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Odpoviď dcvfctl: lloh ten nou přece se cosi ramrviln v širo

jenž vás dary nhrnuje musí vás ké jeho dlaní vzduchem zatřep-
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NiMmIcjhÍ Movrk žil poiirvndž
solif řítil níIii žít Žil uliv ži!

DneSní fdovřk žiji1 jvn pro to

vnitřní nspnkojiMií ži on tuki' žil

n iilv h mohl jakž takž pro mIic

1'oKiTnit irolili'iii "Cn jest život?"
—dun z Wlijknwica

Za pani Mařil B Lotovskou rozo

nou Konvalinkovou drahou

mojí ivakrovou jež dokonala

ivoji Životni poutf dno 22 dub

na v Cňdar Rapidí Iowa

ponnciiý troubil jednu — % pfil
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Sparglový salát

Odřízni svrchní zelenou křeh-

kou část pěkného ftpurtíhi u nvac

In) ve sluně vodě tlo měkká pak
vndn sceď ncch ípui'il osáknoiit

urovnej ho na tulíc polej buď

rozpáleným máslem neb olejem a

jeho není možno vám opětovali hlavička smicheui jen jen se kmi

Icla iiud zarostlou taťkovou Idulož bych vám radihi abyste dái

ku oi ne no iieiiriumalii A ctm vou

dříve tak učiníte tím lépe pro vá 'Ai chvíli přišel i přítel 11 'rí
oba uch s eity člověka není rad icuině se to sedělo pod visutou

lampouno zahrávali
octem n popraš t ruchu pepřem"Sněží a zdvihá mi vili'" ozim

luovala hospodská vcházejíc tbMilá paní Umluvil i Odpusťti

šenkovny a zatřásla se venku nuže i já k vátu jdu na radu Isi

branou zimou

táni kde tuším menši nánosy

sklntmín dčláni ještě větší pochn

py n pinláiu piiilitin abych vstal

k cestě jeílé krutější len h

těží rnzvKiuivul jsem koruny vedb-silnic-

běžících stromku

Sel jsem už po pnmčtl n pes za

tunou V i se tak nebál Poznal

rn mnou proti větru se um t

jde snáz n nespouštěl se inclm

kroku len když jsem pudl za

kňučel a leskně c dívuje — při
sedal k zemi

A meleliee rostla neustále ti bě

sila se juk fúrie Pezpočetnými
biči iironásledoviila každý krok

n bňry sypala n se země rvala di-

voké mraky sněhových peřejí

llylo třeba znovu ki zastavit u —

oiblechiioiiti si Napjal jsem sluch

( 'nsi Ziicilikillo I pes niislražil

slctdiy Zvonek

Všechen jsem se vzepjnl u na

kIoucIiuI hlíííeiimu hc zvuku ru

ilnstuě Ne šeřeni ale tinoii u

proti mně valí sn slg'!pujíeívfz
Jede po odmoleiiéin kusu NÍIiice

bystrým klusum n

kopyta koní rozlínziijí sypký sníh

Nu voze trčí zuhyleiui hmotu voz

ky Nevidí neslyší — jako neži

vá hmotu trčí nu svém místě — a

nmrně volám — lilu mftj překo-mív-

skřípot hvízdajících kol ii ře-

hot zvonku A už i to skřípání ii

cinkot: slábne — zaniká milý ten

hluš v rozdivočelé bouři llú-ú-ú-
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řvaly vzteklé orkilny
A byl jsem use sám upro

už starší žena a tníij muž též již
není žádný mladík Dítky jsme

Smažený květák (knrfiol)
1'vař květák vc-- slané vodě ro-

zeber ho nu malé růžičky minu je
v rozklnktunýcli vejcích obul v

usl rouhané ženil iěi-- n v rozpále-

ném máslo neb sn(lleji''(doizlato-v- n

tisiiuiž Muže k ma

Dito jedenáct hodin když jsemPRVNl MÁJ
vyrazil v mrazivou noe II šelměli dvě a obě jsou provdám'
sebou k továrně lo několika kromáme domek n muj muž jej ehc

cích jsem sn opět zastavil Vítitéž prodat kdyžolik lidí prodá
sti jakéinu ehceS'hnal před sebou bustou sněhovouvá alo já nechci inu slyšet tu:

huť se hojím že domku sc zbav vánici "Xcidiod"" viiroviil II

1'cs zakňučel "Zůstaň u nás aine a k jinému sl nepomůžeme a

Polévka z pampelišek (Dan-deliona- )-

'''rtlieV u čistč přeper dohře min-d- é
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peníze se nám pomalu rozkolil runo už iiojues liyl jsem n:Ziiida jnciu Mnrii téinčr od dčt

Mví liyla tiché ti mírné ith ji Tnkto máme přece svoji stře rozpiieleh Ale VZpoinliikil IM

vlastni Ifižko v prohřálém pokoji
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vařit rýži do mčkkii přidej dojíl a ve vánici uad jcŠlé většívení be dluliii tož bych vám by

tiiládí bybí nueiuin co nejslitrMÍ t

dítek vždy tčžcc pnicovali jiiko

dceru čcxkýeli iioiicrň kteří mu

hcIÍ všichni prodčluli trpkých
ún-íenoKt- í
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mléka jednu nialmt lžičku strnu- -odfoukl vítr k továrně a pes vyvadž je též došli jíle ti renty ll př
Iinné cihulcl velkou lžíci máslaazil v před Silnice 'byla už zuslo by vnm to zajisté tez tak dra
1 mouky rozmíchnné v trochuvátá Nohy jen n tíží kutaly se vo jiti do nájmu jnko co vás sto(Vého jejich obydlí jež otec ula- -línísymoji' rok po ywn u Hroyufh

Vl la jwill NV(! 1'tllltllKÍO i llřthlVÍ micce nkořeň paprikou ti osul dlusuchem prachovém sněhu kterýjí daně leda je li byt váS vetšívM % cihel a klcrň mu k rukoiun

sama podávala do jedné A oby butčlodeziVle riipal pod nohou 1'rtnnežli sami potřebujete Ale nť ji
inliiilt už jsnn VMidiipilii ilu sku

tO(iM'lio životu Ty 'Viiliny jí má
to Jakkoliv člověk se nřece cíl ký západní vítr hnal před sebou střed Hrc jednot varné pustoty Pampelišky t uzeným nebo na

jú io lio rokfi rozjiiííly nitro nu Neviděl kopeu nevidět polí mizí
dlí onn doHiid Htojí uč jeho tstavi

Id otce Mařciičiii jíž pro 2"i ro

kft Npí xpiiuek včéiiý lak to o

clé vlny sin ršťo vité svinulých i

o výše hrozivé pozdvižených snč htrouiv nriizdno všude n Klrusuo

nu vše struny — svět jakoby šibliuvých mraku Zahalovaly cc

více spokojenější pod svolí vlast

ní Ntícehoii

t #

Paní UutlovYi i Chci sč vás ze

plat i zdadi hoši v rodině maj

livčcjliě bývalo mei iiiihÍiiiÍ km-

a voliíini ") první iniíj to liítiky

riml" Triitd inrMÍc nit mne púo
lií vžily h1iili(Mli'irii( hiiihI proto
ži jmimii V ném rozťini

řítil se v nekonečné pnídinsty kopců i les
jany jakmile děvče troidiii povy

Jfozhlcd byl lieiuožuý Knih bi mc t clo se poiaeci se siruny nurostlo iiuincIo do nliižby lak aby
V ti' vcr-m- ' dílní1 přírody o') stniiiti z dolu iialioru a zas h horačovid liru vou 1 vii i' --- cela slraimVětší cenu nežli děvčata Jsemni n ii Nvoje fiaty vyjlčlnlo a záro

dolií zu olidoliíiu přiidukí n uso plášté bybí zavála Nohy klon (bdft — pes kňučí u jaksi iilekaněholka II rokfi a bratr mfij je 10ven mi naučilo nráel doiiuieí Na

zuly Jirok nesměle lislil se k noale tuk se mi zdá Že maminka má Vzhlíží vzhňni kdykoliv se po

něm obráfíin 1'řelézám nové záláni a olíral se o moje kolenu -

mizí odkud a kinu huní myNl poii
lA a Hiiiižínii' Ki vytVrpatí tu ve

lidinou krami každťdio olidolif —

zvlíÍHtfi máji A tu puk VaituysK
věje Juk tu jen skončí!

bratra o mnoho radši proto h
hoch Co vy o lom soudíte

Mařka
Kryje hc tak mytu teleni ie

soleným maacm

Dej vuřit uzené iiiiino ii když jo
měkké InŽ jo vyndej i do té y

dej vuřit: pěkné člslé vypra-

né listy pampelišky it vař iiž jsou
dost Dej do ri 1

4 li opět tniiso

tuk nhy se ohřálo vyndej puk ma-

so pampelišky vyber z polévky

dej je na misku poklad' po vr-

chu nu Icnké lístky nakrájeného

miisa u ukulo inřižCH dát čtvrtky
z na tvrdo vařených vajec
Salát hriMiiborový se též niíiŽi!

smíchnl s uvařenými lístky nu

drobnn nakrájenými z panipeli-se-

jako s ci lerem n poleji k

omáčkou

Jen bude-l- i mluvit I

Malinku (která Kpatřila že nČ- -

A v mysli se toulám vzpoinính hučelo vítr jakoby žíhadly

ňkoly ovňcni nebylo aul MiuiyNle

ní vSiik vzdoť tomu přece xvým

vbiHtníin přičiněním hc niiimii vzdě-

lala Maríi lile pláce nikdy

byla nilná a zdravá vždy

a při tom veselé povahy V 2'J ro-r- e

kvčIio věku provdala nc za mé-

ho bratra íIMiuiiiíla a to dne 15

3nc m kd ji1 života "iifivod h kdi'
štípal do očí pronikl kiifwy pro- koti nu blázene cli vile j světlo nuOdpovW Mařence: lest li vaši

stole — ticho — vlídno - teidyl'it Kovu I rukavice řezal v prstymatička někdy nadržuje bratři
tělo křehlo Ze jsem iiczicitul I krb

Nemožno dál Nohy chvěly se

čkovi loŽ je to pHroclié že sp

vždy ujímá toho mladšího Kdy-

byste vy byla 10 li váS bratr 11

řcraztiii to Sli jsme právě ko-

ni cihelny kde jsem si v závě sliibďtoii čelo potůčky smáčelčervna I h icjl pouti zivtuui
nit Siiivslv obestřely sladkétří poněkud oddechl Cihelny vy- -možná že by se vas též ustávalabyla plná práce nehoř odchovala

četnou rodinu — čtyry dcery h užitkoval i pes Odběhl li Hkryl mrákotyDle mého náhledu myslím Že kaž- -

se za hranicí tuirovuiiných cihel Tak si odpočinout oddechnout

závětří nu chvilku usednout n

dá matku miluje svoje dítky stej
ně ať jest to hoch nebo dévéi

Hyna i uvc dílky zcmrciy v učí-

st vl - celkcin trHy sedm Ačko

kouří i doiiiuíváiuc no žr jmp
WUl JHIsláll] toll JUOCUOll VHlIlíťO

vou wilou která jí m vSciui vře-m- i

bychom vyplnili poslání diV

ležílťi ve vcMiuírit My přiiduizí

nic liyclitim m"iuilí Nvčt IcpAiin

pro ty( již nňi iiáMlťilují it z to

lmto svřta odidiáítiK do jiných
ííňí byclioin nc tičíli Nimd jiným
ťikolfnii v té Vcni nekonečno

Mi

iTietiliíuie ll (iilcháKÍmě jako

ten máj -

4 4 4
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Vydal jsem hc znovu na cestu

Cihelna zíistala v právo Vichři zahřát sc teplem zvířecím íi navzáH vašeho stanoviska se mně zdaliv jí samé nebylo dopřáno škol kdo ujedl ziivařeuity) "To bych

ráda věděla kdo zde z toho tulíce

mlsal?"
a vztekle zahvízdala a Hinykla jem zas teplem svého tělu zahřátže trochu na bratříčka žárlíteuílio vzdéliíiif přcee odchovala

sn í MáSléiika ta stále o- -io mně mrakem malinkých ledoHuďtc hodnou dceruškou a mullítky nvoje vzorné a hleděla aby
se jim dostalo toho čeho onu si iracclíi se v mozku touhou neodvých knifiičck které jak písekIka vas téz bude milovat' jako

Malá Zdeuičku : "Počkej inii-íuk- o

já m' zeptáni imSí kočičky I"vratnou u Kol vil odstrčenu vrueebimrskaly tvář Psa jm-- necítilnul nemohla dosíci toliž školního
Ohlížím se — pryč ílvbhim

vašeho bratříčka
1 i 4

V METELICI

hc zasvzdělání Dcery její jsou všech

ny provdané a tu áfastuA jakož i Překonávám vysoko navršenénic Vrátil jsem se k cihelně Tam
Velkolepý pokrok

Děkiiřství u lékňniictví učinilo

posledních 7ll letech velkolepýkupy siichii: oddychuji odchy- -seděl a zimou se třás' A ty jeho
oči jakoby mluvily! "Ncch mě tu ují se od pravé cesty hledámllloiipost NlflVt HP V7(ly V [10

jiředí aby byla viděna líoum

fipřlur Ntíiví hp do Jííkíii uby b'pc

postávám stále častěji u čiistějí
t J ¥

nechuť tady j" lípl" lilu

ím zasněženou mladou jeho srs' se oliruciiii zinly prou vetru — n

pokrok (Id lekivíiru a směsí

strašného vzhledu u ještě straš-

nější ehuli vývoj dostoupil k ilueš

ním lékárnickým přípravkám jež

mají pěkný vzhled n jmou vědecky
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