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ílovík a kdyby míl mÍKťKkí fi-

aly byl by í hezký ale v tom fia "Neboj se jtí ('ikVn před ť'ekoř Kvřtlych jako zlato Jokl- -
na uboiiclo vavinkanoŽ maličkostí níkferým pomocí ebem ko beztoho každř hřeb tři

'K"

tu vyhlíží hrubý Já bych myKlí

la ž by ' Madla k nímn neho tii!ii Madlina byla malýlib' to je proti celku jako roa'
kolem hlivy a v zadu hřcbofiom

přifMvníný Táhlí jojí hrjllo by-

lo jako labuť bílí oři modří xní-v- í

volmí půvabní Tvář ííntt

sklípek při kuchyní z kuchyní"Alo jiný ho vytáhne" ocUck
adalo tam trochu Kvitu skrze

"Kdyby každý tak myslil po-

mohlo by to rnilý Hájku alo rny

lila Co ty tomu Hkáfi?"

"Já tí povídám tolik Anínko la druhá služka tíž fc5kw a 4 malí okénko ale na vzdor tomu í

pekná koro dífinního vvrazu Hájek je nojcfi hodný dobrý ! iruba i sprostá byla přeco ko jí žádnou" byl vžVIy konce jeho '

rozjírnáiií
ťo dotklo

ten svít nepřovrátmio" Tokia

paní KatofiriH "ft dívíaty máto
to takí tak t o Ht jích tu do roka

Vyhlíola jako míbiKtný obrázek
' plaví fioledile tma tam byla
'řeš to vsak byl to Madlíu nej- -

marijMiKký Jojí oď'v byl jen
milojfií kontoéck v celím domí

Jako by Kií--ň píchl tik sebou
ianí trhla a otoíjvfií ko po služ- -

Když přijíždí! Hájek fřofbV

loo k veéeru k Mdr HkalVe
zkazí kferí m-t- n pfiily dobří no jednoduchý alo íixtý

Když vfie ulehlo a k prací hotova

také heký ílovík i v tích fiá

těch co vozka Když jneoi n tiíri'

jela tak ho mí zalíbil f kdyby
mní byl řekl "lnko já kí tí
vetnu" byla bych hnod fckla
ano aritó bych byla dbala bodíirf

li ko k nímn liudou-l- í ko rádi

Tako pří první o zantavila za co dala jí políéek zdvihla se nedaleko siín'ee ťlivla vzala sí kahanee a fila do
vinní í Kdo v službí nobyl ton

bídy nevídal říká ko a pravda to fy mne bít ty — io'ko} íá stromem sedící ž nská a ryfhlr k
tí ukážu (Váku!" zvol?a KlužkaPokud Mlíizebriik do (ipalu prn

fukala jí na rarnono} ta no oblí
dla nnmáJy %v na nebo daly kí

dobrý voiVr a obrátívSo %t Rly
Hájkovi příkrořifw íb fo st

oujo vidí ho řádí jak ho alo mí- - hřmot na velká osoba a iionad- -

svého sklípku — Nikdy sí pro
noho tiíco pracovala pololdrtsní

pří tom prozpívujíe obyíojoí ko

alo napolo odd rojila sedla kí na

r4 ÍWlka
mít nebudou na nic dbát bilde lily opoiiítjí phkktt ú v dornř polu dalo

"ÍWřav vá Páoboh panta
ko alo Madla na ního dívat tvý"Kam jdoí Ioko?" tázala m linko už od (ojodno tu íofcáo n i

kdyby tam lyl í vřk nvfij utrá
vil Alo m'HírHohiijfo ho Madlon

ože h upřela oíi na plamou kft- -

ta bílá ma oi'íma pak ko jí oyh--m jiiií vás ale jen když jvm so vás dooinee anebo jo í zavřela aby o-

"líyla jvm na koupí a jdu do lípo zalíbí" raz v duchu tanoucí tím jasníjí
nu lama pani Aawina viuoiio
v MMi Mftllonínyoh nlzy "noní "Vždyť já" KÍ ho vážím oo nejmu A kam ty dS Anínko?'

vidla Vídíla fotku slysda -

íkala Copak Madla vezete nám
vzkázáníC pfafa tK'hopívfií

Hájka a ruku

ípokraování

lepíího příteli" omlouvala h

iiiivki noi ciiteia Kiojfi siojuym
splácotí alo Madla vrhla ko mezí
ní a služce nedala i'aní Kopti-
la ani slova nemobíí promluvit)
"tííí míí draku žo tí Ma-dl- a

nebránila já byc) tí byla
dala zlodíjo abys odcobí dala
pokoj a byla ráda žo ti poetjvá
ťVáka slouží"
Sd plácí mii vii' nesáinuvíí

sebrala svoje fiaty ukáz-il- paní

"Jtyu jHom (roehu u panímá
my a nyní jdu domft"

udí 7pívy družek celý tiii živýflinka j "ftlo vzít bych rí ho no

chtílB""1'ojr funo vyprovodit mnz--
ruch a fiu m jaký bývá v dídí-nác- h

stál Jed ní a zníl jí do
M4 jíž takí jíní mydlinkyli 11

jnmo m bvz(oho dlouho no
ui MÁTE JIŽ TRIWRRÚV n4T feřímám za rok ko mnoho zmínívídíly"

i t r+m a Když si alo vzpomenula na Mraf lovík vidí Klyíí víeJíeo přijď-
-

rnjnu na kouok nomuim fiídlo co jí z domu vyhnalo za
býtí doma tf oiodnií do velikých okolnost i a nabývá že uťwfi nic jejího Kvázala je a hvíla e a zavrouc níí rychle k
ízavíKÍla %i dívřata za rámo jiního rozumu alo h ko mí Hájek (UchodiVK! jo přes sebe praví

lavelmi líbil to nezapru"
utífionííťímu obrazu ko zanesla
k obrazu k nímž ráda a dlouho m

na a Sla l#idí'o za nimi ohlízVlj

libostí a zvláátí mflzSlí div na Mezí ton řoíí píifila dívíata k "Mám tu jefitž za mísío mzdu
alo nechci nic od tebe doj tonich oři nenechali Dívíata roz

(iravuilfl h?z výjimky jo tu í bod-nvV-
b

pánó jako hodnch fob-dí-n-
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co do námi tvářo oíí vrazil na Kvídomí!"až budoá mít vycházku mohly
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ko ta služka sebrat váo a odojítj
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pofitovní zásilky UiiAuí wy
hť'iikn khU'tnlkti hOoVÍhÍ dobře
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pár žUtýol) napořono nochoj ví-- dbi m ostýchala jí to fM bála sepohnutým "Nu tvc zdraví žo bř míú hni]" 'Auhh paní co voj

ml Jíboznoii v chování í v frf--t a aby foioí Kalořma ií vínv noořínof"
ííájok tak zdviht Kklwdof kládala lídyž ko o pravdí nřo- -"A oo byK začala když ko no tudy ko domnívala žo dvřo do

má kdo o toho Ktaraf tak jako o lopfiíeh rukou přijití tiomfižr paridíky pil lo m na zdraví paní vedoifí nemohla řonoo a Amn
ní ž zajistí bndo k ní vlídní 'miioT'

"Ví co nkm panímáma noví
Kateřiny ař ji míl velmi rád
Bila jodoriAotá na KvatoátAián cházHÍ Vídala jí takí donní v

dává ak ko praním živila a jak

co si takí nonaiíkala — Anínka
byla Kpokojená myslil tedy Ma-dl- a

žo jí no víří a foka míla
vždy tolik oo fovídaf o KJí že

Madla pří jejío povídaní zupo

kostela a tudy kí myslíU podívá
Kateřina nábožný ílovík ž mu- -

kí víží když Madlonka v malí
řÍKtž upořádaná avítnííoo kam jí ko jí dobro vodicí

"Kdo pak mA takovmt kuráž kí býtí } dobrý Jakkoli dostipaní Katořína byla dovedla

ty bya nzaKtAla co panímáma mnóa na kví a tak norníla nílíOzkuáv-n- á lnUrkic so přooo kl

wala Patií KHiďinti uvedla MajKí laba na takovou prm
pfl ní ko ohyatala fivlíknovíí wo

na pdo přÍKtoapíla k oknu aby
Jak doma řaato dílávala a okna

ho komu by e byla k vířila —

"Víak ncmynlUn býtí prallo dlu do Klužby a prosila paní aby Hájk? ííájok byl by jediný bý
ko pomodlila Odhrnula záclonku

bí Vid jí tak Vrkmm roztO'

mílou bodnou a ko proti ní

nohezkího} ona mla-

da v ftr viiítn Ťwksltn on kíarý
mládeneoj jindy ko aoiával když
ho matka k žníní pohnutí ohf

la nyní oítíl olovínou toho tíží

Když si to vfie rozoiyKÍÍI zdá'
lo ko mu řH'mŽní býtí milovánu
od díveVto jako Madla ííylf #í

val ktoivmu by ko byla Kvíílajoi k poíátkij trochu trpílívoKtí
míla žo potom v každím ohledu

1

h okna — ule ta nobyt krotmioí
za Madlu atojí -

aío byl dab-k- a závísofo od na-

kladu zJa lí z dlouhý nob kráf
ký fuň příjodo

'ad přod oknem ta nwivítil mř-kí- o

do okon anf írotwok tti nbyJo

nou umím íf Mohu být ívadl-no- u

a fát na avobovlí Chodí k
nám do doma ívadlona tak
mladí a povídala mí z ko do-bř- #

niíví"
"Mla Jmí to panítoJítnAÍ"
"Nřřakli a nořeknu Wí l

"N'o dítí mojo doufám ž bu- -

První Ík noebtíla ko MaJío!o ona w? mnou a já a ní řitoko- -

ka 1 avího krojo odloučit i abjen't pravíU paní volmí přívíří- -

hvřzdnatího nobťf ridřtí Orni
vyKokl oď řnífli přad oknem
PomoíllívW zhiKÍl ivllío J#

ovfiVwi vídow kdyby jobo žonoti
va Katořína vMíJa U ao Madla jak vyAla na tIW lidí za ní ko

dívali ž ko až vždy zafálíla
MyKlíla chudák v&iy ž ji po- -

ríííoí aby o paní zarbovAla a
byla žo by vroto láskott vojf
vfio jí vynahradil "alo ooŽ plať

jidnoij ©na by ko íínlvilA í jdu
z aluJby a mího Klání v tom do- - ludy 7Ah fKkojona Madlu vo I

ntd ařkolív % mim d alijhí zarMbala Poznala alo
ím kdybych i život pro rd dátí

(bfíí nebulojj ona IÍIokí ko mn4
ťnnf-n- nu ivkťt nebo m4 tia
kJ4 ook v nopořádku až jí M aráMadla záhy fa tm vfio zlat oo

míří?" pokraíoval vo #vím
Anoff vyKVítfíla

Nnhkáílě Jí fí 6plmí mykt''t'

PURITAN
ko #vítí Fod zvníjéí tthUmm-ni- t

líboznoal í a citlivostí kryj"Až idoou rím to povím A To # tak po váa dívají ž

bia alo KpánoJc jrti o ní nwťAl
Vídíla nov jítf v dam Jidti ibmí
vyKokýmí domy vídíla k r kola
dobrých Udí o iíUt j

flpánok zaatřf'1 U ůíU nfco
foíáív íí Klíbom x míJýoh áatj
"Wtra MďJónko m jo Iv

' '
vídímoc

V kainr n £áwkwi nar4
tí Keházívaly fáfo a podvoAfr
dJvřaf a pro vwli? Tam bývala
aoudxl itflííc Tam přctřřpií

ty H poU}+M v# alulbíf" pta- - 7 tŘjttfho kouiku fcrooA ozýval
k# ovfiořfi jiný bhSwik kt#rý mt

jsřj ]ríkři4 thvfftk a k avítu
rU mářo ty holky jako z

tvarnbti a potna Mm Mn rit
kroj kJúíí" '

ko zaísKtí ntjvPtíí Kproaťíofví
wrovoKt i přlzvíaotf ardo Talt

íOuJVío l jj pan? ti níí Madla
KloužíJa — VfiSttootiffimUfihk wdw koohyni r ímí doat hlod mřioha nfmrnk alfivko a

tn'kí prii?! hraví odbudti M oízímí riobylo etUwlntM KVfy to folia paní KaKní olvHný pyfísk rtky ktorý mu

na wyKÍ nválí rwAíhú ty mnU

Vál oíxAodftík odioM v4ť
pníx witbUrouEafé mojí Mfi míloKtníjtí paij nad do radila jí by kí iwialu kroj mí- -


