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MILÍ MALÍ A MLADÍ ČTENÁŘI,
MAMINKY A TATÍNKOVÉ !

Dnes dostáváte do ruky druhé číslo dětského časopisu čs.exu
lantů ve Švýcarsku, který jsme jako první dětský časopis vydá
vaný Čechoslováky na západě nazvali PALETA.
Vidíte, že druhé číslo se už trochu lišf od nultého i první
ho čísla svým obsahe~ml
VYHOVĚLI JSME VAŠEMUPŘÁNÍ a začínáme otiskovat krátké po hádky, kterým jste tak rádi naslouchali doma v Českosloven
sku vždycky v neděli po poledni - a my s Vámi,protože to bý
valy téměř po dvacet let vůbec nejlepší programy rozhlasu ·
Naní vaší vinou, že tomu nemůže být tak i nadále.

Trochu nás mrzí, že nemůžeme vyhovět všem Vašim přáním, kte
rá jste nám poslali. Někdo z Vás chce pohádky, někdo básničky,
jiný zase dobrodružné povídky o leteckých soubojích, námořních
bitvách, o Indiánech, něco na pokračování, kreslené seriály s
námořníkem Pepkem, kačerem Donaldem, psem Filipsem - a to není
zdaleka všechno!
Vaše přání nepřicházejí jen ze Švýcarska, ale i z ostatní Evropy a z dalekého zámoří. Zatím, když jsme spočítali, co
kdo z Vás chce,převládají pohádky, verše pro děti a ze všeho
nejvíce kreslené seriály.
Uděláme všechno, co bude v našich silách, abyste si přečetli
i vyžadovanou “pravou·* reportáž o Indiánech, abyste za dlouhých
zimních večerů věděli, jak se staví model letadla,a rakety i
jak se vyrábějí automobily a balón a věřte, kdybyste nám v tom
smyslu sami nenapsali, ohromně bychom se divili,kam se najednou
poděl zájem československých dětí známých svým všekutilstvím.

Chceme, aby to byl Váš časopis, s jehož redakcí si budete i
nadále dopisovat a opravdu uděláme všechno, jen abyste si už
nemusili psát domů o ty časopisy, na jejichž vydávání je v naší
vlasti dost peněz a které vycházejí rozhodně v úpravnějším vy
dání než Paleta, na jejichž stránkách však nemusí být fotogra
fie, jak se československý zemědělec objímá se sovětským kol
chozníkem "osvoboditelem".
Vaše redakce PALETY
(Předplatné: adresa redakce
Postfach 236,
postcheck 80-898/Kto.Nr.621T595.9)
8033 Zurich/Schweiz
/ JAK SI ZAJISTÍM PŘEDPLATNĚ ??????????????????????????????????
Odesláním buč normální /ve Švýcarsku/ nebo mezinárodní/mimo
Švýcarsko/ poštovní poukázky s příslušnou platbou na adresu
PALETY a s udáním konta SBV Zurich 80 - 898/ EK 621.595*9·
Předplatné pro Švýcarsko je na 10 čísel 20.—SFr.,jinak ekvi
valent. Např.: Německo DM 18.50, Rakousko Oesch. 138.—, Dán
sko dkr. 36.50, Francie FF 27.—, USA
4.80, Holandsko hfl.
17.60, Norsko nkr. 36.—, Belgie FB 231.— atd. /
BUDEME SE SNAŽIT HOSPODAŘIT CO~NEJLÉPE, ABYCHOM MOHLI CO NEJDŘÍ
VE SNÍŽIT CENU ZA JEDNOTLIVÉ ČÍSLO ?!!

ŘÍKADLA
Co to je ?

Přišel k nám hos£,
spravil nám most;
bez sekery bez dláta
je přec pevný dost·
Piišel k nám bílý kůň
zaleh nám celý dvůr.

Z Jižních

Čech

Z

Kladska

Stromečku vstávej,
ovoce dávej,
uměj se, ustroj se,
je Štědrý den !

Z

Hané

Narodil se Jéžíšek,
kopíme mu kožíSek
hodně ďlohé chlopaté,
abe mu bel po pate·

Dej Ti Pán Bůh štědrej večír,
zlatá čistá studánka,
nesu od večeře drobátko,
abys čistou vodičku dávala,
nikdy nevysychala·

V Á N O C N í
Z Morayy

KOLEDY

Pásli ovce valaši
při betlémské salaši.
Anděl se jim ukázal,
do Betléma jít kázal.
’’Jděte, jděte, pospěšte,
JéŽiŠka tam najdete.”
A on tam leží v jesličkách,
obvinutý v pentličkách.

Dary při
jesličkách
(ze Slo
venska)

Jezu, Jezu, čo ti dám,
keď sam chudák nič nemám:
mám tu jeden bačkor nový,
čo som vzal náČmu bačovi:
darúvám ti, darúvám ti !

Maria ho kolíbá,
svaty Josef mu zpívá:
’’Hajej, dadej, synu můj,
svátý Josef, pěstoun Tvůj.”
Maria se starala,
kde by plének nabrala.
Šla, utrhla,z růže květ ,
ovinula celý svět.

Ak že sa ti bude ľúbiť,
mÔŽeš s nami na salaš isť;
bude? mati bryndze dosti
i žinčice do sýtosti.
Z Horáčka
Já bych rád k Betlému,
k Jéžíšku malému.
Mám doma kžepeliČku
a pěknou žežuličku,
ty mu odvedu.
Bude žežulička
vyrážet Ježiška,
u hlavičky jeho sedávat,
líbezně mu bude kukávat:
”ku-ku-ku, ku-ku-ku J
Zdráv budiž Ježíšku ! ”

Bude křepelička
vyrážet Ježíška,
u hlavičky jeho lítávat
"pět peněz” mu bude Čítávat:
"Pět peněz, pět peněz 1
Ach, kýŽ jsem v nebi dnes J

Mikotáš Alei: Betlém

Šťastný princ
OscarWilde

Vysoko nad městem se tyčila k nebi na mohutném pod
stavci socha Šťastného prince. Třpytila se nejjemnější
mi plátky zlata, z očí jí zářily pravé safíry a na jíl
ci princova meče se skvěl obrovský rubín.
Všichni se té okázalé kráse obdivovali.
” Je překrásný jako korouhvička", poznamenal jeden z
městských radních, aby si získal reputaci pro svůj vytří
bený umělecký vkus. Ale rychle nato dodal: ” Jenže ne
ní bohužel užitečný..."Měl totiž obavu, aby ho lidé nepo
važovali za nepraktického, protože takový ve skutečnosti
vůbec nebyl.
v
" Proč nejsi jako Šťastný princ?" povzdechla nešťastně
přecitlivělá matka, jejíž malý chlapec se rozplakal pro
měsíc. A dodala: "Šťastný princ nikdy nepláče."
" Jsem rád,že je na světě někdo,kdo je docela naprosto
šťasten", zadumal se mladý zklamaný muž, když hleděl uŽ
bůhvijak dlouho na tu podivuhodnou sochu.
" Vypadá jako anděl", štěbetaly děti z chudobince, vy
cházejíce z katedrályzve svých pestrých šarlatových plá
štích a bílých zástěrkách čistých jako padlý sníh.
" Jak to víte ?" zeptal se jich učitel matematiky.
" Nikdy jste anděla přece neviděly."
"Ale ano, ve snu",odpovídaly mu děti. Učitel matemati
ky se zamračil a díval se potom pořád uŽ jen přísně, pro
tože byl proti každému dětskému snění.
Jedné noci přiletěla do města malá vlaštovička.
Její přítelkyně odletěly již před šesti týdny do Egy
pta, ta malá tu však zůstala, neboť se zamilovala do nej
krásnějšího rákosu. Setkala se s ním časně na jaře, když
letěla nad řekou za velkou žlutou můrou. Jeho Štíhlý pas
ji tak upoutal, Že se u rákosu zastavila, aby s ním pro
mluvila.
"Smím vás milovat?" zeptala se malá vlaštovička, kte
rá mluvila vždycky ráda rovnou k věci.
Rákos se obřadně uklonil.
Vlaštovička poletovala kolem rákosu,aŽ se křidélky do
týkala vodní hladiny, čeříc ji do stříbrných vln; bylo to
její první láskyplné dvoření a trvalo po celé léto.
"Jaká to směsná láska",^Švitořily ostatní vlaštovky.
"Nemá peníze a kromě toho má příliš mnoho příbuzných."

Opravdu. Řeka byla plná rákosí.
Když nadešel podzim, vlaštovky odlétly.
Družky byly pryč, vlaŠtovička osaměla a, její milenec
ji začal unavovat. Řekla si: "Není,s ním pořádná řeč. Obá
vám se,Že je koketa, protože neustále flirtuje s větrem.”
A skutečně. Kdykoli zafoukal vítr, rákos učinil nejpů
vabnější poklonu.
’’Musím připustit, Že je pro domácnost”, pokračovala ve
svých úvahach vlaštovka, ’’avšak já miluji cestování,a můj
manžel by je měl milovat také. ”
"Půjdeš se mnou?” zeptala se ho konečně,avšak rákos jen
zavrtěl hlavou, neboť byl příliš připoután k domovu.
” Zahrával sis se mnou !” vyčítala mu a křičela přitom.
"Odletím k pyramidám”, rozhodla. A skutečně odletěla.
Letěla po celý den a teprve v noci přiletěla do města
Šťastného prince. "Kde,jenom přenocuji?” přemýŠlela^a se
bevědomě dodala: "Doufám,že město se na můj přílet připra
vilo."
Krátce nato spatřila sochu na vysokém podstavci.
" Zde se ubytuji i” zvolala. "Je to pěkné místo s hod
ností čerstvého vzduchu.” A tak se snesla právě k nohám
Šťastného prince.
”Mám pozlacenou ložnici”, řekla si tiše sama pro sebe,
když se rozhlížela kolem. Již se připravovala ulehnout ke
spánku, ale v okamžiku, když si pokládala hlavičku pod
křídlo, dopadla na ni velká kapka vody.
” Jak podivné !” zvolala. "Na obloze ani mráček, hvězdy
jen září, a přece pršíj Podnebí severní Evropy je opravdu
hrozné. A hlavně nevyzpytatelné. Je pravda, Že rákos milo
val déšť, ale tato vlastnost patřila k jeho sobeckosti.”
Dopadla druhá kapka.
"K čemu je socha, nemůže-li mne ochránit před deštěm?”
pravila vlastovička. "Musím se poohlédnout po dobrém komí
nu", usoudila a užuž se chystala odletět.
Dřív než mohla rozevřít křídla, dopadla na ni třetí
kapka. Vlaštovka uŽ byla rozčílena, pohlédla vzhůru k nebi
a najednou to spatřila.
OČi Šťastného prince byly plné slz, ronily další a dal
ší slzy, které mu kanuly po zlatých tvářích. Jeho obličej
byl v měsíčním světle tak nádherný, že srdce vlaštovky nad
tou krásou doslova strnulo. Krása a slzy - vlaštovku jal
dosud nezvyklý soucit.
"Kdo jsi ? " zeptala se nesměle.
"Jsem Šťastný princ", odpověděl.
"Proč tedy pláčeš ?" zeptala se zase vlaštovka. "Celou
jsi mne promáčel."
"Když jsem byl ještě živ a měl jsem lidské srdce", od
pověděla socha,"nevěděl jsem, co jsou slzy. Zil jsem v pa
láci Sans-Souci,kam bylo zakázáno smutku vstupovat. Ve dne
jsem si hrál se svými kamarády v zahradě a rečer jsem vedl

i

předtančení ve Velkém sále.Kolem zahrady byla mohutná zeď*,
avšak mne nikdy nenapadlo, abych se zeptal, co je za ní,
protože kolem mne bylo všechno krásné a líbezné a smutek
jsem nikdy nepoznal. Moji dvořané mne nazývali Šťastným
princem. Nebyla to nadsázka, protože já byl opravdu šťast
ný, může-li se ovsem štěstím nazývat to, co jsem tehdy prá
vě prozíval.Své Štěstí jsem si však ani neuvědomoval, pro
tože jsem je nedovedl rozpoznat od neštěstí, a tak nevím,
jestli jsem byl opravdu Šťasten. Tak jsem tedy žil a tak
jsem také zemřel.A teď, když jsem mrtev, postavili mne sem
nad město, aby každý ve mně spatřoval symbol Štěstí. Jak
vidíš,stojím vysoko,vysoko,a odtud vidím všechnu ubohost ,
ohavnost a bídu svého města. I když zhotovili mé srdce z
olova, Často pláču. Ani jinak nemohu.”
”Cože ?” podjvila se vlaštovka. "Tvé srdce není ze so
lidního zlata?"Rekla to však všechno potichu, aby ji princ
neslyšel, protože si uvědomovala, Že by nebylo zdvorilé
projevovat své myšlenky v tuto chvíli příliš hlasitě.Prin
ce by se to určitě dotklo.
"Daleko odtud",pokračovala socha hlubokým hudebním hla
sem, "daleko odtud v malé uličce je malý domek. Jedno z oken je otevřeno. Za tím oknem sedí Žena u stolu. Její tvář
je hubená a unavená a má zhrublé ruce, celé rozpichané od
jehly. Vyšívá mučenky na brokátové roucho pro nejkrásnější
královninu komornou, která v nich bude tančit na dvorním
plese. V rohu místnosti stojí postel a v ní leží její ne
mocný malý chlapec. Má horečku a prosí matku o pomeranč.
Jeho matka je však chudá, tak chudá, že mu nemůže dát nic
jiného,neŽ hrnek říční vody, a tak chlapec pláče.Vlaštovko,
vlaštovičko milá, nedonesla bys ,jim drahocenný
rubín
z jílce^mého meče? "Udělal b^ch to sám, ale nohy mám pevně
připoutány k podstavci, takže nemohu učinit ani krok."
"Očekávají mne v Egyptě", řekla vlaštovka. "Moji^přátelé létají sem a tam nad Nilem a rozmlouvají s velkými lo
tosy. Brzy půjdou spát do hrobky velkého krále, který tam
leží v bohatě zdobené rakvi. Je zabalen do žlutého plátna
a nabalzamován drahocennými mastmi a kořením. Kolem krku
má řetěz bledězelených nefritu a jeho ruce jsou jako zvadlé
listy."
"Ja vím, vlaštovičko, Že chceš odletět ke svým družkám,
ale pověz : Nemohla bys zůstat se mnou jen jednu jedinou
noc, abys mohla být mým poslem ? Chlapec je tak Žíznivý a
jeho matka je tak velice smutná. Musíme jim pomoci..."
"Když tak o tom uvazuji, ani se mi nezdá, Že bych měla
malé chlapce v přílišné lásce",odpověděla věcně vlaštovka.
" Minulé léto, když jsem pobývala na řece, byli tam dva
strašně hrubí chlapci, synové mlynáře, a ti po mně vždycky
házeli kameny. Nikdy mne samozřejmě nezasáhli,protože my
vlaštovky létáme příliš dobře a rychle. Já sama pocházím
kromě toho z rodiny, která se zvláŠt proslavila hbitostí."

Přege jen však uznej, že od těch kluku to nebylo hezké...”
Šťastný princ vyslechl vlaštovku s největší pozorností
a přitom hleděl tak smutně, přesmutně, že vlaštovička, ať
už chtěla anebo nechtěla, musila ho začít litovat.
"Máte tady velikou zimu”, pravila na svou obranu. Potom
se odmlčela, dlouho rozmýšlela a nakonec řekla: "Ale ano ,
když si to přeješ Šťastný princi,zůstanu s tebou po dnešní
noc a budu tvým poslem. Noční let mi neublíží."
"Děkuji ti, drahá vlaštovičko", řekl princ.
A tak vlaštovka vy.ňala z princova meče drahocenný rubín
a svírajíc jej v zobáčku vzlétla k městu.
Minula věž katedrály,za níž byli mramoroví andělé. Pře
létla královský palác a slyšela odtamtud hluk tanečního
veselí.^Viděla, jak překrásná dívka vyšla se svým milencem
na balkón.
Slyšela, jak milenec řekl: "Jak podivuhodné jsou hvězdy
a jak podivuhodná je síla lásky."
Milenka mu odpověděla: " Doufám, Že moje šaty budou ho
tovy včas,abych je mohla obléci již na statní ples. Přiká
zala jsem, aby na ně vyšili mučenky. Moc se na tyto šaty
těším, protože ostatní dámy puknou závistí. Jenže...nejsem
si jista, zda šaty budou
včas, když Švadleny jsou
dnes tak neobyčejně líné."
VlaŠtoviČka letěla nad
řekou a viděla svítilny
zavěšené na stěžních lodí,
které voněly cizími kraji.
Minula ghetto,kde i teď
v noci kupčili staří židé
a převažovali
peníze na
měděných vahách.
Nakonec přilétla k nu
znému domku. Nahlédla do
vnitř. Malý hoch se zmítal
ve vysoké horečce na posteli.
Matka
byla
tak unave
ná, Že usnula a zhluboka
oddychovala za rozviklaným
stolem. Když ji vlaštovi
čka pohlédla do tv^ře, mu
sila ji politovat.Zena by
la ještě mladá, a přesto
měla tváře zbrázděné vrás
kami starostí.
Vlaštovička využila té
to chvilky.Vlétla do míst
nosti,
tiše přistála na
stole a vedle ženina ná
prstku položila velký rudý

rubín. Potom pomalu kroužila kolem chlapcovy postele, oví
vá j 19 hošíkovo Selo svými křidly.
" O,jaký chlad pocituji", řekl chlapec. ’’Jistě se už u zdravuji!” Sotva to dořekl, upadl do^slastného spánku.
Potom vlaštovka letěla zpátky ke Šťastnému princi a vy
právěla mu,co učinila. ”Je to zvláštní”, poznamenala, ’’po
ciťuji teplo, ačkoli je zima."
"To je proto,Že jsi vykonala dobrý skutek,vlaŠtovičko ,"
řekl princ.
A malá vlaštovka začala o jeho slovech přemýšlet a trvar
lo dlouho, předlouho, než usnula, i když myšlení ji činilo
vždycky hned ospalou.
KdyŽ nadešel den,vlaštovka odletěla k řece a tam se vy
koupala.
z
z
"Jaký to nevídaný, pozoruhodný jev”, řekl profesor or
nitológie, když se právě ubíral přes most. "Vlaštovka - v
zimě? To jsem ještě nikdy nespatřil, i když celý život se
zabývám životem a vlastnostmi ptáků,kteří existují na svě
tě. O tom musím se zmínit posluchačům.” Když přišel domů,
napsal o tom dlouhé vědecké pojednání do místních novin.
Každý ho pak citoval, neboť článek byl napsán tak,
že mu nikdo nerozuměl.
” Dnes v noci odletím do Egypta”, rozhodla vlaštovka a
přitom v povznesené náladě, protože to pro ni byla skuteč
ně dobrá vyhlídka. Začínalo jí být zima. Před tím navští
vila ještě všechny veřejné památky,dlouho seděla na vr cholku kostelní věže.
Kamkoli přilétla,vrabci si ,o tom štěbetali a říkali je
den druhému: "Jaký to významný cizinec!" A vlaštoviČka se
přitom dobře bavila.
„
KdyŽ vyšel měsíc, letěla zpátky ke Šťastnému princi.
Zeptala se ho:"Máš nějaké poslání pro Egypt? Právě tam le
tím."
” VlaštoviČko, malá vlastovičko", řekl princ. "Nezůsta
la bys se mnou jestě^jednu noc?"
"Víš, Že nemohu. Čekají mne v Egyptě", odpověděla vlaš
tovka. " Moji přátelé letí zítra k Druhému vodopádu. V rá
kosí tam leží hroch a na velkém Žlutém trůnu sedí bůh Memnon. Po celou noc pozoruje hvězdy, a když zasvitne jitřen
ka, vyrazí jediný výkřik radosti. A pak se zase odmlčí a je
až do příštího dne potichu.V poledne přicházejí pít k vod
ní hladině žlutí lvi. Oči mají zelené jako beryly a jejich
řev přehluší všechny vodopády."
"Vlaštovko,malá vlastovičko", řekl princ. "Daleko odtud
ve městě vidím mladého muže, který žije v podkrovní komůr
ce. Sklání se nad stolem pokrytým papíry. Veváze po jeho
boku je kytička zvadlých fialek. Mladý muž má hnědékudr
naté vlasy, rty rudé jako pomeranč a má velké zasněné oči.
Pokouší se dokončit hru pro ředitele divadla, avšak je mu
příliš velká zima, než aby mohl pokračovat ve svém psaní.

Oheň v krbu už dávno vyha
sl a mladého muže zeslabil
hlad»"
"Tak dobre.Počkám s Te
bou ještě jednu noc"j pra
vila vlaštovka, která měla
vskutku dobré srdce. A ze
ptala se: "Mám mu vzít rubin?"
"Bědal Nemám již rubín’,'
řekl princ."Všechno, co mi
zůstalo, jsou mé oči. Jsou
zhotoveny ze vzácných sa
fírů, které byly přivezeny
z Indie pred tisíci lety.
Vezmi vsak jeden z nich a
dones mu jej . Prodá jej
klenotníkovi, koupí si jí
dlo a dřevo na topení
pak bude moci dokončit i
svou divadelní hru. Musíme
mu pomoci, jinak zahyne."
"Drahý princi", pravila
vlaštovička,"něco takového
nemohu samozřejmě učinit."
Pak se usedavě rozpla
kala.
" Vlaštovko, vlastovičko, u$in, jak ti poroučím;
řekl Šťastný princ.
A tak vlaštovka vyňala princovo oko a odletěla rovnou k
chudobné studenstké komůrce. Bylo pro ni snadné dostat se
dovnitř, neboť ve střese byla díra a tou proletěla až do
místnosti. Mladý muz měl hlavu zabořenou v dlaních, takže
ani neslyšel třepot vlaštovčích křídel, a teprve když
vzhlédl zase ke své práci, spatřil krásný safír, jak se
blyští na zvadlých fialkách.
"Začínají mne oceňovat 1" zvolal. "Toto je jistě dar od
nějakého velkého obdivovatele.Ted* mohu dokončit svou hru",
řekl a vypadal docela šťastně.
Příští den letěla vlaštovka k přístavu.
Usedla na stěžeň velké lodi a pozorovala, jak námořníci
vytahují pomocí silných provazů obrovské bedny. "Hej rup!"
volali, kdyŠ zvedali těžký náklad.
Aby ani vlaštovka nezůstala pozadu, také křičela: "Po
letím do Egypta ! "
Nikdo ji však nerozuměl.
I kdyby věděli co říká, stejně by si ji nikdo nevšiml,
jak všichni byli zaujati svou namáhavou prací.
v
Když vyšel měsíc, letěla vlaštovka zase k Šťastnému

princi.
"Přišla jsem, abjrch ti dala sbohem", zvolala.
" Vlaštovko, malá vlaštovičko", řekl princ. "Nezůstala
bys se mnou ještě jednu noc?"
"Je mi zima", odpověděla vlaštovka, " a brzy napadl
sníh. Nastanou mrazy. V Egyptě pálí slunce a zahřívá^svými
životadárnými paprsky zelené palmy. V rozpáleném blátě se
rozvalují krokodýlové a líně se rozhlížejí kolem sebe. Mé
družky si staví hnízdo v chrámu Baalbekově a růžové a bílé
holubice je přitom pozorují a slastně vrkají. Drahý prin
ci, je mi líto, Že tě musím opustit, ale věř mi, Že na tebe
nikdy nezapomenu. Příštího jara přiletím opět a přinesu ti
dva nádherné drahokamy místo těch,které jsi věnoval lidem,
abys zahnal jejich bídu. Rubín bude ještě rudější než rudá
růže a safír předěl svou modrostí i nejmodřejsí moře."
"Dole.na náměstí", pravil princ, "stojí malá prodavačka
sirek. Zápalky jí spadly do kanálu a jsou úplně zničeny.
Její otec ji nabi je,jestliže nepřinese peníze.A ona je ani
nemůže přinést, protože už nemá co by prodala, i kdyby od
ní někdo sirky koupil. Tečř pláče. Nemá boty ani punčochy a
její hlavička je holá.Vezmi tedy mé druhé oko a dej jí je.
Potěší otce a nebude bita."
" Zůstanu s tebou tedy ještě jednu noc", povzdechla si
vlaštoviČka,"ale oko ti vyloupnout nemohu. Byl bys pak do
cela slepý."
"Vlaštovko, malá vlaštovičko, udělej, jak ti poroučím",
řekl princ.
Tak tedy vyloupla vlaštovka druhé oko a odkvapila s ním.
Snesla se k malé prodavačce sirek a drahocenný klenot
spustila do dlaně její ručky.
"Jaký to krásný kousek skla", zvolala dívenka. Přestala
plakat a se smíchem běžela domů.
Pak přilétla vlaštovka opět k princi.
"Ted* jsi úplně slepý", řekla. "A proto s tebou zůstanujednou provždy."
"Ne vlaštovko, milá vlaštovičko", řekl ubohý princ*.’Je
nejvyšší Čas,abys odlétla do Egypta. Tvé tělíčko není při
způsobeno krutým zimám,na jaké jsme my tady na severu zvy
klí. Zahynula bys tu."
"Řekla jsem, že chci zůstat jednou provždy s tebou", ře
kla vlaštovka a celá unavená usnula u princových nohou.
Po celý příští den seděla princovi na ramenou a vypra
vovala mu,co všechno viděla v cizích^zemích. Mluvila o ru
bínech ibisech, které stoji v dlouhých řadách na březích
Nilu a chytří svými zobáky zlaté rybky.Vyprávěla o sfinze,
která je tak stará jako svět sám, žije v poušti a ví vše.
Vyprávěla mu o kupcích, kteří penálu kráčejí po boku vel bloudů a v rukách mají ambrové kuličky. Vyprávěla o^králi
Měsíčních hor,který je Černý jako eben a uctívá velký kristal. Vyprávěla o velkém zeleném hadu, který spí na palmo-

vniku a dvacet kněŽí ho krmí medovými koláči. A vyprávěla
o trpaslicích, kteří plují po velkém jezeře, na velkých
plochých listech, a neustále vedou válku s motýly.
’’Drahá vlastoviČko", řekl princ. "Vypravuješ mi podivu
hodné věci, avšak mnohem podivuhodnější, neŽ to všechno,
cos viděla, je utrpení Žen a mužů.
Není většího Tajemství nad Bídu.
Leť přes mé město, vlaštovičko, a řekni mi, co všechno
tam vidíš."
A tak vlaštovička létala nad tím velkým městem a viděla,
jak bohatí se radují v krásných domech přeplněných nádher
ným nábytkem a drahými koberci, zatímco u jejich vrat sedí
žebráci v otrhaných hadrech.
Letěla do temných úzkých uliček, kam nikdy nezasvitne
slunko, a viděla bílé tváře hladovějících dětí, jak ne
tečně vyhlížejí z malých okének.
Pod mostním obloukem si leželi dva malí hoši v náručí
snažíce se zahřát jeden druhého.
"Jak jsme hladoví", říkali^
"Nesmíte zde ležet ! ’’ křičel na ně hlídač.
Děti vyhnal do deště.
Pak letěla zpátky a vyprávěla princi,co všechno viděla.
"Jsem pokryt jemným zlatém", řekl princ. "Musíš je vzít,
plátek po plátku a obdarovávat chudé.Žijící se vždycky do
mnívají, že zlato je může učinit Šťastnými."
A tak vlaštovicka brala plátek po plátku jemného zlata,
až Šťastný princ vypadal už úplně nepusobivě. Zešedl.
Plátek po plátku nosila chucHrm a viděla, jak bledé tváře
dětí jí růžověly před očima,Teď si hrály na ulici a vykři
kovaly: "Máme co jist, máme chleba l ’’
Potom přišel sníh a po sněhu mráz.
Ulice vyhlížely jako ze stříbra, tak zářily a třpytily
se.
Dlouhé rampouchy se podobaly křišťálovým dýkám a visely
s okapů domů.
Každý chodil v kožiŠinách.
Malí hoši nosili Šarlatové Čepice a bruslili na ledě.
Nebohé malé vlaštovičce bylo pořád víc a víc zima,avšak
nechtěla opustit prince. Příliš ho milovala.
KdyŽ se pekař zrovna nedíval, sbírala s jeho dveří dro
bečky, aby se aspoň jakžtakž zasytila a zahnala hlad. Tře
potáním křídel se pokoušela udržet své křehké tělíčko tro
chu v teple.
Nakonec však viděla, že uŽ brzy zemře.
Měla už jen sílu, aby ještě naposledy vzlétla k princo-'
vě rameni.
" Sbohem, drahý princi", mumlala. "Dovolíš mi, abych ti
políbila ruku ? ’’
"Jsem rád, že konečně letíš do Egypta, drahá vlastoviČko",pravil princ. "Zdrzela ses tu příliš dlouho.Musíš mne
i
I

však políbit na rty, nebo·? tě miluji.”
’’Není to Egypt,drahý princi, kam odcházím”, řekla vlaŠtoviČka. "Odebírám se do domu Smrti. Je přece Smrt sestrou
spánku, Že anov? "
A políbila Šťastného prince na rty.
Potom padla mrtva k jeho nohám.
V tom okamžiku se ozval uvnitř sochy zvláštní třeskot,
jako kdyby se něco zlomilo.
A skutečně.
Princovo olověné srdce se rozpuklo.
Jistě byl strašně tuhý mráz, že prasklo.
Příští den časně ráno kráčel po náměstí starosta města
a doprovázeli ho všichni jeho radní.
Když míjeli vysoký podstavec,na němž stála socha, sta
rosta vzhlédl vzhůru a překvapeně zvolal:’’Proboha, jak ošu
měle vypadá náš Šťastný princ ! ”
"Vskutku, jak ošuměle”,volali po něm všichni městští
radní, kteří vždycky souhlasili se starostou.
"Rubíny vypadly z jeho meče, oči má pryč a není už ani
zlatý",řekl starosta. "Ve skutečnosti nevypadá o mnoho lip
než kterýkoliv žebrák, co nám tady dělají tolik starostí."
"Ano, přesně tak", přitakávali městští radní.
"U jehĎ nohou leží mrtvý pták’’, pokračoval starosta.
’’ Musíme vydat veřejné provolání, Že ptákům se zakazuje
umírat ! "
t
t
Městský písař si okamžitě zaznamenal ten moudrý návrh.
A pak sochu Šťastného prince strhli a roztavili v peci.
Starosta předsedal schůzi korporace, která měla rozhod
nout, jak se naloží s kovem ze sochy Šťastného prince.
Řekl : ’’ Musíme mít ovšem jinou sochu, a to bude samo
zřejmě moje socha. Doufám, Že nikdo proti tomu nic nenamí
tá."
Tentokráte se starosta zmýlil, snad poprvé ve svém ži
votě, protože ostatní s ním nesouhlasili jako obvykle, když
něco vyřkl.
Ti ostatní totiž začali vykřikovat jeden přes druhého.
’* Ne, to musí být moje socha 1 "
Městští radní se hádali ještě i tehdy, když jsem je
slyšel naposledy, a určitě se o to přou podnes.
"Jak to podivná věc", řekl dozorce dělníků ve slévárně.
" Toto olověné srdce se nechce v peci roztavit. Musíme je
tedy vyhodit", usoudil.
A tak je vzal a hodil je na hromadu odpadků, kde ležela
i mrtvá vlaštovka.
"Přines mi, dvě nejcennější věci ve městě", řekl Bůh
jednomu ze svých andělu.
Anděl mu přinesl olověné srdce a mrtvého ptáka.
"Volil jsi správně",řekl Bůh, "neboť v mé rajské zahra
dě bude zpívat tento ptáček Jednou provždy a v mém zlatém
městě mne bude chválit Šťastny princ."
Přeložil Jan de ROLL
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umístěného v jedné ze čtyř věží
Bůrglenské tvrze, je nejstarší tiště
ná švýcarská kronika, která byla v
průběhu století přeložena do fran
couzštiny a holandštiny. Byla vydá
na v Basileji v roce 1507 a jeden z
jejich dřevorytů ukazuje nejstarší
známou scénu s Tellem, sestřelují
cím jablko z hlavy svého dítěte.
Vedle vzácné kroniky je položena
listina z roku 1607, ve které píše
starý švýcarský historiograf Guillimann v roce 1607, svému příteli
Goldastovi. že pové'st o Tellovi je
nepravdivá. Je to totiž první zná
má vyslovená pochybnost o pravos
ti Tellovské tradice.
Nikdo by nevěřil, jak daleko do
evropských zemí pronikla stará,
možná i pravdivá pověst o zázračhém střelci, která inspirovala Schillera k napsání známého dramatu a
Rossiniho ke komponování slavné
zpěvohry. V bůrglenském muzeu
jsou shromážděny tisíce památek,
mincí, medailí, dýmek, knoflíků,
hracích karet, nálepek, talířů, sta
rých střeleckých terčů a všeho mož
ného a z každého exponátu se na
návštěvníka dívá hrdina, třímající
v ruce kuši.
A těm, kteří přijíždějí do Búrglenu směrem od Klausenu, ukáží Altdorští rádi na náměstí Tellův pom
ník, vypínající se nad kamennou
kašnou, postavený v roce 1891, a za
vedou je na,místo, kde prý stávala
tyč s Gesslerovým kloboukem, i
tam, kde vystřelil Vilém Telí svůj
dobře mířený šíp na zpupného hab
sburského fojta.
(ND)
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Lidová švýcarská pověst vypráví,
že roku 1307 landfojt Gešsler nechal
v Altdorfu ve zpupnosti postavit
tyč, na kterou pověsil svůj klobouk
s tím, že kolemjdoucí se museli na
tomto místě hluboce poklonit. Jedi
ný Vilém Telí měl odvahu tomu
rozkazu odporovat. Uražený Gessler
odsoudil Telia k tomu, že musí z
hlavy svého dvanáctiletého syna,
kterého velmi miloval, sestřelit kuší
jablko. Tellovi se podařilo úkol spl
nit, aniž svého syna poranil. Vložil
hned potom druhý šíp do kuše a
chtěl Gesslera zastřelit. Na landfojtův rozkaz byl Telí spoután a
dopravován na lodi plavící se po
Vierwaldstättském jezeře na Gesslerův hrad Kůssnacht. Po drama
tickém boji s bouří, která se nad
jezerem přitom rozpoutala, se poda
řilo Tellovi z lodi uprchnout a dru
hý šíp, který měl připraven pro
Gesslera, se přece jenom neminul
cíle. Telí totiž zastřelil landfojta ze
zálohy, když se vracel úžlabinou ke
bráně svého hradu.
Švýcarští kronikáři Johannes z
Victringu, Johannes z Winterthuru a
Matyáš z Neubrugu, Tellovi sou
časníci, se ve svých obsáhlých dí
lech o altdorfské historii nezmiňují.
A to je skutečnost , vzbuzující po
chybnosti v Tellově existenci. Tepr
ve pozdější kronikářské zprávy se
zmiňují o násilnostech habsburských
ammannů-fojtů a v souvislosti mlu
ví také o Vilému Tellovi a jeho sy
novi.
Zásluhou Tellova životopisce Jo
sefa Konráda Scheubera, který pů
sobil v Attinghausenu a po celý
svůj život sbíral památky na tellovskou tradici, byl shromážděn obrov
ský historický materiál. Scheuber
nelitoval finančních obětí a navště
voval aukce starožitností téměř ve
všech evropských městech a sesku
poval tam všechno, co připomínalo
dobu, ve které měl Telí žít, a jeho
samého. V muzeu, jež bylo v roce
1955 zřízeno v Bůrglenu, tvoří jád
ro všech vystavených antikvit prá
vě Scheuberova, na světě jediná
obsáhlá sbírka. Ve vitrínách muzea,

,» JEDNOTA ”
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Desetitisíce švýcarských turistů přijíždí rok co rok do malé vesnice
Biirglenu, ležící na mírné vyvýšenine při silnici z Altdorfu do Klausenu. Pro každého Švýcara je to místo historicky velmi významné. Věří se
totiž, že se tady narodil národní hrdina Vilém Telí. Do malé kapličky,
ozdobené freskami a stojící údajně na místě Tellova rodného domu,
přinášejí návštěvníci květiny a na stupních malého oltáře rozsvěcují
svíčky.

ZASTOUPENÍ PHILIPS

Byl nebo nebyl Vilém Telí?

Přetištěno
z jugoslávského
časopisu
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naděje jsou podstatně větší.Vše
chny výhry jsou mezi členy rozdě
leny presne. Vyžádejte si česky
psané informace : Lotto-Ol nh»~ffrirL~
tuna”,Peter Fröhlich,Čase postale
114, 1400 Yverdon. - ins.l-
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AVY -^cest. kancelář - YVERDON
nabízí všem krajanům slevu pět procent na dovolené a
cesty ve Svýc, a do celého světa(na všechny zájezďyz prospektu cest, kanceláří). Vyžádejte si prospekty.

a policejní stanici v New
Yorku doběhl malý tlou
štík a hned na prahu roz
čileně vybuchnul."pánové,vo
lám vás k pořádku! Ten chlap
je mi dlužen sto dolarů! A
teč chce uletět vzduchem!"
Seržant Hargrave poslou
chal v tom úmorném vedru pi
sklavý
přeskakující
hlas
tlouštíka
a až po dlouhé
chvíli zjistil,Že "tím chla
pem, který chce uletět i se
sto dolary" nemůže být nikdo
jiný než vzduchoplavec pan
Thomas Sackett Baldwin,
o
němž hovořilo celé milionové
město.
Přendal si párátko z jed
noho koutku úst do druhého a
líně řekl: "Ale pan Baldwin
nechce uletět! On chce jenom
skočit z balónu na zem!"
Ale to si dal. Tlouštík
začal křičet, že platí daně,
že je řádným občanem a tím
pádem platí i na newyorskou
policii. Seržant si na pomoc
zavolal svého
nadřízeného
kapitána Kavanaghe. Ale i on
podlehl soptícímu tlouštíko
vi. Nedalo se nic dělat, než
prokázat dobrou vůli a okam
žitě vyhledat vzduchoplavce.
Za chvíli už
všichni tři pro
ráželi lokty hu
stý dav,
který
se tísnil na ve
liké
louce za
městem.
Ve chvíli,kdy
měli Baldwina té*
měř na dosah ru
ky a kdy se ka
pitán Kavanaghe
nadýchl,aby zvo
lal : " Zadržte!
Nepoučtějte!Jmé-

Zadržte
toho
lumpa!
nem zakonal - dal vzducho
plavec příkaz svým čtyřia
dvaceti pomocníkům,aby uvol
nili lana. V příští vteřině
balón
pomalu,
majestátně
stoupal vzhůru.
Bylo přesně pět hodin se
dmnáct minut a psal se den
10. srpna 1887« Lidé téměř
nedýchali, sledovali zrakem
stoupající mohutnou kouli i
zavěšenou gondolu, která za
chvíli dostoupila výše tři
sta metrů. Zdola bylo vidět
každý Baldwinův pohyb. Ucho
pil železný kruh padáku nej
prve jednou, pak oběma ruka
ma. Teprve teč si mnozí uvě
domili, že se strany je k ba
lónu připevněn prázdný, pro
táhlý pytel s množstvím šňůr,
připevněný právě na tomto
kruhu.
A potom uviděli diváci ně
co
opravdu
vzrušujícího.
Baldwin pevně sevřel
kruh,
rozhoupal se a vyskočil.Pro
táhlý pytel stržen jeho va
hou se oddělil od balónu a
klesal i se vzduchoplavcem k
zemi ·
Zatímco balón letěl dále,
klesal padák rychleji a ry
chleji. Splasklý obal padáku
vlál ve vzduchu jako stuha.
V té chvíli slyšel kapitán

Kavanaghe jak tlustý obchod
ník zoufale zavzlykal.Jestli
se Baldwin zabije , ztratí
tenhle lakomec celých sto
dolarů· Po málo vteřinách se
situace změnila.Do obalu pa
dáku vnikl zespoda vzduch.
Padák se nadmul a proměnil
se v polokouli, která byla
zespodu otevřena a nahoře
měla malý kruhový výřez. Z
polokoule viselo
množství
šňůr připevněných ke kruhu,
na němž Baldwin visel jako
akrobat visí na hrazdě.
Větřík snášel padák poma
lu nad jezero. Diváci vzru
šením ani nedýchali. Asi pa
desát metrů od břehu se Bald
win poměrně pomalu ponořil
do vody, ale v zápětí se za se vynořil. Jezero bylo v
DOPIS ZA OKNEM
Mikuláši,
čertíku a
andělí,
udělejte
z všedního dne
neděli ’

Trochu jablek
To nic není
na svaté.
Vždyť" k nám chod
samé tváře
rohaté.

Bez jablíček,
ořechů, a
vem to d*as !
Tohle přece
není žádný
Mikuláš ’

těch místech mělké, voda sa
hala Baldwinovi po ramena.
Zvolna se brodil k písečnému
břehu.To mu však uŽ jela na
proti ločľka a z ní mu podá
val ruku kapitán Kavanaghe.
Diváci vypukli v bouřlivé
ovace. Každý se tlačil blíž,
každý si chtěl na Baldwina
sáhnout. Kavanaghe s Hargravem měli co dělat,aby dopra
vili vzduchoplavce do bezpe
čí.
Druhého dne,když tlouštík
navštívil Baldwina a žádal o
sto dolarů, dal mu je vzduchoplavec se slovy: ” Máte
štěstí, Že vůbec žiju, nebýt
tam na břehu těch policajtů,
lidé by mě asi umačkalil"

Petr PASEK

Z veršů Petra Paska
ZIMNÍ

Padala na svět s nebíčka
bílá sněhová peříčka,
a kdo* se díval do oblak
bílý byl jako sněhulák.

Sypal se cukr s měsíce,
byla ho plná silnice.

Chaloupkám v bílé loktuši
sahal ten cukr po uŠi.
Padali s nebe sedláci,
měli jsme z toho legraci.

xKOLA

DETEKTIVU : Rozluštění z minulého čísla

'Pán v šedém saku vraždil, protože měl košili, ke
které se nosí /nemusí vždy/ vázanka. Druhý to ne
udělal. Měl rolák. A obě£ držela v ruce vázanku."
·- To jsou věty z odpovědi Radvany Rujbrové z Radolfzeel am Bodensee, kterou jsme vylosovali z 21
došlých a 16" správrtých odpovědí.Pod stromeček do
stane od PALETY knížku.
ÍĚCO PRO KOUMÁKY
NĚCO PRO KOUMÁKY
NĚCO PR
Dnes si procvičíme moskové svaloví na několika
PĚESMYČKÁCH. Vy nevíte, co to je? Tak třeba když
ie ze SOKOLA stane KOLOS· A ani k tomu není třeba
íádných zázračných prostředků· Stačí, jak vidíte,
r původním slově přehodit pár písmenek tak, aby
rzniklo slovo nové /nebo dvě,případně celá věta/.
Šárky,dvojtečky, otazníky a vykřičníky při luštěií nehrají žádnou roli. Ty se v novém slově nemu
sí vyskytovat.
A teS hned začneme
tedy "koumat*. Těm mladším
jistě rádi pomohou rodiče...
Strýc POVĚDA

, LAPÁTE?|

KAČERA

/spisovatel

/časopis/
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K C U S |

Zhuď.skladatel/

I. ATOM
/slavný

Z

PEKEL

sportovec/

Řešení najdete v příštím čísle PALETY.______________
DOPIS, KTERÝ POTĚŠIL...
7 nakladatelství HLAS-VOICE,edice knih a hudebnin
v New Yorku, vyšly v posledních dvou letech dvě
básnické sbírky Michala RACKA.Do redakce jsme do
stali dopis:
"Vážená redakce. Dostalo se mi do rukou číslo Pa
lety, a abych aspoň nějak dokázal, že se mi líbí
a že oceňuji práci
jejich redaktorů, posílám Vám
pro redakční knihovničku své
dvě sbírky veršů,
které jsem v
exilu vydal:"poztrácené šlépěje" a
"Formy, vzdechy a touhy*. - Cena každé knížky je
2 am. dolary, a kdo
by chtěl rodičům některou ze
sbírek zakoupit,redakce sprostředkuje její obsta
rání.

VYSVĚTLENÍ ...

V časopisu TEXT vyšel inserát,ve kterém se vybí
zejí autoři, malíři a fotografové ke spolupráci s
dětským časopisem, který připravuje
kolektiv ze
Švýcarska. Nejedná se o PALETU, proto urgence au
torů, kteří
zaslali své
příspěvky na příslušnou
adresu podle inserátu nevy ř i zujeme*
protoče nám není známo, kdo za tímto podnikem stoJí o

LISTÁRNA

Dopisů jsme dostali dost. Z každého máme ra
dost. Ty, které nás upomínaly o druhé čísl
PALETY nebyly sice příjemné, ale i tak pot?
čily:zájmem o osud časopisu Čs. exilové mlá
deže.Předplatitelé obdrželi vysvětlení, dne
se dočkávají i Časopisu. A navíc s vysvětle
ním všech podrobností okolo-na str. 2.

V našem postrachu /poštovní schránka,kam ná
docházejí dopisy / se objevily i dopisy, v
kterých nás čtenáři Žadali o pomoc. Pro jed
noho občana z Kanady jsme sháněli
adre
sy podniků pro uplatněni patentu.Jiný,z Au
strálie, žádal o pomoc při návratu do Evr
py. Někteří Členové redakční rady dostali
zprávy od "ztracených” znáfných. A tak vedli
starostí o časopis jsme se snažili vyhovět
neredakČním přáním.

POKUD TO BUDE V NAŠICH SILÁCH. BUDEME TUTí
SLUŽBU POSKYTOVAT NAŠIM ČTENÁŘŮM I NADÁLE
POCHOPITELNĚ ZDARMA.
Dnes jen tolik informativně, v příštích čí
slech se již určitě dostaneme k pravému po
slání této rubriky.

Adresář

*** HLEDÁM KAMARÁDA V KANAPE. Zajímá mne vš<
o Indiánech. Kdo by si chtěl se mnou dopiso
vat, a£ se ozve na značku ”Mirek" do redakci
*** NEZAJÍMÁ MNE ’’štrikování”, ale^ svět. J<
mi třináct let. Ráda bych si vyměňovala^po
znatky ze života v jiných zemích. Na oplátka
napíši o Švýcarsku. Pište na značku ’’Dáša”.
*** DOPISOVAT, bez udání zvláštních přání,s:
ještě chtějí: dvanáctiletý Petr, patnáctile
tá Jarka a devítiletý Ruda. Pište na adres;
z?
c d. sik c c
PIŠTE
I*SVÁ PŘÁNÍ. VŠECHNY ZPRÁVY V ADRESÁŘ'
OTISKUJEME ZDARMA.
KAREL KRYL skladatel a zpěvák vydal v západním Německu dvě dlouhohrající desky s novým repertoárem: "Maška
ry” a ’’Rakovina". Cena desky je 20 švýc.
franků, nebo ekvivalent v jiné měně. Máte-li zájem,napište na adresu:Karel Kryl
8 Munchen 13, Akademiestr. 19 - BRD
dětský Časopis čs. exulantů ve Švýcar
sku - řídí redakční rada - šéfredak tor Miroslav Fišera - toto Číslo bylo
vydáno v nákladu 5.000 výtisků- expe
dice: 3.500 Švýcarsko, 1.500 Evropa a
zámoří - vyšlo
.prosince 1970 -adre
sa: PALETA,Postfach 236,8033 Zurich/CH

p.p.
8033 Zürich
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