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totiž na ehvíli tňí!t Vxmzii by

olooit tik lekli řtrnulé vydčietiii
liili 1S i WlUUis til

sil Ak ffípioi ievili se priittt' jito
tintiiodtii AMavd ' V ihvn-hivfl- é roeoliVÍtil pálié Ud- -

itihtbiV V diis v lehu tvíiM V kle
f koulil } se oči II lievvličítrltiý

pícd stvli ni tok in rn# Wd ki
tulka % drakooctiiim ípi'rk'iu po

včiši levli ji
Pt tíihto slyt i ch inmil pan lt

nibctl jí p'Mlle ntfotiU Ixvelí

"PtUMfll tedy jeilč jedlioH"

(řehroilil "Nezafiortwfite neítlpo

DR KAR H DREUElt

UR MILOSLAV J t3CU£I
itUKBM i Vftltful IMWI

tlili LttKAfct
( ti nMt AtAloikA i t1nknnn)e

liitjufntdř k tfnitifct 11 tlisii tíMiort

nul otpvřrtui jak jl lani lvl dok Utll V sMrtilHlIUelio lispnMijťiti
kolem aspwHletiyi-- tieohvyk-I- v

kontrast tvídilv
tor polomil

V oknmikti kdy nik piuí-- lla- -

i páné llaitibalové dťmut uru'-J- i

pýchy
Pan llitoloit )iln'víňk se npjt

novitl n tváře se IrtMrř Um

nýtu pniVit hlmlní s

"Pro-dt- váS Clnvťk kmut j-
-n

Vilji povinnost - ii llřliíí-l- t to
ilt i jhíih' 1 f uvinutí e ílovčk

VZpHIZeti "

"To m to ne!" v pftfft doktor

živéjl

"A dostane li 1ořU lit-'!- " na-

pamatku" pokliičnvnl pan 11

nibnt vypnu pohéktul prtt
"mfiže hýti spokojen obzvlásté

nrstojMi janátkn taková níko-li- k

ktejearfiv "

"Pravila pravda!" ahuM

ktor

"A iu!m) kdyl uznfitit tako-vt'- "

pokrajoval pfoilnnsfa "'uift-- h

míti jaksi vliv iiíi poinrť
k fvditcKívu to jsr když ívlil

zvťtlt" vili toni dud- - IlUUrl

pHřTintl h ílov'k konal v?tiu
mvou ptivinnait "
"

"Pravda prnvda 1' píisvřd'n
vnl liu'ivvin tónem doktor nfn'?
vábavř dodal :

metu
Vlak z nélti nikdo nevystoupil

1 i ni
"NV uej Spu) hučte m pane MMmi in MílAift teJ pro tkMH

tnlo lišili rltHt 1'éiiul tak

ii l dife 1 víhuy
i tiH stMntkv l'iiiiii písmem 11 po

Vedél J iit sV UH netoliko eo tlili

ehtíl ottuné fétivrttl ni'hrř

vjlí'il mu nbiímjí i vé poeity a

tuidéjr dt budotiťtioiti

"Tak !" zamiiriilal když bjl ho-

tov "Teď lUt alepítiii napíše-

me adresu a 'jdkmile přibude

první pořiovid vluk vhinlíiue list

!n iiiMhiihoť-- poHiovnílni vozu!"

ziiim knitid rem sí byl piá-v- "

ittiiinLii Nu hoiov pfíehyxtii!

ptV( neln nový lístek r lité je

páti také pííttli Stoklasovii nle

a ilit kteretin ntkilo tievstupovnl tiřeillioslo!V odiiovíhi kouduktor ! nt ubírn' ni a tulit! wt1wJ kmu t

hvl v nékolika vteliníuh zase h

jtibalíiv tia ip'rku vitkvřl ildimd

2 o'í ji-h- rtiovu řvlftittii bh%V

rozradoHttiriií vhutně mcliovu
inMirt uMpokojťtit — ilnko to h
vvřiiiiiiťitni a nrovánii'! ji' dtfi

vvlézňjteí 1111 é stnnnvlskft no f tsJuvua stJl ři4i Clfl iWtiHty
! Metnul Hnitu

' Heipriití chodili rh 18 a O alls v

Pnu lh"'Kíil iieiimlNi ji vbikU í

řul)„ 10(hniH Um-o- Nt

odjezdu přiliraveil Puti llinibiit
iliiiil ruaiiienl knm inú bsti no

lu Vfěhiií kouduktor přednostu vždy ryehleji iijiLlejiemm staeitíhoccntiy dař tn'jui lna lhostejný

iifiopak — řo pohlednut no kvtmt
'i vlak přijel a zaHtiivil

'
Mívy kly meh n sum provázejí- -

jisté jednou přívětivé pozdravil
Pan Hanibal vypjal prsa jeitč ví

r t t t k

zastavit se

"S'eZlipoiio'ite iHViijioilii Ale !'"liis ji lm novu m rozehřívá

Chvíli díval na íperk t po- - lid vvstupovátií Stoklnsu naproste11 lul iiwii ía kiiiiiliiktmem aleee přejet pravou rtikoti po nraih--

prsei-- aŽ dolil k vesté kde by ImUt vlnku lihu ieho li lieziljítlial Sotva O ZruklMU jei- -vzdálí pak jej vzal do ruky h pio
hlíel — nyní jíž n výinzem nul- -

ilííve nežli vzal péro do ruky za-zn-

z nejbliSi ctaniee siiřtial že
" " 1 _ t

la před ifiiit odpoíívahi jakobv nřeliluíil huU pl'PIP'1 '"V nemieu-- se ion
II 111 11

Pe Pan llanilu1 setrval nepohnuté 'ustaviv neuateKo onoiimudával znamená kam má hýti
načež ruku zae zastr- -

tm Nvétn inístč po minul j "r i""""jNáhle rndoHlné znmritécl

ťI)i'Vit wf o-í- desit zlntýeh ! il zaveMu a pohrával pnleem pid jltpf rn j vílčřohivtý ?rak wňjoie
lolejíím knofličkemj tot? hkoro folororiií i"ie!" odvrátili za vzdalujícím se vla"Mňí"t bti spokojen

'

"To také jsem Ale ani tentokráte si vrehtii

vyjíždí tidtnrtitiid OMolmí vluk

ku Praze
"Iv ifasu!" zalméel nevrle

jmk už mám býlí pét mi

nut u kávy!"
Na to yyskoríl a uhrát iv Ne Mk

kriM'" to jest k oknu v protřjňí
sténé miimhil

"Ostiitné Stoklasovi psát!
není ani třeba Mohuť mu to

kouduktor ve své otupčloti niče- -"A niiiaiHÍtP m prnni' proto
10 nevšiml a panu před)i-iov- i

nezbytu lležlí nevsímavce mi po

zornhodný skvost upozornili

"Podívejte sej" pravil lakoni- -

rmoutit když vám Imdon kidcíro'

V řiividft
♦ "Ziívidót!" vyrazil mílii ?o

sclif pnidcr pon llonilial "Proí
ly mi Yividřli?!" '
"Prosím vá!" odvřtil doktor

Ihohlí-jrii- í "Lid' jtou kMicí Ivo- -

eky ale tak zvučným hlasem ževzkázííti m vichnim kotidtiktorn-v- t

nebo strojvedoucím Ano

ano — tak a nejinak tiěiním

slíeli to i na lokomotivě a uká-

zal prstem přímo na jehlici
Tentokráte musil si kouduktor

A opet ttfiíel zrak svftj im

Sjetk a z oéí ílehlo ermi jako ne

klamná známka lakoty a pý-eli-

"Hkoda" zammnjnl po ehvílí

"že to neví jeSiř Stoklam P'

A po krátké pomléee dodul
"
"Ale nie nevadit deřltC' dnen se

to doví nhy míl radosti A nvim-v- i

také hned nnpíAti nékolík řád- -

kft" ''
Po té díval ht iHt jen mléky

na akvbnt — ':'''"'"A íHviKťt" zahuéel po neko

íikA vteřuiáeh' vzpřímiv koro

komipky "Hledá žlntá nebo i

zazelenalá závisť mfiie íáditi tle

ba zbřile — Co in! po tóeh kte

Ostat né pojede li StokhiNa dnurové"
jVsimnonti ukázaného Nkvostrt jinnebo zítra kolem jak koi- - kaž-

dý týden činívá 'mohu mu radost-

nou zvřsf sdéliti ústné a pozva-

li í"j ttby nP na zpáteční reste n

mne jih ehvílí zastavil a teprve s

rotojviiuee i"iunii pnu ro

klasa podčkovitl Podobné tičiníl

i vrchní kouduktor který seskočiv

s vozu pospíšil zotvírati ktipé

jemu pan Stoklasa poděkoval zt

pozdrav a díval se pak kamsi v

neurčité prázdno
' V tičkolika jen vteřinách byl
vrchní kouduktor pru okamžik

hotov načež učiniv nkolik kro-kf- t

k zamyšlenému Stoklasovi vy-ruí- il

jej cipčtttítn pozdravem t

"Má úeta pane přednosto!''
"Dobrý den'! odpovídá ósloj

ený% "ťo nového t!V „

"Nic pane přřdno"tt0n přiná-

ším pouze pozdrav "
HAK 6d přítrlq IladWarV-vp- adl

živé pnu Stoklasa a klidné

přísnou tvář jeho v níž se byla

právř zračila naproatá tiPZtoyalért

kovjtMt přeletí fimif-- vtfdnlho
lile přece příjellilii-h- poeltll
f '' Ano" dotvrdil lakonicky kou-dukto- r

) v

"drávf'' optal sp Stoklasu Ži- -

vř :

'"Mráv!" dotvrdit opét kou-

duktor načež dodali VilárovcA

iiiámjiHiip přednosto poprKÍtt
abyste — —" "'

" PHtch' po nejdříve na-

vštívil není liž pravda!" vpadl

kem tak dloubu už tento zahnuv

4 přímky za nejbisí vršinou zmi-

zel
e

Zastav lne pana Hanihala v í

hodné společnosti přijetu-nícl- i

ba nejpiíjciiuičjMeh mysli'"
nek jaké kdy ťiřiulué chladnou
duši jeho rozchvívaly a včnujme

po nijjaký čas pozornost vzorné

mu jclin příteli Albínovi Htiiklu-sov- l

klcrčmu byl právé po vreh-tiíi-

konduktorovi vzkázal čím

byl tak nenadále a zároveň mile

přckvflpeií

Také Stoklasa byl již podobné

jako pan Hanibal na nruhdejší
vypravení zvláštního vlaku skoro

fiplně zapomnél fřftdní záležito

li kteiymiž byl nucen se oliíriť

tí byly I vzpomínku na to tak
do pozadí zt lučily že přípotne
nul si to v právé iiiliuiffcíi nékoli-

ka dnech sotva třikrát nebo čtyři-

krát — a právé dtii% neb určitěji
označeno právé v okainžíkn lul v

ze stiinlee páne Hanihalovy vluk

Ne hnul připomenul n! to náho

don jeáté jednou ale vzpomínku
dusí jeho jen Slehla a hned po

stoupila vzpomínkám n myšléji
káni jiným

nejhiižsím osobním nebo třeba ná-

kladním vlakem domfi ne vrátil

Ano ano tak a nejinak uči

ním!i

i

4

ří mi závidí! Naopak naopok!
Postarám : šo již fcám nby záviděli

váSnivé a tak e Huini v ob{ z?í

mli — já zfiMnnit klidným ha

lhoHtejným "
" "Ano klidným a lhoulejným"

opakoval po nuilé přeMávee tem-

ným hlasem joko by nama nebe

vážní a opravdové napomínali

V' záři ♦dunefinl v dulmvíeh biiv-váe-

iliniplnč se leskl Po Ivářl

krnitlp mu nejvysítí ndivenf

'!Aj totf krásná jehliee!" zvo

lul i" A rovnéž takové knoťlí-čky!- "

dodal tímie tónem podi
vení ]

:

"Přesout!" připomenul opři
pan Hanibal

f'A tniioho-l- i as} takový Řperk
stojí?" optal se kouduktor pru
Mizeje skvost z blízka dvou kru
kft ''
"Ile tuábt tisíi!lntí'eli!" vylo

žil pan Ploriau

"A ck! koho jste jej dostal --- od

pana přednoaty Pražské Nta

nipi? — tiení liž pravda?"
Pan Hanibal prudcpZHvrlř! Jdu'

vou

"Nikoli!" déP rozhodné "Ilá-dejt- e

!"w

Kouduktor fioltrčil lainennmu

"Pojedeme? J" ozvul se z loko-

motivy tónem strojve
douel jenž by! výjev ten netrpé-lív- é

Nledóval

'"Hned hned!" od)ovčdčl zn

konduktora jenž byl píšťalku již
nasadil k ÚNífun pan Hanibal

"Hádejte!" vyzval pak znovu
konduktora ale dříve nežli tento

'Af proč hý tnrie Vividóli ko-

ledoví !" vpadl přcdnontn v jhož
dnSi pofula h otvírat! zcrh no-v-

perspektivy tjp InidoUťMOHtí

"Nu~pro !ÍiianívnSU'h nehop
noMtí a 7ortu'lio koiiní povinno-M- l

pro vyznamenání před ji- -

"A ínyulítf doktore h by mno

tiéoo podobného hnřtlo?!" f£val

►e nyní pan Httníbal ebcvi"dotiié

"NVehr i zil vídí i Mm ftdý vAt

co mi po tom! Jú w o vyzná-mcnu-
ií

iifiicliíííid já konal pou-

ze MVOU pOVÍímoMt A že
'
jKem jt

vykooal hprfivíiS - kdož by mi

inohtxávidéM!" "r"
"Na správního tykoninl

odvětil ehladnokrevné

doktor "nebude vám Nice nikdo

yávidífi i ale vyznamenání — vy
znamenaní a předevSfm dáni tak

drabóeennélm
Pan Tííiriibíil tentokráte neoil-pOVřd- rl

omyhlílť HP tfikjn ftJJÍ

nezpozoroval U doktor položil

Škatulku kterou byl ú dnami' v

rupé držel zane na tdl

"Co na tomj Co ňa tom!" ph-nik-

náhle pan Hanibal mlčení

jakoby np probíral z tvrdého trn tt

"Vždyť jm muž
'- - dovedu jíž

vzdorovat! byť ne na inn? bledá

závíf íklelóli fře1i e Veeli

fctraii

vsak hned na to dodal s

"AIp — jak zostatl lhodejným

když ílovřkti víří Žilami krev tak

vřele jako málo kdy jindy fí Ani

[kvapné přednostakdyž mi bylo zvřMovóno že jsem

byl jmenován přednostou Maniee
Pan Stoklasu Mápřecházel totižl "Ano!" zni odpovéilV ''

ani když mí Ktoklasa zvřu! oval Že
maje obé ruce kříženi na zádech prý pru vás nad ndru pořéšiteln O li

Takto mumlá vč rozjímaje potí-z-

se obrátil a byl již "u kasy"
Před kasou vSak nebylo živé dti-š- e

Puti lliiníbil upraviv si razit

ko nemél pro okamžik ničeho nu

pnjeí ustav na obvyklém mh

sté stáli opřel se o stéliH a zainy-sli- l

Ne

Není divu Žp myald výhradué

jen na prem-n- t a přípí jej jirová-zejíe- í

na přítele Stoklasu a své-

ho Hyna na záviať Nvýeh koleifi
— vůbec jen na to eo tou bylo ji2

dříve' na myslí tanulo Přes tu

zamyslil e tak hluboko že třeli

nřkolik minul jiehž potřeboval

příjíždéjfej vlak k doražení do štiť

niep tiplynulo mu hkoro jako to-lik-

vteřin
TobiASck Ntál již dávyto připra-

ven venku na perronu u zvonee —

aby jakmile shlédne příjíždéjíeí
vlak dal první znamení zvoneem

eož se konečné také bílilo a "pana

přednostu z příjenniého iluňiiíui

vyruSilo
Chvatné luUkoíW "od kasy" k

teleíraříekéiiiu aparátu 'dal ý

íípial {nejbližsl htaníei a

vyrazil na perron
Příjíždéjíeí osobní vlak právé

proti lÓHep fi Knatkit nameli dítek

níéeho nenamjtá nebylo iní tak
složeny právé pu prřřnru zříze
ném u východu z nádraží očeká

podívn? jaře 0 svřže jakoprávé
á % 1 ti '' ! vajo příjezd nejbližíího vlaku

pouhopouhé dlouhé chvíle jaká se
zmocní přilil umést naných stár- -

MU — A jíl oyrn mei ziihumi

klidným nebo dopela IhftKtpjnýmf

Ah ano — klidným rozvážlivf

klidným jak nluSí kp na muže

možno již zňitatíí ' ale IhoHtej-nv-

? Ne ne nikdy ! A

v

zprávu "

"Pro muctt" zádi vil se Ktnkln

a : '

"Ano" '

"A nevíte jakou!"
"Mám ji apoň nupovédét" zní

odpovéiF "Pan Kanibal bjl
' '

fNcní možno!?" zadívjl sé o

pét přednosta je vé ve tváří fnír

nou zvčdavost' "A kým a zé
prosím!"'

'
v

Víríricctú N"
'

"Není móžhoj" ' ]')' l1'

VbdrŽcí démantnyoti j Kfltnifu-t- a

v eení ml tkíet žlutých'-- '"
' ' Není možno - nenf

'
niolňo V'

odpovřdřl dodal pan Hanibal ví- -

fřzoslnvným tónem

"nd prinee N„ 11 NÍee za ry

není túklde Iřeha 1 K vidí komu

xvé potéáenl! Nepřízní a

závihti k vfilít Nikoli! Toho ie ni-

kdy nedoékají Naopak - níiebri i chlé vypravení Nepiirátnílio vlaku

před nékolika dnyzví eelý vét žp u nedám závintí

''"Není možno!" zadivíl sp kou- -předpisoval t --~ Ano' ano — eely
duktor a ehtčl jeáté níeo přípomp- -xvít neehf zví že jsem byl po

šíeh jidí vždy kdykoli nemají ná-

hodou
'
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prohlfíel nfiffi vymanil ftbyépjné ripjvlUÍ oarnabioí
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