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V tu dobu kdy cizinci vrátili se
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době z mní kdyby Makura stále
na ni nepamatovala
"lile Jianito o ti nesu volá

ívoika blIŽÍo se k ohradě
V tom stanul Msg jenž pospí

chal napřed v průlomu a jal se zu

řjvě stékali Patrně vvčeniebal

lepy ettinefiv a domníval se že

iou posud ▼ ohradě
Ticho Magu!" mírní jej Mku- -

ma "Nelekej Juanitv
V 0

Ale pes vede svou

To ostrovanku znepokojilo Hy
chle spějo ke psovi Sotva po-

střehla otvor ve plotě rázem sta
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lím dílem trefím vidy na to pravé
Léku Severovýcha jiných t z patent
ních mám též hojný výběr jakoi I
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