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“Zjednala jsem slecnu Snow-
ovou,” pokracovala lady Mof-
fatová. “Pri tom od stáju šla
jsem do Juniper Cottage, ale o-

ra ješte na štestí neodešla k
paní Ansonové do Creely, kam
chodívá každý den, dve míle
tam a dve míle zpátky. Vážím
sí zpusobnosti té dívky. Ona
je tam zamestnána celý den, a-
le má volné vecery a ty bude
venovati tobe, Popelko. Jest
to velice vzdelaná a povýšená
mladá dáma, a já se považuji
za štastnou, že se mi podarilo
získati si jejích služeb.”

To nejmenší, co snad lady

Moffatová ode mne ocekávala,
bylo asi to, že alespon nejak
krátce vyslovím jí svou vdec-
nost. Na míste toto, tázala
jsem se:

“Odjel už farár z Juniper
Cottage?”

“Pan Carter tam je dosud a
nejspíše tam ješte zustane; a-
le paní Grundyová má dve ra-
dy pokoju, jednu na každé
strane. Posad se, Popelko.”

Myslím, že mou otázku po-

važovala za kus domýšlivosti.
“Jestliže slecna Snowová už

je zjednána, Apollonie, jsem
presvedcen, že’s to ucinila jen
z nejlepších úmyslu,” pravil o-
tec mna si ruce rychle budto
aby si je zahrál, anebo aby dal
výraz své nervosnosti. “Ale
když tomu tak jest, dovolíš, a-
by Cyrilla šla dnes vecer na fa-
iru? Ji by to velice tešilo ajá
bych rád, aby udržela prátel-
ské styky s rodinou mého sta-
rého prítele Burrowesa.”

“Greville, Greville, už i tebe
k vuli tomu obtežovala. My-
slila jsem si, že vyhlížíš znepo-
kojen a rozechven, když jsem

vešla. Nikoli, muj drahý, Po-
pelka nesmí jiti na faru. Mám
pro to své duvody, silné a do-
bré duvody; mimo to ostatne
slecna Snowová zde bude o še-
sté hodine vecerní. Nuže, ver
mi, Greville, že nesnesu odporu
a tvého zasahování do tako-
vých záležitostí; to jsme si vše-
chno ujednali o svatbe. My-
slím, že jsem své úloze docela
dostála.”

“Ovšem, ovšem.”
“Hledím býti laskavou vuci

tvé dceri. Ostatne bych tak ci-
nila už jenom k vuli tobe, Gre-
ivle, kdybych tak necinila k vu-
li ní samé. Ona však je spíše
mým miláckem, ale ” a tu
pozdvihla ruku, aby nebyla pre
(rušována “ona ješte daleko
není dokonalá, jest na ni mno-
ho, velmi mnoho, co potrebuje

-zlepšení.”
“Jsem jist, že jsi velice las-

kava,” mrucel otec, ale já jsem
vedela, že v srdci svém už tou-
ží po tom, kdy zase bude samo-
ten. Bylo to podivné, ale jemu
zdálo se vždy býti nevolno u
prítomnosti lady Moffatové.

“Bojím se, muj drahý, Gre-
ville, že nejsi zrovna v pravi-
delném stavu,” pravila jdouc k
nemu a položila mu ruku na
ráme; “vyhlížíš skutecne chu-
rav. Dám te na svuj seznam
nemocných a objednám ti hoj-
ne portského vína. Popelko,
dobež k Masonové, at nám po-
šle sklenici portu.”

“Myslím, že bych ho mohl
trochu vypiti,” doznával otec.

Ale když jsem mu prinesla
.víno horké a okorenené, sotva
že se sklenice svými rty dot-
knul.

A já? Ocekávala jsem smut-
ný vecer.

Kapitola pátá.
Nešla jsem ten vecer na faru

a nešla jsem tam po mnoho ve-
ceru potom. Oswald nikdy ne-
prišel na blízko; snad se jeho
lidé mrzeli, že jsem jejich las-
kavost zamítla.

Odešel, ani mne nespatril, a-
ni mi slovícka nevzkázal.

Slecna Snowová prišla v ústa
novený cas, v šest hodin na mi-
nutu. Její vzezrení bylo skoro
hrozné. Divila jsem se, zdali
velice prísné vychování napo-
máhá prímému držení tela. O-
na totiž chodila tak, jako by
byla spolkla lineál. Jiste byla
zásobárnou vedomostí, velmi
dumyslná, vzdelaná a puntic-
kárská,; byla to žena podle srd-
ce lady Moffatové, ale docela
nikoliv nelaskavá nebo prísná.

Snad byla ponekud nesym-
patická, ale vždyt jsem já se jí
nikdy s nicím nesverovala ani
jsem jí nezavdala podnet k ne-
jakým výrazum laskavosti a
proto jsem nemela žádného
práva reptati, jestli mi laskavo-
stí neosvedcovala.

Otcovo chvení ukázalo se bý-|

ti pouze predchudcem zlého
nastuzení. Lady Moffatová ni-
kdy nechuravela; posmívala se
nastuzení, jako by to byla pra-
nepatrná choroba, a otec nebyl
príliš nemocen, byl spíše sláb a
stínen. Pravil mi po tichu, že
by mel radeji zustati v posteli;
delával tak vždy v Juniper Cot-
tage, a Judita pripravovala
mu horkou cibuli a míchávala
rum s vodou a trochu máslem,
aby se vypotil, jak ríkávala; a
obycejne jej dobre vylécila. A-
le v Durley Halí nebyl nikdo,
kdo by takové veci odporucil,
a on sám byl príliš tichý a bo-
jácný, aby nepusobil nepríjem-
nosti, tak že by se byl ani neo-
smelil o to žádati, kdyby na to
byl vzpomnel.

“Však ono to prejde,” ríká-
val mi vždy, ptala-li jsem se
ho.

Bývala jsem s ním tehdy ce-
lý den, abych mu nahradila
svou neprítomnost za veceruv,
ale ponevadž Své vecery vezdy
trávil ve spolecnosti lady Mof-
fatové, nelitovala jsem príliš
svého odloucení.

Slecna Snowová docházela k
nám už asi týden; víc a více
jsem jí zvykala a hledela jsem
se jí zavdeciti; ale ona pone-
chala mi nejaký suchý rozbor
vety.

“Tatínku, kde je výrok v—-
oh, jest vám zase hure po sní-
dani, drahý tatínku?” tázala
jsem se vcházejíc spešne do je-
ho malé pracovny.

Ležel ve svém kresle se za-
vrenýma ocima. Byla bych za
to mela, že spí, kdyby se mu
nebyla chvela ocní vícka.

“Ne, dceruško, není mi o nic
hure, ale jiste mi také není lé-
pe,” odpovedel zvolna si seda-
je “už je cas, aby me to nastu-
zení prešlo, unavuje a vysiluje
mne.”

Nevím, co mne najednou po-
sedlo, ale odbehla jsem a pri-
vedla lady Moffatovou. Ta se
hned prišustela nazpet, jak še
Judita jednou vtipne vyslovila,
lady Moffatová byla pravou vi-
chricí ve svých pohybech.

“Co to, Greville ješte chu-
raví” zvolala se spokojenou ve
selostí, která podivne vyhlížela
vedle otcovy stísnenosti; “víš
co, já ti pošlu pro doktora Grif-
fina, ten te brzy vylécí.”

Ale ješte dlouho pred tím,
nežli lady Moffatová ukoncila
poslední vetu, otec byl už v kre
sle vzprímen, sedel rovneji ne-
žli bývalo jeho obycejem a vy-
hlížel mnohem statneji nežli už
za kolik dní. Cítila jsem, jako
bych byla z nerozumu lady
Moffatovou i otce zbytecne po-
desila. Ale když prve od otce
odbíhala, nemela jsem kdy v
první chvíli všechno uvažovati.

“Toho není docela zapotre-
bí,” mne bude brzy zase do-
bre,” poznamenal otec konej-
šive.

“O ano, Greville; doktor
Griffin zde bude ani ne za ce-
lou hodinu. Pravíš, že to máš
pouhé nastuzení, ale tvoje pr-
sa jsou od prírody, míním dle
stavby ústrojí, slabá a ty se ne-
mužeš toho nastuzení zhostiti.”

“Nechci Griffina a nikoho
vubec —

:
”

“Ale ty jej musíš míti, jen a-
bychom se všichni upokojili,”
naléhala lady Moffatová umí-
nene : ‘on ti dá neco proti to-
mu.”

Chystala se k odchodu, aby
odeslala sluhu. Otec byl o-
svedcil vetší podráždenost, ne-
žli jsem na nem byla pozorova-
la za celé té rozmluvy. Rovnež
mne prekvapilo, že' nehledel
nijak býti príjemným, kdežto
lady Moffatová byla vtelená
laskavost, jakkoli nemyslím,že
by se byla zrekla svého návrhu
k vuli otci.

“Apollonie, seckej!” zvolal
otec sípavým slasem. “Nechci
míti doktora Griffina!”

Ona se zastavila, jako by bý-
vala zasažena bleskem. Vím,
že byla nesmírne prekvapena.
Nikdy jsem ho neslyšela mlu-
viti s takovou odhodlaností a
ona teprve ne.

Lady Moffatová se nucené
zasmála.

“Inu, Greville, nechceš-li, ne-
budeš ho míti a to je konec, ac-
koli musím ríci, že nevím, proc
jsem sem byla pro takovou po-
šetilost zavolána.”

Ale o svacine už se mi zdálo,
že se jí ta príhoda z mysli do-
cela vytratila.

“Kde je tvuj pán, Jacquesi?”
tázala se ho. “Proc jsi ješte
jednou nezazvonil, když jsi vi-

del, že zde ješte není?”
Jacques pohlédnul na riine a

já pohlédla na Jacquesa; ani
jeden ani druhý nemeli jsme
chuti ríci, že otec prál si svaci-
ti ve své studovne.

“Zároven, Jacquesi,” netr-
pelive velela lady Moffatová;
každé i sebe menší opominutí
obvyklých povinností se jí pro-
tivilo.

“Otec si preje abychom
—mu prinesli neco teplého, po-
lévku nebo maso, nahoru do
studovny,” prece jsem ze sebe
vypravila.

“Tak, tak, tot nesmysl! Co
pak ješte prijde? Nevím, co se
deje s tvým otcem; je tak chou-
lostivý jako malé díte a dove-
de to tak daleko, že z jeho do-
mnelé choroby se vyvine sku-
tecná. Jdi, Jacquesi, a dones
jídlo pánovi pockej, já puj-
du sama.”

Jsouc pohnevána, lady Mof-
fatová prese všechnu svoji
tlouštku doslovne vyrazila z
komnaty. Já jsem zustala se-
deti a neklidne bubnovala jsem
stríbrnou vidlickou o stul; Jac-
ques zmizel a zase se objevil s
polívkovou nádobou a postavil
ji na stul. Potom si rozmyslil,
vzal ji a postavil na kredenc,
kde ji nechal, až by se vrátila
jeho paní.

“'Omrzelo mne stále cekati a
již jsem to nemohla vydržeti.
Což snad otec zase náhle sta
se tak svéhlavým a výslovne o-
deprel prijíti? Nikoliv! Pot-
kala jsem je, když šli síní spolu
vedouce se pod paží, pri cemž
on se opíral o ni, což se zdálo
zcela spravedlivo hlede k je-
jich ruzné bytelnosti. Lady
Moffatová mluvila konejšive a
to takovým tonem, jakým se
mluvívá s rozmarným dítetem,
a on stále víc a víc se o ni opí-
ral. Méne silná osoba byla by
to pocítila, neb ac otec nebyl za
obycejných okolností príliš tež-
ký, bylo lze pozorovati, že se
opírá celým telem.

Chvel se znatelne, když si
sedal.

“Prines otci muj zahradní
šál, Popelko,” velela lady Mof-
fatová.

Zabalila jej celého do šálu,
že podivne vyhlížel, nebot mu
bylo videti pouze oblicej od ce-
la ke brade. Však to také byl
starý ošumelý šál, myslím, kdy-
by ho nekdo darem dal nej-
chudšímu vesnicanu, že by mu
sotva podekoval, ale lady Mof-
fatová byla velice šetrná, po-
kud se týkalo takových vecí, a
otec ani nepozoroval ani ne-
zkoumal penežní cenu veci;
mimo to i v jeho nejlepších
chvílích bývalo mu lhostejno,
jak vyhlíží, jinak dojista by
nebyl býval svolil k tomu, aby
byl zaobalen "jako mumie do
cerveného a tak obnošeného
šálu.

“Tatínku!” smála jsem se
jsouc potešena, že je zase mezi
námi. “Vy vyhlížíte jako Red
Riding Hood, ale bez jejich pu-
vabu.”

“Ba vím, Cyrillo”, prisvedcil
klidne.

Lady Moffatová se na mne
pri tom zaškaredila naznacujíc
mi, abych ho neupozornovala
na jeho vzezrení. Snad se bá-
la, že shodí ten její krásný šál.
Ale nemusila se báti.

“Je ti v nem teplo,” vid Gre-
ville? a pri tom není treba dbá-
ti na zevnejšek,” pravila konej-
šive. “Je snad polévka príliš
horká?”

On už byl mel tolik, co sám
chtel. Zdálo se mi, že lady
Moffatová pocala hledeti váž-
ne, ale neríkala niceho.

Za chvíli však k jejímu roz-
kazu Jacques podal otci pul
sklínky brandy a láhev s vo-
dou.

Naplnila jsem sklenku, a o-
tec jí pozdvihl k ústum. Ale
nemohl nápoj polknouti ikašlal
a dusil se.

“Máš bolest v hrdle?” ptala
se lady Moffatová.

“Ani trochu, dekuji, ale ná-
poj je príliš silný. Myslím
jestliže mne budete míti omlu-
vena že si pujdu lehnout.”

A tak byl Jacques na ten cas
propušten a jeho místo zaujala
komorná.

Jakmile otec ulehnul, prikra
dla jsem se k nemu a usedla
jsem tiše vedle neho. Zdálo se
mi, že se mu chce si zdrímnou-
ti, i nechtela jsem ho vyrušova-
ti.

Nebyla jsem tam ješte príliš
dlouho, jak se mi zdálo, když
vešel dr. Griffin.

Lady Moffatová tedy prece |
pro neho konec koncu poslala v
a jednala moudre. í

Hned jak odešel, zašla jsem i
k lady Moffatové majíc oci pl-
ny slzí a vyptávala jsem se, co j
lékar ríkal. ' í
“Oh,tvuj tatínek neumre hned, j
tot se ví,” odpovedela se smí- 1
chem, který upíral jejím slo-
vum vážnost. “Jaká husicka ty i
jsi, Popelko, hned pláceš a na- ;
ríkáš, sotva že tvého otce palec !;!
bolí.” Vždyt on jen má šered- '
né nastuzení, která ponekud za !
nedbal. Dr. Griffin prijde se
sem zase zítra podívat, ale dou
fá, že jeho pacient bude za ne-
kolik dní zase zdráv.”

Po prvé za mnoho mesícu
dobrovolne jsem políbila lady
Moffatovou v návalu príjemné-
ho pocitu, byvši zbavena úzko-
sti.

“Ani ty ani já bychom ne- j
chtely ztratiti otce, není-liž
pravda?” promluvila ke mne s
nezvyklou mekkostí.

Potom už jsem se otcovy cho-
roby nestrachovala,ackoli jsem !
se divila, proc lady Moffatová |
nechá otce v posteli. Ale snad 1
tak narídil dr. Griffin.

Bylo to asi dva dny po té;
sedela jsem vedle jeho lužka
držíc jeho vyhublou, horecne
vrelou ruku ve své a vyprávejíc
mu pritlumeným hlasem o tech
štastných dobách v Juniper
Cottage. Zajímalo jej to, jak-
koli sám nehovoril, ale že mi
chvílemi tisknul ruku, soudila

že je pozorným naslou-
chacem když tu najednou
lady Moffatová vpadla do po-
koje a poptavši se po jeho
ví pocala leccos rovnati, pri
cemž si pocínala velice hlucne.

Otec nenávidel hluku. Oh,
kdyby si radeji sedla! Ale o-
na neznala klidu, zvlášte byla
treba jen ponekud rozcílena.
Živosta energie byly dve nej-
výraznejší známky její pova-
hy.

“Griffin povídá, že už zítra
budeš moci vstáti,” pravila od-
stavujíc malý stolek, který s ra
chotem prevrátila. Na štestí
byly na nem pouze brejle a je-
dna kniha, ale jaký hrmot to
zpusobilo! Bylo to jako malé
zemetresení. Ona už mela ta-
kové neštestí, že se jí podobné
nehody nezrídka priházívaly—-
seznala jsem od té doby, že se
priházívají hrmotným lidem
nejvíce. Otec uchopil se mé
ruky a málem šel s postele.

“To nic není, muj drahý Gre-
ville, jen ta stará kniha o šle-
chte, kterou jsem cetla, když
ty jsi ráno spal. Co myslíš,
vstal bys ted asi na hodinu?”

Zavrtel záporne hlavou. Ji-
ste byl neobycejne citliv, nebot
se trásl a chvel pod dojmem,
jímž na neho úcinkoval hluk.

“Bojím se, že budeš nekdy
litovati své pohodlnosti,” odtu-
šila ponekud ostre.

Domluvivši zdvihla svou za-
milovanou knihu o šlechte a
konecne prece si sedla a jala
se cisti. Nastalo ticho. Otec
se znenáhla utišil a konecne u-
snul; ruku svou odtáhnul, ale
já jsem zustala u neho. Nevím,
jak dlouho to trvalo; myslím,
že jsem dumala. Najednou
jsem byla probuzena.

“Nelly, Nelly, má milá, tak-
hle ne, tráva je vlhká a stude-
ná pro tvé nežné nožky. Já
pujdu sám a natrhám ti ty pr-
vosenky.”

Nelly bylo jméno mé matky.
Myslila jsem, že otec mluví ze
sna, ale jeho oci byly otevreny.
Což lidé také snívají s otevre-
nýma ocima? Mimo to sedel
na posteli.

“Nech mne nésti to díte, Nel-
ly; ona je težká. Zde, otoc si
tento šál, má milá má
milá.”

Oh, jaký výraz byl v tech
slovech! Lady Moffatová vy-
skocila všechna postrašena.

“On blouzní,” vykládala
“pozoruji, že má horecku. Nu,
Popelko, zacneš-li zase plaka-
ti, “udeláš lépe, pujdeš-li dolu;
tohle te nepotrebuje nijak le-
kati.

Snažila jsem se potlaciti
svou bolest a šla jsem blíže k
otci.

“Ty nejsi Nely,” pravil, ale
na mne pri tom nehledel
“tvé oci jsou modré jako blan-
kyt, její byly jemne hnedé.”

Greville!” zvolala lady Mof-
fatová skorém príkre, “jsi-li
pak pri vedomí? Víš-li pak,
co žvatláš?”

On neodpovídal.

Krátce potom sklesl zpet na
podušku a zamrucel pro sebe
nekolik slov, kterým jsem ne-
porozumela. O hodinu pozde-
ji však zdál se zase býti zdráv,
když prišel dr. Griffin. Pravil,
že to byla jehom docasná sla-
bost, která zpusobila tu zmenu.

(Pokracování.)

Krásný Tichý Malebný |
Hrbitov

Nejsvetéjšího Vykupitele
BELAIR ROAD BALTIMORE, MD.

Né nejvetší, ale jeden nejlépe upravený a
hledený hrbitov vukol Baltimore.

Slušná památní Furstova Kaple a ostatní ú-
pravy hrobu a celého hrbitova ciní celkový krá-sný vzhled hrbitovní. J

Proc si nezajistit místo, dokud jsou loty k
vybrání a tím si vyhradit místo vašeho posled-
ního odpocinku. v

Pri vybírání místa, obratte se na riditele na
hrbitove. !j

ÚRADOVNA HRBITOVA: MESTSKÁ ÚRADOVNA:
4430 Belair Road 1225 E. Eager St. \

Hamilton 4036 Wolfe 6091 ![

Telefon, Wolfe 8706

The Eastern Tlpholstery Company i
Calounictví Nový Nábytek— Povlaky na Nábytek
Plachty pred obchody Stinidla do oken Nábytek doprijímacího pokoje.

2108 E. MONUMENT ULICE
naproti Marku

KW ANT. J. PINTNKK
i ceský právník a verejný notár

Kancelár C. & P. Phone: Obydlí:
) 213 N. Calvert St. Plaza 4126 2126 Ashland Avenue

Pan Balšánek.
“Pan Balšánek!” zahlaholil

hlas soudního sluhy. Muž ve
svetlém, kabátek pres ruku,
košili s krátkými rukávy a u
krku rozhalenou, vstoupil do
jednací síne a napjal své svaly.

“Upozornuji vás, že se u sou-
du musíte chovat slušne,” rekl
mu soud. “Proto je také treba,
abyste si oblékl kabát, nebot
ping-ping tu s vámi hrát nebu-
deme !”

“Já jen,” odvetil pan Balšá-
nek, oblékaje si kabát, “aby
bylo videt, že nejsem tak sla-
bé j.”

Díváme se na neho nechápa-
ve, ale soud pravdepodobne ví,
kam pan Balšánek mírí a ne-
reaguje na to. Poslyšme si ža-
lobu, která je tentokrát výji-
mecná.

V mestecku nedaleko Prahy
meli letos v únoru tanecní zá-
bavu, na které hrál šraml také
foxtroty a moderní písne. Se-
del tu i pan Balšánek, mistr te-
sarský a clovek venkoncem
rozložitý a zpátecnický.

“Dobrou, starou ceskou pís-
nicku nám nezahrajou. Tak-
hle na nákou Marion, to voni
sou, nebo na nákou madarskou
cikánku, Chuanitu a beh ví,
jakej ksindl, na to si potrpej.
Ale cerný voci, proc plácete,
to ne, to je jim moc sprostý!
Nemaj smysl pro umení, sou to
zabednenci, pane soused. Jaká-
pak Maryna, když žádnou ma-
rinu nemáme? Troubové sou
sto, tak je to!”

Jeho soudy se stále priostro-
valy, pan Balšánek se hneval,
že tu nehrají ceskou a morav-
skou besedu, až nakonec vstal
pan harmonikár, pristoupil k
panu Balšánkovi a cosi mu za-
hucel do ucha. Pan Balšánek,
mistr tesarský, vyskocil a za-
cal vykrikovat neco o troubovi
a kreckovi.

“Dybych ti dal facku, tak
poletíš jako stratosférovej ba-
lon!” nebot —po pravde rece-
no —pan Balšánek mel trochu
práva podcenovat postavicku
harmonikárovu. Ale to byl
clovek sporý a než se pan
Balšánek nadál, dostal facku,
kterou by mu byl málokdo zá-
videl, pak druhou a ani se ne-
vzpamatoval, když mu harmo
nikár nádavkem otiskl pest
mezi oci, chytil ho za límec a
vyhodil ho z hospody.

Teprve pod pulnocními hvez
dami si pan Balšánek vzpom-
nel, že se mel všlastne bránit, a
že utrpel znacnou blamáž. Ne-
zapomínaje, že trochu prebral,
chtel se vystríhat cinu nepre-
dložených a šel domu spát.

Ráno však ke své hruze zji-
stil, že má oko zasazeno do
fialove modré, obrovské skvr-
ny. Bylo to tím nepríjemnejší,
že odpoledne mel schuzku s
jednou dámou, která byla
vdova, mela slušnou chalupu a
milovala muže odvážné.

“Pro Krista, jak to vypadá-
te?” zhrozila se svého nápad-
níka. “Kdo vám to udelal?”

“Jak to kdo mi to udelal?
Na me kdyby nekdo šáhnul,
tak ho roztrhnu jako herynka!
To me zase neznáte! Ale dnes-
ka v noci sem mel fiáký divoký
sny a bác ho, najednou se pro-
budím na podlaze. A ráno

koukám, modrina jako hrom!”
Dáme byla uchlácholena a

pan Balšánek si oddychl, ze za
chránil svou prestiž. Ale ne
na dlouho. Zítra prišli, totiž
k panu Balšánkovi cetníci.

“A jejej, pan Balšánek má
takovou modrinu! Odkud pak
ji máte?”

“A nebyl jste náhodou “U
dvou lip,” a nedostal jste tam
rádný výprask?”

“Já a výprask? Jak si to
predstavujete, pánové? Na
mne kdyby nekdo sáh’, tak je
neštastnéj ajá s ním. Já sem
klidnej clovek, ale dyž se roz-
cílím —já nejsem žádnéj rvác

ale pak by mi bylo všechno
jedno.”

“A co pak ten harmonikár?”
“Jakej harmonikár? Já vo

nicem nevím. Byl sem “U dvou
lip”, ale pred pulnocí sem ode-
šel. Videl sem, že tam mají v
hlave a prestal sem se bavit.”

“Nu, nám je to jedno!” po-
krcili rameny cetníci a predali
své trestní oznámení na malé-
ho, sporého harmonikáre vyše-
trujícímu soudci. Tam byl har-
monikári prokázán zlocin ve-
rejného násilí, a to svedky i je-
ho doznáním. Byl sem zavolán
i pan Balšánek, poucen o závaž
nosti svedectví a dotázán, jak
to bylo s temi ranami.

“To je urážka, slavnej pane
soudce! Podívejte se na mý
svaly! A já bych se nechal
vod toho sycáka uhodit?”

“Ale on doznává sám, že
vám dal dva polícky a tretí
mezi oci!”

“Jé ho budu žalovat!”
“To si delejte, co chcete! Vy

tedy trváte na tom, že jste pri
žádné rvacce nebyl ”

“Rozhodne ne!”
Ale pri prelícení s harmoni-

kárem bylo bezpecne zjišteno,
že pan Balšánek byl v hospode
skutecne bit a to znacne; har-
monikár byl odsouzen na dva
mesíce do žaláre, ale jeho zmlá
cená obet tím z celého prípadu
nevypadla, protože státní za-
stupitelství ji pohnalo pred
soud pro zlocin podvodu kri-
vým svedectvím.

Pan Balšánek zapíral ješte
dnes, že by byl býval “U dvou
lip” spráskán, ukazoval své
svaly a zaprísahal se, že by roz
trhl každého, kdo na neho sáh-
ne ! Ale harmonikár, kterého
privedl dozorce k svedectví,
priznal,' že pana Balšánka se-
rezal, ato právem. Serezaný
se utekl k herecké póze:

“clovece, reknete to ešte je-
dnou a já vás roznesu na ko-
pytech! Já bych na sebe ne-
chal šmáknout vod takovýho
araba? Dejte si na me pozor!*'

soud páne Balšánkovo
rozhorcení usmernil a protože
i svedci dokázali, že osud-
né pulnoci dostal tri pekné rá-
ny, pan Balšánek byl odsouzen
pro zlocin podvodu krivým sve-
dectvím na tri mesíce do žalá-
re, podmínecne na dva roky.

Odcházel od soudu se skles-
lýma rukama. “Nejni vo ten
trest, ale vo to, že sem ted konc
puncovanej zbabelec! Ajá ty
facky na mou duši nedostal!
Až ten rošták vyjde z kriminá-
lu, tak si to s ním spravím! A
kdybych za to mel treba se-
det!” .
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