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rúnu každý jinou cestou domů

se vrátili— be soboty

jsou i lidé ktclí na liukovfké

svádějí Že prý 'tfh!i Á'nsti
a tu již musíme se jich zasta

li že dobře učinili sic by se jim

byl snad dokonce skácel kdyby
ho byli nezapřeli On se totiž

Kristus 1'án na dřevěném kříži

před kostelem povážlivě nachýlil
a aby nepadl do bláta vzali kul a
— zapřeli ho

Takto v livTor noví (v Hole

siavste odstavuji ucti: zanesou
novorozefiátko hluboko do lesa

vylezou s ním na nejvyŠŠÍ strom a

ukázavše mu Šírý les řkou jemu
"Tímto živiti se budeš!" 1'otom

je vezmou k trakaři roztáhnou
mu ruce a dosáhnc-l- í na obě no
sidla pak tenrv je odstaví Muže
nž choditi na dříví do lesa

Ano ty lesy zvláště ty nešťast
né panské lesy zavinily že v lec

které obci bývá zle o rychtáře po
něvadž kromě svatého Jana na
návsi nel'e v celé obci nalézt

poctivého člověka který by neby
býval trestán pro lesní krádež
Tak daleko to v Cktokai ovšem
nedošlo ale tamější lutliouforé už

měli na mále Tenkrát? byla je
ště robota a nedaleko Cetoraze
mnoho lesů panských i obecních

když tato přezdívka povstala Ce

torazští jezdívali do obecního lesa

pro mrť a pro dříví ale podivným
řízením osudu octli se pokaždé v

panském a to se ví když se vra
celi se dřívím že měli na spěch
aby jich hajný nebo myslivec n

zastihnul A tu pobízel vozka

volky: "Hat-couí- ! hat-couf- !" nad-

bíhal jim zase se vracel a pomá-
hal stč byl: "Hat-couf- ! hat-couí- !"

ale volí nedali se vyrušit! ze své

míry takže chudák Cetorazáknež
se dostal domů poměl strachu až
až! — a za to utržili ještě svrchu

položenou přezdívku —Tamtéž se
stalo Že ponocuj špatně vytrubo-
val noční hodiny a když mu to
domlouváno vymluvil se na svoje
staré dřevěné hodiny že špatně
jdou I dali mu Cetorazští na
nltecní útraty namalovati na cha-

lupu luuliny sluneřní a přísně naří-

dili aby se od nynějška dle nich

spravoval zvláště když bude ati

půlnoc

Octneš-l- i se milý čtenáři ně-

kdy v Cnovfe (u Mělníka) a chceš-l- i
zvěděli kterak tam umějí nadá-

vat zeptej se jich nttimjhli na

protltj drti Oni totiž chodívali
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zajíc dá se do kýchání A poně
vadž m ní šftupákim kýchá neho

rázně a tluče při tom hla

vou o kámen až si lebku rozrazí

a j-
-

po něm Polom přijde py

tlák seln re ho a spěchá s ním

lomů
rikrivnl tuI

Osvěžující vánek v horkých let

ních dnech jest velmi vítaným
často však přináší s sebou prudké
neuraliíickč bolesti Proti těmto
není lepšího prostředku nad Olej

řv akuoa jenž nervy sesiii a

bolesti odstraní
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my lidé Tak na př vidíte to X

e litu svym trakafrtit po tě

natrmácím a to by víecko mnuiM
lo být kdybych měl lakového ko

nž jako tuhle ten cizince a proto
myslím abychom to vejce koupili
na olncní útraty a potom kady
občan když ho bude potřebovali
bude RÍ moci to hfíbátko zaplá
hnout jako na př já do svého

trakáte" "Ono se řekne tak ne

bo jinak" namítal soused Drba
hlav "ale kdo pak nám to vejce

vysedí? Vždyť je vetší nežli čty
ři kvočny dohromady!" "Snať

byste ho nechtěl dáti pod kvočnu?

Ale ale sousede Drbohlave to

iste si sed na rozum!" smála se

paní Dorota jeho sousedka

"vždyť to musí vysedět zas jen

kobyla!" "Hm kobyla! ale kd

ii vzít?" zabručel Drbohlav "O
to ie neimenSÍ starost iá vám

prodám tuhle svou" nabídnul se

cizinec "Ale jděte! to je koby-

la? Já myslil že to valach!"
omlouval se Drbohlav I byli by

jestč-
- Bůh ví jak dlouho svoje ro-

zumy vykládali kdyby jim to byl

nepřetrhl prodávající jenž se na

ně nevrle obořil řka: "No tak
dč-lejt- e máte-l- i to vejce koupit
kupte je anebo nechte tak a já

pojedu jinam!" To je ťalo do
Živť-h- honem břželi pro pana
primátora aby svolal radu a aby
to vejce koupili Primátor svolal

moudrou opatrnou radu v níž

opčt rokováno sem a tam až ko-

nečné stalo se usnesení aby to

vejce i s tou kobylou se koupilo a

dalo vysedeti na obecní útraty
Udělali veliké hnízdo ze slámy a

sena položili do nřho turka při-

vedli kobylu aby prý si sedla
Ale co čert nechtčl mít! Kobyla
živou mocí sednouti nechtěla ne

a ne Když nechceš nechceS

pravili: však my ti pomůžeme
Svázali jí všecky čtyři a položili
na turka Milá kobyla nemo-

houce selou hýbat chtěj nechtěj
musila na vejci seděti a že měla

hlad a oni nevzpomněli Že také

kobyla musí jisti aby byla Žívá

dala se nejdříve do sena a když

bylo po něm pustila se í do slá-

my až nezbylo nic Za několik
dní přišli sc páni podívat zdali se
hříbátko už vylíhlo anebo jestli
se aspoň" neklube Ale jak se po-

divili vidouce že kobyla hnízdo
snědla "Se slámou a senem ne-

ní nic" pravili "dáme jí do hníz-

da piliny" Dali pod ni piliny
jichž kobyla ovšem nesnědla ale

za to v krátké době pošla hlady
"Když pošla čert ji vzal jen aby
se vejce nezkazilo" Zkoumali

je sem a tam nikde ani

jiné ciopáiníky ikrkavky roupy
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