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Ludmila Grossmannová-Brodská.

Letos stojíme takořka na prahu významného jubilea našeho časo
pisu: za rok, dá-li Pán Bůh, zahájíme jeho 50. ročník. Jako přípravu
k tomuto řídkému jubileu přineseme životopisy a podobizny, pokud
možno, všech význačnějších spolupracovníků, žijících i zemřelých,
jejichž dílem z velké části jest právě těchto 50 ročníků.

Naši čtenáři přijmou zajisté tuto zprávu s radostí, poněvadž také
chtějí poznati podobu a život těch, jejichž povídky, básně a články tak
rádi čtou. A naši spisovatelé připojí také ochotně, pokud je to možno,
své osobní vzpomínky, jak se seznámili s ,„Andílkem“ a jak začali
do něho přispívat.

Zahajujeme tuto řadu životopisů spisovatelkou, která je dnes nej
„starší spolupracovnicí našeho časopisu. Kdo z našich mladých i do
spělýchčtenářůneznalby jména:Ludmila Grossmannová
Brodská, jímž jsou nadepsány nesčetné zrovna roztomilé pohádky
a bajky, povídky, básně i pěkné poučné články? Sama vypravuje ve
své vzpomínce, jak dlouho již píše do ,„,A.Str.“ — a přece jsou tyto
práce zde jen malou částí její spisovatelské činnosti.

Začalať psát a tisknout básně. již v 15 letech svého života a letos
24. května dožila se 70. roku! Slaví tedy letos zároveň také vzácné
jubileum S5leté činnosti spisovatelské! Že její pero nikdy v té době
nerezavělo, o tom svědčí dlouhá řada samostatně vydaných knih. Ně
které z nich byly psány pro dospělé čtenáře (na př. Rozmarné kapitolky,Znašehovenkova,Zestatkůachaloupek,Vbojisosudem,Života lidé,
Lidské. osudy, Očarovaný Nikolaj, Jak život jde a j., ale většina jest
věnována právě dětem. Už pro ty nejútlejší děti vydala přes 20 obráz
kových knih s veršíky a říkadly, pro starší pak mnoho pěkných sbírek
povídkových i pohádkových a cestopisných. Znáte jistě aspoň některé,
na př.: Dětské úsměvy, Sladká jadérka, Světélka v jitru života, V nebi
i na zemi, V paprscích slunečka, Doma i v cizině, Podléšťky, Vlaste
necké rozpomínky, Dětskésrdce, Vyprávěnky dítkám, Dobrodružství
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barona Prášila, Dětský gratulant, dívčí románek Opuštěná a j. Vedle
toho je však ještě na sta jejích prací uloženo v nejrůznějších časopisech,
kalendářích a sbírkách.

Všechny tyto její práce vyznačuje veliká láska k dětem i upřímný
soucit s nešťastnými a trpícími lidmi. A není divu, neboť spisovatelka
sama také mnoho vytrpěla ve svém životě. Již ve svém útlém věku —
narodila se dne 24. května 1859 v Netvořicích u Benešova v Čechách —
byla stižena těžkou chorobou, po níž jí zůstaly zlé následky: pozbyla
zcela sluchu. Přes to svou pevnou vůlí nabyla pečlivého vzdělání, takže
se mohla oddati učitelskému povolání; byla nějakou dobu učitelkou
kreslení a ručních prací v Praze a na Mělníce. Později však zanechala
školní služby, aby se mohla věnovati úplně spisovatelství jako svému
životnímu úkolu. |

Je to těžké povolání, žíti z práce spisovatelské, zvláště když L. Gross
mannová-Brodská nikdy se nesnížila k tomu, aby poskvrnila své pero
psaním spisů sensačních nebo neslušných či protináboženských. Měla
vždycky ušlechtilou snahu nejen pobavit čtenáře, ale také jej poučit
a mravně povznést. Nikdy se také netajila svým upřímným katolickým
smýšlením a náboženským životem. Tím zajisté vypěstovala v sobě
i velikou mravní sílu a statečnost, s jakou snášela své četné a těžké
životní kříže.

Pěkné svědectví o tom vydala jí slavná česká spisovatelka Eliška
Krásnohorská, která ve svých vzpomínkách, otištěných ve „Zlaté Praze“
(1920, 412), vypravuje také o L. Grossmannové-Brodské: „Po smrti
zbožňované maminky nastaly jí nejtěžší strasti života, ač již i za dří
vějších let doznala trampot, námah a zápasů jako málokdo. Někdy
se mi zdálo, jako by osud chtěl všechny své hroty a hořkosti vyzkoušeti
na této útlé, skromné, z míry dobré a ušlechtilé bytosti. A ona jim všem
odolala tichým hrdinstvím i přičiněním. Pracujíc tělesně až nad svou
sílu, dovedla si ještě bez cizí pomoci dobýti značného vzdělání, získati
si místo své v literatuře pro mládež a pro lid, uhájiti skrovné své exis
tence vlastní silou... To vše při častých, krutých záchvatech choroby,
při úplné osamělosti a při ustavičné starosti hmotné a toužebné snaze
ještě pomáhati jiným. Jest to duše tak čistá, tak silná svou čistotou
a tak pravdivá ve své oddanosti, že přátelství naše jistě vytrvá až tam,
kde končí všechno...“

Hle, jaký krásný vzor všem mladým a zvláště trpícím duším! Nikdy:
nezoufat, ale s pevnou důvěrou v pomoc Boží pracovat i zápasit!

Letošní jubileum podalo zasloužilé spisovatelce důkaz, že nepracovala.
nadarmo: dostalo se jí množství pozdravů od vděčných čtenářů, snaď
všechny české časopisy jí vzpomněly a také ministerstvo školství pro
jevilo jí své uznáníza literární práci hlavně ve prospěch české mládeže
a věnovalo jí čestný dar.

Ke všem těm projevům připojuje se také celá velká čtenářská rodina
„Anděla Strážného“' a přeje své oblíbené spisovatelce, aby ještě dlouhá
léta se stále svěží silou mohla psáti své roztomilé pohádky! E. M.

Ke
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L. Grossmannová- Brodská:

Před čtyřiceti a více roky.
Vzpomínka na ,„„AndělaStrážného“.

Plyne ten čas, plyne stejnoměrným tokem do moře věčnosti, starým
lidem zdá se bleskurychle ubíhati, mladým ubíhá tuze zvolna, než
odvěký zákon Bohem stvořené přírody nikdy se nedá zastaviti, a blaze
tomu, jehož hlava nad hrobem se chýlí, je-li podpírán vědomím, že pa
třičně ocenil ten Boží dar, jakým jest každý lidský život bez rozdílu,
a jej zbytečně nemařil.

Na člověku, postaveném do života z vůle Boží, pak záleží, naplní-li
své dny prací užitečnou jak pro sebe, tak i pro jiné, zachová-li si ctnost
nou mysl, vřelé srdce, zbožnou duši anebo zmaří-li hřivnu jemu svěře
nou nedbáním zákonů Božích i lidských a vytrestá-li sám sebe již zde
v pozemském životě nedbáním také příkazů mravnosti a laskavosti
ke všem pozemským tvorům vůbec: ke svým bližním, ke zvířatům,
rostlinstvu. Jest sice pravdivé ono přísloví, že jablko nepadne daleko
od stromu, ale jsou i výjimky, kdy i nejšlechetnější rodiče mohou míti
nezdárné dítě, a také to bývá někdy naopak.

Potěšujícím úkazem však jest, že nejméně nezdárných dětí je v ro
dinách vedených duchem pravé křesťanské zbožnosti. Mládež takto
vedená nikdy nesejde s pravé cesty, ale jest radostí rodičů i učitelů po
dobu, nežli sama dospěje v řádné občany, kteří jsou podporou státu,
ať již je to uvědomělý mladík či řádně po domácku zbožně vychovaná
dívka, jimž od malička vštěpováno do mysli, jak pouze poctivou prací,
rozumnou šetrností a láskou k Bohu lze vybudovati pevné základy
spokojené budoucnosti dalšího celého života. V tomto směru rodičům
i vychovatelům pomáhá hlavně dobrá četba, právě tak, jako
čtení špatné svede člověka do záhuby...

Nás a naše milé čtenáře proto může zajímati hlavně ta okolnost, že
náš časopis „Anděl Strážný“ vychází skoro půl století, které za dva.
roky dovrší.

Půlstoletí! Jaká to doba! Jak mnoho se za tu dobu změní! Kéž nám
dobrotivé nebe popřeje dočkati se toho, až v čele záhlaví našeho milého
časopisu bude vytištěno: „Ročník 50“.

Nejsou výjimkami rodiny, kde otec, ne-li dědeček, jsouce ve svém
dětství čtenáři a odběrateli „„Andílka“, tohoto dochovali svým dětem
a vnoučkům. Jak radostno by bylo popatřiti na tu dlouhou řadu pěkně
vázaných knížek, kde si totiž dali ročníky ,,Andílka“ svázati. Čo se.
tam skrývá radostných a tklivých vzpomínek na šťastné zlaté dětství,
a v poslední době (díky prozíravosti moudrého pana redaktora) i dospí
vající jinoši a dívky mnoho mohou v „„Andílku“ získati nejen pro zá
bavu, ale hlavně pro zušlechtění svých povah.

Mívá náš „Andílek“ ,,pro každého něco““.Skutečně! A radostno je
pohledět na vetchého stařečka nebo starušku, prohlížejí-li s úsměvem
„četbu“ svých vnučků při milém vzpomínání, jak i oni kdysi takto
dychtivě očekávali a pročítali ,„Anděla Strážného“.
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Vždyť o jeho vnitřní ceně nejlépe svědčí to, jak vítězně překonal
i nepřízeň i válečné doby a jaké oblibě se těší dnes, kdy tak mnoho
časopisů zachází. Není-liž to nejlepší důkaz, že dobrému dílu Bůh
požehnává?

Jak ani jinak býti nemůže, během té dlouhé doby zemřelo již mnoho
přispívatelů i odběratelů. Věnujme jim zde vroucí a tichou vzpomínku;
oni jistě zakotvili tam u Boha, kam jim cestu ukazoval jejich „Anděl
Strážný“.

Náš milý časopis vycházel již asi pět nebo šest roků, když se miv le
tech osmdesátých minulého století po prvé dostal do rukou. Bylo to
v Mělníku nad Labem, kde jeho hlavním rozšiřovatelem byl tamější
kaplan a katecheta dp. Ant. Buchta.

Jako útlé mláďátko náš „Andílek“ tehdy tak hezky zevně vyšňořen
nebyl jako nyní. Poněkud menší a tenší sešitky v zelené, jednoduché
obálce nehonosily se množstvím obrázků, které dnes těšívají oko i mysl
čtenářů, ale slovesný obsah byl stejně ušlechtilý, což bylo zásluhou,
ano velikou zásluhou tehdejšího redaktora dp. Viléma Ambrože, ka
techety, který po celá desítiletí, až do své smrti zůstal ,,Andílku“ věren.
Po něm nastoupil učitel pan J. Dvořáček a za nynější všestranné zdoko
nalení našeho časopisu čtenáři i přispívatelé vděčí dp. Em. Masákovi.

Ba, mám stále v milé paměti, jak jsem se stala přispívatelkou ,,A. S.“
Chodíval dp. P. Buchta denně kolem mateřské školy, kde byla učitelkou.
moje sestra, u níž jsem tehdy žila s naší matičkou. Často se zastavil
velebný pán na „kousek řeči““před našimi okny a jednou mně také dal
sešitek ,„„Andílka““,který se nám všem velice zalíbil. Tehdy měla jsem
již za sebou první spisovatelské začátky a také jsem hned poslala do
„Andílka“ svou první práci (bylo to někdy kolém r. 1888) a veliká byla

. moje radost, když dp. redaktor Ambrož moje básničky ihned otiskl
a mne potěšil velice laskavým dopisem, zamlouvaje si další práce.
Často připojila jsem se k těm, kteří nemohouce se dočkati, až dp. ka
techeta ,„„Andílka“do školy přinese, docházeli si proň na farů, kde v ne
přítomnosti dp. kaplana zelené sešitky někdy rozdával stařičký děkan
vdp. Černý.

Po smrti stařičkého přívětivého pana děkana stal se na Mělníku jeho
nástupcem při chrámu Páně sv. Petra a Pavla zasloužilý vlastenec a
výborný kněz, dp. probošt Bernat, jehož vlídnost byla nezapomenutelna.
Ještě dnes (pan probošt jest již dávno mrtev) vzpomínám na slova jeho
laskavého uznání, jimiž provázel moje literární práce v „„Andílku“.
Svědčilo to o zlatém srdci vysokého a šlechetného hodnostáře duchov
ního, že nepodceňoval četbu pro mládež. Potom jsme se s matičkou
odstěhovaly do Prahy a s námi také „Andílek““, jemuž jsem i zde získá
vala odběratele i spolupracovníky, na př.A. B. Šťastného, M. Kábrtovou
Bukolskou, A. Mittenhubrovou a j. v.

„Andílek“ mi byl věrný a já jemu. I zbývá pouze dodati, aby na
další pouti našeho časopisu i nadále spočívalo Boží požehnání již pro
dobro, které nám přináší, vzdělávaje mladistvá srdečka.B



Jos. Václav Sládek:

Svatý Václave!
Svatý Václave,
české kníže, slyšl
Hlasy k tobě pozvedáme
v nadhvězdnatou říš.

Tisíc tomu let,
cos byl kníže náš,
tobě byla řada věků
jako noční stráž.

Ale přes tvou zem
za těch lisíc let
vln jak mořem převalilo
všelikých se běd.

Ale tys je znal,
při svém lidu stál,
tys té země nezapomněl,
již jsi miloval. —

V tlisni duše své,
v číše hořkostech,
jméno tvé za útočiště
měla na svých rtech.

V stkvoucím brnění,
slávou zářící
v čele vojsk jels na svém koní
s černou orlicí.

Svatý Václave,
volá tě tvůj lid;
Vrať své zemi požehnání,
vrať své zemi klid!

Vnucen-li však boj,
v záři krvavé
bitvy veď, jaks dědy vodil,
svalý Václave!

Sv. Václav.
Socha Kamila Bóhma na Karlově mostě v Praze.
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F. Háj:
Kájovy trampoty.

I.

Už se maminka hajná toho večera podívala po skříni, na které ležel
proutek, protože Kája nebyl k utišení. Přiběhl z lesovny, polykal po
lovinu slov a s náramným smíchem zčerstva vykládal mamince: ,„Usmát
byste se, maminko, musila. Týna povídala pohádku o staré čarodejnict
a řekla, že měla ta stará, “ — a Kája už si sednout musil a oči mu
smíchem slzely — „stará Kanimůra na nose bradavici jako palec.
Maminko, já se usměju!“

Maminka řekla: ,/Tož snad jsi se dost vysmál, běž přidat Líze!“
Kája sice běžel, ale za chviličku slyšela maminka do kuchyně jeho

jasný hlásek, kterým vykládal s přívalem nového smíchu Líze o staré
Kanimůře s bradavicí jako palec. A musila se maminka smát, když
dodal: ,„/Toby měla ta Kanimůra dva nosejčky, kdyby bradavice byla
jako palec.“

Už to se smíchem vypověděl i tatínkovi, už řekla maminka: „,Po
modlit se, hochu, a spát,“ když on se znova rozesmál. Jak se maminka
podívala na skříň, pomodlil se a hned řekl: „Tak bych se dnes k vůli
Kanimůře s bradavicí ani nebyl poómodlil,kdybych si nebyl držel pa
leček ve voštině!“

„V čem, Kájo?““ ptá se maminka.
„Ve voštině, maminko,“ znovu se směje Kája. „To povídala Týna,

že měla ta Kanimůra ruce plné „„voštin““,a všecko se jí na ně lepilo.“
„Předně, Kájo, po modlitbě se jde tiše spát. a za druhé jsi se jistě

přeslechl. V čem jsi držel paleček?“
„Takhle, maminko, zaštípnutej.“ Ukazuje Kája, že držel paleček

ostatními prsty v dlani a silně tiskl, aby se nemusil smát. ,,„Aráno
se musím přeptat na ty voštiny,“ dodává.

Sluníčko neprokouklo ještě ani jedním zlatým okem, když se Kája
probudil. Sluníčko jen tak jako ze spaní zeptalo se maminky Noci:
„Už?“ Maminka Noc je pohladila po čele: „Ještě chvíli, miláčku!““

To už Kája se na postýlce hlasitě rozesmál, protože hned jak oči
otevřel, si vzpomněl na starou Kanimůru s bradavicí jako palec. Ma
minka se ozvala tiše, ale důrazně: „„Kájo, spi!“

Kája dal hlavičku do polštáře, protože se smát musil. V smíchu
znovu usnul. Ale přece byl na cestě do lesovny dřív, než maminka
vstala. Musí se přece přeptat na ty „voštiny“.

V lesovně ticho. Psi radostně zakňučeli, ale „Týna a ostatní mají
ještě půlnoc,““ řekl Kája smutně. ,„„Ažbude u nich Zdeňa vyžínat trávu,
budou vstávat ve čtyři, aby dne užili. Taky možná, že Týna zaspala.
Měl by ji vzbudit.“ Klepá neúnavně. Po hodné chvíli otevře Týna
vyhlídku: „No jo, to jsem si hned myslila. Kája! Heleď, jdi se vyspat
a přijď asi za dvě hodiny. Chytla jsem včera „cukluft“, celou noc jsem
nespala, až teď jsem zdřímla.“
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Okno prásklo dřív, než se Kája vzmohl k otázce: ,,Cože jste chytla,
Týno?“ Zavřel hubičku a vracel se domů s hádankou v srdci i v hlavě.
Cože chytla Týna? Jakživ to neslyšel. A kdepak to asi chytla? Jestli
pak to leze? Pro pána krále, pročpak mu ten „curkuft“ neukázala?
Je ta Týna nepřejícná. Jen když chytne „curkuft““, ale aby tuhle řekla:
„Heleď, Kájo, podívej se,“ to ne! [ Kanimůra s bradavicí jako palec
ustoupila do pozadí a Kája hořel zrovna žhavou touhou vědět, co vlastně
pánovic Týna chytla. Maminka jistě ví a poví. Maminka ví všecko
na světě. Jen aby už byla vzhůru.

Vzhůru maminka hajná byla. Ale jak Kája dveře otevřel, poznal,
že se moc vyptávat nemůže. V kuchyni to vonělo po větrových certlích.
To maminka si mazala kotník u nohy „„Dianou“.

„Taky bys nemusel po ránu smejčit po lesích, Kájo!“ řekla. „Mám
takovou bolest v noze, honem běž připravit pití Líze a Lysce!“

Kája běžel. Teď i „curkufť“ ustoupil. Maminka má bolest, a to je
to nejhorší na světě. Připravil pití, a to už maminka vyšla. Už se
usmívala.

„Vidíš, Kájo, ta Diana dělá divy. Už je po bolesti.“
Kája poskočil a hned se zeptal: „„Maminko, prosím vás, co je to

„curkuft“?“
Maminka vrtí hlavou: „Curkuft? To, hochu, nevím.“
Tááák! Jak to neví maminka, pro pána krále, tak snad je to žirafa

nebo slon. Ty maminka taky nezná. Tak si vždycky myslil, že Týna
jen tak vařečku nebo smeták nebo valchu, a zatím ona chytá curkuft.
No, kdyby tohle věděl vzácný pán! Ten by -ji prohnal!

Protože si prve jen tak oči protřel, umyl se pořádně, pomodlil, na
snídani počkal a pospíchal k lesovně. Z dálky viděl otevřené okno u Týny.
Vklouzl do chodby. Týna zrovna tak zívala, že musel říci: „„Týno, totě
aby vám panty nepopraskaly!“ Ale hned dostal: „Do tono ti nic.
není! Zčerstva mi přines loučku, ať uvařím snídani!“

Kája pospíšil. A když Týna hned kolik kusů loučky dala do kamen,
poznamenal: „„No, Týno, vy byste nemohla být v hajnovně! Naše
maminka udělá oheň s jednou loučkou! A cože jste chytla?“' To už sedal
na lavici a mlel kávu.

„No, cukluft,“ bručí Týna.
„Kudy pak?“
„Oknem,“ říká Týna mrzutě.
Kája i na voštiny zapomněl; přestal mlíti. „Oknem? Tak on ten

curkuft lítá?““ ptá se.
„Cukluft ne! Ale tuhle člověk lítá, když cukluft chytne. Z kouta do

kouta lítá a drží si hlavu a jen naříká.
Kája chytá kličku kávového mlýnku: „Tak proč jste toho „cukrufta“

chytala, Týno, když vás honil? Má drápy? Nebo klofec?“'
„Heleď, Kájo, já cukluft schválně nechytala! Vzácná paní nejradš

všechna okna dokořán a už to bylo,“ pospíchala Týna do sklepa.
„Pěkně vítám na samoty, vzácná paní,“ pozdravuje Kája paní lesní.

„Dej Pán Bůh dobré ráno a.
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„Já už vím,“ směje se paní lesní, ,,a posaďte se u nás, vid?“ zívala.
„Vzácná paní taky otevře hubičku dokořán přizívání.“ (,/[o Zdeňa

taky bude taková uzívaná,“ říká si v duchu.)
„Už jsi viděl někoho zívat se zavřenými ústy?“ ptá se paní lesní.
„Ju, vzácná paní, já ještě neviděl věcí! Prosím pěkně, že jsem tak

smělý, copak to tady Týna včera chytala?“
„Včera?““ vzpomíná paní lesní. „Včera Týna zlobila. Místo žehlení

chytala v chodbě lelky. Vid, Týno?“ obrátila se k vcházející.
„Jen tak trochu, vzácná paní. To vědí, když člověk se tak někdy

zamyslí,““ donáší Týna snídani.
Kájovy oči byly hotovým otazníkem. Co vlastně chytala? Vzácná

paní řekne lelky. Co to zas je? Aby tak rehky? V chodbě — kde by
se vzali! Rehkové by čekali na Týnu, ju, zrovna“

„Chceš kakao, Kájo? A žes tak nápadně zticha?“
„Kakó, prosím, já tuze rád,““ hrne se Kája ke stolu, ,,a moc rád bych

věděl, kam schovala Týna toho „curkufa“ a jestli chytla ty rehky. Vo
co, Týno, že vám ulítli?“

Z pokoje bylo slyšet Zdeňu: „„Maminko,my dnes nemůžeme do školy,
protože mi kočka zmačkala šatičky. Spala na nich celou noc!“

„Tak si vezměešjiné,“ říká paní lesní. „Třeba ty modré.“
„Ju, modré. Ty jsou rozdříplé.“
„Tak ty růžové nebo puntíčkované. Nemluv do větru a rychle vstaň!“

hubovala paní lesní mezi dveřmi.
„Já, maminko, do větru nemluvím, já do pokoje, a ty puntíčkované

jsem si včera umazala a ty růžové nejsou vyžehlené.“
„Ani muk! Týno, dej sem ty růžové šaty a Zdeňo, rychle“
Zdeňa vidí, že by se marně namáhala. Rychle vstane, ale přece jen

než je připravena do školy, řekne trochu hořce: „To bysem ráda viděla,
jak byste vy, maminko, uháněla do školy, když je v lesích tak krásně.
Anebo tuhle Týna! Ta by hubovala! Tak s Pánem Bohem, maminko!
Až já budu u tety hajných, nikoho nebudu pořád posílat do školy.“

Panílesní trvala Zdenina řečpatrně trochu dlouho. Proto popostrčila
trochu Zdeňu i Káju s výzvou: „„Tořečnění si nech, až budeš tázána,a palte!“

II.
Děti se rozběhly. U průseku na plno rozkvetly divizny.
„Vidíš,““ raduje se Kája, „já to povídal, že už zasvítí!“
„To je krása, viď, Kájo?“ libuje si Zdeňa. „Což natrhat jí trochu

slečně řídících? “'
„I nic! Náš tatínek říká, že to vždycky s trhanými květy špatně

dopadá. Povadnou, než se domů přinesou a za chvilku se vyhodí. Kdo
chce tu krásu vidět, ať se přijde podívat! Fialky a bez, kopretiny a
blatouchy, to je jiná! Ale takováhle divizna je nejhezčí, když jí ani
kousíčeknikdo neutrhne. Cítíš? Tamhle jsou jistě doubravníci. Kdy
jsme nesli posledně řídícím hřiby? Předevčírem, viď! Tak nasbíráme pár
čerstvých.“
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Byly tam a jaké! Děti vyprázdnily tašky, mazaný chléb, v papíře
zabalený, nesly v ruce, do tašek daly hřiby. ,„„Učenísi schováme tuhle
do dutiny dubu. Tak, a teď zčerstva!“

Jen v kuchyni u řídících vyložily na stůl tmavé doubravníky — ani
tam nikdo nebyl — pospíšily do své třídy. Na Káju, když si sedl na své
místo, dolehla těžká starost. Jako by zrovna něčí ruka neviditelná
zlatými písmeny byla napsala na tabuli: „Curkuft“ a „lelky“. Jak by
ta ruka byla vyzdvihla Káju z lavice a postavila ho k tabuli a něčí hlas
se důtklivě ptal: ,,Co je to?“

Pan učitel s dětmi počítal. Nejdřív za sebou, potom skákavě.
Tu vylít! Francek Dolečkovic, tu se vymrštil Pepík Zdeborovic, tu

něcokníkla Terinka Pachlovic, až slyšely: „osmdesát bez devíti, Kájo!''
jen Kája neslyšel. Pan učitel zvýšil hlas: „„Kájo,nač myslíš?“

Kája už stojí v lavici: „Prosím, pane učiteli, nezlobte se na mne,
ale na ten „curkuft“ a „lelky“.“

Pan učitel se obrátil k tabuli a vytáhl kapesník. Za chvíli se zeptal:
„Jak jsi to povídal? Nerozumím ti.

„Prosím, pane učiteli, já mám náramnésoužení. Týna pánovic chytla
včera curkuft a chytala lelky a já nevím, co to je. Tak jsem se těšil, žebudupovídatklukůmo téstaréKanimůře,kterámělananosebrádavici
jako palec, a musím myslit na tohle!“

Děti se rozesmály. Už ani pan učitel neskryl smích, ani hned nena
pomenul. Prázdniny přede dveřmi, otevřenými okny horký, žňový
vzduch těžce dýchá do třídy. Z řídících zahrádky sladká vůně pěstěných
i stolistých růží svádí k zahálce. Ne, není možno se zlobit. Je málo dětí
ve třídě. Prohánějí se za husami a na polích pomáhají.

„Milý Kájo,“ říká pan učitel, „co to je curkuft, věru nevím. Neřekl
snad někdo v lesovně německy „„Zukunft“? Česky to znamená
budoucnost.“

„Kdepak, prosím, pane učiteli! To by přece Týna nechytala v okně,
nebo na chodbě. Curkuft řekla. A „lehky“ nebo „rehky' řekla vzácná
paní.“

„Lelky, ovšem Kájo,“ vysvětluje pan učitel. ,,Chytat lelky, znamená
ničehož nedělat, zahálet. My teď tady všichni chytáme lelky.“

Kája se dívá na pana učitele nedůvěřivě: „Prosím, my nechytáme
docela nic. Když se něco chytá, musí člověk utíkat a honit to. Tady ani
nic takového nelítá, co bysme chytali.“

„Kájo, už jsem řekl. Chytat lelky znamená — dívat se Pánu Bohu
do oken, to jest: nic nedělat. Pokračujme v počtech !“

Kája ztichl docela a naprosto. Dával trochu pozor, že dovedl odpo
vídat, ale kdyby pan učitel věděl, co si Kája o něm myslí, byl by po
Škole do rána. V jedenáct hodin zavolala paní řídící do kuchyně Káju
i Zdeňu, dala jim polévku, „amulety““, jak Kája říkal, s tvarohem a
rozinkami, a Kája pořád ani muk.

„Copak, hochu, dnes tak zticha ?““ ptá se paní řídící.
„Prosím,paní řídící, pan učitel dneska mluvil jedna hrůza. Kdyby

ho slyšela naše maminka, řekla.by: „Pro pána krále, ten pan učitel se
spustil!“
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. „Gopak -povídal?““ zvídá paní řídící s úsměvem.
„Koukat Pánu Bohu do oken,“ povídal, paní řídícová. Copak Pán

Bůh „zvostává““ někde v Lážově v chalupě, aby se tohle mohlo říct?“
„To se přece tak říká,“ vykládá paní řídící. „To nic není!“
Děti dojedly, poděkovaly a Kája řekl uznale: ,„Amulety jako fík, paní

řídícová. Tak že se necháme prosit, abyste k nám zase brzo přišli, a
dej Pán Bůh zdraví“ Na chodbě zavrtěl hlavou: „To není nic, jak
paní řídícová řekla. Je to oharnostpuščení!“

Zdeňa se zadívala na něho skoro uctivě: „Ty mluvíš, Kájo, jako —
jako — kniha. Copak to je?“ |

Kája se trošičku nadnesl: ,/To naše maminka, když povídala vaše
Týna o tom pytlákovi z dobříšského revíru, jak postřelil už kolik lidí,
řekla: „„Inu, je to oharnostpuščení.“ (Ohavnost zpuštění.) „Tak nevím
zas nic. Ani co je curkuft, ani lelky, ani voštiny. Musíme na vzácného
pána. Pojď honem, musíme si zaběhnout pro učení! Doma seuž jen
napijeme mlíčka. Amulety byly moc dobré a hodně. Ty se musíš taky
dobře naučit vařit.“

K otázce o „,„curkuftu“'dostal se Kája až večer, když pan lesní už si
trochu odpočinul. Vždyť dnes ani v poledne domů nepřišel. Jak si za
pálil cigárko a napil se, hned se zeptal: „/Tak co, děti? Jestli pak už
jste slyšely, že budou letos prázdniny trvat jen týden?“

Kája dojídal pátý kapustový karbanátek a rozhodně by nebyl mohl
v tu chvíli povědět, co je lepší, jestli amuletky nebo tohle. Poslední
kousek sjel mu do krčku a to bylo štěstí, že pan lesní s touhle otázkou
přišel až teď. Jinak by pro krutou lítost nebyl mohl polknout.

„Vzácný pane,“ vyhrkl, „to snad ne? To by taky bylo oharnost
puščení.“

„Co by to bylo, Kájo?““ směje se pan lesní. Protože viděl na dětech
náramný smutek, dodal: „To já jen tak. To by si málo páni učitelé
odpočinuli. Však se jich nazlobíte až hrůza. Radši bych učil jeleny
zpěvu, než děti násobilce. A copak to bylo za slovo, Kájo? To bylo asi
maďarské nebo španělské, co?“

„Vzácný pane, to já mám ještě jedno a nikdo neví, co je to. Týna
povídala, že chytla curkuft. Prosím pěkně, co to je?“
-Týna si přispíšila s odpovědí: ,„Já řekla cukluft, no a to je průvan.
Vzácná paní na něj nevěří, ale já to chytnu hned.“

Protože Kája pořád tak nechápavě se díval, vysvětlila: „Když jsou
otevřená okna proti sobě a táhne to, víš?“ ©

„To je toho! Tak je to větříček, a takový máme doma pořád. Taky
okna proti sobě dokořán, a to je moc hezké. Já myslil, kdovíco!'“'
Kája bvl hrozně zklamán. (Pokračování.)
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Dobrý Pastýř.
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Dobrý Pastýř.

Každý rok slyšíš toto krásné podobenství Kristovo. A zamyslíš-li se
trochu nad ním, poznáš, že náš božský Spasitel nemohl opravdu lépe
vyjádřiti svou neskonalou lásku ke každé lidské duši — i takové, která
se Mu stala nevěrnou.

Všimni si jen na našem obrázku, na jak nebezpečném místě octla
se zabloudilá ovečka! Zatoužila po svůdné volnosti, kde by nemusila
nikoho poslouchat, pošetile opustila bezpečný ovčín, kde jí bylo tak
dobře, a rozběhla se do světa, neznámého světa, který ji, nezkušenou
a. zvědavou, tolik lákal... Ale hleď, kam až ji zavedla nebezpečná
touha! Stěží se jen zadržela na srázném místě nad hroznou propastí.
síly ji opouštějí, jediný krok a jest po ní veta! Vidí, jak se již sletují
z dálky krkavcia těší se na jistou kořist. Jaké to chvíle smrtelné úzkosti
prožívá ubohá ovečka!

Ale jakou zase radostí zachvělo se její poděšené srdečko, když po
jednou uzřela nad sebou laskavé oko svého dobrého pastýře! Šel ji
nledat —-nedbá nebezpečí, nedbá ran, vystupuje na nejsráznější místo
a vztahuje ruku, aby uchopil ovečku, vložil ji na svá ramena a s radostí
zanesl zachráňěnou domů... |

Ovečkou Kristovou jest i tvá duše! Zná ji lépe než ty sám a miluje
ji více než kdokoliv jiný na světě —-vždyť i za ni položil svůj život,
i ji vede jako Dobrý Pastýř svým učením a svou milostí a sytí ji svým
vlastním Tělem a Krví. Blaze jí, dokud je Ho poslušna a nechává se
Jim ráda vésti. Toť štěstí, jakého snad nyní nedovedeš ještě ani zcela
ocenit! |

Ale pros už teď Dobrého Pastýře, aby tě nenechal nikdy zabloudit
na scestí! Přiviň se s plnou důvěrou do jeho náručí, zvláště když k tobě
vejde ve sv. přijímání, a pověz mu oddaně: Chci býti vždy Tvou dobrou
ovečkou. Ty mě znáš a já znám Tebe. Slyším Tvůj hlas a chci Tě
následovat. Nikdo mne nevytrhne z ruky Tvé, nic mne nezláká s cesty
bvé. Jsem Tvůj a Tvým chci býti vždycky!

R. 5ťtupavský:

Václavky.
Smutné ráno vstalo z hlubin časů, A kam vítr padne s truchlou zvěstí,
závoj smutku neslo místo jasu. po Čechách zřít květiny ty kvéstí.HrůzaležívStaréBoleslavě—— Krvavýkvětdonebesedívá,
mečem ustlal bratr bratra hlavě. podzimní jím vítr smutně kývá.

Václav kníže u kostelní brány Hrůzou ztratil opojivou vůni,
mrtev leží, vrahy porubaný. jenom rosná krůpěj na něm trůní.
A kde krve jeho rubín padá, A že vzešel z krve Václavovy,
zkrvavělých květů stkví se vnada. václavkou lid zve květ nový.
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Kresba Arnošta Hrabala.
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Veselápohádka.NapsalaL. Grossmannová-Brodská.
Spokojeně a šťastně mohl rytíř Vyšebor žíti na svém hradě — byltě

velikým boháčem, jejž lidé v podhradí jemu poddaní milovali pro
dobrotu i spravedlnost stejně, jako jeho manželku Světluši.

Ale protože na světě není nic úplně dokonalého, měli obyvatelé hradu
také svůj zármutek, který jim připravovala jejich jediná dcera Ka
čenka.

Dokud byla roztomilým malým děvčátkem, kdekdo malou panenku
rozmazloval a chválil, jak jest hezounká —ona si na to přivykla, a když
konečně vyspěla v pannu a měla býti radostí svých rodičů, počalo se
všude mezi lidmi vyprávěti, jaká ta rytířova dcerkaje hrdá, nadutá,
nikoho že nemiluje nežli samu sebe, a poněvadž tato pověst o hradní
panně byla pravdivá, její matka, paní Světluše, velmi se nad tím trápila;
otec hleděl dcerku všemožnými tresty napravit, ale bylo již pozdě.

Tu vzpomněla si rytířka, že dole pod hradem krčmář Vojen má také
dceru Kačenku, stejného stáří s její dcerou Kačenkou.

Hbitá a pracovitá krčmářova dcerka vedla ovdovělému otci celou
domácnost, byla pracovitá, neohrožená a lidé žertem i doopravdy říkali,
že se krčmářova Kačka nelekne ani čerta, ani žádného jiného strašidla,
jichž prý tehdy po světě hodně chodilo.

„A bodejť,“' říkávala Kačka, když ji někdo škádlil, jak je kurážná,
„já se pamatuji, co mně říkával nebožtík dědeček, abych se ničeho ne
bála. Na strašidlo se vezme obušek, a když se ukáže čert, tak je hned
v prachu, když se člověk pokřižuje.“

Domnívala se paní rytířka, že krčmářova pracovitá Kačka by mohla
býti příkladem její Kačence, neboť dcerka rytířova se každé práci
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zdaleka vyhýbala a protože je zahálka čertova poduška, hradní panna
chovala se také podle toho. Neuposlechla matky, když nařizovala, aby
Kačenka pomáhala hradním dívkám na kolovrátku přísti len, ba vy
hýbala se i tomu, aby společně s matkou vyšívala bohoslužebná roucha.,
která pošita zlatem, stříbrem, perlami a drahým kamením dobročinná
hradní paní rozdávala chudýmvenkovským kostelíkům. Ba pýcha a
marnivost Kačenčina byla tak veliká, že nešla s matkou, kdykoli tato
vycházela z hradu podarovati chudáky; tu dcera raději stála před
zrcadlem, zkoušejíc, jaké šperky a který oděv by zvýšil její krásu.

Ani to neprospělo, že se obě Kačenky sblížily. Naopak Kačka krčmá
řova si osvojovala nectnosti rytířovy Kačenky. Také ona počala se pa
ráditi, zanedbávala domácnost a ať se tatík krčmář zlobil sebe více,
dcera se vesele točila v kole, kdykoli byla v krčmě muzika, a lidé
darmo volali, aby jim piva nalila. |

Umínil si krčmář, že půjde na hrad požádat, aby hradní panna pře
stala s jeho dcerkou kamarádit; stejnou myšlenku měl rytíř, jemuž se
nelíbilo, že jeho dcerka často do krčmy odbíhá. Oba otcové se potkali
na křižovatce v lese, kde prý strašilo. Sice nebyla půlnoc, ale odbila
zrovna dvanáctá hodina polední. Jak se tak rytíř s krčmářem dali do
řeči, nepozorovaně se k nim přidružil pěkně nafintěný mysliveček.
Ušklíbl se, slyše hovor o dvou nezdárných dcerách, potom luskl prsty
a sám sobě řekl:

„Hola, tohle bude něco! Taková tučná pečínka, přivedu-li do pekla
hned dvě duše najednou! Luciperova babička mně hned uvaří smolné
knedlíky sírou posypané.“ Potom se něpozorovaně dal na cestu do
krčmy.

Tatíci obou Kačenek se zatím domluvili a si posteskli, ale jak do
toho, nevěděli oba. „To aby sám čert ty holky napravoval,“ řekl rytíř
a s nepořízenou se rozešli.

V krčmě zatím seděl nafintěný mysliveček, jemuž Kačenka nepo
stačila nalévati pivo, zanedlouho sem přišla z hradu panna Kačenka a
hned za ní, kde se vzala, tu se vzala, trojice veselých muzikantů, kteří
spustili skočnou od podlahy. Obě dívky arci nevěděly, že to byla trojice
proměněných na muzikanty čertíků a s myslivcem tančily, jedva po
padaly dechu.

Bohatou hradní Kačenku mrzelo, že myslivec více provádí dceru
krčmářovu, vyčtla mu to a tu on, když Kačka opět pro pivo odskočila,
řekl potměšile: „To jest jen na oko. Já se té Kačky nějak chytře zbavím
a potom si přijdu také pro tebe. Šla bys se mnou všude, panno?“

„Dříve bych musila vědět, kdo isi, myslivče,“ Kačenka při těch
slovech vyhrnula nosa rty.

„Jmenuji se Kolifáč a jsem mocným knížetem v temnéříši“
„Mně by se líbilo, býti kněžnou,“ řekla rytířova dcera.
„Můžeš se jí státi. Především hleď, abys nějak chytře odstranila ten

granátový křížek, který má tvoje kamarádka zavěšený na granátech
kolem hrdla. Potom mně bude lehko Kačku odvésti a pak si přijdu
pro tebe a staneš se kněžnou.“

„Neoklameš mne, myslivče Kolifáči?“'
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„Nikoli.Abysmivěřila,vezmitutoknížecízlatoukorunkua stříbrný
pás s velikým diamantem. Až Kačka zmizí, ustroj se do toho a očekávej mne.“.

Když Kačka donesla pivo, zrádná kamarádka tajnějí vzadu pře
střihla šňůru granátů na hrdle, které se hned i s křížkem po zemi roz
sypaly. Kačka zatím všecko sebrala a uschovala, večer prý si to poznovu
návlékne. Potom šla s myslivcem tančit, ale panečku, byl to tanec!
Inu, vpravdě pekelný! Ze dveří krčmy, že stavení, ze dvora, z vesnice
ven, přes hory a doly přitančil milý Kolifáč až do pekla, ale marně se
těšil na smolné knedlíky. To neznal krčmářovu Kačku! Ona, vidouc,
kde se nalézá, svého tanečníka chytila se pevně jako klíště a ne a ne
pustit! Ani půl tuctu čertů mu od ní nemohlo pomoci -- Kačka je po- :
ličkovala, škrabala, kousala, přislibujíc babičce Luciperově, že jí všecko
nádobí rozbije a jí samé že notně nabije! Inu, byla to mela!

Na konec nezbylo jiného, nežli poručit Kolifáčovi, aby Kačku od
nesl tam, odkud ji vzal, jinak že by se jí nezbavil do soudného dne.

Volky nevolky uposlechl, těše se, až se zbaví dcery krčmářovy, že se
zmocní hradní panny, a to také bylo něco.

Ale milá Kačka mu ten plán zmařila. Sotva se octla doma ve světnici,
přidržela si milého Kolifáče a druhou rukou uchopila pometlo, dávajíc
mu co proto a hodně na pamětnou.

Škoda, že zde Kačenky již nebylo, mohla si vzíti výstrahu, ale ona
se zatím před zrcadlemparádila, čekajíc na knížecího ženicha, který
na sebe nedal dlouho čekati.

Přišel nějak hodně pocuchaný a nijak se Kačence takto nelíbil. Zatím
hradní šašek, kterého si rytíř Vyšebor vydržoval pro svou zábavu a za
příkladem bohatých tehdejších pánů, se stavil v krčmě, aby si hrdlo
zavlažil. Tam Kačka nyní se smíchem vypravovala, jak vyplatila čerty.
Šašek se zarazil, vzpomněl na myslivce, jehož cestou potkal. Aby tak
šel pro hradní pannu! Moudře usoudil šašek, že by té líné hrdopýšky
nebylo sice škoda, ale představil si zármutek jejích rodičů nad ztrátou
dcerky-jedinačky, která možnáže se ještě polepší. I spěchal do hradu
a došel právě včas. í

Kačenka neměla již chuti jíti s Kolifáčem, ale ten stál na svém, že
musí, protože od něho přijala knížecí korunku a stříbrný pás.

Panna se snažila zbaviti se těchto ozdob, ale marně — nemohla a
nemohla obé odstranit.

„Však jsi nyní mojí, propadla's nedobré moci,“ jásal Kolifáč. Panna
leknutím ani o pomoc nemohla volati, když se tu objevil šašek. Odtrhl
Kolifáče od Kačenky a řekl: „Vari, nečistý duchu! Dcera Vyšeborova
tolik nehřešila, aby propadala tvé moci. Její pýcha a lenost se dá na
praviti a.-ty jdi po svých!“

„Nepůjdu, ona se mi zaslíbila, že mne bude následovat!“
„Protože netušila, kam ji povedeš. Do pekla přece nejde žádný —

ochotně a rád!“
„Ale ona musí!“
„Nemusí, ale ty musíš utíkat,“ zasmál se šašek a rolničky na jeho
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oděvu vesele zacinkaly, když poskočil ke stěně, odkudž sňal posvěcený
kříž, a pozvedl jej proti Kolifáčovi.

Tu spatřila Kačenka něco, na co pak nikdy nezapomněla: myslivec
se proměnil v pekelnou obludu a dupaje kopyty a oháněje se šeredným
ohonem, vylít! z komnaty, zanechávaje po sobě sirný zápach.

Poznovu zvedl šašek kříž nad poděšenou dívkou, a hle, na pohled
zlatá čelenka a nádherný pás se proměnily v hrstku suchého listí a se
sypaly se k zemi.

„Děkuj Bohu za své vysvobození, panno,“ řekl šašek, „a hleď se
polepšiti.“'

Tak se i stalo, a u rytířů na příště měli ze své dcerušky jen radost.
Smál se také starý krčmář vypravování dceřinu, jak dala čertům

co proto, smáli se všichni lidé, kteří viděli, jak se tehdy Kolifáč při útěku
z hradu krčmě vyhnul velikou oklikou, to ze samého strachu před
Kačkou.

SVA

Jan Milota:

Poslední výprava Čvrčka houslisty.
I. Jak se Cvrčkova kapela setkala s Hlemýžděm, jak táhla do polí a jak

to podivně dopadlo..

Když si po zdařilé výpravě do Zlatého potoka Cvrčkova kapela
řádně odpočinula (a potřebovala k tomu celý den a celou noc, tak
byli všichni unaveni), pravil Cvrček svým přátelům: „Nyní je na řadě
výprava k myším na pole. Jedná se tedy o to, chcete-li tuto výpravu
podniknouti.“

„Jsem pro to, aby se podnikla,““ pravil Čmelák, „když jsme se ne
báli žab, nemusíme se ani myší báti.“

„To je sice pravda,“ podotkl Komár, „ale mne by byly žáby má
lem pohltily a nerad bych se ještě jednou ocitl v podobném postavení.“

„A já,“ vece Kobylka, „se bojím myší ještě více nežli žab.“
„A co ty tomu říkáš, Chrobáku?“ ptal se Cyrček.
„Hm, já v nejhorším případě uletím,“ odpověděl Chrobák.
„Ale to mohou ostatní také,“ zvolal Cvrček, „„rtyslím tedy, že se

nemusíme ničeho báti.“
Tím bylo rozhodnuto a ujednáno, že se tedy půjde, ale jen k vůli

tomu, aby se dodržel program, jak prohlásil Čvrček. A poněvadž Pa
vcuk, 3 nímž se Cvrček před nějakou chvíli byl setkal, předpovídal
blížící se změnu počasí, rozhodli se, že ještě dnes večer se vydají na
cestu.

„Ale kam?“ tázal se Cvrček.. „Polí je velmi mnoho a táhnou se
kolem lesa na všecky strany.“ o

„Půjdem, kde je to nejblíže,“ navrhoval Čmelák, „já tu znám ne
příliš daleko jedno velké pole, tam vás dovedu. |
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sebrali se tedy před večerem a šli. Nebyli ještě daleko, když potkali
Šneka. Kráčel pemalu a velmi namáhavě, neboť nesl na zádech celou
svoji chaloupku. Jakmile zpozoroval, že se někdo blíží, vlezl ihned do
chaloupky a zavřel dveře na závoru. Naši muzikanti chtěli jíti svou
cestou dále, ale Chrobákovi to nedalo. Zastavil se a začal zpívati:

„Vystrě, Šneku, vystrč růžky,
dám ti krejcar na tvarůžky,
nevystrčíš-li své růžky,
hodím já tě do kalužky,
a z kalužky do rybníka,
tam tě chytne velká štika,
a z rybníka do Moravy,
tam tě chytnou hastrmani.

Když Šnek. slyšel tuto posměšnou písničku, otevřel okno své cha
lcupky a jak byl v domácí čepici s dýmkou v ruce, vystrčil hlavu
a zvolal: „Který uličník to tady na mne pokřikuje?“
„ Zhrobák se ovšem nepřihlásil, zato Cvrček pravil: „Nic za zlé, pane
Sneku. Jsme cestující hudebníci —“

„Aha! potulní muzikanti!“ zvolal Šnek. „„Ano,ano,ti mají ve zvyku
obtěžovati domácí pány, jako jsem já. A proč nejdete svou cestou?
Čeho si přejete?“

„Chtěli jsme vám, pane domácí, jen trochu zahráti,“ pravil Cvrček
žertem.

„Hm, proti tomu bych nebyl,“ pravil Šnek, „ale co je mi platna
muzika, když si nemohu zatančit?“

„Pročpak ne!?“' zvolala Kobylka. „Já bych si s vámi hned zatančila.“
„Děkuji, panenko, děkuji,“ pravil Šnek, „ale tancovat s domkem na

zádech, to je trochu nepohodlné! A kampak vlastně, páni muzikanti,
'jdete? Patrně hrát někam na posvícení nebo na svatbu!“

„Ale ne,“ odvětil Cvrček, „máme namířeno na pole. Chceme dávati
myším koncert.“

„Myším koncert!“ opakoval Hlemýžďv úžasu. „Kdopak tohle jakživ
slyšel!“

„Umění, zvláště hudba, je pro každého, kdo ji dovede pochopit a zní
se těšit,“ pravil Cvrček. „ostatně myši prý si také rády zatančí, jak
stojí v písni:

„„Tencujte, myši,
kde která slyší“ atd.

Šnek chvilku přemýšlel, bafal z dýmky a potom povídá: ,„Cose mne
týče, já vych k myším nešel, ani vám bych to neradil, ač jste se mi
posmívali...“

„„Pročpak, pane domácí?“ ;tal se Cvrček.
„Proto, že myši jsou zvířata odporná a nebezpečná. Kromě toho

hudbě pranic nerozumějí, pokládajíce své ohavné pištění za nejkrás
nější muziku.“

„Inu,““ pravil Cvrček, „svoje nejlepší a nejmilejší.“



Str. 20 LY LVLYY? LYYLYLYPLYYWLYUYU ANDĚL STRÁŽNÝ(C

A Kobylka doložila, zpívajíc:
„Každý jen tu svou
má za jedinou,
všecky krásy světa,
všecky krásy světa

v ní vidí“

„To je z „Prodané nevěsty,““ že ano?““ zvolal Hlemýžď. „„Nu,zahrejte
mi z ní něco, ale jen hodně volného; jinak bych se nezdržel a začal
bych skákati na jedné noze, an jich víc nemám.“

Zahráli mu tedy:
„„Rozmysli si, Mařenko, rozmysli,
na své štěstí dobře pomysli. ©
Máš cestu před sebou převábivou,
nedej se svésti, nedej se svésti
marnivostí svou.“'
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Šnek byl velmi dojat a děkoval se slzami v očích:
Naši hudebníci potom šli dále a Šnek ještě za nimi volal: „Ale bu

dete-li ieště zpívati tu posměšnou písničku, tak se za vámi rozběhnu
a uvidíte!

„No, no, jen moc neutíkej, aby ses neunavil,““ odpověděl mu Chrobák.
Touto příhodou poněkud rozjařeni, šli naši hudebníci vesele dále

a vyšedše brzy z lesa, spatřili před sebou veliký lán obilí. Byl již večer.
Slunce již zapadlo a jen odlesk růžově zlatých červánků zářil na vrchol
cích stromů. Lehounký večerní vánek šuměl, kolébal klasy a tichounce
pěl jim ukolébavku:

„„Spěte, spěte, polní dítky, „„Spěte, spěte, skloňte klásky,
kolébám vás jako kvítky. však nad vámi bdí moc lásky,
Ve dne jste se vyhřály ta i v noci s vámi jest,

na sluníčku, spěte tiše —
čas, byste se vyspaly bude zářit tisíc hvězd
-při měsíčku. s nebes výše.

ZO
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J. Marcol Svoboda:

o opici Gogovi.

Kdykoliv šel Josífek, syn pana řídícího Nováka ve Kvítkovicích, po
Novém roce 191* pro rohlíky ke snídaní, čekali na něho ve škole dlouho,
tuze dlouho. U pekaře Síbka měli totiž od Vánoc opici, jíž říkali Gogo,
a Josífek by měl zkažen snad celý den, kdyby si s ní ráno trochu
nepohrál. Proto pocelý leden i únor nebylo ve škole snídaní bez
mrzutosti, když všichni čekali na rohlíky a Josífka nebylo. Přišel-li
tuze pozdě, trestali ho tím, že musel do třídy bez snídaní, aby prý
nezmeškal. Ale pomohlo to den, potom zase bylo po staru. Ze bylo
ve středu a v sobotu odpoledne prázdno, proseděl u Goga celý čas
a nevábili ho ani kamarádi, ani sáňky, ani sníh, tím méně úlohy.

Má-li býti hvozd dobře hlídán, nejlépe prý jest udělati hajným pyt
láka! Proto dostal Josífek, aby byl konec mrzutostem a toulkám,
k svátku dárkem Goga. Šíbkovi prý se rádi opice zbyli, ale Josífek
byl radostí bez sebe a byl to jistě nejradostnější svátek jeho života,

Ve škole pod schody byl prostor, kde bývaly metly a smetáky na
čištění školy. Malé okénko osvětlovalo výklenek a bylo tam v zimě
teplo, protože jednu stranu tvořil komín kuchyně, a v létě chladno,
neboť slunko okénkem nepálilo. Dali tam Gogovi starý kabát a schoulen
u komína přijímal se strachem návštěvy, jež mu Josífek první dny
vodil bez přestání. Než zájem dětí o chlupatou opici pohasl brzo a jen
Josífek a domácícítili, že jim přibyl nový podnájemník.

S počátku dlel Gogo ve výklenku dnem i nocí. Potravu příjímal jen
z ruky Josífkovy, za týden však byl již přátelštější k domácím a ve
výklenku zůstával spíše proto, že se bál zimy a chladu, jež z chodeb
dveřmi k němu pronikaly. ,

Velikou událostí u řídících bylo, když přišel Gogo po prvé do ku
chyně. Našel zálibu na peci, kde bylo teplo a kde nikomu nepřekážel.
Od té doby byla pec jeho pelechem a všichni s ním byli spokojeni,
protože si v jídle nevybíral a Josífek ho ošetřoval jako dítě, že byl
čistý i čistotný. Ani služka Apolena nic proti němu neměla, třebaže
první dny se bála, kolik s ním bude práce, že prý dají dosti úklidu
kočka a pes.

Za pršlavých dnů jarních zaměstnával Gogo zcela nejen Josífka,
ale též jeho sestry Milanu, Mařku a malou Svatavu. Ba i dědeček se
mu nasmál dosti, když hopkal po kuchyni a na vybídnutí: ,,Gogo,
packu!““ podával pravici všem po řadě. Zdomácněl zcela, ale cizích se
bál ještě stále. Proto školu opustit nesměl, ani na dvůr!

Radost z opice byla vé škole všeobecná, ba Josífek pilností před
honil celou třídu. Ale do kalichu radosti přišla zrovna tehdy první
a neposlední krůpěj pelyňku. |

Gogo zdomácněl příliš. O velikonočních prázdninách čistila se škola,
proto děti byly celý den venku, k veliké radosti paní řídící, která pekla
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sváteční koláče a velebila okolnost, že dědeček a pan ří
stele a děti s nimi a domů chodí se jen najísti.

Všude po kuchyni byly plechy s nakynutými Koláči; paní řídící od
běhla na dvůr pro suchá polínka, aby oheň pod troubou mohla říditi
snáze než s uhlím.

Sotvaže opustila kuchyni, Gogo skokem se octl na stole. Viděl dobře
s pece, jak paní řídící nadívala mákem a povidly kousky těsta a je
zavíjela, proto bleskem opět koláče rozvíjel a mák i povidla strka
do huby.

Paní řídící vypadlo dříví ze zástěry, když se vrátila a spoušť viděla.
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Gogo seděl již zkroušeně na peci, ale veliký smeták po prvé ho po
učil, zač je toho loket napodobovat člověka při vaření. Od té doby
stačilo při vaření postaviti ke kamnům veliký smeták chlupy vzhůru
a jím zatřepat, jevil-li Gogo větší nepokoj, a bylo bezpečno.

asem i tento strašák zevšedněl. Když kdysi celou kuchyní voněly
řízky, Gogo v samotě neodolal, skokem byl na kamnech, s hlukem od
hodil. s pekáče poklici, chytil největší řízek a zase skokem byl na
peci. Paní řídící přiběhla po hluku ze dvora, ale jen viděla, že si Gogo
popálil tlapky, ba že si spálil na plotně i chlupy. Třebas skučel ještě
první bolestí, přidala mu několik ran rákoskou a byl zase vykázán
a trvale pod schody.

Do kuchyně již nesměl, ale polovice máje mu otevřela touženou
cestu na dvůr, kde teprve dokázal, že opice především napodobuje
člověka.

904 .
Koutek pro ruční práce.

Milí chlapci! Divíte se asi, kde jsem se tu vzal! Před třemi roky jsem Vás po dvouleté
zábavě a spolupráci opustil. Celá tři léta putoval jsem po cestách, kde jsem se s Vámi
nesetkal; setkával jsem se s jinými hochy, s kterými jsem se bavíval jinak než s Vámi:
provozovali jsme hry a jiná tělesná fovičení. A nyní po tomto tříletém putování na
vrátil jsem se „„domů““,abych si na stará léta trochu odpočinul. Ale p. redaktor Vašeho
„„Andílka“ dověděl se o mém návratu a dopsal mi; dovolával se Vás, že prý si přejete
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v „„Andílku“ opět „„IKoutekpro ruční práce“ a někteří přímo že by chtěli návod k vá
zání knih. Znám p. redaktora osobně; je to dobrák, kterému je těžko něco odepříti,
poněvadž sám každému udělá, co může. Proto ani jsem si pořádně neodpočinul, vy
dávámse na cestu k Vám a svolávám Vás do našeho koutečka. Chci Vás po celý rok dle
Vašeho přání vésti k tomu, abyste si dovedli svázat knihu. Řeknu Vám však napřed.
že z Vás nechci udělat knihaře. Knihař je řemeslník —-někdy i umélec — který se musí
tři roky učiti a pak býti tři roky pomocníkem, než se může státi mistrem. Nemůžete
tedy očekávati, že se tolik naučíte za těch několik hodin. Proto také bych Vám ne
radil, abyste se pustili do vazby vzácnějších knih; tu popřejte raději výdělek knibaři.

Tedy začneme! Jako pracovní stůl nám poslouží obyčejný stůl, na který dáme pod
dožku buď lepenkovou nebo prkennou. Knihaření bude vyžadovati více potřeb, materiálu
i nástrojů, než vyžadovalo lepenkářství a výroba hraček, čímž jsme se až dosud za
městnávali. /.ni Vám dnes nesdělím všechny ty potřeby; jen to nejnutnější pro začátek;
ostatní pak dle postupu práce.

Při knihařství nemůžeme postrádati ostrého nože, nůžek a úhelného železného pra
vítka, kteréžto nástroje již známe. Dále si opatříme: knihařskou kostku na hlazení pa
píru. Kupovat si ji nemusíme; máme-li doma nepotřebný již kartáček na zuby, po
užijeme jeho držala, když jsme je trochu ubrousili pilníčkem na jedné straně do špičky.—

Předsádkový papír; otevřete-li vázanou knihu, list mezi deskou a titulním listem
knihy se nazývá předsádka; druhý list předsádkový je přilepen uvnitř na desce.

Knihařský maz, lepidlo uvaříme z pšeničného škrobu; dvě vrchovaté lžíce škrobu
rozpustíme a rozmícháme ve */, litru vody a lijeme do 4 1 vřící vody za stálého mí
chání; jakmile tekutina je sklovitá a začínáhoustnout, přestaneme vařit. Upozorňuji,
že lepidlo při chladnutí houstne; tedv pozor, aby nebylo příliš husté ! Nevařme lepidla
nikdy mnoho, neboť zkysne. Uchráníme je před tím, když dáme do něho trochu kyse
iny salicylové nebo kamence. Lepidlo roztíráme štětinovým štětcem.

Při práci budeme vždy potřebovati zástěru a útěrku.
Tolik pro dnešek; vlastně ještě žádná práce, jen malá příprava k ní.

Zdraví Vás strýc Vojtěch.

OKÉNKA. 6
Svatováclavské slavnosti, které byly výstavu svatováclavskou a zvláště nej

zahájeny v květnu posvěcením chrámu dražší skvost — velechrám sv. Víta
sv. Víta, vyvrcholily mohutnými oslava- s hrobem sv. Václava. Ještě se v něm
mi spolkovými, hlavně orelskými, kon- pracovalo — úplně hotové dílo bude
cem června a počátkem července. Zůčast
milo se jich i mnoho tisíc cizinců, hlavně
„Jihoslovanů, Poláků, amerických Čechů,
Francouzů, Angličanů a j. Mezi nimi
bylo i mnoho vynikajících hodnostářů
<uchovních i světských, a ti všichni vi
děli, jak oddaně ctí většina našeho ná
roda sv. Václava, světce tak známého
a milého i všude v cizině. Při cvičeních
a při velkých průvodech Prahou poznali
také zdravé jádro našeho národa i krásu
našich: národních, zvláště moravských
krojů. Tak přispějí letošní oslavy také
k lepšímu poznání našeho národa v ostat
ním vzdělaném světě. — Jistě i mozí
= našich čtenářů byli letos v Praze, pro
hlédli si její vzácné památky i bohatou

odevzdáno veřejnosti teprve při dalších
hlavních slavnostech dne 28. září. —
K těmto slavnostem zavítá do Prahy
opět mnoho vzácných hostí z ciziny.
Také na našich školách a úřadech bude
tento den důstojně oslaven. — Nejkrás
nější a nejtrvalejší památkou zůstanou
ovšem četná sdružení katolických ji
nochů, dívek i dětí, kteří slíbili, že budou
žíti podle vzoru sv. Václava a posilovati
se k šomu zvláště častým sv. přijímáním.
Jede je to možno,přidružte se i vy
k těmto svatováclavským legiím!

Chrám sv. Víta — šestým největším
kostelem světa. Největším chrámem světa
je chrám sv. Petra v Římě. Kdyby byly
z jeho nitra odstraněny postranní oltáře.
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kaple a sochy, mohla bv jeho ohromná
prostora pojmouti asi 50.000 až 55.000
lidí. Plocha chrámu měří totiž 15.160 m?.
Na druhém místě je proslulý gotický
chrám sv. Karla Borom. v Miláně, zbu
dovaný z bílého mramoru. Jeho plocha
má 8.406 m? Třetím podle velikosti je
chrám sv. Pavla v Londýně, který měří
7.875 m? a pojme 15.000 lidí. Na čtvrtém
místě je slavný chrám Hagia Scfia v Ca
řihradě, kdysi katolický, přeměněný dnes
v mešitu. Měří6.890 m*. Na pátém místě
je pařížský chrám Matky Boží o ploše
5.955 m? a hned po něm přijde chrám
sv. Víta na Hradčanech, který v dnešní
své dostavěné prostoře ©—máplochu
5.625 m?.

Pronásledování katolíků v Mexiku
bylo konečně zastaveno. Vláda mexická,
ustoupila od krutého provádění svých
protináboženských zákonů a ujednala

(Cvweuvwe ANDĚL STRÁŽNÝ

s církví katolickou smír. Od července
letošního roku mohou se tedy skoro po
3 letech opět svobodně konati boho
služby v mexických kostelích a kněží
mohou přisluhovati věřícím svátostmi.
Ani tam tedy nebyla církev přemožena'

Školák Kája Mařík bude těšiti letos.
zase snad po celý rok naše čtenáře no
vými zajímavými příhodami, jež nejsou
v knižním vydání. Těm svým novým od
běratelům, kteří ho snad dosud neznají,
ovšem doporučujeme, aby si přečetli
také starší jeho příběhy. Vyšly v 5 sil
ných svazcích s pěknými obrázky ná
kladem Občanské tiskárny v Brně. Tam
též vychází nové poutavé dílo téhož
spisovatele F. Háje „„ŘídícíchMárinka“
Právě vyšel 2. a 3. svazek, jenž přináší
mnoho veselých příhod vtipné dvojice
Márinky a Věny. Dopcručujeme jej všem
kteří si zamilovali „„Káju“' i „„Márinku“,

Ze strýčkovy mošničky žertíků a vtipů.
Malýrybář. Pan učitel po prázdninách:

„„A měl jsi, Karlíčku, lístek, když jsi
chytal v prázdninách ryby? —Karlíček:
„„Prosím, pane učiteli, ryby nejdou na
lístek — ony jdou na žížaly.“

Šetrná dceruška. Slavný zpěvák Lev
Slezák poslal malou dcerušku s psaním
na poštu a dal jí peníze na známku. Za
chvilku se dceruška vrátí a povídá ra
dostně: „„Tati, uspořila jsem korunu za
známku —hodila jsem psaní do schránky
zrovna, když se nikdo nedíval!““

Pro dobré jazýčky. Říkejte rychle:
švec sněd šest švestek. — Šel pštros

s pštrosicí a pštrosaty. — Pokopete-li
mi to pole nebo nepokopete-li mi to pole?
— Před potokem pět kopek konopí, za
potokem pět kopek konopí.

Hádanka po návratu z Prahy. „,Co
vidíte na pravé a co na levé ruce,
když jdete po Karlově mostě?“ —
Sochy? — Vodu? — „I ne! Na pravé i na
levé ruce uvidíte — pět prstů !““

Ušetřil tatínka. „„Tatínku,“ tázal se
malý Pepík svého otce na konci školního
roku, „„jste rád, když pro vás ušetřím
5 kcrun?““ — „„Ovšem že,““ pravil otec,
„ale jak to chceš provést?““ — „,No, já.
jsem je už pro vás ušetřil. Přece jste mně
je slíbil, když přinesu domů pěkné
vysvědčení, a já jsem přinesl špatné.““

Ze školy. Pan učitel vykládá o ho
lubech a při tom se chce zmíniti také
o hrdličkách. Vzpomene, že volají „,„cu
krů““!a ptá se: ,„Jak se jmenují ti ptáci?““
— Frantík vyskočí: „„Cukrovky!“

Soutěž znalosti.
Kdo to ví?

1. Kdo napsal báseň a kdo román
»+Dagmar“?

2. Jak se jmenoval vlastním jménem
básník Jaroslav Vrchlický?
3. Jaké zásluhy získaly si kláštery

o lidstvo?“
4. Kdy byl zrušen a kdy obnoven cír

kevní stát?
5. Jak se mámchovati za bouře?
6. Jak chráním svůj zrak?

Pozná mka. Letošní ročník „„A.S.“*
přinese opět tři soutěže znalosti. V kaž
dém čísle bude 6 otázek. Odpovědi na.
ně zašlete až po každém třetím čísle —
tedy z čís. 1.3. společněnejdéle do 10..
listopadu 1929. Ti, kdo zodpoví správně
nejvíce otázek, budou odměněni cen
nými knihami. Nejlepší odpověď bude
také otištěna. Výsledek I. soutěže bude:
oznámen ve 4. čísle.

Za obsah odpovídáEmanuel Masak. — Vydávásvýmtiskema nákladem
Občanská tiskárna v Brně.



A NDÉL STRÁŽNÝ
ROČNÍK 49. ŘÍJEN 1929. ČÍSLO 2.

Sv. Anna a P. Maria.
Obraz neznámého českého mistra z XVIII. století.
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P. Augustin Vrzal.
iúezi spolupracovníky ,,Anděla Strážného“', kteří si získali velké

zásluhy i o celé písemnictví české, náleží také P. Augustin Vrzal,
známý nejvíce svým přijatým jménem A. G. Stín, což jest Augustin.
Vzpomínáme ho tu i proto, že se letos dožil svého 65. roku a že se
mu při.této příležitosti dostalo i ve veřejnosti zvláštního uznání.

Narodil se dne 14. dubna 1864 v Popovicích u Kroměříže, kde jeho
otec byl menším rolníkem. Rodina čítala celkem 12 dětí, ale pečliví a
zbožní rodičové postarali se dobře o výchovu všech. Také Aloisa —
toto jméno dostal náš spisovatel na křtu sv. — dali na studie do
Přerova. A hoch vynikl brzy nadáním i pilností tak, že byl ve všech
třídách gymnasia prvním čili „„primusem“', třebas později vedle vlast
ního studia vyučoval ještě soukromě 3 mladší žáky, aby tak ulehčil
svým rodičům v jejich nemalých starostech. S vyznamenáním také
maturoval (r. 1684).
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Náklonnost ke stavu kněžskému vedla jej k tomu, že vstoupil do

staroslavného kláštera rajhradského. Když byl oblékán v řeholní šat,
dostal jméno Augustin. Po příslušných studiích byl vysvěcen na kněze
(r. 1889). Působil nejprve v klášteře, pak v duchovní správě v Domá
šově, v Syrovicích a konečně v Ostrovačicích. Všude byl od svých far
níků ctěn a milován. Teprve letos koncem měsíce srpna vzdal se pro
nemoc duchovní správy a uchýlil se opět do kláštera.

Již jako student naučil se.Vrzal polštině a ruštině. A oblíbil si ruský
jazyk a ruské písemnictví tak, že je učinil vedle vlastního kněžského
povolání svým životním cílem. Studoval je pilně po několik let a vý
sledkem těchto studií bylo veliké, skoro tisíc stran hustéhotisku čítající
dílo „Historie literatury ruské XIX. století.““Sám prof. T. G. Masaryk
velice pochválil tuto knihu a zařadil ji mezi spisy, které má znáti každý
český student. Spisovatel doplňoval ji později novými stejně důklad
nými studiemi, jež otiskoval v brněnské ,,Hlídce“', jakož i samostatným
spisem „„Přehledné dějiny nové literatury ruské“, vydaným r. 1926.
Vedle toho napsal do časopisů velké množství článků a posudků
o českých i ruských knihách a spisovatelích.|

Současně s touto svou původní spisovatelskou činností věnoval se
P. Vrzal druhému svému oboru — překládání ruských spisů do češtiny.
Pracoval tu tak horlivě a svědomitě, že se mu málokterý náš překladatel
vyrovná. Pode iménem A. G. Stín uveřejnil kolem 50 knih svých pře
kladů, množství jiných pak otiskl v různých časopisech. Některé z nich
přinesl také náš ,,Anděl Strážný ' — starší jeho odběratelé zajisté se pa
matují na pěkné ,„„Helenčinypohádky“ Mamina Sibirjaka, které pak
vyšly také samostatně v knížce.

Tato bohatá činnost byla letos uznána také světskými úřady. Mi
nisterstvo školství a národní osvěty poslalo dne 29. dubna 1929 P.
Vrzalovi dopis, v němž ministr Štefánek píše: „Vzpomínám na veliké
zásluhy, kterých jste získal svými výbornými překlady z ruské litera
tury, v nichž vzorná správnost se spojuje s pečlivým ryzím a pěkným
českým slovem, i na Vaše literární historické práce z tohoto oboru a vy,..

lslovuji Vám za tuto osvětovou činnost děkovné uznání.
Také „Anděl Strážný“ přeje svému bývalému přispívateli, aby nyní

v tichu klášterním mohl ještě dlouho pokračovati ve své záslužné čin
nosti! |



J. Marcol Svoboda:

O opici Gogovi.II.
Josífek vyhledal kdesi opasek po zhynulém psu Karošovi, upjal Go

govi kolem krku, opasek upevnil na dlouhý řetěz a Gogo šel po prvé na
procházku na dvůr. Zrovna pod oknem kuchyně měl boudu Sultán,
veliký silný pes, který vyletěl z boudy jako divý, jakmile Josífka.a.
Gogo spatřil. Gogo ulekaně couval za záda Josífkova, ale Sultán dorážel
tím zuřivěji a skákal směrem k nim, pokud ho řetěz pustil. Josífek

upevnil Gogo u šopy a konejšil rozzuřeného Sultána tím, že mu sedal
na hřbet a hladil ho po hlavě. Sultán se upokojil, ale přece chvílemi
zaštěkal po Gogovi, který stále seděl skrčen u latí šopy.

Po chvíli Gogo zvykl přece poněkud svému novému okolí, pobíhal
podél šopy a Josífek jej prováděl později po celém dvoře, ba blízko
Sultána. Ten několikráte ještě vyletěl z boudy, ale unaven si konečně
lehl a nechal Gogo na pokoji.

V krátké době zvykla si zvířata na sebe, ale blízko přijíti nesměla,
toho Sultán nestrpěl. Než Gogo se stal dotěrným. Vidíval Josífka, jak
sedá Sultánoví na hřbet, jak jej hladí azkusil to jednou. Sultán vyskočil
jako divý, takže Gogo spadl, ale od té doby škádlíval Sultána často,
zvláště když mu Josífek sňal řetěz. Když se Sultán nejméně nadál,
vyskočil ze zadu na jeho boudu, že zašramotila a hned byl zase dole,
takže Sultána jen polekal, ale jeho zubům ušel.
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Někdy ovšem Josífek a jeho návštěvy Gogo popouzely, a potom
byla švanda a křiku tolik, že pan řídící nebo jeho paní museli zakročit,
aby míra byla zachována.

Sblížení mezi Sultánem a Gogem pokračovalo, že na podiv všem se
tak zkamarádili, že směl Gogo i do boudy k Sultánovi, ba při teplém
červnovém sluníčku oba v klubku podřimovali.

Ale.v jedné věci nebylo se Sultánem řeči! Jakmile.:mu přinesli oběd,
musel Gogo od něho! Vypadl na Goga zuřivě, ukázal mu ostré zuby,
nohou jej odstrčil, že Gogo poslechl jemného pokynu a odešel. Pokusy
o sblížení se mu vůbec nedařily!

Časem dosáhl jen toho, že směl kousek od Sultána seděti na bobku
a přihlížeti, jak mu chutná. Ba ještě více dosáhl. Zkusil podrážděného
Sultána pohladiti tlapkou po čele. Sultán vypadl proti němu, nozdry.
se mu nad vyceněnýmizuby ostře zachvěly, ale kousnout si kamaráda
přece netroufal. Jen když mu nechal na pokoji plnou misku!

Od té doby se častěji stalo, že jej Gogo při jídle hladil po čele, a když
se Sultán nevrle otočil k němu zadem, poskočil zase k jeho čelu a
hladil svraštěné čelo vytrvale.

Jednou přišlo mezi kamarády k vojně. Sultán dostal oběd, kde mezi
zeleninou a brambory byla chutná kost, plná dřeni.Polkl rychle trochu
zeleniny, ale poněvadž mu kost zavoněla, vytáhl ji a podle mísky roz
kusoval, aby se dostal snáze k chutné dřeni.

Zrovna u něho seděl — už nezbytný — Gogo a když se Sultán od
misky odvrátil, dal se Gogo do oběda. Sultán to zpozorovalteprve
po chvilce, pustil kost a skokem byl na Gogovi. Ten nemohl utéci,
ale ucítiv na soběostré zuby Sultánovya jehosilné tlapy, mrštně pod
skočil a již byl na boudě. A když Sultán za' ním skočil, Gogo v ne
bezpečí chtěl vskočit do kuchyně, prudkým nárazem rozrazil zavřené
okno; sklo se vysypalo ven i dovnitř, Gogo se sice zachránil do okna
před zuby Sultánovými, ale zranil se sklem tak, že krev mu tekla s tváře
proudem.

Panířídící lekem zbledla, ale hned nato pochopila, co se stalo a Gogo
byl ošetřen jako pacient.

Josífek byl svědkem Gogova neštěstí, které přišlo tak neočekávaně:
a ač za nic nemohl, dostal za svého svěřence rákoskou.

Po vyhojení sice Gogo Sultána zase hladíval, ale obědy jeho už nechal
na pokoji!
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Jan Milota:

Poslední výprava Čvrčka houslisty.
(Pokračování.)

Naši hudebníci stáli 'a tiše naslouchali sladkému šelestění vánku.
Vůkol „panovalo hluboké ticho, červánky již pohasly a rychle houst
noucí šero se rozkládalo jako tmavý závoj mezi stromy i mezi obilím,
kde bylo ovšem trochu světleji.

Nikdo nepromluvil a všichni hleděli napjatě v moře klasů, rozkláda
jící se před nimi tajemně. Nebylo jim při tom docela. volno. Ačkoli
v lese, z něhož právě vyšli, se pohybovali volně a beze strachu, nyní,
majíce vstoupiti mezi obilí, báli se, protože jim připadalo jako ne
známý kraj, v němž nebyli zvyklí se pohybovati a tma, jež pozvolna
již nastávala, zvyšovala jen jejich bázeň. |

„Mám strach,“ pravil Chrobák, „abychom v té houštině klasů ne
zabloudili.“

„Já se také bojím,“ povídá Kobylka, „je tam taková tma.“
„A kde budeme koncertovat?““ ptal se Čmelák.
„Všude budeme míti posluchačů dost,““ odvětil Cvrček, „a v pří

padě nebezpečí vyšplháme se na stébla a uletíme. Nuže, srdce vzhůru
a kupředu!“

A Cvrček sám vrhl se první do hustého lesa klasů a druhým nezbý
valo, nežli ho následovati. Sli tedy, ale čím dále postupovali, tím
byla cesta obtížnější, neboť mezi obilím rostl a bujel rozmanitý ple
vel, jenž byl velmi na překážku, a v cestu stavěly se jim kameny a
hroudy, jež bylo nutno přelézati nebo obcházeti.

Není tedy divu, že je to brzy unavilo a omrzelo. Cvrček se najednou
zastavil a pravil: „Cesta je velmi zlá a zde právě je volnější místo.
Dále tedy nepůidem, zahrajeme zde několik kousků a potom se zase
vrátíme.“

Všichni radostně souhlasili a kapela tedy ihned spustila.
Jak to myši zaslechly, začaly se sbíhati se všech stran, ale necho

valy se tiše, ani neposlouchaly hudby, -jak by se bylo slušelo, nýbrž
běhaly kolem jako posedlé a velmi rozčileně pištěly. Čím dále, tím

více jich bylo a pištěním svým ohlušovaly hudebníky, a pomalu anihudby slyšeti nebylo.
Když pak úplně uzavřely kruh okolo hudebníků astávaly se čím

dále dotěrnějšími, dostal Chrobák strach, hodil si buben na záda a jal
se šplhati na nejbližší stéblo.

To bylo jako znamením pro ostatní, a tak v okamžiku byli všichni
nahoře a dívali se dolů na zmatené pobíhání myší, které nemohly po
chopiti, kam se najednou kapela poděla.

Hudebníci pak seděli docela tiše, aby se neprozradili, a když se myší
rozutekly a nad lesy vyhoupl se měsíc, slezli dolů a vydali se na
zpáteční cestu.
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II. Výprava ke skřítkům, setkání s Hejkalem, Kobylka nevěstou a jak

se to všecko skončilo.

1.

Druhého dne Cyrčkovi společníci po šťastně překonaných obtížích a
trampotách si odpočinuli, ale dopoledne byli již zase pohromadě na
obvyklém místě a hovořili o myších, jaký je to nevzdělaný pronárod.
- „Nemají pro hudbu ani nejmenšího smyslu,“ mínil Čmelák.

„Bylo to horší, nežli v Zabokrkách,“ podotkl Chrobák.
„Jakživa jsemnezakusila tolik strachu a úzkosti, přiznávala se Ko

bylka. „Nohy se mi třásly a musila jsem se křečovitě držeti stébla,
abych nespadla dolů mezi myši, jež pode mnou pobíhaly a píštěly.“

„Přes to jsme to vyhráli!““ zvolal Cvrček. ,,Můžeme býti hrdi na to, že
jsme podnikli tuto nebezpečnou výpravu a radovati se, že se nikomu
nic nestalo. Vytřeli jsme pěkně těm hlodalkám zrak —“

„Ale já bych tam už přece vícekráte nešel,“ podotkl Komár.
„Buď bez starosti,“ odvětil Cvrček. „Vícekráte nás ty hlodalky ne

uvidí! Učinili jsme v zájmu dobré věci, co jsme mohli, a nyní máme jiné
starosti. Jak víte, zbývá nám ještě podniknouti výpravu ke skřítkům
do lesa, k trpaslíkům do skal a ke králi brouků, roháčovi, ale pochybuji,
že nám bude možno vše to vykonati. Byl jsem před chvílí u pavouka
křižáka, jenž na blízku mého obydlí má velkou síť. Chodíval jsem k němu
každého dne a vždy jsem ho nalezl uprostřed pavučiny, což zname
nalo, že bude pěkné počasí. Dnes však byl skryt ve svém doupěti a marně
jsem na něj volal — patrně spal. To je neomylné znamení, že nastane
změna počasí a že bude pršeti. Musíme si tedy pospíšiti, chceme-li ještě
něco vykonati. Souhlasíte tedy, abychom ještě podnikli výpravu ke
skřítkům do lesa, či chcete si raději před nastávající změnou vyhledati
bezpečné úkryty?“'

„Mně je to jedno,““ pravil Chrobák, „mám dosti času, nežli začne
pršeti.“

„Čo se mne týče,“ pravil Komár
schovám a ukryji.“

„Já taky si včas někam zalezu,“ ozvala se Masařka.
„„Mněje slunečný a suchý čas nejmilejší,“ pravila Kobylka, ,„„vmokru

a dešti ani nevycházím.“
„Já také,“ vece Čmelák, „ale půjdou-li ostatní, neopustím jich a jdu

také“
„I mně je krásný teplý čas nejmilejší,“ pravil konečně Cvrček, „ale

přesto souhlasím s Čmelákem; neboť pro dobrou věc nutno se oběto
vati. Až nastane deštivé počasí, rozejdeme se a každý se postará sám
o sebe, jak mu nejlépe bude možno.'

S tím všichni souhlasili a rozhodli se, že ještě dnes vydají se na cestu
ke skřítkům.

já vždycky se někde pod listem3)

2.

Jakmile slunce se sklonilo k západu, vzali naši hudebníci své nástroje
a vyrazili do lesa. Ještě nepršelo, ale zdvihal se vítr a na západě hro
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madila se zlověstná mračna. To však naše společníky tak neznepoko
jovalo, jako že šli nazdařbůh a nevěděli ani, kde mají skřítkovésvá sídla.

„Však se někoho zeptáme,“ mínil Cvrček.
„Ale koho?““ zvolal Chrobák. .,„Málokdo to ví, neboť skřítkové se ve

dne neukazují a možnoje spatřiti jen za měsíčníchnocí a to na místech
tajných a nepřístupných. Já sám, ač mnohdy celé noci lítám, jsem jich
nikdy nespatřil“

„Já také ne,“ podotkl Komár.
„U vod se prý nezdržují,“ poučoval ho Chrobák.
„Já jich také nikdy neviděla,“ ozvala se Kobylka.
„Bodejť by viděla ve dne a na louce,“ smál se Chrobák.
„Podivný národ,“ pravil Cvrček, „snad jich ani neuvidíme.“
„I uvidíme,“' jistil Chrobák, „„neviditelní isou jen tenkráte, mají-li na

hlavách své čapky.“
„A nemusíme se jich báti?“ ptala se Kobylka.
„Nemusíme,““ odvětil Chrobák, „naopak zahrajeme-li jim k jejich

tancům, budou velmi rádi a hojně nás pohostí i podarují.“
Tím jsouce všichni uklidněni, ubírali se dále. Brouků, které potkávali,

ptali se na skřítky, ale ti o nich-ničeho nevěděli. Pojednou zaslechli
z lesa jakési houkání: hej-hou, hej-hou, hej-hou!“ Všichni se polekali,
neboť nic podobného dosud nikdy neslyšeli.

„Co je to?'“ ptal se druh druha.
„Snad nějaký drvoštěp,“ mínil Cvrček.
„Nebo houbař,“ hádal Čmelák.
„Spíše hajný, prohodil Komár.
„Já myslím,“ pravil Chrobák, „,že to jsou pasáci pod lesem na past

vině, a houkají na sebe z rozpustilosti.“
„Lítám dosti často do lidských příbytků a znám tedy zvuky,jež lidé

vydávají,“ pravila Masařka,„ale tenhle hlas se mi nezdá býti lidský“
„Copak by to tedy bylo?“ smál se Chrobák.
„snad sova, něbo káně,“ mínila Masařka. í
Čo se takto dohadovali, ozvalo se houkání: ,„hej-hou! hej-hou! hej

hou!““ mnohem blíže, a za nějakou chvilku spatřili, jak nedaleko před
nimi z houštiny vystoupil podivný muž. Byl maličký a všecek porostlý
srstí. Vlasy mu splývaly na záda a vousy na prsa. V ruce držel dlouhou
sukovitou hůl a právě před nimi se najednou zastavil a přiloživ dlaně
k ústům jako trubku zahoukal: „,hej-hou! hej-hou! hej-hou!“ až se to
po lese rozlehlo.

Cvrčkovi společníci se ulekli a rozběhli se na všecky strany, aby se
ukryli, ale Cvrček zůstal státi a když přišel po stezce“až k němu po
divný muž, pozdravil ho: „Dobrý večer, strýčku!“

„Hoho! Cvrček!“ zvolal podivný muž se smíchem. „Podívejme se!
Kam pak, kam, Cvrčku?“

„Ale jdeme hrát lesním skřítkům,“ odpověděl Cvrček, a tím mimo
volně prozradil své společníky, neboť lesní muž ihned se ohlížel a potom
zvolal s podivením: „S kým pak jdeš? Nikoho tu nevidím!“

„Schovali se před tebou,“ podotkl Cvrček.
„Proč?““ podivil se lesní muž. „„Báli se?“
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„Báli,“ přisvědčil Cvrček.
„Jen ať vylezou! Mne se nemusí báti,““ pravil na to lesní muž. ,,Jsem

jen ubohý Hejkal, chodím po lese a hejkám.“
„A proč to děláš?““ podivil se Cvrček.
„Inu proč — za trest,“ odvětil Hejkal.
„Jak to?“ zvídal Cvrček.
„Ale chodíval jsem za mladých let pytlačit,“ povídá Hejkal. ,„Jedné

měsíční noci byl jsem v lesním průseku na čekání. Chodila tam bílá laň
a tu jsem chtěl dostati, ale dosud jsem marně na ni čekal, nikdy mi ne
přišla do rány. To mne tak dráždilo a rozčilovalo, že jsem zapomněl
všech pravidel opatrnosti, ba nevěděl jsem ani, že právě ona noc
byla nocí svatojanskou, kdy les je plný kouzel a tajemných lesních by
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Od té doby bloudím po lesích a hejkám ...

tostí. V té době nemá člověk do lesa choditi, tím méněloviti. Ale já byl
jako slepý a hluchý, ničeho jsem nedbal a jen čekal na svoji bílou laň.
Najednou se mi ve mlází zamihlo něco bílého a já bez rozmyšlenístřelil!
Nešťastná to byla rána! V zápětí jsem zaslechl jako podivné zaúpění,
les se náhle rozšuměla hrozivě zahučel. Zarazil jsem se a strach mi sevřel
srdce, ale má lovecká vášeň mne hnala k místu, kde jsem myslil, že leží
rilá laň — a hle! Na mechu ležela tam postřelená překrásná lesní
panna! Zhrozil jsem se a chci prchnouti, ale nohy se pode mnou třásly
a nemohl jsem se hnouti z místa. V tom již ozval se kolem dusot a náhle
vidím se obklopena houfem lesních panen a chlupatých kozonohů...
Odvlekli mne před svoji královnu a ta mne za trest zaklela v hejkala.
Od té doby bloudím po lesích a hejkám...“

„Ubožáku!“ politoval ho Cvrček. ,,A není ti pomoci?“
„Není,“' odpovídá Hejkal „leč by mne vystřídal jiný. A kam vlastně

jdete?“
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„Jdeme hrát skřítkům do lesa,“ odvětil Cvrček.
„Aj, aj!““ Tedy hudebníci!“ zvolal Hejkal.
„Ano,“' pravil Cvrček, „jenže nevíme, kde se skřítkové zdržují. Snad

ty to víš?“
„Jak bych nevěděl!“ zvolal Hejkal. „Vždyť jim opravují šaty nebo

střevíce a chodívám tam často. Bydlí v krápníkových skalách, plných
překrásných jeskyní a chodeb, kde prý za starých časů sídleli pohanští
bohové a zlí duchové...“

„Nemohl bys nás tam dovésti?“
„Toho nemohu,“ odvětil Hejkal, ,,„kdyby se to skřítkové dověděli,

nesměl bych jim na oči a přišel bych o svůj výdělek. Ale počkejte!
Tamhle je Světluška. Ta vás tam dovedea ještě vám posvítí na cestu.“

„Tak vám děkujem, strýčku Hejkale,“ pravil Cvrček.
„„Dobře, dobře, ale nikomu nic neříkejte,“ odvětil Hejkal a zmizel

v houštině. í
Naši muzikanti tedy šli ke Světlušce a ta mileráda se uvolila dovésti

„je do krápníkových skal... (Dokončení.)

Kek
F. Háj:

Kájovy trampoty.
(Pokračováni.)

III.
„V neděli odpůldne půjdeme na Rochota,““ říká pan lesní. ,„Jakživ

jsem neviděl takových nádherných lesních malin jako dnes tam. Už
jsem to ohlásil. K svačině nám Skrábek udělá — ty myslíš, Kájo, kakó
nebo čokoládu, ne? Toto! Pstruhy! Na másle.“

„Pstruhy,“ řekly děti hlasitě. „Ty jsme ještě nejedly.“
„Ano, pstruhy! Každý vezme košík, natrhá si malin, kolik unese,

a v pondělí je děti odnesou do Lážova. Co se posílá darem, musí
býti nejlepší.“

„To já vezmu dva košíky,“ hlásí Týna.
„Ty?““ diví se pan lesní. „/Ty, pokud se pamatuju, ty v neděli od

půldne nejradši tlučeš špačky na zahradě.“
Jak tohle Kája slyšel, už se zčerstva zdvihl, už se ukláněl mezi dveřmi

a už uháněl. Věděl dobře, kdyby jen minutu ještě zůstal, že by musil
něco říci vzácnému pánovi. Ale potom by jistě dostal „šturec“ a vy
hubováno. Utíkal a zastavil se až u průseku. Tak to on se moc. spletl
jak v panu učiteli, tak ve vzácném pánovi. Pan učitel řekl: ,„Kouká
Pánu Bohu do oken,“ a vzácný pán, přece takový lesák, který měl
snad i ptačí hnízda v lesích i zahradě spočtená, který nasekal Vojtovi
Brabencovic, až si kolik dní nemohl sednout, protože ho chytl při
tom, když vybíral ptačí vajíčka v lese, dnes řekne jako nic: ,„/Týna
v neděli odpůldne tluče v zahradě špačky.“ Kdyby tak moh', Týně
by natloukl a — myslí si tiše: „Vzácnému pánovi taky.“ Týna tluče
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špačky! A vzácný pán říká: „To mám radost, když vidím prvního
špačka. Zrovna bych ho líbal.“

„Ju, pěkně líbal, když Týna je smí tlouct. To je vždycky starosti,
aby budky byly v pořádku a pořád se nové zavěšují. A najednou, Týna
tluče špačky! Až by plakal, jak mu život zhořkl. Když Pepík Duškovic
vybral mladé špačíčky, vzácný pán se k tomu přitrefil. Nejdřív řekl
jakoby nic: ,„„Heleď,Pepíku, dej je zpátky do hnízda! Taková holátka
nemůžeš ještě doma živit.“ Pepík poslechl, a potom řekl vzácný pán:

„Doběhni k vám pro vašeho tatínka, vykážu mu dříví. A přijď s ním,
připravím si psaní na poštu, vezmeš je do Lážova!““ Pepík uháněl a
za chvíli tu byl s tatínkem. Pan lesní pověděl, co on provedl. Pantáta
Duškovic odepjal řemen a Pepíkovi namlátil. A ještě potom jej podal
vzácnému pánovi se slovy: ,„Už-mě bolí ruka, dodají mu ostatní!“
Vzácný pán mu pořádně nakroutil uši a potom dostal Pepík přes
ruce, jen vřískal.

Ale Týna pánovic tluče špačky, a vzácný pán ani muk. Inu, jako to
říká maminka: „„Nenína světě žádná spravedlnost.““ A tohle je teprve
„oharnostpuščení!“'

Rozběhne se. Maminka zrovna říká: ,„„Hochu, hochu, celý den tě
někdy nevidím!““ Tatínek dojídá druhý talíř houbové bramboračky:
„Nemáš doma stání, Kájo! Copak nemůžeš přijít dřív domů?“

Kája sedá na lavici u kamen: ,/Tatínku, já už k pánovům chodit ne
budu. Jejich Týna v neděli odpůldne tluče špačky v zahradě. To bych
se tam naučil pěkným věcem! A do školy už bych taky neměl chodit.
Pan učitel řekl: „Nic nedělat to je jako koukat Pánu Bohu do oken!“
To je přece ,„,oharnostpuščení“.

Tatínek jen maličko stiskl rty a potom řekl: ,„Copak o to! Naše ma
minka taky tuze ráda v neděli po požehnání tluče špačky na zahradě.“

Táák! Kája div nezaplakal. Když už i jejich maminkatluče špačky,
to už je zle! Moc zle! Maminka přece zrovna špačíčky tolik měla ráda.

Maminka se usmívala: „To se jen tak říká, Kájo, když někdo klimbá,
že tluče špačky.“

Teď Kája dobře rozuměl: ,,Má zlatá maminko, teď už tomu rozumím.
Ale žádný mi to nepověděl tak jako vy. A v neděli půjdeme na Ro
chota na pstruhy a na maliny.“

„Curkuf““, lelky i tlučení špačků, to už leželo vysvětlené za Kájou.
„„To mám radost, maminko, že bude zejtra čtvrtek, prázdno. Na

Dobříši mají prázdno ve středu a v sobotu odpůldne. To nic není. To.
je „rozparcerovaný' prázdno.“

„Jak to teď mluvíš, Kájo? Kde jaké slovo slyšíš, kterému nerozumíš,
hned je opakuješ, jenže špatně. Říká se „parcelovat“. A když nevíš, co
je to, neříkej to!l“

„To já vím, maminko, moc dobře, co to je. To je jako rozdělené
prázdno, a zejtra si budeme hrát na tu starou Kanimůru s bradavicí
na nose jako palec. Tu může dělat vzácná paní.“

Maminka se lekla a pleskla ho přes ruku: ,„Opovaž se něco takového
řeknout! Tu čarodejnici můžeš hrát ty. Drmola jsi dost velký. Ještě
jednou ti říkám: Opovaž se! Teď se pomodli a spi! To bys mezi lidmi



Žebračka.
Obraz Gabr. Maxe.
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neobstál, kdybys takhle mluvil s dospělými! To by leda řekli © tobě:
„Je to otevřhuba!“' Kája už klečel, už se začínal modlit, ale jak slyšel
tohle slovo, vyskočil, skulil se na postýlku a smál se tak upřímně, že
i maminka se usmála. „To jsem jak živ neslyšel, maminko, to bude
Zdeňa koukat, až jí řeknu „otevřhubo“. A což Týna!“

„Kájo, co pak ti to napadá? To vůbec nesmíš říkat!“ trochu se zlobí
maminka.

„A vy mi to, maminko, smíte říkat?“' diví se Kája.
„Od toho jsem matka, abych tě kárala a napomínala,“ říká ma

minka. Nějak podezřele dívá se po skříni.
Kája už klečí a modlí se. Potom říká tiše: „„Maminko, já myslil, že

od toho jsou maminky, aby daly klukům na noc jablíčko a pohla ily
ie.“ Dostal obojí a šťastně usnul.

IV.

Kája se Zdeňou už měli dávno uděláno, že ve čtvrtek vstanou vždycky
nodně brzo, aby toho prázdna užili. Kája poránu jen tak kalhoty po
táhl a šel, jak říkal, pobídnout sluníčko, aby zčerstva se vykutálelo.
Pan lesní, který už šel do lesa, se podivil:

„Mně se zdá, -že chodíš od dvou hodin v noci od stromu ke stromu
a burcuješ ptáky, viď, Kájo? Ty musíš, chlapče, to ponocenství dostat!
Běž se dospat! Je chladno poránu, a ty jen tak v „negližé“.

Kája natáhl ouška: ,/To je jako, prosím, v kalhotkách?“
„No,““ smál se pan lesní, „vůbec myslím.“
„To je moc hezké slovo, vzácný pane. „Negližé“.Vida, když v něm

nejsou „r“, tak to nepopletu. Jestli pak chodila ta stará Kanimůra
s bradavicí jako palec taky v negližé?“

„To nevím, Kájo,“ směje se pan lesní. „Neměl jsem tu čest ji po
"nat.“

„Ju, pane,“ zapomněl se Kája a hned opravil: „Vzácný pane,
ta čarovala jako nic?“

„To Týna povídala, vid?“ ptal se pan lesní.
„Týna! Moc krásně. Budeme si dnes na to hrát. Já budu dělat

toho vemblouda, vzácná paní by mohla tu starou Kanimůru. Má
vzácná paní na nose bradavici nebo ne? Mně se zdá, že ne. Třebas
ještě naroste. Jestli je kořínek, tak naroste jako nic. Já bych se
třeba doběhl zeptat?“ dívá se tázavě na pana lesního.

„Já bych ti, chlapče, ani neradil. Naše maminka na tohle to moc
časné burcování nedrží. Říká, že je dost času, až sluníčko vstává.“

„To je, prosím, vzácná paní po Týně. Ta taky moc nerada brzo
vstává. Povídal jsem jí včera, že řekl pan učitel: „Ranní hodina
má zlato v ústech. Smála se: „Leda zívání. Kdepak zlato! Kájo!
Voco, že pan učitel vstává až v půl osmé?“ Tak jsem řek': „Voštulec.'
A dnes tam doběhneme. Hned jsme nemohli, třeba bylo „voco'.“

„fo bych ti neradil, chlapče! Do toho ti docela nic není, kdy
pan učitel vstává.“

„Prosím, vzácný pane, když se řekne „voco'?“
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„Já vím,““ směje se pan lesní. „„Jak se řekne „voco“, musí se buďto
uhánět nebo zčerstva ptát. Běž se dospat!“

Kája poslechl, ale byl tuze rád, že maminka už vstávala.
Jenže se hned zlobila: ,„„Copakje to za způsob tak časně chodit

do lesa?“'
„Má zlatá maminko, to není tak moc časně. Musíme přece čtvrtku

užít. To se to hned pozná, když člověk celou noc nejí, jak má potom
hlad. Dostanu mlíčko? Já mám dnes práce! Nejdřív se zeptat vzácné
paní, jestli má kořínek na bradavici na nosejčku, že bysme třeba
s tou Kanimůrou počkali, až vyroste.“

Maminka spínala ruce, ale Kája to neviděl.
„Potom se zeptat, jestli chodí vzácná paní po ránu v negližé. Potom

doběhnout k panu učiteli do Lážova zeptat se, kdy vstává.
„To je všecko?““zeptala se maminka vážně a vzala do ruky proutek.

„Tak si pamatuj, z toho ze všeho nebude nic.“
„Taáák,“ lekl se Kája. ,„„Maminko, když jsme si řekli s Týnou

„voco“, tak se musí. Měli jsme utíkat hned, tak se to patří, ale když
to nešlo!“

„A když řekne maminka, „to se nesmí', tak je to hotovo. Už jsi
nebyl moc dlouho bit, chlapče! A pamatuj si, metla vyhání děti
z pekla.“

Nebyl by to Kája, aby se nebyl všetečně zeptal: „/Tojako, maminko,
děti jsou v pekle? Ju, ty jsou u maminek, a ty je mají moc rády.“

Už dostal proutkem. „,Za prostořekost, Kájo! Té se odnaučíš!
A jak jsem řekla: Ani muk o těch hloupých věcech, které jsi prvé
vykládal!“'

Kája posmutněl. Jak maminka odešla, řekl si tiše: „To ten den
špatně začíná. To bude nejlepší, když se ztratím.“ Je velice rychle
hotov, zčerstva vypije mlíčko a už utíká.

Týna zrovna hubuje Zdeňu: „/To bych ráda věděla, proč vlastně
nespíš.“'

„Protože chceme užít čtvrtku, viď, Kájo!“
Kája po svém dlouhém „dobrýtru“ jen kývl hlavičkou. „/Týno,

když se člověk na něco nezaklejvá, smí to říct nebo ne?“
„Ale smí. Zvlášť ty, Kájo! To bude jistě něco k smíchu, vid?

Jen to pověz!“
„To je tak, Týno. Maminka řekla, že se nesmím zeptat vzácné

paní, jestli má nanosejčku kořínek na bradavici. Víte, my si chceme

p na tu starou Kanimůru. A hrála byste, Týno, toho uprskanéhoraka?“
Týna se přestala smát a rozehnala se po něm utěrkou. „„Já ti dám

uprskaného draka! Já bych leda hrála tu vovečku!“ Honila se za
Kájou po kuchyni. A protože paní lesní zrovna otevřela dveře u pokoje,
zrovna Káju zachytla. Chtěla sice hubovat, co je to za hluk tak časně
po ránu, ale když viděla ulekané sazové, tak krásně vyspalé oči Kájo
vy, když viděla u stolu Zdeňu, jejíž drobné zoubky usmívaly se
Kájovu leknutí a jejíž oči zářily radostí tak jako Kájovy, usmála
se a pohladila Káju: „Copak jsi provedl, že tě Týna honí?“
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„Vzácná paní, pěkně vítám, sedněte si u nás! Ale to Týna pro
toho uprskaného draka. A prosím pěkně“ — (honem využil dobré
nálady paní lesní) — „„nemá snad vzácná paní kořínek na bradavici
na nosejčku? Ale to by musila být jako palec, aby vzácná paní mohla
hrát tustarou čarodějnici Kanimůru.“

Paní lesní opravdu přešla chuť na další spaní. Rozesmála se naplno:
„No, pěkně isi úlohy rozdělil. Já — stará čarodějnice, Týna — uprska
ný drak, a poslouchej, kdopak bude hrát toho starého medvěda,
který — jak Týna včera povídala — co potkal, všecko snědl? I škopí
ček s popelem. To bys mohl nabídnout panu lesnímu, ne?“

„Ju, vzácná paní, to bych nemohl,“ ušlapuje se Kája. „Vzácný
pán by mi dal! Poroste bradavice nebo ne, vzácná paní?“

„Bohu díky, Kájo, neporoste! Není oč stát! Ale pročpak na nás
si troufáš se starou čarodějnicí a uprskaným drakem a panu lesnímu
o medvědu pověděti nechceš?“'

„Ju, vzácná paní, až to řeknu, zas dostanu. Ale já řeknu: „Vzácná
paní je moc hodná a uznalá k lidem. Je jim přáno. Týna je taky
trochu hodná. Ale ženská, vzácná paní, to je jako velká holka, a
holka je k ničemu.“'

„Dvoje maminka je také ženská,“ hlásí se Týna k slovu.
„To je maminka a žádná ženská, Týno! Zdeňo, jedla bys? Já už

tolik“
Paní lesní zmizela v pokoji a Týna nalévala „„kakó“ a krájela buch

tu. Sotva stačila. A když děti prohlásily, že nebudou pít kakó až
zejtra ráno, řekla,: „Kéž by to Pán Bůh dal!“

„Taky chodíte, Týno, po ránu v „negližé“?““zeptal se Kája, a Týna
se smíchem odběhla na dvůr.

Děti se umlouvají, co nejdřív. Nejdřív proběhnou lesy. Potom
doběhnou do Lážova k panu učiteli zeptat se na to spaní a ranní
nodinu.

Řekl Kája: „Víš, Zdeňo, já tomu nerozumím ani trochu, že by
ranní hodina měla zlato v ústech, protože jsem kolikrát vstal dřív,
než sluníčko, a hubičku otvíral dokořán, a ani koruna na jazejčku
neležela, kdepak zlato! Ale třebas pan učitel ví „jakorát, v kolik
hodin se hubička musí otevřít, aby se zlato ukázalo.“

Potom se půjdou zeptat tety kovářky, jestli je to pravda, co
říkal včera starý Bártl, že je ona čertem roubovaná.

(PFokračování.)
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X Ivan Andrejevič Krylov: PS
Stika.

Udána Štika na soudu,
že všechno málem vyhubila v řece;
snesena fůra důvodů,
a obviněnou, jak je zákon přece,
ve velkém džberu táhli před soudce,
jež proto svolali už zránma,
když pásli se tam na louce;
jich jména v archivu nám byla uchována:
z nich bylo Oslů dvé,
dvě staré Kobyly a dva, tři Kozlové:
že však věc zcela podle práva vzala,
tak Liška při tom měla dělat advokáta.
A šuškalo se v národě,
že Štika s Liškou byly v tajné dohodě,
Však soudci neúprosní byli vůči vrahu
a nesměli si s ním už jenom hrát,
neb mírných měřítek naň nebylo lze brát:
1 chtěli tedy crtel pronést tentokrát,
že Štiku zločincům všem pro výstrahu
oběsit velí mnohé důvody.
„Vážení soudcové!“ vtom Liška promluvila,
„provaz, toť málo je: já trest bych udělila,
o jakém v naší zemi slýchat málokdy;
když vrahům na postrach ji třeba trestat vzorně,
tak v řece utopte ji“ — „„Převýborně!“
zvolali soudci. Na tom usnesli se svorně

ŘS a-Štiku vrhli do vody. PřeložilOttoF. Babler. PSA | %e

jiříSahula: .
Třešeň a jeřáb.

Vychloubala se hrdá třešeň před sousedním jeřábem: „„Zdaž se smějí
rovnati tvé drobné, neúhledné kvítky mým spanilým větším květům?
Ani tvé listy nevábí zrak chodců tak, jako svěže zelené listy mé.“

Klidně odvětil jeřáb: „Není rozumno příliš se vypínati předčasně
a pohrdati sousedem dříve, než uplynula lhůta k jeho zkrášlení.“

Přišel podzim. Třešeň zbavena dávno květů i plodů, listy její vadly
a smutně se zkrucovaly. Ale plody na jeřábu se rděly stále živěji. Lá
kaly svou krásou zrak lidský i oko ptačí. Když třešeň nahými větvemi
strašila, množství červených malvic zdobilo jeřáb tak nádherně, že se
mu krásou nevyrovnal žádný strom okolní.

Nikdo nemá pro svůj chvilkový úspěch pohrdati sousedem, o němž
se ještě neví, jak šťastné vlastnosti v něm zvolna dozrávají.



lečník.rý váSta
Obraz Jana rytíře Skramlika.
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O vysloužilém vojákovi.
Fohádka.

Po křivolaké cestě, která vystupovala mezi listnatým, hustým lesem
do výšky, kráčel vysloužilý voják. Za léta na vojně ztrávená vysloužil
si vojenskéšaty a šavli, která se mu v koženém palaši houpala po boku.
Sluníčko pražilo, a voják všecek zpocený posadil se na trávníku vedle
silničního příkopu. Po chvíli počal podřimovati a zanedlouho spal tvrdě
jako dudek.

Kdoví, jak dlouho by byl spal, kdyby ho nebyla probudila pořádná
rána do zad. Voják otevřel oči a rychle chytl po šavli, aby nešlechet
níka, jenž ho z líbezného spánku probudil, citelně potrestal. Rychle se
obrátil a uviděl před sebou pitvorného trpaslíka s pichlavýma očima.
Na bradě měl chomáč řídkých vousů a vypadal tak směšně, že voják
místo zlosti dal se do srdečného smíchu.

„Proč mi nedáš pokoje, skrčku?““ spustil na něho voják.
Trpaslík pohlédl na vysloužilce vodovýma očima a řekl: ,„,„Fojďhonem!

Dole na louce rvou se dva obři o krásnou moji princeznu, které já už
po léta sloužím. Lo této podoby přeměněn jsem byl před chvílí, nevím,
jakou podivnou mocí. Kdybys mi pomohl princezny zachrániti, velmi
by se ti otec její, mocný král, odsloužil.“

„Jak bych já, ubožák, mohl zápasiti se dvěma obry! Nezdaří-li se nám
nějakým šikovným způsobem ty dva hromotluky oklamati, silou to
sotva půjde.“

A již kráčeli po svahu, prodírajíce se mezi hustým křovím k lukám,
jimiž vinul se potůček jako stříbrná pentle.

Již zdaleka bylo slyšeti řev, který rozzuření obři vydávali. Cupotem
jejich otřásala se země a pod dechem jejich vlnily se větve jako za větru.

Voják přišel až k obrům, kteří nového zvědavce nijak si nevšímali.
Zato trpaslík běhal sem a tam, marně se sháněje po princezně. Jako by
byla do vody zapadla! Všecek nešťasten volal ji jménem,ale jen ozvěna
ozývala se zdaleka jako na výsměch.

Tu si voják dodal odvahy a přistoupiv blíže k obrům, zavolal na ně:
„PRveteseo princeznu jako dva dábli a zatím jí zde více není. Zmizela,
jako by se do země propadla a vy se tlučete pro nic za nic.

Tu teprve obři zanechali boje a všimli si vojáčka, který se mezi ně
tak najednou připletl. Jak se sem dostal, kdo ho sem přivedl, nikdo
z nich se neptal, vždyť hlavní věcí a společnou snahou všech bylo vy
aledati princezky.

Když tak delší chvíli bezradně na sebe pohlíželi, tu jako by jeden
z obrů na cosi se rozpomněl.

Vytáhl vám z kapsy zrcátko a dlouho se do něho zadíval. Potom po
vídá: „„Milíbraši! My se tu pereme a princeznu nám zatím odnesl čaro
dějník, který bydlí daleko odtud v křišťálovém zámku na černém jezeře.
Uprostřed něho je ostrov a na něm na příkré skále stojí zámek. V něm
odpočívá princezna a je hlídána dvěma devítihlavými saněmi. Čaro
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dějník prochází se ve světničce pod věží zámku. Bude to perná práce
princezky se zmocniti, ale snad se nám to podaří.“

Potom vytáhl menší deštník, který vypadal jako hračka. Ten začal
se před očima našich hrdinů zvětšovati, byl větší a větší, až mohli se
všichni pod ním uvelebiti. Nato se pod ním obři, voják i trpaslík posa
dili, a dive divoucí! Deštník vznesl se do výše jako nějaký aeroplan a
plul zvolna nad lukami, lesy, poli a městy ke křišťálovému zámku,
v němž vládl čarodějník a choval si princeznu jako drahokam. Leštník
snesl se před zámkem zrovna na nádvoří, kde naši čtyři druhové vy
stoupili a dlouho se radili, co činiti dále.

Obři vytrhli ze země dva stromy a zrobili si každý pořádný kyj. Voják
vytáhl šavli a trpaslík kráčel zvolna za nimi, aby jim posloužil, čeho
budou v nastávajícím boji potřebovati.

Lidé zlatí, to jste jakživ neviděli, jaká to byla vojna. Obři tloukli do
saní, voják statečně jim pomáhal a trpaslík také nezahálel. Kdykoliv
bylo třeba, přinášel vodu, aby se naši bojovníci občerstvili.

Netrvalo to dlouho, a obě saně byly k smrti ubity. Vtom zazněl vý
křik nádvořím. S věže zámkusřítil se čarodějník a zůstal ležeti mrtev
před nohama našich hrdinů. V té chvíli pozbyl trpaslík ošklivé podoby
a místo něho stál tu pěkný mládenec.

Potom vsedli všichni pod deštník, vzali krásnou princeznu mezi sebe
a pluli zvolna nad jezerem,až se spustili na louku, aby si tu odpočinuli.
Obři podívali se na sebe, potom na pěknou princeznu, a než bys pět na
počítal, byli v sobě. „Přece musíme rozhodnouti, komu budeprincezna
patřiti,““ a zas znova dali se do boje. Ale ani jeden, ani druhý nemohl
při vyhráti.

Když už byli k smrti znaveni, povídá jeden z nich: „Nechme princeznu
vojákovi, vždyť se bil o ni zároveň s námi a zrovna jako my o její vy
svobození se zasloužil.“

Voják i princezna s radostí přijali návrh obrů a ubírali se do králov
ského zámku, kde bylo z návratu jejího veliké potěšení. Král dceru ra
dostně uvítal a brzy rozhlásila se zpráva ta po celém království. Starý
panovník odměnil se vojákovi, že mu dal princeznu za manželkua učinil
jej svým nástupcem. To vám bylo všude veselí. Muziky hrály, prapory
vlály na všech domech, ale nejšťastnější byl voják, jemuž padlo štěstí
zrovna jako do klína. Ale voják nezapomněl obrů, kteří byli příčinou
jeho štěstí. Proto neměli při svatební hostině chyběti. Poslal pro ně
kočáry, ale ty obrů nepřivezly. Jak si do nich sedli, zrovna se pod nimi
polámaly. I poslal pro ně silný vůz s deseti páry volů, a tak milé a
vzácné hosty přece do zámku dopravil. Byla vám to podívaná! Obři
museli sedět ná zemi, neboť židle pod nimi se lámaly. Když chtěli vy
jíti -ze dveří, musili se plaziti po břiše, protože dvéře byly příliš nízké.
Ale přece všichni měli z těchto hostů největší radost. Po svatbě ujal se
kralování nový král s královnou ke spokojenosti všeho lidu. Na věrného
mládence, bývalého trpaslíka, královští manželé také nezapomněli.
Darovali mu pěkný zámek s lesy a poli, takže měl se dobře až do smrti.

Často vzpomněli si na obry, kteří založili jejich štěstí, neboť bez zá
zračného zrcátka a plujícího deštníku byli by sotva tak šťastně vysvo
bodili princeznu.
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Fr. Všetečka:

V nejhlubších dolech světa.
Z misijního časopisu.!)

Jednoho chladného jitra červnového vstoupil jsem s přítelem, oba
odění svrchníkem a s ocelovou přilbou na hlavě, v Johannesburku?)
do spouštěcího zařízení, visícího na zdánlivě tenkém drátěném laně
nad zející šachtou a za 18 minut jsme byli tak hluboko v nitru země,
že člověk vůbec hlouběji do země se nedostal; jsouť zlaté doly v Io
hannesburku v Transválu, nazvané ,„„DeepVillage““*)nejhlubšími doly
světa a měří 2689 m hloubky, která se denně zvětšuje.

Při dolech se nalézá veliký, táhlý kopec, který povstal tím, že tu
bylo nahromaděno z dolu vyvezené kamení, z něhož bylo vydobyto
125 tun čistého zlata.*) Kopec ten představuje tudíž výsledek dvacíti
leté těžké práce, která si vyžádala dosud 384,000.000 korun“) jakožto
nákladu na stroje a dělníky.

Nad dolem jest zbudována stavba, v níž se nalézá šest zdviží v koši,
z nichž každá unese 5 tun. Dvě zdvíže osobní, jichž koš je třípatrový,
mohou pokaždé dopraviti současně nahoru i dolů 40 osob a jsou uvá
děny v pohyb v určitou dobu, dopravujíce každodenně t. j. za 24 hodin,
dolů i nahoru 300 Evropanů a 3000 černochů.

Náš vůdce, který byl úředníkem dolů, uvedl nás do zdviže a spustili
jsme se do tmy a to zcela potichu, nehledíme-li ku zpěvavému vrzání,
povstávajícímu jednak průvanem, jednak třením zdviže o postranní
koleje. Rychlost se stále zvyšovala. Zdálo se, jako bychom nikdy více
neměli pocítiti pod nohama pevné půdy. Najednou jsme ale byli vrženi
asi 1 m do výše. Byli jsme dole. Řekl jsem dozorci, že tu musí být i
asi přidělána pružná podložka na odražení dopadnuvší zdviže. Týž
však odpověděl, že to působí ona tenká drátěná lana, kterou jsem na
hoře tak nedůvěřivě pozoroval. Jeli jsme do hlubiny rychlostí 1000 m
za minutu, což by činilo 60 km za hodinu. Jest to nejvyšší přípustná
rychlost pro dopravu osobní; zdviž s nákladem urazí za 1 minutu pouze
250 m. Dolů jsme dospěli za 80 vteřin. Otevřely se dveře naší zdviže
a my jsme viděli, že jsme na oživené cestě a křižovatce, jevící se v ta
kovém osvětlení, jako se jeví bílá silnice o půl noci. Černoši, oděni pouze
bederní rouškou, dopravovali ke zdvižím malé nákladní vozíky s rudou
a tlačili je do jich nitra, aby byly pak vytaženy nahoru. Zde jsme
musili odložiti svrchníky, neboť doleji nás očekávalo značné teplo.
Nyní jsme byli 1015 m hluboko.

1) Časopis mariannhillského misijního řádu 1928.
*) Johannesburg, město v Jižní Africe (Transvál), mělo již r. 1908 přes 180.000 obyv.
$) Deep Village čti: Dip Vilidz, česky Hluboká Ves.
4) 1 tuna = 10 metr. centů.

A Rozumí se předválečné koruny. Nyní tedy by se musilo vzíti číslo desetkrátvětší.
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Dozorce nám oznámil, že zde jest konec prvního oddílu. Potom nás
vedl k vozíku, stojícímu na kolejích, do něhož jsme se usadili a pak
jsme sjížděli šikmo do tmavé hloubky v úhlu 45 stupňů. Spouštěti se
přímo do hlubiny zdá se člověku přirozenějším, než sjížděti takto šikmo
jako do sklepa po schodech. Fojednou se nám zjevila světla; minuli
jsme několik štol!), kde se pracovalo, ale hned nám zase zmizely. Když
jsme urazili takto 750 m, zarazili jsme opět, při čemž jsme zase po
někud poskočili, jako prve. Byli jsme u druhého střediště. Toto místo
mi připadalo velmi prostorným, vzhledem k tomu, že jsme byli 11%
km pod zemí. 24; m silné betonové stěny svědčily, že nahoře jsou si
dobře vědomi, jak ohromný a nebezpečný tlak je zde dole a proto se
hleděli tak dokonale proti němu zabezpečiti. Nebyli jsme však ještě
u cíle. Zaměnili jsme vozík a musili jsme tentokráte usednouti do vlaku
na vožení rudy. Každá následující štola, kterou jsme minuli, byla tep
lejší než předcházející. Konečně u 37. štoly ve hloubce 2689 m pod
zemským povrchem zastavil se náš vůdce, aby zkusil, jaký vzduch je
zde. Pravil nám tu inženýr, že je potřeba denně 10 tun ledu, aby se
do zdejších štol vháněný vzduch ochladil. Na konci štoly byli nazí
černoši zaměstnáni tím, že bělochem řízeni vrtali nebozezy, poháněnými
stlačeným vzduchem, díry do kamene. Z bělochů i černochů se řinul
pot. Hluk nebozezů byl nesnesitelný. Skála, již černoši právě navrtá
vali, měla teplotu 95 stupňů dle Fahrenheita čili 35 dle Celsia. Toto
nejhlubší místo dolu tvoří prozatím dno dolu, jest osvětleno elektricky
a měří 7 m šířky a 24 m výšky. Když jsme tu tak seděli na skále a
pohlíželi na skalnatý strop nad hlavami, strop, který vlastně byl 2%
km silný a povážili, jak jsme vzdáleni od světového ruchu města Jo
hannesburku, pociťovali jsme zvláštní dojem. Bylo tu však příliš horko,
než abychom se mohli déle zdržeti a dojmům se poddávati a proto jsme
se vydali zase na zpáteční cestu k povrchu a za půl hodiny jsme zaseuzřeli světlo sluneční.

Důl „Vilage Deep““měří se svými podzemními chodbami dohromady
55 km; délka všech dolů na zlato v Transválu obnáší 5000 km. Pod
Johannesburkem stoupá teplota ustavičně, čím více se do hloubky se
stupuje a inženýři vypočítali, že při hloubce 3000 m by obnášela 41
stupňů Celsia, při hloubce 9500 m pak že by dosáhla bodu varu. Počet
domorodců zaměstnaných ve všech dolech i v příslušných k nim pod
nicích dosahuje výše 200.000 lidí.

1) Štola = poboční chodba v dolech.
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Fr.Vojtěch Oldřich Š. B.:

Několik slov o písni svatováclavské.
Dožili jsme se památného roku, na který připadá tisícileté výročí,

čili millenium smrti sv. Václava, knížete a patrona české země. Dlouhá
doba 1000 let dělí nás od onoho hrozného zločinu bratrovraždy, jíž se
dopustil Boleslav na starším svém bratru Václavovi. Tehdy nevinná
krev dědice české země zbarvila chladné stěny památného kostela
sv. Kosmy a Damiána ve St. Boleslavi, vylita jsouc za hájení útlého
símě sv. víry svatými bratry soluňskými v česká srdce vštípené.

Národ, z něhož světec pocházel, ctil sv. knížete hned po jeho muče
nické smrti. Vroucími modlitbami vzýval ho o přispění svému dědictví,
když bouřlivé mraky různých pohrom vztahovaly se nad naší vlastí.
A v trudných takovýchto dobách, snad za krutého řádění vetřelce Oty
Braniborského v české zemi, zbožnému nějakému muži z hloubi stísněné
duše vytryskla zvláštní tato píseň k světci-patronu zubožené země.

Učenci kladou vznik její nejpozději do 2. polovice XIII. stol. Není
tedy vyloučeno, že tato píseň vznikla ještě dříve, leč tento dohad nelze
zevrubně dokázati. Jméno skladatele jak textu, tak i nápěvu zůstalo a
asi také zůstane neznámo, avšak vysloveny názory, že jím mohl býti
pražský biskup Tobiáš (v 2. pol. XIII. stol:), který velmi pečoval o zve
lebení církevního zpěvu.

Buď'jak buď, skladatel byl rozhodně hudebně neobyčejně vzdělán.
Nápěv (ovšem původní) písně svatováclavské obsahuje na dvou místech:
hned ze začátku „„SvatýVáclave“ a při slovech „,pros za nás Boha“ —
úryvky nebo motivy ze starobylé církevní skladby t. zv. sekvence
„Media in vita in morte sumus“ učeného a zbožného mnicha blah.
Notkera Balbula (t. j. Koktavce), člena benediktinského kláštera v St.
Gallen ve Švýcarsku (1 912). Tuto nejslavnější z mnoha svých sekvencí
napsal, když byl pohleděl s hrůzou do propasti, přes niž stavitelé s ne
bezpečím života klenuli most. U křižáků se těšila takové oblibě, že ji
jako válečnou píseň na svých taženích prozpěvovali.

Nápěv, kterým slyšíme dnes píseň svatováclavskou v chrámech se
rozléhati, je poněkud odlišný od původního. Tím však píseň na ceně
neztrácí, nýbrž ještě více uchvacuje. Cenná tato památka na zbožnost
a důvěru našich předků ve sv. knížete skládá se ze dvou částí: z úvodu
„Svatý Václave“'atd. a vlastní písně počínající slovy „Ty jsi dědic...,“
dle níž se zpívají i ostatní sloky. Původně byly jen tři a to: Svatý
Václave jako úvod, 1. Ty jsi dědic.. ., 2. Nebeské jest... a 3. Pomoci
my tvé...

Píseň svatováclavská po prvé zaznamenána byla od českého kroni
káře Beneše Krabice z Veitmile, pražského kanovníka za arcibiskupa
Arnošta z Pardubic. Ostatních sloh neznal. Jsou tedy původu mladšího.
A skutečně také učený jesuita Boh. Balbín (* 1621 + 1688) ve svém
životopise Arnošta z Pardubic dokládá, že ostatní slohy svatováclavské
písně přidali katolíci v bouřích husitských, prosíce jimi, aby česká země
tolika nepřáteli sklíčená nezahynula.
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Chorál svatováclavský spolu s písní svatovojtěšskou ,„Fospodine,
ulituj nás,““svou starší sestrou, jsou nejstarší hudební památky našeho
národa. Eouřlivé doby daly vzniknouti těmto krásným zpěvům; vidno,
že pocházejí ze srdce vpravdě zkroušeného.

Zbožný arcibiskup pražský Arnošt z Pardubic chtěje, by úcta k sva
tému patronu českému ještě více se rozšířila, prohlásil a ustanovil od
pustky čtyřiceti dnů těm, kdož by tuto píseň v čas kajícný nábožně
zpívali. Když pak Vladislav [I., český král, r. 1497 v předvečer čili
vigilii svátku Přenesení sv. Václava u vytržení mysli (extasi) ve chrámě
sv. Víta spatřil sv. knížete s jinými českými patrony sv. Vojtěchem,
Vítem a Zikmundem, jak z hrobů svých vyšedše, kráčeli ke kapli sv.
Václava pějíce hymnus „,„SvatýVáclave“, založil nadaci pro patnáct
zpěváků, kteří mimo jiné své povinnosti měli zpívati denně tento hym
nus, berouce se z presbytáře ke kapli sv. Václava. Fři nich měli býti
kněží a dvanáct žáků.

Všichni význačnější čeští kronikáři ve svých vypravováních činí
zmínku o písni svatováclavské, neomylný to znak, jaké se těšila u zbož
ných našich předků oblibě. Avšak ani dnes nezanikly mocné zvuky této
divně jímající písně národní, nýbrž dále rozléhají se ve chrámech osvo
bozené vlasti.

Zvláště hlubokým dojmem působí čarovné její tóny v rozlehlých
zdech pražského velechrámu, kdy sta a sta věřících srdcí vroucně volají
u hrobu svatého knížete:

„Nedej zahynouti nám ni budoucím!“

Pohádka o stehlíkovi.
Německá národní.

Je mnoho ptáků, a také hodně pestrých, ale přece žádný nemá tolik
barev jako stehlík; neboť tomu neschází ani jediná. Je'na něm červená
a žlutá a modrá a fialová a černá a bílá — zkrátka: všechny barvy.
To však pochází odtud:

Když Pán Bůh stvořil všechna zvířata a všechny ptáky, začal je
barvit. Lišku nabarvil červeně, koníka bělouše bíle, pejsky hnědě, bíle
nebo černě, ovci bíle atd. Ale když pak už byl úplně hotov a prohlížel
si všechno, co udělal, přiletěl ještě malý ptáček, kterého zapomněl na
barvit, protože nepřišel včas.

Tu pravil Pán Bůh: „Proč přicházíš tak pozdě? Teď musíš ty samo
jediný zůstat bez barvy — já už žádnou nemám.“

Avšak malý ptáček začal naříkat, že on sám musí zůstat bez barvy a
řekl: „Vždyť je tu ještě z každé barvy trochu v mištičkách. Udělej mi
z každé alespoň po malé skvrnce!“

Pán Bůh to učinil, a tak ptáček dostal ode všech barev.
Ten ptáček však — to byl náš stehlík.

Přel. Otto F. Babler.pe
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j. Veselský:

Za záhadným mužem do hor.
Dobrodružství dvou chlapců.

I. Tajemný příchozí z hor.
Velmi mnozí naši čtenáři s velikým zájmem sledovali v minulém roč

níku dobrodružství dvou chlapců na moři, ne vymyšlená, ale skutečně
prožitá islandským spisovatelem, jenž je nyní knězem. Mnozí si žádali
jejich pokračování. Rád jim vyhovuji. Chci vypravovati podle vzpo
mínek téhož spisovatele jinou zajímavou událost z doby, kdy jako hoch
žil u svých rodičů na dalekém Islandě.

Bylo mu tehdy asi jedenáct let. Jednoho dne — vzpomíná si —
chodil jsem se svou starší sestrou Bohumilou a mladším bratrem Karlem
po pěkné stráni před naším domem. Sbírali jsme horlivě polní kvítí,
lesknoucí se jako různobarevné perly na krásném koberci měkké trávy;
naše babička měla svátek, proto jsme chtěli ozdobiti její stříbrné vlasy
nejkrásnějším kvítím.

Malý Karlík odběhl od nás za nějakým barevným motýlem. Ale za
chvilku uslyšeli jsme jeho zvučný hlásek.

„„Bohušo, Jeníku, podívejte se! Tam na hoře, vysoko mezi skalami,
někdo je! Vidím tam cosi černého, co se pohybuje.“

Hleděli jsme oba na horu, ale neviděli jsme nic.
„Vidím hojasně,““ tvrdil Karlík. „,File, právějde dolů, tam na pravo

od těch kolmých skal, až docela nahoře!“
„Ano, ano, i já už teď vidím!“ přiznal jsem. „,Ale co to jen může

být? Zvíře nebo člověk?“'
„Zdá se mi, že je to kůň,“ řekla sestra.
„Ne, to není kůň, to je jistě člověk,“ tvrdil Karlík.
Všichni tři hleděli jsme upřeně na horu. Bylo viděti, že to černé, ne

větší než tečka, pohybovalo se pomalu, ale stále. Tu šlo níž, tu šlo na
pravo, tu na levo.

„JNechápu, co ten člověk dělá na hoře? Je-li to vůbec člověk ....
Přece tam tak vysoko není ani žádná cesta,“ poznamenala Bohuša.

Sedli isme na blízký balvan vyčnívající ze země a pozorovali dále po
divný zjev. Tajemný poutník nezmizel. Fokud bylo možno poznati,
sestupoval s hory.

„Zdá se mi, že jde k nám,
u nás přenocovat...“

„To by bylo dobře!““zvolal Karlík. ,Vyptal bych se ho, jaké je to
tam na hoře. Ještě nikdy jsme nebyli tak vysoko.“ |

Hádali jsme, jak dlouho to asi potrvá, než poutník přijde k nám, ale
v tom náhle zmizel našim zrakům, jako by se byl propadl do země.
Byl tehdy sotva v polovině silného svahu hory.

Rozběhli jsme se domů, abychom to pověděli mamince. Seděla právě
u otevřeného okna a pletla punčochu.

““ řekla po chvíli sestra. „„Možná, že chce
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ř““„To bude asi nějaký pastýř,“ řekla matka, když jsme jí zvěstovali
novinu.

„Ne, maminko,“ odporoval jsem, „,to není pastýř, vždyť jde až ze
samého štítu hory a k tomu pěšky!“

„Až ze štítu?““ podivila se matka, a odložila práci. „/To přece není
možné, tak vysoko se nikdo neodváží!“

Když jsme jí všichni potvrzovali, co jsme viděli, vyšla sama s námi
ven, aby se také podívala. Stanuli jsme na malém pahorku za dvorem.
Odtud otvíral se volný pohled na západní stranu. Hleděli jsme všichni
čtyři před sebe na vysoké hory, jejichž štíty ztrácely se v mracích, ale
černého bodu nebylo nyní viděti. Ani Karlík nemohl ho nikde roz
poznat.

„Jistě jste se zmýlili, děti,“ řekla matka.
Odporovali jsme ovšem a Bohuša poznamenala, že snad cizinec je

dole v rozpadlině, kde prve zmizel, a že se za chvíli opět objeví.
„Dobře, počkáme chvíli“ svolovala matka.
Vtom Karlík chytil ji za ruku a zvolal ukazuje na jedno místo:

„Pohleď, maminko, pohleď! Znovu ho je vidět!“
A skutečně uviděli jsmeteď všichni podivného poutníka, a to mnohem

určitěji než prve. Pozorovali jsme ho zvědavě a nakonec matka po
znamenala: „„Kdo ví, není-li to náhodou nešťastný Haldor Helgason.“

Při vyslovení tohoto jména zachvěli jsme se hrůzou.
„Haldor Helgason!“ opakovala zamyšleně sestra. „Opravdu myslíš,

maminko, že je to on?“
„Kdož to ví? Už několik týdnů se zdržuje v těchto horách.“ Po

těch slovech vrátila se matka s Bohušou do domu, já s Karlíkem
zůstali jsme na dvoře. Chtěli jsme čekati, až neznámý přijde blíž.

„To by bylo hrozné, kdyby to byl skutečně Haldor,““ ozval se znovu
malý bratr. „„Je to pravda, Jeníku, že zabil nějakého člověka?“

„Je to pravda. Zabil jednoho. Ale udělal to pravděpodobně nerad.“
„Jak to bylo? Pověz mně to, Jeníku!“
„Před několika týdny vydal se Haldor s jinými lidmi na svatbu,

tam v dolině s druhé strany hor. Když už všichni byli trochu opilí,
pohádal se Haldor s jedním z hostů, s mladým sedlákem. Začali se bít,
ale ostatní je odtrhli od sebe. Tehdy Haldor pohrozil, že v noci zabije
mladého sedláka. A skutečně dům, do kterého šel sedlák spát, té noci
vyhořel. Mladý sedlák neshořel, ale jakýsi jiný člověk zahynul tehdy
v plamenech. Tak se měla celá věc,“

„Proč nezavřeli hned Haldora?“
„„Měliho zavřít, ale než ho chytili, utekl do hor. A od té doby žije

tam sám jako prokletý.“
„A proč ho nechytli v horách?“
„Vyslali už několikrát lidi, aby ho hledali, našli i jeho stopy,ale jej

samého nedovedl nikdo nalézti. Ukrývá se asi v různých jeskyních, ba
říkají, že má přatele, kteří mu pomáhají.“

„„Haldorže má přátele? Jak by je mohl mít, když zavraždil člověka?“
„Ani já nevím, jak je to možno. Lidé říkají docela, že někteří ho mají

velice rádi. Byl prý to velmi dobrý člověk a jenom následkem opilství
dopustil se zločinu.“

cí
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„Ubohý Haldor!“
„Jistě, že je ubohý. Jak je to hrozné, žíti tak docela o samotě, někde

na vysokých horách!“
„Co tam ten Haldor jí? Tam přece není nic k jídlu, jen samé skály!“'
„Možná, že bere sedlákům ovce s pastvin a zabíjí je potom ve své

jeskyni.“
„A sedláci neudělají mu za to nic zlého?“
„O, chtěli ho už dávno polapit! A tehdy by bylo s ním zle... .“
Karlík pohlédl na mě rozšířenýma očima a řekl: „Zbili by ho,

pravda?“
„Myslím že ne; ale dali by ho soudci a byl by asi oběšen...“
„To je hrozné, Jeníku!“
„Je, ale ho jistě nechytnou! Přátelé ho zachrání.“
„A v zimě? Co bude dělat v zimě, až všude na horách bude sníh

a led?“
„Tak dlouho tu jistě nezůstane. Říkají, že bude hledět utéci na nějaké

cizí lodi do Anglie. Angličané mají mnoho lodí a potřebují, vždy
mnoho námořníků. Jiní před ním také už tak učinili“

„Ale proč jde nyní k nám?“
„Nevím. Ostatně možná, že to není on, ale nějaký jiný člověk.“
Popatřili jsme znovu na záhadného cizince, který zatím byl již ne

daleko. Seskočil právě se skaliska a kráčel spěšně kvetoucím vřeso
vištěm — přímo k našemu domu!

Malý Karlík byl zřejmě.velmi znepokojen. Přitulil se ke mně, vzal
mě za ruku a prosil: „„Jeníku, vraťme sé domů!“

Snažil jsem se ho upokojit: „Vždyť to nemusí být právě Haldor Hel
gason! Myslíš, že by se odvážil sem jít? Mohli by ho zde hned chytita zavřít.

To bratra trochu uklidnilo. Zůstali jsme tedy a čekali na neznámého,
který se k nám blížil rychlým krokem po stezce vedle ovčárny. Byl to
ještě mladý člověk. V ruce držel dlouhou, okutou hůl — jistě tedy se
stoupil s ledovců. Přes rameno měl zavěšenu pušku. í

Stanul krok před námi, popatřil na nás zkoumavým pohledem a
vztáhl ruku na uvítanou: „„Dobrý den, chlapci! Jsou rodiče doma?“'

Maminka je doma, tatínek odejel.“
„Jak se jmenujete?“
„Jeník a Karlík.
Neznámý se usmál. „Tak mně povězte, chlapci, budu-li moci u vás

v domě přenocovati?“
„Musím se zeptat maminky. Ale snad byste nám mohl dříve pověděti

své jméno?“
Příchozí hleděl chvíli na nás, jako by o něčem uvažoval, až konečně

řekl: ,,Jmenuji se Harald Helgason.“
Mimovolně ustoupili jsme oba o krok do zadu a užaslí nemohli jsme

promluviti slova. Neznámý zpozoroval náš strach, úsmál se tedy přá
telsky a pravil: ,,Nemáte se čeho bát! Nejsem ten, na kterého myslíte!“'

Oddechli jsme si ulehčeně. Karlík pak se pro jistotu zeptal: „/Tedy
nejste ten prokletý?
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„Nikoli, můj malý příteli! Ten se jmenuje Haldor a já se jmenuji
Harald. Kdybych byl prokletý, nebyl bych sem přišel.“

„A kde bydlíte?““ ptal jsem se.
„Bydlím ve velké dolině s druhé strany hory.“
„A znáte Haldora Helgasona?“'
„Ovšem že ho znám. Jsme blíženci.
Znovu ustoupili jsme o krok do zadu, ale náš strach se už značně

zmenšil. Prohlíželi jsme si neznámého od paty k hlavě, až jsem se ko
nečně zmohl znovu na otázku: „A kde je nyní váš bratr?“

„Toho nikdo najisto neví. Stále ho ještě hledají“
Šli jsme tedy s Haraldem k domu, při čemž řekl jsem tiše Karlíkovi:

. Běž za maminkou a řekni jí, že právě přišel ten člověk z hor a chtěl
LV u nás přenocovat.“Karlíkběželazachvilkuukázalsejižsmatkou.© (Pokračování.)A

Finské národní hádanky.
Co je tak malé, že může státi v kočičí stopě, ale do chléva se nevejde?

(Tyč na chmel.)
Ač je na světě, co svět světem stojí, přece nikdy není starší, než tři

týdny. (Měsíc.)
Jde to na pole malé jako blecha, vrací se to veliké jako klubko.

(Řepa.)
Malé nebe pouští hustý déšť. (Síto.)
Kolik hřebíků potřebuje dobře kovaný kůň? (Ani jeden.)
Ve kterémsi domě byly dvě ženy, každá měla u sebe své dítě — a byly

to jen tři osoby. (Babička, matka, vnouče.)
Jak hluboké je moře tam, kde je nejhlubší?

(Ne hlubší, než co bys kamenem dohodil.)
Kdo jde dál, než cesta vede? (Chmel, který přerůstá tyč.)

Přel. Otto F. Babler.

PTALA

Vzpomínky našich čtenářů na „Anděla Strážného“.
Ctěný pane redaktore!

Srdečně Vás zdravíme a sdělujeme, že 1. číslo „„Anděla Strážného“'“ jsme obdržely a
byly jsme potěšeny. Spisovatelce L. Grossmannové-Brodské přejeme hodně zdraví a
Božího požehnání. Krásně píše ve své vzpomínce ,„„Před40 a více roky““. Máme před
sebou ročník III. ,,„A.S.“ z r. 1883. Je úplně sešlý, zažloutlé a otřepané listy. Není
v něm, jak píše spisovatelka, tolik moderních obrázků, jako v dnešních číslech „„A.S.“*,
ale ty, které jsou v něm, jsou tak milé, tolik krásných povídek, hádanek a básní. Zvláště
ty od „„Strýčka Ambrože“. Zajisté, že nám i jeho podobiznu některé příští číslo „,A. S.“*
přinese. (Pozn. red.: Bude v budoucím ročníku!).

Pro nás mají ty staré ročníky zvláštní kouzlo. Mnohokrát a mnohokrát jsme byly vy
plísněny od maminky, že zanedbáváme jinou práci a že prý bychom se stále prohra
bávaly jen v těch ,„Andilkách““.Avšak i maminka s tatínkem rádi čtou „„A. S.“ a když
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si nevíme rady s hádankami, někdy nám i pomohou. A dědoušek, jehož přičiněním
se nám ty staré ročníky dochovaly — jest mu 86 let — také se rád ještě do „„Andílka““
podívá. Od války máme všechny ročníky vyvázány a za hádanky jsme také již několik
pěkných knih obdržely. Jen soutěže znalosti se my ubožáci s obecnou školou nemůžeme
zúčastnit, poněvadž nás středoškoláci daleko: předčí.

Předplatné zašleme v nejbližších dnech. Tatínka máme již půldruhého roku nemoc
ného, takže jsme zbaveni všech vyživovacích prostředků, ale těch 9 Kč na předplatné
rády ještě obětujeme.

Se srdečným pozdravem Ludmila, Marie a Anežka Poláčkovy.
V Kobylnicích dne 1. září 1929.

ŘEPá

Koutek pro ruční práce.
Dnes přikročíme již k práci. Postup bude následující: 1. rozebereme knihu na archy,

2. vlepíme předsádku, 3. sešijeme knihu a naklížíme hřbet, 4. ořízneme knihu a zaobalíme
hřbet, 5. upravíme hřbetník, 6. zavěsíme desky, 7. protáhneme hřbet a polepíme desky,
8. knihu vylisujeme.

1. Rozebrání knihy.
Knihu dostáváme zpravidla brožovanou: sešitou buď nití nebo drátky s naklíženým

hřbetem a obálkou z tuhého papíru. Nejprve utrhneme.obálku a na obnaženém hřbetě
přeříznemeopatrně všechny nitky, které opět opatrně vytáhneme; jsou-li archy sešity
drátky, otvíráme arch po archu, drátky nožem rozevíráme a vytahujeme (dáme pozor,
abychom se o drátky nezranili!). Pak oddělujeme kostkou arch po archu a se hřbetu
archu kostkou neb nehtem seškrabujeme uschlý klih, ale opatrně, abychom hřbet
nepoškodili. Kdybychom při tom hřbet protrhli, ihned dírku kouskem papíru přele
píme. U každého archu se přesvědčíme, je-li správně složen; chybný znovu správně
složíme. Každý arch sklepneme:o stůl hřbetem a pak horní stranou, t. j. tou, která
byla rozřezána; to se činí proto, aby všechny listy v archu správně se usadily. Skláda
jíce archy rozebrané knihy, nemusíme se dívati na čísla stránek; každý arch označen,
jest na první stránce dole (obyčejně v pravém rohu) číslem postupným a tatáž číslice
s hvězdičkou jest na tomtéž místě následujícího listu. Toto číslování, které označuje
postupně archy knihy, nazývá se signaturou.

2. Vlepení předsádek.
Když jsme archy knihy rozebrali, jich hřbety od klihu očistili a sklepáním o stůl

urovnali v nich listy, vezmeme první a poslední arch, abychom k nim přilepili před
sádky. Co jest předsádka, jsem Vám řekl minule.

Nejprve si předsádku připravíme: z předsádkového papíru, který jsme si koupili
v papírnickém obchodě, uřízneme čtyři listy předsádky stejné výšky s knihou, ale
šířka předsádky je o 42 cm větší než šířka knihy. Předsádka, která bude vlastně držeti
knihu v deskách, se činí ještě pevnější ochranným papírem, k němuž použijemesil
nějšího papíru novinového. Tyto ochranné papíry si uřízneme dva, výšky knihy a
široké 4—5 cm. Předsádka na začátku i na konci knihy skládá se tedy z dvojlistu
předsádkového papíru a jednoho listu ochranného papíru. (Jeden list předsádky s ochran
ným papírem bude přilepen na desku a druhý zůstane volný). Předsádkový papír
bývá buď jednobarevný, t. j. na obou stranách téže barvy, neb dvojbarevný, t. j. na
jedné straně barevný (obyčejně vzorkovaný) a na druhé straně bílý. Je-li předsádkový
papír dvojbarevný, tedy složíme dvojlist předsádky tak, že barevné strany jsou obráceny
k sobě dovnitř a bílé ven; rozevřeme-li pak desky vyvázané knihy, objeví se nám ba
revné stránky předsádky.

Když jsme si připravili dva dvojlisty předsádky a dva ochranné papíry, přikročíme
k vlepení předsádek (obr. 1.) Na pracovní podložku, t. j. noviny neb jiný papír po
ložíme ochranný papír (a), na něj o 44 cm níže jeden list předsádky (b), o 42 cm níže
opět druhýlist předsádky (c) (barevné strany k sobě“); na tento druhý list předsádky
položíme opětně o W cm níže nějaký papír (d) jako ochranu při natírání lepem, aby
chom totiž natřeli lepem jen povrch 42 em široký; nyní se přečnívající (V om) okraje
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ochranného papíru a obou listů předsádky natrou lepem. Na to položí se horní list
předsádky (c) na spodní (b), obojí pak na ochranný list (a), takže všechny tři listy
slepí se pruhem 4 cm širokým. Konečně na tyto tři slepené listy předsádky položíme
první arch knihy (obráceně, t. j. titulní stránkou na předsádku) opětně o 12 em níže,
takže okraj předsádky (1) 42 cm široký, natřený lepem, přečnívá hřbet archu (2),
(obr. 2.). Nyní přečnívající okraj předsádky (a) přehneme přes hřbet archu (b), takže
předsádka se natřeným pruhem přilepí na arch. Arch s přilepenou předsádkou dáme

-do lisu. (Za lis nám poslouží dvě deštičky velikosti knihy, zatížené nějakým těžším
předmětem, třeba kamenem). Stejně pak vlepíme předsádku k poslednímu archu knihy;
ten klade se na předsádku tak, že poslední stránka knihy leží na předsádce.

Tím dnes skončíme. Zdraví Vás strýc Vojtěch.

1 a 12 1. předsádka
"2 - b

12 c 2.
d

arch

obr. 1. obr. 2.

©
Sochař Frant. Úprka, bratr malíře

Joži Uprky, zemřel v neděli 8. září
v Tuchoměřicích u Kladna ve věku
61 let. Naši čtenáři se jistě pamatují
na celou řadu pěkných obrázků jeho
uměleckých sochařských výtvorů, které
jsme přinesli v minulých ročnících ,,A.
Strážného““. Zvláště jeho postavy slo
váckých šohajů, maminek a stařenek,
plné života, radosti i stesku, mluví
k srdci každého diváka. Zesnulý umělec
byl pochován ve své rodné obci Kněž
dubu u Strážnice.

Ve Svaté zemi došlo v měsíci září
ke krvavým bojům mezi starousedlým
obyvatelstvem arabským a mezi při
stěhovalými židy, kteří usilují o to,
aby obnovili zase v Palestině svůj
samostatný židovský stát.

Cestu kolem světa vykonala v září
šťastně velká německá vzducholoď ,„„Graf
Zeppelin““. Cesta netrvala ovšem 80 dní,
jako ve známém románě Verneově,
ale jen něco málo přes týden. —

Hrdinná klášterní sestra. Nedávno
přineslynoviny zprávu o velikém požáru,
který zachvátil katolický klášter sv.

OKÉNKA. ©
Patrika na ostrově Hayland u Ports
mouthu. Při něm ukázala neobyčejné
hrdinství představená kláštera sestra
Celestýna, která věnovala celý svůj
život péči o chudé dítky, zvláště o děti
opuštěné a osiřelé z nejchudších částí
Londýna. Množství fěchto dětí ve věku
od 6 do 14 let bylo vychováváno
v klášteře. Jakmile vznikl požár, tu
představená spolu s ostatními sestrami
s nasazením vlastního života hleděla
zachrániti z plamenů především děti.
Také se jim to podařilo. Když bylo
poslední dítko šťastně vyneseno, wzpo
mněla si představená ještě na nejsv.
Svátost Oltářní v kapli klášterní. Vrátila
se pro ni do hořícího kláštera, byla
však obklopena kouřem a plameny
a těžce popálena, takže klesla v kapli
a uhořela. Kdýž tam vnikli hasiči,
nalezli již jen její zuhelnatělou mrtvolu.
Božský Spasitel nenechal jistě bez
odměny velikou oběť její hrdinré lásky!

Zdvořilost nikdy neškodí. Před devíti
lety — napsal nedávno jeden anglický
časopis — sedělo malé dvanáctileté
děvčátko před chudobnou chaloupkou
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svých rodičů, když tu vyšel ze sousední
ho domku venkovský lékař, který tam -
byl navštívit nemocného a chtěl právě
vstoupit do svého kočáru. Dítě vy
skočilo, lehce se uklonilo a pozdravilo
starého pána tak vlídným a teplým
dětským úsměvem, že lékař dojat slíbil,
že ve své závěti vzpomene si také
na děvčátko. A svůj slib vyplnil. Děvče,
kterému je nyní 20 let a právě se chystá
vstoupiti ve stav manželský s chudým
rolníkem, bylo pojednou překvapeno
zprávou, že mu onen lékař odkázal
ve své závěti pěknou sumu — 5000
liber šterlinků.

„Ruku líbám!““Když se pan president
na brněnské výstavě loučil s dětmi,
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zavolalo naň kterési děvčátko: „„Ruku
líbám!““ Pan president se zastavil a
pravil: „„Když se řekne „,S Bohem'!"

ví 66to stači.
Písmo svaté bylo přeloženo v minulém

roce do nových 14 řečí, takže dnes
je vytisknuto již v 605 jazycích. Žádná
kniha na světě nebyla dosud tak roz

p MLAA
šířena!

Modlitba „„Zdrávas Maria“ bude na
psána ve 150 různých jazycích na
zdech Kostela, který se právě staví
nedaleko Jerusalema. Modlitba „,Otče
náš““ jest podobně napsána již dávno
na stěnách jiného Kostela jerusalem
ského.

OOOAAS OOOOOO KOOOOOKOKOKO)

Nové dobré knihy.
„Svatý Grál““. Před několika lety

přinesl ,„Anděl Strážný““ ukázky z bás
nických legend o sv. Grálu, drahocenné
to míse, v níž prý jedl P. Ježíš při
poslední večeři a do níž prý pak Josef
z Arimatie zachytil krev z ran Kristo
vých. Napsal je náš milý spolupracovník
básníkFrant. Střížovský. Nyní
právě vydal celou knihu těchto svých
krásných básní. Jsou ukončeny legenda
mi o sv. Václavu, jakožto „„posledním
králi sv. Grálu““. Všechny jsou psány
jasným a lehkým slobem, takže jim
porozumí i každé vyspělejší dítě. Knížka
je vydána ve velmi pěkné umělecké
úpravě s kresbami malíře Břet. Štorma
a hodí se proto i za něžný dárek. Její
cena je poměrně nízká: stojí 15 Kč,
v původní celoplátěné vazbě jen 24 Kč.
Vydala ji Matice Cyrilometodějská v Olo
mouci, ale opatří vám ji i knihkupectví
Občanské tiskárny v Brně.

„Duše dítěte““. Pod tímto názvem
vyšel právě ve 2. vydání pěkný spisek
o Vítu de Fontgallandovi, čilém a nada
ném chlapci francouzském, který od
časného mládí přistupoval denně k sv.
přijímání a tak dosáhl i při svých
dětských, chybičkách velké dokonalosti.
Ačkoliv zemřel teprve před 4 lety,
stal se jeho život příkladem nesčetným
jiným dětem ve Francii i jinde. Do
poručujeme proto tyto milé vzpomínky

matčiny na zemřelého chlapce i našim *
dětem. Knížka, kterou přeložil Jak.
Rozmahel a vydala Občanská tiskárna
v Brmě, stojí jen 3.50 Kč.

Výběr knih pro mládež bývá velmi
těžký, a ten, kdo kupuje knihy jen
dle lákavé obálky nebo líbivého titulu,
je často zklamán, bezcenným i závadným
obsahem. Proto přijde jistě vhod každé
mu pomůcka, kterou vydal právě odbor
Spolku katolického učitelstva na okresu
hustopečském pod názvem „„Výběrhod
notné literatury pro školní mládež“.
Jsou tu stručné, přehledně uspořádané
posudky asi 500 knih pohádkových
i povídkových s udáním, pro který
stupeň věku se hodí. Sešit stojí 4 Kč
a možno jej objednati u Boh. Bočka,
učitele v Rajhradě.

Životopis nového světce, sv. Jana
Maria Vianneye, faráře Arského, vydalo
nakladatelství Kropáč a Kucharský
v Praze. Napsal jej prelát Fr. Vaněček.
Vkusně upravená knížečka se 6 obrázky
stojí 5 Kč. Možno ji dobře doporučiti
dospělejším čtenářům.

Hlas malého Petříka, časopis dítek,
jež často, ba denně přijímají Nejsvětější
Svátost Oltářní, vydává dp. Fr. Strnad
v Boskovicích. Doporučujeme jej našim
čtenářům jako výborné doplnění „,„Andě
la Strážného“'!HOOD
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Záhonek mladých.
Matka.

Jen jedno v. širémve „světě
nad všechny slasti v žití
mi v pouti mojí v životě
jak jasné světlo svítí.
Jen jedno v širém ve světě
nad všechna jména svatá,
jak růže krásném ve květě —
to matička má zlatá.

Byť vlasy jíní protkalo
a tváře ryjí vrásky,
nechť cokoliv mne potkalo —
vždy plna něžné lásky.
Když první ze rtů slovíčka
nám naše zazvonila,
tu láskyplná matička
modlit nás naučila.

Buď zdráva, milá matičko,
za starost, práci tvoji,
mou lásku teď ni po smrti
žádná moc nerozdvojí. ©

V. Otoupalík, Troubsko u Brna.Sar0PTRBoPAOTPR0 PrPPPP

„ Velebná svátost.
Tichá záře, tichá záře

. rozlévá se kol oltáře,
proudy jasu od pramene
svítí jemně v srdce vřelé.

Z hořící jak lampy svítí,
vonný chléb je tady zříti,
Kristovo to tělo sladce chutná,
potěšuje srdce smutná.

Tělo, které zžehly strasti,
mění se v chléb rajské slasti,
srdce čisté láskou sytí,
proměňuje lidské žití.

Krev, jež tekla s dřeva kříže,
polehčuje všecky tíže,
jako krůpěj na květ padá,
vlahou její srdce zmladá.

Alois Tyl,
klášter Bílsko u Litovle, Morava

0%0 PAVAPýHP“

Ze strýčkovy mošničky žertíků a vtipů.
V botanické zahradě. Žáci třetí třídy

obecné školy navštívili botanickou za
hradu. Pan učitel vysvětluje žáčkům,
ukazuje a najednou povídá; ,„„Podívejte
se, hoši, tady kvete tabák!““ — „,A kdy
dozrají na něm doutníky?““ ptá se jeden
malý mudrc.

Také zásluha. Frantík: „Teď mi musíš,
Liduško, dát půl toho koláče! Kdybych
tě nebyl tloukl, nebyla bys plakala
a maminka nebyla by ti koláč dala!“

V přírodopise. Učitel: „„Tučku, vy
jmenuj mi šest zvířat, žijících v po
lárních krajích'“ — Tuček: „Čtyři
lední medvědi a dva tuleni.“

Jeho měřítko. Karlíček: „„Prosím vás,
maminko, dejte mně ještě trochu cukro
ví!““ — Maminka: „„Úž ne, dostal jsi
stejně jako Jiříček.““—Karlíček (plačky):
„„Ba ne, maminko. Jirkovi je už špatně
a mněještě ne!“ +5.

Studentské perličky ze školy. Sien
kiewicz líčí boj s křižáky v historickém
románě „,„Kříž u potoka“. — Sopka
je hora, která má nahoře díru. —
Těleso je neprůhledné, když jím nelze
prostrčiti ruku. — Karpaty se táhnou
od začátku až do konce. — Máme-li
vypočítati rovnici o dvou neznámých,
musíme se 8 nimi seznámiti.
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Soutěž znalosti.
Kdo to ví?

1. Kde se narodil Beneš Metod Kulda?
2. Kdo byl Tomáš Štítný?
3. Které chrámy se jmenují „„basi

liky“?

4. Proč nemám kouřiti?
5. Co dělám, když se poraním?
6. Co je to syrob?

Za obsch odpovídáEmanuel Masák. — Vydávásvýmtiskema nákladem
Občanská tiskárna v Brně.
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Matka teskní u hrobu ....
V. Antoš.



Jan Vyhlídal.
Ještě před několika málo lety přinášel „Anděl Strážný“ dlouhou

řadu „Slezských pohádek““, psaných původním slezským nářečím. Je
jich spisovatelJan Vy hlídal náležík nejstaršíma také nejpilněj
ším našim spisovatelům katolickým a zaslouží plnou měrou, aby se
také naši mladí čtenáři seznámili s jeho činností.

Jan Vyhlídal narodil se dne 27. dubna 1861v Hluchově u Prostějova.
Gymnasium i bohosloví studoval v Olomouci. Jako kněz působil ve

Velké u Strážnice, v Dobromělicích na Hané, v gaktaři u Opavy, v Hulíně, v Lobodicích u Tovačova a konečně ve Švábenicích u Vyškova.
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V posledních letech žije na odpočinku ve Vyškově, ale při tom stále
Jiterárně pracuje: píše horlivě do novin a časopisů a vydává nové
knihy, tak jako činil vedle svých kněžských povinností po celý život.

Jeho prací a spisů je tak veliký počet, že je nemožno vypočísti všech
ny v tomto krátkém článečku. Nejvíce jich jest věnováno t. zv. lido
pisu a národopisu. Vyhlídal žil stále mezi venkovským lidem v růz
mých krajích naší vlasti, na Slovácku, ve Slezsku i na své rodné Hané,
a všude všímal si bedlivě jak jeho povahy, tak i starých obyčejů, písní,
tanců, krojů i pověr, pověstí a pohádek. Aby je zachytil i pro budouc
nost, procházel mnohé kraje dědinu za dědinou, studoval, sbíral a
všechno si zapisoval a výsledky svých studií uveřejňoval pak v odbor
ných časopisech i v samostatných knihách, jako jsou na př.: Slezská
svatba, Kresby ze Slezska, Pod jařmem, Naše Slezsko, Čechové v prus
kém Slezsku, Pod perutěmi pruského Orla, Z hanáckých dědin a měst,
Rok na Hané, Obrázky z mého hanáckého alba, Malůvky z Hané, Z ha
náckého kraje a j.

Aby učinil tyto své národopisné práce pro čtenáře zajímavějšími,
podává je nejčastějive forměpovídek či raději „obrázků
Vyličuje v nich celý život Hanáků z dob starších i nejnovějších, jejich
světlé i stinné stránky, a to vždy věrně podle skutečnosti. Při tom
Jeckdy napomíná i kárá své krajany, ale také rád se zasměje jejich
veselým příhodám nebo vtipným žerteéma zdravým humorem okoření
mnohoutrpkou pravdu.Vydali celéknihy těchtohanáckých hu
m oresek, na př. Znáš ten kraj, kde hanácké palmy kvetou, VeseléobrázkyzHané,Hanáckéhumoreskya j.

Děti mohou býti nadto vděčny Janu Vyhlídalovi, že i na ně pama
toval: zachytil celý jejich život, hry, zábavy, písně a obyčeje v pěknéknížce „Hanácké děti, jež vyšla právě před20lety v Brně.
A také z jiných jeho knih dala by se sestaviti pěkná sbírka obrázků

© dětech. M.
R9YA

Fr. Háj:

Kájovy trampoty.
(Pokračování.)

V.

Kája šel po ránu k lesovně s jistými obavami. Týna mu včera večer
pošeptala: ,„Aťtě ani nenapadne zas tak časně burcovat. A jestli, to
budeš koukat, co ti udělám!“

„Copak kdyby věděl, že jen ňákou tu žderchu bydostal, to nic není,
od Týny to taky skoro„nebolí, protože je taky jakonaše, uvažuje
v duchu Kája, „ale cožkdyž Týna něco jiného ? Že je moc brzo, je
pravda, ale to je zrovna v lese nejlepší.“

Docela něžně zaklepal na Týnino okno proutečkem. Jen ji poprosí,
aby probudila Zdeňu, že mají dnes moc práce.

Týna se vzbudila a hned se domyslila. A protože opravdu zbytečné
vstávání ji náramně rmoutilo, řekla si, že to Káju odnaučí. Přetáhla
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šaty přes hlavu a už byla na dvoře. Kývala na Káju a šeptala: ,,„Musíš
mi pomoci chytit tu strakatou slepici, Pipšu, víš?'' otvírala pomaličku
dveře kurníku. Než se Kája nadál, šups tam s ním. Zastrčila závoru
a řekla: „Tak! A teď si třebas kokrhej nebo si vlez do posady, a já
si jdu ještě lehnout. Já tě tomu rannímu burcování odnaučím.“

Kája v první chvíli byl jako omámen. Slepice spustily povyk, se
kaly křídly a kohout divece pobíhal, jak by je chránil. Teprve když
se Kája ani nehnul, tišily se.

„Taáákl“ diví se Kája. „A to jsem dopad'! Týna mě zavřela do
kurníku! Má zlatá maminko, kdybyste tohle věděla, to bych dostal!
Jestli mají slepice čmelíky, abych se celý den udrápal, a bude po všem.
To je tu horko! A nic hezky. Slepičky nic nechodí v noci ani ve dne
do koutka jako pánovic prasátko. Těm je to dočista jedno. A on je
bos. To aby si teplou vodou myl nožičky kdo ví, jak dlouho. A nad
ním sedí iich kolik. No jestli něco utrousí jemu na hlavičku, — musí
hodně do koutka se ukrýt. Fro pána krále, což pak on mohl vědět,
že v tom koutku sedí kvočna na vajíčkách? A když se tam štrachal,
vylítla celá rozježená. Křídla měla roztažená, rozkvákala se a rovnou
se hnala po jeho nožičce. ,„„Klof“— až do krve a „klof“ — zas do
krve. Kája se rychle shýbl, chytil obratně kvočnu, vstrčil ji do po
sady hlavou ke zdi. Věděl, jak ucítí pod sebou vejce, bude sedět dál.
Potom opatrně se točil do druhého kouta. To už zas slepice popla
šeně se čepejřily, děsily, přebíhaly a přeletovaly sem tam. V tu chvíli
také ohnal se Kája rukou po zádech a druhou po rameni. „Cmelíci,“
řekl si tiše. ,„/Toby měla vzácná paní špatnou radost, kdyby věděla!
A co on si tu počne, než Týna přijde pustit slepice? Maminka by
třebas řekla: ,„Můžeš si nahlas počítat! Ale to by si dal! Začne něco
nahlas aslepice mu budou lítat po hlavě. To by spíš mohl počítat čme
líky, kterých už má jistě aspoň 10 a nestačí se ohánět a udrbávat.

Víckrát už nebude Týnu budit! Po druhé by ho mohla vstrčit třebas
k prasátku, a to by bylo teprve krásné. Ať chodí prasátko do koutka,
přece jen se řekne „,prasečí chlívek““. No, jestli bude ještě Týna žalovat,
tak to dnes dopadne moc špatně. To z toho může koukat ještě křupková
kaše s česnekem. Kdyby to věděli kluci anebo třeba jen Vojta Braben
eovic, do smrti by byl pro posměch. Teď už ví, co je to „světské
hanby ““,jak se večer modlí s maminkou poslední „„Otčenáš“, a ma
minkaříká: „Aby nás Pán Bůh světské hanby chrániti ráčil“ Tu by
měl, kdyby kluci věděli!

A klofla kvočna pořádně. Pálí to! Kdyby mohl aspoň nožičky ve
studené vodě vykoupat! Má je hodně zakrvácené a ráno si čistou ko
šilku vzal, a vida! Na rukáv, pro pána krále, taký „kec“ spadl s bi
dýlka. To slepička. Víckrát na Týnu klepat tak časně po ránu ne
půjde! Nic to tady nevoní. Rukáv košilky aby si potom zapral v po
toce, a nejlepší, aby tam vlezl celý. To to bolí! Potom se řekne „sle
pice“

Už mu stékají potůčky potu po obličeji i těle. Zdá se mu,že je v kur
níku už celou noc.
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Pan lesní se vrátil z lesa, paní lesní vstávala. Týna teprve dělala
oheň.

„Týno, Týno,' zahuboval pan lesní, „ty zaspíš soudný den! To
muhle pořádku či vlastně nepořádku zvykat nebudu, milá holka! Když
přijdu z lesa, chci mít snídani na stole!“ í

V Týně trochu hrklo. „Vzácný pán má pravdu,“ říká si v duchu.
„Co to, že tu ještě není Kája? poptává se panlesní při snídani.

„Vždyť jsem ho přece zahlédl časně po ránu upalovat k nám. Do
Lážova přece tak časněneběžel.“

Týna ani muk. Paní lesní že neví, také že je jí to divné,
Zdeňa z ničehož nic začala usedavě plakat: ,,„Ato pan loupežník

z brdských lesů ho zabil! Tatínku, běžme ho hledat!“
Zvykově pan lesní smetl drobty z talířka na dlaň,šel K otevřenému

oknu a zavolal: „Pipipi —“, ale to poslední dlouhé „pí“ už nedořekl.
Drobty vyhodil, hned se zlobil: „/Týno, ani slepice nemáš ještě venku?
To si takhle nic nenasbírajíl“'

Týna vyběhla, otevřela kurník, slepice s kohoutem v čele pospíšily
pod okno. Týna zahlédla zkrvácené nožičky Kájovy i jeho tiše vyčí
tavý pohled a zpocenou tvář. Protože se nehýbal, vykřikla: ,„„Kájo,
rány do hlavy, snad nejseš mrtvej?“

Kája honem vyběhl z kurníku. Pan lesní se náramně podivil. Ale
nedal se do smíchu, jak Týna doufala. Zdá se, že rázem pochopil. Kája
sice vyběhl, ale bylo vidět, že má bolest, bylo vidět, že má umazané
nožičky i rukáv košilky, že je zpocený a že se stydí.

Ano, Kája se hrozně styděl. Pan lesní řekl něco německy paní, ta
mu odpověděla a hned vyšla ven. Pan lesní kývl na Týnu. Když vešla,
zeptal se jedním slovem: „Proč?“

A ona odpovídala: „Protože, vzácný pane, Kája mne chodil mocčasně budit.“
Pan lesní zpřísněl: „„Předně, Týno, taková mladá holka, jako ty,

může párkrát vstát časněji než jindy, a za druhé, takhle se děti ne
trestají. Nic bych se nedivil, kdyby ti Kája něco provedl! Ale já vím.
že ne. Na to je moc dobře vychován. Asi lepší než ty, holka!“

Paní lesní pohladila Káju po hlavě: „„Jakpak jsi se tam dostal?“
„Prosím, vzácná paní, to já — to já — (za nic nechtěl Kája

žalovat) to ta kvočna se lekla, tak mě klofla, ale vzácná paní, to je
tam horko! Prosím vás, nezlobte se na mě, ale kvočna sedí jako
pekáč!“

To už byl Kája v pokojíku Týny. To už měl nožičky v umyvadle,
plném studené vody, a Týna zčerstva hledala. Však tu má Kája čistou
košilku i kalhotky. Ale konec konců musila přinést necky, vody do
nich nanést. Kájovy svršky namočila do štandlíku, a on si liboval
v chladné lázni. Čmelíci mu dali co proto. Týna ši neslibovala od paní
žesní ani jedno dobré slovo, když slyšela póznámku: „Však by v kur
níku tolik čmelíků nebylo, kdyby Týna dohlídla, aby Se včas vyklidil.
Tnu, abych za ní chodila!

Zdeňa prve náramně si pochutnávala na koláči s reveňovou zavaře
ninou. Viděla jen, že Kája vyběhl z kurníku. Než mohla projevit svůj
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podiv nad tím, zaujal její oči druhý kus koláče. Když dojídala, zasví
tila jí očka: „To bude teďka Kája krásně kokrhat, když to okouka!
„u huby“.

Kája rozhodně neměl rád, když mu někdo věnoval tolik péče jako
právě teď vzácná paní. Předně, moc nerad byl před vzácnou paní a:
Týnou jen tak docela i bez košilky. To není přece maminka. A byl
nesmírně rád, když měl na sobě zase čistou košilku a kalhotky a hneď
řekl: „Tu vodu po sobě si, prosím, vynesu, a to jsem moc rád, že
mám zas něco na sobě!“

Paní lesní přes jeho protest mu ještě zvlášť vymyla klofnutí od
kvočny, dost hluboké, pomázla hojivým balsámem a zavázala s po
známkou: „Tentokrát vodu vynese Týna, Kájo, a kdyby tě klofnuti
bolelo, pověz! Slepičí zobák není zrovna tou nejčistější věcí na světě.“

Vymydlený, čistý Kája jde do kuchyně. Zdeňa s pocitem naprostého
uspokojení seděla na židli. Zavolala: ,„Kájo, zakokrhej! A tos byl
v kurníku přes noc?“

Dostala od maminky žderchu a napomenutí: „„Nemysli, že ty ko
láče byly jen pro tebe! Je tu taky Kája! A o kokrhání, to si nech,
dcerunko! Dnes mně, zejtra tobě! Ty mlč! Týna se spletla a dost!““

Kája byl opravdu při náramné chuti. Ještě štěstí, že paní lesní
upekla reveňový koláč včera na tři plechy! ,„Kakó'“'dostal dnes třikrát.
a potom vyběhly děti z lesovny.

VI.
„Na ranní hodinu, co má zlato v ústech, je už pozdě, Zdeňo,“ říká

Kája, „to by nás mohl pan učitel vyhodit. Na toho si přivstaneme
zejtra po ránu. Ale doběhneme k tetě kovářovic se zeptat, jestli je
opravdu čertem roubovaná.“

Se, zájmem zadívala se Zdeňa na ovázané nožky Kájovy.
„Kohout?““ zeptala se stručně.
„Ne, kvočna!““ stejně stručně odpověděl Kája, a Zdeňa se víc ne

ptala.
Daleko víc ji zajímaly velké, tmavě červené lesní maliny. Byly jako

med sladké, voněly lesem a byly výborné. o
„Po polednách na ně půjdeme a odneseme do školy, do fary a Štul

covům,““ rozhodovala ZŽdeňa.
Cesta se úžila, staré vysoké olše ji ztísnily, do široka rozběhlé boro

vice ji šířily. V tom červencovém horkém ránu nic v lesích se nehnulo.
Jen listí osyk nepřetržitě se chvělo. Zdeňa zůstala stát u skupiny vy-.
sokých osik. „„Řek' bys, hnedle jako břízy, viď? Jenže mají tmavý
peň a jsou takové smutné. A jejich lístky pořád a pořád se třesou.
Kájo, proč?“

„„Protože, Zdeňo, na osice zrádce Jidáš se ověsil“. Jidáš, kterýzradil Krista Pána.“
„Tak proto,“ vzdychla zamyšleně Zdeňa a dodala: „Ty taky víš

všecko na světě. Ale tohle je moc hezké. Kdyby se na osice ,ověsila“
teta kovářka, co myslíš, to by potom všecky osiky křičely: . Copak
nemohla jít jinam?“

46
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Kája se trochu zarazil, než řekl: „Teta kovářka, ta se „neověsí',
co tě napadá? Povídala včera u Štulců, že budou teď dvě veselky,
ty že nesmí zmeškat, kdepak by se „ověsila“! Jakpak se jí máme
zeptat?“

„To se asi budeš ptát ty, Kájo. Máš s ní přece větší známost než
ja“ uhýbá Zdeňa.

„Heleď, mně se zdá, že se bojíš. Jakou pak větší známost? Vždycky
jsme od ní dostali stejně. Ale to ona dávno zapomněla. Já bych moc
rád věděl, jak je to s tím roubováním. Povídal strejček Bártlovic: „Bába
čertem roubovaná“.Vzácný pán roubuje růže jinou růží, kdepak čertem.“

„Ty jseš ale, Kájo, víš, jak je to v té písničce:

„Vrabče, vrabče, ty jsi hloupý,
vrabče, vrabče, ty jsi hloupý-pý-pý,
ty mi šlapeš na pazourky-ky-ky,
ty mi šlapeš na pazourky.“

Tuhle tu písničku zpívaly děti moc rády, třeba přehazovaly sloky.
Zdeňa jen začala, Kája se přidal, a průsekem se rozlehly jejich jasné,
vysoké hlásky:

„Všecky ptáky jsou pozvaly,
všecky ptáky jsou pozvaly-ly-ly,
jenom sovu vynechaly-ly-ly,
jenom sovu vynechaly.

Na tanec ji vyzval vrabec,
na tanec ji vyzval vrabec-bec-bec,
pošlapal jí celý palec-lec-lec,
pošlapal jí celý palec.“

Zpívali několikrát za sebou kolik veršů, a potom řekla Zdeňa tklivě:
„Taková krásná písnička a Týna povídala včera: „To je ale pitomá.
písnička!“' í

Kája si vzpomněl: „Máš pravdu. Já na to zapomněl, a to se Týna.
moc mejlí! Pitomá je ta, co ona teď pořád zpívá. Víš, jak jsme tuhle:
poslouchali, a vzácná paní řekla: „„Nenatahujte ouška! Zazpívejte si:
„Adámku náš, copak děláš, a jděte. A ty, Týno, nech si takovou
ubrečenou!“ Heleď, Zdeňo, chtěla bys, abych se jmenoval Adámek?“'

„Ani ne! A tamhle už je kovárna. Tak jak se zeptáš?“
„„Musím zdvořile. Což abych řek': ,„,„Milostpaníteta, jestli pak je to

pravda, že jste čertem roubovaná?“
Ve vysokém lese rozhlaholil se smíchem pan řídící. Až se děti pole

kaly. Ale jak viděly pana řídícího, zdvořile pozdravily: Pochválen
buď Pán Ježíš Kristus! A Kája pokračoval: „Pěkně vítám, pane řídící,
sedněte si u nás! Ať nám nevynesete spaní!“

Pan řídící třepal se smíchem rukou: „„Ani mi ňenapadne sedat sit
Prve jsem se na chvíli posadil a potom vybíral mravence. Fodle toho,
jak jsem slyšel, chystáte se někam ná návštěvu. Ke komu pak?“
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Kája poctivě vyložil, co a jak. Pan řídící i v smíchu povážlivě vrtěl
hlavou: ,„„Anibych vám, děti, neradil! Paní kovářová je náramně řečná,
já bych jí takovou otázku nepoložil.“

„Ju, pane řídící“ usmál se šelmovsky Kája, „,vy, prosím, byste
ani nemohl, protože už nemůžete tak utíkat jako my. A to, prosím,
pan řídící na houbách? A taška ještě prázdná.“'

„Nerostou tady, Kájo, nerostou. Chodím tu už hodinu a nikdež ni
čeho. Musím do podrostu.“ o

Kája i Zdeňa se rozběhli očima vpravo i vlevo. ,,„Ženerostou, pane
řídící?'““usmál se Kája. „Jestli by to mohly být mladé kořenáče?“' za
díval se na něho sazovýma očima otázkou.

Pan řídící kýval hlavou: „„Na ty právě jsem šel. V octě zavařené
jsou lepší než hříbky.“

„A těch tu, prosím, roste!“ Rozběhl se Kája vlevo, Zdeňa vpravo.
S údivem se díval pan řídící, jak děti přinášely krásné tvrdé kořenáče
zrovna z míst, odkud se vracel. Kája s dovolením vzal tašku, a než
pan řídící vykouřil půl portorika, byla taška navršená vybranými
krásnými mladými kořenáči i hříbečky jedna radost.

„Tyhlety hříbečky se světle hnědou hlavičkou jsou tamhle z tyčko
vého lesa, tyhlety skoro bílé — tamhle ze smrčí. Tak, pane řídící,
jsou tu nebo ne? A všecky tvrdé jako kamínky. To já jsem, prosím,
taky nevěděl, že zdravá houba musí být tvrdá. To já jsem se hnal
vždycky jen po těch křapáčích, které naše maminka nechalastát, a tak
mi potom řekla: „Velká měkká houba je stará houba. I kdyby to hřib
byl, je nebezpečná! Ty mi domů nenos! V takových rozměklých křa
páčích už se dělá jed. Tak od té doby beru jen tvrdé. A to jsem
se zapovídal! Naše maminka by řekla: „Kdybys radši odnesl tu
rašku do školy! Tak prosím, už běžím. Zdeňo, pojď!“

ze
Jiří Sahula;

(Pokračování.

Vichřice a lipka.
Když zahučela prudká vichřice, zasténala štíhlá lipka: „Proč tak ne

milosrdně vrážíš do mého listoví? Větvičky mé se bolestně klátí,
prohýbám se tolik, že div se můj peň nezlomí.“

„Jsem tvou přítelkyní,“ odvětila vichřice. „Připravuji a otužuji tě
na horší ještě svízele zimní. Střesu s tebe obtížný hmyz, servu listí na
žloutlé, které ti je pouze obtíží, a ulomím dvě chřadnoucí větvičky,
které ti nejsou k ozdobě. Nadto přináším husté mraky, jichž vláha
tvé kořeny znamenitě občerství. Je potřebí, aby sis zvykala na ne
pohodu již v mládí a v zápasu zesílela pro budoucí léta.“

Jen takový člověk dospělý těžké chvíle statečně překoná, který
již v letech jinošských různým bouřím chrabře vzdoruje. I vichřice,
jež do našich čel estře dují, bývají nám k užitku.

ze
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J. Marcol Svoboda:

O opici Gogovi.
III.

Za teplých červnových dnů pobýval Gogo na dvoře od časného rána.
Nic se tam nehnulo, aby toho nezpozoroval. Seděl takřka na vyhlídce
u školních dveří a mhouřil přikrčen do kouta oči před ostrými paprsky,
jež však měl rád, jak jeho hlasité „„mhm, mhm“ prozrazovalo. Tak
dělával jen při dobrém obědě!

Když dostal Sultán snídaní, vyskočil vždy Gogo jako šipka ode dveří
a už byl u něho. Nastala mu denní dobrovolná povinnost hladiti Sul
tána při jídle po nose! [akmile se na dvoře objevila paní řídící nebo
služka Apolena, už byl zase u nich. Do zahrady ho však nebraly, nýbrž
uvázaly na řetěz u šopy, jinak by přeskočil plot a zahradu zpustošil.

Apolena uvazovala Gogo u dveří při škole, měla s ním zkušenost!
Když po prvé ohledávala slupice, nemají-li vajíčko, aby snad nezaná
šely k sousedům, Gogo uvázaný u šopy vyváděl takové skoky a pře
mety, že slepice v šopě poplašil a Apolena jich nemohla chytiti! Ale
navždy mu utkvělo v paměti, co tehdy viděl.

omutné chvíle mu nastávaly, když byly děti ve škole. Josífek by
si byl rád s ním hrál, ale nešlo to. Sultán po snídaní lehl si na slu
níčko a podřimoval, aby nahradil, co nočním bděním zameškal. Ještě
že dědeček si někdy sedl vedle něho na schody a vyhříval svá rev
matická záda!

Ten dědeček byl tuze hodný pán. Byl to tatínek paní řídící. Byl
také učitelem jako teď jeho zeť, pan řídící. Žil už přes deset let u ří
dících've výslužbě a měl přessedmdesát let, ale byl ještě čiperný a ve
selý, třebas ho někdy revma hodně v zádech zlobilo!

Po přestávce o desáté jídával dědeček za pěkného počasí přesnídávku.
Třebaže děti na Gogo pamatovaly v přestávce, kdy dostal kousků chleba
a mlsů dosyta, přecese vždytěšil ještě na svůj podíl od dědečka, který
mu dal ochutnat ze všeho, jenom vína ne! A to Gogo mrzelo nejvíce,
mručel nespokojeností, kdykoliv dědeček z pohárku pil.

Jednou zase dědeček snídal na dvoře a Gogo hopkal okolo něho,
inu, jako opice! Lačně hltal drobty, jež mu dědeček házel! Vtom za
volala z okna paní řídící: „,Tatínku, pospěšte do kuchyně, jest zde
listonoš, má pro vás doporučený dopis!“'

Dědeček nechal snídaní a pospíchal do školy. Gogo osaměl. Na
stole vonělo uzené a jeho vůně lehtala nozdry Goga. S počátku se díva!
po dveřích, kdy se dědeček vrátí, ale když dlouho nešel, skočil na
stůl a podíval se, kolik toho ještě jest! Naráz viděl láhev s vínem!
Jeho dávná touha se může uskutečnit! Uchopil ji do tlapek, odzátko
val, jak vidíval u dědečka, a pil a pil! Neznámá rozkoš na jazyku tak
ho ohlušila, že ani nepozoroval, že se dědeček vrací! Teprve jeho vý
křik jej vzpamatoval, skokem byl dole a láhev spadla za ním!
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Hned byl v koutě u zahrady! Dědeček láteřil nějakou chvíli, ale
potom se dal do smíchu a Gogovi odpustil; dal mu zbytek uzeného,
nevěda, zdali je též neměl v tlapkách!

Ale osud určil, že Gogo toho dne za svůj pych trestu neujde! V čem
kdo hřešil, tím bude trestán!

Velká dávka vína, nezvyklost žaludku, parno a ticho způsobily, že
se Gogo vínem opil! Seděl malátný v koutě a skoro se válel! Ale po
čáteční malátnost se obrátila v zuřivost!

Kohout pohonil po dvoře slepici a Gogo si vzpomněl na Apolenu
a její práci v kurníku z rána!

Á
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Vyskočil, dal se do běhu za slepicemi, uchopil jednu a už byljejí
ocas vytrčen a rozmetán po celém dvoře! Nastal křik mezi drůbeží,
již čtyři slepice byly bez ocasu, a Gogo řádil dále. Kohout přiběhl celý
pobouřený na něho, ale škub! — i jeho krásný ocas ocitl se v tlapě
Goga a byl roztrhán na kousky!

Křikem slepic upozorněni poznali v kuchyni jedním pohledem, co
se děje! Dědeček konečně řemenem udělal konec jeho řádění! Dostal
nepočítaných a zavřen byl po celý týden pod schody! Ale konečně
uznáno, že jest to němá tvář, že rozumu nemá, že to udělal z opilosti!

Ubohé slepice i s kohoutem z bolesti a úleku onemocněly. Po tři
měsíce nedostala paní řídící od nich ani vajíčka a poněvadž byly chudé,
nechtěla je ani zabít.

Gogo seděl vevězení ještě častěji, proč, uslyšíme!

KOA
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NapsalaL. Grossmannová-Brodská.

Měla chudobná matka vdova synka a tomu říkali Bibian. Cn pro
toto podivné jméno již jako malý chlapec býval pro posměch svých
kamarádů a později spolužáků ve škole. Rozpustilí chlapci si jej do
bírali, pokřikujíce naň všelijak a jeden obzvláště vykutálený klouček
měl ve zvyku říkati: „„Jak se vlastně jmenuješ?“

„Cožpak to nevíš?““ řekl tázaný; „moje maminka mně doma říká
Bibian.“'

„Bebean?““ znovu pokoušel chlapec.
„Ne, Bibian!““
„Bubuan, Boboan,“ povykovali se smíchem druzí a rozlítostněný

synek vdovy s pláčem vždycky domů ubíhal, tak mu posměch kama
rádů pokazil každou hru a nevinnou radost.

Nadarmo domlouvala mu matka, aby si z toho nic nedělal a bude-li
se dobře učiti a stane-li se řádným člověkem, že se později bude moci
nejednou tomu posměváčkovi na konec sám vysmáti. — Milý Bibian
jen se trápil a když odrostl a posměchu neubývalo, řekl, že půjde
do světa.

Jeho mamka souhlasně řekla: „Máš pravdu, synáčku; jen jdi, aspoň
rěco uvidíš a poznáš. Ten z toho nikdy nezmoudřel, kdo jen stále doma
za pecí vězel. Snad tě ve světě potká štěstí a potom budeme spo
kojeně zase spolu živi.“
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Upekla synkovi na cestu do ranečku povidlových a makových buchet,
rozžehnala se s ním a plačky vracela se do chaloupky od bílé kapličky
v polích, kam synka vyprovodila.

Bibian šel a šel, únavy necítil, neboť byl otužilý, potkal-li cestou
ještě většího chuďasa nežli byl on sám, poctivě se s ním rozdělil
o poslední sousto, a když dojedl maminčiny buchty, kam přišel do
vesnice, pomáhal sedlákům na poli, začež mu dopřáli pokrmu a
noclehu.

Tak jednoho dne došel do vesnice, kde zaměřil hned do toho nej
většího statku. Domníval se, že tam bude za práci odměněn, ale
ulekl se, jak to tam smutně dopadalo.

Starý hospodář, na kost vyhublý, ploužil se po domě liduprázdném,
protože se čeládka již dávno rozprchla. Hospodyně s hospodářem sami
všecko zastati nemohli — ve stájích dobytek bučel hladem, hladová
drůbež hynula a na polích přezrávalo obilí, nemluvě o tom, že bylo
třeba posekati luka a očesat letní ovoce. Ale na práci, ba ani k vý
pomoci nikdo se sem nehlásil, protože se vědělo, jak nynější hospodář
za mladých let, kdysi dávno, zapsal svou duši čertu za to, aby mu
dopomohl k bohatství.

Stalo se, ale šťastný ani spokojený proto nebyl bývalý nuzný ba
ráčník, který se během roků stal nejbohatším zdejším sedlákem. Čím
více stárnul, tím více si připouštěl obavy, že si pro jeho duši čert
přijde a jej zahubí se vším, co je kolem něho.

Když tohle Bibian zvěděl od zarmoucené hospodyně, řekl: „Já se
čerta nebojím, protože ke mně nemá moci, jelikož jsem se vždy dobře
choval a moje stará maminka se denně za mne modlí. Já zde zůstanu
ve službě a uvidíme, jestli se mi nepodaří toho pekelníka ošidit a vy
platiti.“

Potěšil takovou řečí hospodáře j hospodyni a jelikož s chutí pra
coval, také oni mu přáli i měl se u nich jako na posvícení.

Tohle nebylo vhod čertu, jehož dopalovalo, že hospodář nyní tak
často nekleje a začíná se opět těšiti životu. Domníval se ten milý pe
kelník, že usoužený, od lidí opuštěný člověk sám sebe se světa zpro
vodí a on že tak před časem a lehce jeho duše se zmocní. Ale i chytrý
čert někdy hodně prohloupí, jak se zde ukázalo. Oznámil proto hospo
dáři, že si proň přijde, tedy aby se připravil.

Ve stavení ovšem nastal veliký nářek a zármutek, pouze Bibian těšil
své chlebodárce, on že se pokusí čerta zahnati. Sice o tom pochybovali,
ale uposlechli ho, když nařizoval, aby šel hospodář do zadní komory
a tam aby kleče před Božím obrazem se jen modlil a svých dřívějších
nepravostí litoval.

A tak se stalo, že čert na místo hospodáře nalezl ve velké světnici
milého Bibiana, který si z hospodářovy dýmky pokuřoval, až bylo
kolem jako v udírně.

„Hej, hola, chasníku, co zde děláš?“ řekl čert.
„Jakýs ty hloupý pekelník, cožpak nevidíš, že kouřím?“
„Kde je hospodář?“
„Holečku, ten činí pokání a modlí se k Pánu Bohu.“
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„Zavolej ho sem!“'
„Až budu hloupý, ne?!“
„Musí jíti se mnou!“
„Nepůjde, zachráním jej!“
„Jen se opovaž! Potom si chytnu tebe!“
„Láry, fáry, mně nenaženeš strachu, černý brachu,“ smál se Bibian

a čerta tolik spletl, že tento řekl na konec: „Takhle bychom nikam
nepřišli, ale víš ty, co? Zahrajeme si v kostky. Vyhraješ-li ty, zřeknu
se hospodářovy duše, prohraješ-li, sám jej pro mne přivedeš!“

„Milý brachu, o to není strachu, ale já nejsem tak hloupý, jako ty!
Kostky a karty vymyslil ďábel k záhubě lidí a ty bys jistě vyhrál
a toho není třeba. Víš, to já vím něco lepšího. Uhádneš-li hned na
poprve, jak mi říkají, vyhraješ!“

„Tak tedy, jak to myslíš?tázal se čert.
„Podívej se, mám zde kousek svěcené tříkrálové křídy, tou zde

na stůl napíši několik jmen a ty hádej to pravé. A svoje kostky si
schovej, nebudeme s nimi hráti, pěkně je do pohárku schovej, nežli
ti je otluxu o hlavu!“

Nerad uposlechl čert a milý chasník psal na desku stolu: „Babaan“ +
„Bebean“ + „„Boboan““ + „„Bubuan“' + „Bibian“ + a za každým jmé
nem udělal křížek svěcenou křídou na stole a palcem své pravice
sobě na čele, na ústech a na prsou, říkaje: „„ve jménu Eoha.“

Čertu bylo z toho nanic a všelijak se kroutil, ale pravého jména ne
uhodl. Nyní jej měl chasník v hrsti a nepovolil, dokud mu pekelník
nevydal zpět krví psaný úpis na hospodářovu duši, načež zlostně
odtud upaloval...

Zato na statku zavládla radost — v domě vykropeném svěcenou
vodou čert se více neukázal, lidé tam chutě pracovali, modlili se a
bylo jim dobře.Z vděčnosti, že jej zachránil, hospodář ustanovil Bibiana
svým dědicem, ten si vzal k sobě starou matku a dobře jim všem bylo.
A často si bohatý nyní Bibian liboval, jak ošidil čerta těmi přezdív
kami, jimiž jej kamarádi druhdy dopalovali, a jeho mamka s úsměvem
říkala: „Však je pravda, že kdo se směje naposledy, směje se nejlépe!“a
Jan Milota:

Poslední výprava Cvrčka houslisty.
(Dokončení.)

Byli od skřítků přijati s otevřenou náručí.
„Právě přicházíte vhod,“ pravil starý stříbrovlasý kmet, ,„„budeme

dnes slaviti svatbu mé dcery se synem krále šotků z Levaterých skal.
Budeme tančiti při vaší muzice, oh! to bude veselá zábava!“

V krápníkových skalách bylo již vše připraveno k veliké slavnosti.
Všechny brány tajemného vrchu byly dokořán otevřeny, aby se zámek
skřítků jak náleží vyvětral, podlahy a chodby byly čistě zameteny
a posypány bílou slídou, takže v záři drahokamů, iimiž byly stěny
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ozdobeny, se leskly jako stříbrné. Na ohništi v kuchyni hořely hro
mady zlata a stříbra a na kamenných stolech leskly se křišťálové ta

jako žabí nožičky, zadělávaní šneci, dušené žížaly, nadívané housenky,
pavouci na komářím sádle smažení a mnoho jiných pamlsků.

Různé ovocné šťávy, muchomůrkové kompoty a bolehlavový salát
byly též připraveny, a aby to všude líbezně vonělo, byly všecky sály
vykouřeny vraními péry a zaječími chlupy. O všecko bylo postaráno,
na vše pamatováno.

Skřítkové nacvičili na uvítanou vzácných hostí sborové zpěvy a
mladé diblice, jejich dcerky, cvičily čtrnácte dní ve dne v noci nej
modernější tance.

Hostí bylo již velmi mnoho, ale ien z nejvybranější a nejvznešenější
společnosti. Byl zde král duchů se svými krásnými dceruškami v rouše
ze zlata, několik velmi vážených vodníků a vodnic s jejich hezkými
černovlasými dcerkami —- přišli z okolních řek a rybníků —, nej
chlupatější lesní muži s veselými rusalkami a bledými vodními vílami,
staří ohniví muži ze sousedních lesů, též několik vznešených strašidel
z pustých zámků a mlýnů, ze křižovatek a hřbitovů — vůbec velmi
vzácná společnost.

Z blízkých močálů a bahnitých luk byla pozvána všechna světýlka
a z lesních křovin světlušky, aby dodaly slavnostního osvětlení a lesku.

Najednou přiběhli do sálu dva šneci, náramně udýchaní a zvěstovali
jako jedněmi ústy: „Už jdou! Už jdou!“

V tom okamžiku rozzářila se všecka světýlka a všecky světlušky
v zámku a celém okolí a dělostřelečtí prskavci vypálili na počest pří
chozího panstva devadesát devět ran ze svých vlastních děl. Hoj! to
bylo bouchání! ©

Starý skřítkův kmet, který byl vlastně dědičným vladykou v kráp
níkových skalách, poručil, aby mu hned nasadili zlatou, perlami a draho
kamy hustě posázenou korunu a posadil se nasvětélkující pařez, aby
ho příchozí hosté hned viděli. Jeho sedm dcerušek, nejkrásnějších diblic,
stálo kolem něho jako nevěsty v bílých drahocenných závojích, utka
ných z nejjemnější mlhy protkané měsíčními paprsky...

A hle! tu přijíždí již král šotků z Devaterých skal se svým synem
a nádhernou družinou svých dvořanů a jejích dám. Všecko to jede
koňmo na smrkových šiškách s hedvábnými čabrakami, stříbrem vy
šívanými sedly a zlatými uzdami. Každý šiškový kůň místo očí měl
čva zářící démanty, což vypadalo báječně. Byla to vůbec nevídaná
nádhera.

Kmet vladyka přívítal krále šotků důstojně, oba se obřadně po
iibili a sedm jeho dcerušek, nejkrásnějších diblic, se uklonilo až k zemi.

Hudba zahrála intrády, skřítkové zazpívali na uvítanou své sborové
zpěvy a vzácné panstvo vstoupilo do hlavního sálu, kde se potom
zasedlo k tabuli a hodovalo. Při hostině hrála Cvrčkova kapela a šaš
kové k obveselení panstva provozovali rozličné žerty a kejkle.

Potom se v sále tančilo. Hoj, byl to vír a rej, jakého oko nevidělo.
Závoje diblic, jejich ruce a nohy v krouživém kolotání jen se míhaly



so
Str. 72 vvvvyvvwyvvvyvytvuwwwwu ANDĚLSTRÁŽNÝ. C

jako v husté chumelenici, že až se z toho hlava točila a přecházel
zrak.

Skřítkové zase tančili tak zvaný „čepicový“ tanec, vyhazujíce při
tanci do povětří své čepice a zase je chytajíce, což bylo velmi zábavné.

A zase se jedlo a pilo, hrálo a zpívalo. I cvrček a kobylka musili
něco zazpívati a že se to všem líbilo, byla Kobylka vyzvána, aby
též něco zatančila. Sám mladý princ ji o to požádal, nemohla mu tedy
nevyhověti a tančila tedy oblíbený tanec „skákavou“. Netančila tak
divoce, jako diblice, ale zato její tanec byl plný půvabů a ladných
pohybů, takže všichni byli nadšeni a odměnili ji hojným potleskem.

Tak noc rychle míjela, měsíc pomalu bledl a chýlil se k západu, což
znamenalo, že již bude ráno.

Tu vystoupil náhle princ a zvolal: „Vážené panstvo! Nyní já si za
tančím tanec čepicový. Na kterou pannu padne má čepice, ta bude
mojí nevěstou!“

A tančil a vyhazoval čepici a opět ji bystře chytal. Leckterá z diblic
se tlačila blíže a nastrkovala hlavu, aby na ni čepice princova padla,
ale on ji nenechal nikdy dopadnouti.
- Najednou zvolal: „Nyní pozor!“ A vyhodil čapku až ke stropu.
Čapka letěla, letěla a najednou padla na hlavu nic netušící Kobylce.

„Ať žije nevěsta princova!““ zaburácelo to sálem, a nežli se Kobylka
vzpamatovala, stál před ní princ, ukláněl se a prosil, aby s ní jako
s nevěstou si mohl zatančiti. |

Kobylka se tak zarděla, že její zelená barva se proměnila docela
v červenou. Ale co měla dělati? Vstala a šla.

Princ narazil si furiantsky svou čapku na stranu, zadupal, zavýskal
a hudba spustila. Ach, jak krásně tančili a jak jim to slušelo!

Ale když byli právě v nejlepším, zakokrhal někde na blízku Kohout!
Hoj, jaký tu najednou nastal poprask! Světlušky okamžitě zhasly své
lampičky a světýlka horem pádem utíkala do močálů, aby se co nej
rychleji schovala do bahna; vodníci a vodní víly utíkali do blízkých
rybníků a řek a skákali střemhlav do vody; ohniví muži a rusalky
prchali kvapem do houštin lesních a také všecka strašidla zmizela,
aby byla včas ve svých úkrytech.

Jedině král šotků se svým synem, jeho nevěstou a průvodem jako
hosté zůstali v krápníkové hoře, jejíž brány, když naši muzikanti hojně
obdarováni z ní vyšli, ihned se zavřely.

Naši hudebníci, vyšedše z krápníkové hory, ubírali se lesní stezkou
domů. Byl již bílý den.

Ačkoli výprava velmi dobře skončila, ba lépe nežli všecky předešlé,
byli přece všichni velmi smutni a nikdo dlouho nepromluvil. Scházela
jimKobylka, na kterou všichni vzpomínali, poznávajíce teprv nyní,
jak ji měli rádi.

„Jak se jí asi povede?“ pravil konečně Cvrček s hlubokým po
vzdechem.

„Zajisté, že dobře,“ mínil Čmelák, „bude přece žíti jako princezna
v hojnosti a přepychu.“

„Inu, udělala štěstí!““ podotkla trochu závistivě Masařka.

4
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„Jaké pak štěstí?““ ozval se Chrobák. „Což závisí štěstí na hojnosti
a přepychu? Což se měla s námi zle?“

„fo jistě neměla!“ zvolal Komár. ,„„Mělijsme ji všichni rádi.“
„skoda jí,“ pravil Čmelák, „ztratili jsme s ní výbornou sílu!“
„Ba škoda!“' přisvědčilCvrček. „Naše kapela je nyní kusá. Jen kdyby

se jí tam aspoň dobře dařilo a byla spokojena, ale o tom pochybuji.
„Proč pak?“' divili se ostatní.
„Proto, že skřítkové žijí pod zemí a vycházejí pouze za noci, což

pro naši Kobylku není. Ta naopak miluje slunce a bez něho nelze jí
žíti.“

„To je pravda!““ souhlasili všichni. Umlkli a šli tiše dále. Najednou
se Cvrček zastavil a povídá: ,„„Uvidíte, že se k nám ještě vrátí!“'

Sotva to dořekl, hup! hup! Kobylka byla tady! Byla ovšem přivítána
velikým jásotem a Cvrček byl tak přemožen citem a pohnutím, že
ji přede všemi vřele objal.

Chtěli pak věděti, jak se dostala z krápníkového vrchu ven a Ko
bylka jim cestou všecko vypověděla: Jak se jí pod zemí zastesklo, jak
prosila prince, aby ji propustil, že nemůže ve tmě a beze slunce žíti,
aby si vybral raději sobě rovnou, nějakou diblici, ona že by stejně
pod zemí zahynula a jak konečně princ se nechal obměkčiti a pro
pustil ji na svobodu.

Když dopověděla, pravil Cvrček pochvalně: ,„„Dobře,zcela správně,
panenko!'““ A ostatní souhlasili. Pak byli už docela veselí a tak bez
starostní, že by byli málem v lese zabloudili, ale šťastnou náhodou
právě vyšli z lesa ven a tak to už nebylo ani možno. |

„Tamhle je naše jedle uprostřed paseky!“ zvolal najednou CČvrček
a doložil: „Tam jsme se sešli, tam se rozejdem!“'

Tak se také stalo a byl již nejvyšší čas. Vítr se zdvihal s prudkostí
a hněvivě třásl korunami stromů, v dáli pak zhluboka duněl hrom.

Když přišli na své oblíbené místo, pravil Cvrček: ,„Milí přátelé! Na
stává zlé počasí a bude dlouho trvati, cítím zas bolesti v zadní levé
noze. Všechna zvířátkahledají si ochranu a útulek, i my musíme tak
učiniti. Děkuji vám všem za vaše spoluúčinkování, za vaši lásku a
ochotu. Dá-li Pán Bůh zdraví, sejdeme se později zas — a nyní si ještěuděláme hostinu, zazpíváme si a zahrajem.

Všichni rozložili svou výslužku od skřítků na mech a hodovali.
Potom si zahráli a zazpívali: „,„Loučení, loučení, což je to těžká
věc... ..“

A plakali a plakali...
4.

Hoj! to byla bouře! Takové Cvrček ani nepamatoval. Ohromné černé
mraky táhly na oblohu, bylo skoro tma. Vítr fičel, skučel, bouřil, hučel
a vztekal se jako zběsilý, ohýbal stromy až k zemi, větve lámal a
urážel a všecko rval a s sebou unášel. Blesky lítaly jak ohniví hadové
a hrom duněl a burácel, až se všecko třáslo. Déšť se lil proudem, jak
© potopě světa.

A v tomto hrozném nečase kráčel Cvrček domů s housličkami pod
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paždím. Byl již velmi unaven a všecek promoklý, když zaslechl ne
daleko známý hlas: kuňk! kuňk!

Ohlédl se a spatřil krásnou mochomůrku, jež tam stála jako pěkný
červený deštník. Uchýlil se tedy pod její střechu a koho tam našel?
Hádejte! — Žabku! Malou zelenou žabku! í

„A, pan Cvrček!“ zvolala vesele. „Kam pak, slavný mistře?“
„Domů, panenko, domů. Vracím se právě z našeho uměleckého

turné —“
„Slyšela jsem, slyšela, byly toho plné noviny. Jste opravdu slavný

umělec!““
„Však jsme také zkusili'“ pravil Cvrček a jal se vypravovati.
Zatím déšť poněkud ustal, Cvrček šel dále a dostal se šťastně domů.

Odložil housle, hůl i raneček a oddal se zaslouženému odpočinku,
neboť byl nyní slavný. —e——
C n

Edvard Elpl:

Nedělní jitro!
Nedělní jitro. Tak ticho kolem.
Jen skřivan z brázdy do výše valélá.
Opodál jabloň, stařenka vetchá,
stojí tu v polích dlouhá již léta.

Naslouchá tklivým, jásavým tónům,
jež víc než jindy sladce dnes znějí.
Cílí, jak květy na mezi kolem
v nedělním jitru blahem se chvějí.

Velebné ticho. Větérek vlahý
bohaté nivy líbá a hladí.
Na mezi kvílek s kvítkem si šeplá.
Nedělní jitro máme tak rádi.

Nedělní jitro. Bůh kráčí polem,
vše v úctě před Ním vděčně se koří.
Obloha zlatem všecka již plane, |
nad lesy východ oranží hoří. 6

Bez poct a slávy Král králů jde tu,
vše kolem v němém pohnutí duše.
Umikly trylky zpěváčků drobných,
k Tvůrci hvězd zlatých zírá vše liše.

Nedělní jitro — velebné ticho.
Jen zvony zazněly kdesi lam v dáli.
Tak krásně je tu pod klenbou nebes,
že bychom věčně, věčně tu stáli. »
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Naše Bela čtyři měla

štěňátka,
všecka byla hezká, čilá

zvířátka.
Dováděla, skotačila,
sotva, že jim postačila

zahrádka.

Na dvorečku u myslivny
veselo,

Jarkovi se ani domů
nechtělo.

Bylo smíchu, křiku, hrarí —
věru, že lo konce ani

nemělo.

ví nj ©BR
je obnoos

Stará Bela dozor měla
na děti,

povídcla: „„Neubližle
štěněti!

Štěňátko je moje zlato,
musili byste se za to

styděltil“
„Štěňátka ta boubelatá,

maličká
ráda mám, jsem jejich zlatá

malička.
Kdo by chtěl jim ublížili,
ten by nesměl srdce míli

trašička!“
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J. Veselský:

Za záhadným mužem do hor.
(Pokračování.)

Harald se uklonil a pravil: „„Dobrý den, paní! Mohl bych u vás
přenocovati?“

„Prosím; vejděte.“
V síni řekl jsem Haraldovi: „„Nechte, prosím, tu hůl zde.“
Podal mně hned svou těžkou hůl, která byla aspoň dvakrát větší

než já. „„Nenecháte zde i pušku?“ zeptal jsem se.
„Děkuji ti, můj hochu, ale to je zbytečné; zbraň ponechávám vždycky

u sebe.“
V pokoji, kde na nás čekala Bohuša, Harald hned k ní přistoupil,

stiskl jí ruku a pozdravil: „Dobrý den!“
„Dobrý den!'' odpověděla Bohuša a vyzvala ho, aby zasedl ke stolu.

Poděkoval, postavil pušku ke stěně a usedl. Matka otázala se ho na
jméno.

„Odpusťte, prosím, že jste se asi ulekly, když jsem řekl prve dětem
své jméno. Upozorňuji předem, že nejsem Haldor Helgason. Jmenuji
se Harald Helgason a jsem bratrem nešťastného Haldora.“

„Kdybyste byl i Haldorem, nebylo by nám třeba se bát,“ pravila
matka s úsměvem.

„Máte pravdu, paní. Haldor byl vždy dobrým člověkem.“
„Zajisté přicházíte z daleka. Viděli jsme vás, jak jste sestupoval po

svahu hory. Dlouho jste šel?“
„Několik hodin chodil jsem po horách.“
„Zajisté hledáte koně nebo ovce.“
„Ne, paní,“ odpověděl Harald s úsměvem, „hledám něco docela

jiného.“
Já i Karlík přistoupili jsme blíže, aby nám neušlo ani slovíčko

z rozmluvy. Harald vypravoval dále: ,„Náležím k patrole, složené z de
síti lidí, která byla dnes vyslána do hor, aby je prohledala. Chceme na
lézti mého nešťastného bratra.“

„Vy jste asi měl uloženo prohledati horu, po které jsme vás viděli
sestupovat,“ podotkla matka.

„Ano, paní. Domnívají se, že se můj bratr skrývá v horách v ně
jaké jeskyni, proto bylo třeba hledat.“

„A podařilo se vám snad nalézti stopu svého bratra?““ zeptala se
matka, hledíc Haroldovi přímo do očí.

„Nikoliv, paní,“ odpověděl mladý člověk, sklopiv zrak a pohlížeje
na své nohy, „nenalezl jsem žádné stopy.“

„A proč vlastně pomáháte k tomu, aby váš vlastní bratr byl chycen?“
„Poněvadž si myslím, že by pro bratra bylo nejlépe, kdyby jeho věc

přišla před soud. Jistě by ho osvobodili, nebo nejvýš by mu vyměřili.
velmi malý trest.“

„I já tak soudím,“ řekla matka a dodala soucitně: ,„„Alevy jste už
jistě unaven a toužíte po odpočinku. Přinesu něco k jídlu; hned sevrátím.
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Bohuša pospíšila za matkou. my pak jsme zůstali s hostem. Chtěli
jsme se ho ještě na všelicos zeptat.

„Jak vypadá Haldor?“ začal Karlík.
„V celku tak jako já,'“ odvětil muž s úsměvem. „„Řekl jsem ti už, že

jsme blíženci.“
„A jak chodí oblečen?“
„V době, kdy utekl, měl na sobě tmavomodrou kazajku se dvěma

řadami velkých žlutých knoflíků, na hlavě pak klobouk se širokou
pentlí.“

„feď, kdybychom ho potkali, poznali bychom ho hned.“
„ZŽajisté, ale pravděpodobně ho nepotkáte.“
„Bylo by to nebezpečné, setkati se s ním?““ vyptával se dále Karlík.
„Ano. Ujišťuji tě, můj milý příteli, že by se celou silou bránil, kdyby

ho chtěl někdo chytnout.“
„A je velmi silný?“
„Velmi,“ odpověděl Harald a opět se usmál, hledě na chlapce. Kar

líkovy oči se široce rozevřely. „Chvála Bohu, že zde není!“ zašeptal.
„Přirozeně. Kdybyste byli blízko, jistě by vás zabil“
„Ale toť strašný člověk!“ zvolal Karlík.
„Velmi nebezpečný!
„A přece jste, pane, před chvílí řekl, že je to dobrý člověk.“
„Řekl jsem to, neboť skutečně býval dříve dobrý. Ale od té doby.

kdy ho prohlásili prokletým, stal senebezpečným. Nechce se jistě ne
chat chytnout za živa.

Pocítili jsme skoro strach před tímto zločincem a byli jsme velmi
spokojeni, že není nablízku. Po chvíli Karlík znovu se otázal: „Je na
hoře mnoho jahod?“

„Mnoho, ale ještě nedozrály.“
„Jaké jahody rostou až na samém štítě?“
„Na samém štítě není vůbec jahod, ale trochu níže, na úbočích hory

rostou sladké, červené jahody, borůvky i ostružiny. Zakrátko bude tam
až červeno, modro i černo od jahod.“

„Jeníku,“ zvolal Karlík nadšeně, „„půjdeme tam někdy!“
„Dobrá, půjdeme!“' souhlasil jsem hned s nemenším nadšením.
„A je tam pěkně, na štítě hory ?“ ptal se ještě Karlík, přistupuje

až k samému Haraldovi.
„Ano, překrásně! Se štítu viděti hory i doliny a rozkošné krajiny:

vůkol strmé skály, zelené pahorky, jeskyně i propasti, řeky a potoky,
na stráních nesčíslné množství krásných květin a daleko na severový
chodě možno spatřiti nesmírný, safírový Atlantický oceán.“

„Ach, tam jest asi krásně!““ vykřikoval nadšeně Karlík a vyptával
se dále: ,„A co je ještě na hoře?“

„Je tam plno zvířat, zvláště ovec, koní a divokých býků, ale těchto
třeba se chránit! Jsou tam také lišky, množství ptáků...“

V té chvíli otevřely se dveře a vešla matka s Bohušou. Nesly hostu.
hojnou večeři. Harald se požehnal křížem a pomodlil se krátkou mod
litbu před jídlem, pak začal jísti s chutí. Náhle obrátil se k matce:
„Měl bych k paní prosbu... Musím vstát ráno velmi časně, rád byck
tedy šel co nejdříve na odpočinek.“
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„Můžete odejít, kdykoliv budetechtít,“ odpověděla matka. „„Bohu
šo, připrav lůžko v pokojíku pro hosty!“
: Bohuša šla hned vyplnit rozkaz. Harald dojedl a znovu se obrátil
k matce: ,„Mám ještě jednu prosbu. Mohla byste mi, paní, odprodati
něco prachu a olova?“

Matka otevřela hned skříň, ve které otec měl své myslivecké po
třeby, vyňala skřínku s broky, kulkami i prachem a vyzvala Harolda,
aby si vzal, kolik potřebuje. Naplnil svůj sáček a sahal do kapsy po měšci
na peníze, ale vida matčin záporný pohyb, zase jej schoval. Poděkoval
tedy a zdvihl se od stolu.

„Fůjdete, pane, již na odpočinek ?“ řekla matka laskavě.
snad ještě nějaké přání?“ í

Harold odpověděl jaksi váhavě: ,,Je-li mně dovoleno prosit... Přál
bych si, abyste se nikomu nezmínili o mém dnešním pobytu u vás.“

Matka pohlédla na Harolda s němou otázkou a také nás překvapila
tato žádost. Ale muž začal hned vysvětlovat: „„Paní pochopí, že je mi to
nepříjemné, když se mě každý vyptává na bratra. Proto se vyhýbám
neznámým lidem i místům. Ostatně je možno, že se to za nedlouho
skončží.“'

„Máte

Toto vysvětlení nás upokojilo. Matka zavedla hosta do jeho pokoje
a my jsme mu podali na „dobrou noc' U

ruce. (Pokračování.)
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J. Mil.Dědinský:

Malí muzikanti.
Co to hraje na dvorečku —
slyšíte přec housle hrát!
Pojďte honem k okénečku,
musíme se podíval.

Hleďme, hleďme,to je Lidka,
a s ní její milý brat —
děvčátko je jako kytka,
umí také zazpívat.

Bratříček ji doprovodí
na své dobré housličky,
pěkně jim to spolu chodí,
znají hezké písničky.

Hrajte, hrajte jenom dále —
proč pak ztichl tón i hlas?
Dáváte nám zas už vale?
Nuže, přijďte brzy zas!

VA
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L. Kulička:

Čím bych chtěl býti?
Chtěl bych skalou býti, Chtěl bych býti stromkem,

na základě prahor stát, kořen vpustit v řeky proud,
témě k nebi zvedat, větve v nebe prostřít,
nic se nezakolísat! věčně kvést a nezvadnout!

Ptáčkem chtěl bych býti,
k slunci vzlétnout v nebes chrám,

Praménkem jen malým,
jenž se tryská z lůna skal,

| lučinami, lesy svému Stvořiteli
u ustání běžet v dál! věčnězpívat — nepoznán! 4

Záhonek mladých.
Neposmívej se!

Jak vidíváme chlapce školáky někdy
1 nezbedu dělati, tak též Franta Ne
cbladno pokusil se zkoušeti, jak to již
we školní tělocvičně na šplhadle dělával,
vyšplhati se na strom; bylo tam hnízdo,
a to ho tam vzhůru vábilo. Avšak ne
ihoda se mu stala, jakmile se chytil první
větve; tato se ulomila a Franta sletěl
dolů a to tak nešťastně, že se udeřil do
kolena levé nohy, v níž ucítil velikou
bolest. Bolest však tlumil pro sebe,
žádnému se nepochlubil, co se mu při
hodilo. Obouval se a večer sezouval vždy
stranou, aby si ho žádný nepovšimnul,
že mu to jde jaksi pomalu a že obličej
bolestí křiví. Chodil pobledlý a ledaskde
posedával. Až když bolest byla palči
vější a noha v koleně napuchla, žaloval
na sebe matce; ta se ulekla, uviděvši
nohu chlapcovu.

Vedla Frantíka hned k lékaři. Lékař
poslal Nechladnovou s Frantikem do
"pemocnice, kdež byl operován. Měl v ko
leně poškozenu kost! Chlapec zakusil
mnoho bolesti. Pobyl si v nemocnici půl
roku a když přišel domů vyhojen, byl
chromý, že při chůzi na ni trochu na
padal.

Chodil do školy, matce doma pomáhal,
„ale též chodil mezi chlapce na náves si
hrávat a též, jak to chlapci umějí, ně
jakou tu taškařinu provedl a tak míval,
provedl-li někomu něco, vyčítanou svoji
„chybu „,„chromý“'.

Jedenkráte hráli na návsi o malované
fazole. Když Frantík všechny obehrál,
rozzlobil se na něho sousedovic Petřík a

nemeškaje, utíkal domů požalovat své
matce. Matka Petříkova chovala právě
děvčátko na ruce; i posadila je na stůl,
vyběhla rozlícena na ulici a křičela:
„Co ty, Frantiku, děláš, co nenecháš
našeho Petříka na pokoji, co se nestydíš
obehrát všechny a ještě se jim vysmíváš,
ty jeden mrzáku chromý!“

„Vždyť já, tetičko, nic žádnému ne
dělám,““ hájil se Frantík, „,„jeto hra, a co
Petřík žaluje, nemá proč.“

„Jen buď zticha, ty jeden chro...“,
v tom bylo slyšet hrozný výkřik ze sta
vení. Matka Petříkova jedním skokem
byla ve vnitř a výkřik její prozrazoval,
že se tam stalo něco hrozného.

Děvčátko, které matka položila na
stůl, třepalo se a spadlo se stolu na zemi,
kde v křiku zůstalo ležeti; mělo zlo
menou nožku. Matka lomíc rukama nad
svým ubožátkem, svíjejícím se v bo
lestech na zemi, nevěděla si pomoci; až
přiběhla sousedka, přivolána křikem dít
ka a nářkem matky a pobídla ji, aby
vzala dítko a utíkala k lékaři.

Hrajicí si chlapci obklopili dům a
zděšeně hleděli, co se tam asi stalo.

„„Rájeckých děvče si zlomilo nohu,““
povídalo se dědinou...

Děvčátku se zlomenina brzy zahojila,
ale po čase se jí udělala dírka v kotníku,
kdež vytékala jakási tekutina a- kotník
počal děvčeti boleti; matka"musela
s děvčetem zase k lékaři. Lékař ji poslal
do nemocnice, kde jí vydělali z kotníku
jednu kůstku, kteráž byla tenkrát pádem
se stolu poraněna a poranění:zůstalo
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nepovšimnuto, až děvče si počalo na
říkati na bolest. Když se vrátilo děvče
z nemocnice domů, mělo jednu nohu
o něco kratší a při chůzi na ni poněkud
napadalo.

A dnes vidíme děvče mladé, pěkné,
jen že je — chromé. A často ji vidíme

Čvwevvvwuy| ANDELSTRÁŽNY
se slzavýma očima a často ji slyšíme
dělati výčitky matce: „Proč se mi to
stalo, proč mne Pán Bůh potrestal?““

Trpí, chudák, za sv.u matku, která
se posmívala a spílala mrzáčkovi!

Jakub Cechmeistr — M.

Klekání
Tak sladce lije hlasy své
u večer zvonek milý,'
každý ten úder zaznívá
jak hudba v pozdní chvíli.

Každý ten úder zvonivý
jak skřivan v duši zpívá,
na mysl píseň s písní jde,
tak přesmutná a tklivá.

Zvon pěje píseň večerní,
pobádá k libým snům,
ruka se zbožně pozvedá
k hvězdnatým rebesům.

Zvon pěje píseň večerní,
do noci vyzvání,
kraj kolem tiše šepotá,
ó klekání, ó klekáni!

V. Otoupalík, Troubsko.
P DD EDCPCD ECC EPEEC PDPLPPEPEDPLOC

Ze strýčkovy mošničky žertíků a vtipů.
Malý prorok. „Tatínku, já „nyslím, že

budeme mít špatné počasí. — „Proč
pak?“ —„„Teploměr padl.“ — „Jak to
víš?“*— „Já jsem jej právě shodil“

V roztržitosti. „„Pane učiteli, Višňák
mi říká, že až půjdeme domů,
že mě zabije, protože jsem na něj ža
loval!““ — Pan učitel (zaměstnán zapi
sováním v třídní knize): „„Jen ho nech!
Až to udělá, povíš mi to a já mu pak
ukážu, zač je toho loket!““

Ze školy. Učitel: „„Kterého rodu je
podstatné jméno ječmen?““ — Žákyně:
„„Mužského.“ — Učitel: „,Proč?“ —

1..Žákyně: „„Protože má fousy!

Spořivý.Dědečka navštívil vnouček a
slyše hovořiti dědečka o spořivosti, při
blížil se k němu a pravil: „„Dědečku,já
taky spořím, maminka mi koupilafpo
kladničku.“ — „Tak? To jsi hodný, “
chválí ho dědeček, „a kolik pak tam' už
máš?““—,„„Ažbude váš svátek“ "odpovídá
vnouček, „dostanu prý od vásdesítikorunuaA tusitampakdám!““

Na návštěvě. Malá Mařenka přišla
s matkou na návštěvu k tetince. Tato
se jí ptá, vedle koho chce seděti. —
„Vedle koláčů,“ odpovídá upřímně Ma
řenka.

Soutěž znalosti.
Kdo to ví?

13. Kdo napsal báseň „„Mateřidouška“'?
14. Které předměty náležejí ke koru

novačním klenotům českým?
15. Kdo dal zhotoviti korunu svato

václavskou?
16. Čeho se vyžaduje k získání od

pustků?
17. Proč nemáme píti lihových ná

pojů?

18. Co nám praví naše přísloví o střídmosti?

OOOOGC GC0 0 0 0 0 0 00
Poznámka. Odpovědina otázky

z Č. 1.—3. možno zaslati nejdéle do 10.
listopadu 1929 na adresu: Em. Masák,
katecheta a red. ,,„A. Str.“, Brno—Zi
denice. Ti, kdo zodpoví správně nejvíce
otázek, budou odměněni cennými kni
hami. Jména všech soutěžících budou
otištěna ve 4. čísle

o O O O OOCOOOOD O COOCO O0

Za obsah odpovídá Emanuel Masák. — Vydává svým tiskem a nákladem
Občanská tiskárna v Brně.
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Sv. Kaieřina.
Narozena kolem r. 288 v Alexandrii ze vznešené rodiny, vynikala moudrostí,
výmluvností i křesťanskou statečností. Pro svou pevnost ve víře byla
krutě mučena od císaře Maximina a konečně sťata (r. 307). Její svátek

se slaví 25. listopadu. i
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Kájovy trampoty.
(Pokračování.)

VIII. Zvěřinec.
Toho dne se děti nedostaly do kovárny přeptat se na roubování,

protože jak už byly hnedle u školy, zavolal za nimi Vojta Braben
covic: „„Kájo, Zdeňo, jede sem zvěřinec!“

Jen houby odevzdaly, už se zdržet nedaly. ,„Prosím, paní řídicová,
zvěřinec sem jede, tak abysme nezmeškali,““ řekl Kája.

Už byly děti před školou, už v kaštanech. Vojta Brabencovic nelhal.
Před kostelem řadily se za sebou vozy. Takové vozy, jakých děti ještě
neviděly. Vozy se zvířaty, to je jisto. Oči obou byly plny světel
zvědavosti.

„Zdeňo, voco, že tam bude divoké prase?““ tvrdí Kája.
„To by tam toho moc nebylo,“ schladila ho Zdeňa. „To naše pra

sátko, když tuhle vyběhla Mufla z kravína, taky bylo divoké. Ale
spíš žirafa!“

„Ju, žirafa! To by musil vůz býti vysoký snad až k malé věži.
Ta má, pane, krk kolik metrů dlouhý. Třebasještě s ní přijedou. To
by koukal pan kostelník, kdyby žirafa v noci vystrčila hlavu a zobákem
začala tahat na malé věži za zvonek.“

Zdeňa se rozesmála: „Ten by uháněl! Ale heleď, Kájo, žirafa nemá
zobák! Přece to není pták! Ta má nejspíš čenich!“

„AČ má, co chce, ale krk kolik metrů. Pojďme blíž! Tady to nic
nevoní jako V průsekách, vid? A heleď, támhle ten pán se ptá něco
Vojty!“

Vojta Brabencovic byl doposud hrdinou dne. Dokonce už přinesl
pánovi dvakrát po 2 Kč špek s paprikou a tomu druhému cigarety,
iak ho poslali. í
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„„fak bychom potřebovali aspoň dva litry mléka, kus chleba, a kdyby
S bylo pro naše medvíďata kousek medu,“' slyšely děti. Vojta seobrátil:

„Vo by mohl přinést támhle Kája se Zdeňou,““ ukázal na ně.

Pán se vlídně usmál a zakýval na ně. Div se nepřerazily. „Slyšely
jste, dětičky? Pustil bych vás všechny zadarmo do zvěřince.“'

Kájovo srdíčko se tetelilo: ,„Prosím, pane zvěřinec, budeme koukat,
abysme to přinesli. A žirafu nemáte?“

Pán se usmál: ,,„Kdepak žirafu! Ta nesnáší naše podnebí. Ale Iva
máme, medvědy, opice, papoušky, hady, vlka, hyeny, které na svotodě
požírají mrtvoly.“

Kája sebou škubl. Chytl Zdeňu za ruku a upalovali ke škole.

„Prosím, paní řídicová, povídal pan zvěřinec, žetam taky majíihejný, co požírají v noci mrtvoly, a paní řídicová“ — (hlas Kájův
se lámal ve vzlykot) „strejček Škrábkovic říká: „U nás v kraji říkají
místo hajný „,hejný“', a to asi zvěřinovic jedou tamodtud a ňáký
Nnhejnýzavřeli do klece. Faní řídicová, to není žádná pravda, že požírají
hejný mrtvoly.“ A Kája vzlykal usedavě. Ještě mezi slzami proskcčilo
několik slov: ,„— náš tatínek — nej-rad-ši roz-píčky.“

0“

aby děti rozuměly, a Kája řekl zas už radostně:
„To jsem moc rád, že jsem špatně poslouchal. A tak my zas půjdeme.
„Kolik asi toho medu, prosím, pane zvěřinec?“ zeptal se zdvořile.
"Čím víc, hochu, tímlíp“ smál se pán. „A takhle kdyby nějaký

zajíček nebo pár králíků,“ smál se, „třeba taky telátko nebo kozička,
to by měl lev radost!

Kája nestačí poslouchat. ,„„Pro pána krále, ten by toho chtěl! A
konec konců, kdo ví, jestli tu mají divoký prase. Pane zvěřinec, di
voký prase nemáte? |

„To nemáme, hošíčku, ani domácí!'
Zájem Kájův o zvěřinec náramně ochabl. K tomu ještě děsivě zařval

lev z jednoho vozu. Kája poposkočil, kývl na Zdeňu a už byli u sil
nice. ,,To byl lev! Pane, ten to umí! Toho bych nechtěl potkat v prů
seku. Toho bych živého viděl skoro tak rád jako divoký prase!“ vy
kládá Kája.

„Přece uvidíme,“ tvrdí Zdeňa. ,„„Něcojim přineseme a po šestáku
taky dostaneme. Mohl by jít náš tatínek : vaším s námi. Vzali by si
třebas flinty,“ zabezpečuje si Zdeňa osobní ochranu.

„Vzácná paní by si mohla vzít ty sekací nože na „prejt““, a naše
maminka stoupu,“ dodává Kája

V té řeči zas už se děti přibližovaly k vozům. Ten pán zrovna vy
kládal. „„Běda, kdyby se lev vyřítill“

Kája pošeptal Zdeně: „Vidíš! Kdyby se chtěl „„vyřídit'““,musíme mít
zbraně. Já si vezmu — počkej, co bysem si vzal — no, já si vezmu
pohrabáč, a ty — no ty třebas tu plechovou lžíci, co sní Týna
škrabe brambory.“
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Zdeňa se svou zbraní nebyla rozhodně spokojena. Cdbroukla: „S tou
bychvyřídila!

„Tak řekni vašemu tatínkovi o „rebolbér“, říká Kája dopáleně a
hlasitě.

Pán se ozval: „„Rebulbír““ se do zvěřince nenosí, toto! Moje šelmy
mají bezpečné klece, nic se nestane!“

Protože lev zase tak děsivě zařval, děti odběhly i Vojta Braben
covic. Povídal sice na silnici: ,,„Já se ho nebojím, já bych ho přepral

jako nic. Ale když všichni uháníte, tak já taky.“
Kája si ho přeměřil očima. „Ty že bys přepral lva? Už jsi ho viděl

živýho?“
„A ty jo?“ opáčil Vojta otázku.
„Neviděl,““ vysvětluje Kája. ,,Jen na obrázku a mám toho dost.

Obrázek je plný. A kdyby na tebe vypláz' jazyk, budeš utíkat až
do „„Kamenného“. Pojď, Zdeňo, půjdeme domů!“

Po dlouhé době zase jednou děti na samoty neutíkají, ale jdou. Kája
promluví: „„Nemusili by mít ani Iva ani medvědy, jen kdyby měli
divoké prase. To bysem moc rád viděl! Jestli pak má taky černé maso?“

Zdeňa se probírá z vážnějších myšlenek: „Není o to divoké prase,
ale o to, kolik doma dostaneme medu a ostatního. Ten med chce
beztoho paní zvěřincová pro dětičky. Leda by medvíďata medem krmili!
Fanečku, ty jsou „nápaditý“, říká naše Týna. Víš, jako ta paní ko
mediantová, jak tu byli jednou. Pořád chodila pro mlíčko třem malým
dětičkám, a měli než jedno malé, ostatní velké. Mlíčka je na samotách
dost, ale pro celý zvěřinec ne. Když chtěl pro Iva telátko, to ten lev
asi spocívá mlíčka ksnídani! Snad sud! A kde jsou vlci a opice a to
ostatní? A což zvěřinovic! Mají kolik dětí! Aby na to pad' zámeckej
rybník, ale mléka!““ rozšafně vypočítává Zdeňa.

Kája kývá hlavičkou: ,,„Achlebíček, ju, to aby vzácná paní a naše:
maminka pekly každý den! Dostaneme pro ně asi bandzsku mléka a
bochník chleba.“

Týna sice odnesla víc, ale přišla zpátky dozlobená: „Vzácná paní,
ani kale nepoděkovali, A jestli prý mohou chodit každý den pro tu
bandasku mléka? Jářku, milá paní, to by přece jen bylo moc! Zítra.
budou ukazovat. Ve tři hodiny pro děti.“

Děti už nemohou dospat. Kája se v noci hází na postýlce a říká ze:
spaní: „„Kde pak máte divoký prase?“

A Zdeňa vykřikuje: ,„Kájo, utečme, lev vyplazuje jazyk!“
raní lesní řekla poránu: ,„Už radši aby byli s tím zvěřincem pryč!“*
Kája chtěl vyrukovat s ozbrojením, ale pan lesní pořád se jen tak

usmíval, tak mlčel.
„Ve 3 hodiny přijde Týna na náměstí, čekejte na ni!“ To byl po

slední rozkaz paní lesní po obědě.
Od půl třetí už snad všecky děti z Lážova byly u zvěřince. Kája

se Zdeňou a Týnou drželi se vzadu. A jak konečně vešli do uličky
mezi klece, chyt' si Kája nosíček:

„„Zdeňo, to to nevoní, viď?“
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Zdeňa si také držela nosíček. První jejich pohled padl na klec se
Jvem. Ten zrovna zaklesl přední nohy do železných prutů klece, za
lomcoval jimi a zařval.

Vtom Týna osaměla. Děti daly se ra útěk a zastavily se až podsil
nicí. Nebyly samy. Vyběhlo víc dětí a každé horem pádem domů.

„Já bysem se ho nebál, Zdeňo,“ vysvětluje Kája, „ale což kdyby
chtěl sežrat tebe?“'

Zdeňa je trochu poděšená. „/Ten řval, viď? Mohli bysme třebas jítdomů!
To Kája velmi rád slyšel. A šli.
Paní lesní nemá doma klidu. Tyhlety kočovné zvěřince nebývají dost

bezpečné. Kolikrát se stalo neštěstí. Kája i Zdeňa jsou chtiví všecko
prohlédnout z blízka. Nedopouštěj Fán Eůh, aby se něco stalo! Pře
chází neklidně dvorem. Je s nimi Týna, pravda, ale ta se s někým
zapovídá a na děti zapomene. Dívá se po hodinách. Leká se. Už by
tu měly být. Nedopouštěj Pán Bůh, aby se stalo neštěstí!“

Fan lesní šel širokou cestou vedoucí k „třem dubům““. Obejde tuhle
tady revír a zajde do Lážova. Jsou ty děti ve zvěřinci, jedno chtivější
než druhé, Týna se někam zakouká, Kája nebo Zdeňa položí ruku mezi
železné pruty klece, a neštěstí je hned! Kája chce vědět vždycky všecko
z gruntu. A Zdeňa jak by smet'. Pospíší si. Ale najednou se zastavuje.
Od vysokého lesa vpravo je slyšet dětský zpěv:

— — 7 — PÝ -PÝ -pÝ,
ty mi šlapeš na pazourky -ký -ky,
ty mi šlapešna pazourky.“

Usmál se. Vystoupil na pařez. Zaclonil si dlaní oči. Ano, támhle
dole je Kája se Zdeňou. Mají oba úžasně začerněné hubičky od bo
růvek. A úprkem ženou se vzhůru.

„Voco,“' slyší pan lesní, „„voco, kdo dřív?“
Několik břízek do půlkruhu rozestavených tvoří příjemný chládek.

Kája se Zdeňou sednou pod ně. Pan lesní slyší: „Vidíš, Zdeňo, to je
© moc lepší běhat po našich lesích než poslouchat řvaní Iva. Viděla
jsi, jak otevřel hubu?“ ptá se Kája.

„Ju, viděla! Chyt' jsi mě za ruku, a už jsme byli na silnici!“
„Zdeňo, ten otevřel hubu jako vrata! Nebojíš se o Týnu? Třebaji

zežere!“
Zdeňa se zasmála: „Leda by zežral Týnu! Kolik kilo hovězíto měl

nachystáno pod klecí. A Týna má bílou zástěrku s „„kšandama“ a ty
má připíchnuté špendlíkem. No, kdyby ji viděla naše maminka, ta
by ji hnala! To by si lev propíchl ledviny jako nic: Kájo, to se mi
chce zpívat!“ Rozhlaholila se Zdeňa znovu:

„Vdávalo se motovidlo,
vdávalo se motovidlo -dlo -dlo,
bralo sobě starý bidlo -dlo -dlo,
bralo sobě starý bidlo.“

Stojí pan lesní opřen o bělokorou břízu nedaleko nich. Filavou i
srdcem letí mu vzpomínky na starou chůvu Kačenku. Daleko tuodtud
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v samém srdci šumavských hvozdů žil svoje mládí. Na prahu šumav
ského pralesa. Kačenka byla jeho kamarádkou, třeba stařena proti
němu. Tatínek hubovával: ,„Kačeno, nechoďte mi s tím chlapcem tak
daleko do lesa!““ Maminka se zlobívala: ,„Kačenko, všeho s měrouř
Prales není naše vesnice!““Ale Kačenka nedbala. ,„Půjdeme do džungle,““
říkávala. ,„„Pojď!““A on tak rád vždycky šel. A když už bylo jim
nejradostněji, začala Kačenka: „Vdávalo se motovidlo,“ a on jí při
zvukoval. Kolem nich ležely jeden na druhém silné kmeny, z nich
mladé stromky vyrůstaly, přes strže a houštiny sluníčko svítilo, lesní
ptáci nad nimi houkali i zpívali, dub splétal svoje listy i větve s bukem
nebo borovicí. Suměl nejkrásnějším hymnem světa, písní pralesa. Na
jednou tma a tma tmoucí, až tam kdesi zas bylo vidět sluncem ozá
řené ležící kmeny. Tož pustili se přes navršené kmeny do té tmy až
k tomu světlu. Maminka doma zmírala úzkostí, tatínek hvízdal kdes?
na opačné straně, a Kačenka říkala: ,,„Jenzčerstva, Stáňo, kdo se bojí,
nesmí do lesa.““ Tak trochu těžce vzdychl pan lesní. To vzpomínkou,
že daleko odtud práchniví na šumavském hřbitůvku srdce matčino i
otcovo. — —

Neozval se, protože slyšel: ,/To je stokrát lepší než ve zvěřinci.
Teď to vezmeme trapem po stráni nahoru a dolů, a potom bude zrovna.
čas na svačinu.“

Pan lesní tiše jde k lesovně. Paní lesní ulpí na něm bolestným po
hledem: „„Tatínku, ty děti tu ještě nejsou. Běž pro ně do Lážova!
Já bych sama, ale nohy mi podklesávají.

„Tož jen si sedni, maminko! Děti kdož ví jak dlouho vyzpěvují
u břízek svou zamilovanou: „„Nešlapej mi na pazourky -ky -ky.“

„Pěkně vítám ze zvěřince,““usmívá se paní lesní, když se děti hrnou
do kuchyně. „„Jaké pak to bylo?“

„„Děkujeme pěkně za zeptání, též nápodobně, ale my jsme, prosím,
nečekali až do konce. Levtam řval jako — jako panský vůl, a ani tam
nemají divoký prase. Tak jsem hněd povídal, že to nic není. Zdeňo,
s rybízem,“ ukazuje na koláč, „těch se musíš najíst, dokud jsi doma.
U nás rybíz nebudeš vařit. My jen s povidly nebo s mákem. Foví
daia naše maminka: „„Rybíz spocívá cukru!“ |

„Jen si vezmi, Kájo, podle chuti!““ pobízí paní lesní s úsměvem.
„Zaplať Pán Bůh, vzácná paní,“ uklání se Kája, „„místov ledvinách

ještě mám, ale Týna taky přijde vyhladlá.“ Kája tuze rád takový koláč
s čerstvým rybízem a navrchu s „,koledou““.Paní lesní totiž na koláč
dávala tlučené bílky s cukrem a říkala koláč ,s polévou“. Kája dů
sledně říkal ,,s koledou“. Na talíři ležely ještě dva svůdné kusy. Kája
vzdychl. Zdeňa sáhla po jednom. Rekl jí vyčítavě: „To je snad Týny.“

Zdeňajen se ulízla: ,,Třebas ji už dávno zežral lev, a koláče by darmo
okoraly. Jen si vezmi!“

Než paní lesní přišla od okna, byl talíř prázdný.
„Pán,Bůh vám to, děti, požehnej, ale zládujete toho!“ řekla s úsmě

vem. ,,K večeři bude brukev s brambůrky.“
„Jen hodně, prosím vás, maminko,“ zavolala Zdeňa mezi dveřmi a.
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už uháněly děti k průseku. Na samém jeho konci vzpomněl si Kája:
„„Zdeňo,dovedla bys tak zařvat jako lev?“

„O zařvání není, Kájo, ale povídal jsi, že otvíral při tom hubičku
jako vrata. A to bych nedokázala!“'

„Tak ji otevři, jak můžeš, a začneme. Budeme dělat Ivy.“ A už to
šlo.

Les se podivil. Práci se polekali, fialové zvonky na pasece přestaly
kývat hlavičkami, a ptal se jeden druhého: ,,Co to? Něco se dětem
stalo?“

Kopretiny naklonily běl svých lístků a zlato svého středu směrem.
k průseku. Šeptaly podrostu: „Co se to děje? Někdo ubližuje Kájovi a
Zdeně? Jste vyšší nás, podívejte se, povězte!“'

Vrcholky nejvyšších stromů špičkami se sehnuly a zeptaly se hlu
bokým hlasem: „Vy tam dole, drobné břízky, povězte nám, proč děti
tolik křičí? Chceme jim pomoci, ale nedohlédneme.“

Břízky natahovaly bílé krčky a odpovídaly vzhůru: „„Nevidíme,jen
slyšíme hrozný povyk.“
- Divoký holub začal poplašeně vrkat a poletovat: „Musím tam do

letět, děti jsou v nebezpečí.“
Ale než se vrátil, snesl se k zemi skřivánek: ;,/Tak vás už hezkou

chvíli pozoruju s výšin a také slyším dětské výkřiky. Nuže, povím
vám. V Lážově je zvěřinec. Děti tám slyšely řvaní Iva. A támhle na
konci průseku zkoušejí, dokáží-li také tak rámusit. S Bohem, přátelé!
Musím letět na pole zpívat svou, skromnou píseň ke cti a chvále boží
a k posílení člověka při jeho těžké práci.

Pověděly zvonky kopretinám a ty břízkám a břízky vysokým stro
mům: „Hrají si na lva!“

Pan lesní slyšel nejdřív. I on se trochu zachvěl. Aby tak cikáni —
či ke všem všudy — přece takový řev — —

Slyšela v tu chvíli paní lesní. Zalomila rukama, chytla Týnu za
ruku, mávla rukou do otevřeného okna a vyhrkla: „Slyšíš?“

Týna vyjekla, vyběhla a houkla na dvoře: ,„Kdo jste kdo, děti snad
někdo zabíjí.“

Vyběhli šafářovic. „Po hlase!“ zavelel šafář. A jak se dlouhým
krokem rozběhl, šlápl celou silou do zadrátovaného velkého kastrůlu,
ve kterém měly kachničky vodu. Zrovna se kotejcaly od maléhoryb
níčku. Jedna štěbetala: „To se těším na naši vodičku. Ta je jinší než
v rybníčku.“

A v tu chvíli byl kastrůl na „dranc“', a voda pryč. Šafář se ani
neohlédl. ,„Po hlase,“ opakoval. „Za vzácným pánem!“ dodala Týna
sklesle.

Děti-na minutu přestaly. „Už mi zalejhají uši, ale už křičíme o moc
lepší než prve, libuje si Zdeňa. „Tak zas dál!“

Liboval si v duchu i Kája. Ani by neřek", jak to Zdeňa dokáže. —
Trhla sebou maminka hajná, která pospíchala s velikou nůší trávy

k hajnovně. Z dálky zaslechla volání jakby o pomoc. V tu chvíli je
nůše na zemi, a maminka hajná úzkostlivě poslouchá. Ano, nemýlí
se. Rozeznává hlas svého synka. V úzkosti chytá se za hlavu a běží
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za křikem. Podaří se jí doběhnout šafářku, která jen divoce mává ru
kama a chytá dech. Předběhla ji, ale už slyší jasný hlásek Kájův:

„A to, prosím, vzácný pane, my si hrajeme na lvy. Jestli dovedeme
tak řvát!“' |

Pan lesní nevěděl honem, má se zlobit nebo smát. Volil střední cestu:
„„Podruhé s takovým řevem zůstaňte blíž u samot, ať darmo všechny
nepoděsíte!““ A rychle se obrátil. Ostatní už k dětem nepustil.

Paní lesní si notuje s maminkou hajných: ,/Teta, div jsem duši ne
vypustila.“

A ta odpovídala: „Vzácná paní, já byla celá smrtelná. Takový boho
pustý řev!“'

Po zakroku pana lesního děti chvíli ztichly.
„Heleď, Zdeňo, mně se zdá, že budeme dnes bitil“ začíná Kája

řeč.
„„Mněse taky zdá. A mně se zdáještě víc! Že jsem zahlédla zástěru

naší maminky a červěný šátek Týny a bělavý šátek tety hajných.
A jak tu byly, tak tu taky byla teta šafářovic.“

Kája těžce vzdychl: „Tak to tu bylo celé příbuzenstvo. To máš
z toho tvýho lva!“

„Co z mýho?“ urazila se Zdeňa. ,„„Kdo povídal, pojď si hrát na
lvy? Ty!“

Kája ani neposlouchal, protože dlabal patičkou v suchém listí. Teprv
za chvíli se ozval: ,„Po tom řvaní vytrávilo: Kdybychneměl hlad.
hned bych řek' „pojďme do Lážova!“ Ale s hladem? Říká strejček
Škrábkovic: „Hlad je špatný společník“ Ale hned teď domů ne
půjdeme. Až vzácný pán zapomene na ten řev. Doběhneme se zeptat
tety kovářovic, jestli je čertem rcubovaná, jak řekl strejček Bártlovic.
Nemusíme jít až tam, třebas bude na dvorku, zeptáme sez cesty.
Slyšíš? Strejček kovářovic dostává.“

Doběhly děti na cestu. Kovářka se rozkřikla: „Kam vás sem čech
manti nosí? Z vás budou jednou tuláci! Co tu chcete?“

„Pěkně vítáme, teta! My se šli jen tak kouknout, co děláte. Povídal
strejček Bártlovic — — —

„Dej mi pokoj s dědkem plesnivým! Klepař starej, vykutálenej,“
zlobí se kovářka.

„Povídal, teta, že jste čertem roubovaná. Je to pravda?“' bezelstně
se ptá Kája.

Z kovárny ozval se smích a slova: „„Dvěma čerty je roubovaná,
dvěma!““ Ale hned bouchly dveře. To on se kovář pojistil.

Kovářka v první chvíli nevěděla, co počít. Jestli běžet na Bártla nebo
dřív si to vypořádat s dětmi. Vykřikla: ,,„Cože?Bando jedna ničemná,
uličnická!'““ shýbla se pro kámen.

Děti byly čerstvější. Cbráti:y se, ale kamení jim lítalo kolem hlavy.
Viděla kovářka, že jich nedohoní. Poslední kámen zasáhi Káju do hlavy.
Zabolelo to hodně. A sotva doběhly pod stráň, sáhl si Kája do vlásků.
Podíval se na dlaň, a Zdeňa se lekla:

„Pro pána krále, krev ti tečel“'
„A to jen tak cvrnčí, to je jako nic. V potoku si ránu vymeju a taky
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šáteček si vyperu. Maminka by řekla: „Dobře ti tak. Proč se chodíš
na takové věci ptát.“ Vidíš, Zdeňo, o roubování jsme se nic nedo
zvěděli, a do hlavy mě bacila.“

Vymyl si Kája ranku, ale bolela. Propraný šáteček za chvíli proschl,
a dětitrochu váhavěšly do lesovny. Panlesní byl v moc dobré náladě:

„Povídaly sojky v lese, Kájo, že ten lev ve zvěřinci se tě tak lek',
až zcepeněl.“

„Pro pána krále, vzácný pane, „zpeceněl ? A to snad ne!“ diví se
Kája, ale hned dodává: ,,Ono, prosím, s ním nic není. Jednou „zpe
cení'“, po druhé otevře hubičku jako vrata.“

„A že ňák chraptíte, děti, jako mazavka po ránu?““ směje se pan
lesní znovu. |

Kája kroutí hlavičkou: „Že „mazlavka“, prosím? To ne! To jak
jsme si hráli na Iva, ten křik nás ochraptil. A taky nám asi udělal
větší trubičku do ledvin, protože se mi zdá, že bych mohl pustit do
ledvin celý rozpíček.“

„A já mám takový hlad,“ dodává Zdeňa, „že bych jedla i krup
kovou kaši!

„„No, to musí být hlad,“ uznává paní lesní a honem nese na stůl
chléb, máslo a med. Při tom si všin.ne Káji: „„Copak je to, hochu?
Kdopak tě uhodil? To asi kamenem, vid?““ prohlíží mu hlavičku.

„To teta kovářovic,““ pospíší si Zdeňa s odpovědí. ,,„Kája se jí ptal,
jestli je čertem roubovaná,že to povídal strejček Pártlovic, tak po nás
házela kamením, až se strefila.“ í |

Pan lesní se kousl do rtů a Kája rozpačitě vykládá:
„To, prosím, nic není! To se udělá stroupeček, uschne, upadne a

je po všem.“ í
„Říká se, Kájo,““ připomíná pan lesní, „kdo chce kam, pomozme mu

tam. To byl zas jednou kudrnatý nápad s tímhle na kovářku! Poděkuj
Pánu Bohu, že to tak dopadlo! A jestli tě to docela nic nebolí, doběh
nete mi do Lážova s expresem na poštu.“

To bylo dnes prvně, že děti měly jít ra poštu. Jindy vždycky pan
lesní dopisy připravil, a když přišel poselák ,s poštou“ (s dopisy a
novinami), shrábl, co bylo připraveno, chvíli poseděl, občerstvil se a
zase šel dál. Děti nevěděly, co je to expres. S druhým krajícem na
mazaného chleba vyběhly do zahrady. Počkají na zavolání. Pan lesní
zdržel se dnes v revíru přes poledne, nečekal nic nutného a zatím
zrovna! Teď odpoví, děti doběhnou.

Děti sedí docela tiše v zahradě pod jabloní. „S čím že to poběžíme,.
Zdeňo?'“' ptá se Kája. ,„Mně se zdá, že s „,espesem“. Kdyby to bylo
s „„esplimplim“', to bych věděl, co je. To strejček Nikodýmovic, když
hraje na basu, počítá, ,,es-plim-plim, es-plim-plim““.Tak to snad pů
jdeme s basou. Ale kde by ji vzácný pán sebral? 5 čím pak to teda
půjdeme, Zdeňo?“

„Snad s Muflou nebo s perličkou. Copak já vím? Horší je, že mě
začíná bolet bříško,“ zanaříká Zdeňa.

„Tak pojď válet sudy!“ nabízíKája, „To tě přejde hnedp“
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A přešlo. Děti sedí zas už v kuchyni. Čekají, co asi pan lesní při

nese nebo přivede. Kája uvažuje: „Aby to byla sova? No, něco na
špagátku to bude. Týno, prosím vás, co je to espeso?“

„To budou asi verky na veverky,“ odbyla ho Týna. Frala a to
nemívala dobrou náladu. |

A Kája už v duchu vidí, jak povedou veverky na poštu. Nejspíš
budou, chudinky, přivázané za zadní rožičku. Ea ne! Ty on trápit
nebude! Pustí je, jak dojdou k průseku. (Pokračování.)

Frant. Střížovský:

. r

Nad knihou pohádek.
Kylička hlaviček šibclství skřítků,
hnědých i plavých, čarcmoc kvítků,
řelízek cčiček zvířata mluvící,
zesněných, smevých panenky tančící,
nad knihu skleněných, plesný rej vil,
do textu vbodených --- tajemno sil,
ustává v smíchu. vítězství práva,
V posvátném tichu Horzcova sláva,
dušička vnímá: zdeptárí hada,
pohádka paní potřerá zrada,
kouzelnou dlaní zakleté hrady
v lehýnkém letu neřesti pády,
závoje srimá zázrak a vzněl —
s neznámých světů. to je váš svět.

Hlavičky plavé, Andělé vaší
OCT VY SMaAdé, z duše vám plaší
diblíci na líci vosy a ovády.
šelmovstvím hrající, Do zlaté ohrcdy
růžová tílka, dětského ráje
hlaďounká čílka, vpouštějí vás,
řekněte jen, štěstí kde zraje
jaký váš sen? čarovný klas.
Pohád! V. Daleko za mcřem

plamenyjá alkýchj lidízm

'2ži bab čj hříchů a běd
f9A DAD LETY) setmělý svět — —.sněženek máry, Jea„raPMDVĚ SmDve—

——- mad
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L. Kulička:

Legenda o sv. Krišťofu.
Před dávnými časy žil v zemi Chanaan pohan Cfferus. Vynikal

neobyčejnou silou tělesnou. Jednou pravil k sobě: „„Fůjdu do ciziny
a budu sloužiti mocným pánům, které najdu.“ Tak přišel k jednomu
knížeti, který vládl nad mnoha zeměmi a lidmi. Ten si zavolal Offera
a obdivoval jeho sílu. Když jednou uslyšel kníže jmenovati ďábla,
zděšeně se pokřižoval. Cfferus se ho tázal, proč dělá taková znamení.
„Protože se zlým nechci nic míti,“ řekl král. ,,Je tedy silnější než
ty?“ pravil Offerus. „„Fůjdu tedy k němu a budu jemu sloužiti!“

Obr se vydal znovu na cestu a hledal ďábla. Jednoho dne ho našel,
když jako černý rytíř se svými ozbrojenými druhy jezdil pouští. Byv
otázán, kam jde, Offerus odpověděl: ,„,Hledémďábla, abych mu sloužil,
neboť musí býti silnější než ostatní,“ a hned mu nabídl své služby.
Když už dlouho táhli, uviděli u cesty kříž. Černý rytíř stáhl koně
stranou a nechtěl jeti blízko kříže. Nový sluha se ho otázal: „„Froč
se vyhýbáš obrazu?“' „Bojím se toho znamení, poněvadž musím před
ním kleknout,“ odvětil ďábel. „Když se bojíš obrazu Ukřižovaného,
tedy Čn musí býti silnější a já půjdu jemu sloužiti,“ pravil Cfferus a
hned opustil ďábla a hledal Ukřižovaného. Avšak nikde ho nemohl
nalézti.Jednoupřišelkvenkovanua tázalseho,kdebynalezlUkřižovaného.
Venkovan mu vyprávěl o Kristu, který je nejmocnějším Fánem a
Králem a slouží se mu modlitbou. Ale „„mnenikdo nenaučil modlitbě,“
pravil Cfferus, „řekni mi něco jiného, čím bych mu mohl sloužiti.“
Nato pravil venkovan: ,„Nedaleko teče velká řeka a není zde žádného
mostu. Chceš-li přenášeti lidi z lásky k Ukřižovanému, bude ti jistě
milostiv.“

Ihned se rozhodl Cfferus pro tu službu a vystavěl si u řeky chýši.
Přenesl pak velmi mnoho lidí přes proud jen s holí v ruce. Jednou
v noci byl už velmi unaven prací a toužil po odpočinku. Vtom uslyšel
volati dítě zvenku: ,„„Přenesmne!“' Offerus se zvedl, vzal hůl do ruky,
dítě na ramena a kráčel na druhý břeh. Ale voda jako by rostla
a dítě stále těžší a těžší. Už myslel, že musí klesnout. Tak začal volat
ve své bídě: ,„Běda, hošíčku, jsi tak těžký, jako bych nesl celý svět
na ramenou!“ Nato zvolalo dítko: ,„„Neseštoho, který stvořil nebe
a zemi. Jsem Kristus, tvůj Král a Bůh, jemužty sloužíš. Proto chci
tě pokřtíti zde ve vodě. Od té doby budeš se nazývati ne Offerus,
ale Kristoforus (nosič Krista), poněvadž jsi mne nesl!“

Dítko zmizelo. Kristoforus však chtěl teď ještě více učiniti pro
Krista. Šel do města, kde křesťané mnoho trpěli pro víru a dodal
jim odvahy jíti pro Krista i na smrt. Když se to dověděli pohané,
rozlítili se a najavše 2COvojáků, šli ho zajat. Avšak našli obra v mod
litbě. Když se k němu báli přiblížiti, pravil jim: „„Chcirád trpěti dle
vůle Boží. Svažte mi ruce a zaveďte před krále“ Král ho odsoudil
k smrti. Ale Bůh ho oslavil velkými zázraky a tak tisíce pohanů uvěřilo
v Boha křesťanů.
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Sv. Krištof.
Sousoší Em. Maxe na Karlově mostě v Praze,
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F.B.Žuchov:
U strážců svatostánku.

Klára byla hodné dítě. Myslela ráda ra milého Pána Boha a nikdy
se nezapomněla pomodliti. Ukázala také svou trpělivost v dlouhé ne
moci. Nyní však je zase zdráva a dnes mohla po prvé vyjíti z domu.

Když vykročila na cestu, volala za ní její maminka: ,„Kláro, neza
pomeň jít do kostela a poděkovati tam za své uzdravení!“ Šla tedy
Klára do kostela navštívit zase po dlouhé době Ježíška a jemu podě
kovati. |

Bylo horké červencové odpoledne. Tiše a osaměle stál kostel upro
střed vesnice. Lidé byli všichni v polích. Klára vstoupila do kostela,
pokropila se svěcenou vodou a kráčela pomalu k svému místu vpředu,
v první lavici. Tam poklekla, poklonila se, pokřižovala a modlila se.

Neměla s sebou modlitební knihy. Proto modlila se bez nich: „„Milý
Ježíšku, věřím, že jsi zde a že mne vidíš. Poněvadž jsi vševědoucí, víš
dobře, že jsem byla nemocna a že.jsem nemohla k Tobě přijíti. Nyní
však zase přijdu, poněvadž jsi mi pomohl. Maminka mi řekla, abych
Ti hodně poděkovala. Děkuji Ti tedy, Ježíšku, mnohokráte! Od ma
minky mám Ti vyříditi pozdravení. Má mnoho práce a nemohla jíti se
mnou. Zítra přijdu zase na mši svatou. Tatínek řekl, že mohu jíti, ne
bude-li škaredě. Milý Ježíšku, učiň, aby bylo pěkně. Amen.“

Klára byla u konce se svou modlitbou a chtěla odejíti. Ale pak si to
rozmyslila jinak a chtěla ještě chvíli zůstati v příjemném chladu ko
stela. Sedla si do lavice, naslouchala tomu tichu a dívala se na světlo.
Věžníhodiny tikaly pomalu, jako by byly zemdleny dlouhým chodem.

Vlaštovky venku švitořily, jako by si měly mnoho povídati. Na
boční oltář svítilo slunce barevným oknem. Svými dlouhými paprsky
obleklo bílému Ježíškovi v náručí Panny Marie barevný šat. Ježíšek,
jak se zdálo, se usmíval více než kdy jindy a vztahoval své ručky,
jako by chtěl zachytiti ony barevné paprsky sluneční.

Klára zadívala se zasněně k hlavnímu oltáři. Tam hořeloVěčné světlo
jako maličká jiskérka v červené lampičce. Po stranách svatostánku
klečeli dva krásní andělé v jako obloha modrých, zlatem stínovaných
šatech. To jsou zajisté nebeští ochránci svatyně.

Když tak Klára hleděla na ony anděly, tu přicházely jí na mysl různé
otázky: Co asi tito strážci myslí a jakou mají asi práci? Zda nemají
dlouhou chvíli v tomto tichu a osamělosti? — Klára cítila se jaksi
znavena a položila hlavu na opěradlo lavice. Přivřela oči achtěla otěchto
otázkách chvíli přemýšleti.

Náhle nastalo živo v celém kostele. Andělé u svatostánku jistě za

se obrátili a pokynuli Kláře: ,„Pojď, dítě, dnes uvidíš, jakou máme
práci v tomto tichu a v této osamělosti.“

Nesměle a váhavě přistoupila Klára k oltáři a poklekla na místě
jí anděly vykázaném. Tu pravil jí jeden z nich: „Očima tělesnýma ne
vidíš nic. Ale očima víry uvidíš velké divy!“
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A již zazněl zvonek u oltáře, jako by se ho dotkla nebeská ruka. Na
paprscích slunečních přispěchal anděl a poklekl vedle Kláry na stupeň
oltářní. Nebeští strážci otevřeli tiše dvířka svatostánku a hluboce se
poklonili. Tu viděla Klára seděti Spasitele na trůnu Lásky, tak mi
lého a přívětivého. Anděl pravil: „Vykupiteli světa! Přicházím
ze žitného pole, sedlák Burka váže snopy. Těší se ze sklizně a
děkuje Tvé dobrotivé prozřetelnosti. Když jsem uzřel, jak sepjal
ruce a modlil se: „Chléb náš vezdejší dej nám dnes,“ spěchal jsem
k Tobě, abych zvěděl Tvou vůli.“ A Spasitel pravil: „ones mu
mé požehnání! Jeho snopy nechť jsou dlouhé a těžké, jeho stodola ať
jest plná!“

Klára chtěla se tomu diviti, když anděl vedle ní jako stín zmizel.
Ale již tu klečel druhý a pravil: ,„Vykupiteli světa! Fřicházím z nemoc
nice. Paní Františka leží nemocná. Trpěla velmi a byla blízko toho,
že bude netrpělivou. Tu spatřila obraz Tvého ukřižování a myslela na
Tvou opuštěnost. Když jsem slyšel, jak se modlí:.,,Ctče, ne má, nýbrž
Tvá vůle staň se!'““,spěchal jsem sem, abych zvěděl Tvou vůli.“ Spasitel
pravil: „„Přinesjí milost trpělivosti. Její bolesti se zmenší a ona se zase
uzdraví.“

Sotva anděl zmizel, chtěla se Klára zase diviti. Neměla však času
k tomu. Již tu byl třetí anděl a hlásil: „Vykupiteli světa! Přicházím
z ulice. Mladý pastýř Jakub právě vyhnal své kozy ra pastvu. A právě
když šel okolo chrámu, přestal uprostřed veselého pískání, sundal čepicí
a pravil tiše: „„Pochválera budiž Nejsvětější svátost oltářní.“ Spěchal
jsem tedy sem, abych zvěděl Tvou vůli.“ Tu pravil Spasitel: ,„Před
běhni ho až na konec vesnice a tam podrž onu, jež každou chvíli spadne
dolů. Ta by ho zabila!“ Když to anděl uslyšel, tak rychle odletěl, že
ani nepoklekl na stupni oltářním, jako ti před ním.

Nyní byl již nejvyšší čas, aby se Klára tomu divila. Avšak do toho
jí přišel čtvrtý anděl a zvěstoval: „Vykupiteli světa! Mladý tovaryš
našel na silnici peníze. Foněvadž jest chudobný, rapadlo mu, aby si
peníze nechal. Já však připomněl jsem mu sedmé přikázání a on se
spokojil s mým návrhem. Zatím, co šel ke starostovi, spěchal jsem
sem, abych zvěděl Tvou vůli.“ A Spasitel pravil: ,,Jdi tam a pošeptej
paní starostové, aby mu ty peníze darovala a dala mu dobrou večeři.
Peníze ztratila její dcerka. “ Anděl políbil stupně oltářní a zmizel.

Klára byla pevně přesvědčena, že přijde teď pátý anděl. Ale mýlila
se. Náhle zavřeli strážcové svatostánku skoro neslyšitelně jeho dvířka.
Neboť právě v tom okamžiku otevřely se hlavní dveře a Klářina matka
vstoupila do chrámu. Pokropila se svěcenou vodou, uctila Spasitele
krásnou modlitbou a rozhlížela se pozorně kolem sebe, jako by někoho
hledala. Najednou se usmála a kráčela pomalu k první lavici.

Tam seděla její Klára a — spala. Slabost, jež zůstala po nemeci a
letní vedro byly toho příčinou. Jaké bylo její překvapení, když náhle
poznala, že neklečí na stupních oltáře, nýbrž že sedí na svém ob
vyklém místě v lavici.

ZS
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Dětvané.
Dva obrázky akad. malíře Otty Ottmara předvádějí nám svérázné

postavy obyvatelů slovenského městyse LDětvy,které leží při trati ze
Zvoleně do Miškolce. Jejich život vylíčila nám pěkně již B. Němcová,
psali o nich mnozí slovenští básníci (na př. Ondřej S'ádkovič) a naší
malíři dosud rádi tam putují, aby zachytili nejen jejich zajímavé
kroje, ale i iejich výrazné tváře a postavy.

Přes to, že byli za maďarské vlády často utiskováni, zachovali si
Dětvané dodnes svůj národní ráz a jsou dosud vzorem pravé mužné
krásy. Jsou silné, jako ze železa ukované postavy, nezřídka přes
2 m zvýší, černého, jiskrného oka, ze kterého sálá mužná odvahá a
hrdost. Vlasy mají černé, dlouhé, zpředu ve vrkoče spletené; tyto
vrkoče jsou jejich největší chloubou a pýchou. Cblékají se v konopnou
košili se širokými, otevřenými a červeně vyšívanými rukávci a v krátké
„patě“ z téže látky, dole bílými třásněmi ozdobené. Kolem pasu nosí
široký opasek, ozdobený mosaznými přezkami. Na nohou mají krpce,
které jsou přivázány černými řeménky. Přes košili přehazují ,,kaba
nicu“, v zimě „,oplecko“', krátký lajblík s kožešindu navrch. Hlavu
pokrývají kloboukem koží lercovaným a čtyřmi střapci ozdotenýr.
Stejně půvabný je kroj žen a dívek, jak jej pěkně zachytil náš malíř
na druhém obrázku.

Dětvané, náboženstvím katolíci, zabývají se hlavně chovem dobytka
(ovec) a výrobou ovčího sýra. Jsou mysli odvážné, nehrozí se žádného
nebezpečenství. O jejich statečnosti mluví nejedrou také dějiny Sic
venska.

ey
Fiona Macleod:

O koníku svatého Columby.
Když svatý Columba už byl blízek smrti, přišel starý bělouš, který

denně ze dvorce do kláštera přinášel mléko, položil hlavu na prsa sláb
noucího opata, aby se s ním rozloučil, stenal žalostně a proléval
trpké slzy do světcova klína. Když to viděli mniši, chtěli zahnati plačící
zvíře. Ale světec jim v tom zabránil a pravil: ,,„Jen ho nechte. Když
mne tak miluje, nechte ho, ať mi do klínalije slzy svého trpkého žalu.
Hle, vy lidé, kteří máte duši, nevíte ničeho o mém konci než to, co
jsem vám řekl já; ale tomuto zvířeti sám Hospodin a Mistr zjevil, že
jeho pán je brzy opustí...“

A takto mluvě, žehnal svému truchlícímu služebníkovi, koni.
Přel. Otto F. Babler.

BOA
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J. Marcol Svoboda:

O opici Gogovi.
IV.

Přišly prázdniny. Škola ztichla na celé dny, až ovšem nachvíle,
kdy byly děti pana řídícího doma. Když totiž nastala parna, seděly
děti skoro pořád u řeky, kde se koupaly a slunily. Čomů chodily
se jen najíst, jinak opouštěly školu na dlouhé a dlouhé hodiny. Tehdy

i Josífek zanedbával častěji Gogo a kdyby se o opici nestaral svědo
mitě dědeček, měla by leckdy i hlad.

Rídících měli několik záhonů pole, kde pěstovali střídavě obilí a
brambory, takže i pro ně byly malé žně a pilro, pokud obilí nebylo
sežato a u sousedů vymlácero..

Zároveň s obilím dozrával ve školní zahradě rybíz a brzo nato
srstka. Byly těmi keři vroubeny chodníky všemi směry. Na poli děti
pro slatost pomáhati nemohly, tak ještě: skočit pro vodu, víc nic,
proto měly vskutku zlaté časy, a když červený rybíz a žlutavá srstka
usmívaly se v zahradě s tolika keřů, odbíhaly do zahrady vždy čas
těji, až některé keříky byly obrány docela, dříve než ovcce zplra
dozrálo. Josífek vylezl pokaždé na plot, odstrčil závoru a děti vešly
do zahrady z ulice místo školou. Dostaly proto hubové polévky víc
než milo, ale nemajíce od školy klíče, když všichni dospělí byli na
roli, užívaly této cesty častěji, zvlášť když věděly, že rodiče jim
ovoce přejí.

Cd počátku pobytu Cogova ve škole platilo: „„£ť mrě ho nebere
nikco do zahiady! Fotrhal by 1am rybíz rebo jiné keře a bylo by
toho škoca!““ — Tak říkal stejrě ran řídící, jako jeko paní a dědeček,
tím více a častěji Apolera, která se v zahradě rapracovala nejvíce
od časného jara.

Jednou zase Josífek se sestrami přišel po milé koupeli na rybíz a
zabloudiv ra dvěr, viděl, jak Cogo, uvázán u šopy, smutně hopká
Kolem něho, závidě mu svobody. Vzal ho tedy co zahiady.

Učelivý Gogo tihal s děími rybíz a dával do huby. Skrárě se mu
sice křivily, bylť rybíz kyselý, ale trhal a jedl dále.

Ckolo zahrady šlo několik spolužáků Josífkových, kteří ho volali
zase k řece. Josífek v okamžiku zapomněl ra Cogo a přidal se se
sestrami k chlapcům.

Gogo oszměl! Ale co jednou viděl, rapodoboval stokrát. Trhal ry
bízové třapce a házel na zemi tak, jak to viděl u dětí, když nezralá
zrnka vybíraly. Ve chvíli byly chodníky jakoby pokropeny krví,
všude bylo rybízu zrovra rastláno a Cogo řádil čím dále tím zuřivěji.

Nejsa nikým krocen, pobíhal po celé zahradě a nebylo keře, kde
by nebyl svým způsobem ochutnal plodů.

Byl zrovna na rohu, kde byl rybíz nejlepší, protože sluníčko naň
svítilo od rána do noci, když spatřil nablízku černého kocoura oc
kudsi ze sousedství.
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Skočil po něm, ale kocour už byl na plotě a už chtěl skočit za plot,
než Gogo byl mrštnější a rázem ho strhl s plotu. Kocour se bránil
zuby i drápy, užil překvapení Cogova a utíkal zase k plotu. Nastala.
honba a s chodníků se zdvihal prach jako za vozem, jak se oba
honili po zahradě.

Zrovna v té chvíli se vracel co školy okolo zahrady dědeček, jerž
byl v poli a s meze pozoroval asi hodinku, jak jde práce od ruky.

Plotem zahlédl, co se děje, a už pospíchal do školy, aby Gogo uvázal.
Než školu odemkl a přešel dvorem do zahrady, hon se skončil.

Kocour totiž unikal Cogovi mezi keři, ten zase skákal přes keře za ním,
ale jednou zkusil za kocourem prod keřem srstkovým, než větve jej

objaly, že nemohl tam ani zpět a při každém pohybu vpichovaly se
do jeho těla srstkové ostny hustěji a hlouběji. Zatím kocour zmizel
za plotem!

Když dědeček vstoupil do zahrady, sepjal ruce a nemohl úlekem
okamžik dále. Kam dohlédl, všude po chodnících byl rozdurán rybíz
a byly stopy zápasu obou zvířat.

Larmo se díval po Gogovi, a teprve na volání: ,,Gogo, Cogo!“ ozvalo
se kdesi pod keřem „„mhni, mhm“. Šel tedy keř od keře, až zkrvavě
lého Gogo našel! — Uvázal ho k šopě a opět se vracel na pole, aby
zvěstoval, co se doma stalo.

Josífek dostal své, i Gogo několik ran, ale potom měl volný vstup
do zahrady, že prý „„tam nemůže už nic zkazit, když je rybíz zničen
a srstky se bojí! í

Opravdu, nemohl nic zkazit? (Pokračování.)

ka
Čekanka.

Bylo přede žněmi.Sluníčko pálilo a rozehřívalo pole, na nichž bě
lalo se obilí. Vše zrálo minutou. Však beztoho se všechno letos dlou
hou zimou opozdilo, a k tomuještě pro jarní plískanice nebylo možno:
zaseti včas a polní práce vykonány až v dubnu. Leč úporná horka pře
dežňová doháněla vše mílovými kroky. Skřivani, jako by tušili, že
blíží se dny v poli nejslavnější, zpívali jásavé písničky. Z hrdélka je
jich řinul se tón za tónem a překrásná hudba jejich oblažovala nás.

Edv.Elpl:
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jako jarní dešťové Kkrůpějesvlažující vypráhlou zemi. Lidé říkávají:
Svatá Markyta vede žence do žita. Ale letos sv. Markyty již mi
nulo, ženců však do pole ještě nikdo nevedl. Žito pod těžkými klasy
leželo na jednu stranu skloněné a vůni chleba bylo cítiti z bohatých,
zlatavých niv daleko široko. Bylo potřebí ještě několika dní, aby zrnka
dozrála a ztvrdla.

Sli jsme s maminkou stezkou, vinoucí se mezi poli. Podle cesty vy
růstala tráva, v níž „pestřily se květy červené, bílé a modravé. Jaká
barevná krása snesena tu na prosté mezi! Pohlížel jsem s květu na
květ. Nad nimi poletovalv lesklé mušky a bílí motýli. Irsy mateří
doušky vydávaly líbeznou vůni a naplňovalyjí letní, čistý vzduch. Tak
kráčeli jsme zvolna do kopečku, k blízkému našemu poli, na němž
zelenala se jetelinka jako rozmarýna. Pojednou všiml jsem si rostliny
s nápadně krásnými modrými květy. Když jsem se u ní zastavil, řekla
maminka, že květině říká se čekanka. Líbila se mi. Květy byly velké
a vyrůstaly na koncích rozvětveného stonku. Utrhl jsem jeden z nich
i se stopkou, při čemž jsem pozoroval, že z ní vytéká bílá mléčná
šťáva. Listy byly podlouhlé jako u pampelišky a vykrajované.

„Rostlině této říká se také cikorka,“ řekla. maminka.
©„Z jejího dužnatého kořene, když jej rozkrájíme na kousky a upražíme,
dostaneme náhražku kávovou. Za tím účelem pěstuje se šlechtěná če
kanka na polích a z kořenů jejích vyrábí se v továrnách známá ci
korka, která dává se. jako přísada do kávy, aby byla chutnější.

„Je opravdu velmi zajímavo,“ pokračovala maminka, „že rostlina
tato roste nejraději u cest, kudy lidé chodívají, jako by na někoho
čekala. Snad proto nazvali ji čekankou.Jiní říkají jí ,.kořenísv. Fetra“,
Připisuje se prý rostlině zvláštní moc, je-li utržena na svátek sv.
Fetra. To je ovšem pověra, známá více u jiných slovanských národů,
nežli u nás. Čekanka kvete v červeňci a srpnu. Lidé trhají její květy
i listy, usuší je a vaří z nich čaj, který dobře působí při nemocech ja
terních a žaludečních. Řadíme ji proto k rostlinám lékařským“

Bylo po prázdninách a v nové čítance, která dostala se mi do rukou,
byla tklivá báseň „Čekanka“. Když jsme ji ve škole přečetli, líbila se
nám všem. Vzpomněl jsem si na květinu u cesty, jež živě vybavila se
mi před očima. Zdálo se mi, že žije, že cítí, že v ní opravdu ukryta
je duše nebohého sirotka a bylo mi pojednou líto, že jsem z ní utrhl
krásné květy, které mi připomínaly modré oči osiřelého děvčátka. Bá
seň vypravovala o malé dcerušce. Lidunka se jmenovala. Matka jí
zemřela a na celém širém světě neměla nikoho. Byla sirotkem. Cho
dívala denně na hrob drahé rodičky a čekala, že se vrátí, že ji ne
nechá tu opuštěnou. V dětinské důvěře sedala na hrobě zemřelé a vo
lávala: „Maminko moje, probuď se, ať se rozveselí mé srdce!

Ale hlas její ztrácel se za vysokou hřbitovní zdí, nikdo nepřišel, nikdo
ji nepotěšil. Ale přece někdo přišel. — Starý, nevrlý hrobník ji slyšel
a místo aby ji uklidnil, kázal, by odešla a nerušila hřbitovního klidu.
Děvče poslechlo. Odchází, obrací se po hrobě nejdražší bytosti. Kráčí
zvolna k domovu, ale tu nelze jí zůstati. Zdálo se jí, jako by vše na
ni padalo, na ri se řítilo. Opouští domov, vleče se jako stín po cestách
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a mezích, naříkajíc a toužíc po dobré matičce. Potom usedá na trávě.
Usíná. Tvářičky ve snu se usmívají, vždyť vidí tu, kterou tolik mi
lovala! Matička přichází, aby ji vzala k sobě. — — —

Ana místě, kde hořem uvadlo srdečko dobré Lidunky, vyrostla.
květina „čekanka“. Vždyť zde opravdu sirotek čekal na svoji ma
tičku — dočkal se jí a duše odletěla v modrou říši, aby spojila se na.
věky s duší té, po níž Lidka tolik volala a toužila. A květinu, jejíž květy
byly modré jako oči osiřelého děvčátka, nazývá podnes lid „„čekankou“..

Byl konec srpna. — — — Sluníčko krvácelo na západě a já ubíral
se cestou k domovu. Vinula se mezi poli. Žitniště byla již z větší části.
zorána. Jen tu a tam bylo viděti ještě mandele ovsa. Nad nimi po
letovali vrabci. Chtěli posbírati hodně se štědrého stolu, který jim při
pravila bohatá žeň. Bylo sucho. — — Květiny a tráva na mezích a.
podle cest usýchala, vadla. A hle! Přede mnou rozkvétala ještě če
kanka a dívala se na mě milýma, modrýma očkama. Zamyslil jsem se.
Brzy uvadneš, roztomilá květinko, zajdeš jako osiřelá Lidunka. Za
padneš pod bílým příkrovem, abys spočinula i ty v objetí drahé ma
tičky — země. Tráva, jako by vytušila moje teskné myšlenky, byla.
zarosena slzami, a květy čekanky obracely se k zapadajícímu slunci:
na fialové obloze. Blížícím se večerem zavanul chladný větérek,.
aby pohladil a zulíbal modravé květy milé květiny, rostoucí podle polní
stezky. Ze
J. D.Horský:

Ztracené děti.
Událost z mého dětství.

„Maminko, buďte tak laskava a vypravujte mi nějakou zajímavou:
historii z našeho útlého dětství. Bude mne to nesmírně těšit,““ žadonil
jsem jednou v neděli odpoledne, kdy starostlivá matička měla poněkud.
volněji, poklidivši po obědě. Nenechala se dvakrát prosit a ochotrě
svolila. „Tak ti budu povídat o tom, jak ses ty a Josef ztratil a jak
jsme vás marně hledali,“ slibovala hned matinka, usedajícza stůl.

Mněoči zářily radostí. Umíť naše maminka pěkně vypravovat! A tak
tedy matička tu smutnou historii vypravovala. Poslouchal jsem s uta
jeným dechem. A hned, když skončila, umínil jsem si, že musím s ta
kovým dobrodružstvím děti seznámiti.

Bylo chmurné zářijové jitro. Celý kraj tonul v šedém hávu neprů
hledné mlhy. Sluníčko se vůbec neukázalo. Rodiče se chystali na pole:
vybírat brambory. Já a bratr Josef byli jsme již také vzhůru. Byla
nám tehdy oběma čtyři léta. Vidouce maminku a tatínka, kterak se:
strojí k odchodu, byli jsme jim stále v paty volajíce: ,„„Mypudeme
s vama!“

Pečlivá matička nás zrazovala: „„Děti,dnes nemůžete s námi, venku
je tak nezdravé počasí, zachladily byste se a rozstonaly. Budete hezky
s babičkou doma!“
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Leč my nechtěli jsme upustit a dali jsme se do usedavého pláče,
takže soucitní rodičové konečně svolili a vzali nás s sebou. Čvšem
úzkostlivá matička nás pečlivě a teple oděla, aby nás ra poli neroz
třásla zima. Mladší bratr zůstal dora s babičkou; byla mu teprve
dvě léta.

Pole bylo hodně vzdáleno od naší vísky a musilo se k němu přes
dosti dlouhý les, ba samo bylo obklíčeno se tří stran temným lesem.
Měliťje naši vypachtováno od zámožného rolníka z nedaleké sousední
obce.

Když jsme přijeli na konec lesa a stanuli u „svého políčka“', rodiče
jali se hned pilně pracovati, vyorávajíce napřed brambory, aby mohli
potom trvale přehrnovat a brambory sbírat. Já s bratříčkem jsme se
opatrně sbatolili s vozu a již uháněli do lesa.

„Neutíkejte daleko do lesa!“ volala za námi matička, vidouc nás
běžeti. „,„Jetam v křoví schovaný bubák a ten chytá toulavé děti,“
varovala nás výstražně.

„My daleko nepudeme,“ slibovali jsme se zjevnou bázlivostí. ,„Bu
bák“' těšil se u nás vždycky náležitému respektu. Chtěla-li naše ma
tinka omezit naši dětskou těkavost, stačilo, když řekla: „„Nebudete-li
se držet doma, tak vás venku bubák sebere!“' To byl opravdu prostře
dek, jenž nás donutil k dočasné poslušnosti.

A tak jsme si vesele hráli na kraji lesa, hlouběji do něho nezabíha
jíce. Strach před domnělým bubákem nás zbavil úplně toulavých zá
měrů. Fři střídavé, svorné hře čas rychle plynul. Troubilo poledne a
rodiče od práce neustali.

Nás počal dráždit notný hlad, proto jsme se rozběhli hbitě za ma
minkou, volajíce, že máme hlad. Maminka odloživši motyku řekla:
„Tak pojďte, caparti, najíte se a můžete si zase dál hrát.“

„„Mami, a kdy pojedem dom?“ ptám se udiveně.
„Až večer, odvětila slibně matička a vyňala ze šátku chléb s máslem

a konvičku s kávou, aby nás podělila. „A zde máte každý pár hru
štiček,“ pravila potom odcházejíc za tatínkem, aby pokračovala v práci.

Když jsme se dosyta najedli, na domov úplně zapomněvše, běželi
jsme zase k lesu a pokračovali ve své zábavě. Jako dopoledne tak i
odpoledne čas rychle a vesele ubíhal.
> Pojednou se setmělo a nad lesem ukázal se temnější mrak. Bylo
patrno, že bude brzy pršet. A opravdu po chvíli spustil se hustý,
drobný déšť. Tu se zvedla maminka nad vyoranou brázdou a volala
hlasitě na nás: „„Děti, pojďte rychle sem!“'

Zanechali jsme ihned hry a chutě poskočili za rodiči. Maminka se'
k nám schýlila a upravila na nás šat, aby chlad neměl takový přístup
k nám. Potom se obrátila ke mněa řekla vlídně: ,„Jaroušku, vidíš —
prší a je zima — měli byste jít domů. Trefíš odsud?“

„Trefím, šak to není tak daleko!“ žvatlal jsem s dětskou sebevě
domostí. Ale hned jsem také dodal opatrně: „A nebude v lese ten
bubák, mami?“

„Nic se neboj, ten už tam není —-a hodným dětem on neublíží“
ujišťovala něžně matička.
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„Vak vem hezky Jozífka za ručičku a běžte poralu domů. Z cesty
nikam neodcházejte, abyste nezabloudili,“ přikazovala starostlivě ma
minka — a my se zvolna ubírali lesem k domovu.

Držel jsem pevně bratříčka za ruku dle přání matčira a ubíral se
S ním pravou cestou k vesnici. Tak jsme šťastně přicupali až na náves
k sousedovu stavení.

Na zápraží stála stařenka z onoho domu a vidouc nás trochu
zkřehlé s rudými tvářemi, zašvitořila s něžnou laskavosií: „„Kděpak
ste byly, děti? Foďte se honem k nám ohřát — beztoho ste zmrzlé
jako křemelky“ — a již se belhala za námi do světnice, kde byl náš
druhý domov. Ta dobrotivá stařenka nás měla ráda, vždycky s námi
tak roztomile švitořila a proto isme k ní tak často chodili na ná
vštěvu. U té rozmilé stařenky jsme se uvelebili jako dorra a ona nám
stále něco poutavého bájila, že jsme ani ra domov nepomyslili.

Zatím se schýlilo k večeru, šerý scumrak rozestřel své perutě rad
chmurnou krajinou a déšť neustával. Rodiče konečně ustali od kopání
a chystali se k návratu domů. Však měli toho lopotění až po krk,
zvláště v takové nepohodě. Unavení, zmoklí jeli posléze domů.

Jaké však bylo jejich překvapení, když vstoupili do světnice a ba
bička, jim oznámila, že jsme domů nepřišli.

Dovedete si snad, děti, představiti, jak srdcelomně se ta zpráva
dotkla něžné matičky! Od chladu ruměnné líce její polila. rázem
smrtelná sinalost. Jak krutým a žalným citem musilo být zachváceno
to vroucí srdce matčino, pro něž ztráta dítěte byla tou nejkrutší ranou!

„Jistě na ně přišla dřímota — a oni cestou někde usnuli,“ zahoře
kovala plačící matka, když se byla poněkud vzpamatovala z nesmírného
úleku.

„Ubohé děti! Teď už je venku čirá tma a tolik prší! —-Ty to zle
odstůňou,“' litovala soucitně babička, která byla tou událostí nemérě
vzrušena.

„Tati, musíme je jít honem hledat, aby tzm tak dlouho nezmizali!“
volala maminka na zápraží, kde tatínek rychle odstrojoval krávy,
opustiv rychle světnici, aby tou neblahou zvěstí nebyl příliš rozčilen.

„Rozsviť zatím lucernu!““ odvětil chvatně otec a ještě více spěchal.
Za okamžik kmitlo se rudé světlo na zápraží — to sklíčení rodiče

pádili s lucernou ze vsi k lesu hledat ztracené děti.
„Ach, kdyby jenom spali někde u cesty a nebloudili někde v temném

Jesel'“' strachovala se úzkostlivá matinka, jíž srdce úzkostí mocně bt
šilo.

Když vešli pěšinou do lesa, jali se silně volati, až se to široko daleko
rozléhalc, leč nikdo se neozýval. Jen táhlá ozvěna nesla se hřímavě
temnotou, až někde zanikla v hloubi lesa, v jehož korunách šelestil
hustý déšť. Přešli pěšinou celý les, všák po nás nebylo vidu ni slechu.
Nazpět pustili se hlouběji do lesa, hledajíce pátravě, zdali nespíme
někde schouleni pod nějakým hustým stromem.

Žel — všecko hledání bylo marno! í í
Zdrcená matinka bědovala hořce, že jsme jistě daleko zabloudili a

marně nyní po nich voláme. Konečně řekl moudrý otec, který se snažil
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zachovati v každém neštěstí náležitou rovnováhu mysli: „Vraťme se
do vsi, snad děti neznámým způsobem domů přišly!

To řekl takovým utěšujícím tónem, že maminka ochotně svolila,
myslíc, „snad přece je tomu tak!“

Flni dychtivosti kvapili od lesa ke vsi. Když přišli na náves, stála
tam právě ona zmíněná stařenka a hleděla zvědavě na příchozí,
u nichž jí byla hořící lucerna nápadnou.

„Copak se, pro pána, stalo? zvolala vzrušeně, když poznala rodiče.
„Ach, Bože, to je trápení!“ začala. plačky maminka, „,hledáme

chlapce — a už jsme byli v lese a — —
„Ubožátka! Chlapce hledáte a oni jsou — ty čiperky — u nás,“

řekla polo žertem, polo soucitně stařenka a vedla rodiče do světnice.
Šťastná matinka, uzřevši nás, nevěděla radostí, má-li nás pokárat

nebo se těšit z tak šťastného nálezu...
Zlaté srdce každé matky,
prahnoucí jen po oběti,
dražší nad vše světa statky!
Ctěte je — ach, drahé děti!

ZO
Radovan Jovanovié:

Jeho obrazy.
Dva znavení a hladoví myslivci odbočili s cesty a zastavili se před

prvním domem ve vsi. Stydíce se požádati o něco k jídlu, poprosili
pouze o trochu vody. Mezitím co jedna z hospodářových snach pospí
šila ke studni pro čerstvou vodu; vyšel z domu starší sedlák, podal si
s příchozími ruce, pozeptal se jich na zdraví a pobídl je, aby usedli.
I započal rozhovor, nejdříve o počasí, pak promluvili o setbě a když
počali o zvěři, už tu byla ona snacha, postavila před ně džbána po
čala chystati k obědu. Flosté podívali se na sebe, bránili se, že už oběd
vali, ale starý se jen usmívá a praví: „Vezměte, když Bůh dal!“

Po oběděmladší myslivec rozvázal batoh a vyňal z něho fotografický
aparát.

„Teď tě na památku vyobrazíme,
lákovi.

„Jakže mne vyobrazíte?““ zeptal se jich tento v údivu.
„Fěkně,“ vysvětlují mu. „„Fostav se jen trochu kiidně, a tento pří

stroj tě sám vyobrazí...“
„A co bude na tom obrázku, smím-li se ptáti?“ pravil jim stařec

nechápavě.
„Ty,ty sám, “odpovídají mu a usmívají se jeho zvědavosti a nezkušenosti.
„To vy se ve městě tak vyobrazujete?““ vyptává se dědoušek dále.
„Ovšem, všichni se vyobrazujeme... Staří i mladí, muži i ženy,

ministr j nosiči,“ vysvětlují mu a netrpělivě už si rovnají aparát.

“
obrací se starší myslivec k sed



ANDĚLSTRÁŽNÝwvywvvuvvyvvyuvyvuvwuw Str. 105s NLZ x

Avšak stařec náhle počal couvati, zakrýval si obličej rukama a brá
nil se: „„Děkuji vám, kteří mne chcete vyobraziti, ale já mám už ně
kolik obrazů.. .“

Pohleděli na něho nechápavě, a on pokračoval: „„Přešli jste přes ten
kamenný most, kde se cesta tak náhle snižuje. Tam bývala dříve
propast a neschůdná cesta. Předloni tam pod člověkem klopýtl kůň
a přišli o život kůň i člověk. Tu jsem onen most já sám vystavěl. To
je jeden můj obraz... A viděli jste zajisté také tu vyzděnou studánku
za mostem. Snad jste se z ní i napili — vždyť by zní pil, i kdo žízně
necítí. To je můj jiný obraz... A viděli jste — co bych vám tu vyprá
věl? — viděli jste, že dovedu hladového nakrmiti a žíznivého napojiti.
Taky to je jeden můj obraz... Tento si tedy vezmětes sebou na
památku na mne starého a nevědomého...

Dokončil stařec dobrosrdečně, a hosté v duchu dojatě hleděli na ty
jsho obrazy. Přel. Otto F. Babler.
Jiří Sahula: se

bystrost nad sílu.
Statný kůň poškleboval se kočce: ,,„Jsitvorem malicherným, slabým,

až přímo směšno. Každou chvíli jsi nucena hledat úkryt před psem
nebo jiným větším čtvernožcem. Zato mých kopyt se bojí i lidé velice
silní. Hleď také, jak je moje šíje mohutná.“

„A přece zkusíš mnohobití,“ poznamenala kočka. „Síla není všecko,
není-li spojena s důvtipem.“ |

„Chceš se, chudero, ještě posmívati?““ rozzlobil se kůň. „,Jediná
rána mé nohy může tě zničiti.“

„Jen to zkus,“ zasmála se kočka a skočila na peň stromu, vedle
něhož kůň stál.

Domýšlivý velikán rozhněval se ještě více. Zařehtal: „Jsi velice
úskočná; vyhýbáš se raně Istí. Ale dej se nyní konečně se mnou do
zápasu.

„I k tomu jsem ochotná,“' ohlásila vyzvaná. Skočila se stromu koninakrk,zaťaladrápkydokůžeakousla.© Napadenýtřáslhlavou,
vzpíral se, vyhazoval, ale vše nadarmo. Kočka zatínala zuby i drápy
ještě více.

Kůň zařičel: „Už mne pusť, dračice krutá!“
Kočkazdvihla hlavičku a prohlásila: „Teprve tehdy odskočím, až

uznáš, že jsi ode mne přemožen.“ 2
„Kdo by ti mohl v takovém postavení dobře vzdorovati?“ zaúpěl

veliký čtvernožec. ,„„Nuže—přiznávám, že jsi zvítězila. Jen už mne
přestaň týrati.“

Kočka odskočila na střechu sousední kolny a vyzvala koně se
smíchem: „Teď se mi pomsti, obře přesilný, můžeš-li. Naučila jsem tě,
že bystrost a obratné počínání dovede zdolati i velikou sílu odpor
nou. Zanechej pýchy a nepohrdej menšími živočichy. Máš-li sílu,
vynikají jiní zase různými vlastnostmi nad tebe.“

ALICA

cí



Jan Milota:
Sváteční střelec.

Byl sváteční den, plný slunka Tak seděl tu jak socha liše,
a kolem všude zpěv a ples, plácí mu na zbraň sedalikdyžpísařzezámkujekstrunka— azajíčkovézesvéskrýše
se s puškou Kklesu pyšně nes. též přišli, nic se nebáli.

»„„Jsemstřelec výborný a smělý Pan písař spal. Tu se mu zdálo,
O spolehnu se na pušku,“ že srnce složil na dostřel.
si děl, „,ta jistě srnce střelí,. I protřel oči — slunce stálo
jen přijde-li mi na mušku!“ již na zápedě — domů šel.

Že čim dál větší slunce plání, Tak skončila ta honba skvělá —
tož na pařez si znaven sed, pan písař v náladě když byl,
zbraň v ruce měl jak na čekání, se potom chlubil klidně zcela,
leč horkem zmámen usnul hned. jak on léž srnce zastřelil!——
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Miroslava Šnebergová:

Jak Mírek nad sebou zvítězil.
Miloš nebyl zlý kluk, ale byl zlobivý, až vám z toho caparta šla

hrůza, jak se pro každou maličkost rozčiloval a za každé sebe menší
příkoří hned hotovými vyplácel, což potom tatínek i s úroky splácel
zasejemu.

Obyčejně malá sestřička byla hromosvodem jeho špatného rozmaru.
Už to tak bývá, že silnější si na slabšího více troufá a Miloš již pro
titěrnou postavu Fanynčinu uštědřil jí občas notný štulec. Fanynka
proto se ho bála jako zlého přízraku a odvážila se jen slovních po
známek na maminčině klíně, za což jí Miloš splatil, až byla z dosahu
maminčiny ochrany. |

Potom toho litoval, neboť ji měl přes všechno zlo, které jí tropil,
přece jen velmi rád a nebylo snad lepšího sousta, o které by se s Fa
nynkou poctivě nerozdělil. Jen to hloupé zlobení — —!

A kolikrát už si umiňoval, že se nenechá unést hněvem a ušetří
sebe i své okolí tolika nepříjemností, které z toho vyplývají — ale
marně. Byl slabochem a nedovedl splnit, co si předsevzal.

Jednoho dne tatínek přinesl starší psací stroj, vyřazený z kanceláře,
který byl ještě natolik dobrý, by se na něm Miloš učil psáti. Bylo to
něco pro něho! Marně ho kluci zvali ven, seděl zarytě nad klávesnicí
psacího stroje a vyťukával písmenky. A netrvalo dlouho, již skládal
dopis. Psal:

„Milý příteli! Zdravím Tebe i Tvé rodiče a prosím Tě —“
Vtom zatančila po klávesách ručka Fanynčina a na řádce jako po

kračování objevilo se několik číslic. Miloš zvedl ruku a Fanynka couvla
tak nešťatně, že zbortila jeho dřevěný mlýn, tak pracně sestavený.
Spustila hned nářek v očekávání ran od Miloše. Ale ty dnes ku po
divu nepřišly.

Miloš se postavil, vztyčené ruce dal klesnouti a něco si potichu
šeptal.

„Co povídáš?““ Osmělila se k otázce Fanynka.
„„Modlímse modlitbičku k Ježíškovi. Velebný pán nám říkal, že když

se zlobíme a jednáme bez rozmyslu, máme se pomodlit, než nás roz
«čilení přejde a jednat vždy s rozmyslem.“

Potom ji vzal na klína trpělivě s ní dopisoval zkažený dopis. I mlýn
vystavěl a Fanynku už nikdy ze zlosti neudeřil.
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J.Veselský:

Za záhadným mužem do hor.
2. Hora láká a svádí.

Druhý den ráno, než jsme vstali, Harald již odešel. V našem velkém
dvoře snad nikdo nezpozoroval jeho odchodu, já však a můj malý
bratr nemohli jsme naň zapomenouti. Krása velké hory, o které nám
vypravoval, rozkošný pohled s ní až k Atlantickému oceánu, skály,
v mladistvé paměti.

Nemluvili jsme nyní o ničem jiném než o zamýšlené vycházce na
vrchol podivuhodné hory. Viděli jsme v duchu před sebou, zvláště za
večera, horské duchy a trpaslíky i různé pohádkové bytosti —zkrátka
vytvářel se před námi nový, krásný svět.

S počátku jsme tajili svůj plán. Musili jsme čekati na opravdu pří
hodný den, poněvadž jinak bylo by nám těžko vydati se na cestu.
A za nedlouho přišel takový den. Vzduch byl čistý a průhledný a
slunce jasně svítilo.

Hned ráno vyběhli jsme s Karlíkem podívat se, jak výpadá hora;
zdálo se, že její vysoký štít se dnes přiblížil a skály bylo viděti zcela
zřetelně. Karlík byl tedy hned připraven.

„Poslouchej, Jeníku, mohli bychom vyjít hned? Na vrchol horynení ani tak daleko.
Rozhlédl jsem se na všechny strany, zdali nás někdo neslyší, ale

nebylo tam nikoho. Z opatrnosti vyšli jsme za dvůr na malé návrší.
Tam jsme se posadili na kámen a radili se. Karlík chtěl jíti hned,
ale snažil jsem se mu to rozmluvit: ,„Chceme-livystoupit až ra vrchol
hory, potřebujeme k tomu celý den času a je tedy nutno vstáti velmi
časně. Počkáme tedy raději až na zítřek. Co myslíš ?“

„Ne, ne,“ zvolal živě. „„Nač čekat? Dnes je právě takové pěkné
příhodné počasí! A kdo ví, jak bude zítra? Což kdybychom potom
nemohli nikam jít?“

„Neboj se,“ těšil jsem bratra. „Zítra bude jistě právě tak krásně,
jako dnes. A ostatně v každém případě musíme nejprve poprosit ma
minku o dovolení!“

Karlík chytil se za ucho, jak to obyčejně dělával, když měl
nějakou starost a řekl: „To bude nejtěžší! Bylo by nejlépe, kdybys
poprosil ty, Jeníku!“

„Ovšem, že poprosím. Pojďme hned k mamince!“
Cestou mně ještě Karlík připomínal: ,,Ale neříkej, že chcemejíti až

na vrchol hory, nebo námto nedovolí!“
Slíbil jsem, že se mamince nezmíním ani slovem. Nepřipadlo nám

tehdy ani na mysl, že by takové chování k matce bylo nějak ne
šlechetné!

„Ale jak to mamince řekneš, Jeníku, aby se ničeho nedomyslila?“
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„Zeptám se jen, můžeme-li jíti na horu na jahody. LDovolí-lima

ma můžeme zůstati tak dlouho a jíti tak daleko, jak budemechtít
„Tak to bude dobře! Udělej tak!“
Šli jsme tedy oba k matce. Byla právě sama v jídelně, neboť otec

na štěstí nebyl doma.
„Maminko,“ začal jsem, „,chtěl bych jít s Karlíkem zítra na horu,

proto vstaneme spíš. Ano, maminko?“
„Nemám nic proti tomu. Rozumí se, bude-li pěkně.“
Karlík šílel radostí. Foskočil a chytil maminku kolem krku, ale

tím právě byl by nás skoro prozradil. Matku překvapil ten neobyčejný
výbuch radosti. Upřela na nás svůj zrak a zeptala se: ,,A proč vlastně
chcete jíti na horu?“

„Na borůvky!
„Na borůvky? Ale děti, nyní ještě nejsou žádné borůvky! Ještě

nedozrály!“
Zmaten pohlédl jsem úkradkem na Karlíka, ale i on se již tahal

v„rozpacích za ucho. Opanoval jsem se však brzy a řekl jsem: „Snad
přece naideme nějaké zralé borůvky a ostatně máme v plánu ještě
něco jiného .

„Copak to bude?“
„Budeme hledatjeskyně, rokle, trpaslíky... Chtěli bychom spatřiti

čaroděje,“ vypálil Karlík. |
Matka se rozesmála: „,Je-li tomu tak, to raději zůstaň dora, ma

ličký. Můžeš někde spadnout do nějaké rokle, nebo tě chytnou ča
roději a nevrátíš se iiž ke mněl“

Ale Karlík nedal se odrazit. Objal matku znovu kolem krku a pravil:
„Má drahá maminko, neboj se! Já už dám pozor, abych nespadl do
propasti a jak spatřím nějakého ducha hor, uteku, aby mě nechvtil.
Dovol nám jít, maminko!“

Matka se uspokojiia. Zeptala se jen: „Ale proč chcete tak časně
vstávat?“

„Chtěli bychom také nasbírat kvítka a tato jsou ráno vždycky tak
krásná.“

„Že vám také vždycky něco napadne! Nejlépe by bylo, kdyby Eo
huša šla s vámi a dala na vás pozor; bojím se, že sami půjdete příliš
daleko.“

Fohlédli jsme na sebe rozpačitě. Viděli jsme, že se náš plán začíná
kazit. Půide-li Bohuša s námi, je všecko ztraceno. Proto jsem to
začal matce rozmlouvat: „„Nebylo by, maminko, lépe, abychom šli
sami? Půjde-li Bohuša, jistě vezme s sebou jiná děvčata; ta neumějí
rychle běhat, sukénky jim překážejí a tak daleko nepřijdeme. Ať jen
děvčata zůstanou doma a my půjdeme sami!“

Matka se znovu usmála a konečně svolila: „„No, dobře. Chcete-li,
vstaňte si časně ráno. Ale vraťte se zavčas domů!“

Foděkovali jsme matce upřímně a ze strachu, aby snad neodvolala
svého dovolení, vyběhli jsme hned na dvůr. Neměli jsme ostatně
docela čisté svědomí. Teprve na dvoře dali jsme průchod své radosti.
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skákali jsme, váleli jsme se po trávě, metali jsme „,kozly“ a teprve
když jsme se tak vybouřili, začali jsme projednávat jednotlivosti vý
pravy. Bylo to nutné, neboť nás čekal celý den cesty.

Zeptal jsem se tedy bratříčka: „Myslíš, Karlíku, že dokážeš jíti tak
daleko na horu?“

„Ó, jistě to dokážu,“' odpověděl živě. „Přece i teď doma celý den
běhám a skáču a neunavím se při tom. A ostatně nebyl jsem už ně
kolikrát v horách?“

„Dobrá tedy. Ostatně snad najdeme někde koně a sednemesi na
něj a pojedeme kousek cesty. Vezmu si s sebou provázek, abychom
si mohli udělat uzdu.“ ——

„Ach, to bude znamenité,“ těšil se Karlík. „Ze mně to také ne
napadlo!“'

„Pojedeš tedy na koni?“ í
„Jak se můžeš ještě ptát? To bude přece ze všeho nejkrásnější.“
„Musímesi vzít s sebou také několik krajíčků chleba s máslem, neboť

celý den nic jiného nedostaneme.“
„Eh, toho není potřeba. Jeden den lehko vydržím bez jídla!“
„Ne, Karlíku, lépe vzít s sebou trochu chleba.“
„Jak tedy chceš. Ale jak to uděláme, abychom se časně vzbudili?“
Lámali jsme si s tím chvíli hlavu, až Karlíkovi napadlo: „Před usnu

tím poprosím Pána Boha, aby nám poslal andílka, který by nás pro
budil.“

„A myslíš, že to Pán Růh učiní?“
„Proč by ne?“ rozhorlil se Karlík. „Pán Bůh může přece všecko!

Maminkauž kolikrát povídala, že když prosíme Boha o něco, tu Pán
Bůh vždycky vyslyší.“

Nemohl jsem nic namítat. Jedna věc byla již tedy rozřešena. Trá
pila mne jen otázka, dovedeme-li se z tak daleké cesty vrátit včas
domů. Maminka jistě by se na nás hněvala, kdybychom se příliš
opozdili. Ale Karlík utěšoval: ,„Neboj se, Jeníku! Vstaneme časně a
budeme utíkat tak rychle, jak jen bude možno. Kousek cesty poje
deme na koni a zanedlouho budeme na vrcholu hory. Tam sníme
chléb a potom se můžeme vrátit domů.“'

Takový byl Karlíkův plán a tak jsme se také rozhodli učinit. Všechno
se nám zdálo být prosté a lehké — a přece spatříte brzy, milí čtenáři,
jak mnoho těžkostí nás potkalo.

Večer před tou památnou vycházkou nestalo se nic zvláštního. Již
odpoledne nachystali jsme si trochu chleba s máslem a schovali jsme
si to v naší ložnici. Kromě toho vyhledal jsem si silný provázek, který
se hodil na uzdu.

Casně jsme šli spát a před usnutím modlili jsme se k Bohu, aby nás
nějakým způsobem včas probudil.

A tak jsme usnuli. (Pokračování.)
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Záhonek mladých.
Odpovědi na otázky soutěže znalosti.

1. Báseň „„Da g mar“ napsal S. Čech a román téhož jména Václav Beneš-Třebízský.
2. Jaroslav Vrchlický jmenovalse vlastnímjménemEmil Frida.
3. Kláštery nejen se věnovaly duchovním cvičením,ale také konaly práce polní

a pěstovaly pilně a horlivě vědy. Podporovaly chudinu, poučovaly lid. Přepisujíce staro
věké písemné památky na křehkém papyrusu do svazků pergamenových, uchovaly nej
důležitější díla starověké literatury.

4. Když dobyli Říma Italové 20.zářír. 1870,vzal papežský stá tza své. Papeži
zůstaly pouze dva paláce, Vatikán a Laterán. Papežové nepřijali od italské vlády roč
ního platu a nevzdali se svého světského panství. Žádný papež od svého zvolení neopustil
Vatikán. Proto se nazývali vězni vatikánskými. Teprve r. 1929 byl konec tomuto trap
nému stavu. Vláda italská uznala papeže za samostatného a vrátila mu Vatikán s okolím.

5. Za bouře chováme se klidně. Prší-li, nestavíme se pod vysoké předměty, neboť
často jsou vystaveny úderům blesku.

6. Zdravé oči chráníme předprachem,velkým světlem a žárem. Pracují-li děl
níci s oslňujícím světlem nebo velkým žárem, chrání si oči vhodnými skly (brýlemi).
Oči nemocné zvláště dobře opatrujeme. Při očích krátko- nebo dalekozrakých pomá
háme si vhodně broušenými brýlemi. Nejlépe jest poraditi se s lékařem.

7. Kněz Beneš Metod K ulda narodil se r. 1820v Ivančicíchna Moravě.Ze
amřeljako kanovník vyšehradský r. 1903 v Praze. Vydal ,„„Moravskénárodní pohádky“',
+„Pohádky sloupské“', básně „„Sněmptactva zpěvného“',,,Mojžíš““,,„Deklamovánky“' a m.j.

8. Tomáš ze Stítného byl filosofem a spisovatelem českým. Narodil se asi
T. 1331 na Štítném u Počátek. Zemřel v Praze asi r. 1401. Byl hluboký myslitel, jenž
se snažil uvésti v soulad svobodu mvšlení s vírou. Hlavní díla jsou „„Řeči besední“,
„Knihy šestery o obecných věcech křesťanských“ a j.

9. Chrámy starých křesťanů byly stavěny podle velikých dvoran římských, soudních
A tržních. Též jméno basilika je od nich přijato. Křesťanskébasiliky byly stavby
prostorné, mající více lodí, oddělených řadamu sloupů. — Nejslavnější basiliky vznikly
v Římě. Nejznámější je basilika sv. Petra ve Vatikáně.

10. U kuřáků se povaha mění. Někdy jsou dráždiví, po druhé melancholičtí. Srdce
bije nepravidelně, tep je s počátku silný, potom slabší a slabší. Chuť k jídlu je malá
nebo žádná. Dostavuje se omámení. U člověka, nezvyklého kouření, nastává otrava.
Většina kuřáků mohla by raději dáti prokouřený groš rodině. Morálnějest kouřenínehezké.
11.Poraní me-li se, posoudíme,je-li rána lehká nebo těžká, nebo je-li nakažená.
Nejlépe jest ihned poraditi se s lékařem. Ránu, je-li to možné, vyčistíme ihned v čerstvé
vodě. Máme-li nějaký desinfekční prostředek, použijeme ho zředěného: nadmangařanu
draselnatého, lihu, lysolu a pod. Krvácí-li rána, můžeme před příchodem lékaře, ovšem
pokudto jde, pevně podvázat cévy a pevným obvazem s kaménkem nebo penízem,
na ráně položeným, dobře zavázat.

12. Syro p (svrup) je přípravek z části cukru a vody destilované (8:5). Máme též
$yrupy z ovoce a z řepy cukrové. Na př. pomorančový, rybízový, malinový a pod. Sy
rupem řepným se v nouzi sladívá.

13. Báseň „Mateřídouška“ napsal Karel Jaromír Erben.
14. Ke korunovačním klenotům českým náležejí: kříž, koruna, říšské jablko a žezlo.
15. Korunu svatováclavskou dal zhotoviti Otec vlasti, císař a král Karel IV.
16. K získání odpustků jest třeba, bychom byli ve stavu posvěcující milosti a bychom

vykonali předepsané podmínky zevrubně a s úmyslem získati odpustky.
17. Lihové ná poje nemáme píti, protože škodí tělu i duši. Co platilo o kou

ření, platí i zde: peníze vyhozené za alkohol patří vlastně rodině; muž takový rodinu
okrádá. Malá dávka rozhodně vede k dávkám větším, až nastane otrava, která se jeví
bolením hlavy, žaludku a srdce; opilostí někdy až do němoty. Někdy se dostaví smrt.
Také jest piti lihových nápojů velmi nehezká vlastnost.

18. Přísloví o střídmosti. Mnohojídel, mnoho nemocí. —Kam střídmost nechodí,
tam chodí lékař. — Jez do polo syta, pij do polo pita, vyjdou ti na plno léta. —
Ne mnoho jídej, ne všecko zvídej, budeš dlouho živ. — Kdo chce spáti sladce, nechť
večeří krátce. — Koláč se brzo přejí, chléb nikdy.

Vanda Borkovcová,
žák. V. tř. ref. reál. gymnasia v Tišnově.
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Ze strýčkovy mošničky žertíků a vtipů.
Zbožný profesor. Pavlík se vrátil domů

od přijímací zkoušky. Matka se ho ptala,
jaká byla zkouška. — „,Velmi krásná!
Měl jsem moc zbožného profesora !*
odpověděl Pavlík. — „Jak to, zbož
ného?'“. — „,Ovšem, velmi zbožného.
Po každé mé odpovědi sepjal ruce a za
šeptal: Ó, nebesa!“

Špatné znamení. Ferdík přišel ze školy
právě před polednem a přinesl si školní
vysvědčení „„Ukaž,“ pravil otec, „„než
budeme obědvat, rád bych se ještě po
díval, jaké jsi dostal známky na vy
svědčení.“ — „„Tatínku, to raději na
před poobědvejte!““

Různé hlady. Bohuš: „„Tatínku, prosím
tě, dej mi kousek cukru, já mám hlad!“'
— Otec: „Zde máš kousek chleba, to je

pro hlad nejlepší“ — Bohuš: „„Ale,ta
tínku, když já mám právě hlad jenom
na cukr!“'

Přísloví s novým koncem. Jak si kdo
ustele — má si hned lehnout. Kam vítr
— tam kouř. Co tě nepálí — může tě
píchat. Co je šeptem — není slyšet.
Kdo chce kam — zaplať si napřed
vstupné. Komu se nelení —roztrhá hodi č
bot. Dvakrát měř — kupuješ-li od žida.
Kdo jipému jámu kopá — dělá díru do
země. Není všecko zlato, co se — nosí do
zastavárny. Čemu se kdo v mládí naučí
— ke stáru zapomene. Kdo v peci sedá
— je jistě zedníkem. Železo rez sežírá —
pes kosti. Mnoho psů — veliká z nich
daň. Kdo na dvoustolicích sedá — musí
platit za obě.

Skrývačka.
7L /= a aPRT A E

r
ZlatokopeČ:

Kde se skryl Angličan ?

Soutěž znalosti.
Kdo to ví?

1. Které knihy náležejí k Písmu sv.
Nového Zákona?

2. Kteří jsou nejznámější čeští cesto
vatelé a cestopisci?

3. Kolik je poslanců a kolik senátorů
v našich sněmovnách?

4. Jak si mám pořčínati,když omrznu?

5. Co nám praví česká přísloví o Jo
nosti?

Poznámka. Druhá soutěž bude
v čísle 4.—6. Odpovědi možno zaslati
nejdéle do 10. února 1930 na adresu:
Em. Masák, katecheta a red. ,„„A./Str.“,
Brno-Židenice.

Za obsah odpovídá Emanuel Masák. — Vydává svým tiskem a nákladem
Občanská tiskárna v Brně.
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Marie Tůnová:

Hvězda vánoční.
Byla jednou čarokrásná hvězda. Jasněji a zářivěji třpytila se než

všechny ostatní hvězdy a vždy v sobotu, kdy hvězdy před trůnem
nebeské Královny JÍ a Jejímu milému Dítku tančily svůj „rej“,
byla to vždy ona, jež všechny předčila svou něhou a roztomilostí.

Byla to však také čiperná a pilná hvězdička, která držela na po
řádek. V odpoledních hodinách, kdy její družky hověly si ve spánku,
majíce malé, bílé čepice z obláčků hluboce přes ouška staženy, mnula
si ona již svá jasná očka a čistila všechno na sobě, jak jen dovedla:
obrala opatrně všecky snitky mlhy, které na ní zůstaly viset a se
třepala vločky a mračínka. Když pak nastala noc a hvězdička na
stoupila své velké cestování po nebeské báni, třpytila se a zářila, že
bylo radost na ni se dívat.

Ona však také svýma čČistýmaočkama mnohem více viděla než ostatní
hvězdy, kterým často ještě spánek zavíral očka, takže vypadaly
velmi mdle a unaveně.

Ale nejkrásnější dobou v roce pro naši milou hvězdičku byla svatá
doba vánoční. Tu se nemohla dosti vynadívati na čarovnou krásu
vánočních stromků a štěstí a radost dětí a dlouho před Štědrým
večerem se těšívala na tento milý okamžik.

„Ach,' vzdychala často a opět, „jen kdybych mohla jedenkráte
s lidskými dětmi slavit vánoce! Jak krásně asi jest tam na zemi,
když se rozhlaholí vánoční zvony a malé, miloučké děti přiskočí
k vánočním stromkům a těší se z toho všeho, co pod nimi je na
chystáno. Ano, ta hvězda na vršku stromku, ta se má dobře, mnohem
lépe nežli my nebeské hvězdy.“

Tak si naříkala hvězda, zarmoucena nad tím, že nikdy nemůže
býti na vánočním stromě. Nevěděla ovšem, že jsou to jen hvězdy
z papíru, kousek nicotné cetky, jež trvá jen krátkou dobu.

Tak to často bývá. Považujeme za štěstí — lesk a třpyt, a zatím
se často za krátkou dobu od toho odvracíme zklamáni a vracíme
se rádi tam, kde jsme vlastně spokojenější, snad — k chudobě.

Stalo se, že se v nebi konala veliká slavnost; jejím závěrem byl
taneční „rej“ hvězd. Naše hvězdička objevila se opět tak zářivá a

4
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jasná a tančila tak roztomile, že Jezulátko na rukou své svaté Máti
plno radosti zatleskalo svýma malýma růžovýma ručkama. u
pokynula nebeská Královna anděli, by zavolal hvězdičku před Její
nebeský trůn.

Anděl jí vyřídil své poselství. Radostně překvapena následovala
nebeského posla a učinila hlubokou poklonu před královskou Paní
a jejím božským Dítkem. Matka Boží jí pravila: „Má milá hvězdičko,
+ty záříš tak krásně a tančíš tak pěkně, že můj Synáček nalezl v tobě
velikou radost. Za to si smíš vyprositi nějakou milost!“

Hvězdička zbledla radostí a nevěděla v prvé chvíli samými rozpaky,
co říci. Ale pak se rychle vzpamatovala, rozkošně se uklonila a řekla:
„„Protože jste tak dobrotivá, svatá Paní, tedy vězte, že mým největším
přáním jest, abych mohla jednou jen slavit vánoce na zemi s lidmi.“

Matka Boží tázavě pohlédla na své Dítko. To se přívětivě usmívalo
a zašeptalo něco Matce, načež Maria malé naší prosebnici dobrotivě
odvětila: „„Dvá prosba je vyslyšena!“

A tak se stalo. —
Když se přiblížil Štědrý den a Jezulátko se chystalo na cestu vánoční,

přišel anděl k hvězdičce s poselstvím, aby se připravila na cestu.
Byla to radost a veselí! Třesouc se očekáváním, vyčistila a vyleštila

se ještě jedenkrát a objevila se před Ježíškem v takovém lesku,
že předčila skoro lesk andělů. Blaženě se usmívaje přijal ji Ježíšek
a vykázal jí místo právě nad Svojí zářivou gloriolou. Tam se měla
"vznášet nad průvodem.

Nikdy nebyla hvězdička tak šťastna. Ještě nikdy neviděla svaté
Dítě z takové blízkosti, ještě nikdy necítila velikou, svatou Jeho
moc jako tenkráte. V hluboké úctě a pokoře vznášela se nad zlatě
kadeřavou hlavičkou Ježíškovou.

Ach, byla to čarokrásná cesta — nádherný průvod!
Vpředu vznášelo se celé množství malých andílků, kteří zpívali

AJíbeznými hlásky: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem
dobré vůle!“ Jako stříbrné harfy znělo to tichou nocí.

Se země už zaznívaly k tomu vánoční zvony; zpěv lidí se nesl
z osvětlených kostelů, lesy šuměly i vyschlá traviska a bezlisté vět
vičky šeptaly. Byl to jediný velký chvalozpěv ku poctě nově na
rozeného Spasitele světa.

Za zpívajícími andílky přicházelo Jezulátko samo. Jak by Je bylo
možno popsat! Růžové tvářinky, sladká, kvetoucí ústka s nebeským
úsměvem, ta jasná, modrá očka se svatou září míru, lesklé zlaté
kadeře nad čistým dětským čelem. Sněhobílé, stříbrem se třpytící
roucho, lesknoucí se více než andělská křídla, více než všecko, co
může krásného svět dáti, splývalo kolem něžné postavy; ve zlatém
pásu, jenž roucho přidržoval, kvetla kytička pěti purpurových růží.
Tyto pak vydechovaly tak čarovným dechem, že vnikal do všech
srdcí a činil je dobrými, smířlivými a milosrdnými.

Ručky své drželo božské Dítě rozevřené a všude, kam přišli, roz
dávalo požehnání! Nepřehledná řada světlých andělů vznášela se
za Jezulátkem, andělé míru — víry — naděje — lásky a smíření...
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Tak se táhl průvod tichou nocí; hvězdička v nadpřirozeném třpytu
zářila stále nad hlavou Ježíškovou. Stříbřitě bílé dálavy ležely za
nimi; nyní se šlo přes vysoká, tichá pohoří, lesklé ledovce, obrovské
to velikány, kteří stáli majestátně jako králové v hranostajových
pláštích, dále přes staré, mlčenlivé, hluboké lesy.

Čarovná zář nebeského průvodu probleskovala stromovím a všude:
přicházela zvěř do popředí a naslouchala. Hluboce skláněly se vysoké:
koruny stromů a větve houštin; vánoční růže otevřely své bílé kalichy
a Ježíškovy žehnající ručky vznášely se nad zvěří, rostlinstvem
i pohořím. Stále hlasitěji a blíže zněly zvuky kostelních zvonů a
docela zřetelně bylo slyšeti nočním tichem zpěv lidí: „Tichá noc
— svatá noc.“ Svaté Dítko se tiše usmívalo, když slova té krásné:
písně zalétla k jeho sluchu; hvězdička však byla celá blažena.

„Teď už jistě budu zářit na některém stromečku,“ myslila si.
Když však přišli do měst a městeček a lidem neviditelní procházeli
domy a světnice a všude zanechali vánoční radost, víru a mír, stala.
se jí volba těžkou a nevěděla si rady, kde by vlastně měla zůstati.
Tu byly nádherné, zářivé vánoční stromy ve vysokých osvětlených
dvoranách; bíle prostřené stoly byly plničké drahých, krásných darů,
takže si hvězdička připadala příliš chudou, než aby mohla zářiti
nade vší tou nádherou; byly ovšem také nízké, úzké jizbičky s malými
stromky. Ale všude skoro padal s nich už matný stín papírové hvězdy
anebo pozlaceného jablka. Pak byly tmavé, ba docela černé komory;
ale v těch nebylo žádného stromku, takže pro hvězdičku sotva bylo
by se tu našlo místo. Ba byla i zavěšená okna, že dovnitř nemohla
poslat ani vlídný pohled. Ale sladký dech Jezulátka a tichý šustot
andělských křídel přece vnikl okenními skulinami a vdechl i tam
vánoční kouzlo.

Už si chtěla hvězdička lítostivě povzdechnout, když tu uviděla
útulnou světničku se sněhobílými záclonami na čistých oknech a
uvnitř matku, která zdobila právě svým miláčkům vánoční stromek.

„Dovol, přesvaté Dítě, bych tu mohla zůstati,“ prosila hvězdička.
Milostně se usmálo milé Jezulátko a pokynulo na souhlas.
> „Kdepak jenom mám tu velkou hvězdu?“ řekla matka právě sama
k sobě, „tu, kterou vždy dávám na vrcholek stromu?“ — Tu přešel
náhlý svit světnicí a hle, nádherná hvězda zářila v koruně vánočního
stromu.

„Ale vždyť ona už je nahoře!“ řekla matka. Ve svém chvatu a.
práci ani nepozorovala, že je to jiná hvězda, která tam září. Když
bylo vše hotovo, stromek nazdobený, svíčičky rozsvíceny a různé
hračky, knihy a panenky pod ním, zazvonila matka a s jásotem
přiběhly děti z ložnice a obklopily stromek.

Náhle však zůstaly jako přimrazeny státi a zíraly na kotunu stromu.
„Jé, jé, podívejte se jen na tu krásnou vánoční hvězdu, jak se

leskne a třpytí!“ říkaly mezi sebou a nemohly se dost vynadívati
na její krásu.

„Milé, dobré dítky,“ myslila si hvězdička, „jak jsem šťastna mezi
vámi!“
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Mezi obdarovanými dětmi bylo také malé, nemocné děvčátko.
Nemohlo choditi, posadily je proto do židličky, která měla kolečka
a dovezly je pod stromeček. Hračky, medové koláče, preclíky, panny
a obrázkové knihy, všechno mu bylo položeno do klína. Radostně
sáhly po všem vyhublé ručky; chvílemi však zapomnělo na vše a
zadívalo se svýma velkýma očkama vzhůru na hvězdičku.

Nechtělo se ani od ní odtrhnouti, matka musila mu přenést postýlku
pod stromeček. Večer pak, když usnulo, políbila je hvězdička na
víčka a vesvítila sladké, nebeské obrazy do chorého srdečka. Hvěz
dička se tu cítila šťastna; každý večer rozsvítili stromeček, opojná
vůně jehličí stoupala vzhůru, jásot dětí jí obklopoval a nemocné
děvčátko v němém podivu stále vzhlíželo k jejímu lesku.

Tak přešla krásná doba vánoční. Svíčky na stromečku uhořely; děti
jej pomalu obíraly, jehličí počalo opadávat. Jenom hvězdičku nebylo
možno dolů dostati. Byla tak silně přidělaná a nemocné děvčátko
prosilo neustále, aby jí stromeček s krásnou hvězdičkou nechaly
státi. Děti sem teď skoro vůbec nepřicházely, bylo tu dosti smutno.

Tu zatoužila hvězdička po domově, neboť kdo je s nebe, nikdy
nezdomácní na zemi. Těšila se s dětmi, a to malé choré děvčátko,
kterému bylo stále hůře, měla tak ráda, jako nikoho jiného. Bylo
stále tišší a bledší a vypadalo jako znavené, bílé poupátko. Matka
teď seděla stále u postýlky a dívala se smutnýma očima do milého
obličejíčka.

Hvězdičce bylo stále teskněii. Myslila na roztomilé, malé hry a
družky tam nahoře na nebi. Vzpomínala na krásnou nebeskou Krá
dovnu a Její svaté Dítko, před nimiž směla tančiti „rej“, a stesk
po domově byl pořád větší.

„Ach,“ vzdychala tajně, „jak já se jen dostanu do svého domova?
Jak jsem byla bláhová, že jsem při své radosti zapomněla prosit
o svůj návrat zpět. Umře-li tam to děvčátko, pukne mi srdce; pak
nemohu již svítit a zhasnu jako pozemské světlo. Ach, já bych přece
jen tak ráda stála na nebi a viděla Matku Boží a svaté Dítě. Ano,
chtěla bych domů, domů!“

Zrovna tak myslilo nemocné dítě; bylo už tak unavené a bledé!
"Matka mu tak často vypravovala o nebíčku a Ježíškovi, tam nahoře
že zůstává a že všecky hodné děti, které k sobě povolá, promění
v krásné, lesknoucí se anděly s velkými lesklými křídly. Nyní chtělo
rádo umřít a stát se andělem. Sotva už mluvilo, ale s žádajícím
zrakem, jako by tajnou touhou povzbuzováno, dívalo se stále na
hvězdičku.

Když to matka viděla, vystoupila na stolici a hvězdičku sundala.
Ona ji dostala dolů, neboť ruce matky mohou více než jiné ruce.
A matka vzala krásnou hvězdu a položila ji nemocnému dítěti na
srdečko.

Milý, tklivý úsměv přelétl rty malého děvčátka a hvězda zasvitla
na ně čarovným svitem. Když se však matka naklonila k dítěti, bylo
již mrtvé; po hvězdičce nebylo památky. Ta vznesla se s duší dívenky
vzhůru k nebi a tam stála zase na svém místě jako dříve.
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A vždy večer, když už ostatní děti spaly, stávala matka slzíc u okna.
a dívala se k nebi, vzpomínajíc svého miláčka; tu jí vždy připadalo,
jako by hvězdička, jež právě nad ní zářila, šeptala: „Já to byla.
která tvé milé děťátko doprovodila před trůn Boží a viděla jsem
je jako krásného anděla, jenž se za tebe a za tvé milé modlí.

Tak vlévala hvězdička útěchu do srdce ubohé matky. A když:
přišly opět vánoce, nepřála si již jíti na zemi, nýbrž chtěla býti
nahoře věčně blažena a šťastna.

Když přišla na svět Láska...
J.V. Rajecký M.

V prostých jeslích v Betlemě se zrodila Láska, která za lidstvo
žila, trpěla a umírala, ale nezemřela — —.

Žije, žije mezi námi a tak blizoučko, na oltáři a zve nás k sobě;
láska žije též mezi lidmi, ale jak poskrovnu. Skoro bys jí nenašel. —
Krčí se v ústraní chaloupek, hostuje u dobrých venkovanů, setkáš.
se s ní také v ruchu městských ulic... Ale jak více jest u lidí mi
lována nenávist a zloba!

Hod Boží vánoční — Láska, světlo a radost hárá dušemi těch, kdož
ctí Jezulátko. Radostné jsou vánoce! A jak by ne! Záplava světel
na oltáři, betlemek s jesličkami nám připomínají štěstí životní. Bůh
přinesl nám světlo spásy a od jesliček zní z retů Jezulátka jasný
příkaz a milý, srdce uklidňující: „„Já jsem Světlo, za Mnou mládeži,
do věčné radosti! Sílu slabým dám, umdlené občerstvím Tělem Svým
na cestěk Světlu..

A kdo z Vás, dítky, by neuposlechl vábného hlasu a pravdivých
slov Ježíškových, jemuž srdci svými v mládí se podobáte? Vždyť On
pravil: „„Nechte maličkých přijíti ke Mně, neboť jejich jest království
nebeské.“

On rozehřeje chladné srdce, naplní mládí odvahou a živou radostí
k práci, učení a plnění slov Jeho.

Jak milou je vzpomínka na dětská léta, na chvíle ztrávené u je
sliček! V hlavě se mihnou koledy, vánoční stromek, svatí tři krá
lové, betlemek! To ještě tehdy žili rodiče, příbuzní, tehdy neznali
jsme zlého světa a mládí tak klidně plynulo... Ale potom?

„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle,““
pěli nad Betlemem andělé a uslyšíte na vánoce v chrámu Páně. Proste
Přítele dítek a bude vám splněno, neboť prosba nevinných proráží
nebesa. Proste, by Bůh navrátil světu mír, lásku a víru, navrátil klid
rodinám, národu, celému světu...
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. JEŽÍŠEKSPÍ...
Obraz Ant. Wiertze.
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L.Kulička:
Vánoce.

Svatá noc křídla prostřela S nebe Om denně přichází
nad domky vesničky bílé, na oltář, v srdečka čistá;
žajemně všude hlaholí: chcete mu, děti, popřáti
Vánoce, Vánoce milé! v srdci svém kousíček místa?

Ježíšek s nebe sstupuje, Přistupme k Stolu svatému,
nebe se k zemi až sklání, kde nám dá celého Sebe,
andělé pějí „„Gloria“, skloní se tehdy nad námijakkdysnadbetlemskouplání.© nizoučkoceličkénebe!

Dáme mu celé srdečko,
On nám dá lásku svou za ně;
přijdou k nám pravé Vánoce
s Děťátkem z betlemské pláně!

Jan Valoušek:
Ztracený peníz.

Jurka byl ve třídě z hochů největší. Říkali mu, že roste jako do
vody vsazený a teta Kateřina se divila, že přerostl její Mařenku
starší o dvě léta.

Nejen to. Jurka upozorňoval na sebe různými výkony. Na topol
v zámecké zahradě vyšplhal se až do vršíčku. Uměl zvoniti na ko
stelní věži dvěma na ráz a sám. Když byl strýček Skřivánek nemocen,
bylo třeba volati lékaře z města dvě hodiny vzdáleného. Jurka běžel
pro lékaře a vykonal tu cestu tak rychle, jako nikdo z celé vsi.

Pan učitel dovednému žákovi svěřil zvláštní úkol: „Pěstuji hedvábné
bource, mám je na komoře a jsou nesmírně hladoví. Statkář mi do
volil v zámecké zahradě trhati pro zelené housenky morušové listy.
Morušový strom je vysoký a rozložitý. Slyšel jsem, že jsi dobrý lezec,
a tak bych ti, Jurko, svěřil tuto práci.“ í

Jurkovy zásluhy o bource byly veliké. Denně trhal Jurka nejkrás
nější lupeny pro svoje svěřence ve vrcholcích starých morušníků, což
proň bylo hračkou, a kladl je hladovým bourcům. Nesmírně hladoví
bourci je dovedně vykusovali a zanechávali jen holé řapíky. Po jisté
době, dle návodu pana učitele, Jurka nastavěl kolem housenek břízové
pruty, z nichž se dělají pometla. Housenky se na ně vyšplhaly a za
kuklily. Po čase sbíral Jurka zlatožluté smotky, jimiž byly obsypány

sbřízové pruty, na ošatku.
Pan učitel svolal třídu, poučoval o hedvábníku — bourci moru

šovém, z jejichž závitků se přede hedvábí.. .-Jurku za jeho činnost
a píli před spoiužáky pochválil. :
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mfJurka nezanedbal ani povinnosti ve škole a hoši o něm hovořili,
že je ve všem premiantem. |

Dobročinný zakladatel jejich školy ustanovil nadace, čili odměny
těm, jejichž známky jsou výborné a prokázali-li píli a byli-li hodnými
žáky. Nadační listina zněla: O Štědrém dnu buďtež podělováni žáci,
o kterých rozhodne sbor, třemi stříbrnými a nově raženými penězi.
Avšak tohoto roku hodilo se lidové pořekadlo: Na Štědrý den zachmu
řené nebe, mír a štěstí střebe...

Z dolního a horního konce vesnice sbíhají se žáci ke škole, která
stojí u kostela.

Jurka vyšel ze záhumen svátečně ustrojen. Ve škole napjetí a oče
kávání. Přečtena jména a konečně rozdány odměny.

Zatím venku spustil se déšť a cesty z mazlavé hlíny proměnily se
v řídké bláto. Premiant Jurka svírá v dlani tři stříbrné peníze. Po
dobných ještě neviděl. Při každém kroku sevřenou dlaň rozevírá, aby
se pokochal jejich leskem. Než však došel k otcové chalupě, z ruky
mu jeden stříbrný peníz vyklouzl...

„Tatíčku můj předrahý,“' s pláčem volal Jurka. „Zde na tomto místě
to bylo!

Otec a matka a zbědovaný Jurka prošli již dvakrát dráhu na zá
humí mezi školou a chalupou. Přinesli i řešeto a bláto procedili. —
Stříbrný peníz jako by se byl v zem propadl...

Otec vzal Jurku za ruku a řekl: ,„„Aspoňti bude dnešní den vý
strahou, kam vede přílišná zvědavost... A matka smířlivě dodala:
„Jsme opravdu chudí, ale stříbrný peníz nesmí nám zkaliti radost a
kouzlo Štědrého večera.“

A když si pak po prosté štědrovečerní večeři zazpívali všichni u do
mácího ozářeného betlémku staré vánoční koledy, zapomněl také Jurka
na svou první větší bolest v životě — na ztracený prémiový peníz.

„My tři králi“
I.

F.Háj:

V lesovně je dva dny před svátkem sv. Tří králů jaksi — Týna
řekla — „,„pošmourno““.Že už by nezbylo nic jiného, než aby se dě
laly k obědu škubánky s prachandou. (Týna je nerada.)

„Kájo, doběhneš mi se Zdeňou k strejčkovi ševcovic, ať mi pošle
ty střevíce! Musím je trochu vychodit. Beztoho celý bál nestojí za
to. Pořád vzácná paní hubuje, nač prý zas nové střevíce. Když už,
tak měla jsem prý je koupit na jarmarce. Tyhle že beztoho budou malé,
a jen budu zlobit. Snad jsem si měla koupit bagančata?“ |

„Tak to já už vím, Týno, proč se pořád kabouníte. Vzácná paní
nejspíš chce, abyste šetřila.“

„Dej mi pokoj a starej se o sebe!““ odsekla Týna mrzutě a hodila
pukličku na plotnu tak prudce, až přiběhla paní lesní.
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„Ta puklička za to nemůže, Týno, že máš zlost. Pro mne a za mne,
dělej si, co chceš. Ale za to ti ručím, jak budeš ve střevíčkách nad
skakovat,““ a zas odešla.

„Řekni, Kájo, ať je hodně „vyrazí““, než ti je dá! A jestli do nich
nezapomněl dát „vrzavku“.

„Čeho, Týno?“
„No, vrzavku.“
„A jéje,“ peláší Kája se Zdeňou utuhlou cestou, „„botys „frcafkou“.

Zdeňo, to jsem jakživ neslyšel. Copak to asi je? Snad nám to strejček
ševcovic ukáže.“

„Já tam moc ráda nejdu,“ říká Zdeňa.
„Já taky ne, Zdeňo, ale poslouchat musíme. Víš tenkrát, jak jsem

se ho ptal — ale to mě naved' Vojta Brabencovic — jestli pije ze
škopíčku, ten mne, pane, prohnal! Až ke škole s knejpem v ruce a
volal, že mě rozpáře. Ju, není s ním nic.“

„Tak to já radši počkám venku,“ rozhoduje se Zdeňa.
„Taky to tam nic nevoní. Málo vzduchujou““, dodává Kája.
„Ba ne, to je od těch kůží takový čmuch“, vysvětluje Zdeňa.
Už jsou v chodbičce. Kája klepá, pomalu otvírá a zůstává stát

mezi dveřmi. Po pozdravu hned se ptá: „Tak jestli jsou ty střevíce
Týny z lesovny, že bysme je odnesli. Máte je, strejčku, vyrazit! Po
vídala vzácná paní, že asi budou tlačit, že budou malé.“

Strejček ševcovic nadskočil na verpánku: „„Tak vyřiď, když budou
malé, že jí je může paní lesní povolit. Že je mám vyrazit? Copak
Týna neví, to že by musely bejt na kopytě? Na to musí bejt šev
covskej mozek, a ten je „inčí“ než vostatních.“

„S flokama, víte, strejčku,“ říká Kája sdílně.
Strejček ševcovic vylít' z verpánku: „,„Játi dám s flokama. To by

byl mozek natlučenej se všech stran.“
Ale kdepak už byly děti. Pomalu se za chvíli vracejí, ale jen do

chodby. Kája volá: „Strejčku, musí být s „frcafkou“!*
Švec zase už šije, ale rozumí, co Kája volá. Ono se marně neříká,

že ševci slyší i to, co nikdo neřekl. Otevře dveře, děti už jsou z chodby
venku.

„9 čím?“ se ptá.
„S frcafkou“, volá Kája z dálky.
„A víš ty, co je to?“
„To nevím, strejčku, ale moc rád bych to věděl.“
„Tak pojďte oba, povím vám to!“ pobízí je dál.
„A to můžete takhle křiknout a střevíce nám hodit sem!““ drží se

Kája v záloze.
y „Tak abyste věděly, děti, vrzavka je kousíček lidské kůže, která se
dává mezi branzol a podrážku a ta pak vrže.“ .

Děti se zachvěly. V tu chvíli hodil jim mistr střevíce zabalené v pa
píře a zavolal: „Koštujou čtyry zlatky, ať Týna v neděli přijde za
platit!“ A bouchl dveřmi.

Kája nemá odvahy sáhnout po balíku. Zdeňa teprv ne.
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Socha na Karlově mostě v Praze.
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„Lidská kůže! Zdeňo, já to neponesu. Tak to snad strejček ševcovic
musí dřív někoho zabít, než udělá ,„frcafku“.

Strejček ševcovic se nehorázně směje. Je ho slyšet až na dvorek.
Říká si v duchu: „To jsem je dostal! To mají za ty „malé“ střevíce.
Jen ať se hodně vyděsí!“

Balík ještě leží na chodbě. Kája se Zdeňou přešlapují na dvorku.
V tu chvíli hrčí Fichtlovic bryčka zezdola. Tu poznají hned. Zádná
tak krásně nedrnčí jako ta. Děti už číhají na silnici. Pantáta Ficht
lovic zvolňuje trysk koní a volá: „„Pojďte si sednout! Jedu zrovna
K vám pro žito, vezmu je s naším do mlejna.“

Děti by tak rády. Není většího požitku pro ně než na téhle drncavé
bryčce se svézt. Ale dnes ne, za nic ne! Ve střevících je kousek lidské
kůže na „frcafku““. Pantáta zastavuje a hned říká: „Copak jste jako
vyplašené, bledé, bez řeči?

Kája říká: „Prosím vás, pantáto, buďte tak moc hodný a svezte
tuhle ten balík!““ ukazuje na práh u dveří. „My doběhneme jako nic.“'

Pantáta vidí, že není něco v pořádku. Jindy ani docela zastavit ne
musil, už děti se na bryčku vyhouply, a co dnes váhají? Ani mu balík
nepodávají. Utáhne „šlajf“, otočí otěže kolem opěradla a jde blíž.
Sáhne po balíku.

„Pantáto,“ vyhrkne Kája, „hoďte to do bryčky a uhánějte, ať se
vám nic nestane! Je tam „frcafka“ z lidské kůže. Povídal stejček
ševcovic. “

Pantáta se začal náramně smát, chtěl vysvětlit dělem, to že si švec
udělal z nich legraci, vrzavka že se dělá z obyčejné kůže dobytčí.
Ale podsední vyhodila, náruční se vzepjala, tak tak že chytl balík,
skočil na „šejtrok“, a bryčka jen hřměla k samotám.

Děti jdou domů. Jsou hrozně poděšeny. Jestli pak to ví strejček
ševcovic, že zlým žertem poděsil je tak, že je až srdíčko bolí? Snad
to ví. A jistě to chtěl. Protože je zlý, velmi zlý, má radost. Je zlo
myslný a bezcitný a zapomíná, že Bůh je sice nejvýš milosrdný, ale
také neúprosný, když míra vin je dovršena.

Děti jdou docela pomalu.
„Jestli tak kůže s ruky, Zdeňo,“ vzdychá Kája.
„Anebo kůže s tváře, Kájo!“
„Heleď, Zdeňo, já jsem se ještě nikdá nebál, ale dnes moc.“
Zdeňa se dává do pláče.
Pantáta Fichtlovic vyřídil na samotách a podotkl, aby někoho poslali

dětem naproti. Že kdož ví, co jim potrhlý Hlaváček napovídal, že jsou.
vyděšené. A dodal: „Rád bych věděl, vzácná paní, proč zrovna u něho.
šijou!. Jako by nebylo v Lážově jiných!“

„To my ne, to Týna,“ říká paní lesní. „Všecky boty od něho ji
tlačí, ale poradit si nedá. Pošlu jim naproti tatínka a hned.“

Pantáta Fichtlovic už drančí druhou vozovou cestou do Lážova,
když lesní cestou pospíchá k Lážovu pan lesní. Takový mráz, až do
kostí řeže. Aby tak děti někde si sedly, třeba to mají tak přísně za
kázáno. Co taky tu Týnu čechmanti berou, že zrovna u toho Hla
váčka, když oni všichni jinde. Prve to z ní, je pravda, vyhrklo, když
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se na to přísně zeptal. „Že jí udělá hezkou nohu.““ No dostala. „„Nohu
ve střevíci má hezkou,“' řekla paní lesní, „ale vstát a udělat krok ne
může. A když, tak poskakuje jako kůzle a vejská při tom.“

Pan lesní hvízdá, volá, všude ticho. A mrazu přibývá. Jen pálí a
trhá, a jemu přece hlava rozhořívá. To úzkostí o děti. Hlaváček! Pane
Bože na nebi, co ten se už lidí natrápil! Přidává do kroku. Už skoro
běží. Dívá se na všecky strany. Támhle! Támhle u toho šípku na
vršíčku se něco černá. Utíká. Buď Pán Bůh pochválen! Zdeňa dřímá,
a Kája jaksi už zemdleně a tiše říká: ,„Nespi, Zdeňo, zmrzli bysme!
Třebas ani strejček ševcovic z lidské kůže „frcafku“ neudělal! Nespit
Ale já se taky bojím.“

Pan lesní hned všecko pochopil. Chytl Zdeňu do náruče a Kájovi
řekl: „Rychle běž za mnou!“ A cesta necesta, přes výmoly a závěje
uhánějí k lesovně.

Sotva Zdeňa prokoukla a sháněla se po jídle, sotva se Kája rozehřál
a ustrašeně povídal, co jim strejček ševcovic řekl, vypil pan lesní
šálek horkého čaje a beze slova vyběhl z lesovny k Hlaváčkovi. Za
hřměl naň už na chodbě. A v jizbě mu pověděl, že Hlaváček jen se
repetal. Dostal co proto jako ještě od nikoho ne.

V lesovně se podařilo zatím vysvětlit dětem, Týna dostala svůj díl,
a potom řekla paní lesní: ,,„Ateď si natáhni ty střevíce!“

Týna chce, ale nejde to. Patu do nich nevpraví za nic.

II.

Pan lesní otvírá dveře: ,,„Kájo, Zdeňo, víte-li, že na sv. Tři krále
chodí Lážovem kluci jako po koledě? Mají bílé košile, na hlavě krá
lovské koruny, a ten černý vzadu je jako kominík začerněný?'“ Chtěl
odvrátit jejich myšlenky od předešlého. A podařilo se mu to.

„Ju, vzácný pane,“ usmívá se Kája, „jestli — tak bysme třeba.
chodili taky! Marjánka šafářovic by mohla za toho černého vzadu.
Je beztoho pořád ukoptěná jako kominík.“

Ale únava je přemáhá. Oči se jim zavírají. Za chvíli spí Kája v ku
chyni, Zdeňa v pokoji. Týna běží do hajnovny vyřídit, že je Kája
přes noc v lesovně. |

Pan lesní pokuřuje a přechází pokojem: ,„„Maminko, ten Hlaváček
je přece jen darebák. Div k smrti děti nepoděsil. Však ho Pán Bůh
taky najde, a potom s ním bude zle, moc zle.“

Děti snad hrůzou včerejšího večera zaspaly, protože hned po ránu.
po snídani pořád si špitají. Po deváté běží děti do hajnovny. Maminka.
říká: „„To se mi po vás stýskalo. Takovou dobu jsem vás neviděla.
Jestli pak byste chtěly, děti, jahelník? Je v troubě; celý pekáček
jsem pro vás schovala.“

„To je moc dobře, maminko,“ už stojí Kája u trouby.
„fen je, Kájo, viď?“' libuje si Zdeňa.
„Hm,“ má plnou pusu Kája. „Takový umí než naše maminka.““
Jahelník vůčihledě mizí. Potom zahájí Kája řeč s maminkou, která

sedí u okna a spravuje. punčochy.
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„Maminko, prosím vás, nemáte ňákou „vejražní““ košili nebo radší
tři? Jedna by mohla být menší pro Marjánku.“

Maminka hajná se diví: „,Copak to má znamenat, Kájo? Snad ne
uličnictví?“

Zdeňa si pospíší s odpovědí: „Kdepak uličnictví, teta! Tři krále!“
Maminka hajná div se do prstu nepíchne: ,,Ale, ale, to snad ne?

Tak to nejspíš Kája, Zdeňa a Marjánka!“
Kája bezelstně odpovídá: „„Zrovínka tak, maminko! Marjánce na

černíme pusu sazema.“
Maminka hajná došila. Složila punčochy a řekla přísně: ,„Ani jedno

pomyšlení! Buďte rádi, že nemusíte chodit po cizím prahu s prosíkem.
Chodí ti, kteří nic nemají, jakž byste mohli jim ubírat? Toť by
byl zrovna hřích.“

„Vojta Brabencovic taky chodí, maminko, za „Balcazara,a majídost“.
„Protože je Vojta uličník. A říká se Baltazar, ne Balcazar!“ zlobí

se už trochu maminka.
„Ba ne, maminko, Vojta říká ,„„Balcazar“, tvrdí Kája..
Maminka hajná se podívá na skříň a hlučně přiklapne zásuvku

stolu: „Už jsem řekla. Ani krok!“ a odchází na dvůr.
„Tak to vidíš, Kájo, už je po všem,“ říká Zdeňa.
„Ba ne, není! Naše maminka ani neví, že může jít za tři krále, kdo

chce. V Boroticích nejspíš nechodili. Což, abysme o ty košile řekli
Týně?“

„A což ty koruny?“
„A ty by nám udělal třeba Vojta. Povídal mi tuhle, že mi všecko

udělá, co budu chtít, jen když mu přinesu staré kolečko od trakaře.
Dělá si na léto vozejk. Strejček šafářovic povídal: „Jsou tam dvě,
jen si je vezmi!“

„To bysme mohli třeba hned,“ říká Zdeňa, a úprkem uhánějí k le 
sovně. Pro všecko se Kája zeptá: „Vzácná paní, za tři krále smí každý?“

Paní lesní není dnes moc řečná. Zlobí se na Týnu, která si hned
po ránu vtěsnala nohy do úzkých střevíčků, poskakovala s dojačkou,

na půl úst. ,,A proč by nesměl? Když jsem byla doma a malá, chodil
za Baltazara Jaroušek inženýrovic.“

Děti zmizely z kuchyně. Za chvíli každé s polámaným kolečkem od.
trakaře uhánělo k Lážovu. Měly dlouhou poradu s Vojtou Brabencovic.
Jeho požadavky stoupaly, když viděl ohromný zájem obou dětí o oblek
tří králů. Z koleček měl sice radost, ale okolnosti byly tak příznivé,
že by se ještě něco dalo trhnout.

„No, já bysem vám třebas ty papírové čepice udělal, ale to-byste
museli mít zlatý papír anebo alespoň zlaté „vězdy“. Ty by se při
líply jako nic.“

Zdeňa byla skromnější. Spokojila by se s „„vězdama“ na čepici. Ale
Kája řekl důrazně: ,„Když tříkrál, tak tříkrál se zlatou korunou. Třebas
by nám dal kousíček zlatého papíru střejček kostelníkovic. Mají takový
velký Betlem, jen se třpytí. Snad mu kousíček zbylo?“' dívá se na
Vojtu. Ten se jen ušklíb' a mávl rukou:



PĚSTOUN RÁNĚ,
SV. JOSEF.

Socha Jos. Maxe na Karl.
mostě v Praze.
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„Za předně, k strejčkovi kostelníkovic nechoďte! Ten už dnes vyhodil
kolik kluků, „,krz ten papír“. A jestli ty myslíš, „„kousíček““,to se ná
ramně mejlíš. To musí být „„flákota““.Teď se rozmáchl oběma rukama
nad hlavou a potom div ne k zemi. Kája se polekal:

„Pro pána krále, to aby byly královské koruny jako božítělový
„Kanon“'! A to by byla moc velká vejloha. To by taky moh' někdo
říct: „Kde máte zlato, kadidlo a „myrchu?“ (Kája říkal „,„myrchu“.)

Zdeňa se ozvala: „„Kadidlo by nosila Marjánka. Když bude dělat
toho černého vzadu, bude učerněná, tak když se učerní ještě od ka
-didla, už to bude při jednom.

„Vy jseš ale chytrá holka,“ smál se Vojta. „Kadidlo nesl svatý
tříkrál suché, ne rozhořelé. A kluci to nenosejí. Kam by dali jabka
a ořechy a krejcary, co? Víš co, Kájo? Doběhněte si k panu Štulcovi,
třebas vám ten zlatý papír dá! Ze samot tam nanosí peněz jako
babek.“

„Ju, k panu Štulcovi!““ vykládá Kája rozhorleně. „S prázdnýma
rukama se taky chodí o něco říkat? Rostou teď jahody nebo maliny
nebo houby nebo ostružiny?

„„Moh' bys říct, až budeš mít krejcary, že to zaplatíš,
Vojta.

„Jju, až budu mít krejcary! Ty budu mít, až se něčím vyučím, a
tak dlouho by ani pan Štulc nečekal!“

„Tak mu řekni, že řek"váš tatínek, že bude hodně hub a malin, ať ti
dá něco napřed!“ dál svádí Vojta.

„Já vím,“ odpovídá Kája, „,„atatínek mi dá něco do zadu. Ba ne,
Vojto, naše maminka říká „s poctivostí nejdál dojdeš““. Počkej tady,
jsme tu za chvíli! Zdeňo, pojď!“

Ozve se jasné zazvonění nad dveřmi obchodu. Pan Štulc říká zá
roveň s dětmi: „Pěkně vítám, to jsou k nám hosti! Tak co byste rádi?
U vás všecko zdrávo? Máme to zimy, co? Teď je nejlepší zabít krm
níka, sedět na lavici u trouby a každou chvíli vytáhnout pekáč, za
krojit a přikousnout knedlík se zelím,“ usmíval se tiše a děti hlasitě.

Kája hned použil jeho dobré nálady: „Pane Štulc, prosím vás, my
bysme moc rádi šli za tříkrále.“ Prosebně se naň podíval „sazovýma“
očima. (Pokračování.)

vo navádí ho

Jiří Sahula:
Doží umění.

Milé děti, samy znáte řadu jmen proslulých umělců, kterým vzdává
veřejnost velikou čest zcela zaslouženě. Nesmí se však zapomínati, že
nejluznější, nejkrásnější umění po všecky věky vycházelo a vycházeti
bude z ruky Boží.

Nejslavnější umělci nikdy svým důmyslem nepřevýší krásy, kterou
dlaň Stvořitelova po světě rozsévá. Naopak — kdo chce tvořiti díla
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úchvatná, jest nucen pilně pozorovati půvaby Boží přírody, tvorů
živých, rostlin, světelných úkazů a podobně.

Málokdo zkoumá, jaké uměníse tají v tvrdých krupičkách sněhových.
Dívejte se na ně drobnohledem! Seznáte, jak ušlechtilé jsou to vzorečky
k malbě, vyšívání i k řezbářství. Ledové květy na ohně tvoří leckdy
obrazce nádherné. Brzy zmizí, aby za několik dní se objevila na témž
skle malba zcela jiná, zase překrásná.

Na samých listech různých stromů a jiných rostlin sítě tenoučkých
žilek jeví velice ladná seskupení rozdílného druhu.

A což teprve květy! Nesčíslné tu tvary — a barvy nejrůznější.
Tisíce a tisíce umělců malovalo a maluje dle těchto vzorů. Po té
stránce mají malíři v přírodě forem nepřeberných.

Pozorujte sličné ptactvo: kanárky, stehlíky, papoušky, lednáčky,
pestré kohoutky atd. Každý jinačí a všichni krásní. Jiná krása, jsou-li
v klidu — jiná, rozestrou-li křídla — jiná, dají-li se v let.

A což sliční čtvernožci! Jelen, daněk, srnec, kůň, lovecký pes!
Radost pohleděti na jejich pružné pohyby.

A což člověk, tento král všeho pozemského tvorstva? Na obličejích
lidských a zvláště v očích krása nejvábnější! A co tu jemných roz
dílů, nejrůznějších výrazů v lidských tvářích! Přemýšlejme! V jed
nom městě shromáždilo by se šest nejhezčích hošíků. Každá ta tvá
řička má podobu poněkud od ostatních odlišnou. Shromáždíte-li tyto
chlapce za tři roky znovu, všichni poněkud změnili svoji podobu —
jeví sličnost jinou a opět druh od druha rozdílnou. Postavte vedle
sebe tytéž za deset let. Seznáte, že se valně změnili — a že umění
Boží do jejich tváří vkouzlilo zase nádech krásy poněkud jiné, než
jakou měli dříve.

Zkusme takové srovnání v městě jiném. Představí se nám šest ho
šíků, jichž výrazy tváří zcela se liší od oněch v městě prvém. I jejich
půvab rok od roku se mění znatelně jinak než v městě prvém.

Abychom ještě lépe seznali bohatost Božího umění, navštivme
k vůli srovnání celou řadu jiných měst. Všude různost lidských tváří,
které rok od roku vesměs podoby své mění. Chceme-li však ještě lépe
ponořiti svůj zrak do nevyčerpatelné umělecké tvorby Boží na tvá
řích lidských, opatřme si podobizny mladistvých Japonců z různých
měst oné říše. Shledáme, že obličeje příslušníků žlutého plemene mají
zcela jiný ráz než lidí plemene našeho, bílého. Čínské obličeje zase po
někud se liší od japonských, malajské od čínských atd.

Připočtěte, jak obrovský počet lidí nejkrásnějších průběhem staletí

přijdou lidé jiní, jichž podoba zase bude poněkud odchylná od ny
nějších souvěkovců ! Pak přisvědčíte, že samým lidem dovede Boží
umění vdechnouti krásy tolik rozmanité, jak se nepodařilo a nepodaří
malířům a sochařům celého světa.

Nutno tu připomenouti ještě více! Chce-li některý ze zmíněných
umělců vytvořiti dílo krásy nevšední, musí si vybrati vzory živé, pátrá
po lidech, dle jichž podoby umělecky pracuje.
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Tu jsme se ocitli u otázky, zdaž taková rozmanitost krásy se jeví
také u různých druhů tvorů nižších. Pravíme, že ano. Postavte vedle:
sebe šest beránků a pozorně si je prohlédněte! Ani dva nejsou stejní
úplně. Sežeňte do ohrady šest kohoutků z téhož druhu. Srovnávejte:
jejich hřebínky, lesk peří — a postřehnete znovu rozdíly. Pozorujte:
šest koťátek bílých najednou! Jsou všechny hezké, dle povrchního
pohledu stejné. Při důkladnějším ohledání však se přesvědčíte, že
i jejich hlavičky se poněkud od sebe liší. >

Podobně v říši rostlinné. Přirovnejte jeden květ jasmínu k dru
hému, kvetoucímu na téže větvi. Seznáte, že oba mají stejně lístků, že
i formajejich jest tatáž. Přece však důkladnější pozorování vás poučí,
že podoba jejich je přece jenom trochu rozdílná. Zrovna tak při kvě
tech rostlin jiných.

A což zelené listy? Utrhněte s kaštanu kteréhokoli dva listy dla
ňovité, sedmičetné. Oba mají týž tvar, oba jsou vkusné, ale přece
nejsou stejné. Na celém tom stromě byste marně hledali dva listy,
které by neměly známek odlišných — buď nepatrných anebo hned
zfejmých, nápadných.

Představte si, děti, mohutnou, košatou lípu! Jak obrovský počet
listů na ní! Ale každý z nich má nějakou zvláštnost. Na druhý rok
jejich umělecké žilkování prodělá znovu lehoučké, leckdy sotva posti
žitelné změny. I z listí tedy poznáváme, jak nekonečně mocná jest
síla tvůrčí, kterou zjevuje na světě sám Bůh.

Slunce druhdy na západě vykouzlí červánky tak ohnivé, pestré, čaro
krásné, že takovou krásu nevytvoří žádný ohňostroj. A což ta duha
tak náhle sklenutá? Měsíc v noci ozáří skotačivé vlnky. jezera tak,
že hrají všemi barvami. Pohleďte na vodopád v záři letního slunce!
Viděl aspoň někdo z vás, jakými luznými barvami hrají velehorské
ledovce?

A při tom neustálé proměny barev! Hory, lesy, sady a města i za
dne bezmračného, zcela jasného jsou zbarveny jinak ráno, jinak v po
ledne, jinak večer. Jako by neviditelný štětec malířský od hodiny
k hodině celé krajiny přemalovával. Honí-li se po obloze oblaky, tu
ztemnění nebo zjasnění lesů, řek, polí atd. bývá náhlejší, nápadnější.

Krásným, jímavým uměním jest hudba. Bystří odborníci vynalezli
celou řadu nástrojů hudebních, aby se kochal sluch lidský líbeznými
melodiemi. Ale žádný z těch nástrojů nevyloudí tóny tak ušlech
tilé jako lidské hrdlo; zpěv dovede vyjádřiti vnitřní náladu duše umě
lecké mnohem lépe než nejdražší housle nebo flétna. A příjemněji zní
hlas slavíka, kosa nebo kanára než nejlepší pikola.

Co tu zároveň různých odstínů v barvě hlasů dětských i vyspělých,
ženských i mužských! Postavte vedle sebe sto nejlepších pěvců stej
ného věku! Každý hlas bude míti zbarvení odlišné od ostatních, i když
zazpívají všichni hlasem stejně mohutným. V jiné skupině zpívajících
seznáte zase rozdíly v přirovnání ke skupině shora označené. Hle —
krásný hlas jest darem Božím. A každý pěvec obdrží hlas jiný. I dle:
toho možno posouditi úchvatnou, neocenitelnou moc tvůrčího umění
Božího.
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Socha Oldř. Meyera na Karlově
mostě v Praze.
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Jen kratičkou procházku jsme vykonali v květnici moudrosti Stvo
řitelovy. Ale již to, co jste seznali, budí obdiv největší a povzbuzuje,
abychom se Bohu klaněli s hlubokou úctou a vděčností.

Nejslavnější sochař francouzský Rodin se vyjádřil, že umělci svou
důmyslností nikdy nepředstihnou krás přírodních. Jestliže tedy ani
duše velice vzdělaná nevynikne v uměleckých snahách nad přírodu,
musíme uznati, že v přírodě vévodí Duch povýšený nad všelikou
moudrost lidskou. Tím Duchem jest Bůh. Jen člověk zpozdilý mohl
by tvrditi, že mrtvá hmota zcela bez řízení Božího by si mohla vy
mysliti a vytvořiti díla nádhernější než nejproslulejší umělci.

Louis Rousselet:

Velbloudař a tygr.
Indická povídka.

Velbloudař putoval jednoho dne džunglí a tu zpozoroval hlubokou
jámu, kterou lidé vykopali jakožto past na divokou zvěř, a v ní tygra,
který tam spadl. Přistoupil k jámě a viděl tam tygra, an dělá vysoké
skoky, aniž by se mu podařilo dosáhnouti okraje jámy.

Když jej tygr spatřil, řekl mu: „„Soucitný muži, nešťastnou náhodou
spadl jsem do této jámy, v níž teď hynu hladem a žízní. Měj slito
vání a pomoz mi z ní. Slibuji ti, že pak nikdy nebudu činiti škodu
tobě ani tvým zvířatům!“

Velbloudař, který byl důvěřivý a dobrosrdečný, slitoval se nad ním,
spustil do jámy silnou větev a pomohl tak tygrovi na svobodu.

Sotva byl vysvobozen, tygr zařval a pravil velbloudaři: „„Dvou a
tvých bratří vinou trpím už po tři dny hlad. Sežeru tě tedy prvního,
abych se trochu posilnil!“

Velbloudař třásl se strachy. Pak se před tygrem vrhl na kolena a
pravil mu: „Ušlechtilý tvore, věřil jsem tvým slibům a vysvobodil
jsem tě. A teď bys mne chtěl sežrat? Snad jsem skutečně vinen a mám
trpěti za chyby svých bližních. Co však se tobě zdá spravedlivým,
mně se zdá nespravedlivým. Proto bychom se měli, než rozhodneme
tuto otázku, zeptati někoho o radu. Ať tři první zvířata, která po
tkáme, jsou našimi soudci.“ —

„Budiž,“ pravil tygr, „počkám tedy.“
Vydali se na cestu a když vyšli z džungle, potkali velblouda. Vel

bloudař mu radostně přednesl jejich spor.
„Zdá se mi to zcela spravedlivým, aby tě tygr sežral,“ pravil vel

bloud. „Což ty se mnou jednáš jinak? Když vycházím na cestu, za
tížen velikým nákladem, povzbuzuješ mne sladkými sliby; když pak
unaven a utrmácen zpomalím chůzi, bez milosti mne biješ holí, a když
jsme u cíle cesty, dáš mi za odměnu jen otýpku trní...“

Velbloudař sklonil hlavu a šel dále, následován tygrem.
Za chvíli potkali havrana.

4
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Tomu zase tygr předložil spornou otázku.
„Pane tygře, jsi v právu a jen rychle sežer toho padoucha!“ zvolal

havran, který si myslel, že mu pak z té hostiny jistě zůstane nějaká
kost.

Tygr vrhl se tedy už bez okolků na velbloudaře, když ten spatřil
malou opičku, krčící se za keřem, ustrašenou, že je v blízkosti tak hroz
ného tvora.

„Ještě potřebujeme třetího soudce,“ zvolal pak velbloudař. „Ta
opička ať tedy rozhodne naši věc!“

„Budiž,“ pravil tygr a pokynul na opičku, aby přistoupila blíže.
„Záležitost je vážná, velice vážná,“ pravila opička, škrabajíc se za

ušima. „Slyšela jsem, co se s vámi přihodilo, ale má hlava je slabá
a nedovedu si příběh dosti jasně představiti. Je-li vám to vhod, ode
béřem se na místo, kde se vše sběhlo; pak snad budu moci rozsouditi
váš spor.“ ó

Vrátili se tedy do džungle. Když přišli k jámě, velbloudař počal vy
světlovat, jak se vše přihodilo.

„Už tomu všemu dost rozumím,“' pravila konečně opička, „jen jedna
věc se mi nezdá zcela pravdě podobnou: Jak mohl člověk tak slabý
z takové hloubky vytáhnouti tygra tak mohutného a těžkého. Ať
pan tygr na okamžik ráčí seskočiti do té jámy, v níž byl, když sem
přišel velbloudař.“

Bez rozmýšlení skočil tygr do jámy. Opička rychle vzala větev,
kterou tygr dříve byl zachráněn, vytáhla ji z jámy ven, podala ji
velbloudaři a pravila mu:

„Tu máš a dobře si rozmysli, máš-li tygra ještě jednou vysvobodit!“
Přel. Otto F. Babler.

Elpl Edu
Vánoce.

Lelí radost na perulích, Zlatý stromek jako hvězda
sedá v palác, chatky, jasnou září plane,
vždyť se zase přiblížily ulice již koledou zní,
vánoční nám svátky. dnes mír světlem vane.

Ač venku mráz vládne tuhý, O půlnoci, když se zvony
kraj se ukryl v sněhy, rozhlaholí v dáli,
Štědrý večer máj je zimy, jako bychom před jeskyní
plný tepla, něhy. betlemskou zas stáli.

Jak by láska všecko spiala,
štěstí hledí z očí,
vždyť 1 starým vzpomínkami
srdce povyskočí.
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Záhonek mladých.
Kiekání. Zastaveníčko.

„Láďo. Jozo, Vašíku,
babička má svátek zítra —

Tichým krajem zvonyznějí,
usíná již vonný sad,

s

Matce Boží „„Zdrávas““ pějí
mile zvony odevšad.
Tep hlas milý v kraj se nese
tichým vánkem večerním,
všude spánek — v temném lesa
spějí ptáci k hnízdům svým.
Tichým vánkem zvony znějí.
usíná již celá zem,
jen ty zvony „Zdrávas“ pějí,
tiše zní též v srdci mém.
Mile tak ty zvony znějí
Matce Boží na počest,
duše má též k nim se druží,
pěje též jí chválu, čest.

volá malá f.idka chytrá —
„„připravme jí muziku!
Já si vezmu puklice,
tv zas buben a vy trubky!“
a již všichni hupky, hupky,
do bábinv světnice.
Babička nic netuší,
v pokoji si čisté mete —
a vtom rámus, můj ty světe,
zaléhájí do uši.
Láďa řádí trumpetou.
druzí hřmotí bubnem. plechy,
že se chvějí okna, střechy,

světa béh div nespletou.„Přestaňteuž, Je....
Alois Tyl.

klášter, Bílsko u Litovle.
Vnoučatům jen očka Jvitia.
Vida. jak se bába chytla:
„Naříká, že neslyší!

V. Otoupalík, Troubsko,

Čeho snaddosudnevíte...
Vlaštovčí párek denně hledá po 16 hod. hmyz. Za hodiru přinesou asi 20 zobáků

plných potravy. Sameček i samička jsou 640krát za den v hnízdě a přinesou pokaždé
asi 10 hmvzů. Denně tedy zničí 6400 hmyzů. Ke své výživě potřebují zase 6000
hmyzů, zničí tedy denně 12 tisíc hmyzů. Z toho seznáte, jak důležitou je vlaštovka
v přírodě a jakého darebáctví dopouštějí se ti, kdož mladé ničí, anebo jako v talit
a na pobřeží Afriky, vlaštovky při letu na jih chytají a hubí. Važte si ptačí drobo
tiny! -vm

Lesníci a lidé, kteří neustále dlí v polích a přírodě, znají její tajemství, dovedou také
určiti hodinv, počasí a vítr i bouři. Když se nad cestami vznášejí hejna komárů v roz
pustilém tanci, pavouci tkají sítě na okraji lesa, ještěrky se vybřívají na pasece, hadi
na kamenech, rosnička je po kalinách a hlohu, vlaštovky lítají vysoko nad zemí,
pěnkavy pějí: Kde jste dali moje střevíce, piskoři jsou u dna studánek a potoků,
pijavicepod kameny,bude suché a stá lé pečasí. Kdvž však komářibo
dají, pěnkavy zpívají své: Pílí-k-k-, ti, ti, ti, pí, kdvž myslivecký pes okusuje trávu,
krtci vyhazují hlínu a vlaštovky lítají při zemi, dá se očekávati bouře a déšť.

-vm

Kdo si dovede veselou mysl uchovati a při každé hlouposti a maličkosti, se nerozčilí
a má Smysl pro zdravý smích a humor, dovede rozveseliti druhé lidi, vyvolá u nich
spokojenost a. úsměv. Takový člověk je všem milý, jistě je dobrého srdce a vyrovnané
povahy. Mládež si má zvykati na těžký život tím. že odvážně překonává malé pře
kážky a ohtíže, čímž učí se vytrvalosti, která je základem úspěchů v životě. -vm

Sny. Poněvadž děti tak rády spí a těžko vstávají zrána k práci a školnímu vyučo
vání, povím tu něco zajímavého o spánku a snech. — Večer máme zřídka kdy sny.
Po tělesné i duševní únavě však ano. A tu se pletou nemožné jednotlivé události ze
dne uplynulého, že se tomu někdy divíme. Po silném podráždění nervovém, rozčilení,
převažují ve snech zažité události minulého dne. K ránu bývají sny neikrásnější a
nejpříjemnější a proto nelibě neseme, když jsme vytržení buděním ze spánku. Mimoděk
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si vzdychneme: „„Jej, to bylo krásné!““ a přejeme si, aby se to splnilo. Právě k ránu
proplétají se ve snu nejrůznější příhody, podivný děj, osoby a fantastické obrazy se
Střídají a značí jasně a živě duševní změny. Někdy je zveme živými sny a jsou před
tuchou věcí příštích. Sny ráno jsou proto nejlepší, že si tělo i duch odpočinul 7a noci
a svěží fantasie zavádí nás do neznámých dálek. Nejméně snů prý bývá v březnu a
dubnu, nejvíce v prosinci, coč asi souvisí s povahou počasí a dlouhých noci. Od 25.
prosince do £. ledna vyvrcholí celoroční snění. -vm

Jos. Vévoda:
Drotařík.

V bílém sněhu dětskou stopu znáť,
po vsi slyšeť: „„Dajte drátovať!“

Drotařík to, v líci zimy nach,
smutně kráčí, zabrán v myšlenkách!“

Oko matným leskem zříť mu pláť,
slzou prosí: „Dajte drátovaťt!“

Vzpomněl mamky, slyší chorý hlas!“
„Vrať sa, synku, vrať sa brzo zas!“

Sklonil hlavu — ach, ta dobrá máť! —
A zas volá: „Dajte drátovať!“

Čeká chvilku, zda kde otevrou —
Marně! — Zalkal — dál šel cestou zlou.

Víska za ním, kolem šumný les —
„Mamko moja!“ — vzkřik* a zemdlen kles ...

Našli jej, rtem úsměv jemu hrál,
pážemi jak máť by objímal —

Podnes vidím na rtech smích mu hráť —
V nebi našel Tater syn svou máť!
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Nové dobré knihy.
M. Paula: Dej mi srdce své! Velmi přebernou zásobu zdravé zábavy pro

pěkná knížka, kterou můžeme vřele do- dlouhé zimní večery. Vyproste si k Je
poručiti všem čtenářům. Obsahuje I5 žíšku aspoň některý dil a přesvědčíte se,
drobných povídek a obrázků, jež roz- že se pak nebudete moci ani dočkat
něcují něžným a milým způsobem úctu dalších! — Pro dospělé čtenáře vydalo
a lásku k nejsvětější Svátosti, varují od nakladatelství Občanské tiskárny v Brně
chyb a volají k pravému hrdinství. 2. vydání zajímavého románu téhož
„„Toníčkova oběť““, „„Za tatíčka“', „„Malý spisovatele „Maryčku““. Má 194 stran
hrdina“', „„Mučedník nejsv. Svátosti“ a a stojí 13 Kč.
jiné dojmou jistě každé citlivé srdce.
Knížku, která má 135 stran a stojí 12 Biskupádr. K. Kašpar: Dojmy
Kč, vydaly sestry Neposkvrněného Po- z Konnersreuthu. Velice zajímavě zpra
četí P. Marie, v Přerově. covaný spis vyličuje podle vlastních

F. Háj: Kája Mařík.Díl VI. Stran dojmů známý neobyčejný případ stigma
180 za 16 Kč. — Tento VI. svazek oblí- tisované dívky: Terezie Neumannové.
beného díla, jehož se malí i velcí čte- Možno jej doporučiti všem, kdo se chtějí
náři nemohou ani nasytit, iest úplně dověděti něco spolehlivého o této věci.
nový. Líčí osudy Kájova manželství a Knížku ozdoberou několika obrázky
jest určen pro dospělé čtenáře. Menším vydalo nakl. V. Kotrby v Praze. Má
postačí první 4 svazky, kde najdou ne- 142 stran a stojí 7 Kč.

Ze strýčkovy mošničky žertíků a vtipů.
To je rozdíl! Vychovatelka k svému být zatmění slunce?* — „,„Alejdi, hlou

svěřenci: „„Vidíš, Milošku, z toho mra- pý, škoda, že chodíš do školy! Copak to
venečka si můžeš vzít příklad. Ten ani není v kalendáři udáno?“
chvilku nezahálí a rád pracuje, kdežto
ty jsi takový lenoch!““ — Miloš: ,„Ano —
ale kdyby se takhle měl učit násobilku!““

Umísi poradit. ,,„Panelékárníku, dejte
mi lék, který pan doktor předepsal naší

Špatně rozuměl. „„Hochu, rosteš jako mamince! — Lékárník:„Zde jest. Nece . v: Vy dostává se ti však peněz; schází ještěstrom,““ pravil pan učitel Vašíkovi, „,jest : . v soZo ce jedna koruna. Jdi domů a přines ji!“ —
věru čas, abys nesl ovoce.“ — „Pane Chlapec: „„Eh,víte co, pane lékárník
učiteli!““ zvolal Ferdík Veselý, „to on „Apec: „n | G0,pan ATTTKU,upíte za jednu korunu té mediciny a
yd vyockáa nesl do města plný koš budete to mít na chlup!“

Všechno je v kalendáři. Po zatmění Kdo je vinen? „Proč pak kulháš, Ma
slunce přiběhl hoch k mamince. „„Jak řenko?““ — „Dostala jsem od Ježíška
to jen mohou hvězdáři vidět, kdy má botky, a on mi udělal jednu malou!“

Soutěž znalosti.
Kdo to ví?

6. Který básník napsal drama o Ja- 10. Jaký význam pro naše tělo má
nošíkovi? kysličník uhličitý? ,

7. Čím proslul MikulášKoperník? Poznámka. Druhá soutěž bude
8. Které; dznak i biskupské? v čísle 4.—6. Odpovědi možno zaslati

„ Aberejsou ocznaky moci Diskupské: nejdéle do 10. února 1930 na adresu:
9. Jak soudí církev katolická o spalo- Em. Masák, katecheta a red. „,A. Str.“,

vání mrtvol? Brno-Židenice.

za obsah odpovídá Emanuel Masák. — Vydává svým tiskema nákladem
Občanská tiskárna v Brně.
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Za obsah odpovídá Emanuel Masák, Vydává svým tiskem a nákladem Občanská tiskárna
sp. S r. o. v Brně.

Vychází prvního každého měsíce vyjma červenec A srpen.
Dle výmusu Bed. pošt. a telegr. v Brně č, 80.069/VI, ze dne 14. X. 1925 povol. užívati novin. snámek pro čas. Anděl Strášrf.



Listárna redakce.
Koutek pro ruční práce. Strýčka Vojtěcha navštívil Bůh těžkou zkouškou: aby za

chránili v těžké nemoci jeho život, odňali mu lékaři ruku. Nyní se nemocný zotavuje
a jak bude jen trochu moci, chopí se znovu pera, aby upokojil čtenáře ,„Andílka“.
Modlete se za něj! — WV.Fr., Něm. Brod. Srdečný dík za oba milé pozdravy! Při nej
lepší vůli nemohu otisknouti všechny návrhy hádanek, k tomu bych potřeboval aspoň
4 strany obálky, ale neztratí se pro budoucnost. To platí i jiným horlivým zasilatelům
hádanek! — A. K., Brno—Ž. Díky za vzpomínky a pozdravy! — Fr. Š., Vel. Pavlovice.
Rovněž! Z tiskové chyby si nic nedělej. Čím zřetelněji kdo píše, tím jest jich méně.
ale zcela se jim ubrániti je skoro nemožno.

A. S. č. 6.

= |Pilatelistický koutek.
filatelisty ! .

1929/30. Vede J. Sláma, ř. učitel, Újezd, p. Černá Hora, Morava.

Svatováclavské známky mileniové, jak hlášeno tiskem, budou v platnosti do konce
února. — Chystají se nové výplatní známky: % a 60 h, 1 Kč s obrazem p. presi
denta. Barvy jako dosud: zelená, fialová, červená. Ke vzácnému jubilcu p. presidenta
republiky budou vydány pamětní známky, ale dosud o nich není nic jisto, neboť
poštovní správa o nich nic neprohlásila.

Při nedávné soutěži o krásu čsl. známek byla prohlášena 4 Kč „/Tatry“ vyd. 1929
za královnu čsl. známek. Podniká se další akce, aby se mohla zvoliti královna evrop
ských známek. |

Andora, malá republika na již. svahu hor pyrenejských, vydala nové známky: 2c
olivová (budova v La Vallu), 5c vínově červená (S. Juan de Casseles), 10c. zelená
(San Julsa de Loria), l5c šedá (Santa Coioma), 20c fial. jako lCe, 25c červená jako
I5e, 30c hnědá jako 2c, 40c modrá jako 5c, 50c pomorančová jako 10c; 1, 4 a l0Pts
(generální rada); spěšná 20c (orel nad údolím andorským).

Belgie vydala dobročinné zn. (Caritas) s různými krajinkami ze světové války.
Lichtenstejnsko vydalo holdovací zn. Z nich nejvzácnější je hodnota 70Rp, která

byla vyprodána v několika dnech.
Švýcary dalv do oběhu známky „„Pro Juventute““: 5(--5)R fialová, hnědá (Luganské

jezero), J0(=5)R, olivově hnědá, matně modrá (Engsstlenské jez.), 26(--5)R červená,
modrá (Ryffelská Alpa), 30(410)R modrá (Mikoláš z Wlue 1417—1487).

Turecko vydává nyní nové zn. s písmem latinským místo tureckým: 2Kurus šedí,
3Kurus hnědá, GKurus fialová.

Spojené státy americké vydaly na pamět dokončení regulace řeky Ohio 2e karmí
novou.

Všecky tyto novinky možno našim odběratelům ,,A. S.“ obstarati. Některé amo
rické novinky jsou v několika exempl. v zásobě.

Zprávy z U. S. G. E. Vyšlo nové číslo Mezinárodní pošty. Na přední stránce čteme
v různých řečech novoroční přání. V adresáři je poslední číslo vyměňovatelů 20.178,
Náš zástupce Čech Dr. A. J. Morávek získal již 446 členů; každému vyřídí dotazy
v české řeči. Přihlášky obstará pořadatel této rubriky. o

Vánoční slosování známek. Vyhrávají čísla 35, 52, 46 a 5. — p. Frýbort, sl. Svá
henská, p. Koukl, dp. Záruba. — Kromě toho bylo rozdáno zdarma mnoho prémií
ve známkách, pokud zásoby stačily. .

Útoha filatelistická. Které známky vyšly v Československu v roce 1928 a. 1924?
Odpověď zašlete na výše uvedenou adresu. Nejsprávnější úloha a nejlépe napsaná
slohově a pravopisně bude odměněna zásilkou známek. Dalším 14)správným odpo
vědím dostane se vylosováním zdarma prémie. Ichůta je do 30. března 1930.

Čeník. Československo: 3 Červený kříž 4.—Kč, 2 skautské 3.50, Hradčany 3.2,
2 sibiřské lvíčky 4.50, Sv. Václav 6.50 a jiné dle sdělení.

Kaciné kolekce pro začátečníky: 5 Kréta 2.60, 10 Litva 2.—, 10 Stř. Litva I.,
to Lotyšsko 2,50, 5 Lucemburk 1.--, 10 Maďarsko 20h, 5 Malta 2.50, 4 Memel 1.20,
+ Monako 1.—, 25 Německo 40, 10 Norsko 1.20, 10 Polsko 49, 1+ Portugal. 1.,
10 Rakousko 30, 25 Rak. rep. 50, 10 Rumunsko 1., 10 Rusko 70, 16 Recko I.,
4 S. Marino 5.—, 5 Sársko 1.20, 10 Španěly 1,- ©Na poštovné 40 h, obnos předem.,
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L. Grossmannová- Brodská:

O dvanácti černých a bílých pannách.
Pohádka.

Bylo veliké, hlučné město, které mělo na sta věží kostelních. [ na
jiných výstavných budovách vypínaly se věže, nanichž někdy byly
hodiny; z nich některé i za noci bývaly uvnitř osvětlovány, aby
pozdní chodci dovedli odhadnouti čas.

Přišel do velkého města chudý pocestný, vandrovní, který pro
cházel světem; byl vyučený hodinář a časem u některého mistra
nastupoval do práce, aby si vydělal na živobytí. Mladý posud člověk
byl velice sešlý, neměl nikoho, kdo by se oň staral, a od té doby,
kdy mu zemřel otec a záhy po něm dobrá matička, mladý hodinář
Martin již neměl domova a potloukal se světem bez cíle a také bez
radosti; sám sobě mnohdy připadal, že jest mezi lidmi tolik jako
mezi ptáky rozčepýřený oškubaný vrabeček.

Byl chudák Martin skutečně takovým ubohým lidským vrabcem,
a proto ho to nikde delší dobu netěšilo. Casto vandroval od místa
k místu, hledaje vždy nového zaměstnavatele hodináře.

Den se chýlil k večeru, když Martin sem do velkého hlučného
města přišel všecek unaven a hladov. Nemaje peněz, aby si v hospodě
zaplatil nocleh, usedl si na stupně veliké kamenné kašny kdesi v rohu
náměstí, kde nebylo tak živo a hlučno jako ve druhých ulicích. Měl
na štěstí ještě krajíc okoralého chleba v kapce a toto chudé, ale ví
tané sousto zapil vodou z kašny; poněvadž mu tento odpočinek la
hodil, již méně unaven a zarmoucen rozhlížel se kolem sebe.

Zrovna proti místu, kde seděl, stála veliká nádherná budova s vy
sokou věží; ač bylo již silně na noc, všecky řady velikých oken ve
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třech patrech zůstaly neosvětleny, jen ze dvou nevelkých oken v pří
zemí hned vedle vrat železem pobitých kmitalo světlo do tmy náměstí
a pak tam nahoře na věži zářil veliký kruh hodin, takže veliké čí
slice i ohromné rafie byly i do daleka zcela zřetelně viditelny.

Mladého hodináře velmi zajímalo, když se náhle do tmy rozzářil
okruh na věži a hodiny zřetelně vynikaly. Nebyl hloupý a sám sobě
řekl: „Vida, jaké jsou to nádherné hodiny! Jsem zvědav, jaký bu
dou míti zvuk, až budou odbíjeti tu kterou hodinu. Jaký pak je to
dům, že se na něm nalézá tak vysoká a široká věž? Kostel to není,
ale snad to bude nějaká radnice nebo jiný městský dům, že jsou okna
tmavá, jako by Živé duše uvnitř nebylo, a tam dole v přízemí za
jisté zůstává hlídač, střežící poklady v domě ukryté.

Zabraný do takových myšlsnek Martin ani nepočítal, kolikátou
odbíjely hodiny, když se rozezvučely zvučným kovovým hlasem.

„Tohle byl nějaký šikovný chlapík, ten mistr hodinář, který na
věži provedl takové umělecké dílo“ pochvaloval uznale Martin a
v duchu se podivil, že ručičky na hodinách se stále blíže posouvají
k hodině již dvanácté. Bylo mudivno, jak mu zde ten čas plyne jako
voda, ale podivil se ještě více a byl všecek jako vyjeven, když ho
diny odbíjely dvanáctou s půlnoci a hned poté objevila se ve vzduchu
vysoká ženská postava, zahalená ve tmavomodré závoje, poseté zla
tými hvězdami, nad čelem její tmavé rozpuštěné vlasy spínal stří
brný srpek měsíce. Krásná vidina s oblohy se lehýnce snesla na věž
k osvětleným hodinám a bílou svojí pravicí zaťukala na veliký ci
ferník. Tu se náhle otevřela rázem malá dvířka nalezající se podle
každé z dvanácti hodinových číslic a z nich vyšlo dvanáctero žen
ských postaviček: bylo to dvanácte hodin. Držely se všecky za ruce,
jakoby se chtěly točiti dokolečka dokola a takto v kruhu se sná
šely k zemi. Ale sotvaže se dotkly zemské půdy, drobné postavičky
náhle vzrostly, že byly jako ohromné obryně, každá z nich měla dva
obličeje, jeden černý a druhý oslňující bělostí. Černými obličeji sklá
něly se k zemi a bílé tváře zvedaly vzhůru k zářícímu prostoru ne
beskému. Náhle se rozezvučely jejich hlasy, které zněly kovově a jasně
jako odbíjení velkých věžních hodin, když volaly: ,„Matko Přítom
nosti, proč nás odvoláváš s místa, kde sloužíme pozemšťanům?“

Paní zahalená modrými závoji posetými zlatými hvězdami, po
zvedla svého hlasu, a znělo to jako dunění rozbouřeného moře, když
pronášela: „Tato vaše služba ve prospěch pozemských tvorů dneš
kem se nadobro skončila.“

Fu všech dvanácte sester sklonilo své hlavy poslušně k zemi a jejich
hlas zahlaholil: „Jak by to mohlo býti, abychom lidem déle neslou
žily? Vždyť jsme zde byly odevždy. Když Bůh Otec stvořil svět,
i my jsme byly přítomny. Dvanáctero nebeských znamení putuje
po obloze, dvanácte měsíců putuje po zemi, dvanácte hodin čítá jeden
jediný den u lidí.“

Vysoko vztyčila se číslice první a zvonila zvučným hlasem: „Já
jsem znamení počátku. Obé jest jedno a totéž. Konec všeho znamená
vždycky počátek něčeho nového.“
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„Já pouze připomínám pár prvních lidí, Adama a Evu,“ sladkým
hlasem zvučela číslice druhá; „stále se opakuje věčně nová a věčně
stará píseň o dvojici lidí, kteří se mají rádi: o otci a matce.“

„Iři sudičky za časů pradávných určovaly osud smrtelníků, tři
hrdinské skutky musili vykonati princové k vysvobození zakletých
panen, tři přání byla dovolena člověku v říši pohádkové!“ zvučela
třetí číslice.

„Jsou čtyři díly nebe; čtvero větrů provívá Vesmír,“ zvonila čtverka.
„Jest pět dílů světa, pět největších lidských plemen. zalidňuje

zemskou polokouli,““ oznamovala číslice pátá.
Její sestra číslo šesté poukazovala na šest všedních dnů pracovních

v týdnu; sedmička připomínala sedmero barev, které září v nádherné
duze na nebesku, jež je znamením lásky Tvůrcovy k lidem a veške
rému stvoření.

Takto jednakaždá z dvanácti hodin uváděla o sobě něco záslužného
nebo důležitého; mnohá zvonila a bouřila zkazkou o dávných příbězích
za starověku, mnohá z nich byla význačkou věčných zákonů přírod
ních a tajemným symbolem veškerenstva. Poslední z nich končila
zvučně a hlasně: „„Dvanácte měl apoštolů Ježíš Kristus, syn tesařův
z Nazaretu, který se stal světa Spasitelem.“

Při těchto slovech Přítomnost i všech dvanáct hodin hluboce sklo
nilo své hlavy.

Ale pak řekla matka Přítomnost tiše, klidně a určitě: „Uznávám
to všecko, co zde pronášíte, než přes to všechno se vaše služba končí,
vy již pro pozemšťany rozhodujícími ukazovateli času nebudete. Není
možno. Ovšem, také já vím, že pocházíte všecky z praštaré doby po
hádek, pověstí a bájí, ale — pohlédněte kolem, kam se poděla doba
krásných pohádek?! Není jí více. Pohádky a báje již dávno opustily
tuto zemi a odebraly se do modrých zahrad Věčnosti, kde svorně a
pokojně žijí. Tam, ano k nim já také vás zavedu. Tam budete žíti
v samé radosti a blaženství a kdykoli zde na zemi staré babičky
anebo hodné maminky svým dětičkám budou vypravovati pohádky
o dobrých vílách a kouzelnicích, o synech královských a zakletých
princeznách, potom také budou povídati pohádku o vás, o dvanácti
hodinách, na kterou nikdy nezapomenou.“

„Dobře, ale jak se lidé na zemi obejdou bez nás? Jak si rozdělí
čas, na jehož stanovení byli uvyklí od pradávna, řídíce se podle něho?“'

Tak za souhlasu svých sester otázala se hodina dvanáctá.
„Dobře,“ odpověděla matka Přítomnost.
Poté svojí pravicí ukázala dolů k zemi, odkud právě vystupovalo

na povrch dvanácte nových hodin. Byl to kruh čtyřiadvacíti sester,
z nichž bylo dvanáct bílých a dvanáct černých. Byly mnohem menší
nežli obryně s bílými a černými obličeji a zdálo se, že jsou němé.
Mlčky a nehybně zde stály.

„Ony se právě zrodily a posud nenabyly řeči,“ vykládala matka
Přítomnost. „„Později snad dovedou vypravovati o nejnovějších vyná
lezech, o letadlech v povětří, o lodích plujících pod vodou, o mnoha
znamenitých vynálezech, jako jest radio, elektrika a jiné nové vymo
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ženosti. Ale pohádky, pověsti a báje nové vaše sestry nepoznají. O těch
VÍ a je zná pouze vás dvanáctero sester, poněvadž nyní i vy staly jste
se poslední pohádkou.“

Umlkla a zamávala svým hvězdným závojem — nastalo loučení
starých i mladých sester, potom se ony s dvojím obličejem lehce a
zvolna vznášely za odcházející Přítomností do modrých zahrad Minu
losti, kde jedině ještě sídlí pohádky a kam do věčného jara otevřenou
branou vkročilo dvanácte hodin.

Ty nové menší pak se vznesly rovněž vzhůru, ale jen ku věži, tam
se u každé číslice, jichž nyní na místě dřívějších dvanácti bylo čtyřia
dvacet, samovolně otevřela malá dvířka, za nimiž pomalu vždy stří
davě mizely jedna bílá a jedna černá postava nových hodin.

A pak bylo ticho a mír a klid jarního jitra zavládl kolem. Ho
dináf Martin posud seděl na kamenných stupních kašny; jemu nad
hlavou šplouchal vodotrysk a kamenný Neptun (bůh moře) jako by se
naň posměšně usmíval.

„„Holal“ řekl si Martin, „tohle jsem uviděl a uslyšel něco překrásného,
co hned tak každý neuvidí a neuslyší! Kdybych to někomu vypravoval,
žádný by mně nevěřil a řekl by, že mu povídám pohádku. Však je to
také pohádka,“ zasmál se, vstal a pokročil kupředu.

Svítalo a ptáčkové líbezně pěli, na květinách a křoví třpytila se
ranní rosička jako tisíce diamantů a perel. Vesel a dobré mysli kráčel
mladý hodinář kupředu. Měl štěstí: nalezl zde ve městě hodného mistra
a umiňoval si, že zde setrvá a bude se poctivě Živiti a nikdy již se
nebude potulovat světem. Dostál tomu slibu; že byl řádný, dočkal se
i toho, že se svým mistrem kdysi spravoval ony velké hodiny na věži.
A že dětem mistrovým dovedl o nich vypravovati tuto pěknou po
hádku, měli jej všichni rádi a on byl potom stále šťasten a spokojen.

S. Housková:

Ježiškova první hračka.
Máti Boží domů spěje, Beze strachu ptáček zpívá,
v ruce se jí pláče chvěje. po očku se k oknu dívá.

S radostí ide v chudou chatku, Venku zima s chumelicí:
nese dárek Jezulátku. „Zůstaň u nás ve světnici!

Ježiš sladce v loži dřímá, Budeme si spolu hráti,
ale venku krutá zima. nebudeš se mne přec báti?“

Polibkem jej budí Máti, V odpověď zní píseň libá,
malý dárek chce mu dáti. Jezulátko ptáčka líbá.

Dítko Boží již se chvěje, Tak si spolu denně hráli,
v náručí mu pláček pěje. třebas venku mrazík pálí.

a9eA
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J. Marcol Svoboda:

O opici Gogovi.
V.

Dědeček měl ve své světnici papouška. Velký, zelenavý pták se
dával obyčejně v kleci a louskal ustavičně jádra nebo zobal kukuřici.
Dědeček se oň staral jako o kousek své světničky, kde mu bylo zvláště
milo, protože Loru zdědil po svém synu.

Když přišly děti na návštěvu k dědečkovi, postály u Lory dlouhou
dobu, neboť je zajímalo, jak jí a pije, jak se zlobí a jak zpívá. Ale
to musel začít dědeček aspoň první slova a pohybovat se při tom
se strany na stranu, aby Lora začala svou jedinou písničku:

„Tétka, kám dete,
có to nesete,
nésu do dvoru,
stárou bramboru!“

V létě bývala Lora často v zahradě, kde se šplhala po plotě, nebo
seděla na lávce, nebo v besídce. Lidé ze vsi ji už znali a seděla-li
na plotě, již z daleka na ni volali: „/Tétka, kam dete!“ A Lora si
zvykla, že na velké lidi volala: ,„Tétka!“

V neděli toho léta stály nejednou děti u plotu školní zahrady snad
celé odpoledne a pozorovaly jak Loru, tak Gogo. Obě ta zvířata na
sebe zvykla záhy aspoň tak, že si sebe nevšímala.

Pro děti byl papoušek zdrojem zábavy už svým zevnějškem. Silný
zobák s tlustým jazykem ustavičně něco polykající nebo křičící, za
jímal je nejvíce. Jeho nohy se silnými drápy šplhaly se po tyčkách
jako po schodech. Není tedy divu, že Josífkův kamarád Slávek Čočkův
chtěl se ho jednou zmocniti a důkladně naň se podívati. Sáhl poněm
na plot, ale vtom tak vykřikl, že se k němu sehnaly všecky děti.
Papoušek ho totiž klofl tak silně, že mu místo na ruce krvácelo. Dě
deček ihned zavolal Slávka do školy, kde mu pan řídící ránu vymyl
a obvázal. Od té doby nikoho z dětí ani nenapadlo po papouškovi
sáhnout.

A s tímto nebezpečným ptákem dostal se jednou do sporu i Gogo.
Lora seděla zase na plotě, dívala se na vesničany jdoucí okolo a

s velkou chutí volala na každého: ,„/Tétkol“ Chvílemi sebou pohnula,
otočila se na tyčce, nebo zase šplhala s tyčky na tyčku.

S druhé strany plotu šplhal se po tyčkách Gogo. Zvířata se pomalu,
ale jistě blížila k sobě. 5 počátku snad ani na sebe nedbala, ale když
se Gogo přiblížil na deset metrů, vydal skřek a zaujal proti Loře
bojovnou posici.

Děti za plotem hned poznaly, že přijde k boji, a to mohla býti pro
ně podívaná velice vítaná, protože řídká! Sehnaly se v celém houfu
a čekaly na zápas.

Ve škole nikdo netušil, jaký mrak se vznáší nad jejich tichým do
movem! A vskutku, byl to mrak, z něhož naráz šlehl blesk.
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Lora otočila se po skřeku ke Gogovi, načechrala si peří a čekala
útok.

Gogo zaváhal. Vrátil se kousek po plotě a přikrčiv se dělal, jako by
se Lory bál. Chvilku byl klid. Vtom Gogo poskočil jako kočka a už
byl u Lory. Ale ta ho klofla tak, že se skřekem odskočil několik metrů.

A teď začala s útokem Lora. Splhala se rychle ke Gogovi, ten ne
stačil ani prchati, ale když ho zase klofla, vztáhl po ní nohou a chtěl
chytiti za křídlo. Než Lora skokem se octla na jeho zádech a klofala
tak rychle, že bys nestačil rány ani počítati. Skřeky Gogovy byly
hrozné, ale děti za plotem spustily povyk, že se obě zvířata takřka
polekala a jedním skokem octla na zemi.

A tam nastal zápas teprve ukrutný.
Nastal divoký tanec, Lora užívala svého zobanu zrovna jako dýky,

že z Goga se řinula krev, a silnější Gogo nemohli dosti užíti své síly,
neboť když chtěl po Loře sáhnouti, už zase ucítil její zoban, že bo
lestí skuče, spíše od ní odskakoval než aby pomýšlel na protiútok.

Divokým křikem dětí a shonem lidí u zahrady byli ve škole přece
upozorněni, že se něco v zahradě děje.

Pan řídící s paní vběhli do zahrady v pravý čas, ale přece již pozdě.
Jinak by bylo některé zvíře dokonalo již na bojišti. Jediným výkři
kem roztrhli zvířata od sebe, ale jak vypadala!

Gogo krvácel asi na dvaceti místech, byl jedna boule a tak uřícen
a ušpiněn, že spadl na zemi jako kus hadru.

A Lora?! Její čisté zelenavé peří bylo tak špinavé, že byla jako
vrabec, který vyletěl z komína. Ocas zmizel úplně, křídla byla ochro
mena, peří pak pocucháno na všecky strany.

A přece přišli již pozdě!
Lora sice se zotavila za dva dni tak, že mohla aspoň polykati a

píti, ale ublížila si asi vnitřně, neboť když zase po prvé vyskočila
na lávku v zahradě a dědeček ji posadil na bidélko za lávkou, po
chvíli spadla na zem a po několika škubnutích tělem dokonala.

Dědeček nad ní opravdu zaplakal, ne že zhynul pták, ale že zašla
jediná jeho památka, kterou dostal po zemřelém synu, jenž padl za
obět při neštěstí v dolech.

Gogo byl po boji dlouho nemocen. Musel přijíti zvěrolékař, který
jej celého obvázal a kromě toho předepsal na jeho rány mast, že tento
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grošem ze své kapsy za mast a za honorář zvěrolékaři!
Než toto jest teprve polovice kousků Gogových, jež do své smrt:

vyvedi!
| VÍ.

Gogo získával ve Kvítkovicích stále více a více přátel. [ když s po
čátku chlupatá opice budila u mnohých hrůzu a odpor, navykli si lidé
na ni ponenáhlu tak, že skoro každý, kdo šel okolo školní zahrady,
zavolal do ní ,„Gogo, Gogo“ a byl rád, když se mu opice svým „mhm,
mhm“ ozvala.

Nejvíce však pozornosti a přízně věnovala Gogovi souseda Bum
bová, ovdovělá chalupnice, bytem zrovna přes silnici naproti škole.
Kdykoliv zahlédla opici v zahradě, přešla vždy silnici a lákala ji
k plotu kcuskem buchty nebo chleba, někdy i cukrem a čokoládou.
Gogo si na ni tak zvykl, že později stačilo, objevila-li se souseda
na prahu a na něho zavolala. Skokem octl se u ní a zmlsal, co mu
podala. Zdomácněl u ní tak, že si zvykl choditi do chalupy, kdykoliv
byl volán.

Souseda Bumbová měla šest dětí jako šest nestejných špalíčkův a
bylo jí se hodně ohánět, aby z trochy toho pole všech sedm krků
uživila. Proto při větším chvatu na poli ponechávala čtyři menší doma
a zvala k nim Gogo, který je již zaměstnal dokonale. Skákal po
stole, po peci, po lávkách, nebo v zahradě lozil po stromech jako ve
verka a děti s pozvanými kamarády měly radosti nazbyt! Jeden
starší musel dávat pozor, aby děti z rozvernosti Goga nedopalovaly
a on snad některé nepoškrabal, jak se stalo jejímu Jiříkovi, když
potahal trochu necitelně Goga za ohon. *

Když přišla souseda Bumbována to, že má Gogo tuze rád kozí mléko,
stavěla mu pod lávku v kuchyni denně malou misečku vrchovatou,
aby si na tom sladkavém mlsu pochutnal. Tak se stal Gogo u ní
hostem denním. Třebaže si navykal choditi na návštěvy i k Rivolům,
Sedláčkům a Dlouhým, ba někdy až na konec Kvítkovic k Nečasům,
u Bumbů byl hostem denním a ta trocha kozího mléka stala se mu
pravidelným druhým snídaním.

Ve škole s počátku těmto návštěvám po vsi rádi nebyli, ba Goga
někdy zavírali pod schody nebo uvazovali k šopě, ale když dlouho
nic zlého naň neslyšeli, trpěli to mlčky. Gogo totiž dětem řídících ze
všedněl, více je vábila volná příroda a kamarádi, proto býval více bez
dohledu a jeho velkou klecí zahrada, kde podle úsudku lidí ze školy
nemohl již nic zkaziti. Kdo by mu zazlíval, že si tu klec trochu roz
táhl, že jí byly skoro celé Kvítkovice?

Blížil se počátek školního roku a souseda Bumbová starala se, jak
obleče děti, aby chodily do školy čisty a neroztrhány. Ve chlévě dorůs
talo telátko; jest třeba je prodat, dětem koupit šaty, obuv. V ohradě
byly tři kozy. Jest dosti na živení, jsou-li dvě, prodá se jedna a koupí
dětem potřeby školní. .

Jednoho úterka časně vzbudila děti, poslala k sousedě Sedláčkové,
ale [iřík musel s ní do města. Ona vedla telátko, on kozu. Na vše doma
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pamatovala. Chlé v vpořádku, děti u sousedky, dům dobře zamčen
a klíč u Sedláčků. Ano, pod lávkou jest miska s kozím mlékem pro
Gogoa okno vrchní otevřeno, aby se tam dostal, cestu tu již dobře
zná. Člověk by úzkým okýnkem neprolezl, ale Gogo —.

Ještě na cestě ze vsi, když slyšela, jak bolestně Stračena teskní
po kozlátku, jež jí odvedl Jiřík, a jak bučí po telátku Běluša, které
zase ona ze chléva odvedla, usmála se potichu, že pamatovala na
vše, i na tu opici!

Dům byl prázdný lidí a darmo Gogo skákal na kliku, aby váhou
jeho těla povolila a otevřela mu bránu k vonné přesnídávce. Darmo
kňučel do okna, nikdo o něm nevěděl. Jen kanárek v pěkné klícce
u okna poletoval poplašeně po stěnách klece. Tím upoutal Goga.
skokem octl se v okně a hravě vlezl dovnitř. Ustrašený kanárek píval
tak úzkostlivě, ale hrubá opice hmatala po kleci tím drzeji a snažila

se uchopit ubohého ptáčka do tlapy. Kanárek. roztáhl jako na obranu|
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obě křidelka jak mohl nejvíce, že se podobal netopýru, jejž surový hoch
ukřižoval na plotě, a srdečko mu tak tepalo, že se mu peříčko pohy
bovalo jako by větrem.

Jedním škubnutím shodil Gogo klec na zemi a roztáhl dráty tolik,
aby mohl vstrčiti tlapu. Chytil chudáka kanárka za hlavu a táhna jej
ven uřízl hlavičku na drátech, že zůstala v jeho tlapě, a tělíčko spadlo
do klece. Potom nechal této katovské práce a vypil s chutí do po
slední kapky nachystanou přesnídávku. Hanebník, nevděčník!

S pláčem a s nářkem přišla ještě večer sousedka Bumbová oznámit
do školy, jak se jí Gogo za veškerou přízeň odvděčil! Tím byl mu pří
stup k Bumbům zavřen navždy, ale též jinam, vždyť každý měl strach,
aby nezkusil katovské řemeslo na slepicích a husách.

Po čtrnáctidenním domácím vězení pobíhal Gogo po zahradě zase
a divil se jistě, proč naň nikdo už nevolá, ač tolik lidí běží denně
na pole okolo školní zahrady. Nevěděl, vždyť rozumu neměl, že jde
Kvítkovicemi o něm pověst, že jest vrah, ničemný vrah a nevděčník!

Te)——O—e5
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L. Kulička:

Pomněnka na potoce.
V Nazaretě spěchaly dítky rády k zlatovlasému Ježíškovi. Uměl

vždy tak krásné hry- a nikdy nevznikl svár a hádky, když on tam
byl. Často vycházelo božské Dítě samo do luk a polí, a když se
vracelo, viděla vždy Maria šťastný, zářivý úsměv na jehotváři.

Jednou udělal sv. Josef Ježíškovi malou lodičku. Pln radosti běžel
hošík na bublavý potůček za město a nechal lodičku houpati se sem.
a tam povlnách. Lukami zněl jeho zlatý smích, stoupal až k nebeským
oknům, kde stáli andělé a pozorovali ho.

Rrrrr... otevřelo se okno — a andílci se šumotem se snesli k bož
skému Dítku. Ježíšek jim přátelsky kynul: „„Hleďte, co mám! Není
to pěkné?“

Nyní začala veselá hra na potoce. Někteří andílci foukali do lodní
plachty, jiní řídili kormidlo a jiní se zas vozili po lanech. Mnozí
se vznášeli kol nebeského Dítěte, zpívali a hráli veselé písničky.

Tiše s úsměvem je pozoroval Ježíšek. Nebylo to tak, jako by byl
opět v nebi? Ach, ano, andělé ve světlemodrých šatech přinesli s sebou.
kousek nádhery nebeské.

Tak si hráli až do večera. Pak pravilo Jezulátko: „Teď musím
jíti domů. Dříve však, než se vrátíte do nebe, dejte mi kousíček
nebeského blankytu ze svých plášťů.“

„S radostí!“ volali andělé a trhali malé hvězdičky se svých šatů.
„Sypte to na kraj potoka!““ pravilo božské Dítě. Andělé tak učinili.

Ó, jak vábně zářila příjemná modř ze syté zeleně louky! Ježíšek šel,
žehnaje malou ručkou nad nimi: „Vy modré hvězdičky, zapusťte:
kořeny, rosťte a kveťtel Vaše líbeznost ať cestujícím připomíná ne
vinnost a mír nebeský, aby radostně a s chutí spěli k svému po
slednímu cíili!“?

Rstýs

L. Kulička:
Kam?

Kam, bublavý potůčku, kam? Kam, milý ptáčku, lelíš nám?
„Kde moře dumá sen, „Hluboko v lesů šum,
chci klid, jsem unaven, kde vládne ticho dum,
v dál, v lichý Oceán.“ chci klid, být nepoznán.“

Kam, rychlý větře, spěješ v dál? A ty, má duše, kampak, kam?
„Kdes v cizí dálnou zem, „Nad hvězd až zlalý lem,
chci klid, jsem unaven, neb znavena už jsem,
v hloub černých skal.“ chci v lásky Boží chrám!“

KOA



Sv. Juda Tadeáš,
apoštol Páně a mocný

přímluvce u Boha.

Socha Oldř. Meyera na Karlově
mostě v Praze.
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„My tři králi.
Teď se smál nahlas pan Štulc: „A potřebujeme zlatý papír na

královské koruny. Uhodl jsem, co? A jakpak bych pro vás neměl?
A jaký! Ne hladký, ale „rejhovanýkytičkama!“

Děti snad ani nedýchaly. Pan Štulc se sehnul pod pult, vytáhl
široké desky, zalistoval v nich, a už se dětem zasvítily oči zrovna
jako ten zlatý papír, který opravdu byl „rejhovaný“ vytlačenými
kvítky, a který teď pan Stulc před ně rozevřel.

„Z takovýchhle tří archů se udělají tři královské koruny hračkou,“
řekl a hned tři archy položil stranou. Desky uklidil zas pod pult
a ten krásný zlatý papír stočil, zabalil a podával Kájovi.

Kájovy ručky už už se natahovaly po té kráse, ale najednou byly
pevně sevřené v kapsách. Kája vrtěl hlavičkou: „„Kdepak, prosím,
pane Štulc, to my nemůžeme zapiatit! Kdož ví, kolik peněz stojí.
Na dluh kupovat nemůžeme. Naše maminka říká —“

Pan Štulc se směje: „Já vím, co říká vaše maminka, ale tohle
nemá s tím co dělat. o vám dám zadarmo, abyste zase v létě
nosili mi, co les dá. A kdopak vám bude ty koruny dělat? Snad
Týna, ne?“

„To, prosím, ne,“ říká Zdeňa. „„Doma ještě o ničem nevědí.
„Á, tak to má být překvapení pro samoty! No, dobře.“
Kája by rád řekl, že na samoty by zašli až naposled, protože

z toho moc nekouká. Jestli budou ještě Týnu škrtit střevíce, začne
hubovat, a vzácná paní třebas s ní. A z hajnovny —to asi by je
maminka hnala! Musí odpovědět na otázku: „„Prosím, tamhle na rohu
na nás čeká Vojta Brabencovic. Rek', že by nám je udělal.“

Pan Štulc luskl prsty: „To jste to, děti, chytly! Vojta je darebák.
Ten by vás ošidil. Na konec by zlatý papír „zapartykoval jiným
a vám by udělal koruny z „cukrpapíru.“

„S „vězdama?“' ptala se Zdeňa.
„Ne, Zdeničko, bez nich. Heled, Kájo,“ dával do sáčku burské

oříšky, „„dones to Vojtovi a řekni mu, že může jít domů, a hneď
se vrať“

Vojta Brabencovic čeká netrpělivě za rohem. Jestli přinese Kája
zlatý papír, a jakože přinese, udělá z „,cukrpapíru“ tři královské
koruny, doprostředku dá jednu „„vězdu“ a na ostatní zlatý papír
má moc objednávek. Dobře nastrčil Káju. Za slepení těch tří krá
lovských korun a za ty tři „„vězdy“ musí mu Kája přinést řetěz
od telete. V lesovně jich jistě mají kolik. Ani toho nepoznají, a on
takový řetěz nutně potřebuje. Dělá si pořádný vozík, a k tomu patří
řetěz. Vida, Kája už uhání, ale papír nenese. Jen kornout.

„Heleď, Vojto, pan Štulc ti posílá burské, a máš jít domů!“
Ve Vojtovi hrklo. To jistě byla u Štulců jejich maminka, a pan

Štulc jí řek', že tam Vojta tuhle neplatil dva krejcary za „kvasnice“
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No, když si za ně koupil dvě tahací „štandličky“, nemohl zaplatit
kvasnice. Tak uvažuje darebný Vojta, chytne kornout a uhání domů,
a Kája zpátky.

Pan Štulc asi myslí, že asi na samotách dovolili dětem, aby den
před svátkem sv. Tří králů tam u nich oblekly se a zazpívaly. Proto
říká, když Kája vchází: „Ty královské koruny vám udělám já“

Kájovi se tak „mžičky“ před očima dělají. Pan Štulc sám! No,
ten je, panečku, ňáko slepí, když má doma tolik „šlaftiček'', té,
té —- nemůže si honem vzpornenout, že arabské gumy a v duchu
si říká: „té australské gumy.“

„„Tak, prosím, pane Štulc,“ říká Zdeňa, „„my bysme zatím šli
říct naší Týně, jestli má tři „vejražní' košile.

Pan Štulc se pořád směje: „Kampak na tři krále — a Týna! lo
musíte mít mužské košile. Já vám je přichystám. Zkrátka. já vám
přichystám všecko, čeho třeba. Přijďte si sem zejtra v poledne, všecko
bude přichystáno! Tuhle si vezměte,““ podává jim dva velké Lornouty
všelijakých dobrot.

Zdeňa už natahuje ruku, ale Kája na ni vyvalí oči a říká: „Kdepak,
prosím, pane Štulc! To si nemůžete s námi dělat škodu. My vám
zatím za všecko mockrát děkujeme,“ a Kájovi pohnutím civ hlásek
se nezlomí, „že jste se nás tak ujal, a všecko vám to vynahradíme,
jen co bude léto. A zejtra v poledne teda přijdeme. Moc si toho
považujeme. Tuhle s člověkem tak krásně porozprávíte, inu, je vidět,
že jste moc uznalý.“ Chytne Ždeňu za ruku, a pan Štulc prvně slyší
za obvyklými pozdravy dvojí hlasité: „Ruku líbám!“

Osaměl. A přece se ještě dívá za těmi dětmi, které doposud nikomu
ještě žalu nezpůsobily. Pro radost rostou. Rád je má tak jako každý,
kdo je zná. |

JIL.

Uprkem uhánějí děti k samotám. Zastavují se za průsekem: „„Heleď,
Zdeňo, mohli bychom vyzkoušet Marjánku, jestli se naučí zpívat:
„„Mytři králi“a jestli nebude křičet, až jí budeme mazat saze po obličeji.
To ruce taky, ne?“ A hned si Kája odpovídá: ,„„No,bodejť, to by
byl divný „co ty černý, co tam vzadu“, kdyby měla bílé ruce.“

„Jako na zavolanou,“ řekla teta šafářovic. „„Honem pojďte k naší
Marjánce, aby tam nebyla samotná! Musím do Lážova k truhláři.
Ať jí, chudince, neublížíte! Hezky si s ní hrajte! A buďte zticha,
Marjánka spí!“

Děti si sedly na lavici u kamen.
„Va holka vůbec jen pořád spí, řekl Kája. „Když byla v peřině,

tak snad spala ve dne v noci. A teď přece už tak krásně běhá i dobře
mluví, kolik písniček umí, ale nejraději ze všeho spí. Teta řekla:
„Hezky si s ní hrajte! Ju, hrajte! A kdybych zrovínka teď potřeboval
vyhodit ji z postýlky, začne křičet, až to budou slyšet v Lážově.
Až budeš, Zdeňo, u nás vyžínat trávu, takové malé holky k nám
nesmějí. o bysem ji tetě Dvořákovic hned hodil na hlavu. Fočkej,
začnu zpívat, aby se vzbudila!“
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- Ale nebylo toho třeba. Marjánka se vzbudila hlasitým hovorem.
Posadila se na postýlce a zavolala: „„Mámo, ven, do lesa!“

Hned byly děti u ní. Za chvíli seděla Marjánka u stolu, a Kája
jí vysvětloval: „Budeme zítra chodit za tři krále. Ty budeš dělat
toho černýho vzadu, víš?“'

Marjánka věděla čočku, co je to „„ten černej vzadu“, proto radostně
kývala hlavičkou: „„Černej vzadu,“ říkala.

„A namažem ti hubičku sazema, víš?“'
„sazema,““ opakuje Marjánka. :
„Zkusíme to,“ říká Kája, „,oblékneme tě do mužské košile a

namažeme ti hubičku a ruce sazema.“ o
Marjánka, chudinka, se pořád usmívá. Říká: ,„„Táta, košile, na

mažeme hubičku.“ |
Zdeňa už vytahuje šuplík v prádelníku. Zrovna navrchu leží strejčka

šafářovic parádní košile. Tu nosí jen o velkých svátcích, protože
má naškrobený límec i manžety a náprsenku vyšívanou. Posledně

ji. měl o Božím Těle. Zdeňa ji vytahuje: „„Kájo, ta je, viď? Jako
z cukru.“

„Marjánko, vstaň! Zkusíš si jil“ velí Kája. ,,No, je dlouhá, moc
dlouhá, strašně dlouhá.“

Ale Zdeňa si ví rady: „Provázek, Kájo!“
A za chvíli je Marjánka stáhnuta v pasu provázkem, a Zdeňají

vykasá parádní tatínkovu košili tak, aby ji necourala po zemi.
„A teď ty sazel“ říká Kája. Otvírá malá dvířka nad troubami

u kamen. Sáhne — pane, jako do péřového prachu, ale černého
a teplého. 9

Marjánka se kroutí a říká: ,„Skrábe u krčku, a nemám ručičky!“'
„Zdeňa jí zčerstva zahrnuje rukávy a povídá: „U krčku škrabe,

ale to musí. Budeš dělat krále.“
Kája má plné ruce sazí. Roztírá je hebce Marjánce na tváře. Ovšem,

naškrobený límec a vyšívaná náprsenka taky černají. Marjánka je
už jako černoch. Kája to vzal i přes světlé vlásky a zase si doběhl
pro novou „,porci“. Ručky jí černí, Marjánka má radost. Manžety
jsou za chviličku také jako kominík.

Kája poodstoupí pár kroků a dívá se na svou práci. Je zřejmě
spokojen. Kdyby tak dobře nevěděl, že on takhle Marjánku zřídil,
sám by se jí lekl.

„A teď se musíš učit zpívat, Marjánko!“ poručil Kája.
„Pívat?“ opakovala Marjánka a hned začala tu, kterou ještě ma

minka neslyšela, které ji naučil včera pantáta Fichtlovic: „Za čtyrák,
za čtyrák, za čtyráček“. Víc neuměla. Stačilo to, aby ji Kájadůtklivě
pokáral: ,„Marjánko, s takovouhle chceš dělat tři krále? CČtyrák ti
budou někde dávat, to víš! Dávej pozor a zpívej po mně: „My tři
králi, my k vám jdeme'.“

Marjánka sluch měla, to je pravda, ale slova si nepamatovala. Na
učila se -zrovna jen: „My tři králi my k vám jdeme“ a potom tomu,
co jí Kája neúnavně opakoval:
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„A já černý tady vzadu
vystrkuju na vás bradu.“

Ale dál to nezmohla. Marně se Kája rozčiloval:
„Nového roku vám vinšuju.“

A Zdeňa do toho pořádvolala:
„Slunce je toho příčina,
že má tvář je opálená.“

Kája na ni vyvalil oči: „Ty to máš taky ňák popletené.“
Marjánka seděla na lavici, klátila nožkama a opakovala: „My

tři králi, my k vám jdeme.“ |
Otevřely se zlehka dveře, a teta kovářka se všinula dovnitř. Ale

jen se podívala na Marjánku a vykřikla: „Rány do hlavy, ta holka
zčernala!“ A hned vyběhla. Do večera věděli v Lážově, tože mají
šafářovic z té „„pejchy“ nad tou holkou, už že ji Pán Bůh potrestal.
Holka je černá jak zralá bezinka. Inu, „„prant“ se jí chytá.

Jak kovářka vyběhla, děti už stání neměly. Kája řekl Marjánce:
„Koukej, ať to nezapomeneš a jdi spát!“ A Kája se Zdeňou odpelášili.

Marjánka chvíli volala a potom šla do postýlky. Zrovna dnes ráno
jí maminka povlékla čisté cíchy.

Teta šafářovic potkala v Lážově Fríšmanku z Mořínky, a ta jí
hned řekla: ,„Anna““ — to byla jako šafářky sestra — „asi se ubírá
k hodince. Volala vás. Musíte k ní.“

Safářka zčerstva poslala vzkaz na samoty a uháněla na Mořínku.
Marjánka spala tuze krásně. Zrovna jako děti na samotách.

IV.

V poledne druhého dne zastavily se děti u Štulců. Pan Štulc jim dal
velkou papírovou krabici a řekl: „Všecko je přichystáno.“

Děti pěkně poděkovaly a už byly na cestě k domovu. U prvního prů
seku zvedly víko.

„Pro pána krále, to je krása!“ vzdychly.
„Což abysme se do toho hned oblíkli?““ říká Zdeňa.
„lo bude nejlepší. Jenže nemáme třetího krále. Pro Marjánku ne

půjdeme. Ta by nám to zkazila a třebas zrovna spí,“ uvažuje Kája.
„Počkej, Zdeňo! Začneme zpívat! „My tři králi“ a potom hned řek
neme: „Ten třetí spí,“ a zas budeme zpívat dál.“

Za chvíli vyjde z průseku Zdeňa s Kájou. Ano, hotoví králi! Na
hlavě korunu ze zlatého papíru, bílá košile ještě lepší než ta strejčka
šafářovic. Tašky s učením daly děti do prázdné krabice a vracejí se
k Lážovu. Vede se jim tam moc dobře. Kája už má všechny kapsy
plné, když ho napadne jít do školy odzpívat a vypůjčit si tašku. Bě
tuška je sama doma. Uklízí třídy. Odpoledne mají děti prázdno. Půjdou
beztoho všechny pro svěcenou vodu. Nejdřív se moc směje, ale pak jim
hned dává velkou tašku.

Takový úspěch jako měli dva králi, neměli ani tři králi. Kdož Ví,
kolikrát za sebou pili kávu, kolik kusů vánočky snědli, dařilo se jim
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znamenitě. Byli i u strejčka ševcovic. Ten jim přinesl za dveře jednu
tkaničku do bot a řekl: ,„Koukejme se! Kája se Zdeňou. No, to už je
jim taky na samotách zle.“

Povídá Zdeňa Kájovi: „To je radost takhle zpívat po domech. To se
nanese živobytí.“

Když s večerem se děti domů vracely, bylo jim trochu úzko. U oběda
nebyly, pozdě jdou domů. Ale Kája má všechny kapsy plné a tašku
sotva nesou. U průseku vloží do krabice to, co jim pan Štulc půjčil.
Ale, panečku, byly to královské koruny! Jen se srdce smálo. Tuhle to
dají pod smrček a zítra po ránu odnesou k Štulcovi.

Nejdou rychle. Pořád se jim zdá, že není něco v pořádku. A nebylo!
Moc nebylo v pořádku! Teta kovářka už v půl druhé hlásila v lesovně,
že Kája se Zdeňou chodí „tříkrálovat“, a zároveň se ptala, jestli už
tu holku šafářovic ten „„prant“ zdolal.

Rozběhla se Týna za dětmi, ale nenašla jich. Běžela i k šafářovům.
Vyjekla, ruce sepjala, lekla se: „Rány do hlavy! Mariánka snad lezla do
komína!“

Šafář šel po ránu na Dobříš, kale si Marjánky nevšiml. Hrůza na
Týnu padá. Peřinky samé saze a Marjánka jako kominík. Koupá ji,
mléko ohřívá. Marjánka zpívá: „My tři králi, my k vám jdeme.'“

Děti trochu schlíple táhnou k domovu. Zdá se jim najednou, že pro
vedly něco, s čím nebudou doma spokojeni. Ale v lesovně je prázdno.
Vzácná paní doběhla si pro svěcenou vodu do Lážova, zdržela se tam,
a Týna je u šafářů. Pan lesní je až na hranicích.

Zdeňa, jen dojedí vdolečky z mísy, žene se do postýlky, a Kája uhání
domů. Maminka hajná odešla odpoledne se vzácnou paní také pro svě
cenou vodu, tatínek je v lese.

Kája se modlí. Říká si v duchu: „Mně se zdá, že bude zejtra zase
pošmourno.“

Nebylo. Sníh se jiskřil pod slunečními paprsky, až oči přecházely.
Dětem ještě dřív, než se oknem na sníh podívaly. Dneska přišla na
řadu metlička v lesovně i v hajnovně. Jednání bylo docela krátké,
výkon samotný měl delší předmluvu, ale pak se také odbylo ve chvilce.
Děti se potkají na pěšině: „To se nám Marjánka vyplatila, co?'“' říkal
Kája tiše.

Zdeňa kývá hlavičkou: „Já jsem to věděla. Týna myla u šafářů
i kuchyň, co tam bylo sazí. Ty „cejšky“ zrovna teď namočila. Teta
šafářovic přišla ráno, a Marjánka hned začala: „My tři králi“ — a Kája
a Zdeňa a Marjánka měla ručičky „,„komíkovské“ — chtěla říci ,ko
miníkovské“ a dělala na Týnu „bububu“.

Týna ji vykoupala, myla, hubovala na mě i na tebe. Tak teta
šafářovic uháněla hned k nám a tohle všecko povídala. A vidíš,
nezlobila se. Smála se.“

„Bodejť, jí se to směje, když nedostala,“ ohrnul Kája pusu koutky
dolů. „Ale počkej, Zdeňo! Jen co Marjánka trochu odroste, ta jich do
stane. Ale neroste, nic neroste. Je to pořád jako nic.

(
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„No, špatně nám ten svátek začal. A to ještě Týna nepřišla na tu
nacváknutou tašku! Strčil jsem ji včera do její skříně. A mně se všecko
zdá, že něco zrovna ovrnklo, jak jsem ji přirazil. To nejspíš se rozbila
ta „šlaftička“ od pana Štulce, jak řekl, abysme ji dali vzácnému pá
novi. Poběž, už vyzvánějí na „ranní“!
dibiodibiodlitBadia koduTTT T T o T ST NT PN Odilo Ttilt

PSVSoo SX
J. Mil. Dědinský:

Operace.
Dnes vám musím vyprávěli, Jak zub špatný doktor spatřil,
co se stalo v Africe: chobotem ho pevně stisk,
mladého tam hrocha zuby táhl, táhl semo, tamo,
rozbolely velice. hroch mu při tom sotva písk.

A že jediný tam lékař Konečně byl zub již venku —
léčil všecko — starý slon — po té velké námaze
k němu na cestu se vydal, děkoval hroch doktorovi,
k němu tedy běžel om. teď mu bylo přeblaze.

Na tak vzácnou podívanou A co starý doktor sobě
seběhl se, kde kdo byl, stíral s čela hojný pot,
opice dvě, klokan, želva, diváci se rozeběhii
plameňák 1 krokodil. také domů o překot.

Operace.
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Jan Valoušek:

Jak Otík vyzrál na jezevce.
Malého Otíka Svárovova poslal otec hlídat do Starých Hor. Staré

Hory jsou hned za vesnicí. Svárovův dílec, střed sluneční stráně, je
porostlý vinohradem a v dolní a horní části je kukuřice.

„Každý den, až do sklizně, jak přijdeš ze školy, zaběhni do Staré
hory a dávej pozor, kdo tam dělá škodnou. Ve čtvrtek můžeš. hlídat
celý den. Sám nemám času, a polní hlídač, když přijde v ty strany,
zjistí jen učiněné škody, ale nikoho nechytne.“

Otík, jak přišelze školy domů,uložil tašku s knihamina své místo, jen
knížku s článkem, který měl zítra odříkávat zpaměti, vzal s sebou.
Matička strčila mu čtyři buchty do kapes, aby neměl hlad.

Otík byl si vědom svého důležitého úkolu. Vykračoval si sebevě
domě a stoupal do stráně po úzké mezi, jež dělí sousedovo pole od
jejich. ,,„Snávrší budu míti lepší rozhled a spíše spatřím škůdce.

Pěkně urostlá kukuřice převyšovala o hlavu Otíka. Jen obtěžkané
klasy mléčnými zrny klonily se. Lidé říkají: Klasy těžké jako pistole.
Blíže vinohradu se Otík zastavil. — Co to? Spatřil několik klasů ná
silně oloupaných. Na zemi viděti jakési tlapky a roztroušená kuku
řičná zrna. Smutně trčí klasová šiška, zbavená svého zlatého bo
hatství.

Otík nad novou škodnou zahořekoval. Čo jen řekne tatíček? Teprve
jdu na hlídku a nemohl jsem zabrániti soustavnému. ničení otcovy
práce. Kdo jen ničí kukuřici? Snad je to přece jen jezevec, jak tatíček
odhaduje. — Volnými kroky dostal se po mezi výše, kde byla nízká
hlídací bouda, a tam usedl na lavičku. Odtud je jedinečný pohled na
vinohrady a kukuřičná pole i na protější stráně a hluboké lesy. Nej
spíše odtud přichází škůdce našich polí a užitku a svou pudovou chyt
rostí vždy se skryje před člověkem! Hajný Ostříž má sice jezevčíka,
ale jezevce ještě prý nikdy neviděl, tím méně, aby ho vypátral. Ta
tíček vyprávěl, že jezevec je jako pes a tuto dobu, kdy dozrává ku
kuřice, velmi je vypasen. Také kořenářka Plšková doporučuje jezevčí
sádlo jako dobrý lék na chorá prsa. Oťtíkovi zaplálo v očích. Kéž by
dostal takového jezevce! Zbavil by lidi takového upíra a škůdce a ještě
by pomohl nemocným! Vzrušené myšlenky probíhají mladou hlavou
Otíkovou.

Rodící se úvahy nedají mu seděti; došel konce pole a zase zpět. Po
obou stranách meze jsou hluboké brázdy, vyhlodané vodou, jež za
letních přívalů rychle tudy spěje a odnáší ornici. Aby se tomu pře
dešlo, vykopal otec Otíkův jámy, kam přebytečná voda stéká. Jámy
vyprazdňují se znenáhla a potom vysychají. Otík u jedné jámy se
zastavil. Je dosud naplněná vodou až po okraj. Vzal vinohradní tyč,
změřil vodní výši a byl spokojen.
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Poté vzal několik tyčí a položil je na otvor jámy. Však to nestačí.
U lesa v potoce roste vrbový keř; nařezal tam dlouhých prutů a po
ložil je na jámu, aby zakryl její otvor. Potom nasbíral různých travin
a spadaného listí a posypal vrbové pruty, až vše vypadalo jako země.
Pak šel do kukuřičného pole, svým nožíkem uřízl několik klasů a také
ty ohlodané a nalíčil vše tak, jako na obyčejné pole. 5 uspokojením
přihlíží své práci. Sám s sebou spokojen sestupuje se stráně po mezi
k vozové cestě. Nikdy by ve dne neuhlídal škůdce a zloděje. Nejspíše
přichází brzy zrána, kdy všude je klid a jistá bezpečnost. — Bylo již
k večeru a Otík si vzpomněl na učení o jezevci, jež měl v přírodopisu
sousedův Ferdyš, který navštěvuje střední školu a jemu je ukázal.

Zachvěl se. Kdyby tak tuto chvíli někde se jezevec objevil, jak by
obstál? Husí kůže přešla mu obličejem a zlomenou tyč vinohradní bez
děky sevřel... í

„UÚž,že už jdeš,“ horší se matka. ,„„Jevečer a mohlo by se ti něco
zlého státi.“

Otík dělá hrdinu: ,„Neboj se, maminko,“ a staví se nějak tajemně
k matce. „Víš, maminko, však na hlídku dlouho chodit nebudu.“

„Ovšem že ne,““ řekla matka. „„Jak uzrá kukuřice, která beztak je
již pěkně žlutá, sklidíme ji domů.“

„Já myslím, než ještě uzrá!“
Matka zadívala se na Otíka: „Snad bys nechtěl odporovati otci

v tom, co ti uložil?“
„Naopak, matinko,“ a Otík se tajemně usmíval.
Na druhý den po škole Otík odmítal matčiny buchty, že dnes

nebude na hlídce tak dlouho, a spěchal do Starých hor. Matka se ta
jemnému počínání Otíkovu podivila. „Copak ten kluk má jenom za
vrtochy? Chce nás nejspíše něčím překvapit.“

Opravdu. Za nějakou chvíli přiběhl Otík celý udýchaný domů. Sotva
že dostal ze sebe souvislého slova. „„Mami,chytil se...“

„„Kdo, neb co?“
„No, náš škůdce.“
Matka hned nemohla pochopiti, jaký škůdce... „No a nevíš? Je

zevec! Nastražil jsem na něj nad svodní jámou, jezevec šel na lup, pro
bořil se a utopil...“

Otík potom vyprávěl všem i panu učiteli své hrdinství. Všichni se
mu podivovali a otec ho pochválil. Tato pochvala ho nejvíce potěšila.

(

6
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Liška.
Bylo to radosti, když strýček Nedbal přinesl z lesa mladou lišku!

Po celé osadě roztrousila se zpráva, že zámeckému hajnému, jenž
bydlel na konci osady u lesa, podařilo se chytnouti zvíře, o němž
jsme již mnoho slyšeli, ale dle skutečnosti posud neznali. Což divu,
že byli jsme všichni zvědaví je uviděti. A nebylo to nesnadno! Vždyť
Frantík Nedbalův byl náš spolužák a dobrý kamarád, proto přijali
jsme rádi jeho pozvání. Již na druhý den po škole putovali isme
k hajným. Frantík zavedl nás do dvora, otevřel chlév a ukázal nám
mladou lišku. Byla rezavá, jen na hrdle a konci ohonu bílá. Tělo její
bylo štíhlé a mrštné. Na konci těla měla chvostnatý ocas. Hlava se
zužovala ve špičatou tlamu. Když zvíře chvílemi zlostně zavrčelo a
otevřelo hubu, bylo viděti v ní zuby jako u psa. Liška dívala se
po nás bystrýma očima, a když jsme se k ní přiblížili, projevovala
nelibost, ba zdálo se, že by se nerozpakovala i kousnouti. Uši měla
vzpřímené a všímala si každého šustnutí. Usoudili jsme, že sluchjejí jest
výborný. Nohy měla štíhlé a opatřené čtyřmi ostrými drápy jako pes.

„A kde a jak chytil otec lišku?'“ byla otázka nás malých návštěv
níků. Frantík dal se do vykládání. „„Vestráni asi hodinu cesty od há
jovny pod kořeny stromů vypozoroval otec doupě lišky. Několik dní
potom uviděl před strání hráti si mladé lišky. Ale nemyslete si, že
je tak snadno, jak vypravoval mi otec, lišky se zmocniti. Doupě má
několik východů, takže může v případě nebezpečí jinou děrou uprch
nouti.

Obydlí její sestává z několika komor a dvou kotců, které jsou mezi
sebou průchody spojeny. Kotce, v nichž liška spává, bývají za ko
morami. Má-li se liška chytiti, je třeba předem obsaditi všechny vý
chody. Fotom vpustí se do díry liščí pes jezevčík, který lišku z obydlí
vypudí. Tak zmocnil se lišky i můj otec. Stará utekla i s břemenem
jednoho mláděte, třeba za ní vypáleny byly dvě rány“.

„A čím se živí liška?““ tázali jsme se synka hajného, jenž o životě
jejím dověděl se hodně od svého otce.

„Za dne zdržuje se ve svém doupěti,“ pokračoval Frantík, „večer
pak vychází na lup. Když zavládne všudeticho, plíží se opatrně houšti
nami a travou, aby si ulovila něco na zub. Pustí se do zajíčku,
mladých srnčat, králíků, veverek a koroptví. Má-li hlad, nepohrdne
myšmi, krtky, ještěrkámi i hady. Také ráda si pochutnává na ovoci
a hroznech. Známá je bajka o lišce a hroznech. Uviděla kdysi na
vzrostlém vinném keři překrásné hrozny a nemohla se jich nijak
zmocniti. Marně se namáhala. Když se jí vrabci, nedaleko na stromě
sedící, vysmívali, odpověděla klidně s rzoudrostí filosofa: „Nechci jich,
jsou kyselé.“ Nejhůře bývá jí v zimě, když venku leží sníh a prudká
vichřice a vánice burácí po polích a lesích. Tenkráte odvažuje se i do
vesnic a selských statků, aby ulovila si v kurníku. Nespokojí se však
jedinou slepičkou. Je nenasyta a podáví více, než spotřebuje. Ulovenou
drůbež nesežere na místě, nýbrž odnáší ji do komory ve svém bydlišti.
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Liška náleží k šelmám psovitým, ač má mnohé vlastnosti šelem
kočkovitých. Proto tam, kde žádný jiný dravec udržeti se nemůže,
nalézá liška bezpečné útočiště.

Liška mívá koncem dubna tři až šest mláďat, která bývají po 14
dní slepá. S počátku se matka od mláďat ani nehne. Lne k nim ve
likou láskou a o potravu stará se lišák. [eprve později shánějí ji
mláďatům oba dva. Když mladé lišky odrostly, přinášejí jim staří
živá zvířata, aby si jimi pohrály a učily se je loviti. Nejednou možno
je uviděti zrána nebo k večeru před doupětem, jak si hrají a oče
kávají návrat matky s kořistí. Zpozoruje-li stará, že jsou v nebezpečí,
odnese je za noci do jiného doupěte, aby tu byla chráněna. Ke konci
července opustí mladé lišky s matkou doupě lesní a zdržují se v polích
poblíže lesa, kde nacházejí s dostatek potravy. Na podzim opustí
matku úplně a každá z nich stará se sama o sebe. Je zajímavo, že
liška je zvíře statečné a neohrožené. Přihodilo se nejednou, že liška
chycena jsouc v pasti za nohu, sama si ji překousala a utekla.

Liška je zvíře velmi chytré. O chytrosti její vypravují se četné
příhody. Jistý myslivec vypravoval, že střelil po lišce. Tato se svalila
a zůstala ležeti jako mrtvá. Rána jí krvácela. Zvedl lišku a dal jí
jednomu z honců nésti. Honec položil si ji na rameno a nosil ji déle
než hodinu po lese za střelci. Pojednou ucítí na rameni kousnutí. Lekne
se a upustí lišku. Otočí se a vidí, jak uhání lesem a mizí v houštinách.

Jistý sedlák vezl na vozu pod plachtou ryby. Pojednou vidí na
silnici ležeti mrtvou lišku. „Bude dobrá na kožišinu,“ pomyslil si a
hodil ji do vozu. Liška sházela rybku za rybkou a pak sama sesko
čila s vozu. Ryby odtáhla si do švého doupěte. Jak se podivil sedlák,
když přijel domů a neměl na voze ani lišky, ani rybek.

Byla-li liška jednou ošizena, dá se po druhé těžko ošiditi. Proto
vzešlo mezi lidem známé přísloví: „Lišky dvakráte neošidíš!“

O vychytralém,Istivém člověku často se říkává, že je chytrý jako lišák.
Dlouho ještě pozorovali jsme mladou lišku, která za nějaký čas

stala se krotkou a chodila za synkem hajného jako psík. Jednoho
dne přinesl ji do školy v náručí, aby ji ukázal ostatním žákům.

Liška je zvíře celkem škodlivé a proto ji myslivci střílejí. Proti
velkým škodám, které činí lesníkům a hospodářům, skýtá užitek tím,
že zahubí i mnoho myší. Je-li zastřelena v zimě, hodí se její kožišina
do kožichu a za ozdobu paním na plášť kolem krku.

Později přinesl nám do školy hainý dvě vycpané lišky na černé,
deštěnné podložce. Jako by si hrály. Ještě dnes utkvěl mi v mysli obrá
zek dvou rezavých zvířat se zašpičatělými tlamami a dlouhým chvost
natým ohonem, z jejichž očí zářila chytrost a šelmovství.

7 Sg £ kdě P2GG7



Večerní píseň.
Co lo zvučí, co to zvoní, Hraje, hraje na housličky,
když se večer v údol kloní? jak jí v mysli jdou písničky —
Co to zní a co to kvílí zní to, jak když pláče zpívá
v podďvečerní tiché chvíli a zas jásá nota tklivá

z domku u háje? divnou lahodou.
Dívenka tam, dítě hodné, A kdo chvilku tady prodlí,
bratřičkovi každého dne řekne, že se housle modlí

pěkně zahraje. ladnou písní svou.
Větřík usnul pode hrází,
zvoneček hru doprovází,
jak se ve vsi pode strání
zvoní, zvoní na klekání —

tichne vesnice — —
Zlichne zvonek, housle laky,
jen na nebi mezi mraky

stkví se kotouč měsíce. J. Mil. Dědinský.
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Eleanor Farjeon:

bílý domeček.
Byla jednou jedna paní, a ta měla domeček, který byl bílý jako

sníh. Vše v něm bylo bílé: stěny i strop, záclony i koberce, nábytek
i postýlka, v níž ta paní spávala, zakryta bělounkou pokrývkou. Faní
si myslela, že je to nejkrásnější domeček na světě, a žila v něm šťastně
a vesele.

Ale jednoho rána pohleděla z okna, zaslechla v zahradě zpívajícího
ptáčka a najednou si povzdechla velice smutně.

„Ach,“ povzdechla si paní.
„Čo je vám, paní?“' otázal se jí v tom tenounký hlásek u okna; a když

se tam podívala, spatřila na rámu sedící droboulinkou vílu, ne větší
než váš prst, která měla na nohou střevíčky, zelené jako tráva v dubnu.

„Ó vílo,“ zvolala paní, „už mě ten bílý domeček tak omrzel! Jak
„bych byla šťastná, kdyby byl celý, celičký zelený!“

„Dobře, paní,“ odvětila víla, skočila na postel, lehla si na záda a
nožkama zadupala na stěnu. V jediném okamžiku celý domeček pro
měnil se v zelený: stěny i strop, záclony i koberce i nábytek, ba i po
stýlka byla zakryta zelenou pokrývkou.

„Ó děkuji ti, vílo,““ zvolala paní, smějíc se radostí, „teď mi tu bude
dobře!“

A žila tam šťastně a vesele.

Ale jednou v poledne pohleděla z okna, zahlédla v zahradě rozevřené
květiny a najednou si povzdechla velice smutně.

„Ach, ach,“ povzdechla si paní.
„Co je vám, paní?“ otázal se jí zas ten tenounký hlásek u okna;

a když se tam podívala, spatřila na rámu zase onu droboulinkou vílu,
a ta měla na nohou střevíčky, růžové jako lístečky růže včervnu.

„Ó vílo,““ zvolala paní, „„užmě ten zelený domeček omrzel! Jak byla
bych šťastna, kdyby byl celý, celičký růžový!“

„Dobře, paní,“ odvětila víla, skočila na postel, lehla si na záda a.
nožkama zadupala na stěnu. V jediném okamžiku celý domeček pro
měnil se v růžový: stěny i strop, záclony i koberce i nábytek, ba i po
stýlka byla zakryta růžovou pokrývkou.

„Ó děkuji ti, vílo,““ zvolala paní, smějíc se radostí, „teď mi tu bude:
dobře!“

A žila tam šťastně a vesele.
Ale jednoho večera pohleděla z okna, zahlédla v zahradě sežloutlé

listí, tančící ve větru, a najednou si povzdechla velice smutně.
„Ach, ach, ach,“ povzdechla si paní.
„Co je vám, paní?“' otázal se jí zas ten tenounký hlásek u okna; a když

se tam podívala, spatřila na rámu zase onu droboulinkou vílu, a ta.
měla na nohou střevíčky, zlaté jako sežloutlé lípové listí v říjnu.

„Ó vílo,“ zvolala paní, „už mě ten růžový domeček omrzel! Jak byla.
bych šťastna, kdyby byl celý, celičký zlatý!“
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„Dobře, paní,“ odvětila víla, skočila na postel, lehla si na záda a
nožkama zadupala na stěnu. V jediném okamžiku celý domeček pro
měnil se ve zlatý: stěny i strop, záclony i koberce i nábytek, ba i po
stýlka byla zakryta zlatou pokrývkou.

„Ó děkuji ti, vílo,“ zvolala paní, smějíc se radostí, „teď mi tu bude
dobře“

A žila tam šťastně a vesele.
Ale jedné noci pohleděla z okna, zahlédla v zahradě černou tmu a

najednou si povzdechla velice smutně.
„Ach, ach, ach, ach,“ povzdechla si paní.
„Čo je vám, paní?“' otázal se jí zas ten tenounký hlásek u okna a

když se tam podívala, spatřila na rámu onu droboulinkou vílu a ta
měla na nohou střevíčky černé jako noc.

„Ó vílo,““ zvolala paní, „„užmě ten zlatý domeček omrzel! Jak byla
bych šťastna, kdyby byl celý, celičký černý!“

„Milá paní,“ odvětila víla, „„svámi je to tak, že nevíte, co chcetel!“
Pak skočila na postel, lehla si na záda a nožkama zadupala na stěnu.

V jediném okamžiku celý domeček zmizel, stěny .i strop, záclony i ko
berce i všechen nábytek. A paní stála najednou sama, samotinká v černé
noci a neměla-už vůbec žádný domeček.

Přel. Otto F. Babler.

Rty
Jos. Ocetek:

Napálený zbůjník.
Indická pohádka.

Byl jednou jeden žebrák a jmenoval se Mandidža. Byl to člověk
zlý a lstivý, který druhé lidi okrádal a olupoval. Stavěl se, jako
by měl na koleně veliký vřed, a nosil proto falešný obvaz, aby lidi
klamal. Ve dne se belhal o holi po silnici a žebral. Ale jak nastala
noc, vloupával se do domů, bral, co jenom mohl unésti, a zanášel
do skalní jeskyně v blízkém lese.

V té jeskyni žila také dívka, sestra zbujníkova, a ta nebyla lepší
než její bratr a pomáhala mu v jeho loupežném řemesle. A dělala
to takhle: uprostřed jeskyně byla hluboká studně. Často dovedl
loupežník i jiné lidi do jeskyně, které cestou potkal a do jeskyně
vlákal tím, že jich za odměnu prosil, aby mu pomohli nésti na
kradené věci. Kdykoli tedy zase dovedl takového chudobného člověka,
zvala sestra cizince, aby se posadil na židli, že mu umyje nohy.
To jest totiž znamením pohostinství. Ale tu židli postavila zrovna
na kraj studně. Když se cizinec nic netušící posadil, chytla ho Istivá
dívka, jako by mu chtěla nohy umývat, a vhodila ho do propasti,
kde bídně zahynul.



Str. 161ANDĚL STRÁŽNÝ VLLVVLVYLVLYPVLYUPVLYUPLYUUL(C(Č(Č

Tak provozovali oba loupežné řemeslo blízko města po drahný
čas. Protože stále více lidí tajemným způsobem mizelo, jitřil se lid
v celém okolí. Rozesláni muži, aby zbůjníky pochytali, ale nemohli
dopadnouti žádného. Nikdo netušil, že tím zlosynem byl chudý žebrák
Mandidža.

Tak to chodilo, až se dostal na trůn nový král, jménem Muladeva.
K němu spěchal lid, aby mu požaloval svoje neštěstí. „Už dlouhý
čas,“ pravili, „„vykrádají zloději naše domy a zprovázejí mnoho
našich spoluobčanů se světa. Ale nikomu se dosud nepodařilo je
dopadnouti. Postarej se, králi, nějakým způsobem o odpomoc.“

Král slyšel žaloby svých poddaných a rozhodl se, že půjde sám
pátrati po zbujnících. Zahalil se do černého pláště a potuloval se
v noci cestami a lesem. Nepoznán ulehl v jedné hospodě u cesty
a čekal, co přijde. Najednou přistoupil k jeho lůžku chudý žebrák
Mandidža a ptal se: „Kdo to tady leží?“

Muladeva odpověděl: „Chudý žebrák.“
Mandidža k němu: „Pojď honem, udělám z tebe bohatého člověka.“
Muladeva vstal a šel s ním. Přišli k domu bohatého člověka.

Mandidža se tam vloupal, nakradl všeho možného a naložil na
Muladevu, aby to nesl. Muladeva šei napřed, Mandidža za ním s tase
ným mečem. Tak přišli do jeskyně.

„Fento člověk je mým hostem,“ pravil Mandidža ke své sestře,
„umyj mu hned nohy!“

A vybídl Muladevu, aby se posadil na židli na kraji studně. Sestra
Mandidžova přistoupila s vodou a chytla po noze příchozího, jako by
ji chtěla umývat, ve skutečnosti však, aby ho zákeřnicky svrhla
dolů. Ale co se chystala k umývání, zpozorovala, že nohy cizince
nejsou drsné a tvrdé jako chudobného člověka, nýbrž měkké a jemné
jako někoho ze vznešené rodiny. Také tahy obličeje prozrazovaly
původ z vysoké šlechty. Tu pojala děvče útrpnost a pošeptala Mula
devovi tajně: ,„„Utechonem, nebo jsi synem smrti“

Muladeva vyskočil a ten tam. Ale dívka se dala do křiku a volala
na bratra: „„Honem, honem! On utekl, on utekl!“

Mandidža vytasil meč a pustil se za utíkajícím. Ale ten utíkal
zrovna na silnici a schoval se za obětní kámen, který ležel u cesty.
Potmě měl Mandidža kámen za utíkajícího a sekl do něho mečem.
Mysle, že cizince zabil, vrátil se do jeskyně a ulehl k odpočinku.

Časně ráno uvázal si obvaz zase na koleno a belhal se na silnici,
dělat žebráka. Ale co šel za svým nekalým řemeslem, přišli královští
vojáci a zatkli ho. Tu se všecko vyjasnilo. „Ten člověk,“ povídal
si, „kterého jsem včera pronásledoval, byl jistě král sám, a já jsem
ho nezabil. Teď je po mně veta.“

Tak ho vedli do paláce a před krále Muladevu. Ale jak se podivil,
když král vlídně před ním povstal, jeho prosil, aby si sedl na židli
a s ním se velmi přívětivě bavil. Na konec pravil král: „ly máš
sestru. Dej mi ji za manželku. Mám jí mnoho co děkovati.“
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Mandidža svolil s radostí a král se oženil s jeho sestrou. Ještě více
se však zbůjník podivil, když mu král udělil čestné místo u dvora
a velikých pokladů.

Minula dlouhá doba. Jednoho dne pravil král k Mandidžovi: ,„Man
didžo, potřebuji peněz. Nemohl bys mně nějakých opatřiti?“

„S radostí, králi“ odvětil Mandidža, šel do jeskyně a donesl králi
po něčem všecky poklady tam nahromaděné, které dříve uloupil.
Ale král ho odměnil za všecko, co dovlekl, a zasypával ho důkazy
své lásky a úcty. Ale aby byl jist, má-li už všecek uloupený majetek,
tázal se král Mandidžovy sestry, své manželky, je-li to už všecko.
Ta řekla: ,„Ano, to je všecek náš majetek.“

Potom dal Muladeva zbůjníka zatknouti a zavolati všech, kterým
bylo něco uloupeno, aby jim bylo vše jako řádným majitelům vráceno.
Nad tím byla veliká radost. Loupežníka Mandidžu však dal král
nabodnouti na kůl a ukrutně usmrtiti.

ESA
J. Svensson:

Za záhadným mužem do hor.
Přeložil*) J. Veselský.

(Pokračování.)

3. Příchod na horu.

V noci jsem se náhle probudil. Měsíc jasně svítil. Pohlédl jsem na
hodiny na stěně: ručička byla mezi třetí a čtvrtou hodinou. Vstal
jsem potichu a šel k lůžku svého bratra.

Karlík spal pevně, ale jakmile jsem se ho dotkl, otevřel hned oči.
Pozdvihl se a hleděl na mne chvíli jako bez ducha. Ale potom hned
se na mne srdečně usmál, protřel si oči a sáhl po kalhotech.

septal jsem potichu: „„ĎDeipozor, Karlíku, abys neudělal hluku.
Vzbudí-li se někdo, budeme musit znovu vlézti do lůžek a nedojdeme
na štít hory!“

Karlík se oblekl bez šumotu a dovedli jsme vyjíti ze světnice tak,
že se nikdo neprobudil. Po prstech sestoupili jsme se schodů a dlouhou
tmavou chodbou došli jsme až k bráně. Bylo ještě třeba přejíti okolo
našeho psa Reka.

Ležel v koutě a nenýbal se, ačkoliv nás hned ucítil. Zavolali jsme
naň šeptem. Zívl a při tom tak vyplázl jazyk, že jsme div nevy
buchli smíchem. Potom začal pomalu vstávat. Když však zpozoroval,
že otvíráme dveře, hned jako by vjel do něho čilý život. Běžel za
námi a z velké radosti skákal hned na mne, hned zase na Karlíka.
S velkou námahou se nám podařilo upokojit ho tak, aby aspoň ne
začal štěkat.

*) S povolením rakladatelství P. Herdera vo Freiberou.
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Když jsme již šťastně přešli dvůr, začali jsme běžet po téže stezce,
po níž před několika dny přišel k nám Harold Helgason. Šli jsme
k západu, směrem k hoře.

Běželi jsme plnou silou, neboť vždycky ještě se mohlo otevříti okno
a otec nebo matka mohli na nás zavolat, abychom se vrátili. Teprve
když jsme minuli ovčárnu, cítili jsme se bezpečníi.

Tu však musili jsme si odpočinout. Oba dva jsme sotva dýchali a
Karlíkovi srdce silně bilo. Od ovčárny šli jsme tedy již zvolna. Vzpo
mněl jsem si však, jak Karlík včera sliboval, že poběží celou cestu.
Pravil jsem tedy: ,„Karlíku, mně se zdá, že na štít hory nedojdeme
tak rychle, jak tys včera povídal.“

„I mně se dnes tak zdá,“ odpověděl skromně, nemoha ještě po
padnout dechu. ,„Ale to nic nedělá, i tak dcojdeme.“

Šli jsme odhodlaně a s dobroumyslí začali jsme stoupati na horu
po dosti strmé stezce. Rek běžel před námi. Časem, když zaběhl příliš
daleko, se vracel nebo běhal hned vpravo, hned vlevo. Bylo zřejmo,
že se nijak netrápí.

Po nějaké hodině cesty Karlík se náhle zastavil a pravil: „„Jeníku,
odpočněme si trochu!“ A usedl hned na velký, plochý kámen, jenž
vyčníval nad zemí!

„Zase ti tluče srdce, Karlíku?“
„Puče a tak mě nohy bolí!l“
Usedl jsem vedle něho, neboť sám jsem cítil únavu. „Nechce se ti

jíst? zeptal jsem se no.
„Velice. Skoda, že jsme doma něco nesnědli a nevypili, než jsme

vyšli!
„Ano, škoda!
„Ale že taky člověk tak rychle vyhladoví!“
„Vidíšt A včera jsi tvrdil, že vydržíš celý den bez jídla a pití!“
„Včera ano, ale dnes už tomu nevěřím. Snad že bychom snědli

kousek chleba s máslem? “
„Dobrá, snězme!“ Rozbalil jsem chléb a snědli jsme dva větší kra

jíčky. Čtyři nám ještě zůstaly.
„Musíme je schovat na pozdější dobu; to bude náš oběd.“
„Třebas, ale já bych to snědl všecko hned!“Potétomalésnídaniaodpočinkupřibylonámznovuodvahya síly.

Vstali jsme a rozhlédli jsme se kolem dokola. Daleko, daleko dole
bylo viděti město. Ohromné budovy zdály se nám odtud maličkými.
Z některých komínů vznášel se kouř jako šedá stuha. Jistě tam va
řili kávu.

„Kéž by tu bylo možno někde dostat hrníček horké kávy nebo
mléka,“ vzdychal Karlík.

„Nemysli na to, neboť ti to beztak nic nepomůže! Raději se po
dívei, jaké je tam krásné nebe.“

Byl východ slunce. Východní štíty hor stály v plamenech, zalité
červení a zlatem.

„Ach, jak je to krásné!“ zvolal Karlík. „Ještě nikdy jsem toho
neviděl!“
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„Překrásné, ale pomysli, že výše bude to ještě nádhernější.“
„Lo musíme pospíšit,“ odpověděl Karlík. „„Teď už nejsem unaven.“
Šli jsme tedy dále. Neběželi jsme nyní tak rychle, jako před tím,

poněvadž cesta byla stále strmější, a to nás nesmírně unavovalo.
Neztráceli jsme však naděje. Vzali jsme se za ruce a pomáhali jsme si
navzájem. S počátku jsme hovořili, ale pak jsme zpozorovali, že když
mlčíme, méně nás to unavuje; proto jsme přestali mluvit. Tak jsme
vystupovali výš a výše a zanedlouho byli jsme celí zaliti potem.

Karlík poznamenal: „„Je to divné, zdá se, jako by se hora stávala
tím vyšší, čím výše na ni vylézáme!“

„I já mám ten dojem. Těm vyvýšeninám a skaliskům nebude snad
nikdy konce. Stále se objevují nové a nové pahorky a ke štítu máme
stejně tak daleko jako na počátku.“

Tu ukázal Karlík prstem na nejbližší vyvýšeninu a pravil: „Pohleď,
tam je opět taková stěna! Vypadá, jako by byla již nejvyšší. Ale uvidíš,
jak na ni vylezeme, že tam zase bude ještě jedna.“

Karlík měl pravdu. Když jsme vylezli až na vrch, ocitli jsme se
na malé, jasně zelené stráni, ale za ní se zvedalo opět návrší, celé po
kryté vřesem.

„Vidíš,“ pravil bratr, „je to tak, jak jsem povídal. Potom bude
zase hora až do samého nebe. Myslíš, že je to již nejvyšší?“

„Nevím, ale zdá se mi, že jsme již velmi vysoko.“ Ohlédl jsem se
za sebe. Skutečně ušli jsme veliký kus cesty. Leč jak krásný to pohled!

Chytil jsem Karlíka za ruku a ukazoval jsem mu: „Podívej se, jak
je tam krásně! A náš dvůr se zdá být tak maličký! Vyšli jsme již tak
vysoko, jak hluboko pod námi zůstal dvůr. Jistě již zanedlouho vy
stoupíme na štít!“

Tvářička Karlíkova se rozveselila. Nádherný pohled, plný slunečního
světla, který se před námi otvíral, ho okouzlil; nemohl se ani dost
vynadívat. Dole pod námi bylo viděti mnoho dvorů, luk, lodí i zvířat;
doliny vinuly se na všechny strany, jak daleko bylo možno dohlédnout
okem. Velká, dravá řeka zdála se nám odtud malým potůčkem,
lesknoucím se ve slunci.

Vtom, když jsme se tak podivovali rozkošné krajině, ukázal Karlík
rukou na sever a zvolal: „Pohleď, Jeníku, co je to tam vidět mezi
horami! Není to Antlantický oceán?“

Zbystřil jsem zrak a uzřel jsem v naznačeném směru okrouhlé, třpy
tící se místo. Bylo blankytné jako nebe a v sluneční záři vypadalo jako
safír obložený zlatem.

„Máš pravdu, Karlíku! To je Atlantický oceán“
„Ó, pak už jsme opravdu velmi vysoko!“' zvolal Karlík s nadšením.

„Nyní už jistě dojdeme na štít.“
Chopili jsme se tedy znovu za ruce a šli jsme zelenou strání k zá

padu. Po svahu musili jsme se brodit vysokým vřesem, který nám
sahal až po pás. Když jsme konečně po dlouhém, unavujícím pochodu
vyšli na vrchol vyvýšeniny, uzřeli jsme zcela jiný obraz. Před námi
leželo mírně nahoru se táhnoucí pole, poseté většími i menšími ka
meny. Kameny byly většinou ploché a některé z nich pokryté známým
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islandským mechem, zvaným „horskou travou“. Je to cenná bylina,
barvy brunátné nebo popelavé.

Mezi balvany ve všech rozpadlinách a skulinách rostla obyčejná,
bujná tráva a mnoho červenavých, modrých i žlutých kvítků. Na
konci tohoto kamenitého pole, tak asi na půl hodiny cesty, zdvíhaly
se hrozné, silné, skoro kolmé skály.

Zle bylo s námi. Co počít? Bylo nemožno vylézt na ty obrovské
kameny. Chvíli jsme stáli bezradni, až konečně pravil Karlík: „Pojďme
až ke skalám. Snad tam bude někde nějaká rozsedlina, kterou se nám
podaří dostati se dál.“

„Nevěřím tomu, Karlíku. A spadne-li na nás nějaký balvan!...
Musíme se vrátit na jih nebo na sever a obejít tu stěnu!“

„Ano, ale tím ztratíme velmi mnoho času!“'
„Nejméně dvě hodiny.“
„Jo se nedostaneme na štít hory, Jeníku!“ volal Karlík se slzami

v očích. Byl unaven a hladov a přece chtěl se nutně dostat na vysoký
hřbet horský.

4. Ovce ve skalní jeskyni.

Neuměl jsem potěšit bratra. Ale on sám připadl na dobrou myš
lenku. „„Klekněme,“ řekl a prosme Pána Boha, aby nám pomohl.
Věříme přece, že Bůh jest všemohoucí.“

„Krásná myšlenka. Pomodlíme se tedy hned.“ Poklekli jsme na
jednom z velkých, plochých kamenů. Byl tak silně porostlý island
ským mechem, že se nám klečelo na tom cenném kvítí jako na po
dušce.

Modlili jsme se chvíli potichu, když vtom poznamenal Karlík: „Víš
co, Jeníku? Nemodlili jsme se dnes ráno ranní modlitbu!“

Styděl jsem se, že mi to připomněl mladší bratříček. Ale protože
to bylo pravda, musil jsem se v duši přiznat k vině. Karlík uměl zpa
měti velmi pěknou veršovanou modlitbu, říkal ji tedy nahlas a na
konec jsme se pomodlili Otčenáš.

Zdálo se mi, že zde v té velké, tiché samotě hor je možno se modliti
nábožněji než jindy. Zmocnila se nás obou jakási posvátná, povznesená
nálada. Po modlitbě jsme usedli na suchém, měkkém mechu.

„Nyní nám Pán Bůh jistě pomůže,“ tvrdil bratr.
„Jak myslíš, kudy bychom měli jít?“
„Nevím, ale počkej, hned se dozvíme.“
Pozdvihl se země kamínek a ukázal mi jej: „Pohleď, Jeníku, tento

kamínek je s jedné strany bílý a s druhé černý. Vyhodím jej vzhůru
a padne-li na bílou stranu, půjdeme na jih, padne-li na černou, tak
na sever.“

To mluvě, hodil kamínek. Padl na bílou stranu.
„Vidíš, Jeníku, musíme jíti na jih“
„Počkej, já ještě hodím.“
I teď padl kamínek na bílou stranu.
„Vidíš,“ zvolal Karlík. „„Nyní víme už docela najisto, že musíme

jíti na jih.“
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(„Eh, nemůžeme věřit v kámen,“ řekl jsem pochybovačně.

„V kámen ne, ale v Boha, neboť to On nám ukázal cestu.“
„Odkud to můžeš vědět?“
„Vím, neboť právě jsem o to prosil Boha.“
„Nemá se tak dělat, Karlíku. Maminka říká, že jsou to pověry a

nesluší se bráti jméno Boží nadarmo!“
„Tak? No, po druhé už toho tedy neučiním. Ale i tak myslím, že

nejlépe bude jíti na jih.“
Nebylo proč tomu odporovati. Vstali jsme tedy a dali jsme se na

další cestu. Šli jsme na jih, ale trochu k západu, takže jsme se stále
více blížili ke skalám.

„Jeníku, není zde někde voda?'“ ptal se po chvíli Karlík. ,„Mně se
chce tak hrozně pít.“

„Mně také, při tom chce se mi takéjíst a jsem velmi unaven.“
„Tak jako já! Oh, kéž bychom si byli vzali trochu více chleba

s máslem!
Bylo nám oběma velmi smutno. Ale ještě jsme neztratili docela

naděje, že se nám podaří dojíti k cíli. Drželi jsme se za ruce a mlčky
šli jsme dále. (Pokračování).

kot
Jiří Sahula:

Zlomená síla.
U lesního potoka rozkládal široce své větve veliký habr. Sousedem

jeho byl dub. Opodál rostly žluté houby lišky.
Vychloubal se habr: „Mohutná je moje síla. Dřevo mého kmene je

tvrdé jako kámen. Kdybych se chtěl silně nachýliti, polámu okamžitě
mladé stromky kolem. Ubohé lišky, jste tvorečky nejslabšími, zcela
křehkými. Každá myška vás rozdrtí“

„I já jsem silný,“ chvástal se dub. „„Největší obr mi neublíží. Kdy
bych na vás, drobné lištičky, pustil větvičku, hned se rozdrolíte.“

Jedna liška odpověděla: ,„Kdož ví, nejsme-li proti živelním pohro

Zabouřila vichřice, rozzuřil se veliký lijavec. Blesk stíhal blesk. Ko
runy obou chlubivých stromů těžce stenaly. Nejprudší úder větru
vyvrátil kořeny habru; který padl s nářkem do potoka. Děsný blesk
rozťal korunu dubu, až větve na zemi zaduněly.

Slabé lišky však stály bez pohnutí a dokonce si libovaly vydatnou
lázeň. Když lijavec ustal, byly silnější a hezčí než před bouří.

Bláhový je člověk mocný, který se slabým lidem pyšně posmívá.
Náhlá katastrofa může i nejmocnější muže zničiti, zatím co slabí a
nepatrní se radují ze zvláštní nenadálé posily.

Zo
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Záhonek mladých.
Ptáčkové a školáčkové.

Byla zima, velké mrazy —
vy v teploučku seděli;
zdali, milí školáčkové,
na ptáčkv jste vzpomněli?

Byly větry, chumelice
a sníh pokryl celou zem;
vy v teploučkých duchynečkách—
ntáčkové křehli mrazem.

Byly mlhy, nepohoda,
od severu táhl chlad:
vy krajíček namazaný -
a ptáčkové měli hlad.

Chcete-li zas, aby ptáčci
mohli z jara zpívati,
naučte se ptáčkům našim
v zimě zrnka sypati!

Jak. Cechmajstr-M.

U okna.

Sedím u okna a čtu knihu. Ani nevím,
čím to je, že odložím pojednou knihu
a zadívám se oknem do, zasněžené
krajinv. Vidím široko daleko, neboť
místnost, ve které právě jsem, jest
ve druhém poschodí úplně osamělé
vily, postavené v krajině lesnaté.

Hledím-li přímo, spatřím samé lesy.
Jen v pozadí matně se rýsují velikáni
hor. Jak krásné jsou stromy obtížené
sněhem! Tu vzpomenu básně Vrchlické
ho: „Vánoce“. Jak pěknými slovy líčí
básník stromy: „„Jak strom jen pohne

haluzemi, hned střásá ledné křišťály.““
A dále matičku zemi: „„Zem jak by
liliemi vzkvetla, kam sníh pad', tam
se zachytil.““

Tyto verše poeticky vystihují náladu
v zimě. Dnes teprve chápu a vidím,
jak zima jest nádherná. „„Zem jak by
Hliemi vzkvetla,“ praví Vrchlický. Jest
tomu tak. Pohlédnu-li vpravo, vidím
jen bílou pláň. Toť pole, luka a pastviny,
v létě tak krásné zelené sc zlatými pruhy
obilí — jsou nynmúplně bílé.

Však nejkrásnější pohled skýtá strana
levá. Tam totiž v dolině leží vesniee
L...... e. Jak malebný to pohled
na vísku zakrytou sněhem!

Počíná se smrákat, až se úplně setmí.
Tu pojednou nočním tichem se ozve
hlas zvonů a s ním opět v mysli vy
vstanou Vrchlického slova: „„Hlas zvonů
táhne nad závějí, kdes v dálce tiše
zaniká.“

Ale nežli si v duchu promyslím
prvou sloku, již se mým očím naskytne
nový nádherný zjev.

Nad lesv tiše, jako nějaká víla
z křišťálového zámku, vyplula luna
a rozlila své stříbrolesklé paprsky.
Vše zazářilo. A. sníh se tak třpytil,
jako by to byly samé diamanty. Tak
jako prve měsíc z mraků, tak tiše nyní
vyběhla z lesa laňka a hned se zase
mým zrakům ztratila.

Zvolna a jen nerad odcházím od okna,
když mě ze světnice volá znám“ hlas.
Ch, jak i ta zima je na venkově krásná!

Fráňa Soukup, Židenice.

RA

Ze strýčkovy mošničky žertiků a vtipů.
V zeměpise. Měli jsme hodinu země

pisu. Pan učitel vyvolal spolužáka. P.,
který však právě nedával pozor, a ptal
se ho, co se vyrábí v Opatově (u Uře
bíče). Žák odpověděl: „V Opatověse
vyrábí šindele na střevíce!“ (Měl říci
„na střechu““.) — Všichni jsme se srdečně
zasmáli. (Jan Binder, 5. třída ob. školy
7 Třebíči.)

V přírodopise. Učiii jsme se o koropt
vích. Pan učitel se tázal, jak volají
koroptve. Tu nepozorný žák Č. vyskočil

a odpověděl: „Koroptve křičí: Kyky
rvký!“ "To bylo veselého smíchu ve
třídě! (Kozlíček Pohumír, V. třída
chl. v Třebíči.)

V náboženství. Velebný pán vykládal
malým dětem, jak dal Bůh Desatero
přikázání na hoře Sinaj. Při opakování
otázal se málo pozorné Aničky: „,Co
dal Pán Bůh Mojžíšovi za hromu a
blesku?““ — Anička: „,Deštník.“'

Opice starého světa. Profssor v -L
třídě gymnasia: „„Cojsou to opice staré.
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ho světa?““ — Student: „/To jsou opice, Veselé hádanky. Jaký je rozdíl mezi
eré ži ře istem Pánem. udíčkem a neposedným klukem? —které žily před Krist Pá “ budíčk dným klukem?

"7 1 HH xj7 á í «Gojezloděj.Pamučitelvykládá— kávíseneroscánýklukratanA
nejmenším žáčkům, co to jest „zloděj“ brečí.) — Jaký je rozdíl mezi novou a+%] ov v v v w "ho 1 u c

K je 6 zloději K. arlíčekpovědět, starou pětikorunou?—(Žádný.Jdete-li
Pan učitel: „Tak se podívej, kdybych do obchodu, nedostanete za novou kouv: : 2 , pit nic víc než za starou.) — Když na
p nku n bvě psy A bol:šáhl prostřenémstoleležílžíce,nůža vidlička,

Y oTUNU, SD DY Ná co je z toho nejdelší? ( Ubrus.) — PročKarlíček (radostně): „„Kouzelník, pane : S u
učitelit““ ně): » »Ť se slunce schová, když prší? (Aby ne

zmoklo.) — Koho živí kouř? (Kominíka.)SANHAP-$TiipoOAineOiD6PPlatPio6O5HDnrDinĎ OnoÚDnBHo-B Pp6GASPp© Petty-©it6©
Skrývačka.

Arseričan ukryt hlídá černochy.9084ho)G©P-li© OMhoGA-80-4Go©ii©pin1io©p"Ao$©-Atyo©piyo6Gih-©Siipy-ÚSpoÚOo-©66©Jiho6SA-Si-2 Up-6ino©
Druhá soutěž znalosti.

Kdo to ví?

11. Kdo sepsal román „„Auovadis““? 14. Kdy je dobrý skutek záslužný pro
12. Jak mám čísti, abych měl z četby nebe?

užitek? 15. Jak mohu podporovati misie mezi
13. Které jsou hlavní dobré skutky? pohany ?

Poznámka. Odpovědina otázky z č. 4. -6. možno zaslati nejdéle do 10. února
1930 na adresu: Em. Masák, katecheta a red. ,„„A.Str.“, Brno—Židenice. Ti, kdo
zodpoví správně nejvíce otázek, budou odměněni cennými knihami. Jména všech
soutěžících budou uveřejněna v dalších číslech. Nejlepší odpověď bude otištěna v „„Zá
honku mladých“.

za obsah odpovidá Emanuel Masák. — Vydává svým tiskem a nákladem
Občanská tiskárna v Brně.



-—Zámoří: 5 Afganistan 12.—, Angl. Sudan10—5.%, Arabic 5—9.—, Barbados 10
—6.70, Bermuda 10—13.40, Brit. Guyana 10—6.90, Chamba 10—15.--, Dánská Záp.
Indie 8—14.—, Grenada 10—10.40, Již. Afr. Unie 10—3.—, Kap. Verde 10—2.20,
Kelantan 6—5.60, Kenya 11—15.60, N. Kaledonie 10—2.80, N. Foundland 10—4.30,
N. J. Wales 10—5.20, N. Zeeland 15—3.20, Nyassa 10—5.90, Útre Giuba 10—11.20,
Palestina 15—9.80, Panama a Canal Zone 10—-10.—.(První číslo počet, druhé cenu
v Kč.) — Balíček ,,Ali— Baba'“ směs zámoř. zn. Kč 5.-—-.Album 1l1ÓKč, nálepky
2.50, 2 pohlednice misij. 1.20 Kč, katalogy čsl. zn. 10 Kč. Sbírka 2(CO různ. zn. 80
Kč, 3000 za 198 Kč, 5000 za 710 Kč, 8000 za 1950 Kč, 10.000 za 2800 Kč. Větší
sbírky jsou v sešitkách podle katalogu seřazeny.

Pošta a hovorna. Žádám dlužníky, aby co nejdříve zaplatili a nenechali se upomí
nati. Jako katolíci znají 7. přikázání boží. Jinak náš rozvoj k dobru všech filatelistů
bude poškozován. Na úvěr nemůžeme nikomu dávati, chceme jen své peníze! — Dan
E. Holemý, Jemnice č. 29., p. Strážek dá své knihy (romány a j.) za známky. -
Americké noviny a jiné časopisy se vymění za známky. -—-Dotazy se zodpoví jen
tehdy, bude-li známka připojena na odpověď.

Místo slosování velikonočního bude označerA každá zásilka předem placená číslem a
voto číslo bude zároveň losem pro velikonoční slosování. Kdo objedná známek za 30 Kč,
má nárok na 2 losy (čísla), za A0Kč 3 losy atd.; za každých dalších 20 Kč jeden los.
O tuto výhodu nutno se hlásiti a připojiti kupon filatel. z posledního čísla A. M.

ODDDDBBABDVDVLBV
Krásný časopis pro dospělé čtenáře.

Vy máte svého ,„Anděla Strážného““, ale mnohým našim dospělejším čtenářům již
nestačí. Proto jim doporučujeme k pozornosti jiný lidový měsíčník

Náš Domov,
který zahájil-v lednu nový, již 39. ročník za téže redakce, která řídí „,Anděla
Strážného““. „Náš Domov““přináší mnoho kratších i delších povídek, básrí i poučných
článků, podává zprávy o věcech časových i literárních, rady pro domácnost a
hospodářství, žerty a vtipy atd. Každé číslo jest ozdobeno četnými obrazy umělec.
kými i časovými. Je tu také obsáhlý hádankářský koutek, kde se dobře uplatní jak
naši vyspělejší luštitelé, tak skladatelé hádanek a mohou tam získati pěkné ceny.
Kromě toho přinese nový ročník jako zvláštní románovou přílohu, kterou bude možno
Svázatl jako samostatnou knihu. nový zajímavý román F. Háje, autora „„Káji
Maříka“,pod názvem „Hanička Šeborova“. Každé číslomá kroměrománové
přílohy 24 velkých stran, mnohem většího formátu než jest „„Anděl Strážný“ , jest
tištěno na pěkném ilustračním papíře, a přece stojí (i s románovou přílohou) jen
1 Kč čilicelý ročník jen 12 Kč.

Objednejte si na ukázku 1. číslo, prohlédněte si je, předplaťte a doporučte je také
svým přátelům a známým! Za 12 IKč,které se jinak často zbvtečně promarní, hudete
míti za rok velkou knihu o 288 str. a k tomu zcela zdarma román o 96 stranách.

Upozorněte, děti, i své rodiče na. pěkný rodinný časopis „Náš Domov“.
Všechny objednávky ihned vyřídí a ukázkováčísla zašle nakladatelství

' Občanské tiskárnyv Brně, Stzrobrněnská 19—21.
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21. Přesmyčka (lit.).
Ant. Štourač, Střítež.

Krakonoši, hrá se klas.

22. Záměnka.
Tománek J.

S „0“ na ně se každý těší,
8,1“ jí se mnohý děsí.

23. Rebus.
A. Kůrka, stud. v Brně.

TR

j

24. Přesmyčka (čas.).
Fr. Pivec — Fr. Jordánovi.

Vosa žije a neroní.
SŠ, a= oz.
25. Háčkovka.

M. F., St. Město.

Robí včelí stát,
vzadu s háčky — šat.

26. Přesmyčka (lit.).
V. Borkovcová, Tišnov.

Go Ti bere Yvánek?

27. Vsuvka.
Borkovcová.

Konik kousek chleba sněd,
v kramáře se změnil hned,
kteří o pouti rádi
zbožím svým Tě ochladí.

28. Hádanka.
Redaktorovi — Borkovec,

Žpětný peníz starší, hřeh ze železa,
doba krátká a hřeb, který nekazí rez, a
plavidla, jež často plouti vidíš v řece,
tři ti dají země, snad je najíleš přece!

29. Přesmyčka (dějepisná).
Šoupalovi — Borkovec.

V. Bolek,
sídlo Praha.

30. Záměnka.
Dr. Borkovcovi — Fr. Jordán.

S, $““ zprávy rezšiřuje,
bez „, £““ malíř naň hubuje.

31. Rodovka.
V. Friedrich, Něm. Brod.

„On“ v městech pod zemí se skrývá,
„ona“ každá žena v ruce nosívá.

31. Záhadný nápis.
V. Friedrich.

Vlotp. Dr. Fr. Borkovcovi v Tišnově.
X

Nemoc.
Soman ait.
Sei cev an.

Bitvy taky do Pezy!
Mana 'Tahs.

33. Lištovka.
Kůrka, stud., Brno.

Poznámka. Rozluštění hádanek z č.
4.—6. zašlete nejdéle do 10. února 1939
jedině na adresu: Im. Masák, kate
cheta a red. „„A. Str.“, Brno-Ži:lenice.
Seznam všech luštitelů a odměňěných
bude otištěn v 7. čísle.

Tři z nejpilnějších luštitelů, kteří se
zůčastní všech tří hádankářských tur
najů, obdrží na konci roku jako zvláštní
odměnu„Dějiny českého ná
roda“' od AI. Hlavinky v ceně 36 Kč.

OBSAH: Ježíšek (obraz). -——u. Grossmannová- Brodská: O dvanácti černých a bílýoh
pannách. — S. Housková: Ježíškova první hračka (báseň). — J. Marcol-Svoboda:
O opici Gogovi. - L. Kulička: Pomněnka na potoce.  L. Kulička: Kam? (Báseň.)
— Oldř. Meyer: Sv. Juda "Tadeáš (obr.). — F. Háj: „Mytři králi“ -- J. Mil. Dě.
dinský: Operace (báseň s obr.). — Jan Valoušek: Jak Otík vyzrál na jezevce. -
dd. Flpl: Liška. J. Mil, Dědinský: Večerní píseň (báseň s obr.). -- Eleanor Far

jeon: Bílý domeček. -- Jos. Ocetek: Napálený zbůjník. — +). Svensson: Za záhad
ným mužem do hor. — Jiří Sahula: Zlomená síla. — Záhonek mladých. — Ze
strýčkovy mošničky žertíků a vtipů. — Nkrývačka. - Druhá soutěž znalosti,
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K osmdesátým narozeninám
T. G. Masaryka.

Náš presidente milovaný,
dnes zalétáme v mysli k Tobě,
pro národ náš co učinil jsi,
dnes živě vzpomínáme sobě.

Jak jel jsi zemí do dalekých
pro svoboděnku zlatou naši,
vždyť láska k lidu, zemi rodné,
Ti v žití byla nad vše dražší.

Co vytrpěl jsi pro nás útrap,
to nelze nikdy zapomněti,
proto ke dni vých narozenin
jen dobré přejí Tvoje děti.

Let osmdesát nad hlavou Tvou
v hluboké padlo času moře. ©
Buď zdráv nám léta dlouhá ještě,
nechť nepotká Tě nezdar — hoře.

Ó těš se s námi, lidem českým,
buď vůdcem nám, jak's posud býval.
Ty's národ viděl pokořený,
Ty's na štěstí se jeho díval.

Tvé srdce dobré — zlato ryzí,
Tvá láska k lidu bílý květ jest,
v Tvých očích vzácný odlesk duše,
v niž národ radost chtěl by jen vnést.

Ó, popřej Bůh Ti zdraví, blaha,
dokud živ jsi, je dobře s námi.

(Tvůj obraz vděčnost v srdce vryla
s nehynoucími vzpomínkami.

Ed. Elpl.

SLSECO
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F. Háj:

Kde jsou lívance?
I.

U Šetlíků i u Soubustů toho žňového srpnového dopoledne je ticho
jako jindy o půlnoci. Všichni jsou v polích. Pantáta Soubustovic časně
po ránu, třeba sluníčko už pálilo, řekl synovci Pepíkovi: „Dnes něco
přijde. Nejspíš kroupy.“

„Jeje, strejčku,“ diví se Pepík, „vždyť není ani mráčku a horko
už teď jako jindy v poledne.“

„Že není mráčku, je pravda, ale podívej se ke Kytínu! Vidíš? Tam
není obloha jasně modrá. Tam zrovna zocelověla. A právě proto, že
je parno po ránu, něco přijde. Musíme si přichvátnout s prací!“

Márinka s Vénou, když se nemohli pořád dohodnout ve školní ku
chyni, kde je největší chládek, dostali každý po „šturci“ do zada
vlídný pokyn: „V kuchyni u kamen chládku nenajdete! Jen se tu me
lete a zlobíte. Copak u Šetlíků nebudou ničeho potřebovat? “

Děti šly k Šetlíkovům. Márinka řekla hned: „To není doma ani
noha. Chodbička není ani zastrčena. [o moc pospíchali. A jistě králíci
nedostali snídani.“

Děti nakrmily králíky a přidaly kravám. Véna se podíval po věž
ních hodinách: ,„„Teprvkapůl na devět. To ještě dlouho nebude oběd.
Poběžme k Soubustovům. Tam snad je někdo. Mají chleba jako per
ník. A kdy pak už jsme snídali!“

U Soubustů zrovna tak ticho. Také tam přidali kravám, odvázali
psa a Márinka vzdychla: „To budeme asi hladovět až do poledne!
"Taky jsme nemuseli sníst doma všechny ty buchty najednou! Řekla
přece maminka: Po třech do snídaně, po třech máte na desátou. Ale
to jsi se ládoval a já taky — heleď, tamhle běží Pepík Pravdovic! Má
na spěch. Brkne o kámen každou chvíli.“

Pepík opravdu pospíchal náramně. Jak doběhl, povídal udýchaně:
„Tak jsem celou cestu vyplazoval jazyk, jak mi bylo horko! Mám —
povídala teta — připravit na podpal, doběhnout pro kvasnice, nanosit.
dříví pod pícku a v půl desáté odnést svačinu na pole. Mám ji na
chystanou v komoře v nůšce,“ dodal chlubně.

„Jéje, Pepíku,“ diví se Márinka,„,že v nůšce? To já bych taky moc
ráda nesla v nůšce.“

„Můžeš nést bandasku,“ nabízí Pepík. 9
Ohrne Márinka rtíky: „Těch se nanosíme od Šetlíků! Ale kdybys

mi půjčil nůšku na záda, já bysem ti přinesla — počkej — třebas tu
krásnou sponu ze zimního klobouku naší Viličky. Ta se ti třpytí jako
duha. Víš, až si budeme hrát na Indiány, připneš si ji na kabát a
budeš vůdce.“ ©

Pepík chvíli uvažuje. Pak se zeptal pro jistotu: „Z toho bílého
klobouku?“
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-„No, copak jich má Vilička deset?““ říká Márinka. „Povídala: Už se
nemůže nosit. Je dočista z módy a přeformovat nejde.“ (To neřekla,
že dodala Vilička: „Jen tu sponu spárám a schovám.“)

„Kdypak ji přineseš?““ptá se Pepík.
„Zítra ráno, Pepíku!“
Pepík uvěřil, protože Márinka, co se týče dodržení slibu, byla opravdu

příkladná, třebas byla kolikrát potom doma bita. Kdysi v záchvatu
horečné touhy po mourovaném koťátku slíbila půjčit na dva dny
Jindřichovi Matysovic dokonce tasemnici v lihu z kabinetu. Jenže
tenkrát to moc špatně dopadlo. Zrovna šel tatínek z kuchyně a hned
ji zastavil: „Copak to, Márinko, neseš pod zástěrkou?“ A když viděl
tasemnici v lihu, moc se zlobil. Našupal jí proutkem a dodal: „To je
školní pomůcka, Márinko, a těch se nesmíš ani dotknout! Za ty jsem
zodpověden! Za trest nehneš se z kuchyně celý den a do kabinetu
vůbec nesmíš!“

Potom dostala ještě od maminky a taky Cíla řekla: „„Jejna, Márinko,
vzít tasemnici ve „špiritusu“, to není jen tak.“

„Já ji slíbila jen půjčit, vzlykala tenkrát Márinka, „a já vím,
že není naše.“

Cíla řekla s pohrdáním: „„Bodejť by byla naše! Takový šmejd ve
špiritusu!“

Potom přišel Véna a šeptal jí, že Jindřich s mourovatým koťátkem
čeká na můstku před školou, jen aby poslala tu „semnici““— (Véna tak
říkal) — a koťátko bude její.

Márinka se jen vrtěla na židli, jak ji všecko bolelo, a také šeptem
mu pověděla: „„Rekni Jindřichovi, že tasemnice je — počkej — jak to.
řekl tatínek? No jako „„můcka“, víš?“ (Nemohla si vzpomenout. na
„pomůcku“) — „a že bych mu přinesla zejtra v poledne koláč s jaho
dama.“'

Potřásl Véna hlavou: „Prosím tě, pekařovic kluk se tě prosí o koláč!
To je zrovna tak, jako by tobě dával někdo „,semnici““ve špiritusu!
To já mu řeknu rovnou, že z „handlu“ není nic. On dá koťátko Pepíkovi
Pravdovic. Ten mu slíbil za něj bičiště! Cože je semnice? Můca,
viď,“ a odběhl.

Jindřich Matysovic po sdělení vzkazu Márinky natřásl koťátko a
řekl: „Když je tasemnice Můca, to je, že je jako pořád opilá. No jo!
Když vešpiritusu! Já nechtěl Můcu, já tasemnici. Byli bysme hráli di
vadlo: ,„Zakletá tasemnice““, a mohl se z ní udělat královský princ.“

II.
Pepík Pravdovic blahovolně dovolil, aby Márinka nesla nůši sama.

A když Véna podotkl: „,Heleď, Márinko, copak budu dělat já?“ hned
věděla: „Ty přece povezeš na vozíčku svačinu od Šetlíků.“

Márinka s nůškou na zádech, Véna s vozíčkem zrovna frnčeli k polím,
když panímáma Soubustovic uhání domů péct lívance. Pepík Pravdovic
pospíchá zrovna na pole.

Utěšeně přibývá lívanců na velkých mísách. Praženou polévku s ka
páním a čerstvými houbami nachystala po ránu. Však vstávala, nebyly
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4 hodiny. Teď ji jen přistrčí blíž na oheň. Lívance jsou jako mandle.
Sladkými povidly mazané, tvarohem sypané, smetanou pokrůpnuté.
A dost jich bude, rozhodně dost! Dnes je na poli mimo domácí jen
Rysačka. Ovšem, té se musí naložit hodně. Má hromadu těch dětí,
potom strejka Huklovic a dvě holky Fíbovic. To ještě jistě zbudou
lívance k večeři. Roztrhá je na malé kousky, trochu opeče a vrazí do
nich ňáké to vajíčko. Dá Pán Bůh, do čtyř počasí vydrží, a jak bude
poslední fůra doma, bude hej! K večeru rozhodně něco přijde. Sedne
obloha dost zčerstva. Drobné bílé mráčky šednou zároveň s ní a spojují
se do světlehněda tak, jak bývá před kroupami.

Oddychne si, přiloží. Na stole nechá přiklopené mísy lívanců a říká
si tiše: „Teď zas poběžím. V poledne najdu vše připravené.“

Potkává Márinku s Vénou. Ten se Šetlíkovic, Márinka s jejich pole
se šťastným úsměvem. Nesla nůšku! Teď už docela lehkou, že mohla
říci Vénovi: „Teď podrančíme!“

Volá panímáma Soubustovic: ,„Márinko, zajdi k nám, ať nevyhasne!
A vemte si, děti, lívanec! Je jich napečíno!“

Zvěst o lívancích byla zrovna rajskou hudbou pro uši obou. Pořádně
vytrávili cestou.

„Jen a — aby — bylyještě te — te — teplé,““hrká Véna s vozíčkem
kamenitou cestou.

„A jen abys nezačal, Véno, breptat! To bys toho moc v Praze ne
vyštudoval,““' natřásá se chlubivě Márinka s nůškou.

Lívance byly teplé. Jen že Márinka byla příliš pamětliva slov paní
mámy Soubustové, že je jich napečíno!““ A pozvala na lívance Toníka
Lukšovic, Kačku Burešovic, Vendu Brabcovic, Toníka Cetlovic, Mindu
Matysovic, Marču ředitelovic a kolik jiných. Tak se stalo, že z první
mísy zmizely lívance — řekla sama Márinka — „než by člověk řekl
„švec““. Že s jídlem roste chuť, se říká. Tady se to úsloví naplnilo. Má
rinka rozhodila ručkama: „Tři mísy! To je rozum! Na poli je Rysačka,
strejda Huklovic a dvě holky Fíbovic. Mají jedné plné mísy lívanců nad
hlavu.“

„A pantáta Soubustovic a Pepík Pravdovic a já,“ hlásí se Véna,
„já dostal teprvka jeden!“

„Takovejch lívanců bysme měli doma na půl roku!“ Márinka od
krývá druhou mísu. „Panímáma Soubustovic by beztoho řekla: „„Jezte,
děti, podle chuti!“

Najednou vlítla do dveří Emča Síkorovic. To ji tam tak postrčil
Eman Veselých. Ale za Emanem se ukázala Máňa Jindřichovic. Ta ho
tak drcla do zad, že letěl rovnou meziostatní a přirazil stoličku
s Žanynkou Dymákovic, kterou přitáhl prve Frantík. Žanynka ulizo
vala s lívance. Brala to s vrchu. Nejdřív pár kapek kyselé, husté
smetánky, potomtvaroh s povidly, a zrovna když sekla olízaným
lívancem na zem a volala: „Inej, inej'“ najednou byla na zemi i se
stoličkou.

Márinka zavolala: „„Ticho!Žanynko, nebeč! A cos to povídala? Inej?
Koukejme se! Takhle se jí lívanec? A seká se s ním o zem? Je to boží
dar! To se nesmí!“
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Pleskla ji přes ručičku a Frantík vykřikl: „Co ji otloukáš?“ A dal
Márince šturec.

Máňa s Emčou si pochutnávaly na lívancích a ostatní si brali také.
Eman hned kolik najednou. Frantík prohnal Márinku na dvůr a Ža
nynka se batolila za nimi. V tu chvíli spadla se schodu vedoucího na

dvorek z chodbičky a teď začala doopravdy. Frantík k ní utíkal, štíplji do lokýtku a ona začala ještě beznadějněji naříkat.
Márinka zašla do chléva, odvázala svou zamilovanou kravku Ma

čenku a vyvedla ji na dvůr. „„Heleď, Frantíku, jestli hned nepoběžíš
domů, pustím Mačenku! Ta tě prožene!“

Frantík chyt plačící Žanynku a už ji táhl za sebou. Vysadil ji před
vrata, udělal na Márinku dlouhý nos a zavolal: „Zejtra je taky den!“
A už byl pryč.

Márinka se chtěla pochlubit ostatním s Mačenkou. Proto ji vedla
pod okno kuchyně a zavolala pyšně: „„Helejte, jde se mnou jako pes.
Máňo, podej mi kousek chlebíčka, dám jí!“

Máňa odpovídala s plnou pusou: „„Chlebíček tu není! Já bysem ti
podala lívanec, chceš?“

|“„lak honem!
Inu, Mačerka slupla lívanec jako třešni. Olízla se div ne k očím a

dívala se toužebně do kuchyně. Do otevřeného okna přitočila se trochu
hlavou, shodila oba kořenáče s kvetoucími růžovými muškáty a Má
rinka řekla: ,„Copak ty já zasadím za chvíli. Tamhle je kolik kořenáčů.
Dejte Mačence ještě lívanec!“

Toník Lukšovic ochotně podával ten, do kterého právě už jaksi
váhavě kousl: „Tu máš, Márinko, dej jí! Já už nechci lívance ani
vidět!“ Najednou mu bylo skoro do pláče. Vzpomněl si, že říkala ma
minka po ránu: „„Dnesudělám k obědu svítek s povidlovou omáčkou“
Fanečku, takovou omáčku neumí nikdo na světě, než jejich maminka.
V tomhle parnu, ta by ovlažila! Svítek bude jen křupat. Ale v jeho
zoubkách ne, toto! Jen v maminčiných a tatínkových. On se tak nalá
doval lívanců, že nebude jíst ani zejtra. Možná, že bude bit. Že řekne
maminka: ,„/Tose patří, chodit vyjídat jinam a v poledne potom doma
nejíst?“ Viděl v duchu vypečený svítek,.v bílém hrnku se zlatým
proužkem lahodnou povidlovou omáčku, ale jen si sáhl na bříško á
řekl smutně: „Tam už se nevejde ani půl lžičky omáčky! Bříško je za
rovnané.“ Ještě dobře,že mají na odpoledne smluvené závody z „Lipek“'
k „Haltýři“. To se z toho vylítám!“

Márinka má ohromnou radost z obdivu ostatních, že se nebojí Ma
čenky. Jen se polekala, když hlásila Máňa: „Tak už nemusíš nasta
vovat ruku! Podávala jsem ti pro Mačenku po kolika lívancích. Už tu
není ani jeden.“ Věděla Márinka, že je zle. Také na čase náramně při
rostlo, ale ona nikdy nenechala ostatních v nesnázi. Proto i teďřekla:
„Uhánějte domů! Za chvíli tu budou Soubustovic s pole a bylo by zle!““

(Pokračování.)

Et
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S. Housková:

O princezně, která se bála vody.
Byla jedna rozmazlená princezna, která si celýden jen hrála a do

váděla. Kdyby byla jenom chudobným děvčátkem, řeklo by se o ní,
že je neposlušná a rozpustilá, ale ona byla princezna a proto se jí
každý bál pověděti pravdu do očí.

Její tatínek, starý pan král, ji měl tuze rád a všechno jí dovolil,
co jen chtěla.

Ta princezna měla ráda hezké šatičky, ale musila míti každý den
nové, protože každý večer byla tak ušpiněná a potrhaná, jako kdyby
nebyla princeznou, ale nedobrým klukem.

Princezna se vám, děti, ničeho na světě nebála, kromě vody. Když
se ráno probudila, tak ji oblékaly čtyři komorné a ty s ní každý den
měly stejný kříž. Když přinesly velké, zlaté umyvadlo, aby princeznu
umyly, dala se do takového křiku a rámusu, že to uslyšel tatínek
král. A ten, když viděl, že princezna pláče, vyvadil se s komornými a
poslal je i s umyvadlem pryč. Princezna byla celý den bez umývání, ale
jí to nevadilo. Nic si z toho nedělala, že už je od špíny černá jako ko
miník, byla hezky veselá a posmívala se služkám, že ji nesměly umýti.
Ne, to nebyla ani trochu hodná princezna a také jí neměl nikdo rád,
jen její tatínek a toho to také mrzelo, že je jeho princeznatak špinavá.

Jednou si hrála princezna sama v zahradě a bylo jí smutno. Ona
chtěla býti pořád jenom veselá. Šla tedy ke brance a dívala se ven, aby
si někoho mohla zavolati. Tu běžela okolo malá, chudobná holčička,
čistá jako obrázek a ani se nedívala do zahrady. Princezna si pomys
lila, že tahle holčička si s ní jistě bude hrát a zavolala proto hodně
hlasitě: „„Holčičko, pojď si se mnou hrát!“

Děvčátko se ohlédlo, kdo to na ně volá, ale když uvidělo umouně
nou princeznu, polekalo se, a bác — spadlo na cestě do veliké louže.
Mělo hodně strachu a plakalo. Nevědělo, že to na ně volá princezna,
protože si vždycky myslilo, že princezny jsou krásné a čisté. Na
štěstí přiběhla jedna komorná a pomohla holčičce vstáti.

Když viděla holčička, jaké má špinavé šatičky, které ráno dostala
čisté a ve kterých měla ještě týden chodit, začala nanovo plakat a
naříkat. Ani si nemohla očka utřít, protože i ručičky a botičky měla od
bláta. Při tom žalovala, že se tolik polekala toho ošklivého děvčátka
v zahradě a proto že upadla.

„Co jenom řekne maminka, až mne uvidí tak ušpiněnou!“
Princezna se mračila, ale při tom jí moc dobře nebylo. Lehtalo ji

cosi v krčku, že se bála, aby nezačala plakat. A při tom jí napadlo:
„Dám jí své šatičky za její, moje jsou lepší a jsou z hedvábí.“

Plna radosti běžela k holčičce a nabízela jí, že jí dá své šatičky.
Holčička vykulila oči a zavrtěla hlavičkou. „„Nechcitvé šatičky, jsou

umazány a potrhány, nechám si své a maminka mi je vypere.“
Protože byla hodnou holčičkou, řekla princezně: ,„,Chceš-li, pojď se

mnou, bude se ti u nás jistě líbiti.“
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Princezna, že ano, že půjde. A šly. Holčička bydlela v krásném do
mečku u řeky se svou maminkou. Ta ihned vyběhla z chaloupky a když
jí holčička vyprávěla, co se jí přihodilo, spráskla maminka ruce a řekla:
„Pro pána krále, ale vy vypadáte!l Musím vás honem obě vykoupat.“

Princezna se polekala a řekla holčičce a její mamince, že ona se ještě
nikdy nekoupala a že ani teď nechce. Voda je moc studená a ošklivá a
ona že se vody bojí.

Tu začala maminka litovat a hladit princeznu: ,„Ubohá princezno,“
pravila, „ty jistě nemáš maminku! Ta by ti takhle nedovolila chodit!
Jak mnohem lépe se má moje holčička!“

„Proč mne lituješ? Mám přece vše, co chci a nemusím se umývat
a koupat jako tvá holčička, a já jsem princezna.“

Holčičce bylo princezny líto, sedla si k ní na lavičku a vykládala
si s ní: „Líbí se ti u nás, princezno?“

„Líbí, ale my máme víc věcí a také je u nás hodně lidí. U vás
už nemáte nikoho?“

„Měli jsme také ještě tatínka, ale on nám loni umřel,“ řekla hol
čička smutně.

„Co dělal váš tatínek? Nosil také korunu, jako můj?“
Holčička se usmála: „Můj tatínek byl rybářem a lovil ryby. Často

mne brával s sebou k vodě a vypravoval mi krásné pohádky o rusál
kách, které jsou krásné a mají dlouhé bílé šaty. V noci, když svítí
měsíček, tančí rusálky a zpívají. Ach, to musí být krásné, viď, princezno!“

„Nebojí se rusálky vody?“ tázala se princezna. „„Tojá bychraději
chtěla být vílou!“

„Já zase ne,“ mínila holčička, ,,já jsem ráda, že jsem u matičky, a u té
je přece nejlépe.“

„Já už nemám maminku, holčičko, ale myslím si, že vypadala jako
tvoje.“

„Pojďte, děti, už je koupel hotova,“ volala je maminka.
„Víš, co,““navrhovala holčička, „nemusíš se koupat, ale zahrajeme si

na rusálky, chceš?“'
„Chci,“' řekla radostně princezna a byla ráda, že se nemusí koupat.
Maminka jim sundala šatičky a slíbila, že až si pohrají, že jim dá

chleba s máslem a medem.
Holčička se už chvíli šplouchala ve vodě, ale princezna si pořád

ještě netroufala.
„Není ta voda moc studená?“' Při tom strčila jen dva prstíčky do vany.
„Ach, je moc horká,““ vymlouvala se, ale holčička si jí ani nevšímala.

Drhla si houbou krček a kolínka a mydlila se statečně. A při tom byla
veselá a zpívala si písničku: „Víly, rusálky, eja hej!“

Princezna se hrozně divila, že holčička nepláče a aby na ni lépe vi
děla, vstrčila do vany jednu nožku, za chvilku druhou, pak si sedla
a než si to rozmyslila, co se s ní děje, už ji maminka mydlila a drhla.

Princezna se udiveně dívala na své ručky a nožky, že jsou stále svět
lejší a bělejší a měla z toho velikou radost.

Tak byty obě hodněveselé a šťastné, a když si dost nahrály, do
staly, co jim maminkaslíbila. Ach, jak to holčičkám chutnalo! Jaktěživ
nejedly nic lepšího!
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Večer si přišla komorná pro princeznu, ale ta bez holčičky nechtěla
jít, holčička zas, že nepůjde bez maminmky.

Od té doby žily všechny v zámku a maminka denně své holčičky umý
vala a koupala. Princezna se už vody nebála, ale byla hodnou, čistou
holčičkou až do své smrti.

Poznala, že je lépe býti chudobnou, ale čistou holčičkou, nežli špi
navou princeznou.

U E

"ye 8

Jan Milota:
Strašák v poli.

Hleďte, v poli strašák stojí! Právě na klobouk mu used
Starý frak má na sobě, vrabčák, hle, a cvrliká —
cylindr a hůl a deštník tlak si časem na strašáka
snad ku větší ozdobě? každé ptáče přivyká. —

Hůl a deštník pevnou rukou Večer zajíci pak přijdou,
k hrozbě zdvíhá obojí — reb je z lesa vábí chrást;
ale zdá se, že se nikdo strašák bude jim sic hrozit,
strašáka přec nebojí. cni klidně se však pást.
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J. Marcol Svoboda:

O opici Gogovi.

Začal školní rok a tím se opět probudil u školních dětí zájem
o Goga, protože žáci a žákyně v přestávkách za slunných dnů hráli
si sním na dvoře a krmili ho tím, co jim rodiče dali na desátou.
Josífek se cítil jaksi potěšen, že jeho Gogo, ostatně jím tak zaned
bávaný, jest středem pozornosti celé školy, a proto prováděl s ním
před četným obecenstvem různé kousky a výstupy, pokud silný hlas
zvonu nesvolal děti opět do tříd.

Nejčastějším působištěm Gogových skoků a darebačin byla zahrada,
kde hned prohnal sousedova kocoura, jenž se s ním rád poškádlil,
hned zase hnal se za motýlem, co usedl na plnící se hlávky zelí na
záhoně, kde Apolena okopávala a zalívala, hned se šplhal na plot,
zavolalo-li naň nějaké dítě za plotem, někdy zase pozlobil trochu psa
sultána, ale celkem jého kousky byly neškodné a strach před bitím
a vězením nedovolil, aby své dřívější rozpustilosti opakoval.

Dědeček se již dávno vzdal plánu, že jej vycvičí v poslušnosti na
slovo, paní řídící naň skoro ani nepohlédla od doby, co zabil sousedce
Bumbové kanárka, pan řídící měl již stokráte chut, že jej někomu
daruje nebo lacino prodá, ale na konec vždy zůstalo jen pří chuti a
Gogo zůstal ve škole a tropil neplechy dále.

Služka Apolena se s ním spřátelila zcela od doby, kdy zůstával vět
šinou venku a nedělal jí pod schody neřád, jejž musela poklízet, a
proto se vždy za něho, jako za nerozumnou, němou tvář, která za
nic nemůže, když něco vyvede, tuze přimlouvala, jinak by to vždy
byla ona, která vše nejhůře odnesla, protože Gogo byl pod schody a
ona musela zase jako dříve po něm uklízet.

A Gogo, jako by tušil, kdo jest jeho největší přímluvčí, pohopkoval
za ní po zahradě a pletl se jí pod nohy a třebas jej okřikovala a někdy
i trochu klepla, vesele prováděl svou dál. Apolena byla už jediná,
která mu jako zvířeti rozuměla, vše ostatní naň hledělo nepřátelsky.
To už vycítil.

A přece na konec ztratil přízeň Apoleninu navždy.
V zahradě v zadu byl veliký záhon zelí. Od jara měla tam Apolena

práce až až. Napřed s úpravou hlíny, aby byla sypká, bez kamínků,
protože děti rády srážely hrušky kamínky, jež posely celou zahradu
a na jaře nestačilo se ani kamení vysbírat. Potom přinesla z města
od zahradníka sazenice a trvalo tři týdny, než se sazenice trochu
ujaly. A ještě nebyl konec zalévání. Bylo suché jaro, sazenice schly a
nestačila jak podsazovat, tak polévat a polévat.

Konečně vyrostly zelné listy tak, že začaly pomalu se tvořiti silnější
středy, budoucí to hlávky. A zase nastala nová práce. Zlí běláskové
jako by byli našli ve školní zahradě ráj, lítali nad zelím ustavičně
a kladli vajíčka pod listí.
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Jak byla ráda, že se Gogo naučil motýle honiti, ušetřil jí mnoho
práce, vždyť co chvíle poslala ji paní řídící, aby bělásky zaháněla a
učelivá opice se tomu naučila od ní.

Ale všecky motýle přece neuhlídali, třebas jich zabili několik set.
Jednoho podzimního dne, kdy ještě bylo pěkné podletí a jen tu a tam
objevilo se první babí léto a vlaštovky se sháněly k poradám na da
lekou pout na jih, zašla si paní řídící na celé odpoledne do zahrady
a naráz honem sesháněla po Apoleně, a když ji našla, mlčky vedla
k zelí a ukázala na ožrané listy a pod nimi na chomáčky housenek.
Nová práce s tímto nepřítelem zelí a lidí. Uloženo Apoleně, aby zrána,
když budou housenky pod listím v hromádkách, zničila je rozetřením.

Ještě za silné rosy, sotvaže slunečko vyšlo, dala se Apolena do práce.
Tolik si dala záležet, tolik dávala pozor, a přece! Gogo se jí pletl zase

pod nohy, ale mrzuta šlehla jej proutkem, že si sedl nedaleko a jen
ji pozoroval. í

Po hodince odešla Apolena za jinou prací na pole a Gogo zůstal
v zahradě sám. Teď začal on hledati housenky. Nepotřeboval ani půl
hodiny a zelí, půl roku pěstované zelí, jež zabralo tolik času jak Apo
leně tak paní řídící, bylo roztrháno na kusy, že bylo jako po hrozném
krupobití.

K večeru bylo ve škole zase zle. Gogo prý nemohl v zahradě již nic
zkaziti! Jako na smích tomuto přesvědčení celé školy dokázal, že tam
bylo ještě dosti, co zkazit mohl, a to dokonale. Dostal několik holí
a zase se stěhoval pod schody.

Ale nejhorší ze všeho bylo, že navždy ztratil přízeň dobré služky
Apoleny, jež jej od sebe zaháněla, kdykoliv se jí ukázal na očích.

Ve škole se cítilo, že jest opice jen na zlost a jen pustnoucí zahrada
zabránila, že ji neprodali v městě.

PÁ
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O zajíci.
Chumelilo. Na polích i v lese bylo již sněhu, že nohy do něho hlu

boko se bořily. Na silnicích byly vysoké závěje sněhu. Těžká byla tu
chůze, zvláště pro ty, kteří první cestu prošlapávali. Zima uchopila
se vlády vší silou, jako by chtěla ukázati svoji moc a neúprosně tlačila
se do příbytků lidských, do hnízd a úkrytů zvířat.

Po silnici osadou kráčel hajný s otýpkou sena na rameni. Za vesnicí
zamířil do polí a těžce prošlapával si cestu zasněženým polem. Když
došel do trati pod skalou, zabodl do sněhu hůl, na niž zavěsil otep
sena. Potom vydal se na zpáteční cestu.

Kdybychom mohli pozorovati, co se dělo dále, viděli bychom, jak
ke známému místu přispěchali vyhublí zajíci, aby ukojili hlad, který
zimou krutě na ně doléhal. Vždyť již pustili se do okusování mladých
třešní, které vysázel na mezi svého pole soused Záhora. Zapomněl
jich olíčiti vápennou směsí, která měla je před zajíci ochrániti. Ale což
divu! Hlad je zlý a proto musíme jim i tento přečin odpustiti. I do
zahrad a polí zabíhali a s chutí ohlodávali kůru mladých jabloní!
„Stopy tlapek zřejmě tomu nasvědčovaly. V kruté zimě přibližuje se
ráda zvěř k příbytkům lidským, jako by důvěřovala, že člověk ustrne
se nad ní a poskytne jí pomoci. A citliví lidé rádi pomáhají zvířatům,
která trpí zimou a nedostatkem.

„Měli jsme velikou radost, když jednoho dne čeledín Josef přinesl
nám živého zajíce.

Zaběhl za silných mrazů až na mlat, kde ležely rozházené zbytky
sena. Tak podařilo se mu bojácné zvíře chytiti. Držel ubohého za
jíčka v náručí, který pln úzkosti velkýma očima na nás pohlížel. Ta
tínek poznamenal, že není dovoleno u nás zajíců dle libovůle se zmoc
niti a že jej, až si ho dobře prohlédneme, opět na svobodu pustíme.
Všimli jsme si, že nápadně podobá se králíku. Těch chovali jsme
v budkách plné stádo. Srst jeho byla kromě bílého břicha barvy při
hnědlé šedé. Byl zbarven jako hlína. Tak jsme si vysvětlili, že těžko
je ho rozeznati, schová-li se za hrudu nebo když přikrčí se k zemi.
Uši byly dlouhé jako králičí a svědčily, že má v nich výborný sluch.
Každé sebe menší hnutí pozoroval. Oči byly velké a zajímavé tím,
že krátká víčka jich neuzavírala. Nemůže jich dovříti ani při spaní a
proto prý se říká, že zajíc spí s otevřenýma očima. Na nohách viděli
jsme prsty, opatřené tupými drápy. Prstů napočítali jsme na předních
nohách po čtyřech, na'zadních po pěti. Všimli jsme si dále, že zadní
nohy jsou delší předních. To je příčina, že zajíc utíkaje s kopce, dělá
časté přemety. Do kopce utíká se mu mnohem lépe. Otec nám po
věděl, jak si zajíc počíná v nebezpečí. Neutíká stále týmž směrem, nýbrž
častěji jej mění. To se říká, že zajíc kličkuje.

Běží-li za ním pes, utíká stále vpřed, co zatím zajíc uhne se na stranu.
Tím získává času, aby pronásledovateli unikl. Potom otevřel čeledín
zajíci hubu. Viděli jsme v ní zuby a jazyk. Nápadně větší zdály se
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nám zuby přední. Byli jsme poučeni, že zuby tyto neustále mu rostou,
takže zajíc nucen je jimi tvrdé předměty ohlodávati, aby se mu ubrou
sily. I naši králíci rádi ohlodávali dřevo a proto se zvířatům těmto
říká „„hlodavci“.

Všimli jsme si, že horní pysk je rozpoltěn a uhodli jsme, že je tak:
proto, aby mu při hlodání nepřekážel.

Po stranách pysku viděli jsme vousíky, jež za tmy zvířeti dobrou.
službu konají. Slouží mu jako čidlo hmatu. Myslivci mají pro pojme
nování částí těla zajícova zvláštní výrazy. Tak boltcům ušním říkají
sluchy, očím světla, nohám běhy, ocasu pírko, krvi barva. Pojmeno
vání ocasu zvláště je případné, poněvadž je poměrně velmi malý.

Pozorovali jsme již v létě zajíce, jak rád zabíhal do jeteliny, zelniště,
na mladé osení, což vše výborně mu chutnalo.

Lidé, znajíce jeho příslovečnou bojácnost, dávají na pole strašáky,
tyčku s příčním bidélkem, které obalí starým šatstvem a nahoru na
strčí klobouk. Zajíci jsou toho domnění, že někdo hlídá pole. Tak chrání
majitelé pozemků úrodu, zvláště tam, kde blízko lesa se rozkládají.

Zajíc má mnoho nepřátel. Jsou to lišky, kuny, kolčavy, draví ptáci
a v prvé řadě člověk.

Kdyby se zajíci tak hojně nemnožili, byli by již dávno vyhynuli.
Mívají do roka až čtyřikrát mladé, a to vždy po čtyřech a i po pěti,
v březnu po prvé, v srpnu naposiedy.

Zajíc je pronásledován pro chutné maso a pro kožišinu. Z chlupů
zaječích zhotovuje se plst na klobouky. Nesmějí se však stříleti po
celý rok, nýbrž jen v té době, kdy neodchovávají mláďat, totiž od
srpna do ledna.

Na podzim pořádají se na zajíce veliké hony. Střelci jdou polem
s honicími psy v dlouhé řadě a neušetří z nich jediného.

Tenkráte bývá pro zajíce zlá doba. Ale přece jen některým podaří
se uprchnouti. A po těch chvílích pronásledování nastanou zajícům
doby ještě krutější. Vlídná obloha zatáhne se tmavými mraky a sníh
zasype pole i lesy. Udiveně pohlíží zajíc na změnu celého okolí. Za
padlo osení, poslední zbytky uvadlé trávy na mezích a nikde není
potravy.

A přece hlad krutě se ozývá. Mrzne, až šindeláky na střechách
praskají. Severák shání vločky sněhové a zima tlačí se neúprosně do
příbytku zajíčkova. Občas rozběhne se po bílé pláni, zadívá se do kraje.
zkoumavě, zda by nějak hladu neukojil. Nedaleko na mezi jsou šíp
kové a trnkové keře. Zamíří tam a ohlodává studenou, omrzlou kůru
keříků. Tak plynou zvolna den za dnem, jeden horší druhého. Ale
konečně přece ušáčkové dočkají se slavného vzkříšení.

Paprsky sluneční rozlejí se po zasněžené pláni a teplem svým roz
pouštějí led a sníh.

Praménky zurčí s polí a strání a zakrátko zadýchá celý kraj jarní
svěžestí a mladostí. A ta všeobecná radost a slavný ples jarního pro
buzení uchvátí i našeho zajíčka.

Vždyť zakrátko zazelená se bujné osení a pozve ho k hodům po dlou
hém postu za doby zimní. Tuší, že nastanou krásné dny jarní a letní,
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v nichž zapomene na svízele, které bylo mu přestáti. Pole zazní krás
nými písněmi, vůně pestrobarevných květů naplní čistý vzduch a šu
mot větví hustých korun lesních stromů uspí ho na lůžku pod keříky
habrovými s novými nadějemi lepších dnů.

ZA
Rudolf Steiner:

O malé a velké fialce.
Byla jednou v lese, kde slunko pronikalo stromovím, fialka, skromná

fialka pod stromem, který měl veliké listí. A ta fialka mohla hleděti
otvorem v koruně stromu. I spatřila otvorem v lese, kterým se dívala,
modré nebe. Spatřila modré nebe po prvé v životě, neboť rozkvetla
teprve onoho rána. Fialka se ulekla, když spatřila modré nebe, a ve
lice se bála. Ale ještě nevěděla, proč se tak velice bojí.

Tu běžel kolem pes, pes, který se nezdál dobrým, který se zdál po
někud kousavým a zlým. A fialka otázala se psa: „Pověz mi, co je to
tam nahoře, to modré, co je jako já?“

Neboť nebe bylo modré jako fialka.
A pes ve své zlobě pravil: ,,Ó, to je obrovská fialka, jako ty, a tato

obrovská fialka je tak veliká, že ti může hrozně nabít.“
A fialka bála se ještě mnohem více, neboť myslela, že ta fialka na

hoře tak vyrostla proto, aby ji malou bila. I stáhla lístečky svého
květu, nechtěla se už dívat vzhůru k té veliké fialce a ukryla se pod
velikým listem stromu, který byl právě stržen závanem větru. A tak
zůstala po celý den, neboť se ve své hrůze skrývala před velikou fial
kou nebeskou.

A když přišlo ráno, malá fialka po celou noc ještě ani oka neza
mhouřila, protože stále jenom přemýšlela, jak je to s tou velikou
nebeskou fialkou, kterou měla býti bita. A stále čekala, že teď, teď

„přijde první rána; ale nepřišla.
©Zrána pak vylezla fialka, protože už vůbec nebyla znavena, neboť po
celou noc jenom přemýšlela — a fialky jsou znaveny, když spí a ne
znavují se, když nespí. A první, co fialka viděla, bylo vycházející slunce
a ranní červánky. A když fialka viděla červánky, přestávala se báti
a radovala a veselila se z nich.

Když se pak ranní červánky ztrácely, zjevovalo se opět zvolna
bělostně modré nebe. Modralo se čím dále tím jasněji, a fialka si opět
vzpomněla na to, co jí řekl pes: že je to veliká fialka, která jí malé na
bije. .

A hle, vtom kráčel tudy beránek. Tu chtěla se ho fialka také zeptat,
co je to tam nahoře.

„Co je to tam nahoře modrého?'““ otázala se ho.
A beránek odpověděl: „Je to veliká fialka* modrá jako ty sama.“
Tu ulekla se malá fialka znova, neboť si myslela, že jí beránek řekne

totéž; co jí řekl zlý pes. Ale beránek byl dobrý a zbožný. A ježto se
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na ni tak vlídně a laskavě díval, zeptala se ho ještě: ,,„Ach,dobrý beránku,
pověz, bude mne ta veliká fialka tam nahoře bít?“

„Ó ne,““odpověděl beránek, „nebude tě bíti, je to veliká fialka,a její
láska je o tolik větší než láska tvoje, oč ona sama je modřejší než ty.“

Tu malá fialka ihned pochopila, že to nahoře je veliká fialka, která
ji vůbec nebude bíti, a že je tak veliká proto, aby mohla více milovati.
Ze veliká fialka bude malou fialku chrániti přede vším, co na světě
je nepřátelského. I bylo malé fialce dobře, neboť všechna modř veliké
nebeské fialky se jí najednou zdála jako láska Boží, kterou byla se
všech stran zahrnována. I vzhlížela malá fialka vzhůru, kdykoli se chtěla
modliti k Bohufialek.

Přel. Otto F. Babler.A
(P “ —

Jan Milota:

Překvapení.
Malý Jeník ráno, Měli dlouhé uši,
jak byl v košilce, tělo samý chlup;
pustil on se k háji — jeden panáčkoval,
byl tam ve chvilce. pak si ještě dup!

Jak by ne, vždyť přijel „Co to je?“ dí Jeník,
se svým koníkem! „kočka ani pes!
Vytáhl ho z kouta Začínám se báti —
v chvatu velikém. kampak jsem to vlez?“

Ale překvapení Matku začal volat
jej tam čekalo: Jeník zoufalý —
rázem tré tu zvířat zajíci se lekli

: z trávy vslávalo! a hneď prchali. 4
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J. Svensson:

Za záhadným mužem do hor.
Přel. J. Veselský.

(Pokračování.)

Vtom Rek, jenž běžel stále vedle nás, začal hlasitě štěkati. Vzpřímil
uši a hleděl upřeně ke skalní stěně. Pohlédli jsme tedy také v onu
stranu a spatřili jsme nahoře u samé skály několik bílých, pohybu
jících se bodů.

„Co to asi je?“ zeptal jsem se.
Karlík, maje bystrý zrak, prohlédl si to důkladně a zvolal: „To

jsou jistě ovce!“
„Opravdu, ovce? Karlíku, to by bylo nádherné! Nic lepšího ne

potřebujeme.“
Pohlédl na mě udiveně: ,,„Cobychom z toho měli, kdyby to byly

ovce?“
„Co bychom z toho měli? Hned uvidíš! Pomysli si: kdyby se nám

podařilo chytnout ovci, která má mléko, měli bychom se čeho napít!“
„Pravda! Ale kdo ví, mají-li nyní ovce mléko?“
„Jistě mají!“
Oči Karlíkovy zajiskřily se radostí. Ale hned se zase rozsmutnil:

„Ale jak chytnout takovou ovci? Běhají přece rychleji než my!“
„Některou už chytneme,““ ujišťoval jsem. „Uděláme to tak: napřed

uvážeme Reka na provázek, aby nám ovce neplašil. A když už bu
deme na místě, tu podržíš psa a já budu chytat ovce. Postarám se už,
abych pořádně honil!“ Karlík uznal můj plán za znamenitý.

Zavolal jsem tedy Reka, vyňal jsem z kapsy provázek a přivázal
jsem mu to na krk. Sli jsme k návrší pomalu a opatrně. Čím více
jsme se přibližovali k ovcím, tím nepokojnější byl Rek. Ale byl to dobrý
ovčák a podařilo se nám ho uklidnit, třebas časem nemohl se zdržet
vrčení a dral se celou silou vpřed. Ale Karlík ho držel pevně za
provázek.

Tak jsme přicházeli vždy blíže k ovcím, které, jak se zdálo, si nás
nevšímaly. A snad byly tak krotké, že se nás nebály. Teprve když
jsme byli asi sto krokův od nich, pozdvihly hlavy.

Hned jsme se zastavili. Velká, silná zvířata hleděla na nás chvíli
pokojně a pak začala znovu škubati trávu.

„lo jsou jistě ovce z nějaké blízké ohrady,“ pravil jsem bratrovi.
„Jsou docela krotké.“

„Ach, kdybys tak některou chytil!“ vzdychal Karlík.
„Chytnu. Zdá se, že všechny mají mléko.“
Sli jsme znovu opatrně -trochu kupředu, takže jsme nebyli od nich

dále než nějakých dvacet kroků. Tu všechny pozdvihly hlavy a hle
děly přímo na nás. Náhle se celé stádo bez poplachu obrátilo a šlo
k jihu, k blízké již skalní stěně.
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Karlík začal již vzdychat, že nebudeme míti mléka. Ale vtom právě
spatřil jsem ve skále výklenek, jakoby jeskyni dosti širokou. Hned
jsem si udělal plán a pravil jsem bratříčkovi: ,„No, nyní je dosta
neme. Pohleď, Karlíku, tam je jeskyně a musíme tam ovce zahnat,
ale hned! Stůj tady s Rekem, já půjdu dolem a pak už je tam za
ženeme!“

Zatočil jsem se půlkruhem v bok ovec a stanul jsem před nimi
zdola. Karlík pak šel s Rekem shora, takže se celé stádo octlo v uza
vření mezi Karlíkem a skalou. Vyhráli jsme!

Klidně a bez námahy se nám podařilo zahnati pěkná zvířata k jes
kyni. Vešla tam všechna pokojně a stanula v koutě pod stěnou. Ani
ve snu jsme se zajisté nenadáli, že to půjde lak lehce.

Aby nám pak žádná z chycených ovec už neutekla a nepřitáhla
za sebou celé stádo, postavili jsme Reka na stráž uprostřed vchodu.
Nyní bylo už snadno vydojiti některou ovci a doma jsme už častěji
vídali, jak se to dělá. |

Poklekl jsem k první s kraje, ale vtom nová obtíž! Kde vzíti nádobu
na mléko? Neměli jsme ani dojáku, ani šálku, ani sklenice. Nevěděli
jsme, co počíti. Přicházelo nám na mysl to i ono, rozhlíželi jsme se po
celé jeskyni, ale nebylo tam nic, do čeho by bylo možno vydojiti mléko.

Konečně Karlík nalezl pomoc. Sňal svou čapku, o koleno otřepal
s ní prach i písek, rukou prohloubil v ní důlek a podal mi ji.

„Tu máš, Jeníku, do toho je možno dobře dojit.“
Vybuchl jsem smíchem, tak se mi ta myšlenka zdála podivnou, ale

skutečně, do čapky bylo možno pohodlně vydojiti mléko. Poklekl jsem
tedy opět, Karlík přidržoval čapku a já jsem dojil bělounké jak sníh
a teplé mléko. Když čapka byla již plná, vypil ji bratříček douškem.

„Dobré?“ zeptal jsemse.
„Znamenité ! Voní květy a bylinami.“
„Co pravíš? Opravdu tak voní, či se ti to jen tak zdá, nebo se ti

chtělo velice pít?“
„Opravdu, Jeníku; voní květy a mateřídouškou. Takového chutného

mléka jsem ještě nikdy nepil. Dej mi ještě a hodně!“
„Podstav čapku, můžeš pít, kolik budeš chtít!“
Jistě ho velmi trápila žízeň, neboť pil čapku za čapkou. Potom jsem

se i já napil několikrát za sebou. Skutečně, jak pravil Karlík, byl
to znamenitý nápoj! Mléko mělo výbornou chuť, jako by bylo při
praveno s kořením.

Když jsme se už dosyta napili, pustili jsme celé stádo na svobodu.
Ovce vyšly zvolna a klidně a začaly znovu škubati trávu.

Cítili jsme se náramně osvěžení. U vchodu do jeskyně usedli jsme
ještě na chvíli a pes se usadil mezi námi. Odvázal jsem mu provázek
s krku.

„„Ubohý pes!“ zvolal Karlík. „Od rána nedostal nic ani pít, ani jíst.“
„Pravda, musíme i Rekovi něco dát.“
Vyňal jsem z kapsy dva zbylé kousky chleba a jeden z nich jsem dal

věrnému psu. Polkl jej najednou. Karlík následoval hned mého pří
kladu a dal také Rekovi jednu svou skývku. Náš čtvernohý přítel
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projevil nám za to velkou vděčnost. Šlehal ohonem, přisedal na
předních nohách a pokoušel se hned mne, hned Karlíka lízati po tváři.

Posílení dali jsme se na cestu podél velké skály. Ovce byly tak za
ujaty škubáním trávy, že si sotva povšimly našeho odchodu. Za to
Karlík zavolal k nim na rozloučenou: „Buďte zdrávy! Děkuji vám
za dobré mlíčko!“

o. Ležící kůň.

Nyní se šlo zcela jinak. Byli jsme jako znovuzrozeni.
Ale co zvláštního! Šli jsme stále a vlastně běželi jsme, a nemohli

jsme dojíti ke konci skalní stěny. Zmocnila se nás znovu únava,
takže jsme se už jen vlekli. Vtom Rek stanul, vzpřímil uši a začal
vrčet i štěkat.

„Copak je tam zase nového?“' řekl Karlík. Poněvadž jsme však
nemohli nic spatřit, šli jsme dále. Ale za několik minut Karlík znovu
zavolal: „Nyní už vím, co je to!“

I já jsem spatřil v té chvíli hlavu koně, vyvstávající na okraji
malé prohlubně! Rek začal znovu štěkati, proto jsme ho přidrželi,
neboť mně napadla jistá myšlenka.

„Máme dnes štěstí, Karlíku,“ pravil jsem, „tam leží kůň. Je třeba
ho chytit.“

„Ano, ano, Jeníku, a potom si na něj sedneme! Ó pak všechno půjde
rychleji a nebudeme se již tak trápit!“ odpovídal Karlík s tvářičkou
rozjasněnou radostí. „Ale musíme dát dobře pozor, aby nám neutekl!
Kůň není ovce a není tak snadno jej chytit.“

„Vím to, Karlíku, ale i koně jsem již někdy chytal. Půjdu sám
napřed a ty zde podrž Reka.“

„Dobře. Dej jen pozor, aby ti kůň neudělal něco zlého!“
Opatrně jsem postupoval ke koni, ale hleděl na mě zcela pokojně

lesklýma jak sklo očima a ani se nepohnul. Šel jsem stále po prstech
a když jsem už přišel ke koni na délku ruky, poklekl jsem. Srdce
mně bilo jako kladivo, neboť jsem se obával, aby se kůň nezdvihl a
nezačal kopat kopyty; bylo to trochu nebezpečné, ale bylo už pozdě
se vracet. Sklonil jsem se a položil jsem měkce dlaň na hřívu ohrom
ného zvířete. Měl jsem jej tedy v rukou...

Cítil jsem, že se kůň lehce zachvěl, ale nepohnul se. Hladil jsem jej
tedy po šíji a současně jsem vytahoval z kapsy provázek. Konec
provázku jsem vložil koni mezi zuby, protáhl jej pod jazykem a za
vázal pod čelistí. Potom jsem mu přehodil provázek přes krk a uvá
zal po druhé straně v podobě uzdy. Tak bylo všechno hotovo; měli
jsme jezdeckého koně...

Zavolal jsem Karlíka. Objevil se hned s Rekem, který obešel opatrně
koně kolem dokola a ovoněl ho se všech stran. Přes to všecko kůň
ležel pokojně v trávě. Začali jsme naň volat, aby vstal, ale všechno
nadarmo. Tu jsem pravil: „„Nechce-li vstávat, posaďme se mu přímo
na hřbet a popožeňme ho!“
©Také Karlík uznal tento způsob za nejlepší. Než jsme však sedli na
koně, zeptal se se starostlivou tváří: ,,„Avíš, čí je to kůň?“
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„Je to jistě některý z našich koní, chodí časem daleko za pastvou.
Neboj se, Karlíku, já jsem už nejednou chytil koně v poli a projížděl
jsem se na něm.“

Slova ta upokojila Karlíka a tak s čistým svědomím vylezli jsme
koni na hřbet. Usedl jsem na předku a bratr s mou pomocí posadil
se za mnou. Nyní bylo už jen potřeba donutit koně, aby vstal.

Kázal jsem Karlíkovi, aby se mě pevně držel, levou rukou chopil
jsem se uzdy a pravou chytil jsem se za hřívu a začali jsme vykři
kovat: „Hop! Hop! — Vijo! Vijo! ——Hep!“

Křičeli jsme a bili jsme koně nohami do boků, ale — divná věc —
nic to nepomáhalo. Kůň obracel hlavu v pravo i v levo, ba obrátil
hlavu i do zadu a hleděl dobrodušně na malé jezdce. Nemohli jsmé
to pochopit, neboť ani křik, ani trhání za uzdu, ani bití nohama nic
nepomáhalo.

Konečně pravil Karlík, drže se mne oběma rukama: „Víš co, Je
níku, kdybychom tak měli bič, hned by vstal!“

„Ano, ale nemáme ho.“
„Táhni silněji uzdou!“
Začal jsem táhnouti za uzdu, bili jsme koně znovu nohama i ru

kama, křičeli jsme stále hlasitěji: hep! hep! — kromě toho i Rek
začal z celé síly štěkat, ale kůň si z toho nic nedělal. Zdvihl jen
několikrát hlavu do výše a ležel dále na trávě; zřejmě pokládal to
všecko jen za žert.

seděli jsme tedy chvíli bezradně, ale vtom Karlík zvolal: „„Jeníku,
pohleď, tam dole roste nízký kef; uřež z něho silný prut a bude bič.“

„Vy máš dnes samé dobré nápady, Karlíku,“ pochválil jsem jej.
„Počkej, hned přinesu prut. Ale zatím dej pozor, seď pokojně a drž
pevně oprať.“ í

Slezl jsem s koně a dal uzdu Karlíkovi. Běžel jsem dolů, uřezal
jsem nožem dva silné pruty s keře, očistil je z listí a halouzek a
jeden z nich dal jsem pak bratrovi. Usedl jsem znovu na koně a
začali jsme ještě jednou volat, bijíce koně pruty: „Hop! Hop! Brr!
— No, vstávej!“

K neuvěření! — Kůň se nechal bít, ale ani mu nenapadlo vstávat!
Jako by docela ani necítil ran. Pravil jsem tedy bratrovi: „Karlíku,
mně se zdá, že kůň ani necítí bití“

„Opravdu?“
„Vak se mně zdá. A pravděpodobně všechno to jen proto, že když

sedíme na koni, nemáme dost síly.“
„Co tedy dělat?“
„Zdá se, že budu musit ještě jednou slézt. Postavím se vzadu za

koněm, a pak uvidíš!“ To řka, slezl jsem s koně, hodil jsem uzdu
Karlíkovi a postavil jsem se za ležícím zvířetem.

„Dej nyní pozor,“ zvolal jsem, „„abys nespadl, až se kůň zdvihne!
Držíš pevně provázek?“

„Ano, jenom bij!“
Zpozoroval jsem, že kůň obrátil ke mně hlavu trochu nepokojně

a hleděl bokem. Odešel jsem od něho několik kroků a potom máchaje
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prutem znovu jsem přiskočil a zakřikl na koně z celé síly. Kůň postavil
uši. Rek mi pomáhal štěkáním.

„Dej pozor, Karlíku!“ zavolal jsem ještě jednou a udeřil koně
celou silou. To mělo účinek. Ale běda mi! Stalo se něco zcela jiného,
než jsem očekával.

Zvíře dosud pokojné náhle vyskočilo a postavilo se přímo. Karlík
sjel skoro k ohonu a začal křičet: „„Jeníku, na pomoc! Spadnu!'

„Nepouštěj provázek!. Drž se pevně za provázek!
Dovedl ještě včas ovinouti provázek okolo ruky, jinak. by byl

spadl. Tak visel vlastně na koni. Kůň stal se nyní ještě divočejším.
Otevřel tlamu, otáčel hrozně očima a bil silně ohonem. Byl to pro mě
strašný pohled. í

Karlík křičel hrozně. Měl jsem o něj smrtelnou úzkost. „Seskoč!“
volal jsem. Ale nemohl tak učinit, neboť měl provázek pevně ovinutý
kolem ruky.

Náhle se kůň postavil na přední nohy, skočil ještě několikrát a
uháněl s mým bratříčkem směrem jihozápadním. Všechno to se stalo
v jedné chvíli.

Běžel jsem za nimi z celé síly a Rek, který dohonil koně, chtěl
ho chytit za nohu.

„Karlíku, slez na zemi! slez na zemi!“ volal jsem stále. V od
pověď uslyšel jsem jen drásající křik chlapce, který ležel na hřbetě
zdivočelého koně.

Po několika minutách zmizel kůň i jezdec za hroznými skalami.
(Pokračování.)ze

Stopy Boží.
Před několika roky cestoval francouzský učenec pouští. Jako prů

vodce si vzal jednoho Araba. Když slunce zapadalo, prostřel si Arab na
zemi koberec a začal se modlit. Když dokončil, tázal se ho učenec: ,,Co
děláš?“

„„Modlím se.“
„Modlit, modlit — a ke komu?“
„K Allahovi, k Bohu!“
Učenec se zasmál a pravil: „Viděls už někdy Boha?“
„Ne.“
„Hmatals už někdy Boha rukama?“
„Ne,“ |
„Pak jsi blázen, když věříšv Boha, jehož jsi ani neviděl, ani neslyšel,

ani nehmatal.“
p: Arab neodpověděl na to nic -a šel spáť. Ráno vstal před východem
slunce a šel se modlit. Když vycházel ze stanu, potkal učence, který
mu ukazoval stopy v písku kol stanu a pravil: „V noci zde byl
velbloud.““ Arab pohlédl na učence a pravil: „Viděl jste velblouda ?“

„„Ne.“

L. Kulička:
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„Hmatal jste velblouda rukama?“
„Ne.“
„Ale pak jste podivný učenec, když věříte ve velblouda, jehož jste

ani neviděl, ani neslyšel, ani nehmatal.“
„Ó,““ odpověděl učenec, „ale zde v písku jsou jehostopy!“
Vtom vycházelo slunko v nádheře barev, jež v Orientě je tak

zvláštní, majestátně shlíželo na celý kraj, ozářený paprsky. S hlubo
kým pohnutím zahleděl se Arab na slunce a pravil k učenci: „Zde
vidíte stopy Stvořitelovy, teď musíte uznat, že Bůh jest!“

zes
Alois Dostál:

Přepadení.
Dějepisná črta.

Dosti hrbolatou a nerovnou cestou hrčel lehký povoz, tažený starým
koněm. Zakryt byl režnou plachtou, zvláště vzadu dobře utaženou,
aby se lupič do vozíku nedostal. Také ostražitý pes dával znamení,
šel-li kdo kolem po vyšlapané stezce.

Bylo umrzlo a půda posypána běloučkým sněhem. Vánoce se blížily
a za málo dní se mělo na veřej psáti: „Léta Páně 1511.“ Kočové
příliš koně nehnali. Nebylo také na spěch. Na rolích se pracovati ne
mohlo, v domácnosti se obsloužil pouze chlév a poopravilo se, co
v létě se porouchalo. A nyní před svátky ustalo se i přísti při borové
louči.

Na kozlíku krčili se k sobě dva rozrostlí junáci. Na těle měli ovčí
kožichy, na nohou houně, seděli v hrachovině. Čepice si stáhli na uši
a ruce měli v palcových rukavicích. Otěže si uvázali ke klanici a bič
měli zabodnutý ve slámě. Od úst jim táhla pára, občas zamnuli ruce
a postěžovali si, že z lesů fouká mrazivý vítr.

Ani neměli chut na chléb, který si vzali do kapes. Něco teplého
do žaludku bylo by jim milejší.

„Čekej, na hradě dostaneš ohnivé víno,“ pousmál se starší junák a
už hlasem naznačoval, že něco takového nečeká. |

„Ano, víno,“ nadhodil druh, „ale z rybníka, který panské sídlo
obtéká.“

„Ani to ne, poněvadž je vodní hlaď promrzlá,“ vysvětloval kamarád.
„„Nedostaneme-li, můžeme si v lochu koupiti,“ hrdě pronesl starší

junák, Vavřinec, syn svobodníka Martina Holého z Dobroutova. Při
těch slovech sáhl na opasek.

„Jenom abys neztratil grošíky, které musíme v Polné odvésti na
hradě,““ upozorňoval mladší jinoch, Lukáš, syn Jana Holého též z Dob
routova. Byli to bratranci, otcové jejich měli lány vedle sebe a
dvorce jenom sadem oddělené. í

„Ano, dvě kopy grošů českých, širokých,“ potvrzoval Vavřinec, „a
něco na útřatu.“
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Ráno vysázeli je majitelé usedlostí synům, aby peníze odvedli
v Polné v kanceláři pana Hynka Bočka z Kunštátu a na Polné, jak
bylo jejich povinností. Oba byli rádi, že mají vlastní půdu, nemusí
robotovati, že pojednou zaplatí a potom jsou volní — svobodní.

Přede dvěma roky, když se psalo 1509, v úterý velikonoční, vypra
vili se bratři do Polné, vědouce, že pán jest přítomen. Pamatovali, že
předkové jejich byli svobodníky, ale potom se na to zapomnělo.
Umluvili se, že poprosí pana Bočka, aby jim udělil svobodu. Mnoho
pěkného o něm slyšeli, že jest k lidem nakloněn. Snad vyslyší jejich
prosbu a udělí jim svobodu, která na dvorcích jejich od dávných dob
spočívala.

Stěstí sousedům z Dobroutova přálo, zastihli rytíře na hradě, byli
k němu předpuštěni a nalezli ho v dobré míře. Ochotně je přijal a
k žádosti jejich nechoval se odmítavě.

“í„Ale zcela vás nepropustím,
u vás zůstane.“

řekl po malé úvaze, „jakási závislost

Sousedé čekali, jaké podmínky budou stanoveny. Nadáli se, že zdar
ma to nebude.

SCA
(Pokračování.)

Ze strýčkovy mošničky žertíků a vtipů.
Čtvrtý živel. Učitel: „„Které jsou čtyři

živly?“ — Zák: „„Voda, vzduch, země
a — a —'“' — Učitel: „„No, co bývá
nejčastěji příčinou neštěstí?“ — Žák
(radostně): „„Automobil!““

Mateřská řeč. Učitel: „„Pavlíku, co
rozumíš slovy: mateřská řeč?““— Pavlík:
„Když maminka říká našemu maličké
mu: Duci, duci, duc, kukůč! a mu-mu
mu-mu!“

Žalobníček. „„Maminko, ať dá Karlík
pokoj, dýchá pořád na teploměr a už
tu nemůžeme horkem vydržet!“

Neštěstí. „Tatínku, já jsem polkl
to jablko, které jsem měl schovat pro

OA

maminku... — Tatínek: „„Ale,chlap
če! —.A bolí tě to moc?““ — „„Nebolí,
tatínku! Já jsem ho napřed rozkousal.““

Zbytečné. Matka: „„Umyj si ruce, než
půjdeš do školy'!““— Synáček: ,,Proč, ma
minko? Vždyť pan učitel neuvidí, že
je mám špinavé. Nehlásím se nikdy!““

V příredepise. Učili jsme se o lasičce.
Pan učitel vyvolal nepozorného žáka
B. K. a zeptal se ho, jakým způsobem
skočí lasička na zajíce, když mu chce
vyssát krev. Žák B. K. odpověděl:
„„Lasička skočí zajícovi do jícnu.““ Srdeč
ně jsme se tomu zasmáli. (Bohumil
Stehlík, V. tř. obecná, Třebíč.)

Třetí soutěž znalosti.
Kdo to ví?

1. Kdo napsal báseň ,,„Dědův odkaz““?
2. Kteří čeští králové padli na bojišti?
3. Které cizí plodiny byly k nám

přivezeny a zdomácněly v našich ku
chyních?

4. Proč jest úmyslná sebevražda
hrozným hříchem?

5. Kdo může a má přijmouti poslední
pomazání?

Poznámka. Třetí soutěž bude v číslech
7.—9. Odpovědi možno zaslati nejdéle
do 10. května 1930 na adresu: Bm.
Masák, katecheta a red. „,A. Str.“,
Rrno-Židenice.

Za obsah odpovídá Emanuel Masák. — Vydává svým tiskem a nákladem
Občanská tiskárna v Brně.



ANDEÉL STRÁŽNÝ
ROČNÍK 49. DUBEN 1930. ČÍSLO'8.

Svatýkříži, tebe ctíme...
Sousoší na Karlově mostě v Praze.



Spisovatel Ignát Zháněl,
jako nejstarší odběratel a věrný spolupracovník „„AndělaStrážného““.F bs

Ignát Zháněl.o
||| o

O životě a literární činnosti Ignáta Zháněla přinesli jsme již před
šesti lety pěkný článek z pera spisovatele Boh. Šťastného. Nyní, kdy
se blížíme k jubilejnímu ročníku našeho časopisu, jest jistě záslužno
vzpomenouti podrobněji jeho poměru k „Andělu Strážnému““; zvláště
když se nám první přihlásiljako nejstarší odběratel.

Doufáme, že nezůstane jediným. Rádi pak otiskneme vzpomínky a
po případě podobizny dalších nejstarších a nejvěrnějších odběratelů
„Anděla Strážného“.
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Ignát Zháněl jest odběratelem ,,„Andílka“ od jeho založení v září
1881. První číslo četl doma u rodičů ve škole v Židenicích, kde
byl jeho otec Martin Zháněl prvním učitelem. Přišel do Židenic koncem
března 1873 ze Střelic. Skola byla jednotřídní, byl k ní přiškolen i Ju
liánov. Měla 1. dubna 1873, kdy se začalo vyučovati, 279 žáků, ze Ži
denic 148 a z Juliánova 131; byli všichni v jedné třídě, kterou vyučoval
Martin Zháněl. Teprve počátkem následujícího školního roku, 1. září
1873, byla škola rozšířena ve dvoutřídní, což zůstalo více let. Tehdy
bylo na Táborské ulici několik málo stavení. Při posledním sčítání lidu
1920 měly Židenice 14.159 obyvatel. Jsou tam čtyři měšťanské školy,
dvě pro hochy, dvě pro dívky, čtyři obecné školy pro hochy a tři pro

Ignát Zháněl ve své knihovně.

děvčata. Všech tříd je 51. Juliánov má 3698 obyvatel, dvě měšťanky,
dvě obecnéškoly, všech tříd 21. Tak vzrostlo toto předměstí brněnské
za 50 let.

Ignát Zháněl znal druhého redaktora (od září1884, dva první ročníky
vydával P. Placid Mathon) „Andílka“ dp. Viléma Ambrože
od roku 1878. Jeho sestra byla v Židenicích učitelkou ručních prací.
Vilém Ambrož navštěvoval někdy řídícího učitele Martina Zháněla.
Byl katechetou na německé vyšší dívčí škole, tak se říkalo tehdy měš
fance, na nynějším Rejdišti od 1873 až do smrti 15. února 1903. Byl
velmi milý, vlídný, všímavý pán, dal se do řeči s Ignátem Zhánělem,
když se potkali na ulici 4 Ignát ho pozdravil. Všiml si ho, malého stu
dentíka. Miloval žerty, rád kouřil. Ignát Zháněl ho nikdy neviděl na ulici,
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že by nekouřil doutníku. Byl prostřední postavy, v těle chudý, chodil
s hlavou poněkud skloněnou. Asi od starostí. Žil s matkou a se sestrou
vdovou, která měla několik dětí.

Ignát Zháněl stal se přispívatelem ,„Andílka““ teprve v září 1903,
když byl redaktoremjeho osobníznámý pan učitelJan Dvořáček;
působili spolu na škole na Huterově rybníku. Ignát Zháněl byl tam
několik let výpomocným katechetou. Od té doby zůstal věren ,,Andílku“.
Přispěl do všech jeho dalších ročníků, vyjímaje loňský 1928-9, kdy pro
skoro celoroční churavost mohl méně pracovati literárně. Přispěldo
dvacetipěti ročníků; článek „Zahradníkův hoch“ je jeho stý čtvrtý
literární příspěvek, nynější ročník 49. je 26., do něhož přispívá. VšechZ TY
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Část knihovny Ignáta Zháněla.

liter. prací, jež napsal Ignát Zháněl je 3010. Nejvíce příspěvků, totiž
deset, měl v ročníku 34. 1914-15. Jsou vesměs v prose, povídky a poučné.
Nejdelší a jak tehdy psali mnozí čtenáři, Zhánělův nejzajímavější článek
byl ve všech číslech ročníku 1921-22 pod názvem: „Na příč Afrikou“.
Životopisná data Ign. Zháněla jsou v ročníku 1923-24 v číslech 9. a 10.
str. 193 a 224. |

Dne 11. června t. r. bude Ignát Zháněl stár 67 let. Žije ve výslužbě
v Brně a zůstane jistě i dále věrným odběratelem a spolupracovníkem
milého ,„„Andílka“.

(>
kb
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Ignát Zháněl:
Zahradníkův hoch.
Črta dle skutečnosti z předválečné doby.

I. Pan Jordán.

„Laciné, dvakrát placené! Toto přísloví bylo, milý Josefe, jak se
snad ještě pamatuješ z dřívěiších dob, mým vodítkem a vždy jsem dobřepochodil.“

„Ano, pane domácí, pamatuji se.“
„Josefe, kolikráte ti mám opakovati, říkej mi raději císařský rado!

Domácích pánů běhá po Brně mnoho, ale císařské rady, kteří bydlí
v Brně, můžeš sčítati na prstech.“

„Nemějte za zlé, domácí pane, chci tedy říci, pane císařský rado.
Říkal jsem vám po třicet let milostpane nebo pane domácí, proto jsem
tomu názvu tolik uvykl a ten váš novější titul je mně poněkud dlouhý
a nezvyklý.“

„Zůstaneme i nadále dobří přátelé, milý Josefe, ale řekni mně, co
se stalo s tou zdí, že se sřítila?

Pan Jordán seděl pohodlně na pohovce ve své pracovně a před ním
stál jeho domovník Josef. Bydlili v krásné vile v Pisárkách. Říkalo se
vila, ale byl to celoroční byt pana Jordána. Neměl do města daleko,
připadalo mu, že je v Pisárkách tišeji a klidněji než ve vnitřním městě,
proto jakmile se vzdal živnosti a uchýlil se do soukromí, zakoupil sí
v Pisárkách od stavitele Pavlova velkou, nádhernou vilu a vnínynibydlil.

„Byla to jakási podivná příhoda, pane císařský rado, s tou zdí! Šly
právě děti z průvodu domů, vždyť je dnes Božího Těla; já stál venku
a díval se na zástupy lidstva, které se valily kolem našeho domu do
Kohoutovic, Žebětína a do jiných osad. Byli se v městě podívat na
na průvod. Právě, když šly okolo děti, zeď se poroučela, sřítila se. Snad
sám anděl strážný dětičky uchoval, že se nikomu nic nestalo, jenom se
dolekaly, k úrazu nepřišel nikdo. Svolal jsem ihned všechny naše lidi,
zahradníka, jeho ženu, kočího i jeho ženu, já a moje žena, bylo nás tedy
šest a ač je takový velký svátek, dali jsme se do uklízení cihel a než jste
vy, pane císařský rado, a naše milostivá paní došli z dvanácté mše
svaté od Minoritů domů, bylo vše odstraněno.

„Opakuji, Josefe, laciné, dvakrát placené! Proč jsi tehdy, když se
loni na podzim zeď stavěla, uposlechl našeho splašeného zahradníka a
ne mne? Já chtěl míti zeď na půl třetí cihly širokou a několik pilířů,
zahradník však chtěl ji míti jen o jedné cihle, bez pilířů a tys jej poslechl.
Mne vůbec mrzí, že se zahradník tolik plete do mých záležitostí, jako by
všemu lépe rozuměl než já, ač jinak jsem s ním spokojen.“

„Zahradník myslil vše dobře, pane císařský rado, není jeho vinou,
že věc špatně dopadla. Domníval se, že bude zeď lacinější, proto tak
radil“

„Josefe, neomlouvej mnoho, sice se rozzlobím; víš ze zkušenosti, jsem
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náhlý člověk, ve zlosti vyvedu něco, čeho později lituji, proto ticho a nic
o zahradníkovi; ještě jsem o něm nepromluvil posledního slova.“

Fan císařský rada Jordán měl tvrdou hlavu. Vyšinul se sám, neměl
nikoho, kdo by mu byl pomohl tlačiti. Býval před čtyřiceti lety jedno
duchým krejčovským tovaryšem, který se přistěhoval z venkova od
kudsi od Tišnova do Brna. Otevřel na Ce,lu malý krám. Mělobezřetnou,
šetrnou ženu, která mu v obchodě pomáhala. Pracoval dovedně, bez
únavy, byl úslužný, dodržel slovo, stal se hledaným krejčím, prvním
v celém městě. Kdo se chtěl skvěti ve společnosti, musil míti oděv šitý
v dílně Jordánově. Byl drahý, dával však za peníze dobré zboží.

Zůstal též věren víře svých otců. Dovedl se dostati do předních spo
lečenských kruhů. Stal se členem městské spořitelny, předsedou družstva
krejčích, byl továrníkem oděvu, zaměstnával na padesát dělníků.

Nezapomínal na své další vzdělání. Každého roku se podíval někam
do světa. Zpočátku navštěvoval k vůli své choti poutní místa, naše i cizo
zemská, pak se dal na cesty, kam právě vedla lidi móda, a tak zbrousil
celý svět.

Ani nevěděl, jak sestaral. Bylo nutno pomýšleti na odpočinek. Neměl
dětí a říkal si: „Nyní na stará kolena budu sloužiti Bohu více, než jsem
mu sloužil za své činnosti v obchodě.“

Měl hodného a přičinlivého obchodvedoucího, prodal mu lacino svůj
dobře zavedený obchod a uchýlil se do soukromí do Pisárek, kdež nyní
bydlil.

Čelý den měl přesně rozdělený. Jeho domácí věděli každou hodinu,
kde jest a co děláVe všední dny jezdíval kočárem do města o půl de
sáté a o dvanacti se vracel. Byl v několika kostelích a obstaral si své
záležitosti. Odpoledne proseděl v zahradě. V zimě četl noviny anebo
nějaké knihy anebo si vyjel na procházku. V neděli chodíval na dva
náctou k Minoritům, když již dříve byl u svatého Jakuba na velké
a na kázání. V neděli a ve svátky nikdy nejel v kočáře, chtěl, aby kočí
se mohl dostati do kostela.

Dnes na Boží Tělo byl pan Jordán, kterému tehdejší starosta brněnský
vymohl pro jeho dobročinnost, když se uchýlil do soukromí, k jeho
obrovské radosti název císařského rady, jaksi rozkvašen. Při obědě
mnoho nemluvil a přenechal všechen hovor své choti, která stále mlu
vila o nešťastné zdi. Měl toho již plné uši, byl všecek netrpěliv i roz
zloben. o

Po obědě si ulehl na chvíli, nemohl však usnouti. Šel dolů do zahrady.
Fovšimlsi, že udělal zahradník stranou vily nové široké kolo z květin,
vše obroubil zeleným trávníkem. Jindy byl by docela spokojen. Dnes
však se zlobil, mysle si: Proč se mne nezeptal zahradník, zda si přeji,
aby zahradu zařídil jinak než byla loni? Možná, že bych byl nechal vše
při starém. Věru, bručel si, náš zahradník dělá příliš velkého pána,
neptá se mne, zda a co bych si přál, je příliš samostatný.

Nešťastnou náhodou byl zahradník právě ve skleníku, když šel pan
Jordán okolo. Nějak si nevšiml, že jde milostpán, nepozdravil. Pán za
volal na něho a ptal se, co dělá?

Zahradník se nějak zalekl. Milostpán si to vykládal po svém a byl
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opět více proti zahradníkovi zaujat. Začal s ním rozhovor, vytýkal, že
se zahradník neptá, co a jak má dělati, rozzlobil se a dal mu měsíční vý
pověď. Zahradník byl ne celý rok u pana Jordána Byl spokojen se
službou. Nyní uslyšev, že je propuštěn, byl všecek jako zničený. Jen
se bolestně podíval na rozzlobeného pána a nic neřekl.

Při večeři vyprávěl Jordán své choti, že propustil zahradníka. Paní
mu vysvětlovala, že zahradník nemyslil nic zlého, že chtěl při zdi pá
novi něco ušetřiti, při zřizování zahrady byl by jistě vše učinil, co si
pán přeje, když mu však nikdoneporoučel, jednal podle svého vkusu.

II. Zahradníkův Toníiček.

„Co si jenom počneme, kam se mám obrátiti? Po tolika neblahých
zkušenostech doufal jsem, že budu míti u našeho pána nyní stálé místo,
že u něho zemru a zase jsem bez služby.“ Takto rozmlouval po celé od
poledne a po celý večer zahradník Málek. Seděl s podepřenýma rukama
u stolu a ani se netkl večeře. Výborně však chutnalo jeho jedinému
chlapci Toníčkovi.

Jedenáctiletý hoch zpočátku nerozuměl, co vlastně chybí otci, na
slouchaje však pozorněji, seznal, že jest ctec všecek nešťasten, že pozbyl
dobrou službu a je nucen ohlížeti se po nové.

Zahradník Rudolf Málek čítal nyní čtyřicet let. Pocházel z blízkého
Troufalova, neměl utěšeného mládí. Otec byl váženým a zámožným
rolníkem. Když založili spolek vojenských vysloužilců, zvolili ho jako
bývalého desátníka předsedou. Při první valné hromadě měl klásti
účty. Kamarádi viděli, že se v nich nevyzná, dělali si z něho v obecním
hostinci žerty, žertem mu vyčítali, že zpronevěřil spolkové jmění — ob
nášelo ne celých padesát zlatých.

V prosinci před svátky měla býti první valná hromada. Málek mořil se
účty od doby, kdy počaly dlouhé večery. Neměl ponětí, jak je sestaviti.
Z falešného studu neradil se s nikým. Nevěděl, jak má tolik rubrik ve
formuláři vyplniti. Byl celý nesvůj. Domácí chtěli mu pomoci, nedával
však žádných odpovědí na jejich otázky. Pletl se, až se chudák popletl.
V předvečer osudného dne šel do obecního hostince. Vyzvěděli na něm
kamarádi, že nemá účtů hotových. Místo, aby ho chlácholili, že nenízle,
že je dají do Brna některému známému, který je lehce sestaví, dělali.si
z ubohého Málka žerty, hrozili, že přijde na Cejl do čísla 70, je tam
trestnice a vězení. Odešel domů všecek nešťasten. Vylezl na půdu a tam
učinil konec svému životu... Ubožák...

Rudolfovi bylo třináct let, chodil poslední rok do školy. Matka ne
mohla vésti sama velkého hospodářství. Po roce přivedla Rudimu dru
hého tatínka. Neměl hocha ve velké lásce, chtěl ho míti z domu, zašel
k zámeckému zahradníkovi u nich doma v Troufalově, zda by nevzal
Rudiho do učení? Vzal ho. Když se po třech letech vyučil, prodělal ještě
v Bohunicích jednoletou školu zahradnickou a potom odešel do světa,
aby se ve svém oboru zdokonalil. Zajel si do Erfurtu, kde pracoval ně
kolik let ve světoznámých zahradách. Když měl přes dvacet let, odbylsi
odvod, při němž ho nevzali k vojsku. Opatřil si pas pro Rusko a prostřed
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nictvím firmy, u níž byl zaměstnán, obdržel místo zámeckého zahrad
níka u knížete Aspelína u Moskvy.

Byl by mohl býti spokojen, jenom kdyby neměl tak daleko do města
Moskvy, kde byl katolický kostel. Čím dále, tím více toužil po vlasti,
hlavně nyní, když jeho jediný hoch Toníček měl choditi do vyšší školy.
Učil ho doma, myslil, že je velice nadaný, proto si nejvroucněji přál,
kdyby mohl dostati místo někde v městě, kde by byla střední škola.
Zůstal ve spojení s několika kamarády troufalovskými. Psal jim již
několikráte, aby mu hledali místo, což se však stále nedařilo. Konečně
vynašel mu něco přítel Zdeněk. Dověděl se, že zemřel u Jordánů v Pi
sárkách zahradník. Zašel tam. Domluvil se s panem Jordánem. Dopsal
Rudolfovi, aby co nejdříve dojel.

Dojel počátkem července a vstoupil do služeb Jordánových. Byl na
prosto spokojen, doufal, že bude míti stálé místo, z něhož nebude se již
stěhovati. Byl poctivý a ve svém oboru výborným pracovníkem. Byl
však zvyklý na naprostou samostatnost. Kníže Aspelín nechal ho dě
lati, co chtěl a uznal za dobré, neměl pro svůj velký park zvláštní ob
liby, chtěl míti vše v největším pořádku, co a jak si všezařídil zahradník,
přenechal jemu. S císařským radou Jordánem se ovšem málo znal. Ne
šťastnou zeď stavěli právě, když vstoupil do nové služby. Bylo jí ohra
ničeno pole, které Jordán zakoupil vedle své zahrady a rozšířil jím svůj
park. Zahradník měl nejlepší úmysl, jenom že na Boží Tělo vše špatně
dopadlo, zeď se sřítila.

V pátek po Božím Těle byl svátek sv. Aloise. Pan ředitel gymnasia,
do jehož první třídy Toník chodil, měl svátek, proto měli prázdno.
Ráno bude o osmi slavná mše svatá u sv. Tomáše. Hoch nemohlstarostí
o dobrého tatíčka dlouho usnouti. Stále přemýšlel, zda by nemohl po
moci? Pan Jordán měl ho rád, milostivá paní též si ho vždy povšimla
a laskavě s ním mluvila, když se setkali v zahradě.

Když přece usnul, měl špatné sny. Zdálo se mu, že se stěhují zpět do
Ruska, kde se hochovi i jeho rodičům pranic nelíbilo. Chlapec musil
choditi do školy ruské, katolického kostela nebylo daleko široko, proto
chtěli-li jíti do chrámu Páně, chodívali do ruského, ale nebyli tam nijak
spokojeni.

Za noci se hoch několikrát probudil; vnuknutím anděla strážného
napadlo mu, že dostal nedávno od pana katechety malý obrázek, na
němž byla vyobrazena Fanna Maria. Nápis zněl: ,„Maria, ó pomoz nám!“

Hoch si nebyl ani vědom, jak přišel na následující plán: Umínil si,
že zítra ráno, jak půjde pan císařský rada s milostivou paní z domu,
počká na ně a dá jim onen obrázek za dar. Nevěděl, proč tak učiní,
domníval se, že tím nijak nepochybí.

Nebál se milostpánů. Oba byli k němu vždy laskavi, o vánocích da
rovali mu hračky, knihy i všeliké jiné krásné věci. Rodiče neměli žád
ného tušení o úmyslu svého jedináčka.

V den svatého Aloise odešel Toníček ráno o sedmi do kostela svatého
Tomáše, kde měli žáci gymnasia společné bohoslužby. Po jejich ukon
čení pospíchal rychle domů a zůstal ve svátečních šatech. Mohl tak
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učiniti, protože se dnes při tolika starostech rodičů nikdo valně o něho
nestaral.

Vila byla vystavěna v zahradě naproti vchodu z ulice. Vedlo k ní
vzhůru skvostné schodiště. Páni bydlili ve zvýšeném přízemí, pod nímž
byla dole kuchyně, byty pro služky, komory, sklep a jiné. Kočí bydlil
vedle konírny, zahradník vedle skleníku. Toník si stoupl ke schodišti
a čekal, až sestoupí páni dolů. Věděl, že pojedou do města. V důchu
se modlil k andělu strážnému a k Panně Marii vranovské, kde byl
nedávno v neděli s rodiči a s rodinou kočího na pouti.

V kapse měl modlitební knížku, vyňal si z ní obrázeček mariánský
s nápisem: ,„„Maria,ó pomoz nám!“ Držel jej v ruce.

Tu slyší, že se otvírají nahoře dveře a že již také jde dolů po schodech
milostivá paní a za ní stříbrovlasý pán domácí. Byl dnes výborně na
iaděn. Oba vidí již se shora Toníčka a jako jedněmi ústy volají: „Dnes
nemá Toník školy?“

Toník čekal, až oba sestoupili dolů a když stáli před ním, políbil
oběma ruku a klekal na kolena. Páni s podivem jej pozorují a chlapec
nic nemluvě dívá se na ně zaslzenýma očima a podává jim malý obrázek,
který držel v ruce,

Milostpaní se nejdříve vzpamatovala. Zdvíhala hocha a pravila: ,,To
níčku, neklekej před námi!“ Vzala obrázek do ruky. Ihned jí padl do
očí nápis: ,„Maria, ó pomoz nám!“' Toníčkův anděl strážný dal jí dobré
vnuknutí. Obrací se k svému choti a hlasem prosebným praví: „Jene,
Toník prosí na přímluvu Marie za otce! Jene, prosím, odvolej výpověď“

Pan Jordán byl povděčen, že mohl učiniti dobrý skutek, beztoho již
litoval, že se přenáhlil. Sáhl do kapsy, vyňal zlatý dukát, a dal jej
chlapci. Laskavě mu pomáhal, aby vstal a pravil: ,/Toníčku, běž domů
a řekni otci, aby v poledne přišel za mnou!“

Nebylo potřebí něčeho vyřizovati. Rodiče Toníkovi byli náhodou:
svědky tohoto výjevu. Vyšli právě ze dveří svého bytu a viděli, jak
Toník kleká na zemi, podává obrázek milostivé paní a cosi říká, maje
sepjaté ruce, které hned drží vzhůru. Ihned se domyslili,oč se jedná.

Pán je uviděl, pokynul rukou, aby přistoupili blíže, což učinili. Po
dával ruku zahradníkovia pravil: ,,Milý Málku, takovému prosebníkovi,
jakým je váš Toníček, nemohu ničeho odepříti. Prosil za vás a já od
volávám výpověď, kterou jsem vám včera dal. Zůstaňte dále u mne.
Jsem přesvědčen, že si nyní oba porozumíme, vy mně a já vám...“

Toníček rostl jako z vody, léta utíkala, měl před maturou. Vykonal
ji s vyznamenáním. Zvolilsi stav kněžský a šel do bohosloví. Byl vy
svěcen na kněze a je nyní váženým, svými farníky velmi milovaným
farářem nedaleko Brna.
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r. Háj:
Kde jsou lívance?

(Fokračování )

Děti se rozběhly v tu chvíli. Márinka s Vénou jdou s Mačenkou k chlé
"vu. Honem přidají dobytku. Mačenka už uvázaná jen tak k píci čichla
a zabučela.

„Nejspíš by chtěla ještě lívance,“ říká Véna.
„Mlě a přemýšlej,““říká Márinka rázně. ,,Za chvíli přijdou Soubustovic

a tři mísy lívanců jsou pryč! Co budou jíst, Véno, no, řekni! Prosím
tě, co budou jíst?“

„Tam je polévky“ mávl Véna rukou.
„Já vím,“ na to Márinka. ,,Ale když se přijednávají lidi, nemůže se

jim dát než polévka. Véno, my dneska dostanem!“
„To asi ty, Márinko! Já jsem přece neřek': Jezte, a nerozdával lí

vance!“
Márinka ho neposlouchá. ,„„Zčerstva,Véno! Nachystáme spolu nápoj!

Běž pro otruby!“ Tahají děti putýnky s nápojem, až jim pot s čela
:se slévá, ale nepolevily, dokud nenapojily.

„Auž bylo slyšet všední poledňák. Márinka řekla: ,,Teď se pomodlíme
„Anděl Páně“', ale ne zčerstva jako někdy říkáš, když pospícháme! Dnes
hezky zřetelně a přidáme „Otče náš“, aby to dobře dopadlo. Jenže,
Véno, to bude asi marné. To víš, Bůh nebeský se taky asi na nás zlobí.
„Kdo to jakživ slyšel, krmit Mačenku lívanci, a vůbec já jsem rozdávala
z cizích lívanců.“

Márinčin hlásek chvěje se skoro plačtivě.

„To zas ne, Márinko,“ říká Véna. „Víš přece, že u Šetlíků i u Sou
bustů říkají: „Márinka a Véna jsou jako naše.“ Tak když myjsme jejich,
tak Soubustovic lívance byly našel“

Márinka chvíli přemýšlí. Pak se ptá: „„Heleď, Véno, taky bys to
takhle dokázal říci velebnému pánovi? To ne, viď? Tak mlč! Lívance
nebyly naše, ba ne! A my dnes dostaneme. Heleď, Šetlíkovic jsou na
dvorku. To Soubustovic tu budou za chvíli. To bych ráda věděla, co
budou jíst po polévce.“

„Já bysem, Márinko, běžel na chvíli domů. Nejspíš už mě tetička
volá!“

Jen se kmitly jeho opálené nožky mezi dvířky vrat a Márinka osa
měla. Ohrnula červené rtíky a zavolala za-ním: „Ty jseš ale „škyta“ a

zbabělec!“' (Slyšela včera od tatínka, že povídal o někom: „„Inu, zmizet,
když se čeká výprask, to dovede jen sketa, to jest zbabělec“. Tak si
popletla slova dosud jí neznámá).

Vyleze na hrušku a dívá se vytrvale směrem, odkud musí přijít Sou
bustovic s přijednanými lidmi. Je odhodlána všechno povědět podle
pravdy. Opakuje si tiše: „Véna je „škyta“ a zbabělec. Já nel Maminka
říká: „Když provedeš něco špatného, musíš mít odvahu přiznat to!
A přiznat se k vině, znamená půl odpuštění!“
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Podle Márinky taky by to znamenalo půl vejprasku. Panečku, ono
se řekne „„vejprask“, ale to jsou náramné rozdíly! V zimě, když obleče
silné kalhotky, dvě teplé spodánky a na to vrchní, to vejprask je jako
nic. Ale tuhle v nejparnějším létě, když člověk má jen košilku a na ní
zástěrku „ampír“ vzadu sešitou, to je jiná! To to pálí jako kopřivy.
Jako oheň“ ||

Vyběhla Cíla, služka řídících zadním vchodem na zahradu a zavolala
táhavě: ,„„Márinkóóó, k obědůňůůúů!“ o

Odpověděla Márinka z větví hrušně: „„Rekněte, Cílo, že už jsem
najedená a čekám, až přijdou Soubustovic s pole!“

A Cíla houkla: „Povídal pan řídící, že už jsi měla být dávno doma,“
a šla do chodby.

III.

Za pět minut jedna a Soubustovic nejdou. Šetlíkovic zase už se chys
tají na pole. Sjede Márinka k zemi a uhání k nim: „Kdepak zůstali
Soubustovic, teta?“ o

„Ty čekej až po druhé hodině, Márinko,“ říká panímáma Šetlíkovic.
„„Pořád říká pantáta Soubustovic, že dnes něco přijde. Chce býti s prací
notovl“'

Odlehlo Márince, ale jen na chvíli. Poprosila panímámu Šetlíkovic,
že by jí tuze ráda něco řekla. A hned je s ní v komoře. Odtud vychází
vesele. Nese dvě tašky buchet. Napekli u Šetlíků na dva dny. Ráda paní
Šetlíková po upřímném doznání, jak to bylo s těmi lívanci, naložila
buchet a řekla: ,,„Já vím, Márinko, tys to myslila dobře. Ale jen vezmi
tuhle buchty, nalož je na mísy. Přilož tam, ať se najedí, až přijdou
:s polí. Však jsme sousedi. Jednou my jim pomůžeme a po druhé oni
nám. Tak se to patří v sousedstvu. Běž, děvenko, na prázdné mísy dej
buchty a já už to potom sama vysvětlím. Připrav také talíře na stůl
a lžíce a potom běž domů!“

Márinka plná radosti pospíchá s taškami k Soubustovům. Do prázd
ných mís dává buchty, talíře a lžíce na stůl, přikládá pár polínek tvrdého
dříví a běží domů.

Říká Cíla v kuchyni tiše: „Do pokoje ani nemusíš! Je tam slečna
z ručních prací. Přinesla na vzorek ňákou moc pracnou vložku, háčko
vanou do polštářů. Paní berňová si tam začala takový jako mechový
talíř pod lampu. Pan řídící čte v altánu noviny. Máš hlad, viď? Heleď,
tuhle máš v kastrůlku mrkev s brambory! Říkala paní řídící, že třebas
ani k obědu nepřijdeš, ale abych ti přece schovala.“

Vilička dnes v poledne dostala! Když za mrkví s brambůrkem ne
přišlo už nic na stůl, řekla: ,„Maminko, a copak kousek masa?““Tak paní
řídící řekla: „„Masa! Koukejme se! V neděli bylo maso, ve střelu bylo
maso a dnes bys zase chtěla maso? Jez doma, co máš, a v cizině, co ti
dají“ Tak Vilička povídala: „„Jeje, maminko, mrkev s brambůrkem,
to je smutné jídlo!““A $aní řídící na to: „Tak si k tomu zpívej, bude to
veselejší!“ A Vilička šla po obědě k ředitelovům Letňanským.

Řekla Márinka: „Já mám, Cílo, bříško jako kámen. Samej lívanec!
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Nebudu jíst až zejtra. A co Véna? Když je tu jeho teta, paní berňová,
nebude daleko.'“ o

„Byl tu prve,““ povídá Cíla, „jen tak mezi dveřmi. Ze nemáš zapo
menout na závody.“

Márinka už byla venku. Podivili se u Soubustů, když místo lívanců
našli na mísách buchty. Ale Rysačka i ostatní vděčně řekli: „Ať je
to jak chce, ale buchta je docela něco jiného než lívanec. A jsou s jab
kama! Jen se vypijou.

Panímámě Soubustovic napadlo hned, že v té záměně pečiva má ast
ruku Márinka. Aleani nepípla. Poznala také Šetlíkovic buchty. Kolikrát
si s nimi vzájemně vypomohli. A konečné vyřešení nechala si na později.
Teďbyl náramný pospěch. Hlavní věc, že dobytek byl uklizený. Zčerstva
podojila'a už se zas hnali na pole.

Teď vyjely i dva žebřiňáky. Od Šetlíků zavolali: „My jsme s prací
hotovi! Půjčíme vám vůz i potah, chcete?“ |

Jak by nechtěli! Od Kytína se to zle zatahovalo.
Řekla paní řídící po třetí hodině v kuchyni: „Horumpátem“ drančí

žebřiňáky do Soubustovic dvora. Nejvyšší čas! Od Baby černavě mraků
se kupí, budezle. Cílo, zavolej Márinku s Vénou! Připrav svačinu! Slečna:
i paní berňová počkají, až se to přežene!“ A zase šla do pokoje.

Řekla si Cíla tiše a tklivě: „Hledat teď Márinku a Vénu, to bude
náramně těžká věc. Povídal prve Véna něco o haltýři. Tak to musím
tam.“ Vyběhla.

Těžké, tmavě hnědé mraky od Kytína a Baby se pomaličku spojo
valy. Vlaštovky lítaly zrovna při zemi a panímáma Soubustovic chytla
Cílu hned, jak vyběhla: „„Cílinko,za mnou vezou poslední fůru. Prosím
vás, pomozte jim složit, musím zčerstva chystat svačinu!“

Cíla si jen vykasala rukávy a už otvírala u Soubustů vrata dokořán.
Poslední fůra vjížděla. Už se docelá setmělo. Už z dálky jako tlumený
řev Iva v džungli hřměl: bez ustání. Zrovna tak složili poslední snopy,
když začaly padati řídké, ale těžké krůpěje. Vyskočila Cíla z perny a
rozběhla se k pivovaru. Ale Márinka s Vénou už uháněli ke škole.

„Bude zle,“ řekla, když je dohonila. „„Honem domů!“
Zahřmělo rozzlobeně, vrčivě, rozsvěcovali lidé hromničky. Boha pro

sili za smilování. Půl hodiny trvala bouřka s lijákem. Pak, jak řekla.
maminka, pospíchala nad vodu k Praze. A jak se rozjasnilo, podívala se
Márinka, na Vénu, kývli souhlasně hlavami a Márinka se zeptala: ,„Ma
minko, smíme?“'

Maminka jen trochu vzdychla a kývla. Věděla, co děti táhlo ven.
Touha a chuť dělat rybníčky.

Pro pána krále, rybníčky dělat po dešti od Mautnerů k starému můstku
před školou a pořád dál až k sv. Janu! To se v teplé vodičce uplácaly
hráze a jaký písekse navalil! Takový jemný a ne mazavý, toto! Takový
tmavě šedý, jedna radost!

Můstek už byl plně obsazen. Děti čekaly ha Márinku s Vénou. Že
přišly všechny děti potom domů umáčené, to už nikoho nepřekvapilo.
Jenom jednou řekla Vilička, která byla vždycky jako ze škatulky:
„„Márinko, to bych přece ráda věděla, jak je možno takhle se zmáchat!““
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== V
A Márinka jí vysvětlila: ,„Heleď, Viličko, zuj se a pojď se mnou dělat

rybníčky. To budeš koukat, jak to šplíchá! To se musí člověk umazat
a umáčet! To by nic nebylo!“

Vilička zavrtěla hlavou: „„Coby tě napadlo, Márinko? Já jsem nikdy
rybníčky nedělala!“

Márinka se trochu zamyslila. Vzpomněla si patrně na slova, která
někdy snad CČílapronesla o někom. Řekla snivě: „Jeje, Viličko, tys ten
svůj mladý věk utratila jen v tom piáně!“

Vilička se po ní rozehnala ručníkem a řekla: „Copak nejsem mladá
a moc mladá?“'

Ale kde už byla Márinka!
VAC

Edv. Elpl: Pomlázka.
Je pěkné velkonoční pondělí. Sluníčko rozesmálo se na obloze, jako by

chtělo dětem připraviti radost a bylo si vědomo, že třeba tvářiti se dnes
roztomile a ani jediným mráčkem nezkaliti zlaté tváře, která beztoho
celou zimu byla tak zachmuřena. Po ulici viděti je plno drobotiny.
Hoši i děvčata kráčejí vážně se sotůrky a košíčky, které byly přichys
tány přijímati dárky z rukou štědré hospodyně. Druhým nezbytným
znamením důležitého poslání jest metlička, ozdobená barevnými útržky
v podobě pentliček, které byly naschráněny z různých zbytků plátna.
Je mrskut, pomlázka, na niž děti dlouho se těšívají. V mysli již vidí,
jak zapadnou k tetičce, kmotřence a všem známým, kde je čeká štědrá
velkonoční nadílka.

Hospodyňky již před tím na příchod dorostu vesničky dobře se při
pravily. Nachystaly si plnou ošatku barevných vajíček, nakoupily cu- +
krové zajíčky, panenky, vajíčka cukrová nebo čokoládová, pestře
okrášlená, s vědomím, že splní úkol dárce dokonale.

Však už otevírají se dveře a s hlučným pozdravením vtlačí se koled
míci do kuchyně. Radost je se na ně podívati. Kluci honosí se novým
oblekem, který maminka dala k velikonocím ušíti, aby synáček vy
padal k světu a nedělal jí hanby. A což teprve holčičky! Jako z cukru
jsou vystrojeny. Mušelínová sukýnka, pěkná kordulkas lesklými knoflí
ky, bílé rukávce a tyrolský šáteček činí z děvčátka švarnou panenku,
že bys ji mohl postaviti za výkladní skříň. Tak bývalo od nepaměti a
pěkný zvyk mrskutu či pomlázky udržuje se podnes.

Roztomilé hlásky dětské zanotují pak starodávnou velkonoční koledu:

Kázal tkadlec i tkadlička,
habe dala dvě vajíčka,
jedno bílý, dvě červený,
šak vám slípka snese jiný,
v komoře v kótko,
na zeleným prótko.



Wm M0
© ťCČČČČÉCČvvvvvuvvwvy ANDĚL STRÁŽNÝ(©

Slepička se popel,
vajíčko se kutólí.
Koláče só v peci,

í poďme na ně všeci.
Košíček a sotůrek přijmou výkupné od „namrskání“ a děti loudají

se dále.

několik korun, kterými při velkonoční obchůzce osadou naplnily se
kapsy rozjařené drobotiny.

AISCA

J. MarcolSvoboda:

O opici Gogovi.
VIII.

Plačtivý říjen přehnal své bouře a větry kamsi na východ a nastaly
zase pěkné dny, kdy slunečko hřálo jako na jaře a vítr foukal jako
v máji, že jen několik papírových draků nad Kvítkovicemi označovalo,
že jest podzim, a holá pole přerývaná novým osením dávala předtuchu
brzké zimy. Kdekdo mohl, dodělával na poli podzimní práce a na.
louce schla ještě tu a tam otava, kdežto jinde spásal sporou trávu
dobytek na místě, kde rostla.

V zahradách dozrávala podzimní jablka a hrušky, letní se nedají
držet, proto se bezpečně ukládala do žaludků, nejvíce dětských, všude
se modraly švestky, však už poslední, jež jsou tak sladičké a chutnají
v knedlíkách dvojnásob. To byl čas, kdy děti užily ovoce s dostatek,
kdy se jím nešetří a tvoří poslední sousto při každém jídle.

Také ve škole užily děti řídících ovoce dost. V zahradě bylo asi
s deset jabloní i hrušní a kolem plotu proplétaly se švestky. Letní
ovoce snědly děti skoro všecko samy, ovšem že kamarádi jim pomáhali
hodně, ale na podzim otrhala pod dozorem pana řídícího Apolena jisté:
druhy jablek i hrušek včas a uložila do slámy na půdu, aby bylo do
čeho kousnout též v zimě, až bude venku sněžit a kde jaký strom spát.

Při tom napadalo ovoce pod strom tolik, že se děti najedly zase:
dosti a švestek bylo na stromech jistě na tisíce, a ty tátínek nescho
vával.

Ale Apolena byla přece jen žena, neodvažovala se vylézat na strom,
trhala jen tolik, kolik dosáhla se žebře. Pan řídící by ani nedovolil,
aby lozila po stromě! Říkával: „Ta hruška či to jablko nestojí za to,
aby člověk vydával svůj život v nebezpečí! Kdýž se nedá utrhnout
teď, až dozraje, spadne samo a dětem pochutná ještě více než teď,
když je ovoce všude dost.“'

Tak se stalo, že na tenkých a nejvyšších větvích bylo ovoce ještě
dosti, ale nesměl nikdo z dětí pro ně vylézti. Chlapci sice házeli po
hruškách kaménky, než Apolena jim zakazovala, a když nic nepomohlo,
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žalovala panu řídícímu, že na jaře jest v zahradě kamení více než na
silnici a že nestačí je při rytí vyhazovat na původní místo, za příkop.

Tak nezbylo dětem nic jiného, než aby čekaly na závan větru, aby
zralé a přezrálé hrušky spadly na zem. Ráno běžely jako o závod do
studené rosy posbírat, co přes noc spadlo do trávy.

Jednou přišel Josífek zase na hledanou do zahrady pod hrušeň
a našel tam několik hrušek nakousnutých. Nevrle zakroutil hlavou,
kdo asi tento tak chutný a dobrý boží dárek kazí. Vždyť hrušky nebyly
ani červivé! Vtom zase jedna spadla zrovna kolem jeho nosu na zemi.
Zvedne hlavu a koho vidí! — Gogo sedí na střomě a trhá novou hrušku
a zase hází na zemi.

Josífek dostal nápad. Svolal rychle sourozence, několik kamarádů,
a křikem a posuňky nutil Goga, aby jim trhal hrušky s nebezpečných
výšek a tenkých větví a házel dolů.

Gogo pochopil, zvláště když viděl, jak se děti na každou hrušku
spadlou vrhají a na nísi pochutnávají. Skákal s větve na větev a hrušky
se dolů jen sypaly. Potom si zase pohodlně usedl na silné větvi a hryzal
velkou hrušku. Křik dětí dole mu byl v tu chvíli lhostejný, nedal se
jím rušiti. Sotvaže polovici nrušky uhryzal, pustil ji dolů a udeřila
Slávka Rivolových zrovna do ucha. Ten vykřikl, popadl hrušku a bác!
již bouchla Gogovi do břicha jako do balonu. Gogo zakňučel, podíval
se zlostně dolů a utrhl novou hrušku, hodil ji ostře dolů. Nezasáhla
nikoho, ale když se Slávek sehnul, aby ji zvedl, skočil náhle Gogo
dolů, uchopil jeho klobouk, několik ostrých trhanců a klobouk byl
nadranc. Než bys napočítal pět, bylo po výstupu; Slávek si držef
hlavu, protože mu Gogo s kloboukem strhl i hrst dlouhých světlých
vlasů, a Gogo zase byl na stromě a mhouřil oči, jako by spal a nevěděl
o ničem, co se před chviličkou -stalo.

Děti napadl strach, aby se útok Goga neopakoval, a s velikým křikem
utíkaly vrátky na silnici.

Maminka Slávkova přišla si pak do školy se žalobou na Goga a
žádala, aby pan řídící koupil Slávkovi nový klobouk. Ale když pan ří
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dící vše vyšetřil a když se dokázalo, že Slávek opici udeřil a tím
vydráždil, slíbila paní Rivolová, že Slávka za to ještě pokáře, že jest
si sám vinen a nemůže sváděti vinu na jiné, tím méně na opici.

Smutné dny podzimové poutaly Goga zase do kuchyně nebo pod
schody, ač se mu po zahradě tolik stýskalo, což bylo viděti z toho,
že za teplých dnů sedal u dveří pokoje, až jej třebas na chvíli pustiliven...

Opuštěn všemi vyhledával aspoň Sultána na dvoře, který byl stejně
opuštěn jako Gogo. zes

Včela a moucha pod drobnohledem.
Otevřelo se jaro a teplé sluníčko vylákalo do přírody tisíce drobných

tvorů. Jedni přinesou nám radost a užitek, jiní způsobí leckdy i trochu
nepříjemnosti, zlosti, ano i škody. O mouše nemusím ani mluvit, ale
víte všichni, jak i ta pilná včelička dovede býti někdy hodně ne
příjemnou svým žihadlem. |

Ale právě to včelí žihadlo je takovým malým uměleckým
dílem, které nám krásně ukazuje neskonalou moudrost Boží. Nej
lépe ovšem tehdy, díváme-li se na ně drobnohledem, neboť naše oko
je příliš slabé, aby mohlo zachytiti všechnu jeho jemnost a doko
nalost.

První náš obrázek představůje vám žihadlo včelí, jak se jeví mnoho
násobně zvětšené pod drobnohledem. Je to okrouhle hranatá pochva

Zvětšené žihadlo včelí.|
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barvy hnědé, dost průsvitavé, takže možno viděti pod drobnohledem
v dutině dvě štětiny žihadlové, duté, lehké a pevné zároveň, které se
v pochvě hladce pohybují.

Bodne-li včela, vyteče jed v žláze jedové obsažený nejen do rány,
ale i do dutých štětinek, aby odtud jemnými otvory ve vratizoubcích
vnikal do rány. Jed žihadlový má ostrou pichlavou chut, podobá se
kyselině mravenčí; dají-li včely žihadlo zvláště v době, když lípy kve
tou, způsobují bolestné záněty; malým zvířatům jest ovšem jed
smrtelný.

Zihadlo včelí jest tak podivuhodné zařízeno, že odděleno od těla vče
šího ještě 5 až 10 minut potom pomocí zvláštních svalů se stahuje a
natahuje, jako by bylo ještě částí živoucí včely. Tím hledí hlouběji
vniknouti do bodnutého místa a vlíti tam jed. Proto vytrhneme-li ži
hadlo z rány, je třeba odhoditi je dosti daleko, aby se nezachytilo
v obličeji, na ruce nebo ve vlasech a nebodlo znova. Žihadlo má vrati
zoubky jako udice na ryby, proto bodne-li včela, zaplatí svou odvahu
obyčejně vlastním životem.

Jak jemně je složeno žihadlo, ukazuje pokus srovnati s ním pod
drobnohledem špičku naší nejjemnější jehly. Rozdíl jest úžasný; jehla,
zdánlivě hladká a lesklá, vypadá vedle přejemného ústroje, jímž
včela bodá, jako nemotorné topůrko. Jemnost žihadla nedovede dosud
člověk napodobiti.
r Po včele prohlédněme si pod drobnohledem obyčejnou mouchu. Je
to, pravda, dotěrný, lidem protivný tvor, ale i jej vyzbrojila moudrost
Boží mnohým podivuhodným zařízením.

Zvětšená nožka mouchy.
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Zvětšené křídlo muší.

Jedno z nich vidíte na 2. obrázku, kde je zachycena silně zvětšená
nožka mouchy. Pochopíte z něho, jak může moucha, povrhujíc
všemi zákony tíže, běhati po hladkém zrcadle, po stropě, na vnitřní
straně skleněného zvonce a pod. Mezi oběma drápky na posledním
chodidlovém článku nalézají se dva lepkavé polštářky; na nich jsou ne
sčetné nejjemnější chloupky udržované vypocenou tekutinou. stále.
vlhkými, takže pružné polštářky dokonale přilnou ke hladké stěně.
Na drsné ploše účinkují opět drápky k zadržení. Tekutina mouchou vy
pocená velmi pomalu schne a potřebuje -dlouhé doby ke ztvrdnutí,
takže moucha, i když dlouho sedí na jednom místě, nepřischne.

Konečněna 3. obrázku vidíte křídlo muší. Jest lysé, sklovitě
průhledné, u některých much jako nakouřené i jinak zbarvené, vždy
však blánité a žilkami různými směry protkané. Much jest 18.000druhů;
kdo se chce naučit všechny rozeznávat, pozoruje hlavně rozvětvení a
buňky těchto křidélek.

Již z těchto malých ukázek poznáváte, kolik vděčné a poučné zá
bavy vám může přinésti pozorování drobných tvorů božích pod drobno
hledem! a
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Alois Dostál:

Přepadení.
Dějepisná črta. (Pokračování.)

„Vy i vaši dědicové budete platiti ročně na věky dvě Kopy grošů
českých dobrých, širokých, stříbrných, rázu a cla pražského.“

Žadatelé se na sebe podívali, ale neodporovali. Bylo to dosti, jenom
aby toho nebylo mnohem více.

„Dále odvedete jednou v roce sedmnácte kur,“ pokračoval Boček,
„a o vánocích vždy korec ovsa.“

Rytíř ustal a sousedé si oddychli. Byli rádi, že výpočet ukončen.
„Ovšem, berně královské a zemské si zaplatíte, jako já je odvádím.'

Jiných poplatků a robot budete prázdní. Dvorce můžete dětem od
kázati, zastaviti, odprodati, ale nástupcové jsou ke stejným platům
zavázáni.“

„Milerádi přijímáme a povinnosti své svědomitě konati chceme,“
slibovali noví svobodníci.

V několika dnech Boček z Kunštátu na pergameně psané svobody
potvrdil a k listině svoji pečeť připojil.

Až záviděno bylo svobodníkům, že nejsou nuceni choditi na robotu.
Pracovali na svých lánech, včas zaseli, za sucha úrodu sklidili. Ovšem
musili stranou dávati stříbrné groše, aby v určitou dobu mohli zaplatiti.
O drůbež jim nešlo, té byla hojnost na dvoře, také snadno se naměřil
korec ovsa pro panské koně.

Nejdříve odváděli svobodníci groše sami, beztoho je obyčejně vy
počítali v klenuté kanceláři za nepřítomnosti rytířovy. Boček na vá
noce odjížděl do Kunštátu, kde s rodinou slavil Štědrý večer i ná
sledujíci svátky. V Polné býval v létě, kdy za parných dnů pobyt
na hradě mezi rybníky byl dosti příjemný.

Tak i nyní synové byli posláni do Polné. Podnikli tu cestu rádi,
připravili si vozík, vyčesali koně, svátečně se ustrojili, ale nezapomněl!
na mečíky, které jako synkové svobodníků nosili na řemenech. Otcové
jim odpočítali peníze, Vavřinec je uložil do opasku, do vozu dán
pytel obilí a koš s drůbeží.

„A dejte na cestě pozor!“ znělo připomenutí. „Jest sice bezpečno,
ale o zlé lidi nikdy není nouze. Mohli by vás přepadnouti.“

„Však se obráníme,“ troštoval se Lukáš, sahaje k boku.

„Spíše práskněte do koní, než byste život vydávali v nebezpečí, “
radil Martin Holý, jenž nebyl pro zápasy, zkrvavění, mečem sekánía se ohánění.

Mladší bratr byl rovněž mírumilovný, ale nechtěl prchati před zá
škodníkem. Po něm byli Lukáš snad i ohnivější a prudší. Ovšem posud
neměl příležitost ukázati. svoji statečnost a jenom se zvěří se potýkal
a s bratrancem sílu měřil.

„Nedáme se, jsme dva a město nedaleko.“
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Pravda, jelo se polem, bylo možno vyhnouti se hlubokým cestám,
snadno by byl spatřen, kdo by se ukrýval za osamělým stromem nebo
nyní bezlistým keřem. Ale bylo nutno projeti les, jenž se mezi Dob
routovem a Polnou -táhl. Dal by se objeti, ale trvalo by to dlouho.
S jedné strany dotýkal se rybníka, nyní asi zamrzlého.

Junáci jeli přímo. Za bílého dne jich snad nikdo nepřepadne. Za
chvíli jsou na druhé straně lesa. Zapomněli, že na statku zastavili se
dva cizí muži, když byl vozík připravován. Vypadali jako potulní
rybnikáři, opírali se o hole, na ramenou měli uzlíky. Zrak jejich
všudy pátral, natahovali uši, aby kde co vyslechli. Ti se dověděli,
že panici pojedou příštího dne do Polné a v chalupě, kde si vypro
sili nocleh, dověděli se, že junáci povezou na hrad vedle jiných věcí
dvě kopy grošů. O ty jim běželo, na kůrech ať si o vánocích Boček
pochutná, též o oves nestáli. Uzrál v nich nekalý plán, neboť to byli
lidé, kteří se ničeho nelekali, ke všemu byli odhodláni a nad nimiž
dávno visel ortel přísného žaláře nebo něco ještě horšího.

abychom byli na druhé straně a v polích, kde jest bezpečněji.“
Vzav bič, pobídl koně. Popoběhli, ale přes cestu rostly kořeny, tu

a tam byl výmol, ležel kámen a vůz poskakoval.
Lukáš držel jílec meče, který obdržel, když z let dětských vstupoval

do věku jinošského.
V tom koně uskočili, neboť se proti nim řítil muž s klacíkem v ruce

a chtěl je zadržeti. Vavřinec místo koně flákl onoho zákeřníka do
obličeje.

Ale už tu byl druhý a ten vší mocí snažil se vyskočiti na vůz.
Junáci viděli, že je zle, a připravovali se k obraně. Už měli oba

meče v rukou.
„Vydejte, co vezete na penězích! Rytíř toho nepotřebuje, má dosti

pokladů.“
„Neposlechnete-li, jste syny smrti,“ vyhrožoval muž, držící koně.
„Z cesty, viselci, nebo se vám zle povede!“ křičel Lukáš. „„Poznáte

naše meče.“
Muži dali se mu do smíchu.
„Spratkové, chcete se nám protiviti? Vyberte si strom, na kterém

chcete viseti.“
Lukáš, rozehnav se mečem, sekl zákeřníka do ruky, až ho okrvavěl.

Raněný zařval bolestí a hněvem. ©
Vavřinec hleděl ovládnouti koně. Zasáhnouti mečem zlosyna nemohl,

ale tím více mrskal bičem, hledě zraniti muže v obličeji. Jedna rána
se mu znamenitě podařila a bič švihl do očí. Vetřelec pustil uzdu, aby
si přetřel obličej. Zamžilo se mu 've zraku. Nyní kočí obratně dostal
koně na cestu, prudce pobídl a už vozík se řítil kupředu.

Lupiči udělali několik rychlých kroků, zahrozili, zakleli a zastavili
se. Jeden otíral krev -s ruky, druhý s obličeje.
-Za chvíli panici byli venku z lesa a oddychli si. Už ani tak koně
nehnali. Viděli před sebou město Polnou a nad ním zvedající se hrad.

“
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V polích ovšem v tuto dobu nikoho nebylo. Ohlédli se, je-li náklad
v pořádku. V zadu plachta byla rozříznuta, ale nic neukradeno.

Lukáš měl natržený a krví„potřísněný kabátec. Krev© i na
lupiči kolem hlavy a utrhl se.

„Ještě že jsme vyvázli bez pohromy,“ libovali si junáci, upravujíce
si svůj zevnějšek. ,„Mohlo to hůře dopadnouti.“

„Meč a koně nás vysvobodili,“ přisvědčoval Lukáš.
Dostali se do hradu, uvázali koně a hned skládali věci. Domnívali

se, že rytíř není jako obyčejně přítomen. Ale kastelán jim oznamoval,
že peníze odvedou panu Bočkovi a aby hned šli, že jest připraven na
honitbu. Sám je předem ohlašoval a za malou chvíli do komnaty
uváděl. Vavřinec už měl sáček přichystaný. Junáci předstoupili s hlu
bokou úklonou. Hned také oznamovali účel cesty.

„„Nesemetvé milosti povinnost ze svobodných statků z Dobroutova.“
„Jste syny Martina a Jana Holého?“
„Ano, pane. Kury a oves posud máme ve voze na dvoře, zde jsou

peníze.“
„Ale proč jest váš šat zatřísněn krví?“ pojednou si všiml rytíř.
„Byli jsme na cestě přepadení dvěma lotry a musili jsme s nimi

zápoliti, abychom nebyli oloupeni o peníze.“
Pan Boček hned oživl a zrak vytřeštil. ,„„Tak?A kde se to stalo?“'

tázal se.
„V lese mezi Polnou a Dobroustovem.“'
„Odveďte peníze kastelánoví. Musíme se pustiti za lupiči, abychom

je dohonili.“
Rytíř nechal junáky a pospíchal z komnaty. Za chvíli ozývala se

na nádvoří lovčí trubka a bylo slyšeti pánův rozkaz: „„Osedlejte
všechny koně, vezměte zbraň a pospíchejte za lupiči. Snad nejsou
ještě daleko a dohoníme.je.“

Na hradě byl poplach, kdekdo sedal na koně a vyjížděl branou.
Všichni psi přibráni, aby hledali v houštinách. Posádka rozdělena na
několik oddílů, každý se pustil v jinou stranu. Boček objížděl s třemi
zbrojnoši veliký rybník. Nejdříve prohledáno město, nejsou-li zákeř
níci v některém lochu, neskrývají-li se někde ve stavení. Každý toužil,
aby byli chyceni a neškodnými učiněni. Dříve tu bývalo pokojno, ani
nebylo třeba okenic přirážeti, každý se mohl bez obavy vydati za
bránu a do polí. Ale v poslední době nastala nemilá změna. Bylo
slyšeti o loupežích, přepadání pokojných lidí, o krádežích a jiných
neplechách. Lidé vídali dva muže hřmotných postav a prchali před
nimi. Připletli. se mezi návštěvníky hospod, zasedli do stínu a po
píjeli. Slyšíce o lupičích, potutelně se usmívali. Když se blížil rychtář
s biřici, rychle se vytratili.

Stížnosti přicházely na hrad. Bočkovi jeli naproti jezdci, aby se mu
cestou nic nestalo, a hned sdělovali, co se tu děje.

„Už jsem slyšel o loupežích a vynasnažíme se, abychom kraj vy
čistili,“ odpověděl rytíř. (Dokončení.)

KOA
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J. Svensson:

Za záhadným mužem do hor.
Přel. J. Veselský.

(Pokračování.)

6. Dobrodružná jízda.

Rychlým během jsem se brzy tak zadýchal a unavil, že jsem musil
na chvíli stanouti. Rek hleděl na mě z počátku tázavým zrakem a pak
se začal nepokojně vrtět, jako by mně chtěl říci, že musíme jíti dále.
Ale nemohl jsem; byl jsem příliš vysílen. Při tom strach a starost o
bratra mě přímo přitlačila k zemi, neboť bylo zrovna nemožno do
stihnouti koně.

A přece nikterak jsem nemohl bratra opustit; musil jsem ho hledat
a nalézti za každou cenu. Tato myšlenka mě oživila. Sebral jsem
všechny síly a počal jsem znovu běžeti.

Rek běžel napřed a vesele skákal; kdykoliv jsem zvolnil krok, při
běhl, vyskakoval mi na prsa a škrabal mě svými tlapami, jen aby mě
povzbudil. Tak jsme přeběhli značný kus, ale zanedlouho pocítil jsem
v prsou ostrou, bodavou bolest. Srdce mi bilo jako kladivo, před očima
se mi zatmělo a konečně skoro bezduchý padl jsem na zemi.

Když jsem přišel k sobě, ucítil jsem na tváři cosi měkkého a vlhkého.
Otevřel jsem oči. To Rek stál vedle mě, hleděl na mne starostlivě a
jemně očuchával mi tvář, prsa i ruce. Když pak zpozoroval, že žiji,
jako by zešílel radostí. Usedl ke mně na zemi, točil ohonem a znovu
a znovu dorážel na mě předními tlapami. Jistě chtěl mě tak povzbu
dit, abych vstal.

Sotva jsem dovedl povstat a dovléci se k blízkému plochému ka
menu. Tam jsem usedl a začal jsem uvažovati, co bych měl počíti.
Strašná skutečnost stanula mi před očima v celé hrůze.

Představoval jsem si Karlíka, svého drahého bratříčka, ležícího na
divokém koni, který uhání přes skalní rozsedliny a propasti. A já tu
musím seděti a nemohu mu nijak pomoci, ba nevím ani, kde jest nyní.
Zatím otec a matka čekají nás doma, a my nejdeme a nejdeme...

Byl jsem blízek zoufalství. Karlík je snad v nebezpečenství života
— myslil jsem si —a já, jeho starší bratr, tu sedím a rozvažuji!

Vzchopil jsem se a chtěl jsem běžeti dále. Rek zaštěkal již radostně,
ale bohužel! — sotva jsem udělal jeden krok, zatočil jsem se a upadl
jsem znovu na kámen.

Z lítosti pocítil jsem slzy v očích. Opřel jsem se lokty o kolena a
chytiv se oběma rukama za hlavu, zaplakal jsem tak hořce, jako
ještě nikdy ve svém životě...

Když jsem se konečně upokojil, vstal jsem pomalu a rozhlížel jsem
se na všechny strany. Nikde nebylo viděti ani jediné živé bytosti
kromě Reka, který seděl na dřívějším místě.



K. Babkc.

Pomlázka se čepejří,
ať mám dceruška nevěří:

budem ji homit ze dveří,
poběhnem za ní do kuchyně,
třeba tam byla hospodyně.

wwr
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Otřel jsem mokrou tvář kapesníkém a náhle mně přišlo na mysl,
že nyní právě měl bych se modliti a Bůh mi jistě pomůže.

Padl jsem hned na kolena, sepjal jsem ruce a z celého srdce jsem za
volal: „Bože nejdražší, pomoz mi nalézti mého bratra! Óópomoz mi,
Pane Bože! Dopomoz mi!...“

Modlitba značně mě uklidnila a mohl jsem již střízlivěji uvažovati.
Pochopil jsem náhle, že musím někde nalézti druhého koně a pak že
dostihnu prvního. Přece zde v horách nebude bída o koně — myslil
jsem si.

Přemýšlel jsem proto, kde ho hledati. A tu jsem si připomněl, že
nedávno viděl jsem trochu na jihu několik míst pokrytých bujnou,
šťavnatou travou. Tam jistě budou koně.

Obrátil jsem se tedy na jižní stranu. Bolest v prsou zvolna mi
zela a mohl jsem opět jíti. Ostatně šla cesta na štěstí dolů.

Rozhlížel jsem se na všechny strany, vylézal jsem na všechny vyšší
kameny, na každý pahorek. Hledal jsem tak dosti dlouho nadarmo,
ale neztrácel jsem již odvahy; byl jsem jist, že se mi podaří.

A skutečně se tak stalo. Na jedné stráni pásl se opravdu kůň — jak
jsem brzy poznal, jeden z nejlepších druhů islandských.

Nevylíčitelná radost se mne zmocnila při tom pohledu. Na takovém
koni mohl jsem lehce honit koně, který unesl Karlíka. Ale náhle jsem
se zastavil; vzpomněl jsem si, že nemám provázku na uzdu. Čo nyní
dělat? Bez uzdy neprospěje mi ani nejlepší kůň!

Prohledával jsem horečně všechny kapsy... A hle, jaké štěstí! —
V jedné kapse nalezl jsem asi dva lokty provázku. Ovšem provázek
byl tenký a nemohl jsem ho tak použít; bylo by to kruté ovázat jím
koni pysk, byl by ho velmi poranil, ale poradil jsem si okamžitě. Vy
trhl jsem z kabátku kus podšívky, ukroutil jsem z ní měkký provázek,
přivázal ke šňůrce a uzda byla hotova.

Šlo nyní o to, jak chytit koně. Aby se jen nesplašil a neutekl — myslil
jsem si se strachem. Proto jsem se především snažil, pohnouti psa, aby
šel pokojně za mnou, načež jsem se ubíral směrem ke koni. Když jsem
se k němujiž přiblížil, kůň přestal se pást a pohlédl bystře na mě.

Zvolnil jsem krok. Ale vtom se kůň náhle obrátil a utíkal dolů!.
Velký Bože, co mám nyní počít? Běžeti za koněm? Ne, k ničemu by to
nebylo; polekal by se ještě více. A snad pes to zavinil, že se kůň
splašil.

Odvedl jsem Reka za velký kámen, kázal jsem mu, aby si lehl na
zemi, a pohrozil jsem mu, aby se nehýbal, dokud ho nezavolám. Ale
sotva jsem odešel několik kroků, přiběhl pes za mnou, schovávaje ohon
pod sebe. Odvedl jsem jej znovu na místo a různými hrozbami jsem jej
nutil, aby ležel. Patrně na znamenílítosti a poddanosti lehl si jak dlouhý
naznak a vytáhl všechy čtyři tlapy před sebe.

Odešel jsem a když jsem se za chvíli ohlédl, viděl jsem, že pes již
za mnou nejde. Stál u kamene a Žžalostněkňučel. Pohrozil jsem mu
z daleka, usedl tedy znovu a já šel dále.

Kůň se pásl na druhé stráni. Vešel jsem opatrně do vysoké trávy,
položil jsem se na zemi a plazil jsem se po čtyřech. Vtom jsem uslyšel



ANDĚL STRÁŽNÝwe eyvrvr. vyvuevuvvvuvvuvuw vuStr 217=

za sebou v trávě šelest: to Rek přišel za mnou. Nechal jsem ho, po
něvadž se choval tiše, a v duchu jsem vzýval Boha a všechny dobré
síly o pomoc. |

Když jsem došel ke koni na takovou vzdálenost, že mě mohl uslyšet,
začal jsem potichu hvízdat, podle obyčeje Islanďanů, když vábí koně.
Hvízdal jsem bez ustání, protáhle a jedním vysokým tónem. K mé
radosti mělo to účinek, neboť kůň přestal škubat trávu, pozdvihl
hlavu vysoko a hleděl nehnutě před sebe. Stál na místě jako očarovaný.
O několik minut později kladl jsem mu již ruku na hřívu — krásné
zvíře bylo v mé moci.

Abych ho upokojil, hladil jsem koně po lesknoucím se krku a rychle
jsem vsunul „uzdu“ do jeho huby. Kůň udiven kývnul několikrát
hlavou, když jsem mu uvazoval kousek sukna kolem čelisti. Takové
„uzdy“ jistě neměl ještě nikdy v zubech. Ale co na tom! Byl jsem
nesmírně šťasten, že mám konečně jezdeckého koně, a to tak pěk
ného a ohnivého! Děkoval jsem vroucně Bohu a prosil jsem Ho jen
ještě, aby mi dopřál nalézti mého bratříčka.

Přivedl jsem koně pod kámen, vyskočil jsem mu na hřbet, udeřil jsem
ho patami do boků a uháněl jsem na jihozápadní stranu. Rek běžel
vedle, radostně štěkaje.

Ačkoliv cesta stoupala nahoru, kůň klusal rozkošně. Pes musil dobře
natahovat nohy, aby nám stačil a zanedlouho měl již vyplazený celý
jazyk.

Ale jel jsem správnou cestou? Nebylo nejmenší pochybnosti. Roz
blázněný kůň s Karlíkem zmizel právě v tomto směru, a poněvadž
napravo i nalevo podél cesty zdvíhaly se vysoké pískovcové stěny,
nebylo možno zabloudit.

Tak jsme jeli nějakou dobu; náhle jsem se zalekl a mimovolně chytil
jsem koně oběma rukama za hřívu. S pravé strany se pískovcová stěna
náhle přetrhla a místo ní se otevírala propast. Mocná skála padala
svisle dolů, takže jsme uháněli klusem na pokraji hrozné propasti.

Zatmělo se mi v očích a mráz hrůzy pronikl mě celého! Napravo,
hned pod koňskými kopyty viděl jsem děsnou propast, která v každé
chvíli byla hotova nás pohltit. Jediný křivý krok, jediné klopýtnutí
koně, a byli bychom še zřítili do propasti. Nalevo pak nebylo možno
se obrátit; tam se zdvíhala vysoká pískovcová stěna... Vzpomněl
jsem si znovu na Karlíka. Také jeho kůň musil uhánět touto strašnou
cestou! — Ó Bože, kéž by jen neležel tam dole mrtvý a roztříštěný!

Byla to hrozná myšlenka. Zavřel jsem oči a ještě pevněji jsem se
chopil hřívy pádícího koně. Když jsem za chvíli otevřel oči, nebezpečné
místo bylo již za námi. Oddechl jsem si, jako by mi můra spadla
s prsou.

(Pokračování.)
ROA





vškúnhhŠkdo.

P. Ježíš sňat s kříže.
Sousoší Em. Maxe na Karlově mostě v Praze.
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Kříž.L. Kulička:

Na návrší kříž se zvedá,
sám tu stojí opuštěn,
smutně hledí Kristus s něho.
Vichru jenom slyšet stem.

Za to, že dal lidstvu spásu,
teď tu stojí nevšímán,
před nímž andělů se koří
miliony — zde je sám!
Táhnou věky bez návratu,
vítr hučí v širou pláň.
„Vícelásky!“ volá Kristus,

Bolem zachvělo se tvorstvo:
„Zas Tě chtějí křižovat?
Když nemají lidé lásky,
Pane, nám dej milovat!“
Zahučel hrom širým krajem,
vrch zahalil mraku dým,
vítr teskně kvílí: „„Pane,
dovol zničit lidstva slínl“

S kříže volá Kristus v spěchu:
„Nikdy, nikdy nesvolím!
Jsou mé děti, já jich Otec —

„Mám být stále křižován?“ vše odpouštím z lásky k nim!“

Táhnou věky v temnou dáli,
zmlkl také vělru sten.
Na vrchu dál kříž se zvedá,
s Kristem kříž — a opuštěn... .!

Mezi černochy.
Na bambusové dveře misionářovy chyše někdo zaklepal. Bylo skoro

ráno, ještě přítmí. Mlha se vznášela nad dědinou a zakrývala neda
leký prales. Vše spalo. Misionář, unaven celodenní námahou, sotva si
zdříml. „/Tuk, ťuk, tťuk!“ zaznělo znovu. Byli to malí černoši, kteří
vynaložili veškeru práci, aby vzbudili spáče.

„Co chcete tak časně, nemůžete ještě spát?““ s úsměvem je vítal
misionář.

„Otče, kohout už kokrhal. Pojď, chceme se modlit a jíti na mši sva
tou. Beze mše svaté není den nijak pěkný.“

„Děti, běžte ještě spát! Pomodlíme se až ve dne.“
„Tak, Otče, my, dítky boží, nemáme vstávat časněji než pohané?

Jak nastane den, bude zde tolik křiku a hluku a pak nám nebudeš
moci ani mši svatou sloužit. Začneme se modlit hned.“

„Ve jménu Otce.. .“ zazněly jasné dětské hlásky ranním vzduchem
k nedalekým chyškám a ztrácely se v pralese. Za chvilku zazněla pí
seň nebojácných novokřtěnců, plných víry, a stoupala od temné země
k hvězdnaté obloze. Následoval růženec, denní růženec — pokřtění
černoši nikdy ho nevynechají.

Zatím misionář připravil přenosný oltář a ozdobil jej palmovými
větvemi. Pak šel k oltáři a s hvězdných výšin svolával Krista dolů do
temnot země, Světlo k osvícení pohanů, Slunce spravedlnosti. Modlit
bou a zpěvem pozdravili novokřtěnci Krista svátostného a s nevýslov
nou radostí přijímali ho do čistých, šťastných srdcí...

Nezahanbily by tyto děti mnohé z vás, kteří máte tak blízko k své
mu Spasiteli?

L. KULIČKA:



ná M$ m6 S23E53S543 + U- C4 Š-4 m4 Č-5 ČS S 45 CS

Jak slavík člověka rozumu učil.
Ukrajinská narodní povídka.

„Kterýsi člověk chytil slavíka a chtěl ho snísti. Ale ptáček mu řekl:
„Clověče, vždyť se mě nenajíš! Ale pusť mne a naučím tě třem vě
cem, které ti velice k dobru poslouží.“

Clověk slíbil, že ho pustí, poví-li mu ty tři věci.
I řekl mu slavík první věc: „Nikdy nejez toho, co se k jídlu ne

hodí!“
A druhou: „Nikdy nežel toho, co se nedá odčiniti!“
A třetí: „Nevěř věcem pravdě nepodobným!“
Když vyslechl tyto tři věci, člověk slavíka vypustil. Ale slavík chtěl

se přesvědčiti, zda si to člověk také dobře zapamatoval; i vyletěl na
strom a volal na něho: ,,„Ó,pošetiles jednal, Žes mne vypustil! Kdy
bys věděl, jaký poklad v sobě mám, nikdy bys mne nebyl nechal ule
tět. Neboť ve mně je vzácná a veliká perla — kdybys ji byl dostal,
rázem byses byl stal boháčem.“

Když to člověk zaslechl, pospíšil pod strom ke slavíkovi a jal se ho
prosit, aby se k němu navrátil.

Slavík však odvětil: „Teď teprve poznávám, jakým jsi hlupákem.
Zapomněl jsi všechno, čemu jsem tě učil. Zelíš toho, co se nedá odčiniti
a věříš věcem pravdě nepodobným. Jsem tak maličký — jak by ve
mně mohla býti veliká pérla?“

A uletěl. Přel. Otto F. Babler.
ZO

O člověku, který seděl na kameni.
Bulharská národní.

Jednoho chladného jarního rána seděl kterýsi člověk na kameni.
Rozmlouval se svým přítelem, a proto, ačkoli jej kámen studil, ne
vstával.

Pod kamenem seděla jedovatá zmije a pravila kamenu: „Pohni se
bou trochu, bratře kamene, abych mohla vystrčit hlavu, abych člo
věka bodla do paty.

„Já sám už jsem jej bodl do srdce, sestro zmije, nač bys jej ty
ještě bodala do paty!“

A skutečně za chvíli mu chlad z kamene stoupl až k srdci, a srdce
jej velmi rozbolelo. Tu se ten hlupák vzpamatoval a vstal s kamene,
ale roznemohl se a za několik hodin zemřel.

Přel. Otto F. Babler.

ce < ae A
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Koutek pro ruční práce.
Milí chlapci! Tak už jsem zase u Vás! Jak od p. redaktora jste zvěděli, byl jsem

nemocen, těžce nemocen. Ale lékaři pečlivě hojili a Bůh uzdravil. Ovšem, vyžádala
si nemoc za obět mou levou ruku. Křesťan však vše — i neštěstí — příjímá trpělivě
a odevzdaně jako dopuštění, vůli Poží. P. redaktor vyzýval Vás také k modlitbám za.
mne a jistě mnozí z Vás výzvy jeho uposlechli. Buďte ujištěni, že modlitby ty ne
byly marné pro mne ani pro Vás. Všem Vám i p. redaktorovi upřímně děkuji!

Nyní budeme pokračovati v přerušené práci! Naposledy slepili jsme do rozebrané
knihy předsádky. Nyní následuje

3. Sešití knihy a nakližení hřbetu.
Než nám uschnou archy s vlepenou předsádkou, připravíme si ostatní archy knihy

k sešití. Zarovnáme je sklepnutím na hřbětě a na horní straně tak, aby byl přesně
jeden na druhém; na to je dáme do deštiček tak, aby hřbet poněkud vyčníval a za
lisujeme. je. Budeme knihu sešívati na tři motouzy, proto učiníme pilkou ve hřbetě
tři zářezy nlavní a dva vedlejší: hlavní zářezy dělají se tak hluboké, aby se v nich mo
touz skryl, vedlejší pak asi poloviční, aby byly proříznuty všechny listy. První hlavní
zářez uděláme uprostřed hřbetu, další dva vždy ve ?/; každé polovice; vedlejší pak zá
řezy asi 2 em od obou krajních hlavních zářezů směrem ke krajům. (Viz ob. 1.)

FH F=== ===LLLLLLLLL==—
obr. 1. Dn 4 % způle

Naprvním a posledním archu, k nimž vlepena jest předsádka, si přiměřenímk ostat
ním archům místo zářezů poznačímetužkou a v těch místech archy z vnitřku pro
píchneme jehlou.

Nyní si připravíme vazačku. Vazačku bychom si mohli koupit v obchodě s potřebami
pro kuchaře, ale můžemesi ji lacino pořídit sami. Buď si ji znotovime sami, jak uka
zuje obr. 2., nebo použijeme bedničky,

M i m,

obr. 2. © » 
l

níž si ji snadno a rychle uděláme dle obr. 3.

obr. 3.
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Knihu obyčejně vážeme na konopné provázky, které na vazačce napneme ve vzdá
lenostech takových, jak jsme na aršících udělali zářezy; nutno vždy řádrč přiměřit. Na
obrázcích (2. a 3.) jsou viditelny napnuté provázky. Když jsme na vazačku napnuli
provázky a do dlouhé, rovné a silné jehly (zvané knihařská) navl kli pevnou konopnou
nebo lněnou, režnou nit prostřední tloušťky (napřed jsme ji navoskovali), začnemešíti.
Položíme poslední arch knihy, poslední stránku na vazačku tak, aby provázky zapadly
do zářezů, rozevřeme jej v polovici a vložíme do rozevřeného archu levou ruku a pra
vou rukou vpíchnemejehlu s jednoduše navlečenounití v pravé krajní naznačené místo.
(Vedlejší zářez.) Levicí uchopíme uvnitř jehlu a vtáhneme dovnitř nit až na několik
centimetrů, jež necháme vyčnívat venku. Pak vpíchneme jehlu do zářezu před pro
vázkem a vytáhneme vep k sobě nit: nit obejde provázek a za ním vpíchneme jeblu
opět do zářezu dovnitř a levou rukou vytáhneme a směrem nalevo nit utáhneme. Opět
vpíchneme jehlu do dalšího zářezu před provázkem, provázek obejdeme, vpíchneme
jehlu zpět do zářezuza provázkem a levou rukou nit vytáhneme; pokračujeme podobně
do zářezu třetího a konečně vedlejším zářezem na. levé straně archu vytáhneme jehlu
s nití ver k sobě; silným táhnutím nalevo nit v archu utáhneme a arch svrchu kost
kou zhladíme. Nyní přiložíme arch druhý a šijeme podobně od levé strany k pravé a
utahujeme stehy ve směru šití. Když jsme nit na pravé straně z vedlejšího zářezu vy
táhli, zavážeme nit na uzlíček s koncem niti, jejž jsme nechali při prvním archu vy
čnívat. Při třetím a dalším archu podvlíkáme vytaženou nit pod nit archu spodního,
abychom šití pevně vázali. Ostatně pochopíte vše z obrázku 4. a 5.

pro vazkyaONZM
Obr. 4. Šití prvního archu. Obr. 5. Postup šití.

Dochází-li při šití nit, tu nová sváže se se starou na suk při některém vedlejším
zářezu a pokračuje se v šití.

Když jsme knihusešili, ustřihnemekonopné provázky asi ve vzdálenosti 3em od okraje
hřbetu s každé strany, tyto konce rozpleteme a hřbetem nože roztřepíme na vějířek
(obr. 6.) K roztřepení používá se pásku ze zinku nebo z ocele, v němž vyříznuty jsou

klínovité zářezy (obr. 7.), do nichž se rozpletený provázek vloží a hřbetem nože
neb xnihařskou kostkou roztřepí. Když jsme toto učinili, rozevřeme knihu za prvním
archem, namázneme knihařským mazem v úžlabí přehnutý pásek předsádky a knihu
zavřeme, aby se první arch tímto páskem přilepil k druhému; pak otevřeme Knihu mezi
předposledním a posledním archem a učiníme totéž. Konečně namažeme knihařským
mazem vějířovitě roztřepené konce provázku a přilepíme je na ochranný list před
sádky (viz obr. 6.); dobře utahujme, aby provázky byly ve hřbetě napjaty. Nyní
vložíme knihu mezi dvě prkénka tak, aby hřbet knihy maličko vyčníval, a zalisujeme.
Na to břbet knihy natřeme řídkým horkým klihem, který vtíráme do hřbetu, přejíž
dějíce po něm širší plochou kladívka (při krihařství užívá se kladívka obuvnického);
při tom vtlačíme mezi archy konečkyšicí niti, jestli některé se objevily. Knihu necháme
přes noc volně uschnouti. 

Pro dnešek dosti! Zdraví Vás všechny strýc Vojtěch.
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69| ZÁHONEKMLADÝCH.(©)
Na šlahačku.

„„Vstávej, Vašku, nedáte-li nic,
půjdem na šlahačku!““ půjdem od vás pryč.
„»Šak už idem, Dáte-li však více,
prut si nesem.““ budete mít hojnost píce.
„„Umíš, Vašku, říkání?““ Dáte-li však malovaný,
„„Účím sa ho od svítání.““ budou pro nás památkami.
„A tož teda půjdeme, Dejte tedy vajko hned, —
šak už někam vejdeme.“ neb to bude vědět celý svět,
Zaklepali u Kulíšků že jsme byli u Kulíšků,
a Spustili svou básničku: nedali nám po vajíčku,
„My jsme hoši z dědiny, prostě, že nás vyhnali,
vajko dajte jediný, k jiným jíti kázali.“

Fráňa Soukup.

Vzal fujaru si ovčák, Vzdech z píšťaly mu line
by ovcím, sobě hrál, vzpomínkou na dětství čas,
nachýlil stranou hlavu, pak bouřné zvuky další
hrál tiše, vzpomínal. utkány z horských krás.

V čele svých malých ovcí Výš do hor kráčí ovčák,
kráčel on pomalu, jak vůdce v čele svých,
ke rtům svou vetchou rukou zas loudí teskné melodie.
tiskl si píšťalu. Kraj v slunce paprscích.

Dál se stádem svým kráčí
po horském úvalu
a písně jeho svěží
perlí se pomalu.

>
V. Otoupalík, Troubsko.

Odpovědi z druhé soutěže znalosti.
1. Písmo sv. Nového Zákona má 5 knih dějepisných (čtyři evangelia od sv. Ma

touše, Marka, Lukáše a Jana a Skutky apoštolské od sv. Lukáše), 21 knih mravo
učnýcb, 14 listů sv. Pavla a 7 listů obecných: jsou to: list sv. Jakuba, 2 listy sv.
Petra, 3 listy sv. Jana a list sv. Judy a 1 knihu prorcckou (Zjevení sv. Jana). —
Celkem má 27 knih. “

2. Nejznámější čeští cestovatelé a cestopisci isou: E. St. Vráz, Jos. Kořenský, E.
Holub, Al. Musil, Svatopluk Čech, Jan Havlasa, J. V. Daneš, Al. Svojsík, Fr. Bě
hounek, F. T. Šimon, Eskymo Welzl, Berty Ženatý a j.

3. Poslanecká sněmovna má 3C0 poslanců a senát 150 senátorů.
4. Omrzlý úd je bílý neb namodralý, vždy necitlivý. Třeme jej sněbem nebo plát

nem, smočeným ve studené vodě, až se dostaví obvyklá barva. Nikdy nesmíme úd
zahřívati. Později mažeme olejem, vaselinou nebo borovou mastí.

5. Mladí ležáci — staří žebráci. Kdo neseje — ten nevěje. Nikdo bez práce nejí
koláče. Kdo chce cbleba, pracuj, co je třeba. VIk leže netyje. S chutí do toho, půl
je hotovo. Pečený holub žádnému do úst nevletí. Komu se nelení — tomu se zelení.
Kdo se přičiňuje, toho štěstí hledá. Ruky když nepřičiníš — samo se neudělá.

6. Drama o Janošíkovi napsal Jan Botto a Jiří Mahen.
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7. Mikuláš Koperník se proslavil, že vyvrátil Aristotelův názor geočentrický (země
středný) a dokázal názor heliocentrický (sluncestředný).

8. Biskup mimo všechna roucha kněžská, jáhenská a podjáhenská obléká ještě“
zvláštní odznaky svého důstojenství: sandálv, náprsní kříž (pektorál), rukavice, prsten,
mitru nebo infuli a berlu.

9. Církev katolická zavrhuje spalování mrtvol a chce, aby každý katolík byl po
hřben, neb i Ježíš Kristus byl pochován. Tomu, kdo chce býti spálen, odepře po
hřební obřady.

10. Naše tělo přijímá kys. uhličitý CO; z potravy rostlinné. CO; se nashromáždí
v krvi a v plicích. Když plíce vdechují kyslík, uvolní se CO; a my jej vydechu
jeme. Rostlinstvo ale zase vzpět asi miluje OO, a používá jej ku stavbě svého těla.
Pro nás zvláštní význam CO, nemá.

11. Román ,„,Auovadis“' napsal Henryk Sienkiewicz.
12. Čísti máme pomalu a místa, která nás zajímají i několikrát si znovu přečísti.

Máme čísti jen knihy nejlepší a o čteném dělati si poznámky. Nejlépe založiti s:
knížku výňatků z četby.

13. Hlavní dobré skutky jsou: modlitba, půst a almužna.
14. Dobrý skutek je záslužný pro nebe, korá-li se ve stavu milosti posvěcujíca.
15. Misie mezi pohany mohu podporovati členstvím v různých spolcích misijních,

jako v Mešrím svazu pro Afriku a j., odbíráním misijních časopisů, jako „„Cernouška““,
nebo ,„„Echaz Afriky“, sbíráním různých věcí, jako staniolu, pošt. známek nebo per
a když nemohu takto podporovati misijní činnost, tak aspoň modlitbou — a to může
každý. Frant. Pivec, stud. V. tř. reálky, Brno-Židenice.

Ze strýčkovy mošničky žertíků a vtipů.Mírumilovnáválka.| MalýKarlík
dostal od svých dvou kamarádů, s nimiž
se popral, psaníčko: „„MilýKarle, nado
smrti se s tebou hněváme! Tvoji tě mi
lující přátelé Václav a Frantík.“

Vyzná se v dějepise. Učitel: ,„Bartá
ku, co víš o Krištofu Kolumbovi?“ —
Žák: „Že vzal vejce a postavil je na
špičku a vejce se nepřekotilo.““

Z fysiky. Měli jsme hodinu fysiky.
Pan učitel nám vykládal o vynalezení
bleskosvodu a vynálezce také napsal
na tabuli. Po přednesu vyvolá žačku
R., která nedávala pozor, a tázal se jí,
kdo vynalezl bleskosvod. Sousedka ji

„2

ce
!napoví: ,„„Máš to na tabuli!“ Spolu

žačka tomu však dobře nerozuměla a
řekla, že vynálezcem bleskosvodu byl
Tomáš Natabuli. A tak, milé děti, si
pamatujte, že vynálezcem bleskosvodu
nebyl Benjamín Franklin a Prokop Di
viš, nýbrž Tomáš Natabuli.

(Batůšková H., V. tř., St. Město.)
Slohové perličky ze školy. Frantík

napsal v úloze, že ucho se skládá ze sli
máku (místo z hlemýždě). — Helenka.
napsala: Kostel stojí na rytířích. Jení
ček zase, že mouka přichází do otvoru.
Helenka si spletla rytíře s pilíři, Jeníček
obchod s otvorem. (J. B., St. Město.)

Třetí soutěž znalosti.
Kdo to ví?

6. Co znamená. písmeno ,„G.““ve jménu pana presidenta?
7. Kteří naši básníci se narodili v Prostějově a jsou tam také pochováni?
8. Co pravil P. Ježíš o pohoršení?
9. Jak se upraví stůl k zaopatření nemocných?
10. Co mám činiti, abych si uchoval zdravé zuby?
Podmínky (viz v 7. čísle).

Za obsah odpovídá Emanuel Masák. — Vydává svým tiskem a nákladem
Občanská tiskárna v Brně.
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L. Grossmannová-Brodská:

In memoriam spisovatele Jana Miloty.
K dobré a správné výchově náleží i to, aby se děti vedly k vděč

nosti k Bohu. k rodičům, ku svým učitelům a vůbec k lidem, od
nichž mají něco dobrého.

Tím spíše se má proto pamatovati na spisovatele, kteří i při svém
učitelském povolání každou chvilku volného času věnovali k užitku
mládeže, spisujíce pro její poučení a zábavu poutavé články, rozto
milé básničky a vydali hojně cenných spisů.

Takovým zasloužilým mužem byl také Jan Milota, narozený dne
14. dubna 1860 v Třebechovicích pod Orebem, odtud také jeho druhé
Spisovatelské jméno Orebský.

Zemřel 13. října 1929, nedočkav se ani sedmdesátin, do nichž mu
chyběl jeden rok. Za svého 69letého života řídící učitel Jan Milota napsal
mnoho pěkných knížek, z nichž uvedeme jen některé: roku 1901 vydal
„Jiříkovo vidění“ a „„Různé cesty“, před tím r. 1898 „Zlatá rybka“.
Jeho ,„Modré zvonky“ vyšly r. 1902. Dále napsal v letech 1915 až
1922 další pěkné knížky pro mládež: „Čarovné ptáče“, „„Čarovný
prsten““, „Knížka o vodníkovi“, „Hloupý Honza“, „Žito čaroděj“,
„Nové Květy“, „Děti křižáci“ a m. j. Vedle toho býval stále neúnav
ným přispívatelem dlouhé řady časopisů pro mládež i listů odborně
učitelských.

Však i náš „Andílek“ po dlouhou řadu let přinášel jeho pěkné a
cituplné básničky, v nichž to jásalo i zvonilo rýmem, a množství krat
ších i delších povídek, z nichž poslední byla ,„„Dobrodružství Cvrčka
houslisty“ v loňském a letošním ročníku. Sluší se proto, abychom mu
věnovali vděčnou vzpomínku hlavně ke dni 14. dubna, kdy by se byl
dožil 70 rokův. Sám sebe ctí, kdo uznává zásluhy jiného, a šlechtí
svou povahu, kdo si tuto pravdu zapamatuje.

AAA
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J. Marcol Svoboda:

O opici Gogovi.

Přes Kvítkovice stavěli elektrické vedení. Nedaleko obce sice už
dávno stály železné stožáry, na nichž visela čtyři silná měděná lana,
jež se tíhou prohýbala jako pod prádlem natažená sňůra a leskla se
na slunci, jako by byla ze zlata. Stožáry byly hodně vysoké, železná
šedě nabarvená raménka byla snýtována do úzkých a vysokých jeh
lanů a na silných porculánových hruškách byly pevně připevněny
vodivé dráty.

Konečně i obec Kvítkovice uznala, že jest jí kráčeti s duchem doby
a povolila žádaný příspěvek, aby byla provedena elektrisace i u nich.

Nad obcí u silnice byl zřízen transformátor, po obci pak postaveny
sloupy, na nich isolace, a na isolace nataženy dráty.

To bylo něco pro děti. Ty vlastně nejvíce přispěly k tomu, že byla
elektrika zavedena skoro do každé chalupy, protože tak dlouho nalé
haly na rodiče a líčily jim, jaké výhody elektrisace má, až rodiče po
volili. A když měli elektriku tam, kde byli chudší, museli ji jistě míti
i tam, kde byli bohatší.

Montéři byli pokládáni od dětí za něco Vyššího, jejich modré obleky
za jakési roucho obřadní, jež smějí nositi jen oni, kteří nosí do vesnic
světlo a pohodlí.

Pan řídící byl první, který vedení dostal. On to byl, který se
dvacet let o to namáhal, on to byl, kdo na obci naléhal a naléhal,
až se konečně potřebné odhlasovalo. V ty dny, kdy se vedení do
školy dávalo, nestálo učení za nic. Děti měly oči stále jen obráceny
k oknu, kde se na sloupech míhali montéři a pod nimi visely neko
nečné měděné dráty. Třebaže někdy zadul ostrý vítr a nosy červenaly
do brunátna, stály děti ve volných chvílích na návsi a zevlovaly na
každý krok a pohyb montérů. |

Mezi nimi jako kápo ovšem řídících Josífek, který doma všelicos
o elektřině slyšel a děti za četných dotazů poučoval. A když u nich
ve škole po prvé svítili, přivedl s sebou snad celou školu, aby se na
rozsvícenou žárovku zblízka podívali.

I Gogo byl jako vyměněn, když po prvé uviděl elektrické světlo,
a nestačil přivírati víčka, aby mu světlo nerazilo tolik do očí. A když
děti jásaly, jásal s nimi a tančil vesele pod lampou a díval se udiveně
na ostrý stín, jejž žárovka vrhala.

Během listopadu byla zařízena elektrika v celých Kvítkovicích,
sloupy a dráty byly již několikráte ošlehány deštěm, takže trochu
zčernaly a lidem zevšedněly. Ale v domech si hospodyně libovaly,
jak se jim ve chlévě i v domě pohodlně poklízí, i děti psávaly úlohy
úhledněji než dříve, protože jasné světlo žárovky jim nenamáhalo tolik
oči jako svíčka nebo petrolejka.



= pustila jej ven.

Koncem listopadu
přišlo velice mírné ob- „M
dobí, že půda vyschla
a sluníčko, sice zu- p i (?? “
baté, ale přece hřeji- OA PA
vé, svítilovesele,tak- A L: <že děti běhaly po vsi AC
nejen bosy, ale všecky —
bez zimníků a svrch- —
níků.

I zimomřivý Gogo škrábal stále po
dveřích, aby jej pustili ven. Paní řídící
jej okřikovala a hodila pod stůl či k peci,
ale když pan řídící uznal, že se mu venku
nic nestane, protože jest teplo jako v létě,

Zase po delší době dostal se ven. Hopkal po dvoře,
hopkal po zahradě, již pusté a prázdné, přeskočil 3
plot a už byl na silnici. Děti, jež ho již dávno nevi- z
děly, obskočily jej a škádlily dovádivě. 8

Naráz uslyšel Gogo nad sebou „krá, krá““. To vrána A
usedala namáhavě na drát elektrického vedení. Děti.
spustily povyk, vrána povylétla, ale v okamžiku
usedla zase nad Gogem a spustila své „krá. krá“.
Gogo se chviličku přikrčil, podíval vzhůru, a už něko
lika skoky byl nahoře. Vrána se prudce vznesla, a
v tom Gogo příšerně zařval, jak jej ještě nikdo neslyšel.

Jednou tlapou se držel maličkého hromosvodu, který spojoval vrch
sloupu se zemí pro případ úderu blesku, druhou pak jednoho drátu,
jenž se rozhoupal jako ve větru pavučinka. Do jeho těla vjel silný proud
elektrický, ne tak silný jako v hlavním vedení za vsí, ale dosti silný,
že jej popálil na tlapě, kterou nemohl s drátu pustiti. Proud držel
pevně.

Na pokřik dětí vyšel z domku soused Sedláček, zpozoroval, cose
stalo, přinesl rychle vysoký žebř, opřel o sloup a podstaviv kabát, po
mohl Gogovi dolů. Ten s kňučením belhal se do školy, kde mu pan
řídící natřel tlapu olejem a uložil jej pod schody. Skoro měsíc se mu
tlapa hojila, než na ni mohl zase postoupit. Ale rozverný byl zase,
málo ho to neštěstí zkrotilo.

Za to školní děti měly dobrou výstrahu a věděly, že není zbytečně
na každém sloupě nápis: „„Nedotýkejte se drátůl“ — „Zivotu ne
bezpečno!“ k)
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Fr. Všetečka:

Obrázek z katolických misií.
V Japonsku působil jako první misionář sv. František Xaverský

v letech 1549—1551. Brzy po něm počalo pronásledování křesťanů,
které bylo velmi kruté a všichni misionáři byli vypuzeni.!) Teprve
r. 1858 zase přišli misionáři nanovo do Japonska a působí tam od té
doby horlivě. Z mnoha příčin se však práce jejich daří jenom velmi
pomalu. Avšak ti Japonci, kteří se katolíky stanou, jsou pak opravdu
věrni své nové víře a vedou život příkladný. Následující vypravování
námto dosvědčí:?)

„Za příležitosti korunovace nového japonského císaře, konané dne
10. listopadu 1928, byl Josef Tokugawa Yošitoši, průkopník letectví
v Japonsku, povýšen od svého císaře do stavu šlechtického a stal se
t. zv. baronem. Když jej panovník takovou blahovůlí zahrnoval, spě
chali všichni předáci města Gifu, aby novému baronovi blahopřáli.
Japo ské časopisy přinášely o něm dlouhé články a obrázky jeho
i jeho rodiny.

Mezi gratulanty se nalézal i redaktor jednoho z největších japon
ských ženských časopisů, nazvaného „Šufu no tomo“. Týž požádal
choť vyznamenaného letce, aby mu řekla něco, co by mohl ve svém
časopise uveřejnit. Je prý mu lhostejno, z jakého oboru mu dáma
něco sdělí.

Tato dlouho neváhalaa jala se vyprávěti redaktorovi, jak se stala
katoličkou.

Redaktor, podávaje pak ve svém listě o tomto, jak se cizím slovem
říká, „interviewu“*) zprávu, napřed onu paní velebil. Vylíčil, jak je
prostou na rozdíl od jiných žen stejného společenského postavení.
Je prý na ní viděti, že je křesťankou a že vede život opravdu křes
ťanský. Po tomto úvodu líčí její život, jak mu jej sama popisovala.
Pocházejíc z vážené rodiny, navštěvovala vyšší dívčí školu v hlavním
městě. Vykonavši tam závěrečnou zkoušku, přešla ve věku 18 let do
školy sester ze sv. Maura,*) aby se u nich přiučila řeči francouzské.
Tam se setkala po prvé s křesťany a poznala víru katolickou. Slyšela
o ní mnoho, četla o ní mnoho a brzy se o ni počala velmi zajímati.
Jedna z přítelkyň ji zavedla do kaple sester. Tam se dotkla milost Boží
jejího srdce. Bylo to tehdy, když jedna ze sester skládala řeholní
sliby. Slavnost ji velmi dojala a v srdci jejím se zrodila touha, státi
se katoličkou. Touha tato jí více neopustila. Ba mladá dívka zatoužila
i státi se sestrou. Proto se učila pilně katechismu a byla by se nej
raději dala ihned pokřtíti, což se však z rozumných důvodů ihned

') První popravy začaly r. 1596.
2) Dle časopisu Stadt Gottes roč. 53. č. 6.
3) Čti interviů — rozhovor.
4) Ve Francii.
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státi nemohlo. Konečně se musila rozloučiti se školou sester, kterou si
tolik zamilovala. Navrátivši se do světa, byla zasnoubena hejtmanu!)
Tokugawu VYošitoši.Jako mladá paní se snažila splniti touhu svého
srdce po křtu, narazila však na houževnatý odpor manželův. Týž byl
sice ušlechtilým mužem, nicméně byl proniknut předsudky naproti
křesťanství, což je v Japonsku zjevem všeobecným; proto nedovolil
své paní přijati křesťanství. Mladá paní se však nevzdala naděje.
Konečně manžel povolil naléhavým prosbám své choti. S velikou
radostí pak přijala paní Tokugawa křest, při němž se jí dostalo jména
Cecilie. Jako křesťanka se stala následovnicí sv. Cecilie,?) modlíc se stále
za obrácení manželovo a přinášejíc na ten úmysl rozmanité oběti
dobrých skutků.

Taková modlitba nemohla zůstat bez účinků. Přišlo hrozné země
tfesení v Tokiu) jež si vyžádalo nesmírný počet obětí. Také rodina
Tokugawa oplakávala nejstarší dcerušku, zahynuvší v Tokiu. Zhusta
se stává, že právě v utrpení nalézá duše Boha. A nalezl ho i hejtman
Tokugawa — jenž se stal tehdy katolíkem, přijav křest svatý.

Ke konci rozhovoru sdělila paní redaktoru, že se cítí nejšťastnější
může-li v neděli s celou rodinou jíti na mši sv. a modliti se se všem
svými milými k Bohu...

Povážíme-li, že toto neohrožené vyznání víry bylo pak čteno v listě
od milionů lidí, pak obdivujeme odvahu a neohroženost ve víře této
nově na víru obrácené, která jistě nejednoho z nás zahanbuje.“

Upozornění čtenářů. Otažte se svého pana katechety, co jest to
„Spolek sv. Dětství.“

1) Ú nás se říká kapitán.
2) Sv. Cecilie, mučednice římská T 229 aneb 230. Obrátila ku křesťanství svého snou

bence a jeho bratra.
8) 1913.
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Jan Valoušek:
Hořící peníze.

V předvečer sv. Jana Křtitele bylo u stařenky Kiliánové velmi rušno
a živo. Stařenka Kiliánová byla opatrovnicí drobotiny ze sousedních
a protějších chalup. Rodiče svěřovali jí děti, když šli za prací, a byli
si jisti, že je dávají v pečlivé ruce. Děti poslouchaly stařenku. A zvláště
tehdy, když jim vyprávěla o dávných a zašlých dobách. Dnešní den
k tomu obzvlášť příhodný.

Na okolních kopcích zaplanou ohně, mnohé pověsti oživnou. Sta
řenka zasněně pohlíží k návrším a vzpomíná. Na zahrádce rozhostilo
se ticho, děti vytušily, že stařenka jim chce opět otevříti kus zlatého
srdce, v němž je tolik záhybů a v každém něco skryto pro ně — její
vděčné posluchače.

Za sedátko slouží široký kámen, na jehož plošině se přitulily vedle
stařenky. Do jizby jsou dveře otevřeny a pravidelný cvakot švarc
valdek zaléhá až k uším dětí. Kočka se uvelebila na peci, Voříšek
ulehl na zápraží. Se sítě na stropě spustil se křižák, za trámem je
pozastrkováno suché koření a byliny na mnohé a mnohé nemoci.

Stařenka pohlédla k protější stráni, která se vine hned za posledními
chalupami. Tamhle je mošár, i tam večer před sv. Janem ozařuje
záplava světel daleký obzor a doplňuje celek začarovaného kruhu
svatojanskýchohňů...

„Jedenkráte na sv. Jana Kftitele,“ začala stařenka, „všechny okolní
svatojanské ohně již dohořely a jen jiskřičky z ohořelých oharků ještě
sem tam odletovaly, ale brzy ve tmě uhasínaly, jen na Košáře plál oheň.
neztenčeně. Divili jsme se, co je toho příčinou. Vždyť přece pod oheň
bylo naloženo tolik sosnových polen jako pod ty ostatní! A když
oheň neustával, vykřikl kdosi na návsí: „Na Košáře hoří peníze!
V přítomných se zatajil dech. Bylo by to možné? Často slyšeli, že
peníze v zemi zakopané dávají tímto způsobem o sobě věděti. Dědeček
Valnoha ještě přisvědčoval: „lak nehoří dříví. Jsem dřevorubec,
míváme v lese často ohně, ale plamen podobného zbarvení jsem nikdy
nespatřil. Pravda, jen „peníze tak mohou hořetil“ Část srdnatých
jevila přání učiniti výpravu na Košár. Byla na nohou celá ves. Od
jednoho konce k druhému neslo se ozvěnou: „Hoří tam peníze!“

Byla již půlnoc. Svatojanský oheň vesele plál a ohnivé jazyky vysoko
šlehaly a hrůzostrašně osvěcovaly tmavé okolí noci. Košár již dávno
opředený sítí bájí a zkazek, rozmnožených ještě tímto záhadným
ohněm, přece jen zastrašoval od výpravy i ty nejodvážnější, ač touha
po penězích byla veliká. Však je-li to nástraha některého tovaryšeďáblova? Raději ne — duše za peníze nezaprodáme!

Náves se pomalu vylidňovala. Zůstal tam jen známý lakomec Lebeda,
jenž byl rád, že se nikdo neodvážil. Chtěl jíti sám na. Košár, nebál
se zlého ducha, neboť tomuse již dávno zapsal svým hříšným životem.
Čekal, až všichni odejdou, aby se nemusil s nimi děliti.
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Toho dne odpoledne obcházel dědinou chalupy a statky malý dráte
níček Ondřej. Nabízel svou práci ku poopravení kuchyňského kamen
ného nádobí. Než obešel všecky domy a chalupy, byl již večer. Zaprosil
o nocleh. Výmluv měli lidé všude hojnost. „Nemáme místa) —.
„Třeba ve stodole, pod kůlnou!“ — „To tak, abys nám zapálil!“ —
„I ve stáji se rád vyspím!“ — „Co tě nemá? Uhranul bys nám do
bytek!“ — „Na náspech, zápraží...“ —. „Ani tam to nejde! Cizí
člověk ve dvoře! Nemohli bychom spáti po celou noc!“

Naposled zaťukal u Lebedů. Lebeda vyběhl ke dveřím do ulice
s nadávkou: „Člověk nemá chvíli pokoje! Každá spřež se u mne za
stavuje. Hned bych tu chalupu prodal a odstěhoval se jinam. Jenom,
co bych si pomohl nějak k penězům!“

Dráteníček Ondřej svěsil hlavu; šoural se za ves, za panský dvůr.
Tam u zdi zámecké zahrady přespí. Noc svatojanská je krátká na
píď — sotva lehneš, už abys vstával. Však — co to zde v příkopu?
Ondřej objevil soudek od kolomazi, který nejspíš vyhodili zámečtí
kočové. Mžiknutím mu napadla myšlenka.

„Ó, jak budou dnes doma hořeti ohně svatojanské po všech výšinách
kolem Váhu! Ó, jaká to radost! Celá ves vyrukuje na hory, tatíček
i matička budou vzpomínat, kde je Ondřej a zdali pálí oheň svato
janský!' Potěžkal soudek, rozhlížel se a vidí před sebou pěšinku,
stoupající do stráně.

„Což, abych také vyšel na vrchy. Nejsou to naše Tatry, ale vezmu
za vděk tím, co je. Je vlahý červnový večer a neméně taková noc,
zůstane ste né, zdřímnu-li si u zámecké zahrady či na vysoké stráni
nade vsí!“

Obtočil soudek slabším drátkem a za utvořenou rukojeť jej nesl do
vrchu. Na stráni si našel pěkné místo pod zemí, trochu roští také
tu bylo. Zapálil je a soudek položil na oheň. Ohně hořely již na
všech stranách a Ondřejův připojil se k nim do začarovaného okruhu.
Mastnotou prosáklé dužiny dávaly ohni neobyčejně dobrou po'ravu,
takže se jednu chvíli zdálo, jako by oheň vyvěral přímo ze země.

V tu chvíli se Lebeda plazil kolem meze, aby nebyl spatřen ne
povolanými. Steré myšlenky probíhají mu hlavou a milý pocit brzkého
obohacení prochvívá spoceným tělem. Na všem vůkol leží hluboké
ticho, už ani oheň nepraská, jen ztravuje z nasáklé země hmotu dříve
uniklou.

Lebeda, oči upřené k ohni, nepohnul brvou. Připravuje do čtyř cípů
Širokou zástěru k neobvyklému účelu. Ještě několik kroků... Vlasy
se mu ježí, touha po penězích je tak veliká, že už by nešel zpět za
nic na světě. Pohybem ruky učinil cosi jako znamení kříže. Skok —
a v zaslepenosti vnořil ruce do ohně, chtěje nahrnouti peněz do při
pravené zástěry.

Oheň znepokojen vysoko vyšlehl a plazil se po kolomazí potřísněných
rukou. Lebeda vykřikl: „Kriste Pane!“ Tímto výkřikem se Ondřej
probudil. Vidí: Na zemi svíjí se člověk a křičí bolestí. Ondřej mžikem
nabral hlíny a sype ji na Lebedovy ruce.



ANDĚLSTRÁŽNÝwvwizvuvvvvvvvvuvvuy u Str. 233< ESE SSS E

„Strýčku, co zde děláte?“ í
Lebeda zaječel. Dráteníček sáhl hbitě do tlumoku, jejž měl pod hla

vou, a vyndal z něho lahvičku s olejem, jehož užíval na rezavé zámky.
Tím natírá nyní Lebedovy popálené ruce. V pocitu zmírnění bolesti
strýček promluvil.

„Tys malý dráteník, kterého jsem před večerem odehnal od svého
domu? Předešel jsi mne a poklad je tvůj!“ řekl trpce Lebeda.

„Ach ne, strýčku, vím, co tím myslíte! Ale já bych nikdy nechtěl
hříšných peněz. Matička mne vždy učila, abych si nepřál cizího a na
cizí nevztahoval ruky!“

„Tak zde nehořely peníze?“
„Ne! Byl to soudek od kolomazi a já jsem jej připojil k svatojanským

ohňům, abych měl vzpomínku na náš domov a naše hory, poseté dnešní
noci svatojanskými ohni.“

Lebeda se udeřil v čelo a zaječel po druhé. Pak odpelášil se stráně.“'
Stařenka si zhluboka oddychla a pak ještě dodala: „„Střeztese lakoty

a touhy po cizích penězích!“

*
Edv.Elpl

Jaro.
Slunko z pouti předaleké Zmizel země bílý příkrov,
vrátilo se opět k nám, všude zlatý světla jas,
zulíbalo ztuhlou zemi, i z té skály, jak bys slyšel
vyloudilo děti k hrám. v jarním plese sladký hlas.

Zaťukalo vuokna květin Potok pouta zbavený zas
budíc všechny ze spánku šumí, kvapí v širou dál,
pohladilo křišťálovou celý kraj radostnou zvěstí
pod javorem studánku. od srdce se rozesmál.

Zaplesal les v korunách svých, Všude nový živor vzchází,
sněženka že zakvítá, pupen raší na snělti,
vždyť se kvapem blíží doba, příroda se probudila
kdy sem pěvce uvítá. ze smutného zakletí.

Špaček used na jabloni
v malé naší zahrádce.
Jaro je tu — jaro krásné,
přišlo jako v pohádce.
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AloisDostál: Přepadení.
Dějepisná črta. (Dokončení.)

Však bylo všem nápadné, že nyní v zimě přijíždí na hrad. Domní
vali se, že jenom chce provozovati lovy, jenom ničiti šelmy, ale Boček
má v úmyslu také neškodnými učiniti lupiče. Teď se mu příležitost na
skytla, když jsou nedaleko, když se odvážili učiniti útok za bílého dne
a nedaleko města. Jsou-li tak drzí, přijdou zakrátko i na hrad, aby
jej vyloupili. Proto pan Boček usiloval dostati do své moci ty zlo
syny, kteří na junáky v lese útok učinili.

Junáci z Dobroutova odvedli starému kastelánovi krůty a oves a
usednuvše do vozíku, rovnou jeli domů. Na místě, kde měli nemilé
setkání s lupiči, nalezli pouze zdepanou půdu a přeraženou hůl. Jeli
rychle, aby doma oznámili, co se jim přihodilo na cestě. Ale zde už
měli o ně starost, neboť jim bylo napověděno přepadnutí od lidí
z hradu, kteří tudy přejeli, vybídnuvše rychtáře, aby s lidem pro
hledal krajinu.

Skutečně mnozí se vypravili. Byli připraveni voziti dříví na palivo,
však nechali všeho, narychlo se ozbrojili a vyšli na pomoc. Také se
báli lupičů, o jejichž nekalých kouscích mnoho slyšeli.

Junáci vypravovali o nemilém setkání se zákeřníky. Matky spínaly
ruce, děkujíce, že synové jejich bez pohromy vyvázli. Otcové následo
vali s čeledí rychtáře. Celá obec byla pobouřena, stavení se uzavírala,
psi puštěni a nikomu neotevíráno. Aby tak lupiči, jsouce hnáni, někam
vrazili a se pomstili!

Teprve s večerem vraceli se lidé do svých domovů s radostí ozna
mujíce, že záškodníci byli chyceni za Zábornou v lesích, kde se skrý
vali, ale byli vyhledáni od psů v houštinách, svázáni a odvedení na
hrad. Bránili se, ale bylo to marné. Přesile nemohli odolati.

Do Dobroutova, do obou statků svobodníků Holých, vešel zbrojnoš
z Polné a tu i tam oznamoval, aby se na hrad dostavili oni junáci, kteří
tam nedávno byli s poselstvím od svých otců.

„A proč jsou voláni na hrad?“ ptal seMartin i Jan Holý starostlivě.
„To nevím a proto říci nemohu,“ odpovídal posel z Polné. „Pan

Boček se nezmiňoval.“
Otcové měli starost. Aby se tak stal. omyl s grošíky a v tom po

plachu někdo nepovolaný je sebral? Lesklý peníz láká. Svobodníci by
.1 9 M VUV.

by se sehnala, také oves by se naměřil, ale peněz není.
Holý ujistil zbrojnoše, že junáci přijdou za ním. Chtěl je ještě po

učovati, jak mají mluviti dle pravdy a vysvětliti, že peníze položí
na stůl, ale nevědí, kdo je vzal, rytíř nebo kastelán. Domů ničeho
nepřinesli,

Vavřinec a Lukáš zapamatovali si radu a pěšky vydali se do Folné.
Nebáli se, vždyť lupiči jsou zavřeni ve sklepení. Ale pro jistotu přece
si vzali meče.
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Posel už byl na hradě, když sem přibyli junáci. Branný je hned
poslal do hradu. Prý rytíř brzo odjede.

Šli tedy známou cestou, kastelán jim přátelsky kynul a sotva příchod
jejich oznámil, už otevíral dubové dveře.

Pan Boček už čekal.
„Dal jsem vás zavolati v důležité věci. Byli jste zde při odváděníeněz...“

P „Ty jsme tvé milosti zde podali,“ rychle vysvětloval Lukáš.
„Vím, vím,“ přisvědčil Boček, „„všechno jest v pořádku. Tehdy jste

vypravovali o přepadení na cestě. Zdaž byste ony lupiče poznali?“'
„Zcela jistě, “ přisvědčil Vavřinec. „„Tak nám utkvěli v mysli.“
„Dá se mysleti. Potom vás zavede kastelán do vězení, abyste se

podívali na zajatce a výpovědí dotvrdili jejich vinu. Ochránili jste
povinnosti svých otců a nás uvedli na stopu zlosynů; viděl jsem, že
váš šat při tom utrpěl, proto se vám musím odměniti a vracím vám
jednu kopu grošů. Buďte vždy obezřetní a stateční, hodní a věrni
ke mně, jenž se starám o bezpečnost celého kraje.“

Panici hned se ukláněli a děkovali za uznání a peníze.
Rytíř dal rozkaz kastelánovi a jinochům přátelsky kynul, rychle

opouštěje komnatu. Po jeho odjezdu vedeni byli junáci do sklepení,
do vězení. Připojil se k nim strážce, vzali lucernu, neboť tady bylo
pološero. Zamřížovaným oknem málo přicházelo sem světla. Zarachotil
klíč ve dveřích. Teprve po chvíli, když zrak zvykl tmě, poznali dva
muže, sedící na kamenné lávce. Mrzutě zabručeli a teprve sebou po
hnuli, když jim byl podán chléb a džbán vody.

Když vyšli, pověděl Vavřinec: ,„Ano, jsou to ti, kteří nás přepadli.
Určitě je poznávám.“

„Budou po zásluze potrestáni,“ řekl strážce.
Od té doby měl celý kraj na dlouho pokoj.

A0
Miroslava Šnebergová:

Jarkův tatínek má svátek.
Kdo by při tom nevzpomenul na celou řadu velkých dnů, jako byl svá

tek maminčin, tatínkův, neb dokonce náš! Jak to hrdě zní!
Se svátkem maminčiným je úzce spojena nová látka na šaty, s ta

tínkovým taška na cigarety či „pytlík“ na tabák, as naším, milé děti,
zase nějaká hračka, obrázková kniha,a při žádném neschází různé slad
kosti či dokonce dort se svíčičkami.

Vzpomínám-li já na své dětské svátky — — nu, proč bych vám to
nepřiznala? Doufám, že dovedete mlčet a nepovíte to hned tatínkoviani
mamince! Vždycky při té vzpomínce vybaví se mně pojem „nářezu“.
Jistě víte, co je to „,nářez“. Přiznejte se také, kolikrát vy jste dostali
k svátku místo „„vázaného“ „,nářez“.
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Obyčejně je i proč, viďte? Maminka připravuje něco svátečně slad
kého, při jehož vůni chce malým lidem jazýček touhou vyskočiti z pu
sinky — a maminka říká, že nedá. Jako by nevěděla, že každá če
kací hodina do slavnostního oběda či večeře je pro malé děti a hlavně
jejich pusinky dlouhá jak moře. Potom se nedivme, že ať maminka
své výrobky schovala kamkoli, vždycky do jídla jich byla polovice
pryč. Z toho koukalo vždy jen několikeré ,„„pohládnutí“ s přídavkem
nezvedenců atd., čemuž se říká „nářez“.

Jaro v Japonsku: Slavnost kvetoucích třešní.

Ale nechci psát o nás — o sobě, ale o Jarkovi, pětiletém špuntu, o kte
rém říkají, že má rozumu nazbyt. Poslechněte, co vyvedl za pomoci
slečny Milady Nečasové, když měl jeho tatínek svátek.

Milada Nečasová je pětileté děcko jako Jarka, o něco menší, bacu
latější a rozvernější. Ale jinak si nechce nechat říkat než slečno. Po
važte, řekla jsem jí: ,,Co děláš, Miluško?* A tu žába si stoupla na špičky
(aby byla větší) a nadutě řekla: „Já jsem slečna Miluška!“

Tak jí musím říkat slečno, co je dělat!
Den před svátkem přijela teta z Náměště a maminka při nejlepší

vůli pro samé povídání nemohla nic nachystat. Proto se do toho daly
hned ráno, jak tatínek dal mamince s Bohem a zavřel dveře, odcházeje
do služby. Začaly snášet různé přípravy, jako mouku, máslo, cukr,
vajíčka atd.

Jarka dnes ani za Miladou nešel, nemohl prostě, třeba měl Miladu
rád a nikdy ji nebil. Kdo by strkal prsty do těch různých míchanic,
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kdyby on nebyl doma! A konečně lízání sladkých mís bylo mu přece
jen milejší než Milada. í

„Náš Jara je uličník, milá Jiřo, nepřej si míti tak zlého kluka!“ po
vídala. důvěrně maminka tetě. „Nic nenechá na pokoji, bojím se téměř,
až bude chodit do školy.“

„Vždyť je mlád, a kluk, prosím tě, není nikdy jinačí. Jen ho nech,Z
lať se vydovádí.

Jaro v Číně: Dětské chůvičky jdou na procházku.

„Jo, jo,“ pokyvovala maminka, „ale když dovádi přes příliš, kdo
to má trpět?“ |,

„Ale koukej, vždyť to všechno není ani pravda; tváří se jak rozum
ný,“ chránila ho dál teta Jiřina.

„Ano, zcela správně, až moc rozumný,“ pravila maminka dávajíc
cosi do formy.

„Teto, vo co, že bych udělal auto, kdybych měl motor a kola,“
vpadl Jarka do řečí. |

Ale že maminka právě nesla talíř a čokoládu na strouhání, nechal tetu
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v pochybnostech, zda by udělal auto, a sedl si na bobeček k mamince,
aniž by ho ona pozorovala.

Když se potom maminka dívala na tetu, odpovídajíc jí na její slova,
natáhl se jak lasička a sebral hrst černého bohatství z talířů a šup
s tím do pusinky. Činil to tak chvíli, až maminka zpozorovala, že po
řád strouhá a nic na talíři nemá.

Jarka cítil, že už to každou chvíli může prasknout, proto sebral
ještě jednu pořádnou hrst a prchl. Stál chvíli za dveřmi, pozorně na
slouchaje. Když poznal, že maminka ani teta o něm nehovoří, pro
cházel se po dvorku, až zmizel v brance u Marešů. Sel za Miladou!

Paní Nečasová připravovala oběd a ptala se, co dělá jeho maminka.
Jarka jí povídal, že dělají něco tatínkovi na večer k svátku.

„A to bude dnes u vás slavné,“ povídala paní Nečasová, nevšímajíc
si ani, že Milada proběhla kolem ní k Jalovcům. Obě děti prošly
brankou, zastavily se na dvorku, kde potahaly Vořecha za uši a ocas,
až s vrčením utekl, šly teprve dále.

Zastavily se v síni, kamž jasně doléhal hlas tety Jiřiny: „Teď se to
naplní krémem, viď, maminko?“

Miladě zazářili v očích dva šotci smíchu, když drcla doJarky a vy
prskla: „„Júůú,váš tatínek bude mít k svátku krém. Jakživ jsem to
neslyšela.“ Držela si břicho a tančila smějíc se po síni.

„Di, hloupá,“ vykřikl Jarka uraženě, „„krém! No ano, krém, ale
z čokolády, ne na boty.“

„Jéééé, krém z čokolády na boty! Nemyslíš, že je také vaselina
z čokolády? Pojď k nám, já ti dám celou krabičku. Jéééé.“ Slibovala
ochotně, táhnouc ho za ruku.

„Ale di,“ odstrčil ji Jarka uraženě a slibně dodal: „Však budeš
vidět!“

A jak velká voda vtrhli do kuchyně.
„No, tady je máme,“ řekla teta a Jarka ji chytil za ruku a řekl:

„Teto, víš, Miladanechce věřit, že děláme z čokolády krém.“
„Lháři! Z čokolády krém. Dostaneš uhlíky a budeš mít hned čoko

ládový krém...“ A dřív než mohla ji teta přesvědčit, utekla z ku
chyně.

Jarka si sedl na malou židličku a sklonil do kolen svou malou hla
vičku. Mrzelo ho nesmírně, že Milada nechtěla uznat, že dělají z čo
kolády krém.

Takové hloupé děcko usoplené, jako je Milada, opováží se říct, že
z čokolády se nedělá krém. Nic ho už ani netěší, pořád myslel jen na
tu hloupou Miladu. Umiňoval si, že už s ní více mluvit nebude a při
tom zrovna cítil ve své dušičce velikou touhu, ukázat Miladě, že on
měl pravdu, že se krém z čokolády dělá a že je moc dobrý, ale pořád
nevěděl, jak. Marně přemýšlel, marně svou hlavičku skláněl.

„Víš co, Jiřo, dáme to do sklepa, aby to do večera změklo, to bude
lepší.“ Maminka brala klíče, nesouc do sklepa na skleněném podnosu
velikou černou dortu s bílými písmeny nahoře: „„Milému tatínkovi“ a
se stejnými květy, tak se na ni srdce smálo...

Když Jarka viděl maminku nésti dortu a věděl zároveň, že je polévána
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čokoládovým krémem, dostal nápad, ukázat ho Miladě a tím ji přesvědčiti.Šelprotopošpičkáchzamaminkoua tetou,kráčejícímiposchodech
ke sklepu.

Usmíval se šibalsky, ale úsměv mu umřel na rtech, když uviděl, jak
maminka zavřela dveře klíčkem a zamkla. Ta maminka! Jarkova prsa
zvedla se vzdechnutím. Mrzel ho ten celý svátek, třeba se naň tolik
těšil.

Vzal Ořecha za obojek a vodil ho po dvoře, slibuje mu čokoládový
dort. |

Z branky vykoukla hlava Miladina s červenou mašlí a za chvíli
uslyšel Jarka její hlas: ,,Oni si čistí čokoládou boty. Jéééé.“

„Ty hloupá, my jíme čokoládový krém.“
Za chvíli se už oba vážně na něco domlouvali, při čemž prsty uka

zovali a i dupotem nožek dosvědčovali. Jarka se šel podívat, co dělá
maminka — pak otevřel okénko do sklepa, prosoukl se a za chvíli již
podával Miladě krásně upravený dort. Ta ho přikryla zástěrkou a
počkala, až Jarka vyleze. Pak oba zmizeli — — —

Za chvíli nesl Jarka prázdný, tak uboze prázdný podnos a ze strachu
před výpraskem šoupl s ním zpět do sklepa...

A pak přišel večer. Tatínkovi všichni blahopřáli, on se jen smál.
Konečně maminka řekla: „„Ještě něco, tatouši!““ a s mnohoslibným

úsměvem spěchala s tetou do sklepa. Ale hrůzo hrůzoucí, podstavec
byl prázdný... |

Když přišla do kuchyně s prázdným podnosem, vypadala jak hro
mádka neštěstí.

Jarka se odmlčel.
„A dál,“ napovídám mu.
„Nu, už je to všecko,“ povídal téměř nevrle.
„Cos za to dostal?““ zvídám dál.
Jarka si mákl jen mlčky na kalhoty.
„To on nepoví, milá slečno,“ povídala mně paní Jalovcová, Jar

kova maminka.
Když jsem odcházela, pravil mně mezi dveřmi Jarka: „„Slečno, kdy

bude mít zas tatínek svátek? Za kolik let?“
„Proč se ptáš?“
„Že už bych po druhé nesnědl dort,“ povídal opravdově a očka

se mu zamžila.

+ YY K ZAS Z LEVER

( —»
„FAV“ VLS PÁROSLS
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J. Svensson:

Za záhadným mužem do hor.
Přel:!J. Veselský.

(Pokračování.)

Horská krajina se zatím změnila. Byli jsme na planině pokryté šedě
zelenými pahorky. Naše náhlé objevení vyplašilo pasoucí se tam ovce,
utíkaly v divokém poplachu a náš Rek je honil. Ale nedbal jsem ovec
ani psa; musili jsme ze všech sil pospíchat a hledat Karlíka. Zakrátko
jeli jsme již zase mezi skalami, jeskyněmi a hroznými propastmi.

Můj ohnivý kůň byl již všecek zalit potem. Stáhl jsem trochu slabou
uzdu a chtěl jsem ho zdržovat, ale silné zvíře pádilo stále kupředu.

Náhle Rek natáhl uši — jistě bylo poblíž něco nezvyklého. Také
kůň pozdvihl hlavu a zvolnil poněkud dosavadní běh. Netrvalo dlouho,
když se od severozápadní strany objevil kůň, a kdo popíše můj údiv,
když jsem v něm poznal divokého koně Karlíkova!...

Ale bleskurychle změnila se má radost ve strach: kůň byl bez jezdce!
Strašlivá myšlenka projela mi hlavou: Karlík dostal jistě závrať

hlavy na kraji oné propasti a spadl s koně do ní!...
Byl jsem jako bez ducha. Karlík, můj malý bratříček, mrtev? — Ne,

ne, to nemůže být, Bůh nedal mu zahynout. Snad někde jinde spadl
s koně a kůň se nyní vrací domů... Tak jsem hleděl upokojit sámsebe...

Kůň se přiblížil a spatřil jsem, že u huby visí mu šňůrka. Jel jsem
mu naproti a začal jsem ho vábit hvízdáním. Sám se přibližoval
i vracel, až konečně stanul při mém koni. Byl velmi unavený a ustra
šený.

Zvířata se očuchávala a tiše zařehtala. Ale Karlíkův kůň se neustále
třásl. Co mu asi bylo?

Chopil jsem se visící šňůrky a zároveň jsem seskočil se svého koně.
Vida, že můj kůň je zalitý potem, pomyslil jsem si, že bude nejlépe
pustiti jej na svobodu a jeti dále na koni Karlíkově; tento mě mohl
také nejjistěji přivésti k místu, kde byl bratr.

Vyňal jsem proto svému koni z huby kousek sukna, poklepal jsem
ho na rozloučenou a na poděkování po krku a pustil jsem ho na svo
bodu. Pohleděl ještě jednou na mě svýma velkýma očima, obrátil sé
a běžel k dolině touže cestou, kterou jsme sem jeli.

Než jsem sedl na koně Karlíkova, opatřil jsem uzdu a teprve nyní
jsem pochopil, proč se tak zdivočel. Sňůra byla na dolním pysku příliš
těsně přivázána a ubohé zvíře musilo velice trpět. Přeřízl jsem šňůru
opatrně nožíkem a upravil jsem novou „uzdu“. Kůň dříve tak divoký
byl hned zcela pokojný. Vyskočil jsem mu na hřbet a jeli jsme dále.

Kůň šel ochotně a rychle, ale ne tak ohnivě jako „můj“. Při tom
mě zarážel stálý ještě jeho nepokoj; často se lekal, tu nastavoval uši,
tu je sklápěl a hleděl pozorně před sebe, jako by větřil nějaké nebez
pečí. Stejně tak se choval Rek.
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Naší hoši u pumpy
(Podle původní fotografie.)
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Bylo jisto, že poblíž jest něco nezvyklého, proto bylo i mně ne
volno. Hleděl jsem na všechny strany, ale nikde jsem ničeho nezpozo
roval. Česta šla lehce do kopce. Pohnal jsem koně, ale podivno: za
stavil se jako do země vrytý a znovu stříhal ušima. Rek běžel kupředu.
Větřil něco pilně na zemi, hleděl před sebe, jako by naslouchal, a stále
štěkal a vyl.

Bylo tedy jistě tam nahoře nějaké nebezpečí, jež zvířata větřila.

7. Divoký býk.

S námahou jsem dokázal, že se kůň pohnul s místa. Když jsme již byli
nahoře, stanul náhle znovu, zařehtal a začal se třásti na celém těle.

Před námi táhla se rovina, pokrytá úlomky lávy. Po druhé straně
vznášel se strmý sklon hory, porostlý spoře travou a mechem popelavě
šedým. Rek vyskočil na kupu lávy a rozhlížel se bystře na všecky strany.
Vtom začal divoce štěkat a vztekle se vrhl mezi úlomky lávy. Seděl jsem
se zatajeným dechem na pobouřeném koni a v nejvyšším napětí jsem
čekal na to, cose mělo státi.

V té chvíli rozlehlo se vzteklé štěkání psa a hned potom ryk podobný
hukotu, jenž mě pronikal hrůzou. Kůň se celý třásl, otočil se na místě
a chtěl utíkat. S největší námahou se mi podařilo zvíře zadržeti, ale
nedovedl jsem mu již zabránit, aby neodběhlo kus cesty vpravo a ne
běželo pak podél blízkých skalních útesů.

Konečně jsem koně ovládl a na dvě stě až tři sta kroků před sebou
spatřil jsem ohromného červeného býka, jak se žene se skloněnými rohy
na rozvztekleného Reka.

V téže chvíli rozlehl se kdesi mezi velkými skalními balvany jasný
dětský hlásek: ,„Jeníku, Jeníku, ty jsi zde? Pro Pána Boha, dej pozor,
nebo tě pobodá...“

Okamžitě poznal jsem po hlase Karlíka a z radosti vytryskly mi
slzy z očí. Nalezl jsem svého milovaného malého bratříčka! Buď Bohu
chvála a díkůčinění! Byl jsem tak vzrušen, že jsem se nemohl dočkati
chvíle, ve které ho spatřím.

„Karlíku, kde jsi? Nemohu tě spatřiti!“
„Zde! Na velkém kamenu! Ale nepřibližuj se, Jeníku! Probodl by tě

k smrti!“
Hledal jsem očima Karlíka na té straně, odkud přilétal hlas, a ko

nečně jsem ho spatřil. Seděl pokojně na vysokém, plochém balvanu,
právě nad tím místem, kde se odbýval boj mezi Rekem a divokým
býkem.

„Nestalo se ti nic, Karlíku?“ volal jsem zdaleka.
„Nic, ale jen ty se teď chraň býka!“
Začal jsem zkoumat, jak bych se nejsnadněji dostal ke Karlíkovi,

a rozhlížel isem se mezi úlomky lávy.
Karlík patrně uhodl mé zaměry, neboť volal znovu staroestlivým

hlasem: „„Jeníku, nechoď sem! Zde dole jest býk!“ s
„Přece musím se k tobě nějak dostat, Karlíku!“



ANDĚL STRÁŽNÝ vwvwuvyvyvyuvuyuwuyuwuwuwu Str. 243

„Ne, ne, nehýbej se! Býk tě rozsápe! Ani nevíš, iaký je zlý. Mně nic
neudělá, neboť nemůže vylézti nahoru!“

„Co tedy mám počíti, Karlíku?“
„Jeď trochu dále a schovej se někde, aby tě nezpozoroval!“
„Dobře, ale hned se vrátím, a uvidíš, že si nějak s býkem poradím.“
„Pro lásku Boží, Jeníku,! Nezačínej si nic s býkem!“
Tak volal Karlík ze všech sil. Zatím jsem se obrátil vlevo a okruhem

blížil jsem se k vyvýšenině s protější strany. Chvílemi mohl jsem mezi
úlomky skal viděti důkladně býka. Měl na šíji železný řetěz, na němž
visela dřevěná kláda, bijíc ho po předních nohách. To mě velice uspo
kojilo. Neboť kdykoliv se pokoušel běžet, kláda bila ho po kolenách a
to při nejmenším zdržovalo jeho běh.

Býk spatřil mě také. Kdykoli jsem se objevil mezi balvany, hleděl
na mě ostře, ale divná věc, nijak se nepokoušel, aby se na mne vrhl.
Zdálo se, že číhá jen na Karlíka, poněvadž se nehnul od skály, na které
Karlík seděl. Bylo to dost podivné, a nemohl jsem to pochopit. Když
jsem už vyjel na svah tak vysoko, že býk nemohl mě dostat, sestoupil
jsem s koně a přivázal jsem jej k vyčnívající tam skále. Stále se ještě
třásl, hleděl jsem jej upokojiti tím, že jsem jej hladil a poklepával po
krku, a přivedl jsem jej konečně k tomu, že si lehl.

Nyní jsem nasbíral do obou kapes ostrých kamenů. Měla to býti má
útočná zbraň proti býku, neboť jsem chtěl za každou cenu odehnati jej
od Karlíka. Pomalu a opatrně plížil jsem se ke skalní strži, zpod níž
zazníval ke mně stále vzteklý štěkot Rekův. Jakmile jsem spatřil
býka, začal jsem naň házeti ze všech sil kamením, vynímaje je z kapsy.
současně však ohlížel jsem se po nějaké větší kupě lávy, abych se tam
ukryl v případě, že by se býk na mě vrhl.

Karlík znovu mě uviděl i počal křičeti hrůzou ze všech sil: ,„Přestaň,
Jeníku! Prosím tě, přestaň a nechoď sem blíž!“

Zavolal jsem naň: „Ale upokoj se, Karlíku, mám se na pozoru!“
Pak jsem vyskočil na blízký kámen a znovu jsem zavolal: „Vidíš, Kar
líku, nyní jsem zde již zcela bezpečný, tak jako ty.“

Karlík se konečně upokojil. Já však jsem vynímal dále z kapsy ka
mení a bombardoval jsem tím býka. Ale mnoho to neprospělo; měl příliš
tvrdou kůži a sotva se časem trochu otřásl, když ho trefil kámen.

Bylo třeba pokusiti se o to, abych se dostal blíže býka, a skutečně
zanedlouho seděl jsem již na novém balvanu. Ale zvíře nestaralo se ani
trochu o mé střílení. Vzalo si na mušku jedině Karlíka a na mne ani
jednou nepohlédlo. Proto právě nabýval jsem stále více odvahy a na
konec vymyslil jsem si plán, že podniknu na divoké zvíře útok společně
se psem. Ještě jednou upokojil jsem několika slovy Karlíka a zavolal
jsem Reka. Přiběhl ihned a vyskočil ke mně na kámen. Jazyk měl celý
vyplazený a srdce silně mu bilo.

Vzal jsem do hrsti několik ostrých kamenů a ukázal jsem prstem na
býka. Rek okamžitě mně porozuměl. Oči se mu zajiskřily a zavyl hlasitě
z touhy po boji. Seskočili jsme oba a běželi jsme přímo proti býkovi.

Rek unikal pilně ostrým rohům zvířete a snažil se chytiti je za zadní
nohu. Já pak opatrně jsem se připlížil a začal jsem házeti kamení na
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býka, míře přímo do lebky. Jednou se mi podařilo trefiti jej do nozder,
a to účinkovalo. Býk pozdvihl hlavu do výše, hleděl na mne chvíli
divoce očima naběhlýma krví a pak se na mne vrhl s napřaženými
rohy.

Karlík polekaně vykřikl a volal se zoufalstvím v hlase: „„Jeníku, Je
níku, utíkej! Rychle, rychle, nebo tě probodne na smrt!“

Na štěstí kláda visící na řetěze velice překážela býkovi v běhu, po
dařilo se mi tedy utéci za nejbližší velký kámen. Nyní jsem již neod
píral prosbám svého bratra a zanechal jsem nebezpečného boje. Ve
chvíli, kdy se býk zabýval výlučně Rekem, běžel jsem obloukem až ke
kamenu, na kterém seděl Karlík, a vylezl jsem na něj.

Karlík přijal mě s otevřenou náručí a z radosti zaleskly se mu slzy
v očích. „„Pojď, Jeníku, pojď!“ volal a vytahoval mě nahoru oběma
rukama. ,„,„Ach,jak je to dobře, že jsme opět spolu!“

S pláčem přitiskl jsem ho na prsa a tulil jsem ho v objetí. Potom
sypaly se otázky: „Vykládej, Karlíku, jak to bylo s tou jízdou.“

„Ach, to byla strašná jízda!“ začal Karlík. „Kůň uháněl stále jako
šílený. Držel jsem se však pevně za hřívu a proto jsem nespadl. Potom
jsme vběhli sem, zaryčel divoký býk a kůň mě se sebe shodil. Ale padl
jsem na písek a nepotloukl jsem se. Pak jsem s námahou vylezl na tento
velký balvan a býk mě nedostal.“

„A co se stalo s koněm?“
„Kůň utekl. Ještě jednou se vrátil, ale potom znovu utekl. Ale jak

ses ty sem dostal, Jeníku?“ o
„Našel jsem si nádherného koně! Skoda, žes ho neviděl, Karlíku!

Ten letěl jako oheň! A nad propastí hrozně jsem se ulekl, že tys do ní
spadl! Potom přiběhl tvůj kůň, pustil jsem tedy svého a přijel jsem sem
na tvém koni...“

Sotva jsme skončili vyprávění, zpozorovali jsme, že býk znovu udeřil.
do kamene, na kterém jsme seděli; huklo to přímo.

„Hleď, Jeníku, po celou tu dobu, co tu sedím, stále tak dělal,“ pravil
Karlík. ,,„Aleto nic,““ dodal hned, „kámen se nepřevrátí.“

Rek štěkal jako šílený, ochraptěl již docela. Přivolal jsem ho tedy,
aby si trochu odpočinul. Vyskočil hned na kámen a lehl si těžce oddy
chuje za námi. V té chvíli býk položil svou ohromnou hlavu až na
skálu a pokoušel se dosáhnouti nás dlouhým jazykem. Prskal odporně
nozdrami a lízal tvrdý kámen. Mimovolně jsme se odsunuli.

Vtom mně něco napadlo. Vyňal jsem z kapsy nožík, otevřel jsem jej
a pravil jsem Karlíkovi: ,„Věř,něco mně napadlo! Pamatuješ se, že když
se býk ve stáji divočí, dávají mu do nozder železný prsten a zvíře se
hned upokojí. Zkusíme snad tento způsob?“

„Ano, ale kde vzít železný přsten?“
„Mám šňůru, snad se nám tedy podaři svázat mu nozdry.“
„Jak to uděláš, Jeníku?“
„Zcela jednoduše: udělám mu nožem díru v nozdrách a protáhnují

šňůru.“
Karlík přemýšlel o tom chvíli, pak pohlédl na mne s radostným

uznáním a řekl: ,„„Dobře,Jeníku, mně se zdá také, že se to podaří.“
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Vyňal jsem tedy šňůru z kapsy, lehl jsem si na kameni a přikázal jsem
Karlíkovi, aby mne držel za nohy, bych nespadl. Tak jsem čekal, až býk
znovu vztáhne k nám hlavu. Otevřený nůž držel jsem v jedné ruce a
šňůru ve druhé.

Nebylo třeba dlouho čekat. Býk začal znovu lízat kámen a posunoval
hlavu stále výše.

„Drž mě nyní pevně za nohy!“ zavolal jsem na Karlíka.
Karlík držel mě celou silou. Tu jsem chytil zvíře za nozdry tak, jak

to dělají pastýři, kteří chtějí otevříti zvířeti hubu, a rychle vrazil jsem
mu v nozdry nůž celou šíří od jedné dírky až ke druhé. Poněvadž zra
něné zvíře násilně sebou trhlo, vrazil jsem nůž silněji než jsem chtěl a
bodl jsem se sám nechtě do prstu.

Býk zařičel hrozně a odtrhl se od kamene. Krev tekla mu z nozder.
Několikrát se postavil rovno jako zdivočelý kůň a pak uháněl za horu
tak rychlo, jak mu to dovoloval dřevěný klát. Rek hnal se za ním jako
šílený. .

Nemohl jsem již protáhnouti býkovi šňůru udělanou dírkou. Ale mů!
plán měl plný úspěch, neboť zlostné zvíře se již nevrátilo. Ihned jsme
seskočili se skály a běželi jsme rychle, držíce se za ruce, k úpatí hory,
kde jsme zanechali koně. Ležel ještě na svém místě a v témže postavení,
jak jsme ho nalezli dnes před polednem, než unesl Karlíka.

Můj malý bratr připomněl si také hned příhodu a řekl mi s jakousi
bázní v hlase: „„Jeníku, nerozdivočí se zase tak, jako dnes ráno?“

„Ó ne, Karlíku,“' uklidňoval jsem jej, „tehdy byla jiná příčina. Kůň
začal jen proto divočet, že ho bolela příliš silně utažená šňůra. Nyní

Karlík se upokojil. Usedli jsme, abychom si na chvíli odpočinuli,
neboť jsme byli unaveni a chtělo se nám opět velmi jíst. Ale neměli jsme
už ničeho.

Zakrátko přiběhl i Rek. Byl skoro bez dechu a jazyk visel mu celou
délkou z huby. Poněvadž se choval statečně. vzali jsme ho mezi sebe,
hladili jsme ho a zahrnovali pochvalami. Teprve nyní jsme zpozorovali,
že je již dosti pozdě.

„Kolik jest asi hodin?“ ptal se Karlík.
Podíval jsem se k západu. Slunce začalo právě zapadat.
„Už je velmi pozdě, Karlíku!“
„Co nám řekne maminka, až přijdeme domů? Jak myslíš, Jeníku,

neměli bychom se už vrátit?“
Byl jsem také znepokojen a řekl jsem: „„Ano, Karlíku, bude nejlépe

vrátit se hned. Zanedlouho už nastane noc, musíme tedy koně hodně
pohánět.“

Vzchopili jsme se. Odvázal jsem koně a vlídnými slovy a poklepá
váním se mi podařilo pohnouti jej k tomu, že hned vstal. Vylezli jsme
mu na hřbet a popohnali jsme ho tak, že se dal do klusu směrem dolů
s hory. Rek běžel vedle koně a vesele štěkal.

Karlík držel se mě oběma rukama. Když jsme přijeli k nebezpečné
propasti, kde se mi před tím tak zatočila hlava, začal náhle pes vrčet.
Kůň se také znepokojil, stříhal ušima a zastavil se.
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„Jeníku!“ zvolal můj bratr, „to je jistě znovu ten býk. Obrať se,
Jeníku!“

V té chvíli také slyšeli jsme strašlivý řev. Hrozné zvíře šlo právě
přímo proti nám, objevivši se za záhybem cesty.

Smrtelně přestrašen v okamžiku jsem obrátil koně a v šíleném klusu
vrátili jsme se na dřívější místo. Býk zůstal daleko za námi a nemohl
nás již dostihnout.

Co jsme měli nyní počíti? Cesta domů byla zatarasena rozdivočelou
šelmou.

„Jeníku, budeme se vůbec moci vrátit domů?“ ptal se Karlík za
rmouceně.

„Nevím,“ odpověděl jsem. „„Obávám se, že dnes se zcela jistě ne
vrátíme.“

Karlík umlkl a já jsem se také již neozýval. Jeli jsme dále kupředu
naslepo, míjejíce pahorky, skály i propasti. Jednou jsme jeli po měkkém
písku, tu opět po tvrdé půdě, časem po mechu a trávě i přes zelené
horské rovinky. Bylo tam plno krásných květin, ale nevšímali jsme si
toho. Jeli jsme v mlčení neznámou nám samotou.

(Dck:rčení.)HAN

Máj.
Duhou se zaskvěly lučiny, meze,
když na zem snesl se překrásný máj.
Kvělinám, panenkám v hedvábném šatě,
pozdravy posílázvonivý háj.

Jako by v každé to Kvítko se vtělil
andílek z čarovných, nadzemských lích,
na stromech v zahradách, sadech a stráních
zazářil bílý kvěť jak padlý sníh.

Edv. Elpl:

Vše dýchá svěžestí, volno je v duši.
každého zaujal májový ples;
kraj vůní zadýchal, jásá a zpívá,
v obrubě zeleně směje se ves.

Sluníčko na nebí v azurném moři
zlatými paprsky prohřívá zem,
máj když k nám zavítá vonný a krásný,
radost nám do srdcí přináší všem.
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Koutek pro ruční práce.
4. Ořízka knihy a zaoblení hřbetu.

Podélné ořízce se říká dlouhá ořízka, horní a dolní pak krátká ořízka. Kniha se oře
„zuje co nejméně, aby zůstal co nejširší okraj kolem potištěné plochy; u podélné strany
listu nechává se okraj o něco širší nežli je u hřbetu, na horní straně knihy ještě širší
a dole nejširší. Před oříznutím naznačíme si na předsádce pečlivě tužkou, kde budou
okraje ořízky. Pozor na pravý úhel!

Knihu máme nyní k oříznutí připravenu, ale jak to provésti? Tam, kde ve škole mají
řezací knihařský stroj nebo kde je ochotný knihař, bude oříznutí snadné. Anebo kdo
může obětovati na knihaření nějakou desetikorunu, koupí si v odborném závodě hoblík
na ořezávání knih. Kde však žádná z těchto možností není, nutno knihu sříznouti
nožem. Ale to může se státi jen za těchto podmínek: kniha musí býti po celou dobu
sřezávání pevně zalisována mezi dvěma prkénky z tvrdého dřeva, z nichž horní s há
počáru ořízky a spodní je podloženo pod celou knihou (na něm tedy řežeme); řez musí
se díti stále naprosto kolmo lehkým tlakem a konečně nůž musí býti stále velmi
ostrý. Nejprve uděláme dlouhou ořízku a pak obě krátké. Ořízku vybrousíme pak
skelným papírem, při čemž musí býti kniha pevně zalisována.

Nyní hřbet poněkud navlhčíme mokrou houbou nebo mokrou utěrkou. Pak položíme
knihu před sebe na stůl, hřbetem od sebe, roztaženými prsty levé ruky ji přidržujeme a
paličkovitým koncem obuvnického kladívka mírně tlučeme po obou stranách (knihu
často obracíme) hřbetu až hřbet se zaoblí, takže podélná ořízka se žlábkovitě prohne
dovnitř. Při sklepávání hřbetu musíme dáti pozor, abychom šití nepoškodili. Potom
hřbet naklížíme řídkým klihem a necháme uschnouti.

Moderní knihařství nezná zaoblení hřbetu a nechává jej rovný s ostrými hranami; ale
takový hřbet se právě v těchto hranách snadno prodře.

5. Upravení hřbetníku.

Když hřbet uschl, zalisujeme knihu mezi dvě prkénka tak, aby hřbet asi 44 em vy
čníval (3 mm až 1]cm dle síly knihy) z prkének. Již pevn“m zalisováním jeví hřbet snahu
vějířovitě se roztáhnout. Nyní klepeme opatrně a postupně úzkým koncem kladívka
hřbet z prostředka vždy k sobě, t. j. k prkénkům, až se k prkénkům úplně kraje hřbetu
přiklepnou. Tím se hřbet vějí ovitě rozloží a po obou stranách hřbetu vzniknou hrany,
t. zv. drážky, které musí býti tak vysoké, jak budou tlusté desky knihy. Nyní se hřbet
natře knihařským lepem. Kniha se nechá schnouti 12 hodin.

Když uschlou knihu vyndávámez lisu, nejdříve odřízneme kostkou od prkének novi
nový papír a pak jej pěkně nahoře i dole zastřihneme.

Nyní přikročíme k přilepení hřbetníku. Hřbetník je pásek tenké, ale pevné lepenky
(nesmí se lámati!), široký jako hřbet knihy od drážky k drižce a delší než hřbet asi
o 3 mm na každé straně. Když jsme si hřbetník uřízli, zoabalíme jej v prstech tak,
aby přiléhal na hřbet knihy. Pak připravíme si pruh tenkého, ale pevného papiru, který
je dlouhý jako hřbetník a široký tak, aby zakryl, když jej přiložíme na hřbet knihy,
nejen hřbet, ale i roztřepené motouzy na předsádce. Tomuto papíru říkáme spojovací
papír hřbetníku. Tento spojovací papír položíme na pracovní podložku a natřeme jeu
celý řídkým klihem; doprostřed pak položíme připravený hřbetník a do něho svrchj
položíme kolmo hřbet knihy; nyní přilepíme s obou stran na knihu spojo
vací papír hřbetníku a dobře jej utáhneme, aby hřbetník seděl těsně a pevně na hřbetě
knihy. Kostkou upravíme a uhladíme drážky. Kniha se pak zalisuje mezi dvě prkénka.
Dnes dosti a příště již dokončíme, neboť již vyjde poslední číslo „„Andilka““v tomto
školním roce.

Zdraví Vás
"strýc Vojtěch.
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Dvě „,„Gloria““.

(Náladová črta.)

Na Zelený čtvrtek.
Začala mše svatá, obnovená oběť po

slední večeře Páně... Varhany zahu
čely, lid sebou hnul a chrám se ozýval
zpěvem ženských i mužských hrdel...

Kněz se u oltáře obrátil. Varhany do
zněly, zpěv zanikl a hrobové ticho vi
selo pod klenbou kostelní... Kněz ruce
k nebi pozvednuv, plným hlasem zapěl:
Gloria in excelsis Deo... a hned nato
jako příval vod jarní povodně s divokým
rykem mnohoozvěnné bouře hnaly se
tóny varhan, stříbrné zvonky u oltáře
jak rolničky zpívaly sborem a poslední
mocné výkřiky zvonů letěly slavně
k Bohu. A hlasy lidu ve zbožném zaní
cení mísily se v jediný velebný chorál.

Skončila píseň i varhan zvuk. Poslední
údery rozhoupaného srdce nesly se do
jásavých sfér. Umilklo slavné „„Gloria““,
pohaslo nadšení a smutek zůstal, klid
pašijovéhotýdne...

Bílá sobota.
Kostelem nesl se zpěv. Bez doprovodu

varhan, mdle, ospale odrážel se od stěn
a sádrových soch. Slunce září prudčeji,
přemáhá temnotu kostela. Po stěnách
vystupují obrazy svatých, kříže a zla
cené svícny oltářní hrají zářivým od
razem paprsků. A chrámovou lodí zní
píseň a vane jemně chřípí dráždící
vůně kadidla.

„Gloria in excelsis Deo“ zazpíval
kněz radostným hlasem a postavu jeho
oblila záře duhových paprsků. S kůru
hlaholný akcrd varhan rozrazil vzduch,
jásavé trylky oltářní slily se v jeden
hlahol. Kostel se otřásl a z oken rozlétly
se zpěvy do čtyř stran světa, po dvou
denním spánku náhle probuzený hlas
kovových prs bouřil, hnal se do dálky
i šířky, rozhlaholil, rozechvěl celý svět
v největší radosti volající: „Sláva na
výsosti Bohu!““ Chrámová okna drnčela
ve zpěvu sterých. úst, jásajících pozdra
vy slavného vzkříšeníPáně...

Alleluja, Alleluja, alleluja.!
V. Otoupalík, Troubsko.

TIT.soutěž znalosti.
Kdo to ví?

11.Kdo napsal knihu „„Pan
táta Bezoušek““?

12. Proč mám choditi často
-k sv. přijímání? NÍ

13. Kdy je dovolenopřisa-(© 7
hati? he =

14. Z čeho se vyrábí čoko- i
láda? AE

15. Co bych si přál míti |=X
v budoucím jubilejním
ročníku „Anděla Stráž
ného““?

Poznámka. Odpovědi
na otázky z čísla 7.—9. za- |—
šlete do 10. května 1930na |
adresu: Em. Masák, kate
cheta a red. „,„AndělaStráž
ného““, Brno-Židenice. Se

AŠ E TABA
Ta LE0- C Raz a

x < «ú D7 m AN .ae POUbw
znam všech účastníků sou
těže bude otištěn v 10.čísle. Kde se skryla paní?

Za obsah odpovídá Emanuel Masák. — Vydává svým tiskem a nákladem
Občanská tiskárna v Brně.
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Mladý sv. Jan Křtitel s beránkem.
Svátek 24. Června.
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I. MarcolSvoboda:

O opici Gogovi.
X.

Napadl první sníh. Zrovna před svatým Mikulášem se ho nasypalo
tolik, že přikryl kdekterou cestičku. Děti se ho nemohly ani najísti, stále
se koulely a stavěly sněhuláky, jenže tuze se nezdržely, sníh bylsypký,
koule nechtěly držet dohromady. Mrzlo, až pod nohama chrupalo.

Za necelé tři týdny přišly vánoce. Uteklo to jako voda. Denně roráty,
potom snídaní a do školy. Odpoledne zase škola, a když se šlo domů,
bylo už tma jako o půlnoci. Tak, že ještě bylo trochu vidět na sníh a
dělání koulí. Sáňkovat se dalo, jen když bylo odpoledne prázdno, tedy
ve středu nebo v sobotu, případně v neděli, ale to ani tuze ne. Člověk
se přece umaže a ušpiní, když jede s kopečka, a maminka by hubovala.
Škoda svátečních šatů a zimníků!

Už jsou tři dni před Štědrým dnem. Ještě poslední den školy a
potom! Celých čtrnáct dní prázdno! A jaké prázdno! Napřed Štědrý
den, potom Ježíška, to bude půlnoční, potom svatého Štěpána, to bude
koleda, potom svatého Silvestra a po něm Nový rok a teprve skoro
za týden svatých Tří králů. [o je, panečku, doba a pořád a pořád
prázdno! To se nakulují a nasáňkují!

Ve škole se zvláště těšili. Přijede tedy konečně teta Adolfa, ta s tou
parukou, už stará, ale pořád ještě bohatá, která každý rok aspoň když
nepřijede, pošle hodného a bohatého Ježíška do kvítkovické školy. Co
toho jen loni Ježíšek naložil! Marno již na to myslet, když jsou nové
vánoce přede dveřmi.

Nastal Štědrý den a teta Adolfa přijela. To bylo shonu! Jako by ho
řelo. Pobíhání, smíchu, dotazování, že se to s vážným tím -postním dnem
ani nesrovnávalo.

Teta byla středem veškeré pozornosti. Vše jí bylo zase nové, každého
se ptala na každou maličkost, a největší novotou pro ni byl ovšem
Gogo. Přivedli jej schválně do kuchyně aspoň na chvíli, aby jej teta
viděla, třeba že byl pro tento den zaklet pod schody, aby něco nevyvedl
a nezkazil posvátnou náladu Štědrého dne.
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Při hovoru odklidil se Gogo rychle na pec, zapomnělo se naň, pří
pravy k večeři byly v proudu, teta seděla u kamen a zhřívala zkřehlé
údy po dlouhé cestě.

Gogo se vydřímal a pozoroval se zájmem, jak se kolem vrchu pece
pohybuje kudrnatá hlava nového člověka ve škole, kdykoliv živě hovoří
nebo se směje. Dráždilo ho to, sáhl po kudrnách, a v tom již teta vy
křikla, neboť její umělé kudrnaté vlasy, celá paruka, objevily se v tlapě
opice a teta skoro holohlavá odskočila s novým výkřikem od kamen.

Jediný výkřik panířídící stačil, aby Gogo okamžitě upustil svou kořist
a skokem byl u dveří a venku, jakmile se rozevřely. Za trest nesměl do
bytu po celý pobyt tetin, třebaže se dobýval zpod schodů hodně ne
odbytně.

Ale to byl poslední kousek a poslední trest Gogův. Nastudil se stálým
dobýváním do dveří zpod schody, dostal zápal a povolaný zvěrolékař
jen potvrdil smutnou předtuchu všech ze školy, že Gogo zemře.

Zájem o něho vzrostl okamžitě a děti řídících i ostatní chodily se
s ním loučit.

Bylo opravdu dojemné, když se zoufalým „„mhm, mhm“ podával
všem tlapku na rozloučenou, jako by tušil, že nastává jeho konec.

O svátku svatých Tří králů dodýchal.
A když v zahradě poblíž hrobečku nebožáka papouška vyryly děti

hrobek i jemu, sešla se v první den vyučování v novém roce v zahrádce
celá škola, aby byla svědkem, kde byl Gogo pochován.

Nyní byl o něho vzbuzen nový zájem, každý ve vsi věděl něco o něm
povědět, a i jeho kousky, leckdy nepříjemné, byly brány se strany
veselé a odpuštěno mu všemi, jimž ve. svém opičím nerozumu ublížil.

Zesmutnělo ve škole. Po celý rok vzpomínáno na Gogo, co kdy vy
vedl za podobných okolností, jež se během roku opakují. Než: čas raní,
čas hojí, zvláště u dětí, jež snadno zapomínají, neboť si našly brzo ná
hradu místo zábavy s Gogem, jejž tak jako tak v posledním půlroce
jeho pobytu ve škole zanedbávaly.
„ A když o vánocích přijela zase teta Adolfa, vzpomenuto bylo při
Sotědrovečerním jídle i na Gogo, který svůj kousek
s parukou tetinou odnesl životem, protože jenom
proto byl vykázán pod schody, odkud se dobýval
ven a přivodil si zápal.

Po letech sešel jsem se náhodou s Josífkem ří
dících a ten mi příležitostně o Gogovia jeho kou
scích vyprávěl, z čehož.vzniklo těchto deset od
stavečků. ©
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L. Grossmannová Brodská:

Šurjenka a Ataljenka.
Pohádka ze Slovácka.

Žili spolu stařec a stařena. Ona jedenkráte ukradla malé děvčátko,
jmenovalo se Ataljenka; dítě bylo poslušné a pracovité, z čehož měla
stařena radost. Proto svému muži často radila: „„Opatřisi také nějakého
pomocníka v práci.“ i

Stařec šel a kteréhosi dne ukradl malého hošíka, jménem Surjenka.
Také on jej zaučoval v práci, ale hoch byl neučenlivý a nechápavý a
nenaučil se ničemu, neboť z ryby nelze učiniti ptáka.

Jednoho dne řekla mu stařena: „Ty hlupáku, vezmi pytel a jdi do
lesa na mouchy. Nepřineseš-li jej do večera mouchami naplněný, ze
mřeš!“'

Šurjenka se loudal do lesa, ale protože nemohl chytit ani jedinou
mouchu, usedl na zemi a zaplakal.

Když mu Ataljenka donesla oběd, těšila jej: „Protože tě mám ráda,
pomohu ti. Jen se posaď a jez.“

Nežli se najedl, pytel byl plný much.
Druhého dne jej stařena posílala do mlýna: „„Semel ty mouchy na

mouku a do večera ať jsi doma, bych z toho mohla upéci koláč. Vrá
tíš-li se bez mouky, zabiju tě.“

Surjenka přišel do mlýna, ale mlynář mu nechtěl dovoliti mlíti mouchy,
že by se mlýn znečistil. Hoch usedl na zemi a Žalostně zaplakal.

Opět mu Ataljenka donesla oběd a jej těšila: „„Neplač,lituji tě a po
mohu ti. Ale dříve pojez oběda.“

Mezitím co jedl, děvče mlelo mouchy, neboť umělo mlynáře pěkně
uprositi a slíbilo, že mlýn neznečistí. Když byla hotová, řekla Surjen
kovi: ,„Nemysli si, že nyní budeš míti pokoj. Naše stařena tě nepřestane
pronásledovati, bylo by proto lépe, kdybys ty odsud utekl“

Ale Surjenka zůstal, neboť nechtěl Ataljenku opustit.
Třetího dne poroučela mu stařena, aby stromy z nedalekého lesa

všecky z kořene ven z půdy vytrhal přísně mu nakazujíc: ,„„Nebudeš-li
do večera hotov, zemřeš!“'

Šel do lesa a arci se mu nepodařilo ani jediný strom s kořenem ze
země vyrvati. Usedl proto do mechu a plakal.

Přišla Ataljenka s obědem. ,„Neplač,““povídala mu. „,Aťti staří ubli
žují, já tě mám přece ráda a zachráním tě. Pravda, stromů ze zeměta
hati nemůžeme, ale uprchneme spolu odsud někam hodně daleko, kde
by nás zlá stařena nenalezla.“

Utíkali proto, seč jim síla stačila, až přišli k večeru k městu, ve
kterém žil otec Šurjenkův. Třeba bylo tma, světla v městě zářila do
dálky.

„Počkej zde na mne,““řekl Šurjenka své průvodkyni; „půjdu pozdra
viti své rodiče a potom hned pro tebe přijdu.“ í
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„Dobře, já tedy zde počkám,“ řekla Ataljenka a usedla trpělivě na
kraji silnice.

Surjenka utíkal domů a tam z něho měli velikou radost. Bylo vyptá
vání a bylo povídání. Přicházeli sousedé, muži i ženy, přicházely i krásné
dívky a všichni si přáli viděti ztraceného a opět se vrátivšího syna, jehož
radostně pozdravovali. Zahrnut takovou pozorností, Surjenka na Atal
jenku zapomněl.

Ona zatím čekala a čekala.
Minul den a nastal večer a byl opět den.Hoch nepřicházel a dívka

se rozplakala: ,,„Oh,jaká bolest, jaká lítost, Surjenka na mne úplně za
pomněl!“

Zvedla se a šla do města, ale nevidouc jej nikde, dotazovala se na
něho. Jeho otec dívce řekl: ,,„Můjsyn se pustil daleko do světa, aby užil
mnoho radostí a zábavy.“

Ataljenka plačíc si slibovala, že nevěrného druha vyhledá. I šla a šla
a chodila světem dlouhý čas. Často zakusila vedra takového, že myslila,
že se zalkne. Jindy zakoušela mrazu, že byla blízká úplnému zmrznutí.
Procházela města hojně obydlená i krajiny, kde nebylo živé duše. Po
tkala mnoho dobrých lidí, kteří se jí chtěli ujmouti, a poznala takélidi
zlé, kteří se jí vysmáli, že jde za nehodným druhem. Ataljenka se však
nedala mýliti a jen si říkala: „Však já jej přece naleznu. A kdož VÍ, ne
potřebuje-li mé pomoci.“ Tu jedenkráte již pozdě navečer přišla do
velkého hustého lesa, kde dlouho bloudila, nežli zahlédla v dálce malé
světélko. Když přišla blíže, poznala, že to světlo vychází z domu, vel
kého a vysokého, jehož četná okna byla všecka jasně ozářena. Ataljenka
chtěla se rozběhnouti kupředu, když poznala, že ten osvětlený dům
stojí uprostřed bařiny. Zastavila se proto na kraji močálu a pozorně,
aby se nezamazala, dívala se do osvětlených oken. Viděla tam skvostně
oděné paničky i pány, kteří se vesele bavili. Náhle se Ataljenka zděsila.
Poznala mezi nimi Surjenku.

„Surjenko!“ zavolala na něho hlasitě.
Zaslechl ji a vyhlédl z okna, ale pro tmu nikoho nepoznal.
„Surjenko!“ zvolala znova; „to jsem já, Ataljenka.“,
Nyní ji zahlédl, poznak a rozpomenul se na ni. Jak se náhle zastyděl

za svou zapomnětlivost! Vyběhl z domu, chtěje k dívce, ale proboři
se do močálu. „„Ataljenko,““naříkal,, nemohu k tobě, bahno mne pohltí.“

Ale dívka rychle vyzvedla sukénku a srdnatě se pustila do bahna.
A div divoucí! Ona se dolů nepropadávala, močál se pod jejíma nohama
udržel a také se nic neznečistila. Chopila se hocha v bahno se propadáva
jícího a oběma rukama jej táhla z nebezpečného místa, až jej dopravila
na pevnou zemi k pokraji lesa.

Oba nyní s hrůzou patřili na to, jak ten vysoký dům s mnoha osvětle
nými okny se všemi tam hlučícími lidmi propadává se stále hlouběji do
močálu.

„Tys mne zachránila, jako již mnohokráte,““ lítostivě řekl Šurjenka,
„za to tě již nikdy neopustím.“

A tak se též stalo.
>
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S. Housková:
V lese.

V lese je vždycky veselo. To Květuška dobře věděla a měla les nade
všecko ráda. Ovšem — její tatínek byl myslivcem a jejich myslivna
stála v nejkrásnějším koutku lesa.

Každý den ráno vyprovázela Květa tatíčka cestou mezi stromy a
přišli vždy tak časně, že denně slýchali ten nejkrásnější ranní koncert.

„Poslouchej, táto, “ upozorňovala Květa, „já to už také dovedu“a
spustila o závod s ptáky.

U velkého smrku se táta s Květou rozloučil, zanechal jí Broka a vzal
si s sebou Trefa, který by byl mnohdy raději zůstal s dívenkou. Ne
jednou ho musel táta za tu neposlušnost pohladit řemenem.

Květa nespěchala hned domů. Navštívila nejdříve své přátele v lese.
Pohladila na mýtině dvě štíhlé břízky, které Bůh ví jakým zázrakem
sem zabloudily, vyplašila z křoví zajíce a smála se, když uháněl. Musela
při tom Broka držet zkrátka a bavilo ji jeho zlostné hafání, které
ubohého ušáčka k smrti dolekalo.

Pak přišlo to hlavní. Natrhat pro mámu čerstvou kytici. Maminka
vždy na oko hubovala, proč děvče ta kvítka rve, ale v duši z nich měla
velkou radost. Vždyť myslivna vypadala nejen zvenčí, nýbrž i uvnitř
jako krásná kytice, ale mámai táta ze všech květů měli nejraději svou
Květu.

Květa se v lese nebála. Znala dobře smrkový les a jedlový, ale nej
raději měla bukový a listnatý. V tom rostlo hodně bříz a o každé z nich
by Květa hned pověděla pohádku.

Třeba tu o břízce, jež se skláněla přes cestu, že se vrškem své koruny
na druhé straně dotýkala země.

Před několika lety, když prý byla Květa v kolébce, byla břízka ještě
štíhlá, vysoká a krásná, že jí v celém lese nebylo rovné. Milovala slu
nečko, natahovala k němu své mladé větvičky a koupala je v čerstvé

rose, kterou zachycovala na své heboučké lístky. Byla to překrásná bílápanenka a každý ji měl rád.
Jednou přiletěl k ní větřík a počal jí houpati. Vykládal jí o krásném

světě a nabádal, aby si stoupla na špičky a podívala se do světa.
Bříza tak učinila a přes hlavy sousedních stromů hleděla do modré

dálky. Svět se jí nesmírně líbil. Podivovala se krásné, stříbrné struze,
která běžela pod vysokým kopcem, jásala, že je blíže k sluníčku a nebi
a nebyla ani trochu zarmoucena, když jí větřík vysvětlil, že ta třpytící
se stuha je široká horská řeka Oslava.

Než větřík odešel, polichotil břízce, jak je krásná a moudrá a že se jí
ani jedna sestra nevyrovná.

Neměl to větřík břízce říkati. Myslila na to celou noc a když jí ráno
sestřičky přály dobrého jitra, neodpověděla, zdály se jí najednou malé
a ošklivé a to nejhorší — zdály se jí hloupé. Krásná, vysoká břízka
přes noc zpyšněla.
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V lesním zátiší.

Od té doby už se nesmála a už se sousedkami nežertovala a kdyžji
oslovily, odpověď nedala. Ve dne v noci toužila po světě a nejvíce po
oné krásné řece v údolí.

Přestala se báti bouře a nepohody. Se vztyčenou hlavou stála pyšně
mezi ostatními stromy, které si šeptaly, že to s břízkou jistě špatně
skončí.

Přišla zima. Lehkými chomáčky sněhu přikrývala stromky a keře
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a vše se připravovalo ke spánku. Ale vysoká břízka netrpělivě střásala
se sebe vločky a hlavu vypínala vždy výše, aby mohla hleděti do světa.

Nedbala napomínání a varovného šepotu, nechtělo sejí spáti, myslila
si o sobě, že je silnější všech stromů v lese, byla pýchou a radostí všecka
bez sebe, že je tak vysoká a štíhlá.

Jednou z večera byl v lese šumot. Malí, okřídlení andělíčkové lítali
od stromu ke stromu, házeli na ně sněhem a volali: „Probuďte se, strom
ky, Ježíšek přichází na svět. Pokloňte se mu a oslavujte jej!“

Břízka jen mrzutě přijala rány sněhových koulí, ale její pýcha už
ji naváděla: ,„Pojede-li lesemkrál světa a nebe, ukaž mu, že ty jsi krá
lovnou les. Skloníš-li jako ostatní svou hlavu, ani tě neuvidí! Ukaž
se mu v celé své kráse a důstojnosti, aby on musel se pokloniti před
Tebou!“ í

Tak si šeptala břízka a hrdě vztyčila mladou hlavu k nebesům. Ne
dbala zvonků, které plnily celý les, nedbala svých bratří a sester, kteří
pokorně skláněli hlavy až k zemi, byla zvědava jen na Krále.

Jak se však podivila, když uzřela chudobné sáňky; které táhli dva
malí andělíčci a na nich sedělo malé Děcko se stromečkem v ruce.

„Toť tedy Král!“ zasmála se bříza nahlas, „tedy ani Král nebe a světa
se.mi nevyrovná! A takovému děcku jsem se měla klaněti!“

Všechny stromky v lese se zachvěly hrůzou, když uslyšely pyšnou
břízu. Ježíšek se na ni chvilku mlčky a zarmouceně zadíval, ale potom
pokynul ručkou a hned počaly padati husté chomáče sněhu, že nebylo
ani na krok před sebe viděti.

V dálce dozníval cinkot zvonků, ale marně se bříza rozhlížela, neviděla
nic, jen oči, hlavu a tělo jí bičovaly těžké vložky sněhové.

Bříza plakala, volala, ale nikdo jí neodpovídal. Sníh tížil hrdou hlavu,
pomalu skláněla ji níže, prosíc o smilování, ale marně. Sníh ji tlačil
stále hlouběji k zemi, nové a nové chomáče padaly na ni, až konečně
ubohá břízka svým pyšným čelem dotýkala se země na druhé straně
cesty.

Mnoho prý břízka plakala, litovala své pýchy, ale marně. Celou
zimu tlačil ji sníh dolů, a když roztál, vše se zazelenalo, a když druhé
stromky vztyčily své hlavy na pozdrav slunci, spatřily krásnou břízu
jako oblouk skloněnou přes cestu. Už se nevzpamatovala. Za trest za
svou pýchu byla navždy pokořena, skloněna až k zemi.

Květa má hrozně ráda ubohou břízu a slibuje jí, že až se naučí psát,
pošle Ježíškovi psaní, aby ji opět narovnal. Byla už dosti potrestána.

Před myslivnou se Květa vždy ohlédne na les, otevře náruč, jako by
chtěla celý kraj obejmouti, ale místo něho sevře kolem krku mámuavy
právíjí, co je v lese nového. A končí: „Zítra půjdu zas!“
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Ed. Elpl:
Zmije.

Přírodopisný obrázek.

U nás ve dvoře bydlil podruh, který hodnou část roku ztrávil prací
v lese. V zimě kácel a řezal dříví do metrů v panských lesích, v létě
nádeničil u sedláků, a když bylo po žních a vymláceno, chodíval zase
do lesa, aby si nanosil na zimu suchého klestu. Jednoho dne k po
ledni přišel s nůší dříví a v ruce nesl hůl, na jejímž konci viselo tělo
hada. Rozštěpený konec hole svíral zvíře, které viselo bezvládně jako
mrtvé. Jakmile jsme uviděli starého Jahodu, tak se podruh jmenoval,
že nese hada, byli jsme okamžitě u něho, obkukujíce zvíře, které ne
jevilo žádných známek života.

„Ten už vám nic neudělá,“ prohodil strýc, utíraje si s čela pot,
neboť nůše dříví byla velká a srpnové sluníčko rozehřálo se toho dne
jako o žních. „Víte, chlapci, co je to za hada? otázal se strýček, usmí
vaje se šelmovsky pod vousy. Když viděl naše rozpaky, poznamenal:
„Je to zmije, jedovatý had, kterému je dobře se vyhnouti.“

Nato pozorovali jsme bedlivě její tělo. Byla přes 49 m dlouhá, na
hoře barvy žlutavě šedé, pod břichem černé. Po celém hřbetě táhl se
klikatý, tmovohnědý pruh, složený jakoby ze samých písmen Z. „Když
leží v lese,“ vypravoval podruh, „„podobá se suché větvi, je-li stočena

7 6v klubíčko, vypadá jako hromádka kamení.
Potom rozevřel podruh hadovi hubu, v níž viděti bylo drobounké

zoubky a v horní čelisti dva zuby větší. „„Ty zuby jsou duté,“ vy
světloval strýček, „a jimi vpouští zmije do rány, kterou kousnutím
způsobí, jed. Jazyk má dlouhý a mrštný a slouží jí ku hmatání. Je to
jediný jedovatý had, který zdržuje se v našich lesích. Libuje si na
výslunných stráních, ukrývaje se pod kamením nebo v děrách. Je-li
pěkné počasí, vylézá z úkrytu, aby se na slunci vyhřívala. Stočena do
kotouče leží někde na pařeze nebo u keře, nevšímajíc si ničeho, co se
kolem ní děje. Je-li vyrušena, dává se na útěk. Jen tehdy, když na ni
šlápneme, nebo jinak je vydrážděna, uštkne. Kousnutí zmije je ne
bezpečné, proto je třeba vyhledati lékařské pomoci. Koho zmije uštkne,
má takový pocit, jako když štípne včela. Je dobře ránu vyssáti nebo
vytlačiti. Vyssátá krev musí se vyplivnouti, aby se nedostal jed do
žaludku. Nejlépe jest nad ránou pevně úd zavázati, aby jed nemohl
s krví prouditi k srdci.““

„Čím se zmije živí?““tázali jsme se strýčka dále, neboť zajímal nás
tento jedovatý plaz, který přes svoji nevelikost byl dosti nebezpečný.

„Zmije živí se myšmi, ještěrkami a žabami,“ vypravoval starý lesař,
který života lesních zvířat dobře si všímal.

„Zajímavo je také věděti, jak rodí se její mláďata. Mladé zmije líhnou
se z vajíček, která nosí stará tak dlouho v těle; až se z nich líhnou
mladé. Lidé se proto domnívají, že zmije rodí živá mláďata, jak
vidíme u ssavců. Miluje svobodu ve volné přírodě a je-li uvězněna,
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nepřijímá potravy. Přes to však má-li dostatek vody a slunce,vydrží
bez potravy i několik měsíců.“

Všecko o zmiji zajímalo nás velice, ale jako bychom se zřekli, vyta
sili jsme se pojednou s otázkou, jak se strýc Jahoda na takové nebez
pečné zvíře opovážil a jak je chytil. To bylo, myslím, největším ta
jemstvím strýcovým. Dělal chvíli drahoty, ale pak se dal do výkladu:
„Jak poslouchejte, hoší, abyste věděli, jak to udělati, kdybyste chtěli
'jednou zmije se zmocniti. A začal: Uřízl jsem si vám hůl asi jako prst
tlustou a na konci ji nožem rozštípl. Do rozštěpení vsunul jsem kolíček
asi 3 cm dlouhý, který jsem na motouz uvázal. Potom přiklopil jsem
srozšťípnutým koncem hada, klínek rychle provázkem vytrhl a jedovatá
jmrška byla lapena. Ale povídám vám, chlapci, tak mnoho zmije se
ibáti nemusíte. Výbojnou není a před člověkem dá se spíše na útěk.
Nemusíte se obávati, že by povás skočila nebo na vás útočila. Za dne
vyhřívá se stočena v klubíčko na slunci, v noci vychází na lov.“'

Potom zabodl podruh hůl do zdi a nechal hada na ní jako trofej
svého hrdinství viseti, takže jsme si jej mohli důkladně prohlédnouti.

Později, když jsme chodili do školy, dověděli jsme se, kdo je nepří
telem zmijí a kdo jich nejvíce ponubí. Podivili jsme se, když jsme zvě
děli, že je to nemotorný ježek, jenž si na nich výborně pochutnává,
aniž by mu jed nějak škodil. Mimo něj jest to dále jezevec, tchoř, lasice
a káně. Ti všichni pomáhají člověku, aby se tito plazi příliš neroz
množili.

Sluníčko zapadalo a my ještě šli se podívati na zmiji, jejíž život
nás tak zajímal. Když vrátil se otec k večeru z pole, vypravovali
jsme mu živě o nebezpečném hadu, kterého strýc Jahoda chytil v lese
do rozštípeného prutu a přinesl nám ho ukázati. Otec měl radost, že
nás věc tak zajímá a napomenul nás: „Buďte opatrni, abyste bosi na
hada v lese nešlápli. Uvidíte-li na suchých, výslunných místech hada,
nechte jej na pokoji. Dříve, než by se vám ho podařilo zabíti, mohl
by vás uštknouti. Zkušení lidé, takoví lesaři, jako je náš strýc Jahoda,
ti už vědí, jak na ni.“ Chodívali jsme potom často do lesa, ale zmije

jsme neuviděli. Možná, že byla někde stočena v klubíčko, ale jsoucnerušena, nechala nás na pokoji.

RHCA

Šla slepička na trh.
Chorvatská národní.

Šla slepička na trh, umazala si nožičku. Přišla ke křovíčku: „„Křo
víčko, otři mi nožičku!“

„Neotřu!“
„Počkej, křovíčko,.přivedu na tebe kozu, aby tě oškubala!“ A při

vedla kozu: „„Kozo, oškubej křovíčko!“
„Neoškubu!“
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(““„Počkej, kozo, přivedu na tebe vlka, aby tě sežral!
wlka: „Vlku, sežer tu kozu!

„Nesežeru!“
„očkej, vlku, přivedu na tebe lidi, aby tě zbili!“ A přivedla lidi:
„Lidé, zbijte vlka!“
„Nezbijem!“
„Počkejte, lidé, přivedu na vás oheň, aby vás spálil!“ A přivedla

oheň: „„Ohni, spal ty lidi!“
„Nespálím!“
„Počkej, ohni, přivedu na tebe vodu, aby tě zhasila!“

vodu: „„Vodo, zhas ten oheň!“
„Nezhasím!“
„Počkej, vodo, přivedu na tebe koně, aby tě vypill“ A přivedla

koně: „„Koni,vypij tu vodu!
„Nevypiju!“ :
„Počkej, koni, přivedu na tebe sedlo, aby tě odřelo!“ A přivedla

sedlo: „„Sedlo, odři toho koně!“
„Neodru!“
„Pečkej, sedlo, přivedu na tebe myšku, aby tě ohlodala!“ A při

wedla myšku: ,,„Myško, ohlodej sedlo!“
1“„„Meohlodám!

„Počkej, myško, přivedu na tebe kočku, aby tě sežralal“ A přivedlá
kočku: „„Kočko, sežer myšku!“

„Nesežeru!“
„Počkej, kočko, přivedu na tebe psíka, aby tě ukous!“ A přivedla

psíka: „Psíku, ukousni kočku!
Počal psík kočku kousat —
„počala kočka myšku žrát —
"počala myška sedlo hlodat —
"počalo sedlo koně dřít —
počal kůň vodu pít —
počala voda oheň hasit —
počal oheň lidi pálit —
počali lidé vlka bít —
počal vlk kozu žrát —
počala koza křovíčko škubat —
a křovíčko slepičce otřelo nožičku, aby mohla jíti na trh.

Přel. Otto F. Babler.

A přivedla

A přivedla
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L. Kulička:

Z dějin města Hranic.
(Dle J. H. Gallaše.)

Před osmi sty lety přišel poustevník Juryk do lesnaté krajiny, aby
zde trávil život v samotě a modlitbě. Krajina byla divoká a divá zvěř
ji činila ještě nebezpečnější. Zřídka kdy odvážila se lidská noha vkro
čit do stínu lesů a jen pohanští divoši obývali část hory. Trpké živo
bytí měli zde pohané, bydlící v jeskyních a podzemních děrách. Živilř
se lovem a planým ovocem, odívali se v zvířecí kůže a na vrcholu hory
obětovali modlám. Pouhé spatření jich způsobovalo hrůzu, ale přece:
duch jejich nebyl tak divý a plachý, že by nebyli schopni nic přijmouti;
scházela jim k lepšímu životu pravá otcovská láska bohabojného, apoš
tolskou horlivostí obdařeného muže.

Tak se přihodilo, že poustevník Juryk, veden duchem božím, přišel
do té krajiny a rozhlédnuv se s hory zpozoroval krásné údolí, jímž se
vinula řeka. Rozhodl se tráviti zde svůj život. A ten velebný stařec
stal se apoštolem těchto politováníhodných divochů, těch ovcí bloudí
cích v pohanské tmě. Získal si jejich důvěru apoštolskou vlídností a
vroucností, neboť moudrost spřízněná s láskou dovede i z vlků udělat
beránky.

Vida Juryk, jak tiché polní živobytí slouží k vyhlazení divých a
drsných mravů, pečovalo to, aby jim vnukl lásku a náklonnost k polní
práci a klidnému životu. Učil je káceti lesy, odstraňovati křoví a vzdě
lávat úrodnou půdu, pole a štěpnice, střežit stáda a šetřit domácí hos
podářství. Jeho přičiněním celá pustina v nemnoha letech byla změ
něna v rozkošný kraj.

Když dříve divoká luza spatřila s vrchu hory tuto změnu, zaple
salo jim srdce radostí. Velebný stařec k nim promluvil: „Mé milé
dítky, můžete plesati a radovati se nad krajinou, vaší pilností tak.
změněnou, kde dříve bylo slyšet jen vytí vlků, krákání krkavců a divé
zvěře, nyní pak nábožné chvalozpěvy k Bohu, vašemu laskavému Otci.
Ó, nechtějte nikdy na křesťanskénáboženství, na svou mravní proměnu:
zapomínati. Žijte vespolek podle zákona Ježíše, Spasitele vašeho, v čisté:

křesťanských.“
Tak vyučoval Juryk své farníky (byl jim prvním farářem) a všichni,

kteří ho slyšeli, ukládali hluboko do srdcí řeč jeho, říkajíce: „To je:
pravý otec, pravý pastýř, pravý anděl.“

Když se s nimi Juryk loučil, chtěje opustiti krajinu a jíti dále získá
vat duše Kristu, pravili: ,„Ach, čím se ti odvděčíme, náš laskavý a.
velebný otče, za tvé dobrodiní, za tvou lásku? Kterak tobě děkovat
můžeme?“

„Děkujte,“ odpověděl s vlídným úsměvem velebný stařec, „„svému.
nebeskému Otci, jenž mne k vám poslal. Zachovávejte pilně jeho při
kázání a naučení, jež jsem vám dal. A jako pole při pilném vzdělávání.
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ponese hojný užitek, tak i vy učiněni jste byli polem božím skrze ctné
a hluboké mravy, jež má nésti hojné ovoce víry, naděje a lásky.“

A když odcházeje žehnal jim, plákali všichni a volali za ním: „Muži
svatý, nezapomínej na své ovečky.“ A stařec pohnut jejich láskou od
wětil, žehnaje jim: ,„Mé milé dítky, srdce mé zůstává při vás.“

A když zakrátko potom je navštívil, založil k věčné památce svého
bydlení zde novou ves, kterou nazval jménem oné pustiny Hranice.

KAN
£Zdv. Elpl:

Počtáři.

Šly děti z lesíka Talíčka, matičku,
za letní pohody, babičku, dědouška,
» hrnéčcích nesly si by jim to chutnalo,
červené jahody. zašeptám do ouška.“

Jahody červené, Děl malý výletník
slafounké jako med. s růžemi na skrání,
Les zvonil písničkou, Jaromír z chaloupek,
stráň byla jeden květ. stulených pod strání.

„„Jahod dám každému Po řeči druhů svých
z rodičů polovic, Toník hned zesmutněl.
vždyť je mou radostí „Koho já podělím?“
šťastnou zřít jejich líc.“ k sobě sám tiše děl.

Tak pravil vděčný Jan, „Byla tak slafounká
s hrnečkem po boku, každá z těch jahůdek,
aby již doma byl, že místo v hrneček,
přidával do kroku. zapadla v žaludek.

„Já zase tři díly Zítra si přivstanu,
z jahůdek udělám, popílím do lesu,
rodičům, sestře své jahod, co vy máte,
ze srdce rád je dám.“ sám domů ponesu.

Řek' Frantík vesele, Abych též potěšil,
mile se usmíval, vděčnost svou prokázal
s dárečkem v rukou svých rodičům, které mí
cestou se kolibal. na světě Pán Bůh dal.“

„Jahody ve čtyři Vtom slzy jak hrachy
díly já rozdělím, z očí se draly ven — — —
jimi své nejdražší Toník šel s nadějí
stejně pak podělím. k domovu uklidněn.

Ahe 4 ý
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Ríša Zemánek:

Pohádka o kaluží.
Pršelo. Hustě padal déšť a zaplavoval celou zemi. Pršelo dlouho.

Po dešti vysvitlo zase slunce a zářilo tak krásně v čistém vzduchu.
Lidé vybíhali z domů, aby se nadýchali krásného vzduchu. Děti si
stavěly rybníčky, smály se, ve vodě se brouzdaly. Ty se nejvíce ra
dovaly s kaluží vody. Ale dospělí: ,„To je zase vody! Toho bláta! Ach,
ošklivá kaluž, celou punčochu jsem si zastříkala!“

Kaluž slyšela stále jen nářky na svou ošklivost. I vyčítala Pánu Bohu,
že jí takový osud určil. Ale tu šel kolem chlapec s maminkou. „Dej
pozor, ať nešlápneš do kaluže! Celý by ses pošpinil,“ napomínala ma
minka.

„Ale mami, přece se podívej, vždyť to je oko nebes! Celé nebe,
s mraky i se sluncem jest v té kaluži. A tak blízko. Stačí dotknouti se
kaluže a již se dotýkáme mráčku. Slunce lze pohladit, do rukou vzíti.
Podívej se, mami, co očí nebes jest zde rozseto! Tam, tam taky. Zde,
hleď, jak všechny září a lesknou se. Smějí se na násl“

A kaluž se smála: „Jsem spokojena, Bože, se svým osudem. Vždyť
jsem oko širého nebe.“ 0
Pelar Preradovíc:

Rybáři.
Rybičky hloupé, zde každý s nimi
pojďte sem, nate! V přátelství stojí,
Kampak lo pořád chuďas i boháč
mi utíkále? na stůl jim strojí.

Udička tenká Každý se snaží
sladká je, měkká, zvýšit jich slasti —
na vás tu na zemi plují tu místo
blahobyt čeká. ve vodě v masti.

Rybkám tu sejmem Rybičky hloupé,
jich obrnění: slyšte mé rady:
ochrany této Lépe než u vás
jim třeba není; žije se tady!

Zkuste to jednou,
tvorové zlatí.
Vím, že už žádná
se nenavrátí!

PL

Přel. Oto F. Babler

n
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Zázrak šípů.
Život slavného objevitele Ameriky byl velice trpký, plný bojů a

nesnází. Nikdy však nezoufal, nýbrž hledal pomoci u Boha, který mu
jeho důvěru odplatil způsobem mnohdy až zázračným.

Tak v životopise jeho čteme, že při jednom z četných povstání Ka
siků, náčelníků Indiánů, v Hispaňole, octli se Španělé ve veliké tísni.

Krištof Kolumbus.
Měli bojovati proti nesmírné přesile. Kolumbus věděl, že záhuba je jistá,
přece však s důvěrou obrátil se k Bohu. Předal velení svému bratru
donu Bartoloměji, vystoupil na vrch a jal se modliti. V okamžiku, kdy
pět tisíc vybraných indiánských lučištníků započínajíc bitvu zatemnilo
oblohu svými šípy, na prosby Kolumbovy mocný vítr se pozvedl a
odchýlil je od cíle, takže bez účinku padaly na zemi. Hrůza zmocnila
se Indiánů. Rozptýlivše se, utíkali všemi směry, zatím co Španělé vo
lali: „Zázrak!“ a nadšeni vrhli se vpřed, aby pronásledovali nepřítele.

Vítězství toto bylo nazváno „Zázrak šípů“. Zůstalo v trvalé paměti
tím, že byl zbudován chrám, jehož staré malby na zdech a nad oltá
řem zobrazují tuto událost. Místo, na němž se Kolumbus modlil, na
zývá se dosud „Svatý vrch — Santo Cerro“. Ferd. Houb.
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J. Svensson:

Za záhadným mužem do hor.
Přel. J. Veselský.

(Dokončení. )

8. V jeskyni prokletého.

Dlouho nepromluvili jsme k sobě ani slova. Povolil jsem koni, aby
šel, kam chce. Rek běžel vedle nás. Konečně jsme se dostali na neza
krytou rovinu. Napravo se zdvíhala vysoká skalní stěna; byl to pravdě
podobně nejvyšší štít hory.

Přece tedy snad dojdeme až k vrcholu! Ale v té chvíli Karlík dotkl
se mého ramene a zašeptal s úzkostí: „„Jeníku, tam nahoře mezi skalami
stojí nějaký člověk! Právě hledí na nás!“

Zadržel jsem koně a obrátil jsem se k bratrovi, aby mi ukázal, kde
stojí ten člověk, neboť v první chvíli nechtěl jsem tomu věřiti. Ale sku
tečně na okraji skály stála nějaká lidská postava.

Začali jsme k sobě šeptat: „Kdo by to mohl být, zde v takové pus
tině?“

„Snad je to ten zločinec!“ odpověděl Karlík a přitulil se ke mněještě
pevněji.

Zalekl jsem se opravdu. „„Nevidíš, Karlíku, jak vypadá? “' zeptal jsem
se chvěje se zimničně. |

Karlík svým bystrým zrakem viděl jej dobře. ,„„Zdáse mi, že má
tmavěmodrou kazajku,“ pravil. ,,A na pravém rameni má pušku. Počkej,
nyní ještě vidím hlavu koně, jistě kůň stojí za ním, nevidíš, Jeníku?
A nyní snímá pušku s ramene!“

Sotva to Karlík pověděl, ozval se silný hlas toho člověka: „„Jeďte sem,
ke mně, ale hned, neboť jinak střelím!“

Zachvěli jsme se strachem. ,,Co dělat, Karlíku?“
„Musíme odtud utéci, ale co nejrychleji!“
„I já tak myslím,“ řekl jsem a obrátil jsem rychle koně. Trhl

jsem uzdou, udeřil jsem koně patami a uháněli jsme ze všech sil. Ale
© minutu později zahřměla rána, koule zasvištěla kolem nás a s cha
rakteristickým rachotem odrazila se od balvanu, padajíc několik kroků
před námi.

„Jeď rychle za skálu, Jeníku,ale rychleji, rychleji!“ křičel Jeník jižjako
smyslů zbavený. Zahnul jsem napravo za velký skalní balvan. Slezli
jsme s koně a schovali jsme se za balvanem, tulíce se k sobě. Rek se také
úzkostlivě přitlačil ke mně, třesa se na celém těle. Tak jsme seděli,
hledíce na sebe bezradně. Karlík byl bledý jako smrt.

„Co od nás chce?“ promluvil jsem za chvíli.
„Jistě chce nás zabít, Jeníku!“
„To nemůže být. Přece jsme mu neudělali nic zlého!“
„To je pravda, ale takoví zločinci vždycky tak dělají. To je jistě

Haldor Helgason z Borg.“
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„Bude s námi zle, Karlíku!“ Po
chvíli jsem dodal: „„Je-li to on, tu mu
povím, že známe jeho bratra a že bratr
byl nedávno u nás v domě. Pak nám
jistě neudělá nic zlého.“

„Musíme mu to povědět. A já mu
ještě řeknu, že maminka dala jeho
bratru jíst.“

V té chvíli jsme uslyšeli dupot koně
a náš kůň zařehtal. Přitlačili jsme se
ještě blíže k sobě a hleděli jsme s tlu
koucím srdcem, jak se na druhé straně
skály objevil jezdec a sestoupil s koně.
Rek zavrčel. Pleskl jsem ho a přidržel
k sobě. Neznámý vychýlil se opatrně
s místa za skalou a drže pušku v ruce
šel přímo k nám; několik kroků před
námi se zastavil a zahleděl se zkou
mavě na nás.

Postrašeni pozdvihli jsme oči a ke
svému nejvyššímu podivu poznali jsme
v příchozím— Haralda Helgasona! Né
mohli jsme promluvit ani slova.

Ale Harald postoupil ještě blíže a
řekl: „A co to? Není to Jeník aKarlík?
Jak se máte, chlapci?“

„Dobrý den, Haralde!“ odpověděli
jsme a podali jsme mu bázlivě ruku,
neboť Harald hleděl na nás stále
ponuře.

„A kde jsou druzí?“ zeptal se ostře.
„Jací druzí?“ divil jsem se.
„No, lidé, kteří přišli s vámi!“
Hleděli jsme oba s Karlíkem pře

kvapeni a nevědělijsme,co odpovědět.

. *(Č (Č (Č C(Č (C C(© (Č CČ Č m 6
O1

Islandská žena.

Sváteční oblek žen v kraji, kde se
odehrává děj povídky ;,Za záhadným

mužem do hor“.

Harald pak stále se rozhlížel nepokojně kolem, jako by se obával
neviditelných nepřátel.

„Kde jsou lidé, kteří přišli s vámi?“
jednou?“

zahřměl konečně. ,„Odpovíte už

„Ale my jsme nepřišli se žádnými lidmi!“ odpověděl jsem mu po
výšeným hlasem.

„Jsme sami!“ dodal Karlík. *
„Sami?“' řekl Harald nedůvěřivě a znovu vbodl do nás ostře své oči.

„Copak mně chcete namluvit, že jste přišli sami tak daleko od domu?“
Nemohli jsme pochopit, proč nám nechtěl Harald uvěřit.
„Jak jste nalezli sem cestu?“ ptal
„Kůň nás unesl,“ pravil jsem.

se dále.

„Jak to? Přece kůň šel zcela pokojně! Viděl jsem vás přece.“



Str.266vywyuvuvyvvuvvwvvuwevuvwy| ANDĚLSTRÁŽNÝ
„Ano, ale to se stalo tam dole, musili jsme utíkat před býkem. A potom

kůň se už upokojil.“
Obličej Haraldův se příznivě vyjasnil. Zeptal se: ,„„Jsteuž celý den

v horách?“
„„Ano,od samého rána.“ A začali jsme mu vypravovat své příhody.
Poslouchal pozorně a když jsme skončili, řekl s úsměvem: „,No,

to je opravdová bajka z tisíce a jedné noci. Jste stateční hoši! Kdybych
to byl věděl, nebyl bych střílel. Myslil jsem, že jsou s vámi starší.
Ostatně nemířil jsem na vás, ale jen na kámen vedle vás. Máte však.
jistě už hlad!“

„Ó, velký hlad — a Rek také!““ odpověděl Karlík.
„To si myslím,“' pravil Harald vesele. „Pojďte tedy ke mně, tam se:

najde dost jídla pro vás a pro psa také.“
„A kde bydlíte?“ zeptal se Karlík.
„Kde bydlím? V jeskyni, tam nahoře.“
„V jeskyni? Přece to Haldor bydlí v jeskyni!
„Ne, nyní už tam není. Před tím tam bydlil. Časem si zajdu do jeho

jeskyně, když hledám koně nebo ovce.“
Sedli jsme na koně a jeli jsme tím směrem, kde jsme prve

spatřili Haralda. Když se konečně koně s námahou dostali na strmou
stráň, uháněli jsme velmi divoce vypadajícím územím, podél skalní
stěny, roztrhané četnými rozsedlinami. Konečně jsme dojeli k pra
ménku, který vyrážel z tvrdé. maličko vyhloubené skály.

Tu Harald sestoupil s koně a pravil: ,„No tak, chlapci, zde je „dvůr“
Haraldův. Minulý týden přijali jste mě tak pohostinsky, že se budu
snažit, abych se vám zato odvděčil, jak jen dovedu!“

Slezli jsme také s koně. Koně i Rek běželi hned k prameni a začali
chtivě pít, po čemž Harald zavedl koně na blízkou loučku a svázal je,
aby nešli daleko. My jsme se zatím rozhlíželi a svěřovali jsme si navzájem
šeptem: „„Jeníku, řekl, že je tu jeho dvůr. Je to pravda?“

„Eh, to on jen tak žertoval.“
Přišel Harald a zavedl nás k úzké skalní rozsedlině. ,„To je hlavní

vchod do mého obydlí,“ pravil s úsměvem. Schýlil se a vešel do pro
středka, za ním pak my a Rek, který od nás neodstupoval. Uvnitř vztáhl
k nám Harald obě ruce: „Podejte mi ruce, chlapci, neboť je zde trochu
temno. A dejte pozor, abyste někde nenarazili. Zdvíhejte dobře nohy
do výšky!“

Učinili jsme, jak přikazoval. Byla to divná cesta v tom tajemném
podzemí. Sli jsme stále v hloub hory a před námi nebylo stěny, což nás
velice udivovalo.

„Ano, ano, jako v pohádce,“ pravil Karlík.
„Tak jest, maličký,““potvrdil to Harald, „hned vejdeme do rytířského:

sálu, tam teprve něco uvidíte:“
„A jsou tu trpaslíci a duchové hor?“ ptal se dále Karlík.
„Ovšem, stále sem přicházejí a odcházejí,“ řekl Harald a rozesmál se

tak hlasitě, že se až ozvěna ozvala v tmavém průchodě.
Karlík štípl mě do ramenaa zašeptal: „„Jeníku, pravda, s těmi duchy

on také žertoval?“
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„Jistě. Neboj sel“
„Nyní půjdeme napravo,“ pravil Harald. „„Hned něco uvidíte!“

Náhle se rozjasnilo a v dáli jsme uzřeli denní světlo.
„To je zvláštní!“ zvolal Karlík. ,,„Mysliljsem, že jsme docela ve vnitřku

hory, a nyní jsme přišli zase k východu.“
„To je druhý východ, můj drahý,“ pravil Harald. ,,A nyní bude ry

tířský sál.“
Chvíli jsme šli k světlu a náhle, jako by někdo uhodil čarodějným

prutem, octli jsme se v jasné, prostranné skalní jeskyni s vysokým
klenutím. Světlo, padající horním otvorem, rozjasnilo tento pohádkový
příbytek. Naproti vchodu, poněkud níže, bylo viděti otvor, kterým
bylo možno vyjíti ven. Vedle bylo ohnisko. Napravo od vchodu,
na vyvýšenině z plochých kamenů, byla zařízena ložnice, vyložená
hojně mechem a suchými horskými bylinami.

S velikou zvědavostí prohlíželi jsme si tuto nezvyklou jeskyni. Na
stěnách visely různé věci, jako sedlo a pochvy na koně, zbraň ašat.
Všechno hned vypadalo právě tak jako skrýše zbojníků, o nichž jsme tolik
toho přečetli v knížkách. í

Harald požádal, abychom usedli, a pravil: ,„„Ano, nejprve po
večeříme a potom pojedu do Moedruvellir a uvědomím vaše rodiče, že
jste zůstali přes noc u mne.“

Karlík se zasmušil: ,„Zůstaneme tu tedy sami? zeptal se ustrašeně.
„Musíte, pojedete teprve zítra, neboť dnes jest už pro vás příliš pozdě

a daleko. Ale zde se nemusíte ničeho obávat, zde se vám nestane nic:
zlého.“

„Ale duchové!““odporoval Karlík. „Či jste snad jenom tak žertoval?“.
„Můžeš klidně spáti, Karlíku,“ odpověděl Harald s úsměvem. „Du

chové chodí tak tiše, že jich ani nezpozorujete!“
„A kdy se vrátíte?“
„Ještě této noci. Zítra pojedu s vámi domů. Ale nejprve nutno myslit

na jídlo!“
Harald udělal z chrastí a suchých bylin oheň, a zatím můj bratříček

mně řekl: „„Jeníku, vyjděme trochu ven a podívejme se, jaké to
tam je.“Úzkýmotvoremdostalijsmese| ven,alejakjsmesepodivili,
když jsme spatřili zcela odlišný pohled! Skalní stěny, přes niž jsme vešli
do jeskyně, tu nebylo. Nebylo také loučky, na které se pásli naše koně.

„Toť jsou jakési čáry“ zvolal Karlík.
„Skutečně, ani já toho nechápu!“
„Právě, kdepak je vlastně první vchod, kterým jsme prve šli?“ Na

darmo jsme ho hledali na všech stranách. Napravo i nalevo vyčnívaly
vzhůru obrovské sloupy lávy, a přímo před námi otevírala se bezedná
propast.

„Když nás Harald vedl tou temnou chodbou, přešli jsme asi napříč
celou horou,“ usuzoval Karlík.

„Je to skutečně záhadné,“ odpověděl jsem, „„nevím už, co na to
všechno říci.“
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„Chlapci, dejte pozor, abyste nespadli dolů!“ zavolal náhle Harald.
„Jděte raději dovnitř!“

Vrátili jsme se do jeskyně. „„Je to zde podivuhodné!“ pravil jsem
k Haraldovi. „Jeskyně má dva východy!“

„To je právě celá její přednost,“ odpověděl. „Kdyby zde někdo člo
věka napadl, možno se tím spíše zachránit.“

„Vy jste se zařídil tak jako Hannibal, který měl dům se čtyřmi vý
chody.“

Harald se usmál. „Kdopak ti o tom povídal?“
„Maminka. Ale maminka také řekla, že přes to Hannibala chytili.“
„Ano, tak se stalo,“ pravil Harald vážným hlasem. „,A docela ztratil

při tom život.“ Nato vstal a šel hlouběji do jeskyně. Visel tam na stěně
zabitý beran. Nožem odřízl z něho zadní část.

„Ale to je ohromný kus masa, tolik přece nesníme!“ divil se Karlík.
„Myslíš? Nezapomeň však, že pes bude míti jistě také dobrý apetit.“
„O, to je pravda, Rek musí hodně dostat, neboť snědl dnes sotva dva

Kousky chleba. A kde je kotel na vaření?“
„U mě se nevaří, jen se peče na rožni,“ poučoval Harald.
„Děláte to zcela tak jako zbojníci!“ zvolal Karlík.
„No, a co by v tom bylo tak strašného?“' zasmál se Harald. Sňal se

stěny železný rožeň, vložil na něj maso a potom jej držel nad ohněm,
stále obraceje. Za chvíli zavonělo to v jeskyni pečení. Ale Karlík, který
se nemohl dočkat jídla, obrátil se znovu k Haraldovi a vyptával se:
„A kde máte talíře? A nože a vidličky?“

„Čo se toho týče, panují zde v horách jinačí zvyky. Počkej ještě
trošku, a hned se ti všecko vyjeví.“

Když se již pečínka upekla, Harald vetkl rožeň do malé štěrbiny ve
skále. Potom očistil velký, plochý kámen a řekl: „To je zároveň stůl
i talíř. Kapesní nože poslouží nám místo nožů a prsty musí nám stačit
místo vidliček. Uvidíš, Karlíku, že i tak ti bude chutnat!“
k4Karlík pohlédl rozpačitě na své ne příliš čisté prsty a zašeptal mně:
„V každém případě originelní způsob jídla.“

„Zdá se, že zbojníci vždycky tak jedí,“ odpověděl jsem. Harald toho
neslyšel, neboť právě odešel na chvíli dovnitř. Sáhl rukou do skuliny ve
stěně a vytáhl odtud různé dobré věci, jako sušenou rybu, lodní suchary,
máslo, sůl a různé přípravy. Všechno to skládal pěkně na plochém ka
menu a zavolal: „Večeře je hotova, můžeme sednout ke stolu!“

Usedli jsme kolem toho podivného stolu na menších kamenech, po
krytých mechem. Harald ukrojil svým nožem každému z nás notný kus
masa. Pomodlili jsme se krátkou modlitbu a dali jsme se do jídla. Měli
jsme dobrý apetit, proto ta skromná, originální večeřevelice nám chut
nala. Také sušená ryba zdála se nám pochoutkou, Rek dostal kosti, na
nichž Harald nechal mnoho masa, a hryzal je tak úsilně, že to až chrastilo.

Po večeři přinesl Harald v cínovém pohárku vody z pramene a po
dávaje nám jej pravil: „„Hle, víno z malého skalního sklepu. Lepšího
nápoje není. Ať vám slouží ke zdraví! No, je však čas, abych jel do
Moedruvellir.““ Uklidil rychle a převlekl se. Než odejel, ukázal nám, jak
se máme zaříditi na noc na lůžku z mechu a jak uzavříti vchod do jes
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kyně několika sbitými deskami, aby nikdo nežádaný nepřekážel nám
ve spánku. |

Potom vzal pušku a my jsme ho vyprovázeli až k východu. Sedl na
koně a odejel klusem. Dlouho ještě jsme jei viděli, jax jel po stráních.
Zůstali jsmc sami ve velké prázu..2 jeskyni a zdálo se nám, že jsme
opravdu jakýmisi horskými bohatýry. Slunce stálo již velmi nízko na
půlnočním západě, bylo tedy již pozdě.

„Jak je tu krásně, Karlíku! Chtěl bych tak bývat jako zbojníci!“
Karlík se mismál a dosvědčil, že kdyby nebylo maminky, i on by

s tím souhlasil. Sli jsme se ještě podívat za koněm, pobavili jsme se s ním
a pak jsme si lehli v trávě a vykládali jsme si. Ale zanedlouho chtělo
se nám spát. Vrátili jsme se tedy do jeskyně. Zatarasili jsme ji tak, jak
nás Harald naučil, poklekli jsme před svým velkým lůžkem a pomodlili
jsme se večerní modlitbu. Zvláště pak jsme děkovali Bohu, že nás za
chránil z tolika nebezpečí.

Ulehli jsme do měkkého mechu a vonící trávy a ještě chvilku jsme
rozmlouvali o tom, co jsme dnes prožili. Pes se položil vedle nás na zemi
a zakrátko začal chrápat. Řekli jsme si tedy „„dobrounoc““a hned jsme
usnuli.

V noci se mi zdálo, že mě kdosi chytil za ruku a zavolal: „Jeníku,
Jeníku! Na pomoc! Dej pozor, nebo tě probodne!“ Vyskočil jsem z lůžka
a v první chvíli jsem nevěděl, co se děje. Zdálo se mi, že spím doma
v našem pokojíku, ale všecko jaksi jinak vypadalo. V jeskyni, jak to
bývá vždycky v letních nocích na severu, bylo světlo.

Za krátko jsem se vzpamatoval a porozuměl jsem, že to Karlík tak
křičel. Patrně se mu zdálo o zdivočelém býku. Zatřásl jsem jím a ze
ptal jsem se: „„Karlíku, zdálo se ti něco?“

Karlík sedl a protřel si oči. ,,„Aha,tak jest, Jeníku, zdálo se mi o tom
býkovi, a tak jsem se hrozně polekal. Kde to jsme?“

„Upokoj se, není zde býk, jsme v jeskyni Haraldově.“
Také Rek se probudil a poněvadž se mu zdálo, že nám hrozí nějaké

nebezpečí, větřil po lůžku a kolem sebe, hledaje a chtěje nám pomoci.
Ulehli jsme oba, vzali jsme mezi sebe věrné, dobré zvíře a hladili jsme
je, až se konečně upokojilo.

Poněvadž jsme se vytrhli ze spánku, napadla mě chuť vyjíti ven.
Proto jsem pravil: „Mohli bychom vyjít a podívat se, jak to zde vy
padá v noci!“

Karlík byl hned při tom. Hodil jsem na sebe kazajku a pomohl jsem
Karlíkovi obléci jeho červenou bluzu i vyšli jsme ven do jasné, teplé
letní noci. |

Uchvacující pohled otevřel se před námi. Nebe na západě vypadalo
jako nekonečné, pokojné moře, třpytící se nejnádhernějšími barvami
© nejjemnějších odstínech. Převládala ovšem tmavěmodrá a safírová,
ale mísilo se mezi sebou tolik jemných odstínů, že nikdo nedovede toho
popsat. Zato na východě hořelo nebe plamenným žárem, plné života a
ruchu. Jiskřilo se a tryskalo nejkrásnějšími živými barvami: zlato a
červeň, purpur a blankyt, všecko se slévalo.

„Ach, jak je to krásné“ volal Karlík nadšeně.
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„Nádherné! Karlíku, takového nebe jsme ještě neviděli!“
Oněmělí úžasem stáli jsme a hleděli jsme dlouho mlčky na tu ne

srovnatelnou, okouzlující hru světla. Nemohli jsme se nasytiti tím po

barvy a sálaly na všechny strany v prostoru nádherným věncem pa
prsků. Vrcholky hor byly jako by zalité krvavým žárem. A to slavnostní
ticho vůkol! Zdálo se, že celý horský kraj tone v hlubokém, nadšeném
zadumání. Nebylo možno postřehnout ani nejlehčího šumu.

„Pokusme se volat, snad nám někdo odpoví!“ řekl náhle Karlík.
„Dobrá, Karlíku!“' Volali jsme z celé síly za lahodného nočního ticha,

napodobujíceislandsképastýře:„Ho ho...! Hoho...! Haló!“ Potom
jsme naslouchali, ale jen ozvěna nám odpovídala. Zavolali jsme ještě
jednou a v tom kromě ozvěny ozvaly se jakési zvláštní hlasy ze sou
sedních pohoří.

„Co je to?“ zašeptal Karlík.
„Nevím, ale budou to jistě lišky nebo ovce a snad i probuzení ptáci.“
Když jsme ještě jednou zavolali, uslyšeli jsme k svému úžasu hluchý,

dlouho trvající hukot, ryk, kdesi nedaleko nás, a druhý ze značné vzdá
lenosti. Přestali jsme volat. Hukot pronikl nás strachem a hrůzou a
tajemství noci začalo na nás působit. Utekli jsme do jeskyně, za arasili
jsme vchod a pak vlezli jsme na lůžko. Spali jsme až do rána.

Procitl jsem první. Vzbudil mne jakýsi šelest nablízku. Ale probouzel
jsem se pomalu. V jeskyni bylo oslepující jasno. Otvorem nahoře padaly
zlaté sluneční paprsky. Na zemi praskal vesele slabý oheň a při něm
seděl, obrácen k nám zády — Harald. Na plochém kamenném „stole“
leželo několik krajíců chleba s máslem a stály dva cínové poháry. Na
rožni visel znovu kus masa. Velice udiven tím vším zdvihl jsem se a
vzbudil jsem rychle Karlíka. Protáhl se napřed a pak se udiveně roz
hlížel.

Harald se obrátil k nám a řekl s vlídným úsměvem: „„Dobrý den,
malí zbojníci, dobře se vám spalo?“

„Byl jste, pane, u nás doma? Viděl jste maminku?“
„Byl jsem, byl jsem v Moedruvellir a přináším vám pozdrav od ro

dičů.“
„A co říkala maminka?“' ptal se živě Karlík.
„Dovíte se to při snídaní. Nyní je třeba vstávat.“
Vyskočili jsme z mechového lůžka a rychle jsme se oblekli. Potom

jsme vyšli ven a pomodlili jsme se ranní modlitbu. Harald hleděl na nás
a byl hluboce vzrušen touto scénou. Měl jsem dojem, že tu na hoře jsem
blíže nebi než tam dole. A zdálo se mi, že kolem nás krouží všude
dobří duchové. Karlík modlil se s jímavou, dětinnou zbožností.

Když jsme skončili, pravil Harald: „To byla pěkná modlitba. Vždycky
se tak modlíte?“

„Vždycky,“ odpověděl jsem, „maminka nás tak naučila!“
„Máte dobrou matku. Dala mi pro vás mnoho dobrých věcí. Pojďte

nyní a sedněte ke stolu! |
Usedli jsme ke snídaní. Byla to mnohem bohatější hostina než včera

večer: bylo maso i ryby, chléb s máslem a pro každého po dvou koflících
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čokolády. Mezi jídlem vypravoval Harald o své cestě do Moedru
vellir.

„Cestou,“ začal své vypravování, „„potkaljsem vašeho přítele, divo
kého býka. Ale nebyl takový divoký, jak jste vykládali!“

„Ne?““ divil se Karlík. „To jistě proto, že ho Jeník bodl do nosu.“'
„To ty si tak představuješ, maličký. Ale já myslím, že proto, poně

vadž jsem neměl na sobě takové červené kazajky, jako je tvá. Neboť
musíš vědět, že býci tenkrát zdivočí, když spatří červenou barvu.“

„Ó, kdybych to byl věděl, byl bych svlekl bluzku!“
„Dále jsem potkal dva pastýře z Moedruvellir. Vaši rodičové je poslali

vás hledat. Řekl jsem jim, že jsem vás už nalezl, a že se zítra ráno vrá
títe. V Moedruvellir všichni již spali, kromě vaší matky a sestry.“

„A co říkaly?“ zeptal se hned Karlík.
„Měly o vás velký strach. Ale potom, když se dověděly, že jste u mne,

nesmírně se potěšily.“
„A maminka se nehněvala?“ ptali jsme se oba současně.
„Ne, řekl jsem, že za to nemůžete, a potom jsem jim vypravoval vaše

příhody s koněm a býkem. Matka přijala mě velmi pohostinně a dala
mi na cestu všechny ty dobré věci, které tu máte na stole.“

„To se snad nebude ani na nás hněvat,“ povídal mi Karlík.
Harald ujistil nás se smíchem, že nemá o tom obavy. Ale potom námradil,abychomsepřipraviliknávratu.Děkovalijsmemuz celéhosrdce

za všechno dobré, co pro nás učinil. Potom jsme prošli temným prů
chodem ke koni. Karlík musil si tentokráte sednouti spolu s Haraldem,
neboť sjížděti dolů bylo mnohem obtížnější než vyjížděti nahoru.

Koně uháněli klusem. Krásně se nám jelo za jasného, slunečného
rána. Když jsme přijeli k onomu kritickému místu, kde se nám stala pří
hoda s býkem, uviděli jsme, že obluda stojí zam zase. Karlík se znepo
kojil. Zadrželi jsme koně a slezli jsme na zemi. Harald kázal Karlíkovi,
aby svlekl bluzku a obrátil ji černou podšívkou navrch. A podivná věc:
nyní jsme projeli docela pokojně okolo býka, který jenom hleděl na nás.

Když jsme ujeli již tak daleko, že bylo viděti zcela dobře náš dvůr,
Harald zadržel koně. Sestoupili jsme a posadili se v trávě.

„Odtud už trefíte sami domů,“ pravil Harald.
„Ó jistě, ale přece, pane, pojedete s námi domů?“ |
„Ne, děti, tentokráte nepojedu již dále. Zde se musíme rozejít.“
Na ta slova Karlík zesmutněl a slzy se mu objevily v očích.
Po chvíli začal Harald znovu: „Než se rozloučíme, chci vám povědět

jisté tajemství.. .“
Plni zvědavosti přisunuli. jsme se k Haraldovi.
„Dosud jsem se nazýval Haraldem. To však není mé jméno....
Oněměli jsme úžasem.
„Okolnosti mě donutily, abych ukrýval své vlastní jméno. Doufám

však, že nyní se už nebudete bát, třebas uslyšíte, jak se vlastně jmenuji.
Jmenuji se Haldo-r Helgasonz Borg...“

Zachvěli jsme se, ale hleděli jsme upřeně na Haldora, jenž mluvil
dále: „Když jsem byl před několika dny u vás v Moedruvellir, šel jsem
tam úmyslně, abych se vydal v ruce vlády. Ale potom jsem změnil roz

6
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kde zuří právě protináboženský boj.

hodnutí a přezval jsem se Haraldem. Sám jsem se divil, že jsem mohl
tak lehko přebýti u vás celou noc jako host, v domě, ve kterém je zá
stupce vlády. Vrátil jsem se do jeskyně. V té době se mi podařilo po
mocí mých přátel, že jsem dostal místo na zahraničním korábu. Již mi
tedy nijak neuškodí, dovědí-li se lidé o mém pravém jménu a dosa
vadním místě pobytu. Ode dneška má jeskyně bude opuštěna. Po
zdravte rodiče a povězte jim, že mne velmi těší, že jsem se jim mohl
aspoň částečně odvděčiti za jejich vlídnost, když jsem vám pomohl
v nebezpečí na horách.“
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Tu Haldor umlkl a hleděl do země.
Patřili jsme stále udiveni na něj a nevěděli jsme, co činit. Konečně

Karlík přerušil mlčení a řekl nesměle: ,„Ale to jste tedy — vrahem?“
Haldor pohlédl smutně na Karlíka a odpověděl: ,„Ano, můj milý

příteli, jsem opravdu prokletý ...“ A zamyslil se znovu.
„A přece vypadáte tak přívětivě a byl jste k nám tak dobrý!“ pravil

Karlík.
Haldor se opět usmál a řekl: „Můj příteli, jsou lidé prokletí, kteří ne

jenom vypadají jako dobří lidé, ale také skutečně jsou dobrými!
„A takovým právě jste vy, pane,“ dopověděl jsem hluboce vzrušen

a stisk] jsem silně dlaň nešťastného člověka.
S vlastní sobě živostí zeptal se Karlík: ,,„Alejak se stalo, že vás pro

kleli?“
„Ó, to je smutná historie. Jsem vinen smrtí jistého člověka. Ale sám

jsem tehdy nevěděl, co dělám. Nikdy jsem si ostatně nemyslil, že při té
příležitosti někdo ztratí život, nikdy. Byl jsem na neštěstí tak opilý, že
jsem nevěděl, co činím. Již nikdy nevezmu do úst anitkapky toho pro
kletého nápoje, který byl původcem mého neštěstí!“

„V takovém případě nejste tak zlý,“ řekl Karlík, „povím to hned
soudci a pak vás jistě osvobodí.“

„Nepomohlo by mně to mnoho,“ usmál se Haldor bolestně.
Poněvadž jsme nemohli nalézti vlastní slova, stiskli jsme jen ruce

ubohého Haldora a děkovali jsme mu ještě jednou za dobrotu nám pro
kázanou. Vzrušený Haldor vstal, poceloval nás po islandském způsobu,
sedl na koně a ihned odejel do hor.

Hleděli jsme mlčky chvíli za ním. Často ještě se obracel a usmíval se
na nás přívětivě. Potom nám zmizel s očí.

Nespatřili jsme ho již nikdy.
Nyní jsme sedli na koně a se smutkem v srdci vraceli jsme se domů.

Když jsme přijeli, uvítali nás s otevřenou náručí. Právě Haldorovi měli
jsme co děkovat, že nás minul trest.

O svých příhodách musili jsme tisíckrát vypravovati, a to nejen“ro
dičům, ale i všem ostatním na celém velkém dvoře. Ještě téhož dne
byli posláni lidé koňmo do jeskyně. Byla však již prázdná.

O Haldorovi nebylo po dlouhou dobu zpráv. Vědělo se jen tolik, že
utekl do Anglie. Teprve po dvou letech dostala od něho jeho rodina
list z Ameriky, z Rio de*Janeiro. Haldor psal, že se mu vede dobře a že
Brasilie jest jedním z nejúrodnějších a nejkrásnějších krajů na světě.
Na konci listu byl dodatek:

„Srdečný pozdrav Jeníkovi a Karlíkovi, dvěma malým chlapcům
z Moedruvellir, se kterými jsem se jednou setkal v horách Horgártales.“
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Chudý člověk a svatý Jiljí.
Bulharská národní.

Byl jeden chudý člověk. Na zádech nosil z hor dříví, prodával je
a tak se živil. Když tak zase jednou šel, potkal ho u pramene svatý
Jiljí. Když se pozdravili, usedl chudák stařec, aby si trochu odpo
činul. Potom však nemohl vstáti s dřívím, neboť bylo velmi těžké.
I poprosil svatého Jiljího, aby šel k Pánu Bohu a vyprosil pro něho
oslíka, který by mu to dříví nosil. Svatý Jiljí se nad ním slitoval
a slíbil mu, že mu toho oslíka u Pána Boha vyprosí. Domluvili pak
se, že se tu zítra v tu dobu sejdou, aby mu podal zprávu.

Šel tedy svatý Jiljí k Pánu Bohu a poprosil ho, aby mu pro toho
chudáka dal oslíka. Pán Bůh odpověděl svatému Jiljímu, ať se onen
chudý člověk modlí za svého souseda, aby mu Pán Bůh dal dva
oslíky, a ten soused že mu pak jednoho dá.

Druhého dne v umluvenou dobu sešel se svatý Jiljí se starcem a
pověděl mu, co a jak mu Pán Bůn řekl.

„Ale,“ odpověděl stařec, „já abych se modlil za souseda, aby mu Pán
Bůh dal dva oslíky, a on že mi pak jednoho dá? Mám jemu něco
vyprosit, a on má beztoho už tak veliký majetek! Ne, příteli, ne,
raději nechci sám mít žádného osla, než aby taky jemu jeden přibyl.
Ať to víš: Já se každého večera k Bohu modlím, aby Pán Bůh sou
sedoví vzal to, co mál!“'

„Jdi, starče,“ řekl mu svatý Jiljí, „i s tím svým hloupým roz
umem! Zůstaneš-li takový, oslíka nedostaneš, a až zemřeš, ráje Bo
žího neuvidíš. To mi řekl Pán Bůh.“ |

Přel. Otto F. Babler.
DVAJiří Sahula:

Bezdůvodná hana.
„Jsi jako ježek odporný,“ zlobil se na bodlák zajíc. „Těžko se k tobě

přiblížiti, protože vítáš pícháním.“
Usmál se bodlák: „Velmi dobře vím, jak silně mrzí některé býlo

žravé živočichy moje bodlinaté úkrojky. Kdybych nepíchal, tvoji
bratři by mne samou láskou snšdli dříve, než by mi vyrostla červená
čepička.

Vmísil se do řeči stehlík: „Tvůj krásný květ, ten rudý, kulovatý
úbor líbí se každému —a zvláště mně. Dobře, že se v létě bráníš
svými bodlinami proti čtvernožcům, kteří nalézají dosti tučné po
travy jinde. Aspoň tak bezpečněji uchováš na zimu svá semena, která
jsou za mrazu a sněhu mojí hlavní potravou. Není třeba, aby se stá
vala každá rostlina kořistí zajíců a králíků.
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Fr.Všetečka:

Drobné zprávy z katolických misií.
Sloni v průvodu.

V Indii si nemohou lidé představiti nějaké velké slavnosti, aniž by
v průvodu byli vedeni skvěle vystrojení sloni. [ tamní katolíci zůstá
vají věrni onomu národnímu zvyku. V misijním časopise) čtu tutc
zprávu z Ernakulam v Indii: Za účelem oslavy kněžského jubilea sv.
Otce vypravila dioecese Changanacherry průvod, k jehož rozvinutí bylc
potřeba dvou hodin a v němž byli vedeni po indickém zvyku slon!
bohatě vyzdobení. První, zvláště veliký slon, nesl na zádech velký obraz
sv. Otce Pia XI., viditelný celému nadšenému množství lidu, jenž se
tohoto projevu zúčastnil.

Po průvodě byla slavnostní schůze lidu, jíž předsedal biskup Kala
cherry, při níž měl proslov dr. J. C. Penjikaran. Na trvalou památku
jubilea byla zřízena u biskupské residence nádherná kaple.

Auto a lvi.

Br. Viktorín z misijní společnosti sv. Ducha se ulekl nemálo, vraceje
se s nákladním autem ze železniční stanice Moski do své misijní sta
nice D' Umbugne,*) když v záři reflektoru svého vozu uzřel smečku
20 lvů. Urazil již od nádraží 100 mil a ještě měl 30 mil) až dc
misie. Černoši jej provázející se skrčili rychle za pytle cementu, které
byly na voze. Bratr soudil, že zastaviti vůz by znamenalo jenom zvý
šiti nebezpečí. Proto pokračoval s neztenčenou rychlostí dále. Lvi,
oslepení září reflektorů a postrašeni hlukem auta, uhnuli do křovin.
Když ujelo auto asi půl míle dále, praskla náhle pneumatika.*“) Ne
bezpečí vzrostlo. Následkem rozčilení však bylo porouchané kolo se
zimničnou rychlostí spraveno a vůz jel spěšně dále od nebezpečného
místa.“)

1) Le nissioni cat.oliche 1930 č. 10.
2) Nalézá se ve vikanátě Tanganika, jižně cd jezera Viktoria Njansa.
S) Míněna tu míle anglická — asi 14; km.
4) Gumová obruč na autu.
5) Dle Weltmissicn 1930 ?/,.

AA

Koutek pro ruční práce.
6. Zavěšení desek.

Desky budou tím silnější, čím silnější je kniha; nikdy nepoužívejme lepenky slabé,
snadno se prohýbající. Desky uřízneme tak dlouhé, jak dlouhý je hřbetník, a tak ši
roké, aby přečnívaly 4 mm přes dlouhou ořízku. Při měření nesmíme však měřiti od
hrany hřbetníku, t. j. od drážky, nýbrž mezi drážkou a deskou ponecháme asi 3 mm
volné (asi o 42 mm více než je tlustá deska), aby tak mezi drážkou a deskou vznikl
žlábek. Kdvž isme deskv (2) vvměřili a uřízli. ořiložíme ie na knihu a zkusíme, zda
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budou všude stejně přečnívat ořízku. Pak desky sejmeme a tužkou na nich naznačíme,
kam bude s.hati plátěný hřbet a plátěné rohy: hřbet do čtvrtiny a rohy do třetiny.
Nyní polepíme rohy plátnem; postup práce nám nejlépe poví obrázek:

21. * 2 A 3.

Potom přilepíme desky na ochranný list předsádky řídkým klihem; při tom dá
váme pozor, aby desky byly dosti vzdáleny od drážky a všude stejně přečnívaly
ořízku. Po přelepení desek se kniha zalisuje (hřbet je venku!) a nechá schnouti.

Když kniha uschla, přikročíme k další práci:
7. Polepení hřbetu a desek.

Nejdříve mezi hřbetníkem a přilepenou deskou nařízneme poněkud (1—2 cm) smě
rem dolů po obou stranách nahoře i dole spojovací papír hřbetníku; to činíme proto,
abychom potom mohli pohodlněji zasunouti kraje plátěného hřbetu. Nyní změříme
proužkem papíru, jak bude široký plátěný polep hřbetu; tak široký pás plátna ustřih
neme a o 2 cm delší, než je Lřbet knih. Ustřihnutý plátěný pás položíme lícem na
podložku a natřeme horkým klihem. Nyní postavíme naň (dle střední podélní osy)
knihu hřbetem tak, aby nahoře a dole plátno jedním centimetrem přečnívalo; obrá
tíme knihu hřbetem vzhůru, prsty stejnoměrně utahujeme plátno na hřbet a desky
knihy, utěrkou přitiskujeme a uhlazujeme. Potom položíme knihu na stůl a kostkou
uděláme podél hřbetu mezi drážkou a deskou rýhu. Pak rozevřeme desky a držíce v levé
ruce listy knihy ve svislé poloze, přehneme přečnívající plátno, kostkou zastrčíme za
hřbetník a za desky a dobře přitiskneme. Totéž učiníme na druhém konci hřbetu.
Upozorňuji, že bude asi nutno přečnívajíci kousky plátna znova natřít klihem!

Desky polepujeme baravným papírem dle vlastního vkusu; dbejme, aby nebylo křik
lavého nesouladu mezi barvou předsádky a polepu. Velikost si vyměřime na desce od
plátěného hřbetu, který se zakryje jen asi 3 mm, až ku kraji a pro plátěné rohy vy
střihneme pak rohy z potahového papíru zkusmo; k vyměřené velikosti musíme však
na třech volných stranách přidati asi 2 cm, aby papír na druhé straně desky mohl
býti přilepen. Střih potahového papíru bude vypadati takto:

Připravený potahový papír natřeme na rubu knihařským
lepem, přiložíme opatrně na desku, přitiskujeme směrem od

X středu ke krajům, kraje přehneme a přitiskneme na vnitřnístranu desky. Zbývá nám ještě přilepiti první předsádkový
list k desce: mezi předsádkové listy vložíme třeba noviny
a vnější stranu (u desky) prvního listu předsádky natřeme
knihařským lepem, načež na ni přiklopíme desku a přitisk
neme: pak desku otevřeme a předsádku na ní uhladíme.
Podobně uděláme s předsádkou druhou. Nyní vložíme knihu
mezi dvě prkénka (hřbet po drážku vyčnívá!) a zalisujeme.
Schnouti má kniha v lisu aspoň týden.

Tak jsme, milí hoši, vyvázali knihu. Nevím, jak se komu
/ dle mých návodů podařilodílo. Zajímaloby mne, kdybyste

mi prostřednictvím p. redaktora sdělili své zkušenosti, po
o případě na to neb ono se dotázali, co Vám snad nebylo

dosti jasným. Rekl jsem Vám v 1. čísle, že z Vás nechci udělati knihaře, a ani nyní Vám
neradím,abyste se pokusili o vazbu knihy cenné. Chtěl jsem Vás letos jako i dříve povzbu
diti k pěstování ručních prací, které jsou zábavou a zotavením po namáhavé práci duševní.
Mladý člověk má stále něco dělat, pracovat, tak vyhne se zlu a hříchům, jež přináší
zahálka. Proto když vykonali jste své povinnosti, jež ukládá Vám škola, nemůžete-li
jíti do přírody, nemáte-li užitečné četby, zaměstnávejte se nějakou ruční prací! Zku
šenosti a dovednost, jichž při tom nabudete, uplatní se Vám později častěji k Vašemu
prospěchu v životě. Přeji Vám, abyste se o prázdninách hodně zotavili k nové práci
na svém vzdělání a zušlechtění!

Zdraví Vás všechny Váš strýc Vojtěch.
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© ZÁHONEK MLADÝCH. ©
Vřetí soutěž znalosti.

1. Báseň „„Dědův odkaz“ napsal
Adolf Heyduk.

2. Tito čeští králové padli na bojišti:
a) Přemysl Otakar II., jenž vládl roku
1253—-1278.Na den sv. Rufa, 26. srpna
1278, na Poli Moravském padl v bitvě
s Rudolfem Habsburským. b) Jan Lu
cemburský vládl od roku 1310—1346.
Se svým Karlem stáli na straně spřáte
lené Francie proti Anglii. V rozhodné
bitvě u Kreščaku padl, maje tato slova
na rtech: „Toho bohdá nebude, aby
král český z boje utíkal.“ c) Ludvík I.
Jagaillovec (r. 1516—1526) byl poražen
a obrácen na útěk od Turků v jižních
Uhrách. Dne 29. srpna 1526 u Moháče
v rozbahněném potoku zahynul.

3. Tyto cizí plodiny byly k nám při
vezeny: a) Brambory (zemáky, zem
čata) byly přivezeny do Evropy v první
polovici XVI. století. U nás zdomác
něly. b) Kakao. Semena upražená s pří
sadami dávají čokoládu, "Také může se
vytlačit ze semen kakaové máslo. c)
Rýžs jest obilinou všech krajin mezi
obratníkových. Plodem jejím je známá
rýže, která se k nám dováží. d) Čaj.
Roste v Číně a odtud se rozšířil do jiho
západní Asie. e) Káva jest semeno ká
vovníka. Roste v Africe, v Asii a v Jižní
Americe. Způsobuje v malých dávkách
zvýšení Činnosti svalstva i nervstva,
v míře větší jest jedovatá. f) Pomo
ranče, datle, fíky, banány, pepř, hře
bíček, nové koření, zázvor, paprika,
šafrán,ananas.

4. Umyslná sebevražda jest proto
hrozným hříchem, že člověk hřeší: 1.
proti Bohu, jenž jest jediným pánem
nad životem a smrtí; 2. proti své duši,
kterou uvrhuje v záhubu věčnou; 3.
proti svým bližním, kterým působí
zármutek a škodu.

(5. Poslední pomazání může a má
přijmouti každý katolický křesťan,který
už přišel do rozumu a nebezpečně one
mocněl.

6. „„G.“ značí Garike (Gerik), příjmení
převzaté od svojí choti, paní presiden
tové Masarykové.

7. V Prostějově se narodili a jsou po
chováni básníci K. Dostál-Lutinov a
Jiří Wolker.

8. „Kdo pohorší jedno z maličkých
těchto, kteří věří ve mn>, tomu bylo
by lépe, aby žernov osličí byl zavěšen
na hrdlo jeho a on byl pohroužen do
hlubiny mořské. Běda člověku, skrze
něhož pohoršení přichází.““

9. Na stůl poblíž nemocného prostře
se bílý ubrus, pak se dá na stůl kříž a
dvě voskové svíce, dvě čisté nádoby,
jedna s vodou obyčejnou a druhá se
svěcenou, v níž jsou tři žitné klásky.
Na čisté misce připraví se trochu soli
a kousek chleba na otření prstů kněze.

10. Často, nejméně však jednou za
den čistíme si zuby kartáčkem a vodou.
Může se přibrat nějaká pasta zubní aneb
desinfikující roztok. Bolí-li zub, zajdeme
k lékaři. Rovněž k plnění dírek v zubech
jest lékař nutný. Tak se uchovají zuby
zdravé.

11. Knihu „„Pantáta Bezoušek““ na
psal Karel V. Rais.

12. Proto máme choditi často k sv.
přijímání, poněvadž svaté přijímání pů
sobí v nás mncho milostí: posvěcuje nás,
abychom byli světější; posiluje nás,
abychom ochotně sloužili Bohu; živí
nás, abychom vstali slavně k životu
věčnému v nebi.

13. Přisahati je dovoleno v2 věci dů
ležité, je-li člověk vyzván vrchností du
chovní nebo světskou.

14. Čokoláda připravuje se z praže
ného jádra semen kakaovníku s cukrem
a různým kořením. Jest dosti výživná.

15. V budoucím jubilejním ročníku
„Anděla Strážného““ přála bych si tyto
věci: 1. Životopisy lidí o církev nebo
vlast aneb jinak zasloužilých. "Tuze
pěkně se to čt>. 2. Kája Mařík. Pokra
čování. Výtečný. 3. Z přírody. 4. Cesto
pisy. To je sůl pro ty, kteří nemohou se
vzdálit z domu. 5. Přála bych si hojnost
obrázků. 6. Básničky, záhonek mladých
a koutek pro ruční práce. 7. Vypravo
vání ze života lidí nám blízkých duchem
i životem jednoduchým. A konečně 8.
Mnoho a hezkých hádanek, což na duši
mladou působí jak poučně tak hlavně
velmi zábavně a mile.

Vanda Borkovcová,
žákyně V. tř. r. r. gymnasia

v Tišnově na Moravé.
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Prázdninová úloha.

Statečný voják.
Vypište veršem nebo prózou příhodu tohoto nešťastného vojáčka a zašlete do
I5. Července na adresu: Em. Masák, katecheta a redaktor Anděla Strážného,
Brno-Židenice. Nejlepší a nejsamostatnější práce budou odměněny knihami,
po případě i otištěny v budoucím jubilejním ročníku. Výsledek bude oznámen

v I. čísle, jež vyjde hned po prázdninách.

ANN

Všem milým čtenářům a přátelům radostné prázdmny! Na shledanou!

Za obsah odpovídá Emanuel Masák. — Vydává svým tiskem a nákladem
Občanská tiskárna v Brně.
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Štěňátka(sobr.) 275 Kam? -146
Malímuzikanti(s obr.) 78 Kříž . 219
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Večernípíseň(s obr.) 158 MilotaJam:
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Ježíškova první hračka ... . . I4l Nad knihou pohádek 90

] - 
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Čímbychchtěl„být 70 VévodaJosef:Vánoce... 20 Drotařík 135

Povídky, pohádky a bajky:
Babler OttoF.: „My tři králi“ «4 T2T, 148

Pohádka o stehlíkovi . ...... 48 Kde jsou lívance? —-« . T7L, 202
Finskénárodníhádanky -452 HorskýJ. D.:
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O člověku, který seděl na kameni 220 9
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Dostál Alois: V lese 2534

Přepadeni 244 TOI,2II, 234 Jovanovič Radovan - Otto F. Babler:
Elpl Eduard: Jeho obrazy 104

Ovysloužilém vojákovi 42 Kulhčka L.:
Favjeon El. - O. F. Bablev: Legenda o sv. Krištofu (s obr.) . 168

1. x Pomněnka na potoce 146
Bílý domeček.. . . . . . . . I59 Stopy boží 190

Grossmannová-Brodská Ludmila: Mezi černochy . 219

obr a čert Kolifáč MacleodFiona- O.F.Bablev:sobr.). -< < + « + + + + I5 , , .
O Bibiánovi (s obr) <... . 68 O koníku sv. Columby 95

O dvanácti černých a lých pan- Milota Jam:
nách a 138 PoslednívýpravaCvrčkahouslistyŠurjenkaa AtaljenlA ©... 252 (s 2 obr.) 22 TB, 30, 70

Háj F OcetekJosef:
Kájovy trampoty |- « 7, 34, 59, 82 Napálený zbůjník . 160



Rousselet Louis - O. F. Babler: Str.
Velbloudařa tygr.. .. ... . 132

Sahula Jiří:Třešněajeřáb40Vichřicealipka64
Bystrostnad sílu ...... .. 105Zlomenásíla66
Bezdůvodnáhana „. ———

Steiner Rud. - O. F. Babler:
Omaléa velkéfialce 184

Svensson Jón - J. Veselský:Zazáhadnýmmužemdohor. 49,
76, 108, 162, I86, 214, 240, 264

Svoboda Marcol Josef:
O opici Gogovi (s ro obr.) 21, 28, 66, 98,

142, 178, 206, 227, 250

Šnebergová Miroslava: Strana
Jak Mírek nad sebou zvítězili . . 107
Jarkův tatínek má svátek . -235

Tůnová Marie:
Hvězdavánoční... . . . . II4

Valoušek Jam:
Ztracenýpeníz . P- o)
Jak Otík vyzrál na jezovce ——-i]Hořící peníze |... . -+23M

Zemánek Ríša:
Pohádka o kaluži ©... . . . 262

Zháněl Ignát:
Zahradníkůvhoch... . . . . 107

Žuchov F. B:
U strážců svatostánku ....... 093

Poučné články:
Elpl Eduard:Čekanka00

Liška .-...... . -2. +. 2. 15Ozající182
Pomlázka (s obr.) ©. . . . . . 205

Grossmannová-Brodská Ludm.:
Před čtyřiceti a více lety . . . 4
Immemoriam spisovatele Jana Miloty226

Houb Ferd.:
„Zázrak šípů“ ©... .... . « +.. 263

Kuhčka L.:
Z dějinměstaHranic -260

M.V:
Čeho snad dosud nevíte . . . . I34

Marzy Vojtěch:
Koutek pro ruční práce . 22, 53, 221

247, 277M.E:
Ludm. Grossmannová-Brodská

(s obr.) ©... . . ... 2

DobrýPastýř(sobr.) M3
P. AugustinVrzal (s obr.) —
Jan Vyhlídal(s obr.) ......... 58
Dětvané (se 2 obr.) . 95
Spisovatel Ignát Zháněl (se 3obr. ) 194
Včela a moucha poddrobnohledem(se3obr.)208
Okénka do života ©... .. . . 23, 54
Nové dobré knihy „55, 136

Oldřich Fr. Vojtěch Š. B.:
Několik slov o písni svatováclavské 47

Rájecký J. V. M.:
Když přišla na svět Láska —.. II8

Sahula Jiří:
Boží umění.. . .. . . . . . . 128

Sláma Jaroslav:
Filatelistický koutek na obálce

každého čísla.
Všetečka Fr.:

V nejhlubších dolech světa ©.. 44
Obrázek z katolických misií . . . 229
Drobné zprávy z katol. misií . . 277

Záhonek mladých:
Borhkovcová Vanda:

Odpovědi na otázky soutěže znalostiIII.,... 270
Cechmeisiv Jak.:

Neposmívejse! .. ..... 70
Ptáčkovéa školáčkové.+. 167

Otoupbalík V.:Matka... -2.22.2.56Klekání.......... .. 80Zastaveníčko134Ovčákl... 223
Dvě„„Gloria““248

Pivec Fr.:
Odpovědi z druhé soutěže znalosti223

Poláčkovy Ludm., Marie a Anežka:
Vzpomínky na Anděla Strážného 52

Soukup Fr:
U okna ... .. .. .. .. -<-2.167Našlahačku223

Tyl Alois:
"Velebnásvátost.. . . . . <. 56Klekání134

Ze stvýčkovy mošněčky ževlíků a vtipů
v každém čísle.

Soutěž znalosti v každém čísle.
Hádanky na obálce každého čísla.
Skrývačky 112, 168, 248


