
Veľká noc — sviatky vzkriesenia, jara, života.

Naše deti - živé ľudské jaro - vynášajú s jasotom Zimu - Smrť - Morenu z dediny.
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Odrazu prehovoril Štefánik: „d u sme ja
ko u nás v Košiariskách. Stoj!” zavolal na
kočiša. Koč zastal. „Choďte s koňom až dolu
a tam nás dočkajte. Pôjdeme pešo dolu bre
hom,” vravel kočišovi.

Vystúpili sme a Štefánik dal sa po dosť
strmom svahu dolu. Obzrel sa na mna celý
natešený a volal hlasom presýteným ra
dosťou a akýmsi hlbokým dojmutím: „Po
zrite sa —- priam tak to vyzerá u nás na
Košiariskách.” Išli sme, chvíľkami sme sa

šmýkali, až sme skoro bežali.

Vždycky budem hlboko vdacny osudu, ze

mi doprial byť po boku nezabudnuteľného
nášho bohatiera, generála Milana Rastisla
va Štefánika. .

Čítali ste i počuli ste už mnoho o jeho
podivuhodnom živote, o jeho hrdinstve a
obetovnosti.

Poviem vám dnes niečo o jeho vernom
srdci, ktoré tak mocne vedelo milovať, a

nikdy, nikdy nezradilo.
Bolo to, tuším, v septembri r. 1917, kedy

som s ním bol vo Washingtone.
To je sídlo kongressu (parlamentu) a

prezidenta Spojených štátov severoameric
kých, z ktorého dôvodu tam sú tiež vysla
nectvá cudzích štátov. V dobe svetovej voj
ny, zvlášť keď Spojené štáty boly vypove
daly Nemecku válku, bolo tu stredisko sve

tovej politiky. Preto sem zašiel i Štefánik,

aby pojednával s vynikajúcimi politikmi
americkými a so zástupcami Francie, An

glie, Italie o našich túžbach a našom boji
za svobodu. Bola to ťažká práca a Štefánik

Keď sme boli dole, bol Štefánik celý pre
menený. Celá jeho bytosť žiarila láskou k
ďalekému domovu; na ktorý nikdy nezabú
dal a pre šťastie ktorého neúnavne bojoval.

Druhá jeho veľká, verná láska bola láska
k mamičke. Často mi o nej hovoril a tesil
sa úprimne na shladanie s ňou.

Keď sme prišli z Japonska do Vladivosto
ku v prvých dňoch novembra 1918, rozká
zal mi už na druhý deň, aby som si zabez

pečil miesto na lodi, lebo vraj musím isť
domov s jeho odkazom pánu prezidentovi
a ministrovi Šrobárovi. Tohože dňa, kedy
som mal odísť ja, mal sa odobrať aj on na
cestu, ale opáčnym smerom. Ja na východ,
on na západ do ňútra Sibirie.

Sám si ukladal všetko vzorne do kufrov,
až sa ukonal a lahol si na posteľ. Bolo mi
ho ľúto. Pristúpil som k nemu, lebo som už
mal ísť na loď, on ma vzal za ruku a poze
ral sa na mňa. Po chvíľke prehovoril bo

lestne: „Vidíte-vy odchádzate domov, k
deťom svojim a k žene, uvidíte azda i moju
mamičku a ja nemám ani času ani sily, aby
som jej poslal alespoň pár riadkov. ’

„Musíte napísať mamičke a ja jej to za

nesiem,” prerušil som ho. Skočil som ku

stolu, a podal som mu jeho vizitku s obál
kou. V rýchlosti napísal niekoľko slov lásky
a nežnej prítulnosti, vtisol mi vizitku do ru
by a riekol: „Ale nezabudnite, prosím vás.
Čím skôr vyhľadajte mamičku a povedzte
jej, že na ňu často myslím a že skoro pô
jdem.” Slzy mu zaplavily oči, pobozkal ma,
ruku stisol a ja som odišiel od neho, aby som
o pol roka neskoršie zaplakal jeho
mŕtvolou. Ferd. Pisecky.

bol často na smrť ustatý.
Jednoho odpoludnia chcel silou mocou

pracovať, ačpráve bolo vidno na ble

dej tvári a krvou podliatych očiach, že už

nevládze.
Nahováral som ho, aby sa išiel prejsť.

Spočiatku odporoval, ale odrazu
„Máte pravdu. Som už tak slabý, ze uz ani

myslieť nemôžem. Nájdite koc, nie auto, a

vyjdeme si do veľkého parku.
Tento park je veľký kus lesa, ktorý je

zachovaný v pôvodnom stave z dob, kedy tu
ešte boli Indiáni; len cesty sú upravené pre
peších i pre vozy.

Najal som ľahký kočík pre dvoch, v kto

rom bol zapriahnutý pekný hnedý koník:
vsadli sme doňho a tešili sme sa krásnemu,
slnečnému dňu.

Onedlho došli sme do parku. Oči Štefá
nikove sa rozžiarily tichou radosťou, bledé
tváre ľahko očervenely rozprúdenou krvou
na ustá mu sadol jemný, ľahký úsmev.

Koč s gumovými kolesami sa spúšťal led

va slyšiteľne po mierne klesajúcej, serpen
tíne, koruny stromov sa knísaly v teplom
vetierku, tlejúce lístie voňalo.

Verné srdce.



predajné i výrobné družstvá, je poistený proti
chorobám i proti neschopnosti ku práci. Uve

domelý robotník jako uvedomelý roľník spo

lupracoval a bojoval v légiách za utvorenie
svobodného štátu československého a tak naj

lepšie dokázal, že je pre štát a národ tak dô

ležitý jako iné stavy a triedy.

Slnko, kvety, piesne — tak ide krásne jaro
k nám, tak ide rad utešených dní, plných
svetla a tepla, vyzdobených jako družičky,
j ako rozradostnené, bielo oblieknuté deti
s vencami na hlavách a s pesničkami na pe
rách.

Už je tu dubeň — hory sa zelenajú, lúk}/

zakvitly bielymi, žltými, modrými, červe
nými kvetami. A prevalí sa tých tridsať dub

ňových dní, v ktorých vari ešte po nás
siahne chladná ruka zimy, aby nás postrašila,
a už tu bude pekný chlapec •— prvý máj.

V našom svobodnom štáte došla i ťažká

práca rúk plného ocenenia a bola uznaná za

tak potrebnú a tak úctyhodnú jako práca
duševná.

Tomuto názoru bol daný výraz tým, že

jedným z prvých zákonov republiky Česko

slovenskej bol vyhlásený deň i. mája sviat
kom práce. Ten deň, ktorý bol za starej
vlády tak často poznačený krvou robotníctva,
strielaného za to, že i. mája vyšlo na ulice

veľkých miest demonštrovať za svoje ľudské

práva, ten deň je u nás dňom radosti a sviat
kom všetkých, kto pracujú. Neni to už len
sviatok robotníkov, ale je to sviatok všetkých,
kto vlastnou prácou obhajujú život svoj a

svojich rodín.

Ľudia sa ťažko a pomaly učia. Neverili by
ste, že tomu neni dlho, čo práca bola pokla
daná za niečo veľmi nepríjemného, za kliatbu
života. Človek ťažko pracujúci —• či už
sedliak a či robotník — platil za človeka

menej cenného, na ktorého tak zvaný pán
hľadel jako na úbožiaka, s ktorým sa nemôže

stýkať, ktorému neni hodné podať ruku. To
bol nepekný následok starého spoločenského
sriadenia, v ktorom boly rozoznávané vrstvy
nižšie a vyššie, poddaní a páni; títo páni
rozhodovali o osudu všetkých ľudí, nepýta
júc sa ich, či sú spokojní alebo nie. Ak niekto
z tých ťažko pracujúcich sedliakov alebo ro
botníkov prejavil svoju nespokojnosť, bol
kruto trestaný väzením, mučením i smrťou.
Zrušenie poddanstva osvobodilo sedliaka,
organizácia stavovská spravila z neho silnú
složku nášho verejného života, ktorá spolu
rozhoduje o osude celého' štátu. Váľka sve
tová osvobodila alespoň politicky robotníkov,
ktorí sa domohli tiež svojou triednou orga
nizáciou veľkej moci politickej. Robotník
v našom štáte je občanom svobodným, má

právo hlasovacie, má svojich poslancov a mi

nistrov, mnoho časopisov, peňažné ústavy,

Je to i váš sviatok, drahé deti. Pripomí
najte si v ten deň svojich otcov a svoje
matky, pripomínajte si ich starosti a námahu,
aby vám zadovážili všetko, čoho potrebujete
k životu. Pritúlte sa v ten deň tesnejšie
k ustatej matičke a ustaranému tatíčkovi a

pobozkajte vrelo tie drahé, v práci pre vás
ztvrdnuté ruky, pohlaďte s láskou tie dobré
hlavy, ktoré od rána do večera, často aj
v noci, keď vy spíte, na vás myslia.

Pozerajte sa v ten deň s úctou na každého
človeka, ktorý statočne pracuje, a usilujte sa,
aby i vaša práca bola vždycky poctivá, aby
bola požehnaním vám i druhým, aby aj na
ňu pozerali sa všetci dobrí ľudia s úctou.

Sviatok práce.



Pokračovanie

del ostro pred seba, pozerajúc sa chvíľkami
dolu i na obidve strany.

Čo že mal Rahi zo svojej práce? Jako vla
dár žil tak jednoducho jako pred tým a skoro
každého dňa spravil niečo1 prospešného pre
ľud. A Moro? Žije ozaj jako kráľ a čo dobré
ho vykonal pre svojich občanov? Všetko, čo

dobrého je, pochádza ešte od Rahia. Pravda
— nikto to nesmie hovoriť, aby Mora ne

pohneval na smrť, ale mysleť môže každý,
jako chce. Myšlienky sú svobodné a ani naj
väčší tyran nemôže nikoho trestať preto, čo
si myslí. Moro zabudol na .zdravý ľudský
rozum a na svedomie, ktoré sa dá zastrašiť,
umlčať, ale iba na čas, nie na veky. Prijde
a musí prísť doba, kedy pravda stanie sa

zjavnou všetkým ľuďom dobrej vôle, a vtedy
padne lož a krivda zpät na hlavu svojho pô
vodcu, zavalí ho, znivočí ho.

Odrazu, keď už sa blížili brehu, začapkala
Zdenuľka rúčkami a zavolala veselo: „Biely
vták, biely vták.’’

Krásny vták vznášal sa nad pobrežím a

jeho biele perie svietilo v papršlekoch slnka

jako sneh.

Moro ovšem necítil, že hodiny jeho kráľo
vania sú už porátané. Cítil sa tak dobre, že

si nepripúšťal starostí. Myslel, že tak spútal
ducha obyvateľov mesiaca, že by bez neho
nemohli byť a že ho obránia jako verní pod
daní proti každému útoku. Ani mu na um

neprišlo, že by sa ľud mohol obrátiť proti
nemu. Veď pred ním všetcia do prachu pa
dali, bijúc čelom o zem, keď kráčal mestom.
Tí dvaja-traja odvážlivci, ktorí kedysi mali

guráž prehovoriť verejne o zásluhách Ra

hiových a o neschopnosti Morovej, zaplatili
to životom a od tých čias bolo ticho všade.
Ticho zdánlivé-povrchné, lebo v srdciach ob

čanov mesiaca to búrilo utajeným hnevom,
niekde na dne duší horely plamienky moc-

A už sa vznášal aeroplán nad hlavami zá

stupov v širokom kruhu, aby v najbližšom
okamihu sa začal spúšťať v špirále k zemi.

ných túh po novom živote, po svobode, po
Rahiovi. '

Zástupy sa rozdelily a utvorily veliké prie
stranstvo, na ktoré sa letadlo bez prekážky
spustilo. Všetko množstvo zatíchlo — nikto
nevedel, jako si vysvetliť čudný ten zjav. A
už vystúpil Slávko, za ním starec, Rahi a
Ráma soZdenuľkou. Pik vyskočil s hlasitým

Tisíce hláv už sa tiesnilo na pobreží, hľa
diac napnuté na šíre more.

Vrtuľa aeroplánu spievala svoju zvyčajnú
harmonickú pieseň, Slávko za volantom hľa-

f. Mareš

Na mesiac.



o návrate Rahiovom, o jeho podivnom vy
svoboditeľovi a 0 vzbure ľudu.

brechotom. Rahi spravil pravou rukou zna
menie trojuholníka a hlavy množstva sa sklo

nily jako zrelé klasy. Všetci sa cítili vinnými
pred týmto spravodlivým.

Moro zúril a bol by v náhlosti posla zabil,
ak by sa bol nespasil útekom. Moro ostal
sám so svojím hnevom a zúfalstvom. Z ulice
už sem bolo počuť lom a hukot. Nevdojak sa
dvere otvorily a nimi bojazlivo vstúpila man
želka Morová s dvoma drobnými deťmi.

Rahi prehovoril: „Nepriateľ váš i môj
chcel ma zničiť, aby vás. zotročil. Ale Boh

nedopustil, aby krivda zvíťazila. Poslal mi

vysvoboditeľa z najbližšej hviezdy a hľa —•

som tu medzi vami, aby som sa vás opýtal,
či ste spokojní s terajšou vládou?”

„Čo tu chcete?’’ zareval na úbohú ženu
Moro.

„Chcem ťa zachrániť!” zaplakala smútna
žena a obidve deti daly sa plakať s ňou.

„Nie — nie! Buď ty naším vládcom!”
Bim-bim — zazvonilo niečo za skupinkou

našich cestovateľov. Fi-fi •— zahvízdalo niečo

ponad ich hlavami.
„Azda prosiť pôjdeš k tomu svätému, ha?”
„Áno, pôjdem k Rahimu, padnem na ko

lená •—’’To boly kamene, vyhodené prívržencami
kráľa Moro, ktoré zasiahly aeroplán, a strely
vyfúknuté nimi proti Slávkovi a Rahimu.

„Tu ostaneš,” zareval Moro a jeho oči ho

rdy zlým ohňom.
Potom odbehol, pritiahol prak a kamenné

gule, aby sa bránil.
Slávko sa prudko otočil a videl jednoho

z vojakov Morových, jako chce hodiť nový
kameň. Bleskurýchle vytiahol revolver, za
cielil a spustil. Mocná rana zahrmela a útoč
ník sa chytil za poranenú ruku, z ktorej
tiekla krv, a chcel zmiznúť v zástupe. Avšak
bol zadržaný a spútaný.

Zahvízdal na píšťalu, aby svolal svojich
sluhov, ale nik neprichádzal. Moro bol ozaj
opustený.

A hľa — na dvore paláca už zahučaly prvé
rady nespokojencov a na čele ich išiel sám
Rahi.Účinok výstrelu bol neobyčajný. Prívržen

ci Moroví pobledli, ztíchli a hľadeli sa ztra
tiť. Za to väčšina shromaždeného množstva
začala volať na slávu Rahimu i Slávkovi.

Moro sa rozbesnil. Nedbajúc prosieb že

niných ani detí, vložil kamennú guľu do
praku a vymrštil ju proti Rahimu. Guľa do

padla pred zástup a nikomu neublížila. Zá

stup vzkríkol hnevom, až sa všetko otriaslo
tým strašným hlasom.

A Pik do toho brechal zo všetkých síl a

máchal chvostom jako zástavou, div že si ho
celkom nevykrútil. Zdenuľka si zapchávala
uši a skrývala tváričku do bieleho šatu Rá
minho.

Moro chystal sa vyhodiť druhú guľu, ale
odrazu padla mocná rana budiaca mnoho

násobný ohlas, a Moro klesal vedľa svojho
vrhača kameňov. To Slávko vystrelil.

Rahi určil strážcov aeroplánu, na ktorom
si sadol biely vták, a s nimi ostal tu na roz
kaz Slávkov aj Pik, ač by bol najradšej išiel
za svojím pánom.

Zástup hnal sa po schodoch hore. Rahi
so Slávkom vždy prví. Starec a Ráma so

Zdenuľkou ostali v jednej z dolných izieb,
aby boli bezpeční pred poranením.

Rahi so Slávkom postavil sa na čeM zá

stupov a už sa valilo všetko jako prúd divo

kej vody do1 mesačného mesta ku kráľov
skému palácu, ktorý sa zdvíhal na nízkom
pahorku.

Žena Morová vrhla sa s deťmi do cesty
Rahiovi a spínajúc ruky, prosila o milosť pre
Mora.

Moro bol práve prijal posla, ktorý sa pre
tisol davom ľudu a priniesol do paláca zprávu

Rahi chcel nariekajúcu ženu láskavé zo

dvihnúť, ale poranený Moro sa nevdojak



kdežto Slávko musel ísť veľmi opatrne. Rahi
sa už tiež prihnal a napomínal k rýchlej
šiemu vzostupu, lebo Moro má na streche
veže zásobu kamenných gulí i prak a môže

preliať novú krv.

vztýčil a s výkrikom: „Ešte ma nemáte!”
utekal k úzkemu, temnému schodišťu, ktoré

išlo do najvyššej veže a na jej vrchol. Slávko
sa vrhol za ním.

Moro nemohol sa rýchlo pohybovať, ale za

to znal tu každý kút a stúpal bezpečne hore,

ných hôr šumavských z okolia Klatov a Do

mažlíc, ktorí mali na svojej zástave hlavu
psa. Kozina bol obesený na plzenskom ná

mestí, ale tuha po svobode ho prežila — až
vzblkla v dobe svetovej války v mocný pla
meň.

Veľké, dobré srdce, ktoré tak milovalo

svoj národ, zastalo na veky; múdra, statočná
hlava, ktorá premyslela celú históriu našu a

ktorá sa vedela mužne postaviť proti tyrano
vi, vychladla, ruka, ktorá napísala toľko

krásnych poviedok z našej histórie, ztuhla.

Majster Alojz Jirásek zomrel dňa 12. mar
ca ráno v Prahe, majúc 79 rokov. Narodil sa

v chudobnom horskom mestečku Hronove,
stal sa profesorom dejepisu na gymnáziu
v Litomyšli a neskôr v Prahe, pri čom sa

zaoberal podrobným štúdiom dejín českých
i slovenských, aby z nich vybral látku k svo

jim početným poviedkam a románom histo

rickým.
Jeho celé dielo obsahuje 44 sväzkov a je

známe v Čechách i na Morave v každej ro
dine. Na Slovensku je preslávený jeho troj
sväzkový román Bratstvo” z doby slávnych
bojov Jána Jiskru z Brandýsa a jeho hajt
manov proti Maďarom na Slovensku, bojov,
v ktorých verne spolu v jednom šíku stáli
Češi i Slováci, druh druhovi pomáhajúc, druh
druha ochraňujúc, jako to bolo o 470 rokov
neskôr v našich légiách v Rusku, v Italii

vo Francúzsku.

Jiráska najviac k sebe priťahovaly slávne
a smútne doby našich dejín. Opisoval nám

ich, aby v nás zobudil bolesť nad ztratou
samostatnosti a túhu po novej sláve, po svo
bode.

Slávna doba bojov husitských, kedy malý
národ víťazne sa ubránil celému svetu, opí
saná je v románe „Proti všem’’.

Hrdinný zápas Chodov s Jánom Kozinom

Sladkým na čele je predmetom románu Pso
hiavci. Tak nazývali sa strážcovia pohranič-

(Pokračovanie.)

Alojz Jirásek zomrel



národu sveta pro štestí svoje i pro blaho

pŕíštího osvobozeného lidstva!”
Trúchlivé pokorenie národa v storočí osem

nástom, kedy sa pozdávalo, že národ nás

zahyne, hovorí k nám v románe „Temno”,
ktorý vyšiel r. 1915 v dobe svetovej války
a prispel mnoho k utvrdeniu viery, že musia

prísť lepšie časy, že musí prijsť svoboda, ak
národ bude veriť a bojovať.

Veľký bol smútok po celej našej republike,
ale smútok ten bol miernený vedomím, že
muž jako Jirásek neumiera, dokiaľ je národ

živý. Jirásek pripravoval nás celým svojím
dielom k veľkému poslednému boju za svo

bodu, on pripravoval svojím hlasom i jed
notu československú, ktorá je základom náš
ho svobodného štátu. Sme hlboko vďační
Majstru Alojzu Jiráskovi za jeho dielo, kto
rým nie len vzkriesil dávno zabudnutú našu
slávnu minulosť, ale ktorým nás vzkriesil
i k novému svobodnému životu- Buďme mu
vďační za jeho odvahu i lásku. Milujme ná
rod, jako ho miloval on, buďme ochotní
k obetiam i bojom jako on.

Najväčší päťdielny román „F, L. Vek”

venovaný je podivuhodnej dobe českého ná
rodného prebudenia koncom osemnásteho a

počiatkom devätnásteho storočia.
Okrem toho napísal Alojz Jirásek mnoho

krásnych poviedok a niekoľko divadelných
hier.

Už pred válkou svetovou bol Jirásek mi

láčkom národa v Čechách a na Morave.
Avšak najväčšej slávy získal si svojou muž
nosťou v dobe svetovej války, ktorá bola vy
volaná Rakúsko-Uhorskom a Nemeckom na
znivočenie všetkých Slovanov. V najťažších
dobách, kedy sami poslanci českí začali sa

kolísať, neveriac v šťastný koniec války pre
nás, podpísal Alojz Jirásek v máji 1917 ohlas

spisovateľov českých k poslancom, aby plnili
svoje povinnosti k národu, alebo aby sa vzdali
mandátov. A dňa 13. apríla r. 1918 predčítal
Alojz Jirásek prísahu národa, zakončenú pa
miatnymi slovami: „Zústaneme, kde jsme
stanuli! Verni v práci, vérni v zápase, verni
v utrpení, verní až do hrobu! Vytrváme, do
kud nezvítezíme, vytrváme, až pozdravíme
samostatnosť národa! Zdráv buď národe
československý! Zústávej ratolestí rostoucí,
pŕijdiž tvúj čas! Rostiž a vzkvétej svobodný
ve vlastech svých a ve velké bracrské rodine

V krásnej poviedke „Z Čech až na konec
sveta” hovorí starý vládyka k svojim vnu
kom: „Videl som mnoho, zkúsil som mnoho.
Videl som kraje rozkošné, naskutku rajské,
mestá prekrásne, hrady výstavné, poklady
a všelijaké umenia ľudské, ale veďte, že naj
krajšie je len vo vlasti. Milujte ju 2 tej duše
a svoj jazyk materinský. Cvičte sa vo všet
kom umení a vedomostiach, túžte sa, aby ste
vlasti boli ku cti a prospechu a aby ste ju
vedeli brániť, keď by to kázala potreba. A
keď by vás svet a cudzina čo ako lákaly,
pomnite na starého deda svojho, ktorý vám
vraví; ukážte sa vždycky vernou Juditou,
ktorá pre vlasť nebezpečne i hrdlo svoje na

sadila, tiež i Judas Makabejský činil tak až
do smrti a naši predkovia slávnej pamäti.”

Buď večná a vďačná pamäť A. Jiráskovi!

Môj úskok. ku zarasteného krovím a maliním. Keď pri-
Jednoho rána som sa sobral so svojím šiel paholok pre mňa, nevidel ma. Hľadal

pánom. Schoval som sa do hlbokého jar- ma, a konečne povedal sedliakovi:

Moje príhody
Vypráva oslík Žurko.



jarku. Keď som sa pokúsil dostať sa cez plot,
môj pán ma chytil.

„V plote niet diery, ale oslík ušiel.”
Počul som svojho pána hovoriť: „Voľakto

nechal iste vráta otvorené. Pozri sa, či neni
na poli pri ceste. Ponáhľaj sa! Je čas ísť na
trh.”

„Teraz ti už nemôžem veriť,” povedal,
„musím ta priviazať.”

Tak mňa odviedol s paše a zavrel do kôl -

ne. Za krátky čas som sa naučil odstrkovať
závoru a otvárať dvere. Takto som sa dostal
každý deň von.

Hľadali ma všade. Keď sa vrátili, boli
ustatí a zpotení. Môj pán si myslel, že ma
ukradli, tak jednal s jedným koňom na trh.

Čakal som, kým nebolo nikoho videť. Po
tom som vyšiel z jarku a bežal som na dru
hú stranu paše. Začal som volať „Tá! Ta!”

Narobil som mnoho mrzutostí ľuďom zo

dvora. Keď ma bili, bol som ešte horší. Zje
dol som šalát v záhrade. Vypil som smota

nu, ktorá bola pripravená na zmútenie. Po

valil som malého chlapečka. Stále som zne

pokojoval prasiatka a kurčatá. Bol som ne

šťastný a chcel som, aby aj druhí boli nimi.

Na prvý zvuk vybehli všetci ľudia z do
mu.

„Ty si ale chytrý oslík!” povedala moja
pani. Jak si utiekol zlodejom, ktorí ťa
ukradli?”

Prišla ku mne bližšie a pohladila ma. Po
tom ma nechala na paši celý deň, ale ja
som sa tak hanbil sám pred sebou, že som
sa ani netešil.

. Po obede prišiel môj pán domov. Nemo
hol porozumeť, ako som sa dostal zpäť na
pašu.

Budúci týždeň som sa zasa zahral. V deň
trhu som sa schoval do jarku. Tento raz bol

môj pán presvedčený, že ma voľakto ukra
dol. Šiel zasa s jedným koňom na trh.

Konečne sa pán rozhodol, že ma predá,
a tak aj urobil. Muž, ktorý ma kúpil, daro
val ma svojej malej nemocnej dcére, ale
malé dievčatko skoro na to umrelo. Tak ma

jeho otec vyhnal na cestu, abych si žil ako

najlepšie môžem.

Myslel som, že bude bezpečnejšie neohlá
siť sa, keď som vyšiel z jarku. Keď ma uvi
deli ľudia z dvora, nepovedali mi, že som

dobrý a obratný. Myslel som, že ma podo
zrievajú, povedal som si:

„Nechytíte nikdy také múdre stvorenie,
ako som ja.”

Keď prišel opäť deň trhu, schoval som sa
do jarku po tretí raz. Za niekoľko minút
sedliak priviedol svoiho psa na našu. „Chyť
ho, Buro!” kričal.

Cez celú zimu som nemal domova. Žil
som sám v hore. Bolo veľmi zima. Často
som nemal ani čo jesť, ani čo piť.

„Ak by som nebol býval tak zlý, staral
by sa teraz voľakto o mňa,” myslel som si.

Buro ma hneď našiel. Začal štekať a chy
tať ma za nohy, a ja som teda vyliezol z

Ako som previedol nový úskok.

Bez domova.



koľko oslíkov s ovenčenými šijami. Boli to

hladkí, tuční druhovia. Bolo jasné, že nežili
cez zimu v hore. Šiel som blíž, abych videl,
čo sa deje.

Tak som sa rozhodol byť dobrým oslíkom.

Jednoho dňa na jar šiel som do dediny
na kraji hory. Zdal sa byť sviatok. Ľudia
sa prechádzali v sviatočných šatoch.

Z angličiny upravila Vilma Musilnvá.Bol som prekvapený, keď som videl, nie-

po vyučovaní, a vyprávaly si o krásnej zá

hrade za múrom. „Aké šťastné sme tam

bcly!” hovorily si.

Každý deň po odpoludňajšom vyučovaní
išly sa deti ihrať do záhrady veľkého obra.

Bola to veľká, pekná záhrada s mäkkou,
zelenou trávou. Kde tu stály nad trávou
krásne kvety sťa hviezdy. Tiež tu bolo dva
násť broskýň, ktoré sa na jar obalily jemný
mi ružovými kvetami a na jaseň rodily hoj
nosť ovocia. Vtáci sedeli na stromoch a spie
vali sladké piesne, že deti ustávaly v hrách,
aby im načúvaly. „Aké šťastné tu sme!” ho

vorily si.

Jedného dňa vrátil sa obor domov. Bol na
návšteve u svojho priateľa, Cornwallského
ľudožrúta a ostal tam sedem rokov. Keď ale

tých sedem rokov minulo, už si všetko' po
rozprávali, a nemali si čo vyprávať. Preto,
sa obor rozhodol, že sa vráti do svojho vlast
ného kaštieľa. Keď ale prišiel, videl deti,
ktoré sa zabávaly v jeho' záhrade.

„Čo tu robíte?” zareval najedovaný a deti

utiekly.
„Moja vlastná záhrada je moja vlastná

záhrada,” hovoril obor; „nik to nevie poro
zumeť. V nej nesmie sa nik zabávať len ja
sám.” A urobil okolo záhrady vysoký múr
a postavil tabuľu s nápisom:

Bol to veľmi sebecký obor.
Úbožiaci deti nemalý sa kde zabávať. Zkú

šaly ihrať sa na ulici. Ale bolo- tam toľko
prachu a kamenia, že sa im tam nepáčilo.
Obyčajne obchádzaly vysoký múr, keď malý

Keď prišla jar, zem bola plná krásnych
kvetov a malých vtáčikov. Len v záhrade
sebeckého obra bola zavše zima. Vtáci tam

Sebecký obor.

Vstup je pod trestom

zakázaný!



A čo vidí!nespievali, keď tam nebolo detí, a stromy
zabúdly kvitnúť. Raz jedno pekné kvietko
vydvihlo hlávku z trávy, ale keď zbadalo
tabulu s nápisom, ľutovalo detí, vkĺzlo na

zpäť do zeme a spalo ďalej. Jediní ľudia,
ktorí sa radovali, boli Sneh a Mráz. „Jaro
zabudlo túto záhradu,” hovorili, „môžeme
tu žiť celý rok.” Sneh pokryl trávu veľkým,
bielym rubášom a Mráz zabarvil stromy
strieborne. Potom povolali Severný Vietor
a on prišiel. Bol poobliekaný do kožucha
a skučal celý deň v záhrade a shadzoval ko

míny. „To je rozkošné miesto,” hovoril, „mu
síme povolať Ľadovec, aby tiež prišiel. Nuž
prišiel aj Ľadovec. Každý deň za tri hodiny
romonil na streche kaštieľa až dodrúzgal te
mer všetky škrydlice, a utekal po záhrade tak

chytro, ako mu len bolo možné. Bol vyoblie
kaný do sivého šatu a jeho dych bol studený
ani ľad.

Malým otvorom v múru preliezly deti do

záhrady a sedely v korunách stromov. Na
každom strome, ktorý obor videl, sedelo

jedno dieťa. A stromy sa tak tesily, že deti
zase prišly, že sa pokryly kvetami a kymuly
nežne rukami nad hlavami detí. Vtáci pole
tovali a čvirikali radostne, a kvety pozeraly
z trávy a sa smialy. Všetko bolo krásne, len
v jednom kúte bola ešte Zima. Bol to naj
vzdialenejší kút záhrady a v ňom stál mi

lučký chlapček. Bol tak malučký, že nemo
hol sa dostať na haluze stromu. Chodil okolo
stromu a žalostne plakal. Úbohý strom bol

„Nemôžem rozumeť, prečo toho roku jaro
tak dlho neprichádza,” hovoril sebecký obor,
keď sedel pri obloku a pozeral svoju studenú,
bielu záhradu. „Úfam, že sa čas skoro zmení.”

Ale jaro vôbec neprišlo a letO' tiež nie.

Jaseň priniesla vo všetkých záhradách zlaté

ovocie, ale obrova záhrada nedala ničoho.

„On je priveľmi sebecký,” hovorila. Nuž
v jeho záhrade bola zavše Zima a Severný
Vietor a Ľadovec a Mráz a Sneh tancovali
medzi stromami. obalený inovaťou a snehom a Severný Vietor

dul nad ním. „Vyliez hore, chlapčeku!” volal
strom a skláňal haluze tak hlboko, ako len
bolo možné. Ale chlapček bol primalučký.

Jedného dňa ráno sa obor skoro zobudil
a ležal na posteli. Naraz počul krásnu hudbu.
Znela tak sladko jeho uchu, že sa nazdál, že
kráľova muzika ide. V skutočnosti to bola
len malá konôpka, ktorá spievala pred jeho
oblokom. Obor ale už tak dlho nepočul spev
vtáka v svojej záhrade, že sa mu videlo, že

je to najkrajšia hudba na svete. A naraz Ľa
dovec prestal tancovať ponad jeho hlavou
a Severný Vietor prestal skučať a jemná vôňa
zavanula k nemu otvoreným oblokom. „Vidí
sa mi, že jaro konečne prišlo,” hovoril obor
a vyskočil z postele a pozeral von.

Srdce obrovo zmäklo, keď pozrel von.
„Aký sebecký som bol!” hovoril. „Teraz
viem, prečo jaro nechcelo prísť do mojej zá

hrady. Vydvihnem úbohého chlapčeka na
vrcholok stromu a potom rozrúcam múr a

imoja záhrada bude ihriskom, pre deti na
vždy.” Teraz ľutoval veľmi svojho činu.

Sišiel dole schodami, otvoril tichučko dve
re a išiel do záhrady. Ale keď ho deti zba

daly, tak sa naľakaly, že všetky utiekly, a do



záhrady sa vrátila zase zima. Len malý
chlapček neutiekol, lebo jeho oči boly na
plnené slzami, že nevidel prichádzať obra.
Obor prikradol sa za chlapčeka, vzal ho
jemne do rúk a vydvihol ho na strom. A
strom v tej rane rozkvitol a vtáci prišli a spie
vali v korune. Malý chlapček vystrel rúčkv,
zobjímal obra a pobozkal ho.

hrade. „Mám veľmi krásnu záhradu,” hovoril,
„ale deti sú najkrajšie kvety z celého sveta.’’

Raz v zime, keď sa ráno obliekal, pozeral
von oblokom. Teraz sa už nejedoval na zimu,
lebo1 vedel, že je to len spiace jaro a že kvety
vtedy odpočívajú.

Naraz trel si oči, aby lepšie videl, a po
zeral a pozeral. Jaká čudná vec! V najvzdia
lenejšom kúte záhrady -hol jeden strom cel
kom obalený krásnymi bielymi kvetaimi. Jeho
haluze boly zlaté a na nich viselo strieborné
ovocie a pod stromom stál malý chlapček,
ktorého obor toľko miloval.

A keď druhé deti videly, že obor už nenie

zlý, pribehly nazpäť do záhrady a s nimi
prišlo aj jaro. „Záhrada je teraz vaša, milé
deti,” hovoril obor, vzal veľký pantok a roz
rúcal múr. Keď ľudia išli o poludnia na trh,
našli obra, ako sa zabával s deťmi v najkraj
šej záhrade, akej nikedy pred tým nevideli.

Obor bežal celý natešený dole schodami
a von do záhrady. Ponáhľal sa prez trávu
a prišiel k chlapčekovi. Keď sa ale priblížil
až k nemu, jeho tvár očerveňala od jedu.
„Kto sa opovážil ťa poraniť!” skríkol, lebo
na dlaniach chlapčekových boly sledy dvoch
klincov a sledy dvoch klincov boly tiež na

jeho malých nohách.

Celý deň sa deti ihraly a na večer sa prišly
od obra odobrať a priať mu dobrej noci.

„Ale kde je váš malučký kamarát, ten
chlapček, ktorého som vydvihol na strom?”
pýtal sa obor. Miloval ho najväčšmi, lebo ho

chlapček pobozkal.
„Kto sa opovážil ťa poraniť!” skríkol obor

ešte raz. „Povedz, kto to bol! Vezmem svoj
veľký meč a ubijem ho.”

„Nevieme,” hovorily deti, „odišiel preč.”
„Musíte mu povedať, aby zajtra istotne

prišiel,” vravel obor. Ale deti nevedely, kde
býva a nikedy pred tým ho nevidely. Obor
za ním veľmi smútil.

„Oj, nie!” odpovedal chlapček: „to sú rany
lásky.”

„Kto si ty?” hovoril obor. Čudný strach
ho prejal a kľakol pred malého chlapčeka.

Každý deň odpoludnia po vyučovaní prišly
deti a zabávaly sa s obrom. Ale malý chlap
ček, ktorého obor miloval, viac neprišiel.
Obor bol veľmi láskavý k dietkam, ale zavše
túžil za svojím prvým malým priateľom a

často o ňom rozprával. ,,Ak rád by som ho
videl!’’ hovoril často. Roky prešly a obor sa
ostaral a zoslábol. Už sa nemohol ihrať s deť
mi, len sedel na veľkom foteli a pozeral, ako
sa deti zabávajú, a obdivoval sa svojej zá-

A dieťa sa zasmialo na obra a hovorilo:

„Ty si mi raz dovolil zabávať sa v tvojej
záhrade; dnes pôjdeš so mnou do mojej zá

hrady, do môjho rája.”
A keď toho dňa pribehly deti do záhrady,

našly pod stromom ležať mŕtveho obra za

krytého krásnymi bielymi kvetami.
2 angličiny preložila M. Filková.

Václav Valenta-Alfa: D *buran na magistrále
Pokračovanie.

Keď bol už Repka asi v polovici stĺpa, drótami a pozerali bore na svoju korisť, o kto
ozvalo sa z lesa nové zavytie a n

(
a priesek rej boli teraz už úplne presvedčení, že im ne

vybehli naraz až traja vlci. Usadli si pod utečie. Keď sa však Repka na stĺpe chvíľku



nehýbal, odbiehali zase do lesa a mizli v hu

stom porastu. Tak sä zdalo, ako by chceli te
lefonistu zlákať -dolu so stĺpa. Bolo znať, že
sa ho už sotva môžu dočakať . ..

ho návalu radosti, bol pes už tam. Hnal sa

priamo na vlkov, nehľadiac, že sú vo veľkej
presile. Z prudkého rozbehu uderil hruďou
priamo do krajného vlka, odrazil ho stranou,
a chytil sa s druhým do zápasu. Začal sa
s .ním válať po prieseku. Ostatní dvaja vlci
vrhli sa na statného psa.

„Balkáne! Balkánko . .. nedaj sa! Drž ho,
drž!” povzbudzoval psa polozmrzlý Repka
so stĺpu.

Chvíľku trval tento nerovný zápas psa s

vikami. Konečne podarilo sa Balkánovi
striasť so seb-a svojich protivníkov, skočil na

nohy, a rozbehnul sa zpät po prieseku v tú

stranu, zkadiaľ bol pred chvíľkou pribehnul.
„Balkánko! Balkánko! ...” zahorekoval na

stĺpe Repka.
Vlci isa prekvapene podívali na stĺp, ako

by boli už úplne zabudli na človeka tata se

diaceho. Pravdepodobne sa poľakali jeho kri
ku. Stáli za okamih bezradní, ale vidiac že
im pes behom uniká, pustili sa skokom za
ním. Jedon vlk sa však čoskoro vrátil, akoby
bol došiel strážiť človeka sediaceho na stĺpe.
Za ten čas, čo pomaly -zamíkal v diaľke šte
kot psa, obchádzal šedý vlk stĺp a výhražne
cvakal zubami. Konečne sadnul si opodiaľ na
zadok, zdvihnul tlamu do výšky a boľastne
zavyl.

Repkoví nepozostávalo iné, ako znovu vy
stúpiť hore ku drôtom, zapnúť znovu hák na

železný nosič izolátora a volať zase o pomoc.
Dlho volal, ale zdálo sa mu, že naima-rno. Po

znával, že ho sily začínajú opúšťať a cítil, že
mu i ruky i nohy tuhnú. To ho vzpamäto
valo. Zavolal znovu zúfale: Belo zasa ticho. Štekot psa už dávno úplne

zamíknul. Repka počul, ako chraštia vetvičky
stromov zaobalené inovaťou, cíti, ako poma
ly začína chladnúť a je blizo zúfalstva.

„Balkáne?! Balkáne?! Bratia?! Bratia?!... 5’

Napnul sluch. Zdálo sa mu, že v diaľke
ozval sa slabý štekot psa. Nemýlil sa. Balkán
sa priblížil ku pomoci svojmu priateľovi. Je
ho štekot znel postupne jasnejšie a určitejšie.

„Je konec! Všetkému konec!’ 5
myslí si.

„Odsúdený som k zamrznutiu. Až nohy a

ruky ztuhnú, svalím sa so stĺpa jako zrelá
hruška so stromu a vlci moje kosti rozťahajú
po lese. Konec! všetkému konec! ..

Vlci počuli štekot psa, nastrážili ostré uši
a srsť na zátylkoch sa im naježila.

Repka uprel zrak na konec prieseku, od
kiaľ mala prísť túžobne očakávaná spása.
Ťažký kameň spad-nul mu so srdca. Priese
kom, smerom k stĺpu na ktorom sedel, bežal
Balkán. Skákal dlhými skoky a občasne šte
kal. Driev než sa Repka vzpamätal z prvé-

Ale čo je to? . . . Repka rýchle dvíha za

myslenú hlavu. Načúva. O jeho uši narazil
známy zvuk. Áno, nemýlil sa.. V lese buchla
rana z pušky a v zápätí za ňou druhá, tre
tia ...



A opravdu, nedočkal sa. V očiach sa mu
náhle zatmelo, ztratil vládu nad telom. Keď

potom za niekoľko minút pribehli k stĺpu
bratia Mudroch s Komárom, našli bezvládne
telo Repkovo visieť pod drótami, ako rukami
zastrčenými do> rukávov objíma chladný stĺp.

,,Bratia sa blížia! Idú!” zaradoval sa. „Idú
a zaženú vlkov! Budem zachránený pred istou
smrťou,’’ tešil sa v duchu Repka a srdce mu
v tele poskakuje novou nádejou. Ale beda!

Prsty na rukách mu začínajú meravieť. Trie
rýchle ruku o ruku, aby rozprúdil v žilách
krv, potom ich strká pod pažu, aby prsty
zase ožily. Pozoruje nedočkavo priesek, zka
diaľ mu kynie nová nádeja. Chvíľkami upie
ra zoslablé oči do diaľky. Zjavily sa mu tam
dajaké tmavé škvrny. Nemôže však rozoznať,
či sú to ľudia, alebo vlci. Namáha sa, aby
rozoznal v diaľke predmety, ale marno. Zja
venie na priseku sa rozplynulo ako mlha.
Repka poznáva, že ho klamal iba rozčúlený
zrak. A prsty na rukách len tuhnú a opúšťajú
ho aj posledné sily. — „Všetko márno!
Nedočkám sa!” zúfa si brat Repka.

„Bratre Repka?! Hej, kamarát?! Či más ne

počuješ? . . . Slez dolu, prišli sme ti ku po
moci!” volali naňho zdola kamaráti.

Repkovi na stĺpe sa zdá, akoby v polo
spánku počul dajaké známe hlasy. Oči však
nemôže otvoriť a telo má zdrevenelé. A ako
má tak ucho položené na stĺpe, zdá sa mu,
že v drôtoch hučí elektrický prúd. Bolo mu
v tej chvíľke tak dobre, tak nekonečne milo.
Necítil už žiadnej bolesti, jeho srdce pozvoľne
zmieralo a zastavovalo sa ...

Vynálezca Marconi
s manželkou na lodi pri Janove v Itálii, odkiaľ rozžal 3000 žiaroviek na výstave

v austrálskom meste Sydneyi, vzdialenom 16.000 km.



Nezamestnanosť je hrozná metla poválečná,
ktorá ohrozuje kľudný vývoj celého sveta.
V dobe svetovej války, keď štáty boly odde
lené jeden od druhého a nemohly dovážať

potrebný tovar zo štátov druhých, bola po
znaná dôležitosť hospodárskej sebestačnosti.
Preto po válke každý štát začal stavať to
várne na tovar, ktorý prv musel dovážať.
Tak sa stalo, že továrne celého sveta dorá

bajú viac tovaru, ako ho je pre ľudstvo tre

ba, mnohé z nich musia zastaviť prácu a ro
botníctvo je nezamestnané. Nízke mzdy ne

dovoľujú ľuďom menej plateným (robotní
kom, maloroľníkom, štátnym zamestnancom)
kupovať odev, obuv a iné potreby v dosta

točnej miere, čo zapríčiňuje zas nižšiu výro
bu, menšiu zamestnanosť. V Anglii a Ne
mecku sú milióny nezamestnaných, v Spoje
ných Štátoch Severoamerických je tiež nie
koľko miliónov nezamestnaných, čo znamená
biedu a nedostatok miliónov rodín, ohromné

ztraty pre obchod a priemysel, lebo kto ne

pracuje, nemôže kupovať ani jedlo ani iné

potreby a tak sa stáva veľká nezamestnanosť

vážnym nebezpečenstvom pre celé štáty.
U nás ešte neni nezamestnanosť príliš veľká,
ale je treba sa pripraviť pre všetky prípady.
Všetky povolané kruhy (priemyselníci, ban

ky, vláda, poslanci) musia hľadať cesty ku
zmenšeniu nezamestnanosti.

140 rokov. Bolo by treba dvoch miliónov ro
botníkov, ktorý by pracovali bez odpočinku
celý rok, aby zarobili peniaze potrebné na

jednu ročnú splátku. K tomu sa pripojuje
náklad na vojsko, ktorý vo Veľkej Británii
obnáša 115 miliónov funtov šterlinkov čiže
skoro 19 miliárd Kč. Tri štvrtiny všetkých
daní je treba na platy z váľky svetovej a na

prípravu války budúcej. Na jednu anglickú
rodinu pripadá priemerne asi 16.000 Kč daní
ročite. Podobná situácia je vo Francúzsku, v

Nemecku, v Italii a čiastočne i u nás. Ak by
mala vzniknúť ešte raz váľka, znivočí celé

ľudstvo.

O svetový mier. 21. januára tohoto roku

boly skončené v Haagu v Hollandsku .tak
zvané reparačné konferencie, na ktorých bo

ly určené právoplatne platové povinnosti
všetkých štátov europských, ktoré sa zúčast
nily svetovej války, zvlášť štátov poraze
ných: Nemecka, Maďarska, Bulharska, Ra

kúska, ale aj naše, lebo naše územie nebolo
svetovou válkou ani len dotknuté, kdežto

kraje francúzske, rumunské, srbské, poľské,
utrpely válkou ohromné škody. Maďari išli
do Haagu s úmyslom, že nepristúpia na nija
ké nové platy, avšak budú museť platiť asi
100 miliónov Kč ročite do r. 1943 a potom
134 miliónov našich korún ročite do r. 1967,
aokoľvek už zaplatili 25 miliárd Kč a ztratili
dve tretiny svojho bývalého územia (Sloven
sko, Podk. Rus, Sedmohradsko, Banát, Chor
vátsko so Slavoniou). Maďari žiadali, aby
Československá republika zaplatila ohromné

náhrady za pozemky odobraté maďarským
magnášotm a rozdelené ľudu pri pozemkovej
reforme, avšak ani to sa im nepodarilo. My

#
Bremená zo svetovej války. Podľa anglické

ho finančného ministra Sno.wdena (č. Snau

dena) vyšla Veľká Británia zo svetovej vál

ky s dlhom väčším ako 7 miliárd funtov šter
linkov, čiže 1190 miliárd korún českosloven

ských. Len na zúrokovanie a veľmi nízke
umorovanie tejto ohromnej dlžoby platia
anglickí občania ročite 350 miliónov funtov
šterlinkov (5

3
|/4 miliardy Kč), čo bude trvať

sami sme čakali, že budeme museť platiť ná
hradu za prevzaté majetky štátu nemeckého

Z DOMOVA A CUDZINY



(v Hlučínsku) a bývalého štátu rakúskouhor
ského asi 28 miliárd Kč, avšak na konferen
ciách v Haagu bola nám predpísaná tak' zva
ná taxa (poplatok) za osvobodenie v celko

vej čiastke 1190 miliónov Kč, ktorý budeme

splácať čiastkou 80 miliónov Kč ročite po
dobu 37 rokov. V Haagu sme dosiahli pri
činením ministra Dra Ed. Beneša a vyslanca
Dra Štefana Osuského velikého úspechu. Te
raz sa jedná v Paríži medzi našimi a maďar
skými zástupcami o rozriešenie niektorých
otázok, zvlášť o konečné dojednanie náhrad
za majetky maďarskej šľachty, ktoré náš štát
prevzal.

vala o zmenšení počtu válečných lodí. K do
hode nedošlo pre odpor Itálie, ktorá žiada
pre seba rovnaký počet válečných lodí jako
Francia, a pre požiadavku Francie, aby jej
válečné loďstvo nebolo príliš zmenšené, lebo
musí udržiavať spojenie so svojimi zámor
skými osadami a hájiť ioh. Avšak prerušenie
týchto dôležitých porád neznamená ich ko

nečný nezdar. Vyjednáva sa ďalej, aby bola
svolaná nová konferencia, na ktorej by došlo
k pevným smluvám. Celý svet je presvedče
ný o hrozných, nenapraviteľných následkoch
budúcej války, ktorá by bola o veľa hroznej
šia nežli válka svetová, a preto sa hľadajú a
musia aj nájsť cesty k zabezpečeniu večného
pokoja.

V Londýne zasedala v mesiaci marci kon
ferencia námorských štátov, ktorá pojedná-

V minulom čísle nášho časopisu ste čítaly,
čo Vaši kamaráti poslali a napísali Tatíčkovi
Masarykovi ku dňu jeho narodenín. Nenapí
sala som ešte o všetkých Vašich dárčekoch,
preto dnes pokračujem.

valo, že tam bol. Keď bola v Prahe, nevidela
Tatíôka, lebo vtedy nebol na Hradčanoch.

Karolko Sládek, ž. II. tr. št. ľud. šk. v Ré

ci, poslal vyrezaný rámčok s obrázkom. Vý
kresy poslali: 2 ev. ľud. šk. v Záriečí A. Štr
báňová, ž. 8. tr., — „Mládenec a dievka v

kroji’’; z Komárna — z III. tr. ľud. šk.: K.
Kováč —• „2 Nových Zámkov do Komár
na”, F. Šimek namaloval z prístavu loď „So
kol” a Fr. Válek vystríhal a nalepil z barev
ných papierov staničnú budovu v Komárne,
pripojil vlak a dal hádať: „Čím je môj otec
ko?” Alojz Klimo, žiak II. tr. Masarykovej
školy v Bratislave, nakreslil prístav a nad
hradom bratislavským holubičku nesúcu v zo
báčiku kvietky.

Z Červenej Skaly písal pán správca:
Naši žiaci chytili sa do práce a narobili toho
až mnoho. Každý sa chcel zavďačiť niečím.
Vybrali sme tie najmilšie práce, odošlite ich
s vrelým odporúčaním nášmu milovanému
Tatíčkovi.”

Julius Duriak, žiak V. tr., vyrezal zo dre
va srdce, ktoré pekne ozdobil národnými or
namentami a uprostred napísal: „Najlepšie
mu srdcu k 80. narodeninám verné dietky
ľud. šk. v Červenej Skale.” Ladislav Krama
rik, ž. VI. tr., zhotovil drevenú mapu Česko
slovenskej republiky s venovaním: „Prvému
občanovi našej republiky pánu prezidentovi
k 80. narodeninám.” Jozef Rubáš urobil ozaj
veľmi obratne vozík s koňmi. K týmto dár
čekom pripojila Viktória Mrázová úprimné
blahoželanie s prosbou, aby Tatíček Masaryk
prišiel na Červenú Skalu. Vraj sa jej už i sní-

Jitka .Barkmanová s Vierenkou Jiráskovou
z V. tr. cvič. šk. v Bratislave napísaly pre
Tatíčka Masaryka túto poviedku: „V oblo
hovom južnom kraji v rozsiahlych záhradách
stál z kvetov uvitý zámok. V ňom prebývala
„Vesna’’, kráľovná jara. Priletel k nej zo se
veru vtáčik. Doniesol jej zvesť, že v Česko
slovensku budú mať veľkú jarnú slávnosť.

Slovenské deti Tatíčkovi Masarykovi



ale všetky bratislavské stráne a lúky boly
posiate bielymi sneženkami...

Celý národ a najmä deti budú sláviť narode

niny svojho Tatíčka Masaryka.
Vesna sa vybrala do záhrady. Natrhala

najkrajšie kvety. Vzala so sebou najlepších
vtáčkov-speváčkov. S touto družinou vybrala
sa na Hradčany.

Však pozor! Už prichádza Vesna v koči ob

sypanom kvetmi. Usmiala sa, vzala rodinku
sneženiek a uvila do kytičky i s ich mamin
kou. Takto putujú bratislavské sneženky
k nášmu milovanému Tatíčkovi Masarykovi.Zatiaľ v malulinkej izbe pod zemou v ma

chu odpočívala mamička — sneženka so svo

jimi siedmimi dcérečkami-sneženkami. Roz

právala im o usmiatom slniečku, o Vesne a

vtáčích pesničkách. Jedného dňa zaťukal im

slnenčný papršlek na ich dvierka: „Prebuďte
sa zo zimného spánku, detušky, privítajte
Vesnu!” —• „Tak skoro?” pýtaly sa snežen

ky. „Áno, lebo Vesna ide blahoželať Tatíč
kovi Československej vlasti,” odvetil radost
ne papršlek.

Voláme za nimi: „My tiež chceme s vami
do Prahy! Povedieť Tatíčkovi, aby nám dlhé

roky vo zdraví žil!’’ K poviedke nakreslili

spolužiaci i spolužiačky obrázky a upravili
v sbcrníčok. Aby boli aspoň v duchu u Ta
tíčka na Hradčanoch, pripojili svoju fotogra
fiu, ktorá ukazuje, ako si každý urobil v ru
kedielnych prácach rodný domček Tatíčka
Masaryka a pripisujú k nemu: „Chudoba je
prísna maiti, ale máva hodné deti.”

Všetky sneženky vyskočily razom zo svo

jich postielok. Mamička im obliekla sneho
biele šatôčky a sedem družičiek vyskočilo z

machovej skrýše. A hľa, neboly tu samy —

Dobrunka uvila kytičku bratislavských
sneženiek a tak putovaly dárčoky s množ
stvom lásky na Hrad ...
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V myšlienkach u rodného domčeku Tatíčka Masaryka.


