefy

kvapní plase — —

"V pravdí sváteční váude ná

lada!" ozval se po chvílí Kame

nícký "CJovífcu tu jako v ko

Stele a jegfí volní jí ži je Bo

hem aáw"

Kaplan bledí před se na lesy

podíval se na okamžik na přífe-- l

Co by řekl ani pan abbí?

"Víak prý Je fit opravdu ni-

kdy jako v koMele" ndtoéíl mla-

dý kníz: "Jout lidí v místečku
i v okolí kteří tvrdí že fu v ne

dílí j nebo aspoň bývalo slý-

chali rážný zpív jenž % Ifinrbo

ry temní ale přece dosíí zřetelní
zaznívá Samí na sví uái prý bo

dyáVlí

Kamenický e nsmál

(Vokntarttií )

poíífej pracovníky kteří i roboty

In kopají'
'"foť víru zrovna Éílenwí"

"Jen pro íífih fo nikde nabla

neříkej aíee by hylo veta po hru

íeí milostí Mní není tíefí peníz

nedohodl ponívadž mu nevířil na

slovo Ale druhého dne spadl zed

nik a lefiení zabil se Hrábí dal

zavolat jeho bratra ale fen zapí
ral Že o ničem neví N'eŽ z ř"íí je
bo a uleknutí — tievídíllí "

bratr brabítl nabízel — bylo zřej
mo Že bratr l5arf"díjskébo do ví

trn nemluvil"

"A nepovídíl ~"
"Ani slova Je to muž pevn

ano zatvrzelý"
"Tof je váekn jako pohádka

A přeee se dal brabí do hledání

A kde začal fof víru zajímavo"

"Pojr ieif ti ukážu eo jsem fí

!íbíl"
Kaplan vedl přítele svého prů-

lomem iarí zdí ze vnitřního ná

dvoří a popoíed konwk stanul na

rohu stavení jež bývalo částí

hradního paláce

"Til je fo S'VÍdíá níe?" fá

zal nti kaplan

"Nmám příteli cvičení oko f

fích víceli Vejvm siarožítník"

"ÍVJÍveJ m dobř ti tento do

roba razdíný kámen — "
KarriTiz-k- prohlížel í podlou

blý pískový kámen do níbož byl

vytesán nijaký nápíf ryní jíž

ln eí!ý málo zřetelný

"Kepřeífii fn milý brachu"

pravil doktor vzpřímiv e

"lírabí to takto íf

HiořUTA mrm camta

tak lít" jako afarího bradu j hož

znuífiá íátf tím kopáním m pobo

ří!i I'ao faríř wrřavuj" že ťn

dvaly Okna 1 dvíř byly vybí jínak bývalo když před lety je

ttl jako afiidenř % fu zanfvi!"
KšttTi'i4ý vt rtií (hradu b

níířVlf nbi) ka alvfiřfli přít
lovfwí řde řie&řlíírdl í Abl M

jen M hrUie pttmtto fo m dal

áo tuk zvJíífní f nákladní prí

ty š }n a níkťrýeh fbovaly
ktmwni lfj ?p?ivbi

V1idí-!xvkkíb-

V kfřb í tu lAi

rymkft bujelo bjlí řotly wJaJ-nmrík-

i bhrht 'pl f tíhnou

ém vítru voln m kolíbaly

"Í1 ťi nudnou" pN-řw4i- f

v4nl ížkyt fíbo "AI

kdykoliv tu t!i napadá mn

jakíní í#knofa hW-n-f mu

ik
"Vti w ffkl ý rozviiJíay

"T ml aamímti není dot jaa
(tth lírabí je vláátní fvabyj o

Stťlem je převřdíen i Wíemu

víří ííw by ty mn nenonbU

íl Vlak tolik vím í u víb


