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tiit to lo kníže vřn ib fk

Ml Sď m i to vátu by I ob l'odn
lni rdie v ll- - k1Če když i mi

to vpomfiiu S dun r i rhuť
j dna panMjU druhé SnČdl julii
ukoro ib íiit ale a lo byl h'

ť k 11Ž i- - In ky hluboko v han

tbiMe Nu a ž fiífn při takovém
ki im-ik- i robyla dlouhá t hvíle to
vátu dá řfiutn Ilažant prý
ii počítá 111 i pč vm' jitiky h

mt- - naučil pívat za d t I drodň
a t ož pak ti prv vyváděla pracha
tukí za divy! IvV k se V)tvlčk
z visty a Začal mi tancovat dráť- -

niikoii cikánskou jako ta P pita
FSrzy by I ti strojní hlavou bry tio
haiua

lak isme viiu iiamiiu a? do
svítání Já byl jak se ííká pří
kuráži ale s Rezkem už tub)
žádná řeč !rže! bandasku obě
ma rukama kouli 1 očima a ne mi

dát líznout za celý svet Už prý

je na kvasnic ích a poslední sílu že

nepřenechá ani bratru Já ale

nebyl líný vyškubl mu banda
sku — však tu máš: jestli že tam

bylo ještČ s náprstt k ať jsem šel

ma kamarádi! Dopálen bacím
džbánem o podlahu — dopálen
chytá mne uŽ ale také Rezek za

Šos a řve v opici co síly stačí
"Kanťs mí dal moje bažanty?"

Jak jsem mel dopa musil jsem
se dát do hlasitého smíchu "Ty
jsou dobře uloženy!" chechtám se

a iikazuju si na břicho On ale

jako blázen hledá a křičí po svých
bažantech kam prý jsem mu je
schoval že jsem zloděj a jestli mu

je nevrátím že prý mne vykuchá
jako srnce Ještě jsem se pořád
té bláznivé opici jeho smál až

mne všechno bolelo ale když se

třeštikudla proti mně vyhrnul s

vytaseným tesákem panečku to

jsem toho špásu mři dost

"Co pak myslíš že jsem nčjaký
kanec?" a v tu chvíli letčd mu te

sák z ruky a oknem ven neboť
tenkrát se mé síle říkalo ještč

pane" Ten osel ji znal ale ve

své zpitosti chtčl se mnou lomco
vat a praštit mnou o zem Tu
mne teprv popadl pravý vztek

Chopím ho v půli vyzvednu jako

snopek do výše a jak ho tak
držím za ten řemen kterým byl

opásán projede mi hlavou ná-

pad — a uŽ vám visel za ten mi-

lý opasek na skobč na zdi jako

kašpar
Hahaha! byla vámlo podívaná

jak sebou zmítal jak láteřil a jak
se pachtil aby se dostal dolů Na

darmo Opasek držel jak starý a

skoba tře pej jak třepej unesla by
dva

"Tak teď snad vystřízlivýš!?"
poroučím se mu a aby tam nemčl

trulant dlouhou chvíli podal jsem
mu loňský kalendář v kterém bylo
fiákého Čtení vzal čepici a jechal
ez prachatické domů" —
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"Odvoníli už ii U klťkinf?"
z ptal Mtfik výziiainným

polihdrfii na mládka jdi prvním
dou&ku

"JtSt5 nv"
"Ilroim- - to tm váS ídouha Hík

pdfi zvoní! Mm- - mc' mjdoii
hodinky jakorát koltřka w mi

rozutekla do svřta a minuty mi

spadly do žlabu al- -

ručičky do-

staly se mi Aák do žaludku a ty
ostudy okazují pofád o hodinu na

před"
"No v£ak už zvoní!"

stárek a v fcalandč nastala pobož
ná pauza přerušená toliko po
hlávkem jejž slízl opit práSt--

netot si poťouchle v soumraku a

tichu nezvaní- -

přihnul z korbýlkn
Ale jen docinkl zvonek UŽ zase

bylo Máčka slyšet:
"Nikdo by neřekl jak ta voda

tráví! Včtu dnes by mne paní
máma pořádným kouskem vepřové
se zelím nepohnčvala"
"Hohoho!" zařehtala se celá

šal a rula na celé kolo "Vy jste
spadl odnčkud z panského? Ne?
Zelí snad bude ale vepřová dopad
ne myslíme v mundúru"
"Říkám říkám: čím dál tím

hňř jak ta bába povídala Všecko
se Škrtí velké kolo malé kolo až
do toho pastorku Maž jak maž
už to nejede a nepojede jak Živo

jako jezdívalo Můj ty čepe! Ja
ké to bývalo živobytí po šalan-dác- h

a ve mlejnicích! MleČft jako
komáru a co mleček! Holky jako
lusk človčk by s chutí každou na-

kousl na potkání ale pane ten
krát bývalo po mlýnech ještě jiné-

ho co kousat IlnČ-týnk- se vyn-

dávaly z pece a už se tam sázely
koláče než zatvrdly už se pekly
štřdrovky a než se dojedly už tu

byly manzance A piva jakomal-vaz- u

cesta od hospody k Šalandř
se netrhla Tenkrát se hrával ve-

lus o groš a groš platil víc nežli
dnes Šoufek Koukáte na to co?

Jakobych vám vypravoval pohád-

ky o Honzovy s dvřma rohy je-- li

pravda? Mí zlatí mládenci do
rána bych vám měl co zpomínat
ale darrno mluvit!"
Šalanda byla vzhůru: "Vypra-

vujte Máčku!"

"No jen s tím na koš!" do-

mlouval jeden přes druhého "ať
víme aspoň jak to jindy chodívalo
ve svčtč"
Ale v tom volalo se již k večeři

MáČek byl první na nohou jako
jelen "AŽ po večeři" slíbil bez
toho je prý už korbýlek na ka- -

hánku
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Přeplavní lístky
do anebo z Čech

za nejlevnřjSÍ ceny kupte si od

JJHavelky
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všelijaké ihé kapky olejíčky fiťá vi-

čky práíky mattč nápliatí (flaiitry)
"ikiii k y piuiiKv 7araiKa vse co o

lékárny patří 1'řipravuje téí rorlifné
mazání pro li1ké neduhy léčebninj
nru (liiinirf svířala a vMím Aírm
trefí vzdy na to pravé Léků Svero- -

vyt n a jiuycn i xv paicntnicn ma t%

hojný výlxir jakol i barvy Ctétce olej
na lirvení I na atroj zkrátka vše co
V Ičkárně mívají ZvlíhW velkou ti- -
solm mi v-l- i vícf % kterých ae
re:rtit v iiřinm vil if ať lum lil a ivh
nm lnl doktorů zdojÁích lílouholct
rv k fiii tnu tnnnfiii virii£rt m t- — r m %m

lniŇli a Tiřiidl! III Mi ih v in kra lanům
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— Úplný seznam knih v knih

kupectví Pokroku Západu k cJq- -

stánf zdarma

"Hoho vy jt-
- to plivi dl až IU

bažanty Mi'kuř"
"A pak iiif li lat tuoii huť

ll iliili i' KníŽi ti Svaru tib' fkov

jn m j-
-
pint no' ni vyfuuk

"líiurte tak ďbrý: mul jt
naponb il n býval trorhu pytlá
km?"
"Na to m- - im pt jti : stirý v o- -

jik starý pytlák ale ty bažanty

ji iu tl lil don la zvláštním zpfi
sol lil"

"Naposlnl vorovem! Ne?"

"Ani p'myMi ní: bandakou pra
( hatit ké thf edi co vf dét"

Okna šalandy zadrnčela od ne

horázného smít lni Máček i na
vlažil až mu čípek vrzal pohladil
si kníry odbaínul nčkolikrát ryt tile

po sobě a pokračoval

"Mládkoval jsem ti hdá na Pra
chatá ku vedlo se mi jak náleží
lobře pan otec pořádný stárek

pořádný nilejn pořádný inu po-
-

I a t w

unes tiych se fackoval ze jsem
odtamtud vypřáhl Ale co čer
chman nechce! Nahnal jsem si

Němku z Prachatic holčinu jako
karafiát a slíbil že ji každou ne- -

dfli ve víí poctivosti navštívím

"VÍŠ co Máčku" přáli kamarádi

"když uŽ do tčch Prachatic tak
brousíš mohl bys odtamtud při
nést bandasku "prachatické" pro
okřáni!" Proč ne? Každý rád

okřeje Tatík e

byl šenký
řem a napčchoval mi té milé bre-beri-

za dva staré dvacetníky
kapitální bandasku s kterou jsern
se při západu sluníčka vracel od

divčete jak náleží vesel přes hory
a doly k domovu Jak si ale tak
na to své mládenettví pohvizduji!
lesem kýho výra: co to chrastí
proti mnč? Také mládenec ale

myslivecký a uŽ hezky vybarvený
říkali jsme mu "pane Rezku"
snad pro ty jeho liščí vousy já si

ale dobírával při džbánku na

který on ukrutné trpči zase nej-

raději ty jeho pavouČÍ Špády
brzo-l- i už z nich začnou na pase
ce řezat — čamrdy? Ten čahoun
mne tedy potká a co prý to nesu?

Jako se ale jeho zrak svezl na
mou uanuasku taK zase mne

píchli do očí ti dva bažanti kteří
se mu houpali v levici Nese prý
je na zámek pro knížecí tabuli
Prohlížím si ty krásné ptáky a

míním tohle Že musí býti kapitál-
ní obíračka: on zase ohmatává
mou bandasku a hádá po čichu
tohle že musí býti kapitální líznu-tíčk- o

na lačný Žaludek Zkráta
a dobře: dráždíme si vespolek tak
dlouho chuť já na jeho bažanty
on na moji prachatickou až sve
deni jeden druhého jako Eva Ada
ma Abych ale pravdu řekl já
začal neboť když se mí tak mer-

momocí do milé bandasky dobý
val utrhnu a řku: "Víte vy co

pane Rezku udílejme si jednou
panské prd! Co je vám o pár
bažantů? Máte jich plnou ba
žantnici Pojďme r nimi k nám
do mlýna a budeme debuŽírovat

při prachatické jako kníže Švar- -

cenbtrk!"
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