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Irlrtlrr|;a] mťsíť'nírrocí; opilý, neboť odvvkI

ť r rtl vykl tatov.y'nr *ý*tónťá'"; ;;b;; íá;
k.žcttt:. (lrl t,lrl.lLzÍš, irrčsjci
ríejclu d;J ;i;h;; ť;ř
-,což
lcÍl(1:' tllK lt.lt{.{', Žt. It1.rlll iini
rostr na trávě rresetřel? Ei.
r.t'lr'; tlť:riirrč:, jdc
Ju..uj Hordubál, |;;#i
P:i"k;. 1rtlt't.lLt.[, t:lt|:tl.l to
lt ťtlce ncse obloukem, aby.r'zal do
1.,.t;.,:st'
ttt(:lr Žt'.tttt.: ;r|i, lt.rl.tč:111'i.'' plnou náruč a
|óstě to ie
'|
rnliill, llt;Ll ll;'t:lr
ÍčrIrl risl- lr kolcny svíra]. il;;i ;;.i;
byclr rč r:lrtčl r íti(, l)r,llrrrrl, l\llitrro t i,,o Á,áLiš;;;l"il;;i
ťrlll't'l:t, žt. ;sr'ttr (,|)ilý, l)l.(}t{)žr..isr'rn pil na krrr'áž..drorože
sc cll{:l 1lrl lrlliri. vtlrlrrltt{ rIrlrtrii; z'trlřít rlči, znrrííivat rtr.
1;lilc t tcc,

.

tt r' l lr
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karrra iL,skrrť:il 1,lrl JrIir'r,i: {rr trtč: ttiiiš, l'ilano, t"íi"
a 1u',.r.širrlr',, ktlt..isr,rr l\ti t.Ilt.t'' tr.tl rrtlIrý, tr,ii rista: cclr.
3.xŤ#1vcltkii, r.tl tti.it: r:rl lrilrr',y k 1lirtť'' krly.jri tč póberú

jrlc nrčsíčrríno.cí a chvějc se po cclén tčlc.
bys, neprornluvil llys v-rroci^mčsíční,
ne.
'\9.Z.'1\:o.ialuděláš
kol na tdto hiaclině; ticho, ticlrcr, ten světlí stín
l'1 'y, nejmenuj mnc, to jscm já;iak tišét8 aizr*j i"r.o
kclyŽ Ťoste strom,. a.rrcuděiám kol na této hladiné,"'"promluvÍm, nevydcc'hnu; ach, Polano, bylo byslyšei,.1ak
padá hvězda.
Ale ne, k nám tnčsícncs'".ítí, u nás nctrrrazí měsíc; svítÍ
nad černým,lcsenr, a u'rrás jc tma, taková tma, co dýchá;
musíš'.potnrt": šátr.at r.ukaml a rrajdcš žcntt, spí -- áespí'
ncvidÍš ji a jc jí tu plrro, tišc sc tísnrčico atia ti ;í-Síoi
t', Hord,ribirl

;aképak místo pro'takovéIro kololrnátr{ rrcr'ejdeš se, musíú
sc Vtlsxnout
pažc; a-ola ti šcpt1r do ucha, nevíš
1n9zt'3c1í
chladná,
ale teplý jc šcpot atemný' hned ie
|o;.Ť":3e
Iu Jcsre nustsi tma, tak hustá a tčžk^,žc.ii hmatáš, a
íe
t'o. ž:lur tu vlasy, tu ramena' a dýchá, syta
mc"i i"bí.
$Ycna tr tcmllč cto tváře _- Ech, Polano, vyhrkl Hordú.
bal, ach ty !
Tiše qlvlr?.}uraj branku do dvora a chvěje se. Na zápraŽí
čeká.,,Ťy, Polano,..
TťíPolana v svčtlemčsíčníma
bručíl{orc{ubal a srdce.mu klesá. ,,Proč íesi'isr;. -_,
Po'laiia se zatřásla chladem. ,,Čákám na tábe. ChtěIa

jsem se,tě zeptat -_ Loriského,oku jsme clostali
za,pár
Konl seclm ttsÍc; tak co íy -_ co myslíš -_..
1,A.* áno,.. míníHórdubal válravě. ,,Dobré je to,
což, zitra si o tom p6yf63
-í( tvrdě. ..Proto čckám. Tá
,,Já clrci teď,.. p}aví Polana
už neclrci sloužit krevám... robotit ná poli... .,.,, .,".chci !"
po,l'íclá Hordubal a dívá se na jcjí ruce,
,bílé
,'':N.b'é...š,..
ve světle měsíčním.,,Teďjsem tu já, abyc}i "ro}:il..i
,,A co Štěpán?..
-J"tlj. mlč{ vzdychá, proč ztavna teď o tom m]ur,it?
,,l\u:.. bručí,,,nebude tit dost prácc pro dva...
.,,A co koně?.. namítá Polana r1'chlě. ,,il{usí být někc|O
rr koní, a ty koním nerozumíš **..
,,Pravda,,o uhýbá Hordubal. ,,A co..o,átíná
něiak lrtrde...
,,J|tr:.chci vě.{it... rraléhá Poiana
pěsti. Ech
ty, jaká jsi prudká!
' ,,.}irk ty clrccš, Polantl, jak ty chccš,.. slvšílurai svůi
i'lllst rtí lr|;ts.,'Zůs{ ltnr: Štč'piin,clušinkó. . . en"ys u8atr",,
ttr.stt 1tt'rtízr.. .
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Všr.r:Irrrtl ti ttclčlítrrr...
tí kt lttítll,.. sIyší Hrrrclrrbal,,,ncnašel bys

t t

í:tkrrt r{|trl. |,čt lr.l trr sIrrtrží'.....Polattit vstává, clivn á ab\L.
r|;i r' .ir.r-'{lr: ttrť:síť:ttírn.,,Dobrrrtr noc. Tcli tiše.. Hafic spí...
t

--- kam jdeš?..udivil sc Hoiclubal.
sP?!: TY spíšv;izbě, ty'jsi * gazda'..Nčco

- co ty
''!i.' pů4''

'''ť:,
tr'rdélto,
nčco zlého je v Polanint Ír'ali. ,,štěpán

r, konírně...
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Bieg] třepal rukou.',,ÁÍe
Byla to áocela oby.
á, spro štá, šered n á.íra |a.p;ř
pil
?.q;
Já
iak to bylo. Hordubal včdčI,.;;nÍJ.ň-:;
milenec ieho
elll/'
a
4
bál
U4I
se
sc
Il(J.
ho. Proto
rroJo nosll své
.uJ pcníze na krku'
1e3Y'
il;il:'",';;
p-roto
"o'ír
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čej n
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Manyu zasnoubil

;ď ili.i;

''Ylfii,* Ňň"ň;;koncc
proto se zavtra|ve chlévě
L)oce laja*ý

vvhnal.

ii."
, G:h1i

zamyšIe.nč,mrkal. ,,Já zas myslínr pořád
na ty
konč. Stěpán mčl rád koně.,b.jincm,|ý 'říp;,6t.#:
ň;I';ti;;i
o tom,.při.koupit roviny a-nic nejkonc
ďc'ht. T"ď';;;;
se prodává kui roviny.áa Ho.auíai;ů;;
Ioukami.Třeba
chtěJ Manya na Hordubat"ii' íuíiá,l.oupit,
a ten ne' a
peníze nosil za ňudly..-úv*í*, r"ilr&', ,l"Jřri
Ja
kdyby to bylo pro to...
,,To máte piašťiako uhoď: pro peníze. Z lásky k PoIanč to .iistě nebvL.
,,Kdopak v'í..o'

#iřrři1i:}f;;!:*{i*tr.l;iáTfj:ffi:"x..ť'J.Ť
ženské.Díval isem se na.Polan'.';;;;;i.ezká,
*-a

kostnatá
staiá, Gelnajilp;;'d;];áu", e"t"ain"m
Do.
myslím, ze;it,o.stato
Těi
Gelnaji,.tly se HorduĚal nedai ;;Ě;;,-;;."i
u" Šie"a]i
nevraždil.
pro pcníze
to.;"JJ'íj. ri;'a"b,;i"b"i
-Ale
venkovský Iakoňec. Polanajerr.á8ái1' lůy si
moh]a c{ržót
milcnce, štčpánbý cnanrtivec na prachy
a máte to.
Gelnaj i, -v toin všem nepvlg t"úki' 1Jíá"j;y1.. ri.si
p',,X'.,;
",ř';i
9pilavý př|pad., čl ovčče,u t"l o,"y...
iste si to. Biegl, seštimoval,.. ócenil starý Gclnai.
''lJol]i'c
Í
,,J*l.o pan- státní' MáiL,b tai;."J.ita"" ji,ch é
Biegl polichocen ukázal zubv.-(
.by
ale
',_ po mém, Karlíčku, bylo ještě jednodušší,
kclyby si Juraje Hordubala vza| Pán Bůh. Zárral plic.
1TcT. A vclova by si po čase vzala čeledí.'u
dllo by se dť'éátko
-.-','u.o]
-Ále vánr' se, Biegl, takový jednodu.
chý př'íběh nelíbí..,
Mně se líbízjistit pravdu. To, Gelnaji, je práce
pro',Ne.
chlapa."
zalrloubaně pomrkává. ,,A máte pocit. Karlíč.ku'G.el1aj
Že 3ste.;i 3ako našel? Tu pravou pravdu?..
_
',- Ještě tu jehlu bych chtěI najít...
tetka
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Buď zlořečcna Poiana!su'' jste ji všici, jak nesla
hlavu ? Ze jí hanba^.není ! Ještě se ůsmííala,t.áy'; ř"ao'u
l3clbala žcna hovořila, pry vytlouci okna ií chtěiv ženv za
jcjí smilstvo. Áno, hlavu iestě dš a usmÍíala se,. i;Ě b;
se měla čímchlubit. Eďi jd-ě{, shýčku, to byctí ji sáň
chtěl vidět; a je aspoň pěkná? Bůh mne netresíej, p1enat

Očarovat, povÍdiim, musela Stěpána, musela-.riru oči
zakalit; hubená, povídám, a oči j"'' píchat; zlá musí
být' jářku. Ale to dítě, počujte,-jalro dbrázek; všichni
.jsmc plakali' . k{-y7 se póváži siróta!Á vidíte, ani před
ctěckem sc ta ženštinanestyděla, smilnila před vlástní
{cerk'oy. Inu, ďábel, povídám. A to se, stďčku, musÍm
itt tai(e pcdÍvat!
Puséte.ná.s,.puséte nás dovnitř, chceme ji vidčt, tu
rrc'sto.udnici! A co, zmáČkneme se,' jako v cíikvi budáme
stát, jcn nás tam puséte ! Lidičky, nětlačte se tak, zasmra.
.líte kožuchy slaúný soud! Hy6aj od těch dveříi

