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Moravské národní

POHADKY A POVĚSTI
: okoli Rožnovská-„ho.
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Z předmluvy
kl. vydání.

' Sbírka tato nechce podávati toliko myšlenky z ná
rodníchpohádeka pověstiobrazn ostí spisovatelek
a spisovatelů nynějších rozmnoženaa ozdobená,
nebržpouzeobraznost národa saměho, jak seode
dávna v pohádkách a pověstech jeví. Těch původních, ne
změněných výtvorů ducha národního jest nám v cele roz
sáhlosti a hlubokosti poznati třeba, abychom se přiučovali
ryzemu jazyku svému my, kteřížto jsme namnoze jazyky
cizími se odnárodnili. A proto jsou slova a c 016
věty ryzosti a krásou mluvnickou vynikající
a překvapující vyznačeny rozložitým písmem,
aby neušly oku čtenářovu. Kterak a k čemujich
zužitkují spisovatelé naši, k tomu ovšem zřetele svého ne
obracujeme, ale přejeme, aby jich znžitkovali ve spisích
svych „ve prospěch národa.

Svrchovaný jest čas, aby se tyto utěšeně v oničky
či k y t e čk y po zahrádkách lidu našeho sbíraly s tiskem
jistému zapomenutí vyrvaly, jelikož nastala rozhodná doba
přerody a obnovy národu našemu, kdy tiskem a parou

novější myšlenky do lidu našeho se hrnou. a stará ná1 .
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hledy' i se starou ryzou mluvou vytiskují. —4—„C 0 je st
ztoho, když narodni pohádky a pověsti bez
děj episného základu v lidu našem pominou?
Nebudet škoda o tyto smyšlenky, jimiž lid
naš celé večery, celé dny, cele. měsíce sobě
k r a t 1va !“ Nesuď kvapně a nespravedlivě. I kdyby po
hadky a pověsti národní vyhyuouti měly, bylo by nám
toho pykati. Čili snad i s my šle 11k a nemůže v sobě ta
jiti pravd u, pouěení, výstrahu, radu? Nepřipou
štím, že by jaka pohadka p ů vo d n ě pro pouhou toliko
zabavu — pro ukracení chvíle byla se vymyslila, živými
barvami, vhodnými podobenstvími chtěl moudrý otec svým
dítkam a pečlivý děd svým vnukům potřebného poučení
dati — a 'tento úmysl ponejvíce vytvóřilveliké množství
pohádekpros'tomilých,jimiž se národ náš honositi“

'může. Ve mnohých posud bud' jasně zrcadlí se buď pro
svíta z roušky zábavné jadro rázně moudrosti a zbožnosti.
Totoli se však neda v každé pohádce nalézti, nepřičítejž'

'pohadce samé, nebrž slabé paměti a temnějšímu rozumu
pozdějších vypravovatelů, kterým se děje jako nejapným
Opravitelům a' obnóvitelům obrazů a'soch původně umě
leckých. Proto nemůžeme již přati, aby pohádky a po

-věsti narodni vymřely; hospodáři vymlativše ana hromadu
shrnuvše obilí ve stodolach, pro koukol přimíchaný ne
přejí sobě, aby nebylo obilí žádného, nebrž koukol vy
bravše a odstranivše, obilí čisté zužitkují.

_ Avšakpohadkyapověstinarodní nikdy nemohou
vyhynouti—ovšem ale mohou místo své postoupiti
smyšlenkěm novějším —.nebeZpečnějším, zahubnějším. Vím
a_vyznal jsem, že v našem věku tiskem a parou no
vější myšlenky do lidu našeho s'e hrnou; popíram však,
že by všecky'__tyto novější myšlenky byly národu

-_
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našemu prospěšnějšími, blaživějšími a příjemnějšími nad
pohádky a pověsti prastaré. P 0 h á d k a a 'p o v ě s t d ů
stoj n á — byť.i smyšlená — nepokazi nikoho; mnohá
kniha však, která šířiti chce 'v lidu 111y š l e 11k y n o v ěj š í,
jest pravým jedem, o které se dá říci, co praví Spasitel
náš o člověku pohoršujícím : „L 6 p o b y 1o b y, k dy _by
se nebyla kniha ta zrodila, a když se již zro
dila, kdyby se byla s žernovem osliěím hned
ponořila v moři bezedném.“ Na štěstí (vzhledem
k takovýmto novějším myšlenkám t. j. 8my š l e n k á m) a
bohužel (vzhledem k novějším knihám a časopisům našim
od znatelův n á r o d a a p r a v d y skládaným) novější my
šlenky navzdor tisku a páře přece nevnikají do všech
končin rozsáhlého národa našeho československého tak
rychle, jako sžíravý vzduch již nastalé přerody a obnovy
bez tisku myšlenky staré a dobré zhasíná a ničí. Zdali
možno, aby zatím obraznost národa našeho ostala n e čin
n o n a n e plo d n o u ? Jako v krajinách, kde krásné, staré
n á r o d ní p i s n ě vymřely, nyní již zahnízdily.,se písně no
vější, nápěvy, slovy i myšlenkami neladné, nečisté, plané,.
špatné, záhubné: tak též tu onde v rodinách a v obcích,
kde staré, pěkné, poučné, nevinné pohádky národní vymi
zely aneb kde se jich nedostává, slyšeti jest sběrateli p o
hádky n o věj ší, jichž do konce aneb aspoň bez bolu,
studu a zarděuí vyslyšeli není lze. S b i r k o u n á r o d
ních pohádek a pověstí, podáli se lidu, vyhovíse
obojí stranou. Lid náš bude míti p 0 h á (1k y slu š n 6, z á
bavné“i prospěšné, a— budejich míti dostatek,
aby nemusil mezeru vyplňovati lo d a b yl o u s h ír k o 0,
aneb dokonceškodnou hnilobou.

Konečně pak, neprohlídajíce ani k r y z o s ti j a zy ka
ani k o b sah u a jádru pohádek a pověstí. našich ná—
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rodních, budiž mi dovolena otázka, neníliž povinností
naší, bychom tiskem zachovali potomstvu alespoň z b y t k—y
(Bohu díky posud ještě značn é a významu é) plo
divé obraznosti předkův ? Věk náš snaží se v každé zemi,
v každémžnamenitějšímměstězvlá štními ko n serva
tory zachovati potomstvu památky s ta veb a všelikých
výtvorův uměleckých; zdaliž zřetelněji mluví a svědectví
dáváo národunějakémbudova, obraz, socha, peníz,
nádoba a t. d. nežlipohádka a pověst? —

Sláva těm, kdož činí jedno — a co těm, kdož pomíjí
druhé ? Úlohu tuto nutnou neplní však toliko ten a- ta,
kdož p ohádky a p ově sti sb,írá spisuje a tiskem vy
dává, nebrž i ten a ta, kdož podniknutí takové odbíráním
podporuje a- v ý b or sebraných a tiskem vydaných pohá
dek a pověsti národních v národě šíří. Každý v z d ěla n ý
národ má a v úctěchovásbírku svých p o hádek a po
v ě s tí —-—a já netroufám. že by který národ byl ve svých

pohádkách a pověstech národních bohatší nad naše národyslovanské.
Slovy těmi získati chci to mu to dílu práv ě ná

r odnímu potřebné podpory v našem o bětivém a
rozsouduém duchovenstva českoslovanském,
jakožitakě u svědomých rodákův a'sku tečných
přátel lidu v každém stavu a u všechčtenářdvna
Moravě, v Čechách i na Slovensku.

Sbírka tato nebude obsahovati nižádné pohádky a po
věsti, o níž by se dalo pochybovati, můželi se podati čte
nářům každého stáří a pohlaví.

U či t el o v 6 připraví radost neobyčejnou mládeži
školné, když za odměnu pilnosti a pozornosti jim po
škole některou pohádku nebo pověst přečtou, o čem jsem

' se již sám dokonale a často přesvědčil; také naučí se
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dítě poslouchati, když se mu“napotom těžší věci vyklá
dají nebo čítávají. -- Rodiče zajisté dětemsvým k j me
'—novinám nebo k rozeninám' — kmotři a kmo
třenky zajistébiřmovancům a křestěn cum svým
nebudou moci zajímavéjiího, milejiího a spolu přece i
poučnějšího a lacinějiího daru podati nad sbírku národ
ních pohádek a pověsti.

Nezbývá nic než ospravedlniti se, proč jsem volil
olovo p o h 9.(1k a místo slova b á ch o r ka, kteréhož se v ně
kterých spřízněných spisích v Čechách i na Moravě posud
užívalo. Nevím, proč bych upotřebil slova b á c h o r k a,
jehož lid náš nikde nezná, a proč bych povrhnul slovem
p 0 h a d k a, kteréž posud a všudy v národu našem žije.
Podávámvesbírcesvé nezmě něné výtvory lidu na
čeh o a tudyž nechtěl jsem ani slo va pro ně u tvo
ř e n 6 h o měniti, kteréž se mi vidí mnohem n á r o d
n ěj čí býti.

8 b ír k a ta t 0 obsahuje 123 pohádky a pověsti
z okolí Rož no vského, z tak zvané moravské
Valachie, kteráž chvaině známajest svou neporušenosti
a ryzosti jazyka moravskoslovanského.

MěstečkoRožnov, středmorav ské Valachie,
roztomile rozkládá se na levém břehu řeky B e čv y a má
460 domů dřevěných, v nichžto se počítá asi 3000 oby
vatelův. P 0 v a h a moravských Valachův, k rá s n a a v e [
kolepá krajina, v kteréž obývají,a zaměstnání
) ej i c h jest trojnásobný pramen nevyvážný, z něhož se
vyprýčtilo veliké množství ponejvíce přehezkých a ráz
uých pohádek a pověstí.

a) Povaha moravských Valachů. JménoVa
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lach znamenáprý v řečistaroslovanské pastýře, a mOo
ravští Valachové skutečnějsou posudlidem pastýř
ským, a v aalaších říkáse ovčákovi — valach.
Moravští Valaši jsou obyčejně zrůstu vysokého &
štíhlého, chodu rázného a možného, obličeje pravidelného,
začasté věru krásného v obojím pohlaví; jsou bystří a
obratní na těle i na duchu, vtipní a hovorní a mají řeč
bohatou, plynnou a ryze slovanskou, snad zachovaleiěí
přede všemi kmeny českoslovanskými; jednoduchost a
prostota milá, věrnost a poctivost, pevná 'vůle, podnika—
vost a odvážlivost v nebezpečenstvích jsou uznané vlast
nosti jejich. Někteří připisují jim nedůvěru v cizí,
zvláště výše stojící lidi. Toho jsem nezakusil; ba naopak
velikou přívětivost. upřímnost aúslužnost shledal jsem u
mnohých. Čím pak se od jakživa vyznačují všickni Slo
v an é plnou měrou,zpozorovaljsem také u mo rav ský ch
Valachů; vrou cuá zbožnost, zděděnásjinýmipo
klady duchovními po předcích slovanských, zdobí a blaží
je. Avšak, jakož se vůbec Slovanům dělo, tím-více moravští
Valaši doposud, vzdáleni ostali osudem a polohou vyššího
pozlátkového vzdělání, zač ovšem Bohu děkovati mohou,
jelikož by tak zvaná vzdělanost novějších dob v duchu
'cizinském více na škodu než ve prospěch byla posloužila
jim. Samy hory strážné obhájily moravské Valachy
vlivu cizího. tak že mluva jejich neporušena ostala. Kéž
by si vážili vydatné a velevzácné přednosti této před
ostatními bratřími slovanskými! Zvláště v Rožnově měli
by se míti na pozoru, aby četní hosté nes etl-eli
„sobyvatelův původnost národ ní v každém
směru! Nezapomenutelný ostane duchu mému stařec
sedmdesátiletý, kterýž vychváliv minulost ohnivě vypra
voyal: „Můj ataříček, když měl umřít, povídalnám dětem
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a vnukům: Děti, až nebudou v Rožnově Vav
laši, tenkrát bude ne!“—Větší zámožnost,více
peněz, dražší (?) šaty jsou výhodou dočasnou a nemají
tolkon váhu do sebe jako všestranně zachovalý ráz ná
rodní, s kterým všechny zájmy vyšší bud' žijí, buď vy
mírají. Tento ráz,- když se podetne a zničí, “nedá se
nižádným bohatstvím zbudovati. Že Rožnovaná dávají
děti své zhusta na výměnu do škol a do rodin něme
ckých, to ať chválí kdo chce, já nebudu a nemohu.
Lépe bylo by, obraceti pečlivý zřetel ke škole národní
v místě samém. Posud vyznamenávali se moravští Valaši
tím, že si dokonale hájili rázu svého v kroji,“ v: řeči.
v obyčejích; a tot jest věc chvalitebná a pro celý
kmen výhodná. — Ovšemt kn pravá vzdělanosti patří též
hlubší pojmutí svatých pravd náboženských, tak aby ne
zvratnost věřícího. srdce osvěcována byla světlem rozumu
jasného, rozumu zjevením ozařovsuého. V tom pak vše—
chen národ slovanský v minulosti nemohl pokročiti, &
tudyž i moravští Valaši, nemajíce posvátná hlubiny pravd
a tajemstev náboženských všudy dosti světlé, tn onde
nedostatek víry osvícenánahražují po'n ej více u ešk od
nými pověrami. Příležitostně vyslovují se, že lid
s vírou nezvratnon i bez-dostatečného světla rozumováho
jest Bohu a moudrým lidem tisíckrát milejší. a úcty bod
nější, nežli lid v rozumu svám bahnitými světýlky osví
cený a na srdci víry prázdnémzpustošený; bez pověr
pak ani sebe větší učenec není, vyhos'tilli pravou vím
z duše své. Nevinná a nezaviněná pověrečnost morav
ských Valachů jest prvým zdrojem jeho nesčetných po
hádek s _pověstí, jelikož zrak jeho dnchový i tělesný vidí
na všech' místech tajemných a_ temných mnoho strašidel.
černokněžníků, čarodějnic, zaklínačů, draků .a hadů, vod—

\:
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níků, skřítků, dobrých i zlých duchů a t. d., jichž sku—
tečné jsoucnosti přikládá mysl dětinná tu onde ještě víru
pevnou. Namnoze však jsou v pohádkách těchto již jen
nejasné zbytky modloslužby a obcování pohanských předků.

-b) Krásná a velkolepá příroda, v níž mo
ravští Valachové obývají, musí rovněž buditi a oživovati
obraznost jejich. Velikánskéhorstvo, kterým na všech
stranách obklopeni jsou, posvátný Slovanům pohanským
Radhošť, tento vážný velikáu, na kterýž i nynější
Valaši z jizeb svých s úctou pohlížejí a k jehož kamen
nému kříži zpívajíce putují — tajemné díry a jeskyně,
jichž v horách pozorují - omamující pohled na krajiny
okoleční, na města a dědiny téměř nesčetné s vrcholu
.Badhoště přes 3500 střevícůvysokého a s hory Kně
hýně ještě vyšší-- roztoky bujnýmrostlinstvempo
“kryté a velebně sbory zpěvného pernactva — šedá
mračna a mlhy, “co se přes Radhošť a -ostatní horstvo
z hlubin do výšky a na druhou stranu zase do hlubin
jako živé obrovské skály převalují -—bouřky, co se v ho
fách jejich stohlasou ozvěnou jako trouby anjelské v den
soudný mocně rozléhají, a plamenné blesky, co předsvě
tovou tmu velebně rozrážejí a hory velikány na několik
okamžiků lidskému oku odkrývají — rozkošné údolí, "háje,
luhy a louky, kterých pobřehách svých řek u větší menší
rozsáhlosti denně vidívají: všecko to musí býti hojnou látkou
pro obraznost slovanskou, a tudyž pro pohádky nekonečné.

c)Zaměstnání moravských Valachů. Před
stavte sobě Valachy v nejvyšších lesnatých horách po 'celé
léto dnem i nocí na sa laších*) s bělounkým stádem

*) S al a š jest u moravských Valachů část hory nadpastvuvykázaná; jinde totéž co koliba, která jest chalupa evěná
na salaši, v níž val aši (ovčáci) s h áč ou (jejich vůdcem)obý
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svých 0ch žijící — představte si je v dobu noční, když
byli stádo své do košarů') zavedli, latovou brankou
uzavřeli, a se kolem ohně “vkolibě uhostili, připravu
jíce v kotlíchnad ohněmžinčici, urdu a brynzu
aneb čekajíce, až se jim v hrncích zemáky uvaří: což by
v ty hodiny dělali, kdyby neměli pohádek? — Představte
si osamělé hospodářství na stráních vysokých, na hodinu
na dvě od všech lidských příbytků oddáleuých, odkud
obyvatelé v zimě po mnoho týchdnů s lidmi scházeti se
nemohou: nemusíli jim každá pevěst a pohádka býti víta
nou, kratochviluou a poučnou zábavou, když se kolem
hořícího louče ve stěně nebo v ohnisku zastrčeného se
sednou a sami toliko pro sebe takořka celou společnost
lidskou činí? - Představte si v dědinách večerní doby,
zvláště za zimy, kdy hovorné děvy a ženy snášejí do toho
onoho domu své přeslice a kolovrátky na přástku,
kdy hoši a mužové za nimi se scházejí na posezenou,
aby nemueili doma osamotněli všech 15 tmavých hodin
každodenních nečinně prospati: zdali tu možno býti bez
pohádek a bez písní mládeži slovanské? Tut ovšem má
zkušenost, ostrovtip, výml'uvnost a obraz
n ost úlohu velikou, příjemně vypravovati a nových po
vídaček tvořiti.

Tyto výtvory obraznosti a výmluvnosti národní z okolí
Rošnovského, jimžto dějepis, zkušenost, živnost, příroda
a stupeň zvedenosti mravně poskytují látky i barev, po
dávám tuto tak, jak jsem jich z úst vypravovatelů a vykla
daček přenesl pérem na papír. Značných změn jsem se
chránil. Krasomluvy a ducha básnického přidávati a při

vnjí, a z ovčíhomléka žfnčici (syrovátka), a brynzu (ovčí
Sýr) připravují a urdu (smetanu ovčí na máslo sbírají.

*) K 0 šar jest ohražení. stáje pro ovce po širým nebem.
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_levati není ve věcech narodův slovanských potřebí. Jsouť
.muohé pohadky i mluvou i.basnietvím tak dokonale, že
—sejim čtenař bude obdivovati — že'ee snad bude do
mýšlet-i, jako by: pero m6 bylo se při ' tom namáhalo:
proti výčitce této již předkem se ohrožují. Jmenovitě
poukazují na pohadky: „Voják, syn kovařdv“ —
„Chovanec královský“ —-„Princ Ferdoš a
.divotvorna voda“ —-„Ševcův syn jak se kra
lem stať—„Tři holubice“ -—„Hloupýčert“—
„O kolařovi“ — „Hloupý Jun“ — „O aklenné

;hoře“ — „Chlupatý princ“l -— „Pes sv. Ja
koba“ -—„Zkameněll lide“ -—„Janíček a ve
ničkou“ -——a na jiuó, které .svou pohádkovou dokona
loetl každého tak překvapují, jako mne překvapila.plynná
výmluvnoet těch, co mi jich vykládali.

Ovšemt stati se může, že v dílu tomto budou i ně
které pohádky, co se vyhledají také v jiných krajích po
vlasti naši; ba jsou jisté myšlenky pohádkové, jenž téměř
nikde v lidu našem neznamy nejsou.

Uspořádaní pohádek a pověsti není věcí snadnou,
jelikož pohadka a pověst někdy múlo, se liší; a mezi po
hádkami místnými a přišlými —-nabožnými &
pouze zaba vnými také těžko jest rozdílu činiti. Ostatně
nezáleží na tom, vjakém pořádku pohádky ve sbírce na
aledují, a tudyž se nebudu přísně vaaati. Pokud se mito
bez obtíže vykonati da, položím na předu pohadky ;
pověsti místní.

V Brně “roku 1854.

. .
. 'NMAÁJ-MAI—»MN



Pm 'D-VS.ICO V

B "II. vydání;" ' ;„.'. . 

Hledánot bylo zhustaMoravskénárednfí pm.
hádky a pověsti :mladýmwiidospělým-oblíbené,"kdy
již dávno 1. vydání rozebráno bylo: Mojef sbírka pohá— '
dek a pověsti národních učinila;sobědluhem-aby
tyto- plody národního básnictví tak. na veřejnost dávala
tiskem, jak z úst lidu vychodí; a tudyž ovšemxv lidu
s dychtivostí a horlivostí neobyčejnou se čte.

Kterak působila sbírka pohádek a';pověstí me'rav
ských i n mládeže, o tom vydávají svědectví knihárny
farské a obecní, v nichžto se nacházela. Pravím „na chá.
zel'a“, zakusiv “toho, že v několika kniháruách farských
pět, ba až deset výtisků samým čtením zpotřehovalo se.

Avšak i učencově uvítali sbírku tu pro neporu
šenou ryzost mluvy národní a libostí velikou. Nemíním
zde opakovati úsudky mnohými novinami a časopisy pro
neieně; za to však na památku uložím v řádcích těchto
kritiky sbírky tě posud neznámé a mimořádně.

Nedlouho po ukončení I. dílu pohádek a pověstí
moravských z okolí Rožnovskěho poctil mne v Brně ve
spelečnosti nyní již vPáuu zesnulého otce vlasti Fra n
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tiika Suěila, a jeho následníkavstarostenstviDědice
tvi sv. OyrillaaMethodia, pana professors Matěje Pro-v
e b á s 1:y , návštěvou svou výtečný dějepisec ruský, magister
slovanské Biologie, slovutný, minulého roku zemřelý Al e
ksandr Feodorovič Hilferding a pravil:„Já
jsem bez pochyby nejbedlivějěim čtenářem
vašich pohádek a pověsti národních; pře
četl jsem je od začátku až do konce s ud!
kami v ruce. Jeden'výtisk skvostné vázaný
zdobí knihárnu mou, a druhý při čtení celý
rozstřihal jsem, abych zvláětnosti mluvy
moravská ukládal do zápisů filologických
studii svých.'

S radosti také připomínám, že mistrovským párem na
ieho výtečnikapana rady Josefa Wensiga 24 po
hádky Rožnovské do němčiny .přeložily se v zajimavé
knize„WestslavischerMárchenschatz“ (vLip.
sku, 1857).

lla Vyšehradě roku 1873.

B. M. Kulda.



Zámčisko.
Zámčisko jest kopec asi půl hodiny od Rožnova.

vzdálený. na kterém se rozvaliny někdejšího hradu na
lézají. Kopec ten padá snadno každému do očí, a hosté
do Rožnova pro zdraví příchozí rádi vycházejí na Zám
čisko, aby tam odtud za stolem ua lavicích na zboře
nisku stromovím porostlém a prorostlém užili pěkného
pohledu do krajiny a kyšky t. j. dobré zbrzděné
čili kyselé smetany z dvoru panského, v němžto, komu;
libo, může opakovati celou řeckou mythologii z latinských
ikol mu z paměti vyšlou; nebot hovězí dobytek ve dvoře
tom zhrdnul (alespoň r. 1853) krásnými národními jmény“
krav a přijal jména mythologických bůžkův a bohyň řev
ckýcb. Divně zněla cizá jména ta z úst přívětivě, vý
mluvné a čistě oděné Valašky, která nám výbornou sme—
tanou sloužila na měkkém trávníku za dvorem, jenž slove
v ústech lidu Hradiskem, snad proto, že na kopci
tom před časy hrad stával. Do Hradiska vede dělaná
cesta. vysazená po obou stranách stromovím ovocným, což
o dobrém hospodářství svědčí vedle pěkného dobytkař
ství a včelařství.

Když jsme se vraceli se Zámčiska a s Hra:
diska do Rožnova, rozmlouvali jsme o milém obyčejř
v kraji tom více než kde jinde panujícím, že každá
kráva má jméno své, kterým se volá. Jsout to jména
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výrazná a významná z povahy nebo z barvy dobytčete
vzatá, kteráž ovšem milejši jsou lidu tamějšimn slovan
skémn (a mně také) nad jmena řecká, zdávné minulosti
a z cizích zemi přeneiená. Abych poukázal u příležitosti na
bohatost jmen národních,jimiž kr avaři a kravařky
stádce své zakřikuji, napominaji a káraji když se po—
řádku spouštějí, uvedu některá ziniolřknůžena má jako
by růže bílé a červené po sobě. — Palnša, jest červe
navá. —Lýoena, kráVačervená, mající bilou mezi rohami
lýsn;-—-Sykora, jest bystráj'ako sýkorka. —-Veselena,mámá
bile nohy, bile rohy- a bílý ocas (snad že vesele vypadá ?) a! '
Bahnša, má hubu acelon hlavu bilou, jako by “zababn—
čena byla,.babnšanka jest š'atká, kterousehlava'
ženská v okoll—Rožnovskem shůry dolů pod bradon za
vazuje; hlava tak zavázanájest hlava zababnšená, &
od této podoby také Babnša kráva. -— Šefrana, jest
kráva velice tmavočervená (jako šafrán). -- Halena, celá
červená jako maliny. -- Plavnia, ani bílá ani černá -—
pl.avá ——Strojana, má pěkne bílé rohy jako do věnce,
vůbec krásná kráva. — Černnla, černá jako aksamit. -—
anana, jest krávasilná s lalokempod krkem— bujná? - 

,.Breznla, kráva červená s bllým hřbetem. — Bolnběna,
kráva zcela si v á jako polské krávy, co se k nám ženou. ——
Krapěna, jest kráva. bnď červená. buď černá, kteráž má
po sobě drobné, bíle kropky. —-Vevera, jest černá nebo
tmavá, pod břichem btlá; snadli podobná černavé ve:
verceP—Jahoda, sama červená, co nemá nikde nic-*
bílého. — Tyrolka, pocházilí z plemene tyrolského. -
Švancarka—_. Švýcarka. — Šmnrana, ma sive pásy pO“
sobě jako tygr -—Brnosa, polo červená, polo černá.—'
Chovana. snadli milá,-. čili doma odchovaná? ——-'-Sivnla, —
aivá jako zajic,.-—.-popelavá.-- Šprýmmamepochybně odtud,
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že rada šprýmuje, žertuje.——Květula, mali květy různo
"barevné po sobě. —Věncula, ma rohy jako do věnce. —
:Daňhela, 'snad od podoby s daňkem, s rohy přímými
ale pleakatými. — Maloša, kráva mala. ——Kavu1a,neli po
barvě podobné skavkou? —Jelena, krava rychla, čerstva
jako jelen. —Dvoruša, jest rozšafna, co si pěkně chodí;
srovnej dvorný — Eodula, snad krava mlsna, ktera
rada hoduje? — ňatčla, že prý jako pták datel; znéme
datla šedivého čili datlíčka (certhia muraria,
Mauerspecht), datlíčka malého jako myš (das Baum
kletterlein, der Rinderkleber) a několik jiných ptaku
zrodu toho. ——Pecula, nevím, zdali od pecky-, (říká.se:
„Je zdravý jako p e cka“). aneb snad že jest-lína jako
p e ci v alk a? .— Křížana, kráva černé. s křížem na hřbetě.
Libuše, krava pěkna, ktera se každému líbí. —Kratoša,
krava tlustá, kratka. -—Bystrula, jistě od veliké bystro
sti. — _Stračena, jest strakata. -—Lanka, obratné jako
1aň.— Čadola, jako by očadla. — Čmelena, v barvě po
dobna čmelu. —Maja, zdali v měsíci mají na svět,
přišla? — Březaja, po měsíci březnu? — Ryběna, krava
prudké. jako ryba. — Hvězdula, má jako by hvězdu na
hlavě. ——Sobota., po dni, kdy přišla na svět. — Bleduša,
—-odbarv-y bledé a t. d. '

Vysvětlivky udané jsou z úst samého lidu. Oddalil
jsem se velice od zamčiska, kde mne téměřsamiŘe

_.kové aŘekyně uprostřed moravských Valachů překvapili.
Nyní však již nasledgj pověst o Zámčisku.

zamek na Zámčisku vybudovánjest roku 1348
za tehdejšího hraběte pana J ana z K ravařů. Vrchnost
obývala vhradě tom až do roku 1532, do kteréhož času
za dědičnéhopana Jaroslava Schellenberga po—
věst nasledovna se klade. ' _

Kulda. 1. 2
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l. Staré Zubří.

Byl jeden pan, a ten byl velice zlý a nepořádný..
Měl stříbrně doly, v nichžto jeho poddaní z roboty
pracovali. Trapil, trýznil a bil lid poddaný nemilosrdně..
Dokud mohli, trpěli; jak již nemohli vydržet sužovanf
clankami, robotami a kde čím: umínili si, tomu trapení.
nesmírnému učiniti konec. Jednoho dne 2 rana, jak oby
čejně, drab na zamku troubil, aby se dělníci scházeli do
práce. Poddaní ve Starém Zubří ani se nehýbali. Za—
troubil několikrát -—žadný nepřichazel. Troubil po čtvrté
o desate hodině, nikdo nešel. Drab viděl, že se ze všech
děr ve střechách, které měli místo komínů, kouří, a šel
to hlasit panovi. Pan poslal drába do dědiny, aby se
podíval, proč nejdou a kde jsou. Drab přišel a nenašel
než starou babičku, ktera ve všech domkach oheň na

_ohnisku a v peci spravovala. Ptal se jí, kde jsou všickni
ti lidé? Ona odpověděla: „Já. nevím, podělí se kamsi.
v noci, ja jsem všudy zatopila a hrnce -svodou postavila,
aby mohly hospodyně vařit, až přijdou o polednach domů.“
Drab odešel a oznámil panovi, jak a co. — Pan čekal.
jeden den, druhý den, třetí den, čtvrtý den. Nic; ani
hospodaří nepřichazeli, ani hospodyně, ani kravy ani pra
sata. Pan ustanovil svého písaře, aby do roka hlídal dě
dinu Zubří, že můžebýt, že přijdou zpatky. Ale ti již
nepřišli. Pan chtěl dati celou dědinu zapálit, ale neučinil
tak. Dědina ta stala opuštěna mnoha léta, až to všecko
spadalo, že z toho nebylo nic. To místo se jmenuje posud
Staré Zubří. Obyvatele, když již 'nemohli vydržet.
nřekli se, že se všichni vystěhují. Před tím již si vy
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hledali místa v Uhřích a v té jmenované noci tam ušli
i se svým nadhorným. Pán také odešel z hradu svého
pryč, ahrad ostal opuštěný. Později se tam usadili zboj
níci, a ti loupili lid a snáieli věci kradené do sklepů.
Bylo jich tam asi 250, a musili mocí a násilím přemo
ženi býti. Nedávno jsme ještě vidívali pernice (díry
ve zdích), z kterých na vojsko stříleli zbojníci. Když byli
přemožení, hrad se rozbořil, roku 1539. rozkazem císařským.

Radhošť.
Hora Radh ošť má jméno své od pohanského bůžka

Rádhosta, kterébož předkové naši obzvláště na hoře
této ctili. Modla ta prý měla v natažené pravici roh,
kterýž její služebníci modlářivodon naplň'ovali. Zmizelali
voda v rohu tom v jisté době, očekával se suchý ale
úrodný rok: anaOpak, ostalali voda nebo alespoň vlhkost
vrohu, předpovídal se rok mokrý a neúrodný. Před jeho
sochou každoročně zvláště v čas rovnodennosti konaly
se slavnosti, ku kterým pohanští Slované obojího pohlaví
z blízka i z daleka přicházeli. Dávaly se bůžkovi tomu
oběti z domácího dobytka, a přítomní oddávali “se rado
vánkám a veselostem, kteréž náležely k obřadům a k úctě
bůžka Radhosta.—Zbytky takéto slavnosti národní snad
se posud zachovaly v radovánkácb, jež se odbývají na
Radhošti v svatvečerpředednem a v. J ana Kře s ti tele,
kdy se tam znamenité množství lidu netoliko z nejbliž
šího okolí shromažďuje, aby se dívali a výšky této na
nesčetné ohně, které s nastávající nocí na všech stranách
vzplápolají. Drubdy ohně ty skládaly se pověrou uhlířův
proti čárám akouzlům, nyní zapalují se jen z prastarého,

2.
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zděděného zvyku pro obveselení. Pohled na tyto veselé
ohně jest svrchu Radhoště věru čarovný a jako by oma
mující; nebot zajasné noci, když červánky večerní doho
řely a na tmavé obloze nebeské velikánské stádo hvězd
vychodí; slučují se ohně a hvězdy — země a nebesa tak,
že se jedno býti vidí. —Domníváme se, že vtomto pra
starém obyčeji, v těch hořících hranicích dříví na' všech
všudy vrcholích, v těch plápolajících a nad hlavami to
čených pometlách, v těch zapálenýcb bečicích smolných
za krásné noci svatojanské pochována jest nějaká pohan
ská bohoslužba našich slovanských předků, kterou i po
tomci křesťanští po nich zdědili anyní posudještě konají,
ač původní význam dávno již se byl vytratil.

Diváci na Radhošti ostávají u ohně potřebného po
celou noc, kteráž tam jest tak krátká, že teprv pojede
nácté hodině poslední odlesk sluneční na západě mizí a
brzy po půlnoci již opět prví věstcové světla světového
vyskakují a k druhé hodině již červánky ranní se na.
obloze zapalují. Tu počíná svítati, a procitlý sbor skři
vánkův pozdravuje jednohlasně nastávající jitro. Zima na
chvíli roste. Au však na vrcholích hor červánky se třpytí
a. kolem diváka na Radhošti stojícího proud ohnivého
zlata se rozkládá: leží údolí pod .ním ještě v mlhách
nočních, doliny na západní straně jsou v hustých tmách,
které ještě hezky dlouho sladké sny jitřní obyvatelstvu
skýtají. Sláva a velebnost vychodícího slunce, jak ho
na Radhošti viděti jest, nedá se ani slovem psaným ani
štětcem malířovým nakresliti; to musí každý sám osobně
vidět, kdo si to pravdivě představiti chce. Člověk musí,
vidavelebné divadloto, zvolati: „Hospodine, veliká
jsou díla rukou Tvýchl“

Avšak netoliko obdivovatelé přírody Boží chvátají
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na Radhošť. Stojít na vrcholu jeho kamenný kříž, u
něhož Slované katolíci v létě svou křesťanskou pobožnosť
konají. Veliké průvody ze všech okolních městeček a dědín
přicházejí na horu, zvláště dne 6. srpna, na den pro
měny Christovy; Byl jsem tam toho dne 1853. a
s rozkoší naslouchal jsem mohutným nábožným zpěvům
moravských Valachů a Valašek, jenž se všech táhlých hlu
bin dlouhé a obtížné cesty k svatému kříži konali a po
modlivše se apozpívavče 'na kolenách pod křížem, taktéž
se zpěvem dolů—domů se vraceli. Den tento jest vokolí
dnem svátečním. Všudy jsem viděl mladé a staré svá
tečně oděné, tu onde v lese kolem zahřívajícího ohně
shromážděné.

SRadhoště vidět jest velikánské krajiny smnohými
městy a dědinami, žlutá pole a zelené louky lesy lemo
vané, jakož ičetné pomníky zašlé slávy amoci lidské —
pusté, zbořené hrady. K jihu pozírá oko až k dale—
kému, příbuznémuvelikánu slovenskému — ke
Kryvaňu. Na západ lze se dívati přes zelené pahorky
a požehnané pšeničné půdy hluboko do srdce naší Mo
ravy až k horám Palavským.

Jdeli se po širokém, obrovským mechem a hafe
rami (borůvkami) posetém hřbetě RldhOŠtě na stranu
severní, přijde se k velikánským skalinám, na způsob
ohromných schodů utvořeným; Skaliny ty jmenují se v lidu
skutečně stupněmi. Nedaleko jsou jedny díry a je
skyně do Radhoště. —-—Od stupňů přichází se v témž směru
ke stopám bývalé poustevny, kde posud krásné stromo—
řadí v lese samém pradávné obydlí poustevníkův značí,
kteříž prý tam až do roku 1784 o samotě vyhledáxali
spasení svého. Velmi dobrou vodu podává u poustevny
milá studánka.
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Odtud snadno abrzy přicházíse nahoru Kněhyni
čili k Čertovému mlýnu, kde jest vidět na hoře
jako by struhu 10 sáhů dlouhou, 6 sáhů širokou a 7 sáhů
hlubokou; struha ta jest ve skále jako by vytesána;
v ní leží skalina na malých podstavclch; také na patě
hory tá nalézá se skalisko nesmírné; obraznost lidu ne
mohla si vysvětliti, kterak takové kameny do té výšky
se dostaly. a připisuje to poci ďábla samého. Čti po
hádky o Čertovém mlýně. '

2; Uhlíř a čarodějník na Radhošti.

Byl jeden uhllř, a k tomu uhllřovi přišel jeden
černokněžník a prosil ho, aby mu ukázal díry') na
Radhošti. On mu ty díry ukázal a _dovedl ho až
k nim. Když přišli k nim, vlezli do nich, a jak přišli až
do nich, tekla tam řeka, a přes tu řeku byla lávka, a na
té_lávce seděl pes. Černokněžník se modlil, a ten pes
s té lávky uhnul; a když přišli přes tu lávku, seděl nade
dveřmi na hřadě kohout; ten uhnul se své hřady;
& jak uhnul, vešli do světnice, a v té světnici bylo zlata
a stříbra moc. Uhlíř si myslil, že budou bráti to zlato
a stříbro, ale nesměli' vzít nic. Tož vešli do druhé
světnice, a v té světnici seděl stařeček, který měl
bradu až po pás u stolíka, a na tom stolíku měl při
chystaná jídla, a z těch se mu posud kouřilo. V této
světnici bylo zlatých hodin a jiných vzácných věcí, ale
zas nesměli nic bráti. Tož vešli do třetí světnice, _a
tam nebylo nic než uhlí kovářské na hromadách, a toho

*) V okolí Rožnovském mluví se:.ďúry.
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černokněžník i s tím ublířem musili do těch měchů (pytlů)
bráti. Uhlířovi to nebylo po vůli, že ho měl sam doma
dost; byl by raději bral zlato a stříbro, ale nesměl.

Když nabrali, vrátili se tou samou cestou a zase
u každých dveří se modlili a je pak zavřeli; Ten ko
ho-ut zase na své místo sednul, a pes též na své místo
uhnul. Jak vyšli na vrch, černokněžník sednul se svým
pytlíkem na svůj plášť a pustil se do povětří. Uhlířovi
nebylomile to uhlí, vysypalho na hromadku a pobíral
se do svého příbytku. Když přišel zpatky, manželka
mu lala: kde se dotud zabavil? Onjí vykládal,
kde byl. Ona mu nechtěla věřit. On jí povídal: „Když
mi nechceš věřit, podívej se do pytlíka, že ho mám od
nhlí.“.— Ona převrátila ten měch, a z něho padaly du
katy. Uhlíř nechal hned svého jídla a běžel zpátky na
Radhošť pro to uhlí, které tam vysypal na hromádku.
Než ten černokněžník již to uhlí zase bral do měchu
svého; akdyž uhlíř k němu přišel, povídal černokněžník:
„Když ti nebylo mile uhlí, nebude ti milé nic,“ a se-'

dnul na svůj plášť a zas do povětří ulítL')

3. Kamenář & černokněžník na Radhošti.

U poustevny na Radhošti byl kamenař. Kle
pal'?*) a dělal tam kamení. Jednúc přišel k němu

*) Zdali v pohádce této nestaví se nam živě na oči přísloví:
. Kdo si malých věcí nevšímá., větších není ho

ení“ ? — Ostatně jest pohadka ta jedna z mnohých a rozdiv
ných povídaček, kterých sobě utvořila obraznost lidu o vele
bném a věru tajemném,ondy Slovan ům pohanským posvatnémRadhošti.

**) U Rožnova se říká.: klupal.



24_

černokněžník aprosilho, aby ho zavedl ktěm díl-am.
Jak ho přivedl k prvním, povídal černokněžník, že to
nejsou ty, aby ho zavedl k- druhým. Když ho přivedl.
k druhým, povídal, že to nejsou ty diry, aby ho do
vedl ještě k těm jedněm. Když ho dovedl k těm
třetím díram, povídal: „To jsu tyl“

Utěch děr se modlil, ajak se pomodlil, vylezl zté
díry drak ukrutně ohromný. Černokněžníkvytáhnul
ze své kabelky ohlávku a dal ji tomu drakovi na hlavu,
kázal ho držeti tomu kamenařovi a modlil se po druhé *);
a vylezl zase drak ještě větší. Dal mu zase ze své ka
belky ohlavku na hlavu a pravil tomu kamenaři: „Včil
ty semnou musíš jet, kde pojedu ja,“ adal mu ky-r
janku do ruky a povídal mu: ,Sedni na toho draku“
on sám sednul na druhého. Řekl mu: „Když se ti bude
ten drak výčit, tož ho klepni tou kyjankou po hlavě; a
když se ti bude nížiť, tož ho klep'ni pod břuch. Tak
dojeli až do východních krajin. Když tam přijeli,.
tož ty draky zabili a to maso sekali za dukat lot,
protože ti lidé tam ho musejí mít pod jazyky.
aby se ochlazovali v nesmírném parnu těch
zemí. Kamenařovi dal černokněžník za jeho práci, co
ze čtvrti toho draka utržil. Potom se ho tazal, jak se
chce domů dostať: ve spankuli či při zdravém
rozumě? On si to rozmýšlel, že jak by mu to bylo
lepší. Řekl mu však, že ve spánku. V té samé čtvrt—
hodině byl na tom místě, s kterého s těmi draky se
pustili .do východníchkrajin. Povčil jeětě potomci
toho kamenař'e mají pamatku, neboť se drží
peníze pořad v rodě tom.

*) Tam se povídá: „Po druhům“
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4. ílvčáček a černokněžník na Radhošti.

Ptsl ovčáček ovce,přišelčernokněžník a po
vídal mu: „Ovčačkm co. ty ovečky rozuesou na svých
dlapkach') zlato?“ A ten ovčačekpovídal: „Ne
zlata ale blata'l“ — A ten černokněžníkvzal toho
blata, utočil mu kulku, a to bylo samé zlato. Tak se ovčá
ček přesvědčil,že to nebylo blato -- než zlato.
Když černokněžník ušel, ovčaček zkusil, budeli to zlato.
Ale bylo jenom blato.

5. Žlutá hlína v Radhošti.

Jistý mužz Horních Pasek Rožnovských,
člověk veselého ducha, vypravoval mi tuto pověst:

Přišli havíři Vitkovšti kopat rudu. Byl prvý den
měsíce května. Přišli ke mně a řekli: „Kramoliši, pojďte
s námi na Radhošť.“ — Ja jsem jim odpověděl: „Prosím
vás, nemůžeme bez světla do těch děr.“ — Havíři: „Jak
moc toho světla budeme potřebovat?“ — Ja: „Nevím,
jak dlouho tam ostauem, jen dnes, či snad i na zítřek?
Nazítřekli, potřebujem sedm. liber. Bez pití tam také ne
můžeme býti a bež chleba.“ -—Jich bylo šest, sedmý byl
jsem já. Každý z nás měl pecéuek po 16 groší'ch na dva
dny. Když jsme tam přišli, oni jako havíři měli býti
smělejší než já; ale žádný nechtěl do těch děr. To vida,
povídal jsem: „Je půjdu, a vy, pánové, musíte nadělal?

*) Dlapky čili dlapy t. j. šlapkyu nožek.
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řezin*). Jak jich přinesli, vzal jsem jich půl měcha,
dvě libry svíček, a šel jsem tam. Šel jsem tak daleko,
až jsem přišel na takové místo jako světnice. Tam odtud
ila jedna díra dolů, druha nahoru. Pustil jsem se do té
dolni. Když jsem“ se do ni pustil, uviděl jsem tam skalu
ve výšce těch kamen (při tom ukázal na vysoka kamna
-v světnici). Po skále té byl chodníček šikem, a proti
tě skale byla jeskyně. Chtěl jsem přes tu skalu dale
přejít, abych mohl “havířům něco povědíť. Když jsem šel
po tom chodníčku, spadnul jsem“do té jeskyně tři a půl
sůhu hluboké. Světlo mi zhaslo; ale měl jsem sírečky za
ňadrami, udělaljsem znovu světlo a posvítil jsem si na
horu, jak hluboké to je. Myslil jsem si: „S pomocí Boží
přece se tam dostanu.“ Pomáhal jsem si, až jsem vy
lezl nahoru. Tam nebylo nic jiného mezi skalami, než
hlína, jak by jí namísil, a v ni světla zrnka jako
hrachy. Sebral jsem tě hlíny, a umísil ji jako hodna
pěst a vrAtil jsem se zpátky. Když jsem přišel k havi
řům, ptali se mne, jestli je tam tě hlíny vlc. — Ja jsem
jim pověděl: „I kdybysme tam všeci vlezli, neuneseme
ji.“ Lezec“) mi řekl, abych tiel pro ni jeětě sam. -—
Ja řku: „Hle, je sám nepůjdu; ale pošlete se mnou je
dnoho, jsem hotov, polezu hned, a přinesem jí, co budete
chtěť. Žadný nechtěl, a ja sám také jsem nechtěl. Havlři
se sebrali, a šli jsme domů; potom ode mne odešli.

Za nějakých osm dní přišli zase zpatky, a ten lezec
mne prosil, abych šel do Radhoště pro tu hlínu. Ja po
vídam: „Mně je jedno, půjdu, půjdeteli se mnou.“ Když

*) R e zin y čili drtiny rý se potřebují v děrach těch,
aby se jimi posypala cesta, ku y se v nich chodí nebo prolézá,
by člověk nezabloudil, ale šťastně zase nazpět vyjití mohl.

**) Lezec u havířů, německySteiger.
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jsme přišli do té díry, přišli jsme k té skale. On povídá:
„Kdybych tam našel tolký kus zlata, jak jsem sám, přece
přes tu skálu nepůjdu.“ Ja jsem se sebral a šel jsem
sám; ale hned jsem mu povídal: „Kdyby se stalo, a ja
spadnul, ať mi date pom-oc.“ Když jsem přišel na dru
hou stranu, uvalel jsem tě hlíny hodné tři kuličky a pře
hodil jsem jich k němu. Jak jsem mu jich přehodil, šel
jsem také zpátky k němu. Když jsme přišli domů, ptal
se mne, co by byl dlužen. — Ja řku: „Nic, jen mi po
vězte, co jste z té hlíny vyvedliP“ — On povídá.: „Kramo
liší, tu jsou tři zlaté stříbra, ale toho po mně nežadejte
zvěděí; to bude vědět jen sam Pán Bůh. Budeli mi stát
za to, přijdu a vynahradím vam to.“

Po nějakém čase skutečně přišel, a chtěl tam zase
jíti, ale nevynahradil mi ničeho více. Nešel jsem.

6. Díry na Radhošti.

Ukazují se na Radhočti troje díry. Jedny při p o u
stevně pod stupněmi *), dokterésemůže zrovna
vjíti. Obraznost Valachů o nich bájí, že se z nich může
u V el e b r -adu vyjíti. ——D r n h 6 díry, do kterých nelze
než čtverno žk,y vchazet, mají prý u Jablunkova
vychodiť. — Třetí pak, do nichž toliko h a d m o dostati
se možno, vybíhají u Turce v Uhřích.

7. Stříbrné střechýle **) v Radhošti.

„Když jsem pasl koně na Radhoiti,“ (tak mi vy
pravoval jeden člověk,) „přišel ke mně starý Vaculka,

*) Viz o Radhošti na straně 19.
**) 8 t ře 0h y 1: r a mp o u 0h, voda zmrzlá se střechy visící.



28
)

kterýž v mladších letech býval b a čo u ') na salaii, a pra
vil mně: „Synku, tut z té díry vytáhli Valaši před lety
člověkal“ —A já jsem mu povídal: „Strýčka prosim..
vas, povězte mi: jak se to stalo?“ — „Inu, takl'l povídal.
„Pod samým Miaším (?) v Trojanovicích měl člo—
věk chalupu; k němu přišel čaroděij na noc a ptal se
ho, jestli ví o studénce u kříže na Radhošti, aby ho
tam dovedl, že mu dobře zaplatí. Člověk, když mu slíbil.
dobrou záplatu, dovedl ho tam. Pravě's lunce vy
chodilo, když byli u kříže; a jak k té studánce při.
šli, tož ten čarodějník odměřil „několik kroků, svlekli
kabát, vyňal z kapsy knížku a_jakýsi prst, potom
kleknul a modlil se; jak se pomodlil, tož „tím prntem
po zemišlchnnl, a hned se země rozstoupila, a
tam byly— same střecbýle.. Čarodějník tam vlezl, lámal
ty střechýle a dával do měchu. Ten člověk seděl na
vrchu a díval se na něj; a ten čarodějník na něho volal,
aby sobě též šel něco vzít. On tam vlezl a ulomil sobě
hodný střechýl, kterým se v cestě jako hůlkou podpíral.
Jak sobě čarodějník nabral, co potřeboval, vylezl na vrch,
šlehnul tím prutem třikrát po zemi, a hned se sestoupila-,
potom zaplatil tomu člověkovi a šel pryč. —Jak ten člo
věk přišel domů, položil ten střecbýl ,na okno. Přišel
kněmu soused aptal se ho, odkud má. tak pěknou hůlku.
On mu pravdupověděl,kde a s jakou příležitostí
k ní přišel. Soused mu pravil: „Mně se zdá, že jest to
stříbro; vezmito a dones do Jičína k zlatníkovi:
jeli to stříbro, on ti to dobře zaplatí.“ Zlatník vida člo
věka sprostěho, podal mu 100 zlatých. Ten jak slyšel

*) Báča jest dozorce a ředitel na salaši; pod ním jsou;
valaši čili ovčáci.
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100 zlatýchjmenovat,zůstal celý zapomenutý;
zlatník si myslil, že se mu to zda býti malo, podával mu
200 zlatých. Člověk sebral peníze aodešel. Doma povídal
ženě: „Kdybyještě jedenkrát ten člověk přišel, plný měch
bych sobě těch střechýlů nabral.“

Po roce zas k němu ten čarodějník přišel na noc.
Chlap ho co nejlíp mohl obsloužil aprosil, aby
jej s sebou vzal. Skoro ráno vzal si chlap měch a šel
s černokněžníkem na Radhošť. Na Radhoěti dělal černo
kněžník také ceremonie (obřady) jak p0prve; země.se
rozstoupila, a chlap i s černokněžníkem tam vlezl. Včil
se chlap nedal pohízeti, než co nejvíc mohl střechýle
lámal a do měchu ukládal. Černokněžník jak nabral, co
potřeboval, volal na chlapa, aby již šel; ale chlap hor
livě střechýle lámal a neposlouchal. — Zas po druhé
volal —-—zas po třetí volal na chlapa. ale chlap se
nebral jít 'na horu. Černokněžníkna chvíličekal,
potom šlehnul prutem po zemi, země se sestoupila a chlap
zůstal v zemi zavřený. -— Chlap, jak viděl, že je tam
tma, poznal, že ho černokněžník do země zamknul, lezl
sem tam, šmatral a přišel na množství děr, a tou nej
prostrannější dírou dal se lězti; ale měcb se stříbrem
nechal tam. To si můžeš pomysliť, jaké to lezení bylo
ve tmě. Když slunce vychodilo, vlezl s černo
kněžníkemdo země, a když slunce zachodilo,
a valašipřihnali na malou Vo lařku *), slyšeli, že člo—
věk k živu Bohu o pomoc vola. Hledali sem tam,
až jej konečně vjedně díře našli; tož uťali jedlici, udě
lali z ní strzub**), a ten strzuh do té díry pustili,

*) Volařka, jméno jednoho salaše.
**)Strzub jakasi ostrev.
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a tak po tom strzubě ubohý člověk opět na vrch celý
utlučený a uškrabaný vylezl. *)

9. Havránkův potok & Mecickův grunt.

Jednou chytili dva zbojníky. Jeden umřel ve vězení,
adruhý byl oběšen vBrně. Když ho již měli oběsiti, prosil
o milost, aby mu povolili několik slov promluvit. Když
mu dovolili,volal: „Kdo jetu z Hukvaldskěho pan
ství, necht jde k Havrankovu potoku do Frenštatských
hor, tam najde dvojatou jedlu, pod tou jedlou jest veliký
poklad, a ten si může vzít; ale z těch peněz ať da po
staviti kříž. Potomaťjde do Pasek Rožnovských,
v Mecickově gruntě je křiva jedla, pod tou jedlou těž
velké peníze jsou schovaný, ty sobě může také vzít. 
Jakýsi člověk z Frenštátu to slyšel, a jak přišel domů,
hned šel do Havrankova potoka a ten poklad si vzal.
Potom prý z těch peněz postavil ten svatý kříž na —po
mezi; ale na Mecickův grunt se nemohl dostati.

lo. lndich (modřil) na Radhošti.

Před dávným časem přišel do Dolních Pasek
Rožnovských k bednařoviČeledňakovi jakýsi
člověk a ptal se ho, jestli vl'o Škareděm na Rad
hošti. Bednař mu odpověděl, že on dobře ví, kde je

*) Zdali možno, živěji vypsati nebezpečné nasledky la k o
most: a přílišné baživosti po zlatě, po stříbře,po bo
hatství, nežli v této pohádce se děje?
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Škaredé *). „Když vy, příteli,"lpraví ten člověk, „o tom
Škareděm víte, prosim vas pěkně buďte tak dobrý: a do
veďte mne tam.“ — „A co si 'vy člověče myslíte,“ odpo
vědělbednař, „že ja mam kdy postavat? Vždyť
ja nejsem z poštavky živi“ — „Nó, příteli.ne
bojte se,“ řekl cizinec, „já vám dobře zaplatím; jen
pojďte a doveďte mne tam a vemte s sebou měch.“ —
Když mu slíbil dobře “zaplatit, tož bednař pověsil měch
na rameno a šel s ním. Jak tam přišli, cizí člověk vyv
tahl z kapsy knížku a cosi v ní četl; potom chodil sem
tam, až přišel k močarku. Tož svlekl se sebe oděv '
& odebral drn s toho močaru. Potom jak hlouběji v zemi
hrabal, vytahoval jakousi přimodravou hlínu, z které kulky
tlačil. Jak těch kulek nadělal, co jich potřeboval, ukla
dal jich do měchu a povídal bednařovi: „Příteli, ukažte
ten svůj měchl“ a též mu do něho několik těch kulek
hodil a řekl, aby si to domů vzal. -— Cizinec odešel,
& bednař rozhněvaný zůstal tam státi. Potom pravil:
„Co? snad mam to v tom měše nést domů?“ popadl
měch, vysypal kulky na zem a doložil: „Také hlíny je
u nas v Mokrem dost, nepotřebujiji odtud nosit.“ -
Jak přišel domů, našel v tom měchu ještě jednu kulku.
Když ji až domů donesl, nevyhodil ji ven, ale položil ji
na pec a pomyslil si: „Může tím žena ohniště omazaů“

Jeden barvíř z Rožnova potřebovalkad', a při“
šel k tomu bednařovi, aby mu ji udělal. Když u něho
seděl, viděl, že děti modrou kulkou po zemi koulejí.
Vzal ji do ruky, ohlédal ji na všecky strany a pravil:
„Jakubel kdes ty tu kulku vzal?“ — ,Ledajaký šlak

*) Škaredé se jmenuje příkré. stráň pod Radhoštěm
kFrenštatu a hol' vrch, na němž svatý kříž stojí, až po No
řičí jmenuje se adhošť.
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přijde na pokušení,“ odpověděl beduař; „přišel tu jakýsi
člověk a prosil mne, abych ho dovedl do Škaredéhio,
že mi zaplatí. Jak-jsem ho tam dovedl, dělal z hlíny
takové kulky, jako tut ta jest. On si toho moc nabral
a mně tež dal, abych si vzal; ale ja jsem to tam vy
sypal: což bych ja to domů nosili“ —- „Oh, Jakube,
kdybys byl toho nabral,“ řek? bar'viř; „prodej mi 'to,
prodej, a co za to chceš ?“ — „Aj což na te hlíně; také
sídostv Mokrém, kdyžbuduchcet, nakopu. Jestli
se vám líbí, vemte si to.“ — „No, abych ti, Jakube, po
věděl pravdu,“ pravil barvíř, „to je indlch (modřil):
tož si přijď v neděli pro peníze.“ — V neděli odčital
barvíř Jakubovi 25 zlatých, a svým dětem povidával, že'
to byl ten nejlepší iudich, co ho kdy míval.—
Potom Jakub šel do Škaredého na indich; ale již
nemohl ani toho místa najít.

Také se povida, že jedenkrate ve Škaredém pře
šly ovce přes jakýsi močarek a že měly všecky nohy
modre, jako by jich byl barvíř obarvil.

II. 8 Radhoště za hodinu v Praze.

Jedenkrate, jak vulaši') připouštěli ovce ke ko—
šaru**), přišel k nim jakýsi člověk a pravil: „Valaši,
kolik jest hodin?“ — Oni mu odpověděli, že jest myslim

*) Valaši jmenují se vůbec obyvatelé hornaté krajiny,
jejíž středemjest město Rožnov; obzvlášt pak nazývají se
valachy pastýřové ovce na starosti mající čili
ovčáci _

' *) Košar jest ohraděné místo na salaši, kde ovce
o polednach a v noci stojí, odkud se otvorem po jedné vypou
štějí, aby jich valaši podojilido galet . Salaš jest okres
navrchu kpastvě jednoho léta vykazaný. aleta jest nádoba
dřevěná., do n'ížto se ovce dojí.
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' 11 hodin. — „A já musím dnes o poledni obědvat v Praze,“
řekl člověk. — „Ho, ho !“ smáli se mu valaši,_ „to sotva do
Rožnova dojdetel“ — On pak shodil se sebe plášt aroz
prostřel ho po zemi, potom sednul naň, vytáhl z kapsy
'píšťalku a pískal. Jak začal pískat, taký větřík se udělal
a plášť okolo něho ohrnul; ale on pořád pískal, a ten
vitr ho pořad výše a výše zdvíhal, až se jim 'fv po
větří značil jako malé jehuě, potomjak vrána
:a naposledy jako kulička, až se jim s očí ztratil.

I2. I-Irkodajovy kočáry.

Za starých časů přišel jakýsi člověk na Dolnou
Bečvu a ptal se, jestli ví někdo o Hrkodajových
košařích*). Jeden člověk ho tam zavedl. Jak tam
přišli, vytáhl ten cizí člověk jakési spisy, a když vnich
početl, chodil křížem a křížem, až přišel na takou slat
vinu**). Potom kázal, aby mu šel uarubat suchých
drev javorových. Jak ten s těmi drvy přišel, viděl,
že ten člověk s té slatviny hlínu vytahuje, a dělá z ni
iúlce“*). Potom naložil vrstvu těch javorových drev
a vrstvu těch šúlců a podpálil to. Pak vytáhl peníze,
dobře mu zaplatil a řekl: „Příteli, když o svatém Janě
přes tu slatvinu ovce přejdou, více na ratičkách 'i')
odnesouzlata, nežli zač to panství stojí.“ '

-*) Hrkodajov košáry bývaly za starých časů na
Radhošti na stráni o Černé hory.

**) Slatvina čili s]atina, louka najamách místoba
řinaté; také soká tráva na ta 'ch místech rostoucí.

***)ŠŠtilec, šúlek, šú všecko, co jest krátké a
okrouhlé, šiška.

+) Ratičky čili ratice jsou rohovitéčástkyna nohách
a ovcí, u volů, u sviň a t. d.Kulda1.3

\
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I3. Kamenář pod poustevnou.

Byl jeden kamenař. Dělal kamení velice těžko již
16 let pod horou, na které býval poustevník. Když teu
kamenař tak těžko dělaval, poustevník se častokráte na
něho díval a bylo mu ho líto. I modlil se, aby mu Bůh
dal nějaký poklad, aby tak těžko nemusel dělat. Najednou,
jak kamení dělal, vyvalil se 'ze skály poklad; kameuař
nechal všecko nečiní ležet, sebral peníze a tam ten pryč.
Šel hned do města; za krůtký čas si koupil dům, hodoc
val, pil, co se mu nejlíp líbilo, zjednal si krasne panske
šaty, na Boha zapomněl, z hospody do hospody chodil
a do velikých hříchů a nepravosti padl. Poustevníka na
poušti to velice mrzelo, když viděl jeho život. Zase modlil
se, aby Pán Bůh to nějak od něho odvrátil, poněvadž to již
dlouho trvalo. Poustevníkovi zjevil se ve snech anjel a
řekl, že oba dva, poustevník a kamenař, na zatraceuí při—
jdou, proto že poustevník se modlil, aby Pán Bůh tomu
kamenaři ten poklad dal, a že kamenař ho zužitkoval
]: hříchům a nepravostem. Poustevník se tím více mo
dlíval na kolenou, aby to Pán Bůh nějakou jinou
stranou změnil a kamenařovipoklad odjal. Jednou,
když kamenař v hospodě jednu z těch nejšpatnějších ra
dostí užíval a všecky peníze při sobě měl a jich rozha
zel, udeřil hrom z čista jasna do jeho domu, &
všecko,_comů, spalilo a na prach se uvedlo na ža
dost poustevníkovu. Když již ničeho neměl, teprv si. na
Pana Boha zpomněl, vyšel ven a povídal sám sobě: „Co
včil začnu?“ Stal dlouhý čas a přemýšlel, co mědělať.
Prodalse sebetyjaty a sebera sebe, ženu a dítky,
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šel do skůly zas. Přijda ke skule, kleknul na kolena a
modlil se, aby mu Pán Bůh jeho hříchy odpustil. Potom
začal dělat ve skále zas jak prve, a dělal v ní ještě deset
roků zas tak těžko jako prve. Poustevník ale musel deset
roků na písku klečet, než mu anjel zvěstoval, že jsou oba
šťastni. V jednu hodinu jich Pán Bůh na věčnost povolal.

l4. Sirotsk v Radhošti.

Kdysi se stalo, že byli dva bratří; jednomu bylo
Mach') a druhému Jan. Mach měl dva chlapce a
Jan měl čtyry děti. Mach se roznemohl a požádal svého"
bratra Jana za poručníka svým dvěma chlapcům, a ode-'
mřel. Žena jeho umřela také již před rokem. Když Jan
se vratil od bratra zemřelého domů, žena se ho ptala:
„Snad ses nestal poručníkem'P“ — On odpověděl: „Což
myslíš, že necham ty ubohé sirotky zahynouť? Vždyť jest
to moje krev! Včil budeme rozprávět o jiném, seberemli,
obě děti ksobě; či jicbrozdame lidem cizím?“ — Na to
odpověděla žena: „Toho staršího bych ještě vzala, ale toho_
mladšího nechci !“ (Měla rozum, ale na druhou stranu, řekl
vykladač). Na to on jí řekl: „Nerozmýšli o tom, ja si
přivedn oba dva.“ — Žena povída: „Nedivila bych se,“
kdybys vzal toho staršího, toho mladšího by si mohl vzíti,
kdo by chtěli“ -- Ale muž odpověděl: „Víšli ty, že nám .
ten mladší může být lepší nežli ton starší?“ — Žena po;
vída: „Ale jak by nám ten mladší mohl být lepší? Starší
již má 14 roků, a ten mladší ma teprv dva roky!“ -7
Muž pravil: „Mila brachu, víš, že jsem jejich strýc

*) Mach: Martin.
3%
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aže se musímoně'postarať chtě neb nechtě; ja si
jich vezmu oba dva k sobě.'

Když jich k sobě sebral, měl jich devět let; starší,
Josef, vydělal si dobře, co dostal od strýce svého; a
mladší, Míchal, v posledním čase také již pomahal
v menších pracích. Ale tu přišly zlé časy, kdy bylo se
všemi bídnými*) lidmi zle. IJan musil na konci svou
krávu odprodat. Tu přistoupila žena k němu a pravila:
„Vidíš, byloli nam třeba, těch dvou dětí míti? Povídala
jsem ti, neber jich! Včil nemůžeme ani svých vlastních
dětí uživiťl“ — Ale muž jí odpověděl: „Co se nad tím
staraš, vždyt víš, že místo") těchdětízůstanenam;
musím ho odkoupit ajim vyplatiťí“ — Na to žena: „Zdali
by nebylo líp, toho mladšího chlapce se zbýt? Přišlo by
nám to lacinějil“ _Muž pravil: „Zpomeň sina to, vzali
jsme jich v dobrém čase, zdali by to nebylo hříchem před
Bohem apřed světem, zbýti se jich ve zlém čase? Co by
řekli lidé?“ — Ale žena na tom stala, aby ty děti přišly
pryč. — Muž tedy řekl: ,Víšli co, ženuško, aby bylo všady
dobře, zavedu toho mladšího do hor.“ — Ona povída: „Pro

"sím tě, kam pak ho zavedeš? Zavedeš ho asi dvě hodiny
cesty, aon zase přijdel“ — Muž odpověděl: „Zavedu ho
dale, odkud se nikdy více nevrátí! Od Boha jsem toho
sirotka přijal, Bohu jej nyní zase odevzdaml“

Druhého dne, než svítalo, mluvil k chlapečkovi desíti
letému: „Míchale, půjdeme spolu, kdybychom vtom Rad
hošti nějaký poklad najíti mohlil“—- Míchal netušil nic
zlého a šel s veseloumyslí se strýcem svým. Když při
šli k díram na Radhošti, rozsvítil strýc světlo a všel do

*;Bídný lid t.j.chndý lid.** Místot. j. chalupa.
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nich i s Michalem. Tam slezli po chatrněm řebříku do
hlubiny, chodili dlouho, a prolézali mnohe jeskyně, až
přišli k podzemní řece, přes kterou úzká. lavka polOžena
byla. Za vodou řekl strýc: „Michale, sedni si tu na té
skále; zdemaš chleba a zahýbák'), zatím pojez, a jů
se půjdu sám dale podívat.“ — Michal ostal sedět a po
tmě krajel si chleba a jedl. Nešťastný chlapec dlouho
očekával strýce svého, až by se vrátil kněmu se světlem;
nechtěl se ani 8 místa pohnout, neboť se bal v te černě
tmě. Toužebně naslouchal, přichazui již strýc, ale ten ne
přicházel. — Tu sobě pomyslil: „Snad mne sem strýc za
vedl, nechal mne tu a odešel domů!“ ——Při té myšlence
vlasy mu vzhůru vstávaly; vzchopil se a hledal cestu
z Radhoště ven. Ale tu nebylo možna nalezti. Jak se
měl bez světla prodírati těmi jeskyněmi? Jak měl nalézti
úzkou lavku přes řeku, a řebřík zjeskyně vzhůru? Místo'
co měl jít k řece, vzdaloval se ji pořád více; to zpozo

'roval teprv potom, když již jekotu její hrubě auineslyšel.
Unavený sklesl na mokrou zemi, položil hlavu na stnde-_
nou skalu a plakal hlasitě. Potom zase vyskočil a šel
zpatky. Když po tmě v pravo v levo hmatal, uklouzla
mu noha, a on spadl se skaliny dolů; když letěl, chtěl
se zachytit a utrhl dva veliké střechýle, které se mu ulo
mily. Nevěda, cočiní, uschranil je ve svém zajdaku“)
a šel dale. Blížil se k řece, nebot její jekot pořad více
a více slyšel, až pak omakal, že jest u vody. Ale včil
nemohl najíti tu úzkou lávku, po které ho strýc byl při
vedl. Zmužile skočil do vody a šťastně přeplaval na dru—
ho_ustranu. Potom přišel kuebezpečnemu řebříku a jako

*) Zah ýb akzkřivákznůž, který se zavírá..
**) Zajdak t. j. mošna, mošhíče pastýřska. U Chorvatů

za j a : vzadu. Zajd a : břemeno.(Jungmann)
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kočka hned byl na hoře. Když byl ještě půl hodiny hle
dal, makal a přemýšlel, vyšel, na venek z diry, ale měl
ruky a nohy dodřené a zkrvacené & třasl se zimou &
strachem přestalým. Věil padl na kolena a děkoval Panu
Bohu za to, že ho vyvedl a že nezahynul v Radhošti.
Potom si sedl, jedl suchý chléb, co mu ještě v zajdaku
zbyl a rozvažoval si, co má. dělat. Věděl, že ho strýc
nechce, a proto si umínil, že půjde dále do světa, že se
přece nějak obživi. Na to všecko, když byl celý den hla
dový chodil a bloudil, přišel na jakýsi hrad, vyptal si
kus chleba od služebníka, a posadil se na kámen rožný.
Když vytahoval ze zajdaka zahýbálk, spatřil služebník ty
dva žluté střechýle v jeho zajdaku a ptal se ho, co to
ma. Služebnik je obracel na všecky strany, potěžkaval
jich v ruce, ukazoval jiným, až pak konečně šel'je uka
zat pánovi. Pan teho hradu dal jej k sobě přivést. Když
ho k němu přivedli, tazal se ho pan, odkud by ty dva
kusy ryzého zlata měl? Michal vypravoval, có se s nim
stalo a jak k těm střechýlům přišel. To vypravovanipo
h_nulo panem tak, že si ho vzal za vlastniho, nebo! sám
byl svobodný a neměl žádných děti. Zlato mu odprodal
:. penize dobře na úroky uložil. Také jej dal ve všech

_potřebných vědomostech vycvičit. Michal již byl na tom
hradě celých 17 roků. Když pak dochodilo sedmnácté
léto, pan se roznemohl. Všecko majetstvi své odporučil
Michalovi apřikazal mu, aby byl střídmě živ ana bídný
lid aby pamatoval. Michal sobě pomyslil: „Kterak bych
neměl na bidný lid pamatovat, když jsem sám z bídy
& včil jsem se stal bohatým panem?“ — Do čtrnácti dni
byl pan pochován.

' Dvě léta bylo tomu,! co byl Michal svým panem.
Jednoho dne stal v okně a díval se na nahradi. Tu
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přicházel do hradu stařec bídný v šatech roztrhaných.
Jeho bída jím velice hnula a hned rozkazal vratnému,
aby ho k němu nahoru přivedl. Když stařec do jizby
vstoupil, Míchal- poznal, že jest to jeho strýc; ale strýc
Michala nepoznal. „Smilujte se, milostivý pane,“ prosil
stařec, „nade mnou — nad starcem hladovým: Pán Bůh
vam to zaplatil“ Míchal pravil: „S radostí chci vám dát
užíti potřebného jídla apití; zatím se posaďtel“ — Potom
zavolal služebníka, dal mu klíč a potichu mu naporučil,
aby donesl zjeho zajdaku, který sobě i s valašskými šaty
na památku nechal, zahýbak, a sedl si k stařečkovi,
kterýž mu vypravoval, jak býval zamožný, jak zlými časy
upadl do chudoby a jak soudem o všecko přišel, tak že
místo své musel prodati a včil že musí ptaným chle
bem*) se živiti. — „Nemateliž žádných dětí?“ ptal se
Michal. — „Ach Bože,“ pravil stařec, „měl jsem čtvero
dětí; tři mi zemřely na neštovice a čtvrtý jest ničema,
který se ani o Boha ani o svého starého otce nestará.. —
Zatím donesl služebník jídalo apivo. Michal sam starcovi
podal chléb a zahýbak, aby si krajel. Stařec vzal zahý
bak do ruky, díval se naň, zbledl jako stěna, neboť po
znal znamení, které svou rukou do něho vpalil — a jako
zmamený sotva vykoktal slova: „Milostivý pane, kde se
to ten nůž vzaliw — Michal odpověděl: „Což pak je vám
„potom noži? Nůž jako nůž!“ — „Ne tak, ne tak,“ zvolal
zoufale stařec, „pro Boha živého, povězte mi, kde se tu
ten nůž vzal? Povězte mi to, a nemučte mnel“ — Michal
již se nemohl déle zdržet a zapírat, &proto zvolal: „Otče
Jane, neznateliž sirotka Michala?“ —- Strýc se ulekl,

*) Ptaným čilivyproseným chlebem, žebrotou
se živit-i.
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poznal Michala abanbou istracbem padl před ním na ko-.
lena. Ale Michal ho pozdvihl, obejmul apravil: „Strýčku,_
nebojte se nic, ja jsem vám již dávno odpustill“ Stařec
se posadil, ale do jidla již neměl chuti. Michal ho podržel
u sebe až do smrti, a když se dověděl, že starší jeho
bratr Josef je ve službě, i toho k sobě vzal do hradu.
Strýc však nepřečkal celý rok na živobytí, ale umřelaspoň
s tou radosti, že Michal v Radhošti nezahynnl, což ho před
tím v jeho bídě nejvíce trápilo dnem i noci.

|5. čertův mlýn.

Pod starou huti bydlela matka sjedinou dcerou svou.
Byla u nich přástka a sešlo. se několik děvčat. Přícho
dili k ním také mládenci na posezenou a obirali
se nejvíce s ostatními děvčaty; domaci dcery si nikdo
nevšímal, že byla již v letech a nebyla tak hezka. Byla
_velice mrzutá., že ta mlada chasa ji dožírala, a řekla;
„Kdyby sam čert přišel, hned'bych ho chtělal“ Tu se
stalo, že k nim přišel myslivecký mládenec. Ten hned
se měl k dceřidomácí a otřepaval ji pazdeří se
zástěrky. Ona tomu byla rada. I ptal se ji myslivecký,
zdali by si ho chtěla za manžela vziti. Děvče odpově—
dělo: „Milý pantato, ja se nebudu vdávat“ Matka zatím
na něj pobledla ařekla: „Pane, vy se mi jaksi nelíbite;

,vyť nemáte obchodu dle našeho způsobu; pro vas ne
hodí se dcera ma.“ — Myslivec odvětil: „Proč ne? Dcera
vaše se mi líbí, proto, bych si ji rád vzal.“ -—Matka pra-
vila: „Dcera se vám líbí, ale ona ukazuje, že se vy jf
nelíbite. Myslivci __nemají svého domu a musejí se po
světě tlouci.“'— Myslivec obrátil se k dceři a ptal se
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ji zase, zdali by si ho nevzala. — Dcera“ pak řekla: „Ne
nuťte mne, ja se vdavat nebudu,“ -— Myslivec ale při-_
mlouval jí, že jest bohatý, že se uněho bude dobře míti,
že jí zaopatři, co srdce rači. — Matka by se ho byla.rada
zbyla, a protořekla: „Jsteli tak mocný(pan, 'dokažte to..
Postaviteli tamhle na tom kopci za 48 hodin mlýn, aby.
se v něm mlelo, dám vam dceru svou.“ — Dcera také
přisvědčila: „Ano, potom za vás půjdul“ — Myslivec
odešel. Na druhý den přišel knim starý strýček a tomu
vypravovala matka, co se jim bylo včera přihodilo, apo
psala mu zevrubně myslivce. Stařeček se hned křižoval,
apravila „Nepodlvala jste se mu na nohy? Nemělli snad
koňské kopytoP'Teď již vím také, co jest ten starý že
brak, který dnes od Božího rana po Bečvach chodí a
všecky kohouty skupuje. Vy máte také kohouta, až k vam
přijde, neprodavejte ho, ale schovejte ho raději pod bečku,
aby vám ho nevylondil.“ —-Přišel člověk žebrak avolal:
„Mate kohouta?“ — „Nemame, zabili jsme ho, tuze nam.
sk ře kal za ušima; ale nebudeme dlouho bez něho; až při
nesou kohouty ke kostelu na prodej, koupíme si jiného"
Žebrák odešel, a dcera běžela na podlahu a dala kohou
tovi jist. Když se vrátila, napomínala ji matka: „Nepou
štěj ho, ještě tu chodí člověk ten a nedá. pokoje.“ .

Čas dochodil a myslivec stavěl mlýn. Matka vzala
kohouta a vyhodila ho na střechu. Kohout začal zpívati.
Čert pravě nesl skálu, kterouž měl řetězy opasanou na
zádech; ale jak kohout zazpíval, klesla jeho moc, tak že
s kamenem upadl a nemohl mlýna dostavěti. Skala ta

_ostala pod horou ležet až do dneška, a v ní jsou vytla
čeny zada a'čřetězy, jak ji zlý duch na sobě připnutou
měl. Nahoře pak již “byl skoro dostavěný mlýn a struhy
vykopány, a u mlýna byla chalupa, v které strašilo, tak
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že tam žadný člověk ani bývati ani nocovati nemohl,—
v létě ani v zimě.

Přišel 'pak jednoho večera vysloužilý vojak cestou
pod horou a mluvil sam k sobě: „Kde pak ja hříšný tu
budu nocovat? Přítele tu nemam, ajíst nemám co; půjdu
někam kus jídla sobě vyptat.' Šel s Kněhýně na Záhor
sko a prosil: „Buďte tak dobří a dejte mi něco jíst, a
potom půjdu do chalupy nahoru, abych tam přenocoval“
Řekl mu hospodář: „Nemožno tam přenocovat, jest tam
ukrutna hrůzal' -—Vojak ale pravil: —„Jase tam přece
dam, ale dnes ještě ne, napřed se přichystam.“ Šel do
Frenštátu, koupil si tam hromničku a přišel na třetí den
zpatky. Lehl si do baraku afajčil. Začal kouřit—plesk
po dýmce, dýmka mu vypadla z úst na zem. „Ty hloupý
blazne,“ zvolal, „byl jsem tolik let vojákem, a ty mi
dýmku vyražíš? Počkej, počkej, však my si trefíme.“
Rozsvítil svíčku, pomodlil se, zapálil si a kouřil. Zase
plesk po dýmce! — „Počkej,“ buboval, „po třetí mi ji
nevyhodíšl“ Zapalil si tabák rozžatou svíčkou a obešel
do kola. Za chvíli to klepalo na dveře, neozýval se; kle
palo se po druhé; mlčel. Až když po třetí se zaklepalo,
promluvil: „Kdo co potřebuje, .at přijde ve dne.“ Dveře
se otevřely, a vstoupil do jizby pocestný myslivec. na
němž vojak koňské —k0pytodobře znamenal; i ptal se
ho: „Proč jste sem přišel?“ — Myslivec odpověděl: „Za
bloudil jsem a chci s vámi tu přenocovat.“ — Vojak
vstal a řekl: „Když jsi sem přišel, přišels, ale bati se
nebudeme.“ Vzal svíčku a pleskl myslivce, který hned
ostal v postavě ďabla ve vší šerednosti p d ním stati
a mluvil: „Mohla mi toho'í nedělati; propust mne, a ja
necham tebe na pokoji a_ty mne.“ — Vofak odpověděl:
,Nepustím tě, až se mi zavážeš, že každého člověka
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nechaš na pokoji, co svět světem bude.“ Dabel se ztratil,
.a na stole ležel pecen chleba a hrudka sýra. Vojak pravil:
„Když sis to nachystal, přijď a jez.'l Potom' pokapal
chléb ten hromniěkou a chléb i se sýrem ztratil se, a
nastala bouřka ukrutně.. Vojak vyšel pod širé nebe, aby
na něj chalupa nespadla, a nebylo mu nic. -- Šel k foj
tovl a vypravoval, co se mu tam přihodilo, aby tam šel
:. se přesvědčil, že tam již nikdy více křiku nebude. Do
roka vojaka dobře chovali, a viděli, že jim z mlýna a
a chalupy zlý “duch nebude nic více škoditi.

'I6. Čertův mlýn.

Na Radhošti byl mlynař velice bídný. Když byl v nej
větší bídě, přišel k němu čert a pravil: ,Mlyněřl, proč
jste tak smutný?“lMlynař: „Jakž nemam být smutný? '
mám devět dětí a živobytí žadné; co si mám počnouť?“ —
Čert: „Víšli co, ty již tak dlouho živ nebudeš, prodej mi
ten mlýn na tři sta let.“ — Mlynář: „Dašli mi hotové pe
níze?“ — Čert: „Což bych ti hotových nedal; kdybych
peněz neměl, nekupoval bych mlýn od tebe. 00 pak žadaš
za ten mlýn na těch tři sta let?“ — Mlynář: „Abych
neošidil ani sebe ani tebe, přestanu na tom, co na
třikrát uneseš.“—Čert: „Tys davno hloupý, kdy
bys byl řekl, abych ti snesl všecky peníze, co jsou pod
naší mocí, gnohls jich míti všecky.“ —Mlynař: „Myslím,
že bych ti to nebyl řekl, kdybych to byl věděli" —
Čert: „J se stalo; chcešlity penízednes neb zejtra ?“—
Mlynář: „Pravda že dnes; zejtra muslm zaplatit, co jsem
dlužen! —— Čert mu přinesl třikrat peněz, mlyuař je
přijala řekl: „Ale víš co, do smrti “játi odtud nepůjdul“ —
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Čert: „Však jf tě odtud vyhánět nebudu-; ale horší jest
to, pane mlynáři, nemáme žádného svědka.“ — Mlynář;
„Nepotřebujemelžádných svědků; až budu testament dělat,
postavím to do něho,. že děti odtud odejdou pryč.“ —
Stalo se, jak mlynář povídal. Na druhý rok umřel, a po
stavil do testamentu, že děti mají ze mlýna pryč. Čert tam
přebýval dvě sta let.

Za dvě sta let šel jakýsi husar : vojny, a ten měl
jednu nohu dřevěnou, ustřelenou. Přišel na Doluobečvau—
aké fojtství a povídal: „Prosim pěkně o nějaký obědl“ —-—
Foj't') se ho tázal: „Pane hus'aře, co si poručíte ?“ —
Husar: „Však víte, že jsem chromý voják: co mi dáte,
s tím budu spokojen.“ _Fojt: „S radosti vám obědda
ruji, jenom mi oznamte, co jste slyšel nového ve světě.“ —
Husar odpověděl: „Na-všecky strany vojny, jak vám po
vědomo; ale spíš vy budete něco nového tady u vás vě

. dět.“ ,— Fojt řekl: „Což bych tady věděl u nás nového,
chyba jeden mlýn tady máme, a vněmpřebývájiž
dvě sta let čert, a ještě má být vněm sto let.“ -—Husar:_
„To jsem já ten, co by rád tak starého čerta viděl.
Pane fojte, "dejte mi posla, chleba a světla, co bych se
šel do toho mlýna podívat.“

Posel s nim šel, nesl mu potravu, nápoj a světlo,
a šli. Jak přišli čtvrt hodiny'cesty od mlýna, povídal
posel: „Pane husaře, hen (tam) je ten mlýn,“ a ukázal
mu prstem. ——Husar: „Což je mi po vašem ukazování,__
musíte se mnou tam jít.“ -- Posel pravil: „Kdybyste mne
hned v tu chvíli zabil, tam .s vámi přece nepůjdu! —
Což busar měl dělat! vida, že člověk má strach, sebral
své věci a šel tam sám. '

*) Fojt :: rychtář, starosta.
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Kdyžpřišelhnsardo mlýna,“nebylo tam žádného
doma; vzal své věci, položil na stůl a rezžal světlo.
Seděl sem do desate hodiny. Přišla desátá hodina, kdosi
klepal na dveře.Hnsar vola z pozastola: „Jsili ten
čert. přijdi ke mně do jizby, víš-, že ja jsem starý husar
chromý! —Když vešel-do jizby, povídal husar: „Ty jsi
čert; povida se, že jsi špatný; vždyt ty msi španělské šaty.“
(Přišel v zelených šatech.) —- Čert odpovida: „Pravdat,
pane husaře; dnes je 14 dní,—dnljsemza ty šaty 100 zla
tých stříbra.“ - Husnr povida: „Proč pak ty odchazli
z toho mlýna?“ — Cert odpovida: „Jů mohuli zde ve
mlýně pořád býti, když mám praci jinde a bez “toho zaa
ných melců' nemam; ale ještě tn budu 100 let sem a
za 100 let tu budeme čtyři.“ ——Husar řekl: „Žádné kon
trakty dnes nebudeme dělat, můžeš se hned odpravit."ll—
Čert povídal: „Ty mi tu žadných fnků dělati nebudešl“ —
Husar řekl: „Myslím, že se tě nebojím; dávno již “jsem
si žádal, takového čerta vidět, jak ty jsi.“ -- Cert: „Což
tynechceš smlouvy držeti se mnou ?“ — Husar: „Pravdať
že nechci.“—Čert: „mu, cojsemje?“—Husem „Dobře
vím, že jsi čert; ale můžeš odejít, chcešli, po dobrotěl' —
Husar byl ve v'lře stalý a znal čerta slovy
svazať, vstal a šel s ním na mlýn a mlel, až mu půl
řiti umlel. Čert ho prosil & volal: „Ale, pane husaře,
vždyt mne pusťte, pokud svět světem bude, do
toho mlýna nepřijdn.“ — Husar, když se mu' tak zavázal,
propustil čerta. Když čert—utíkal, přišlo -mn přes Radhošť
jíti. Přes vrch nesl kovář měch kovůřský a uaptal ei
'ievce, by“mu pomahl nésti. Když ten měch nesli, velice
pršelo. Kovářpovídal :“„Co uděláme? měli bysme zmok
noukroztůhueme měch : vlezemeoba- do ;něhol'. Ale
hlavy přece nechali ven." aby' se -nezadnsilí. - Tn přiio'l
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k nim čert, díval „se na ně a povídal: „Již jsem tak
stary čert; pamatuji třikrat město a třikrát hory na tom
místě, ale ještě jsem takoveho zvířete neviděl, co by mělo
dvě hlavy a jeden břuch (jedno břicho). du se eptat
své stařeny, jestli ona ho kdy viděla.“ -— rt odběhl,
ale kovař “se ievcem nečekali, až se navrátí; vylezli, po
rvali měsh a utekli pryč; mělit strach, že jich sebere.

I'I. Janíček s voničkou.*)

, Byl jeden král a ten- měl velice hezkou dceru. Před
volal všecky sousední prince, aby se na ni přišli podivat,
kterému by se líbila. Ti princi se sřekli, který .z nich ji prv
uvidí, že ji dostane. Jeden ztěch princů hned sidal udě
lat valašské šaty: klobouk široký, nohavice
kratke až po kolena a burou haleuu**), krbce***),
kopicej'), palici a brunclík zelený-H). Tak
spravený šel cestou, a vzal si čtyry bochníky chleba. V cestě
potkal žebraka, a ten' ho prosil o kus chleba. On mu dal
jeden bochník a jeda dale, potkal druhého žebrakar, ten
ho zase prosil o kus chleba. Dal mu druhy bochník a
jeda dale, potkal třetího žebraka: ten ho zase prosil o
kus chleba. Dal mu třetí bochník a jeda dale, potkal
čtvrtého žebraka; ten ho zase prosil o kus chleba, a on
mu dal čtvrtý bochník. Poslední žebrak dal mu kara.

*) Vonička jest kytečka.
") Bura halena t. j. tmavě šera čilitmavošedahalena.

(Jungmann.)
***)Kr ec čili krbeczbačkor, podšlapkyz kože, na

způsob san alů—_ Bundschuhe.
+) Kopice: húněnépunčochy—papuče.

1-1)Brunclík jest vesta bez obojku, jak se v okolí
Rožnovském říka, t.j. bez límce. , _



47

b_ač, palici, píšťalka a mošnu, a řekl: „Koho
tim karabačem pobiješ, každý mrtvý ostane, tu pa
lici když strčíš do země, budou se ti kolem ní ovce
samy pasti; na té pištal'be když budeš piskati, ovce ti
budou jak chceš skakati, a do te mošny když du sýra,
nikdy ho nevyjiš.. _ Šel do zámku, kde ten kral s tou
krasnou prinčkon býval a prosil o službu. Dostal službu
za paseka, a říkali mu J au. Když tu službu měl, hnal
své stado ovec na pastvu apasl. Přišel kněmn myslivec.
On mu. dal zmošny své hodně sýra a prosil ho, aby mu
zapasl*), že se půjde podivat někam na ptaky, že o
jedněch vi. Tož ten myslivec mn zapasl a Jan šel
tam dalej se podivat. Spatřil tam v hoře veliký dům,
a v tom domě stál obr a vařil si něco na rendlíku.
Obrjak ho zhlidl, popadl šin**)' železný, veliký, chtěl
ho zabít a volal: „Cos ty škvoře malý tudy' chtěl?“ —
Jan nemeškal, šústnul ho tim karabačem azabil ho hned
do smrti. Potom šel odtud pryč za svými ovcemi. Na
druhý den šel zase do té hory a zas tam uviděl druhého
obra; i ten si vařil něco na rendlíku a jak ho spatřil,
zvolal: „Již ty škvoře jsi zas přišel, cos miměho bratra
zabil?“ a již se hnal po něm sželezným šínem. Jan ne
meškal a zas ho šoustnul svým karabačem a do smrti
ho zabil. Potom se sebral a zas tam odtud odešel za
svými ovcemi. Na třetí den tam šel a neuviděl tam ža
dného. Šel se podívat do toho domu a do světnice, co
tam je. — Uviděltam skřinečku'm'), jako půl čtvrtě

" *) Aby mu zapasl, t.j. abymuzahleděl na ovce,
aby hlídal ovce, byt nikam nezašly.**) Šín t.j. t:.yčka

*“) Skřínečku položiljsem tuto místo piksly, jak
pohadkařka pravila.
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velikou. :Udeřil na ni, ahned dva mužové vyskočili: „co
pán v zamku obce?“ —_Jan odpověděl: „Ja chci, nežli
z toho zámku odejdu, uvidět, co je tu ještě. více.“ —
Ti dva muži ho vyvedli do zahrady. Tam bylo velice
krasne kvit1.0n si utrhnultěch kvítků něko
lik a uvil voničku. Potom nevrátil za svými ovcemi
a hnal domů. Jak hnal po městě, ta vonička velice vo
něla. Začal si pískat na te své píčtalce, a všecky ovce
para s parou začalyskakať. Princka se vokně dívala,
velice se'smiia, až jl zavoněla a.do očí padla ta jeho
vonička. Hned poslala své sluhy, aby jí Jan 'tu voničku
poslal. On' ale odpověděl jim: „Kdo _takou voničku chce
mít, musí sam přijít a musí řeknout: ,Janičku,
daj mi tu voničkul“ —Princka přišla a říkala mu
o tu voničku:„Janíčku, daj mi tu voničkul“—
On )! odpověděl „Kdo tu voničku chce mít, musířeknouť:
„Janičku prosím tě daj mi tu voničkul“ 
Onahnedřekla: Janičku, prosím tě, daj mi tu
voničkul“ a on ji tu voničku dal.

Na druhý den šel “zase do toho domu a do té za
hrady, a ještě pěkuější voničku uvil, která. ještě jednou
tak líhezně voněla. Když na večer hnal ovce domů, princka
stala v okně avyhlídala; vůně od té—.voničkynaplnila celé
město. Ruče běžela princka k němu a pravila: „J a
níčku, prosím tě, daj mi tu voničkul“—-Ale
on ji odpověděl: „Kdo tu voničku chce mít, musi řekž
nout: „Milý Janičku, pěkně tě prosím, daj mi
tu voničkul“ Princka' řekla co mohla sladce: „Mink—ý
Janičku, pěkně tě prosím, daj mi tu voničkul.u
On jl tu voničku dal, a ona ji měla na okně. Od ve“
“ke vůně celé město naplněné bylo, že se lidé cho
dili na ně divat.
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Na třetí den uvil třikrát pěknější voničku & tu
princce dal, aniž musila o ni prosit. Na čtvrtý den šel
zase do té hory a do toho domu, nabral tam na hro
madě dukatů a tomu myslivcovi je dal, co mu ovce za
paeal, a pravil: „Našel jsem tam takých plíšků pod jedlou,
jestli máte doma děti, můžete jim je dát, aby si hraly!

Myslivec spěchal domů, a ty plíšky si schovali on a
jeho žena. Žena pak ho nevedla, aby Janovi řekl, že se
kolem toho děti bily, žeještě abyjim dal aspoň ze dva,
ze tři. Myslivec to tak Janovi pověděl, a Jan řekl, že
půjde ještě pod tu jedlu hledat, ale již tam nic nenašel.

Když zase přihnal domů, povídali si tam, že zaměsíc
se budou ti princi sjíždět na tu dceru se dívat; že princka
ma šátek a prsten, a že ten šatek i ten prsten da
tomu z princů, kterýž by se jí zalíbil.

Jun zatím celý měsíc bedlivě pasl, a zaměsíc se ti
princi se všech končin sjížděli. Všickni již byli přichys
stání, a milý Jan ještě ovce pnl. Rychle zastrčil svou
palici do země, aby se- ovce kolem ní pasly, nemeškal,
šel do toho hradu v té hoře a udeřil na tu skřínečku.
Dva mužové hned vyskočili: „Co pán v zámku chce ?“ —
Jan odpověděl: „Ja chci své bílé šaty, co na mne
patří,a bílého koně, stříbrem kutěho a vylo
ženého.“ — Hned to všecko měl, jel do zámku k té
princezně, aostal nejzady*). Viickni princi jeli vnej
větší slávě a nadheře kolem ní, ale ona žddněmu nepo- '
dala toho iatku až Janovi.

Když bylo po tom, Jan se sebral na svem bílém
koni a ujel pryč. Na večer přihnal domů, princka přišla
k němu a povídala mu: „Jane, tys to byli“ -—Ale

"') Nej z ady — naózady— nejposlednější.
Kulda. 1. 4
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on zapíral, že on to nebyl, že kde by on ty šaty vzal?—
Princka pravila, že včil toho necha tak, ale za měsíc, když
se princi zase sjedou, že se doví.

Za měsíc princi zase přijeli na princku se dívat po
druhé. — Jan šel do hradu v lese, udeřil na skřínku, a
ti dva mužové hned vyskočili: „Co pán v zámku chceP“ —
Jan odpověděl: „Ja chci své červené šaty, co na mne
patří,a červeného koně, zlatem kutého a vy
loženéhol' — Hned všecko měl, jel ]: princezně do
hradu,. a zase ostal nejzady.

Všichni princijeli ještě s větší krásou kolem ní, ale
žadnému nepodala svého šatka až jemu. Jak bylo po slevě,
Jan se sebral zase na svém červeném koni a ujel pryč.
Kral, její tatík, sice naporučil, aby ho chytli, ale přece
tu chvíli ho nechytli.

Když Jan veěír přihnal ovce domů, princka ]: němu
přišla apovídala: „Janlčkm tys to byll“ On ale zase za
píral a hněval se, že myslí, že on to byl, a pravil: „Což
vy si na mne myslíte? Ja jsem ani blízko nebyl, a již po
druhé mi křivdu dělatel“ — Princka povídala: „Na třetí
měsíc, až se princi sjedou, my se jistě dovíme; šak tě
poznajíl“

Na třetí měsíc princi se sjeli na princku se dívat
po třetí. Jan přichystaný nebyl. Šel do zámku v lese,
udeřil na skřínku, a hned ti dva muži vyskočili: „Co
pán v zámku chce ?“ — Jan odpověděl: „Ja chci „své
černé šaty, co na mne patří, a svého vranného koně
samými diamanty kutého a vyloženého. “ Hned
to měl a jel do hradu !: princezně.

Když zase všichni v nejmožnějším lesku a blesku
kolem princky jeli, nepodala žádnému z nich svého
třetího iatka a prstena až Janovi._Viickniprinci
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již byli přichystáni, aby ho chytli; on se ale rychle obrátil
achytnout ho nemohli. Jeden princ však aspoň svou šavli
jej na stehně poranil.

Odložil v zámku koně a šaty, jako po dvakrát, šel
za svými ovcemi, kde měl hůl do země zastrčenou, aovce
se mu pásly dobře. Tož on si lehl do sluněčka atu po
raněnou nohu zavázal si tím šátkem od princesky a usnul.
Princka přišla za ním na pole a viděla ho spát. Hned po
znala šátek, kterým svou ránu na noze zavázanou měl.
Tož ona ho obudila a řekla: „Vítaj, Janičku, už
jsi ty to!“ — Jan se hned přiznal a řekl jí, kdo on
je, a že 's těmi prvějšími princi se umluvili, kdo ji prv
uvidí, že ji dostane, aproto že se spravil za Vala cha
a vstoupil u nich do služby. Princka hned s velikou ra
dostí přivedla ho k otci královi, a za krátký čas byla
svadba. Princi'všicknibanovali'), že oni ji nedostali!

I8. Chudý kovář.

Byl jeden kovář, a ten byl chudobný. Měl ženu a
čtyry děti, ale zámožnost žádnou. Přišel k němu jednoho
dne vojenský důstojník ařekl: „Uděláš mi 8000 podkovl“

Kovář řekl: „Udělám!“ Důstojník pravil: „Za několik
neděl přijdu zase pro ně,“ a odešel.

Kovář byl rád, že dostal tak dobrou práci. Ale že
neměl žádné zámožnosti, musil si železo vydlužiť, adal se
s chutí do práce a pracoval, až byl hotov. Brzy potom
přišel zase vojenský důstojník a pravil: „Jsili již hotov
s těmi podkovami?“ — „Jsem hotovl“ byla odpověd;

*) B an ov ali t. j. litovali, pykali. 4 *
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„tuto v komoře vedlejší jsou složeny“ — Důstojník řekl:
„Naher jich do měchn a pones jich za mnonl“ Kovář
nabral do měchn podkov, co mohl unést, a šel za dů—
stojníkem. Za chvíli přišli k hoře veliké. Důstojník udeřil
průtečkem na skálu, skála se otevřela, oba dva vešli
a skála se zase za nimi zavřela. V hoře byla krásná,
veliká konírna, a v té konírně nesmírná množství koní,
a na nich seděli muži. Tito všickni seděli a spali, akoně
stáli a spali; jenom důstojník sám chodil a nespal. Ten
kázal kovářovi, aby podkovy přinešené vysypal v koutě
na hromadu, a šel s _ním zase ven a tak dlouho . ním
chodil. až všecky podkovy odnosil. Když přinesl poslední
kráte, tázal se důstojník: „Co jsem dlužen?“ Kovářod
pověděl: „Já vám to nechám na dobré vůli, co mi sám
za ně datel“ — Důstojník pravil: „Brachn, nemám ti co
dát, nebot ničeho tu není, než jedině ta hromada ko
ninců; naber si jich do měchn, v kterém jsi podkovy
nosil.“ — Kovář se zarmoutil a pomyslil si: „Já nbožák
jsem si udělal takový dlnh a toli jsem ce při tom na
trápil, a ty mi teď kážeš, abych si za to za všecko nabral
těch koninců !“ ale nahlas neřekl nic, jen stál tiše a smutně.
Důstojník zase mn kázal: „Naber si těch koninců co me—
sešl' — Kovář zase nic. — Důstojník po třetí vážně a
přísně pravil: „Naher si těch koninců, co se jich do
měchn vejde, a odejdil“ — Kovář se dal do práce a na
hral plný měch koninců. Důstojník ho propustil, a jak
vyšel, hora se za ním zavřela.

Ubohý kovář zůstal u hory stát a bědoval: „Bože,
Bože! co budu dělat? Doma mám ženu a děti, ty na
mne již čekají, že přinesn hromadu peněz, a já zatím
přinesn hromadu koninců. Čím pak zaplatím veliký dluh
za železo? Koninců mám sám doma dosť; s těmito se
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neponesu domů.“ To řekl a vysypal konince z měchu na
hromádku u jednoho stromu a šel domů.

Když přišel domů, žena mu běžela před dům na
proti a volala: „Vítaj, mužíčku, vítaj s cesty tvé; jak
pak se ti dařilo?“ Muž: ,Zlel“ -—Žena: „A proč pak
zle? Kde pak máš peníze za podkovy ?“ Muž: „Nedal mi
ten pán žádných peněz, ale jenom koninců do měchul“ -

ena: „Inu, co žertuje! se mnou? Ukaž mi peníze!“ —
Muž: „Věru, věru, ani halíře nedostal jsem!“ — Žena lo
mila rukama a vzdýchala: „Ty máš dluh u železníka za
železo; já mám dluh u pekaře za mouku, u řezníka za
maso, a ty pravíú, že jsi peněz nedostal? Nelži, nelži,
mužíčkul“ —- Muž: „Nelžu, milá ženo: tamhle mái
měch, převrat ho a uhlídáš, že v něm byly konince.“ —
Žena vzala měch a převrátila ho; tu vypadlo z něho asi
15 kusů dukátů. Radostné zvolala: „Já jsem věděla, že
se mnou jenom žerty tropíš; tu máš množství peněz.“ —
Muž: „Co ti napadá, či snad fantaziruješ ?*) Mluvíš o
penězích, a já vím, že tam byly konincel“ --Žena se
brala dukáty, přinesla je do jizby na stůl apravjla: „Jsi
ty hlúpý člověk! podívaj sa!“—Kovář se díval &
skutečně viděl čisté dukáty. -—Žena tázala se ho: „qu
pak jsi “ostatní vysypaIP“ — Kovář: „Tam u hory u je
dnoho stromu; pojďme a vizme, že tam jsou samé ko
nince. Oba dva vzali s sebou měch a spěchali k hoře;
když kní přišli, zaradovali se nesmírně, neboť uviděli hro
madudukátů,žlutáčků jako pěkných kanárků.
Ruče sebrali veliký poklad do měcbu ašli domů. Kovář
mluvil cestou: „Cože já jsem byl hlúpý člověk; kdybych
jen byl ten svůj měch dobře natlačil; myslil jsem si, že

*) Fantaziruješ t. j. blouzníš.

*
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koninců mám doma dost, a proto jsem vysypal dukáty
z měchu a šel jsem prázden, zarmoucen domů.“ Hned
zaplatili všecky dluhy, chalupu i kuznu') pěkně si po
stavili a byli dobře živi až do smrti.

I9. Kněží lesuité.

Byli kněží J e s ni t 6. Jednoho velmi nábožného z nich
přišel zlý duch pokoušet. Hned ráno, jak vstal z postele,
krásná ženská přišla k němu do světnice, stála u dveří
a přála mu dobré ráno. On se na ni podíval a
uviděl jí koňské nohy. Tak hned poznal, že je toďábel;
toho v rychlosti zaklel, že se nemohl sl'místa pohnout,
šel ke svým spolubratřím a oznámil jim. jak a v jaké
podstatě k němu ten ďábel přišel. Přišli všichni a žav
kleli ho. Potom se ptali, proč se opovážil toho nábož
něho kněze pokoušet. — On jim odpověděl, že ten kněz
ještě nemá žádného těžkého hříchu na své duši, a proto
že ho chtěl pokoušet a khříchu svodit. Oni mu povídali:
„Za to musíš u nás sloužit rok aden a co ti poručíme,

' všecko musíš dělat, jak patří na ženskou; ale ne abys
_myslil, že to můžeš dělat jako ďábel; musíš všecko dělat
jako pořádný člověk, tak, jak my ti poručíme.“ — Ne
bylo pomoci, ďábel sloužil avšecko dělal, jak mu poručili.

Bylo ještě pět neděl do roka do dne; tu jich ďábel
prosil,aby ho již propustili najednoho mě
štana svadbu, že jest to 140 mil odtud a že oni
tam musejí býti všeci zpekla na té svadbě. Oni mu po
vídali: „Myslíšli sobě, že ti těch pět neděl datujeme?

*) Kuzna t. j. kovárna, kdegse kuje.
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Nemáš nic darovaného, musíš námsloužit,jak jsi
zavázán. Dovolíme ti; jak odpravíš oběd, můžeš odejít,
ale zejtra musíš zase přijít oběd vařit.“ —Í5ábel odpravil
oběd a ztratil se. _

Na druhý den bylo 11 hodin, měl vařit oběd aještě
nebyl doma; bylo 3 čtvrtě na dvanáctou, ďábel přiletěl,
prostíral na stůl a hned dával oběd. Jak byli ti pa
náčci *) po obědě, ptali se ho, jak ten oběd navařil.—
On povídal: „To můžete vědět, že jsem já ho nenavařil;

' třeba! já jsem ďábel, hovězí maso musí přece dvě hodiny
vříť, a já jeem zavázán, dávati vám oběd jak přísluší na
člověka; proto máte dnes oběd ze zámku.“ — Panáčci
se ho ptali, jak to mohl udělat. — On povídá: „Dobřel
Kuchař nosil na stůl, a já jsem mu všecko ustačil se
brat a zas prázdné talíře nazpátek donést. Kuchař myslil,
že to páni sjedli, a páni ničeho neviděli a pořád čekali,
skoroli jim kuchař oběd přinese. Nechal jsem jim_ jenom
jedno jídlo, to poslední. Kuchař ho přinesl na stůl těm
pánům, oni naň hleděli jako blázni a povídali mu: „00
pak ty nás děláš za blázny a neseš posledníjídlo
apolévku žádnou ?“ Kuchařpovídá: „Vždyť jižjste sjedli
polévku i celý obědl“ — Oni pravili: „Vždyť jsme ještě
ničeho neviděli, až to poslední jídlol“ a tak se s tím.
kuchařem s_pírali. Páni se museli rozejít od stola
bez oběda od zlosti, a ďábel se tomu zasmd, a panáčci
se tomu také zasmáli, neboť věděli, že by darmo poučo
vali ďábla, že špatně podělal.—Včil se ho tázali,
jak se měl na té svadbě. — On odpověděl: „Ah, ani se

*) Panáček se říká téměřna celé Moravě knězi, po
sv. Cyrillo vi čili Kyrillovi, bratru sv. Methodia,kteríšto
bratří byli apoštoly moravskými. Kyrillos totiž jest v naší
řeči pan áček.
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mne neptejte; zle jsem se měli“ — „A proč pak zle?“
ptali se panáčci. — ,Nepovím !“ řekl zlý duch. — Oni pak
mu kázali, aby pověděl. — Tož on pravil: „Nu, ten mě
čtan již byl náš, již jsme ho měli, všichni jsme kolem'
něho stáli, jen jeho duši vzít, když na smrtelné posteli
ležel*); tu přišla ta široká paní**), přistřela
ho svým pláštěm, a nic jsme neviděli. Utřeli
jsme fousy a šli jsme pryč. Musilť ten měšťan také
něco dobrého udělat.

20. 0 jednom uhlíři.

Za času císaře Maximiliana byl jeden chudobuý uhlíř,
který měl svou chaloupka v lese, kde uhlí pálíval. Když
zase jednou pálil, šel císař lesem na procházku, přišel
také k uhlířovi a pravil: „Pomáhej Pán Bůhl“ —Uhlíř:
„Dejž to Pá'u Bůh! Vítám vás pěkné!“ —Císař: „Dě
kuji p'ěkně; co pak to tu děláte?“ — Uhlíř: „Pálím
nhlíl“ — Císař: „00 pak od toho máte?“ -——Uhlíř: „Inn.
mám od toho, jak kdy moc napálím.“ — Císař: „A co
pak tu jíte ?“ ——Uhlíř: ,Chaloupku svou mám odtud
trochu daleko, proto si zde vařím koláčky (knedlíky),
Prosím vás, kdo pak jste vy?“ — Císař: „Já jsem Maxi
milianl“ — Uhlíř: „Aha, vyjste ten Mastný Jau?“ —
Císař ho nechal přitom, ačkoliv se mu vduchu musil za—
smát. -—Uhlíř: „Co pak tu v lese děláte, Mastný Jane ?“ ——
Císař: „Vyšel jsem si trochu na procházkul“ —Uhlíř:
„Nepochybně již máte hlad, tak jako já, počkejte trochu,
až se mi uvaří koláčky, můžete se mnou pojísť; d o čk aj te,

*) To byla ta svatba zlých duchů.
**) „To byla Matka. Boží, Panna. Maria,“ vysvětloval po

hádkář.
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dočkajte, hned budou hotovy.“ — Ochotně přiložil na
uhlí, aby brzy vřely, a pak vytahl koláčky dřevěnou vi
dlicí z hrnce, daval je na misku, omastil je a pravil:
„Pojďte se mnou jist, Mastný Janel“ — Císař vzal od
něho dřevěnou vidlici a napíchl si kus koláčky; ale bylo
vidět, že mu velice nechutnají. — Uhlířjej poblzel: „Jezte,
jezte s chutí, vždyt nejsou z choré (černé) ale z bílé
muky.“ — Ale Mastný Jan se děkoval, že nemá hladu.
Uhlíř se ho dále ptal mezi jídlem: „Jsteli pak' také
ženat?“ — Císař: „Toť že jsem!“ —-Uhlíř: „Máte také
jakých dětí?“ — Císař: „Mám! Až přijdete do města,
navštivte mne také, mam tam svou chalupu; ptejte se
jen na Mastněho Jana, a každý vam poví, kde bydlím;
potom vam ukažu svou ženu a své děti.“ ———Uhlířs ra—
dosti slíbil, že jej navštíví, a císař dal mu s Pánem Bohem
a odešel.

Za nějaký čas vezl uhlíř uhlí do města, a když ho
odbyl, zpomněl si, že mě navštívit Mastněho Jana. -—
Císař již před tím dal rozkaz u všech stráží, kdyby se
nějaký muž ptal na Mastněho Jana, aby ho hned přivedli
k němu do hradu císařského. I ptal se skutečně uhlíř,
kde by tu přebývalMastný Jan. -. Vojáci na stráži jsoucí
zavedli ho, do hradu císařského, akdyž ho císařovi ozna
mili, hned ho k sobě připustil. Přišel do jizby, a když
poznal hosta svého z- lesa, pravil: „Ale Mastný Jane,
vy máte pěknou chalupu apěknoujizbu; ja takové nemam;
vy myslím jinačích koláček jídáte, než jsem já vám
dal v lese; proto vám tam nechtěly chutnat. Ale kde
pak máte své děti?“ -—Císař: „Ty jsou v druhé jizbě:
počkejte, hned vám je přivedu.“

Císař přivedl krásně ošacené prince své apředstavil
jich uhlířovi. Uhlíř: „Ale to máte čistě chlapečky; jů
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jsem jim s sebou něco přinesl, myslím, že jich takova
hračka bude těšiť;' a vytáhl z kapsy dlouhanské stře
chýle a dal jim je. Pak se ptal dale: „Mastný Jane,
kde pak máte svou ženu? Ukažte mi ji!“ — Císař: „To
vám také rad udělám; ta zase bývá. v jiné jizbě.“ — Šel
]: ní a řekl jí, že jest u něho sprostý muž na_navštěvě,
kterýž ji viděti chce; aby se nehněvala, kdyby jí něco
nemilého řekl, ale ať všecko, co řekne, za dobré přijme.
Císař přivedl manželku svou a řekl: „Vidíš, to je má
ženal“ —Uhlíř: „Ale na mé dušu, Mastný Jane, vy
máte pěknú ženu. Mate tu všecko dobře spořádauéf

Císařovna. zase odešla, a císař se nhlíře ptal, bndeli
co jisti. — Uhlíř: „Máteli pohotově, jedl bych něco!“ _,
Císař .dal služebníky svými na vzácných mísach donést
dobré studené pečeně, bílého chleba a drahého vína, a
uhlíř si nechal dobře chntnati; když se najedl, pravil:
„To věřím, že vám moje choré kolečky nechutnaly, vyt
jinače žijete, nežli jal“ — Císař pak obratil řeč na ty
střechýle, které nhlíř přinesl jeho chlapečkům, a ptal se
ho: „Kde pak jste přišel k těm hůlkamP“ — Uhlíř: „Těch
mam v lese dost; když pálím uhlí, tož toho takového
mnoho teče; ja to hazím na hromadu, mohlo by se toho
na dva, na tři vozy naložit.“ — Císař: „Víteli co, já
s vámi pojedu a naložím si toho na vůzl“ — Uhlíř:
„I můžete ú- těcb střechylek nabrat co chcete, leží jich
tam u mne jako suchého dřívíl“

Císař tam zajel a dal střechylky jeho naložiti na
vozy, o kterých nhlíř nevěděl, že to bylo samé _zlato.
Vzal pak také uhlíře a jeho ženu i děti s sebou do
zámku svého ke dvoru a dal jim dobrou výživu. Ale uhlí
řovi se to nelíbilo, bylo mu teskno, ipravil císařovi, 'kte
rého zatím poznal: _„Nejmilostivější pane, pěkně si tu
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chodím,dobře jím a piju, to je pravda; ale bez práce nemohu
být ;_v lese při práci měl jsem větší zalíbení nežli zde při
dvoře bez prace.“ — Císař odpověděl jemu: „Ja nechci,
abys byl bez práce; ani já. bych bez práce nechtěl býti.
Chcešli, jdi do mé zahrady a pracuj, budu mít z toho
radost.“ —Uhlíř i uhlířka a dorostající děti jeho vycvi
čili se časem v zahradnictví a zůstali tam až do smrti a
často vykládali sobě o paleni uhlí a o příhodě s Mastuym
Janem.

2I. Hloupý čert.

Byl jeden švec chudobný,a ten již od bídy ne
věděl, co má dělat. Již se mu na světě živu býti stý
skalo. Měl moc dětí, a žádný mu nechtěl pomoci. Neměl
žádného živobytí ani pomoci na světě. V zoufalosti umínil
si, že se oběsí. Vzal provaz a šel do lesa, že se bude
věšeť. Potkal se s ním čert, a on hleděl po stromě, kde
by mu bylo lepší viset. Když se s ním ten čert potkal,
ptal se ho: „00 ty tu hledíš?“ On povídal: „Budu
dřít lýtky a budu chytat dítkyl“ *).Čert mu
řekl: „00 chceš, co nás necháš?“—Švec odpo
věděl: „Přinesešli peněz, co budeš moci najednou unést,
necham vás!“ —Čert mu ty peníze přinesl a šel zpátky
do pekla.

Když do toho pekla přišel, ptali se ho zlí duchové,
co by byl na světě noveho viděl. — Ou jim povídal, že

. *) „Budu dříti lýěí (lýko) a budu chytati vaše
dítky“ t. j. čerty. Ve mnohých ohadkach bývá.lýčí jedi
ným prostředkem, kterým se zlí uchové svázati a skrotiti
mohou.
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jeden švec chodil po lese a že mu řekl, že bude dřít
lýtky a pak chytat dítky! Zlíduchovemupovídali,
že mu měl zaplatit, aby jich nechal na pokoji. On pak
jim řekl, že mu donesl peněz, co mohl unést. Jim pak
zdalo se, že moc zaplatil, a porušili mu, aby k němu
šel, aby se pasovali; který bude silnější, že toho ty"
peníze budou. '

On k němu přišela povídal mu: „Ty, ja jsem ti přece
moc těch peněz dal za to, abys nas nechal. Půjdem.
spolu za pasy, a který budem silnější, toho ty pe
níze budou.“ Švec si rozmýšlel, jak by ho přemohl. —
Věděl, že v jistém místě“ medvěd spaval a odpočíval,
proto řekl k čertovi: „Mam staříčka*) 99 let starého;
udeříšli tím staříčkem o zem, udeříš i mnou.“ -— Tož
ten čert šel se ševcem, a švec mu ukazal toho medvěda
apovídalmu:„To je on, jdi s ním zápasit; jestl-i
udeříš jím, udeřiš i mnou.“ Čert zbudil medvěda
a povídal mu: „Pojď, budem se pasovat, který kterým
o zem udeříme.“ Medvěd chytil čerta a praštil jim o
zem, až, se mu v očích zasvítilo. Čert utekl do pekla.
Zlí duchové ptali se ho, který byl silnější. On jim řekl:
„Nechci s tím člověkemnic míti; to musí být člo
věk potvora, ma staříčka 99 let starého, a ten mi
tak vyplatil,že jsem až oslepnul, co mnou o zem
udeřil; jakou sílu musí teprv on sám míti?“

Zlí duchové však póvidali, že mu těch peněz přece
moc dal, a poslali jiného čerta k němu, aby šel a řekl
ševcovi,že budou chodit na předbížky, který
prudčeii bude běhat, že toho ty peníze budov. Šel druhý
čert na novo k němu, k ševcovi, a povídal mu, že s ním

*) Dědouška, dědečka.

'
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musí jít na předbížky. Švec mu odpověděl: „Mam chlapce
tři dni starého; ustačíšli tomu chlapcovi běhat, ustačíš i
mně.“ - Čert se ho ptal, jak se ten chlapec jmenuje. —
Švec mu řekl, že se jmenuje J aukeš, a zavedl čerta pod
strom,kde měl zajíc svůjpelech.Čert volal: ,Jankeši,
vstávej, půjdem na-předbížkyl“ Alezajícjaksko
čil, nečekal, až se s ním — s čertem srovná, rola ne
rola, kříb nekříb*), trn netru—jen utíkal,až
přiběhl do hlubokého potoka. Zajíc spadl, a čert spadl za
ním a celý se potloukl"); když pak se čert podíval, zajíc
již byl na kopečku, a již za ním vylezť a jej dohonit ne

mohl. Vrštil se zpatky do pekla apovídal: „To je člověkpotvora, iž s ním nechci nic mít; má tři dni stareho
chlapce a nemohl jsem ho dohonit: jak bych teprv jej
samého dohonil?“

, Jeden z duchův* pekelných řekl mu: „Ale ty jsi
hloupý; půjdu je k tomu ševcovi azknsím jeho sílu.“—
Přišel k němu třetí ďábel a povídal mu: „Dal jsem ti
těch peněz moc; ale kdo z nás je silnější, toho budou
ty peníze. Budem nosit koně. kolem lesa: který toho
koně třikrát obnesem, toho ty peníze budou. — Švec vybral
z 'konírny 'nejčerstvějšího koně a vedl ho k lesu; když,
přišli k lesu, čert mu povídal: „Nesl“ — Ale švec mu
řekl: ,Neponesu ja, musíš nést tyl“ —- Tož čert vzal
koně a neel třikrat, ale nemohl ho unést, odpočíval si. —
Švec mu potom povídal: „Ty sis odpočinul, ale ja sine
budu odpočívati; ty jsi nesl koně- na zádech, ale ja ho
ponesu mezi nohama.“ Potom si vyskočil na koně, vy
řezal mu prutem a oběhl les třikrát hned. Tož švec

* Pole nepole křoví nekřoví.
** U Rožnova říkají: sdruzgal.
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ovídal čertovi: „Vidíš, ja jsem silnější nežli tyl“ —
ert šel zpátky do pekla apovídal: „To je věru člověkpo

tvora, nechci s ním nic mít; ja jsem nesl koně na zadech,
a ledva—jsemho unesl; aon ho vzal mezi nohy, ještě mu
prntem vyřezal, a hned ho třikrát kolem lesa obnesl.“

Zlí duchové však ještě nedali pokoje. Poslali čtvr
tého ďabla, aby šel k ševcovi, který bude lepší pískat,
že toho ty peníze budou. Čert přišel apovídal kševcovi:
,Pískejl“ _Ale švec nechtělpískat a řekl: ,Pískej
ty napředl“ — Čert písknnl po nejprv, a list se stromu
letěl; a jak písknnl po druhé, halnzčí padalo; a jak
písknul po třetí, ko'narčí*) letělo. -—Švec povídal: „Ty
jsi již pískal třikrát, a letělo listí, halnzčí a konarčí;
ale je jak bude pískat, budou se stromy zvracet; ne—
chcešli o oči přijít, zavaž si jich.“ — Čert povídal: „O
bratře, zavaž mi jich!“ —Švec mu oči zavázal. Pak se
ohlídal na všecky strany, kde by našel lepší drveno **),
a jak ho uhledl, tož si ho vzal, ruky si dobře po
plnl, písknul a toho čerta tím drvenempřes hlavu
říznnl a povídal: „Vidíš, ja jsem ti povídal, že poletí
stromyl“ —Čert ho prosil, aby již nepískal, že ho hlava
bolí. Ale švec na to nic nedbal a řekl: „Když jsi ty
třikrát, já. musím také třikrát“ — a písknnl a zas ho
tím drvenem po hlavě říznul, a tak až do třetice. —_
Čert ohluchl a oslepl; strhnnl šatku***) s očí a nedíval
se, jeli který strom zvrácený nebo není, ale utekl do
pekla, odkud nikdy více nepřišel ševce pokoušet. 1')

*) Konarzvětev, konarčí :větví velikéa silné,
**) Drveno, drvisko, dřevo.

*“) Šatka: šátek.
T) V této výborné žertovné pohádce, jako ve mnohých

jiných, doličuje se čert za hloupého proti člověku. Jasně zrcadlí
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22. Hloupý lura.

Byli třibratřílenoěi a zloději. Měly být hody. Povi
dali si: „Nemáme ničeho, kde se obstaráme na ty hody ? —
Prvý povídal: „Půjdu ke kmocháčkovi, má pěkná jablka,
natrhám si jich.“ — Druhý povídal: „Půjdu do dvoru
k ovčákovi, má pěkné berany *), ukradnu mu jednoho
berana.“ Oba tito bratří nenávidělibratra třetího a va
dili se s ním: „Ty hloupý Juro, ty se o nic neobstaráš;
ty bys potom jenom z hotového jedl.“ —Jura povídal:
„Já půjduk fojtovi na ořechy.“

Na večer se rozešli. Jura natrhal těch ořechů a šel.
za kostelem do kostnice a louskal jich tam. Tam měl
čekat svých bratrů. Hlídači slyšeli v kostnici lou
skať; myslili, že straší. Pana faráře v místě nebylo,
ten býval v sousední osadě. Šli tedy k fojtovi a prosili
ho, aby s nimi šel do kostnice, že tam straší. Fojt po
vídal: „Jsem tak velice nemocný, že “'nemohu ani na
nohách stát; žádný lékař mi nemůže pomoci.“ — Hlí
da či stáli na svém. Fojt tedy kázal pacholkovi,aby
ho vzal na záda a zanesl ho tam. Pacholek ho vzal, &.
hlídači stavili se u kostelníka pro svěcenou vodu. Když
přišli ke kostnici, Jura myslil, že bratr nese toho 'be
rana, avolal: „Již ho neseš?“ —Pacholek dostal strach
—- bá c fojtem o zem, a utíkal pryč. Fojt se polekal,
skočil na nohy a utíkal za ním; utíkaje domů, přeskočil

se v ní učeníkřesťanské, že pravou moudrostí, kte
ráž pochází z milosti Boží, člověkvezd ave všechvěcech
zvítěziti může nad ďáblem a pokušením je o.

*) V okolí Rožnovském: barany.
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parkán*), a. hned byl ve světnici. Domácí se divili,
že tak brzy a bez lékaře ozdravěl.

Na druhý den oznámil fojt na obcí, aby se hlásil
ten, kdo byl na jeho ořechu, že mu dá deset toralů.
Juru přišel k němu & fojt mu povídal: „Hloupý Juro,
měl bych tě potrestat zá krádež; ale žes mi pomohl, &
žádný mi pomoci nemohl, tu máě slíbených deset torald;
ale nikdy více nekreďJ' Jura slíbil, že již nebude krást,
a šel domu.

Včil ho měli bratří rádi, že měl peníze. Oni si jich
od něho vypůjčili, spravili si šaty a řekli: „dedeme do
světa a budeme li hledat nevěsty. Ty, hloupý Jaro, osta
neě doma; ty! by sis co pěkného našel.“ Oba dva odešli,
a Jura. odešel také.

Šel do lesa, byl jako omámený. Slýchávál v tom
lese 0' zakletém zámku. Když přišel na to místo, kde
byl zámek pobořeny, zašlu ho noc; neviděl než jako
vjeskyni světlo. Vešel tam, aby tam přenocoval. Žádného
tam nebylo než kočky, a. ta hned povídala: „Vítej,
Juříčku, vítej, kdejei se tu vzali" Jurasetoho
uřísnul"), že kočka mluví, a chtěl utéci. — Ona mu
přimlouvalá, aby se nebál & se jen vrátil, že to nic není
zlého; chceli se mu jíst, aby šel do komory a. si vzal,
co mu libo, a že může u ní sloužit.

Byl tam rok, dobře se měl, neviděl žádného ku
chaře, ale jídle vždycky v komoře uchyetáná nešel. Ji
ného nedělal, než tak někdy dříví áníc jiného. To dříví
měl po roce ukládat do veliké hraně'm'). Kočka mu

*; Pár kan—ohrada prkenné..** Uřísnul se—ulekl se, žaenul.
***)Hráli—hranice. *
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povídala: „Na ten den 'tu hranici zapálíš amne do toho
'ohně vhodíš; akdybych jak chtěla prosila, nepomoz mi,
"ale nech mne shořeť.“ —Jura odpověděl: „Toho já ne
mohu udělat; měl jsem se u tebe tak dobře a včil bych
se ti měl tak zle. odplatiti" _Kočka pravila: „Neudě
lašli to, jak ti poroučím, budeš nešťastný; udělašli to,
budeš šťastný.“ -—-Jura zapálil tu hraň, a když nejvíc
hořela, chytil tu kočku a hodil ji do ohně. Ona chtěla
ven utíkat; on jí nedal. Při tom se tak unavil, že lehl
a usnul. Jak se vyspal, probudil se, otevřel oči—ézbo
řeniska nebylo, slyšel krasnou hudbu, viděl pěkný
zámek a množství služebníkd. Divil se tomu všemu ve
lice. Přišla k němu paní krásně oblečena a ptala se o,
jestli ji zná..—Jura povídal: „Jak bych vás, milost půlí,
mohl znat, jak živ jsem vás neviděli“ — Paní řekla: „Ja
jsem byla ta kočka; čarodějnice mne zaklely a v kočku
obrátily. Včil pojedeme k tvým bratřím, kteří tě nena
viděli, abychom viděli, jak se jim vede.“

Hned mu dala pěkné šaty obléci, do hezkého ko
čáru zapřahli se koni, ajeli. Jak přijížděli kdědině, po
vídala paní: „Obleč se do svých starých šatůl“ Potom
zavolala žebračku v dotrhaných šatech a poslala jich
spolu, sama pak ostala za dědinon stát v kočáře. -
Bratří jak uviděli Juru s otrhanou žebračkou, křičeli:
„Ten si vede starou otrhanou nevěstu a sám také je
doškubanýl“ — Oni již byli oba ženatí a měli oba dva
dost bídy; tož ho vyhnali, že ho doma nepotřebují.

Jura šel za dědinu, převlekl se, sedl do kočaru, a
jeli teprv spolu s paní. Jak přijel kočár k chalupě,
ostal stat. Bratří se ptali: „Což za krasný vůz, avzacný
pan a krásná paní k nám jede ?“ Nemohli bratra svého
poznatiýpna jim povídala: „Hle, jak jste bratrovi ubli

Kulda. 'I. 5
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žovali, a z něho jen posměch měli; vy máte dost bídy,
a jemu se dobře vede; polepšíteli se, také se vám dobře
povede.“ —-Potom jich obdarovala a odjela s Jurou pryč.

23. 0 mysliveckém.

Byl jeden sedlák a ten měl jediného syna, toho
dal myslivcovi do učení. Když se vyučil, učinili rodiči
slib, že kdo koho z nich dvou přežije, má putovlti do
Říma. Sedlák umřel, a sclha chystala se na pouť do
Říma. Synek, vyučený myslivec, tázal se jí, půjdeli s ní.
Matka mu dovolila, aby šel. Když šli, přišli" na cestě
do hor a tam otměli. Syn složil oheň*), aby tam
přenocovali. V tom slyšeli střílet na blízku, a syn hned
vstal a šel se podívat v tu stranu, kde rána padla, aby
zvěděl, kdo tam s nimi v hoře nocuje. Přišel na dva
nácte obrů, a ti si strojili večeři. Dřív nežli se mohl
skrytí, uviděli ho obři, ajeden z nich volal: „Stůj, čer
víkn, a pojď k nám, my tě budem potřebovat, dostaneš
večeři a půjdeš s námi!“ — Mládenec se jich bál a vy—
mlouval se, že má nedaleko svou maměnku a tu že ne
může opustiť. Oni pak mu povídali: „Jdi pro svou mo
měnku a doveďji také k večeři.“—Šel, přivedlmaměnku,
a oba dostali od obrů dobrou večeři.

O jedenácté hodině se sebrali a šli ku krásnému
zámku; zámek byl obehnán pevnou zdí, za kterou stáli
vojáci na stráži; ti pak této noci všickui tvrdě spali;
na zdi pak byl psík, který štěkal; pokaždé obudil spící
vojáky, tak že se tam na princesku obři dostati nemohli.
Kázali myslivci mladému, aby toho psíka zastřelil. On za

*) Složil oheň t. j. rozdělal oheň.
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měřil— puk: apsík byl dole. Aby se tam přes vysokou
zeď dostali, stoupnul obr na obra, a po nich vzhůru vy
lezl myslivecký mládenec na zeď a spustil se po hedbávná
šňůrce dolů do dvora, aby jim bránu otevřel; avšak brána
byla tak dobře uzamknuta klíči, že jí otevříti nemohl.
Tedy se dali podkopati bránu, aby podlezti mohli. Když

“již byla díra dosti veliká, lezl prvý obr; jak tam strčil
hlavisko, myslivecstál bokem a- škráh ho mečem;
hlava ulítla, a on tělo ostatní vtáhnul- do dvora; a tak
učinil v tichosti a rychlosti všem dvanácti obrům.

Když byl se všemi hotov, šel do zámku. Vojáci
strážní spali jako začarovaní; přijda na vrch do pokoje
princesky, vzal stříbrné nůžky, ustříhl jí kus ko
šilky a strčil i s nůžkami do kabelky, na důkaz, že tam byl.
Devíti obrům jazyky vyřezal, třem jich nechal, a kránu
odešel „k maměnce, aby s ní putoval do Říma.

Ráno se vojsko obudilo: viděli obry zabité, psíka
zastřeleného, ažádný nevěděl, jak se to stalo. Princeska
také vstala anevěděla ničeho. Setník vojenský byl chytrý
achlubil se, že on sám zavraždil dvanáctero obrů, kteří
se chtěli do zámku vedrati a všecko odnésti. Otec chtěl
ho za tu udatnost odměnit a chtěl mu svou princku za
manželku dát. Princka nedůvěřovala setníkovi a vyjá
dřila' se, že bude čekat do dne do roka,: přihlásili se
někdo, kdo by ty věci byl vykonal.

Do roku žádný nepřišel. Dala si vystavět velikou ho
spodu vedle cesty a ráda poslouchala, kdyžýcházeli po-'
cestní z dalekých krajin a vypravovali, co kde znameni
tého viděli a slyšeli. Jednoho dne přišel mladý myslivec
do hospody a dal se do řeči s ostatními lidmi. Druh druha
se vyptával, druh druhu žaloval a vypravoval, co kdo zku
sil za živobytí svého, a princka poslouchala. Myslivec vy

5.
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klédal: Před rokem putoval jsem do Říma s matkou svou,
vlese přišli jsme na dvanact obrů; oni nam oběma dali
dobrou večeři a vedli mne do zámku nedalekého, kde mi
kazali, abych psíka štěkajícíbo zastřelil. Namířil a střelil
jsem, .a psík spadl dolů. (Princka bedlivě poslouchala.)
Potom stoupnul obr na obra, a ja jsem po nich vylezl na

„zeď, a se zdi spustil jsem se po hedbavné šňůře do dvoru,
aměl jsem jim vrata otevřít. Nemohl jsem otevřít ataké
jsem ani nedbal. Tož obři dali se braun podko
pati, a když měli dostatečnou díru, druh za druhem
lezl děrou do dvoru; ja pak jsem mečem každému uťal
hlavu a tělo jsem vtéhl do dvora. Potom jsem včel
do zámku, ba až do pokoje k priucce, a „strážné vojsko
spalo, ažadný se neobudil.“ — Po těch slovícb přiskočila
princka a zvolala: „Ah, ty jsi můj vysvoboditel! Dlouho
již jsem na tebe čekalal“ —Rano jej přivedla k tati
kovi a povídala: „Otce, hle, tu je můj osvoboditel, kte
rýž dvanéctero obrů zbil a zámek i život náš ochránil,
když setník se všemi stražlnými spalil“ — Král hned dal
předvolati setníka, kterýž posud ještě na svadbu s princkou
čekal, a myslivec se ho tazal: „Kde pak máte nějaký
důkaz statečnosti své, buď jazyk nebo zub z některého
obra?“ — Setnik se vymlouval: „Chrobáci obrům jazyky
vyžrali !“ — Myslivec pak řekl: „Já jsem zhubil dvanactero
zlých obrů a devíti jsem vyřezal jazyky, třem pak jsem
jicn nechal; nadůkaz pravdy tuto mám 11ůž k y stří b rn 6,
které jsem vložniciprincky vzal &.jimiž jsem spící prin
cesce ustříhl tento kousek košilkyl“ —- Setník vyznal
lež svou a podvod svůj, byl za to na smrt odsouzen a
čtyřmi voly rozt'rhan. Pravý osvoboditel pak, myslivec,
si princku sebral, a slavila se veliké. svadba, na kterou
i matka myslivcova přivežena byla.
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24. Zahradníček Strupáček.

Byl jeden sedlak a jezdil vždycky světem. Když.
jednou přijel domů, obhlědal své hospodářství, zůstal u je
dnoho stromu v zahradě stat &povídal sám sobě: „Mam'
ženu, co plodu nemá, ale mi aspoň hoepodyňuje;
mám kobylu, co hříběte nikdy nemá, ale mi aspoň tabag'
ale ty, strome, jsi tučný, pěkný, ale ovoce mi neneseš:
tebe uvrhnu na wem“ Šel, vzal pantok *) apřišel ]: tomu
stromu stínat ho. Ale tu uhledl dvějablka na té jabloní.
Diva se na ně upraví: „Přec urodíš cosi; může být, že
se polepšíš!' Vylezl a utrhl jich. '

Potom šel do konírny, a tam mu jedno jablko vy-_
padlo. Kobyla hmat ho a sjedla. Přišel do jizby ařekl'
manželce své: „Dvě jablka se nrodila na té jabloni ne
plodné; jedno mi kobyla sjedla, a jedno maš tyl“ Za
čas v jeden den a v jednu hodinu žena porodila chla
pečka, a kobyla se ohřebila a měla hřebečka. Sedlák
měl velikou radost ztoho, že se mu tak podařilo, ahned
to hříbátko tomu chlapečkovi obětoval. Synek, když růstl,
a hříbatkem, vždycky si zahrával, ahříbatko k němu vždycky
rozpravělo, ale potajmě. Coměl někdy vydržet Janeček,
vždycky ho vystříhal hřebeček.

Tatík jezdil světem anebyl nikdy doma. Za matkou
dochodil žid adonašel jí nové šaty, ona pak mu etrojila
hostiny; proto se bavala, jak přijde otec domů. že chla
pec na ni všecko vyzradí. Žid jí také přimlouval aradil,
aby ho otrávila. Druhého dne hříbatko šromotilo v ko

*) Pantok : veliká. kladní sekyra, hlavatka, oštěpačka,
tesařská sekyra.
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nírně, až se zdálo, že konírna promine'). Jauo tam
letěl a pravil: „Co je ti, můj hřebečku.“ — Hřebeček

deověděl: „Aj, co mi je; již maš v jídle jed, za čtvrt
hodiny budeš otrAvenl“ —Janeček to jídlo nejedl, ale
dal ho psovi. Psa to jídlo hned roztrhlo.

Jak viděli, že Janeček toho jídla nejedl, matka se
domnívala, kdo ma poradil, aby toho nejedl. Zdali to
hříbatko mu nějakou radu nedava? -—Ale ten žid jí po
vídal: „My ho zkartíme**), nebojseuic! Jamu dam
ušit šaty a jede'm je uapustím; jed ho hned roztrhue.“
Potom přišel žid s velikou poklonou k Janečkovi
a pravil: „Tat jsem ti dal šaty ušiť, Janečka, tu! je
maš!“-—Ale hříbatko, se zdálo zas, že promine,
co šromotilo. Chlapec šel zas ]: němu ua poradu, mali
ty šaty obléci, že jsou pěkne. —-Hřebeček odpověděl:
„Janečka, neoblíkej, bylo by stebou zle, šaty jsou jedem
napuštěnyl“ Neoblekl jich.

. Tatík pravě přijel ze světa. Matka všecko na chlapce
žalovala, že jen s hříbětem hrá.. Ale Janeček povídal:
„Tak ne, mila mamičko, co pak vy děláte?“ — Matka
ho liskla po hubě, vyhodila ven abědovala mužovi, že
musí dať hříbě pryč, že chlapec nechce do školy chodit;
sice že ona od něho půjde. — Tatík zavolal si chlapce
a řekl: „Janečka, ja to hříbě dam pryč!“ — Synek ho
prosil, aby to nedělal a p_ovídal: „Milý tatíčku, dáteli
hříbatko pryč, které jste mi obětoval, je. půjdu tež pryč,
kde mne oči ponesou! Ale až je budu s vámi sam, všecko
vam vyložím na maměnku.“ eMatka, jak to poslouchala,
řekla tatíkovi: „Pojď ty sem do jizbyl“ a potom mu

*) Prominouti užito jest tuto ve smyslu: propad
nouti, zbořiti se.

“) Zkartíme rozuměj:zkazíme, zahubíme.
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všecko povídala, že jen hrá s hříbětem a že se zlenoší,
aby to hříbě zastřelil achlapce na učení dal. Bálať se
o svou kůži. *

Hřlbátko šromotí v konírně, Janeček k němu jde .—
a povídá: „Co je ti, můj hřebečkn? Či bys jedl, či bys
pil'P“ — Hřebeček odpovídá: „Nejedl bych ani nepil;
otec tvůj mne již zastřelí, již čistí pušku. _Ale ty se na
stroj a vypros, abys mne směl ještě jednou přistrojit a
na mne sednout; a jak tatíček bude chtěť střelit, ty se
poděkuj a njeď. Neboj se nic, my se spolu nživíme.“

Synek se nastrojil a jak tatík s puškou na dvůr
přišel, prosil ho, abyho nechalještějednon přese dvůr
přejet na hřebečku. Že si ještě objede, a potom aby
si ho zastřelil. —Otec mu to dovolil, a když Janeček
na hřebečka seděl, zvolal: „Mily tatíčkn, děkuji vám za
vaše chování, a s Pánem Bohem tu buďtel“ Jen se
mihnul přese dvůr a již byl pryč.

Když přijeli na jednu zelenou louku, tam byla stn
dénka. Hřebeček mluvil: Janečka, napij se vody, nebude
se ti ohtětjistl“ Janeček se napil. Potom řekl hřebeček:
„Umyj mi hřívul“ Janeček tak učinil, a hříva zůstala
zlatá. Hřebeček pravil:“ „Sobě umyj též vlasy na hlavě!'
Janeček si umyl vlasy a hned zůstal zlatohlávkem. Hře
beček povídá: „Včil půjdeš do města a mne tu necháš
v jeskyni; dáš se učit za zahradníčka. Jdi ke
královi, ten má starého zahradníka, on tě přijme a bude
tě mít rád.“

Janeček se rozloučil s hřebečkem, .přistřel si zlate
vlásky vlasenkou*) a šel do města. Když přišel ke

*) Postavil jsem slovo vla s e n k a místo užívaného v lidu
p arub ka , cožpovstaloze slova paruka, p arnčka (franc.
la. perruque).
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krůlovi, hned se mu ulíbil; že bude mít mladéhoza
hradníka. V zahradě bylo všecko vyschlé.; jak ale tam
přišelJaneček a pokopaval stromy,všecko se při
jím ale, že nevěděl kral, jakou radost nad mladým za—
hradníčkem má.; a všickni ho měli rádi a říkali mu za-,
hradníček strupaček, že vlasenkabyla jako hlava
strupovata. .

Jednou sejmul vlasenku a rozčesaval si v koutě v za
hradě své zlaté vlasy. Domníval se, že ho žadný nevidí,
ale princeska, dcera králova, ho viděla a spatřila jeho
zlaté vlasy. Hned se jí ulíbil a pomyslila si v duchu, že
jinšího nebude chtěť. _

V tom čase král, který měl tři dcery, povídal, aby
do roka každé. si zvolila ženicha, že se musejí vy da vat.
Ty dvě starší dcery do roka měly ženichy, ale ta nej
mladší neměla žádného. Jak se král otec ptal: „Máteli
každé. ženicha?“ ty dvě řekly: „mamel“ a ta nejmladší
pravila: „Ja mam svého zahradníčka a jiného nechci.“ —
Kral povídal: „Ja dam zahradníčka vyhnat, a ty ho ne
dostaneš“ — Princeska povídá: „Tatíčku, když date' za
hradníčka vyhnat, ja též půjdu pryč!“

Když přišla neděle, šel Janeček pokaždé k svému
hřebečkovi do jeskyně, oblekl se tam do princeských
šatů a šel do kostela. Kral si myslil: „Odkud je ten
princ ?“ — Chtěl s ním mluvit, ale jak kněz přež ehnal,
kralovi se udělala na očích mhlíčka, a princ vždycky
ušel; král s ním nemohl mluvit, neboť zašel do své je
skyně, převlekl se a potom se odebral na zahradu.

Když pak otec kral nemohl s nejmladší dcerou nic
spravit a nechtěla odstoupit od zahradníčka mladého, přijal
on ho za zetě svého, ale jak byl všatech vzahradě, tak
ho dal sezdaťa takou poklonu svojí dceře udě—
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lal*),_že jl žádného veselí neuztrojil, a nechal
jich bývať v malé chaloupce.

Ale přišlo jednou, že měl jíti na vojnu ten král proti
svémunepříteli. Přišel též Strupáček do hradu ze své
chaloupky a pravil: „Nejmilostivější tatíčku, já půjdu
též se podívat, kde budete bojovati? — Král odpověděl:
,Synku, co ty tam spravíš? 'Ale, chcešli, sedni si _na.
toho valacha a po zadku “již se podivej; ale mohl bys
doma být.“ '

Strupáček ale šel k svému koníčkovi, oblekl šaty
co nejkrásnější, až se zlatem svítily, objel vojsko královo,
jel královi naproti a žádal o komando**). Král mu
odevzdalkomando, on hned táhl proti nepříteli, střílel
a všecko padalo. Byla z toho v královském vojsku radost
veliká, a každý se ptal, že odkud je ten princ. — Král
rozkázal, aby ho nepouštěli ajemu řekli, aby jel s nimi.
Ale on nechtěl. Tož mu král vzal šavlu a pichl jej do
nohy, jak mu chtělutéci, ale přece mu utekl. .

Po vojně jak přijeli domů, dělali velikou hostinu.
Král si zpomněl na zahraduíčka Strupáčka, co má jeho
nejmladší dceru aco s nimi ničeho neužíval. Šel do cha
loupky k němu a spatřil, že tam bylo krásněji než u sa
mého krále; od jasnosti až padnul, když viděl poval ***)
astěny samé zlato a drahé kameni. Dcera priucka krále
zdvihla, a král přistoupil k zetovi &.tázal se: „00 je ti,
synu můj?“ —a tu viděl jeho nohu šátkem omotanou,
krev mu tekla. Král hned zemdlel a jak ho přivedli
ksobě, zvolal: „Co jsem já učinil; maje takovéhoprince
na svém hradě, tak jsem mu ubližovall“ —

*) Ironicky praveno.
**) K 0 m a n d o t. j. velitelství, vůdcovství, aby byl vůdcem.

***)Poval t. j. strop. '
\
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Hned vzali zahradníčka Strupačka do hradu, a teprv
velikou hostinu strojili jemu- a manželce jeho. Janeček ale,
když se stal princem, šel si pro svého hřebečka, a kral
mu odevzdal všecko kralovstvi. Za 14 dni musel hře
bečka zabít, tak to chtěl hřebeček sam míti. Mladý král
se ho tázal: „Proč já. tě mám zabít ?“ —Hřebeček od
pověděl: „Ja jsem měl přijít do člověka a přišel jsem do
koňského těla; ty mne musíš včil vysvobodit.“_ Janeček
sbolestí mu hlavu mečem stal, a jak mu hlavu stal, ho
lubice vyletěla z koně, poděkovala se Jauečkovi a tam
ta pryč.

25. 0 třech holubicích.

Jistý kupec odumřel syna, aten syn byl 19 let
starý. On své matce povídal: „Mila matičko, ja půjdu
zkusit svět!“ Ona pravila: „Můj mily synu, jdi, ale dlouho
ve světě nebuď, neboť jsem stara arada bych ještě měla
od tebe nějakou pomoc ve stáří svém.“ Pak ho vypravila
na cestu a rozloučila se s ním.

Syn odešel do světa a šel, až přišel do lesa, kte—
rým šel dva dny aještě nevěděl, kde by jeho konec byl.
Na třetí den zase šel dále a přišel k jakési chalupě.
Když do té chalupy “vstoupil, spatřil tam strašného chlapa,
který na stoličce seděl a hned se ho ptal, kam jde. — „Ja
sam nevím, kam jdu—jdu si hledat nějaké štěstí, něja
kou služba!“ — On mu řekl: „Chcešli, můžeš u mne slou—
žít!“ —Hlad ho již nutil, a proto zůstal tam ve službě.
Pan mu povídal: „Musíš umne sloužit do dne, do roka:
to je nejkratší čas!“ ——Sloužil u něho rok a den. Dobře
se u něho měl a věrně mu sloužil. Jeho pan byl čaro
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dějník, ale v ničem mu nenbližoval. Měl velký rybník
a na ten rybník se chodily tři holubice koupat, a každá.
z nich měla tři zlaté. péra. Ty tři holubice byly tři
princkyzaklnutě.

Jak vysloužil rok a den, pravil čarodějník: „Co ti
dam za tu tvou službu ?“ — On odpověděl, že to ponechá.
jeho dobré vůli. Čarodějník mluvil: „Ty jsi hodný člo
věk; pojď se mnou do mého sklepa a vezmi sobě jak se
ti líbí moc peněz ,a jaké peníze chceš, zlaté nebo stříbrné.
On si nabral, co mohl unést, a čarodějník mu přidal k tomu
ještě tu jednu holubicí a tak mu povídal: „Jak přijdeš
domů, nemašli obydlí svého, dej si ho postavit, z té ho
lubíce vytrhni ta tři péra a tak jich uschovej, aby žádné
oko lidské na ně nepřišlo; z té holubice budeš míti kra
snou priucku, kterou si vezmeš za ženu.“

On přijal holubicí, navratil se domů a dal si vysta
věti dům. Ve zdi sobě nechal tajné místečko pro ta tři
péra, která tam zazdil. Jak ta tři péra vytrhl, zholubice
stala se krasna princka, a ta o těch pérach nevěděla,"ale
jeho matka o nich věděla; jí se přiznal a okazal jí, kde
jich má..

Byli spolu tři čtvrtě léta. Potom odjel na hon do
lesa s jiným panem, a matka zůstala doma s nevěstou.
Matka pravila k nevěstě: „Mila nevěsto, ja se té tvé
kraso nemohu ani dosti vynadivit; kdyby člověk celý
okršlek světa zešel, netroufám,aby tak krasnou
ženskou našel.“ —-Nevěsta odpověděla: „Mila panímámo,
to ještě jest mala krasa; ale kdybych dostala jenom jedno
zlaté péro svoje, viděla byste, jak bych byla krásná.“ —
Matka hned šla, jedno péro vzala a dala jí ho. Ona ho
do sebe píchla a mnohem krásnější zůstala. Matka se na
ni dívala a pravila: „Ty bys byla ještě krásnější, kdybys
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všecka tři péra dostala.“ Potom šla, vzala ještě dvě
ostatní péra a zas jí jich dala. Nevěsta jich do sebe
píchla, a hned zůstala holubicí. Jako holubice vyletěla
oknem a děkovala jí: „Děkuji vám, má nejmilejší ma
tičko, že jste mi ta tři pera dala; počkám ještě na svého
manžela, abych se s ním rozloučila. “ Pak si sedla na
střechu a čekala, až by její muž přišel z lesa.

Mužovi v lese spustila se silně krev z nosu, tak že se
ulekl velice a povídal, že již jakési neštěstí doma se stalo.
Sednul na koně &spíchal domů. Jak přijížděl k domu, holu
bice naň volala: „S Pánem Bohem, manžele milý, děkuji
tobě za tvou věrnou lásku, ale víckráte mne neuvidíšl“

Holubice odletěla, a její manžel plakal a naříkal sobě
a s matkou svou stejně se vadil, že odejde zas, kam 'ho
oči ponesou. To si umínil a šel zas nazpátek k tomu
čarodějníkovi, u kterého sloužil. Jak k němu přišel, on
mu hned povídal: „Aha, nezachoval jsi rady má, již ti
tentokráte nepomůžu; ty tři holubice již tady nebývají;
ale jdi k mému bratrovi, ten má všecky ptáky pod
svou mocí a všecka zvířata, jestli by snad ona o
tom věděla, kde ty holubice bývají. Bratr můj—jest půl
druha sta mil odtud, ale já ti dám kuličku a když
si tou kuličkou třikráte kulneš, budeš tam ještě dnes
na večer a optáš se ho, zdali on o těch, holubicích ví,
a řekneš mu, že jsem“ já tě k němu poslal.

_ On se s poděkováním odebral, tou kuličkou si tři—
krát kulnul & na večer tam byl. Vyřídil mu od bratra
pozdravení a prosil ho, aby mu pověděl, víli, kde ty tři
holubicejsou,co se koupaly na jeho bratra ryb
níku. On odpověděl: „Milé dítě, já “o nich nevím, ale
musíš dočkati až na ráno; já mám všecky ptáky a všecka
zvířata pod svou mocí; budouli o tom vědět, bude dobře.“
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Rano šli do lesa, on písknul na píšťalku, a hned
plno ptáků přiletěla ahned se ptali: co pan poroučí? —
On pravil: „Ja se vás ptam, víteli který o těch třech
holubicíchzlatých,co se koupaly na meho bratra
rybníku?“ -—Žádný nevěděl. — Zapísknul zas na pí
šťalka. Všechna zvířata přišla; medvědi, lvi, veverky,
vlci a všechna zvěř, a hned se ptali, co pán poroučí.—
On pravil: „Ja se vás ptám, víteli které o těch třech
holubicíchzlatých,co se koupaly na mého bratra
rybníku.“ Žadné nevědělo._ Povídal: „Milý brachu,
ja tady neporadím; ale včil ještě máme třetího
bratra; jestli ti on o nich nepoví, již se o nich nedovíš.
Bývá. odtud ještě 140 mil a ma všecky ďábly z pekla
pod svou mocí. Dam ti zas takou kuličku, tou sobě tři
krate kulneš a na večer tam zůstaneš.“

Kulnul si třikrat a na večer tam přišel. Ten čaro
dějník seděl v_travě na, zahradě, měl hlavu střa patou
tak jako krOpač, břicho měl tolké jako vědro, nos mu
dosáhnul až na pupek a byl holý jak čagan*) — tak
strašný byl. On se ho velice uleknul a ten mu povídal:
,Nelekej se, má dítě, nelekej ; třeba jsem ja tak strašný,
ale srdce mam dobré. 00 pak chceš?“ — „Ja jsem přišel
od vašeho bratra 'a prosím vás, kdybyste mi nějakou vědo
most dal o těch třech holubicích zlatých, co se k o u paly
na vašeho bratra rybníku.“ „Milýsynku, já. o
nich nevím; ale rano, jak vstaneme, zavolám své tova
ryše, jestli některý o nich ví.“

Rano jak stanuli, šli do lesa; čarodějníkzapískal
na píštalku, a hned plno čertů přišlo; bylo jich také
ukrutně množství, až celý les byl tmavý. On se velice

*) Čagan: obušek valašský místo hůlky.
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uleknul, ale čarodějník mn povídal: „Neboj se, neboj,
ani vlas s hlavy ti nespadne“ -—Ti čerti ee ptali: „Co
pan poroučíl“ —-On pravil: „Víteli který o těch třech
holubicíchzlatých,co se koupaly na mého bratra
rybníkn?“ Nevěděl žadný. _- Čarodějník se ohlídal a
mluvil: „Kde pak je ten chromý ?“ — Ten byl ještě kdesi
na zadku, ale již spíchal a bal se, že zmeška. Přijda
tazal se: „00 pan porončí?“ — Čarodějník odpověděl:
„Ja se tě ptam, víšli o těch třech holubicích zlatých, co
se koupaly na mého bratra rybníku.“ „Ach
ja o nich dobře vím; včil jsem jich nahaněl, koupou se
v červeném mořil“ ——Čarodějník kázal: „Toho člověka
zde vezmeš a doneseš ho na ten zámek, v kterém bývají,
jehož střecha jest zlatem pobita.“ 4- Tomu člověkovi pak
řekl stranou do ucha: „Když se tě bude čert ptati, jak
tě ma nesti, jestli tak, jak jde vítr, řekni„žene tak;
jestli tak, jak jde krok, také řekni, že ne; jestli tak,
jak jde vzduch, tož ty řekni: ano, tak aby tě nesl.
Kdyby ti spadla čepka s hlavy, když tě ponese, nepo
vídej mu, že ti spadla a neobhlídej se po ní, sic by tě
čert pustil a nedonesl by tě tam. Když budeš 7 mil od
toho zamku, již ho budeš vidět, a on se tě cptá, jižli
ten zamek vidíš? Ty zavři oči 'a řekni, že nevidíš. Jak
budete tři míle od zámku, již ho_hudeš dobře vidět; on
se tě zase opta, jižli ten zamek vidíš. Ty zase zavři oči
a řekni, že nevidíš. ' Potom již budeš nad střechou, nad
samým zamkem: on ti zase řekne, jižli vidíš ten zamek,
ale ty řekni, že nevidíš; on by tě pustil na střechu a
ty bys nemohl slézt“

Čert vzal člověka a letěl s ním jak jďe vzduch. Jak
byli sedm mil od zámku, ďábel se ho ptal: „Jižli vidíš
ten zámek? Již ho jest dobře vidět!“ — On zavřel oči
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a povídal, že nevidí. -.—Letěli dále. Jak byli na tři mile
od zámku, za. se ho ptal, _jižli vidí ten zámek. —-On
zase zavřel oči a pravil, že nevidí. Jak byli nad samou
střechou, pravil čert: „Včil již ho myslím vidíš, již jsme
nad střechou.“ — On zavřel oči a řekl: „Oh, nevidíml“ —
Čert zlostně mluvil: „Tož ty musíš býti, chlape, slepý, je
štěli ho nevidíš, jsa již nad samou střechou.“ Potom ho
ze _zlosti vzal a posadil za stůl do královské residencí.
Tamseděly ty tři princky za stolem a .pletl y zlatem.
Jeho žena seděla v prostředku, hned ho poznala, vysko
čila a radostně ho vítala, div že neomdlela: že on tolike
míle přešel za tak krátký čas. „Oh, vítej, můj nejmilejší
manželi, vitej, náš vysvoboditeli; ty nás všecky vysvo
bodíš, co jsme v tom zámku zakleti.“

Byl tam dlouhý čas. Jednoho dne vzala jeho man
želka klíče, vodila ho po všech světnicích a komorách
a všecko mu ukazovalo. Jenom jednu světnici mu ne
chtěla odemknouti.

Ty tři princky byly každý den dvě hodiny ráno
holubicemi a od večera tři hodiny, a musely se chodí!
koupat na červené moře. Když zase jednou se šly kou
pat, on sobě myslil: „Proč mi ty ten jeden pokoj ne
chcešotevříť?“ Potom šel, hledal klíč mezi klíčemi
a ten pokoj si otevřel sám. V pokoji tam uviděl draka
s třemi hlavami, a ten byl zavěšen pod povalem tak, že
každá hlava byla na jednom háku napíchnuta a zavěšena.
Pod tím drakem stály tři sklenice vody. On se leknul
a utíkal nazpátek; ale ten drak naň volal: „Nelekej se,
neutíkej, vrať se nazpátek a podej mi tu sklenici vody,
budeš míti jedenkrát život darovaný.“ On mu podal tu
jednu sklenici vody, kterou když drak vypil, hned mu.
ta jedna hlava spadla s toho háku, a on prosil dále: „Včil



80

mi podej tu druhou sklenici vody, budeš míti dvakrát
život darovaný. On mu ji podal, . drak ji“ vypil druhou
hlavou, a ta hned spadla s haku. Drak pravil: „Včil
dělej, jak chceš; podej mi tu třetí sklenici nebo ne
podej, ale podat mi ji musíš.“ On mu jí se strachem
podal, drak ji' vypil třetí hlavou a odpadl celý. Včil byl

' zase zdrav, hned se uchytil a letěl na červené moře;
tam ty tři holubice honil', už tu jednu chytil, a to byla
ta jeho žena.

Ty dvě přišly nazpatek do zámku, začaly plakat a
naříkať a povídaly mu: „Ty nešťastný člověče, radovaly
jsme se, že nás vysvobodlř, a včil jsi nám ještě hůře
udělal, včil se musíme trapiti až do soudného dne!“ —-'
On plakal, že mu to ještě více líto, že své živobytí nasta
vil, aby svou ženu dostal, a včil že mu ji drak uchytil. —

Ty tři zaklnuté princky měly tři bratry, kteří také
byli zaklnuti; jeden z nich byl zaklnut v tom samém
zámku a byl tam koněm. Jednoho dne pravil ten kůň
zarmoucenému manželovi: „Včil není draka doma, pojďme,
a ukraďme mu tu princkul“ Šli do zámku drakova, vzali
iodvedli mu princku a utíkali s ni domů. V zámku toho
draka byl druhý bratr těch tři princek zaklnutý, a byl
také koněm. '

Když přišel drak domů, pravil koňovi: „Kde pak
jest ma princka.“ —Kůň odpověděl: „Již pro ni přišli
a odvedli jíl“ — Drak 'si ruče sednul na toho koně a
pravil: „Včil pojedeme co sil stačí, musíme jich do—
buati.“ — Kůň odpověděl: „Již jich nedoženemel“ —
Drak: „Jen pojďme, musíme jich dostati.“

Rozjeli se a dohnali jich blizko zámku. Drak hned
uchytil tu princku a řekl člověkovi: „Slíbil jsem ti za tu
jednu sklenici vody darovati život; včil ho maš darovaný;
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ale vlcekrat se ueopovaž do hradu meho přistoupit.“ Drak
na koni svém navrátil se s 'princkou do hradu svého.

Po čase Opět mluvil kůň“ k člověku truchlícímu:
„Již toho draka zase není doma, pojďme tu princku zase
odnést.“ Šli a zase mu ji ukradli.

Drak přljda domů, ptal se koně svého: „Kde jest
ma princka ?“ — Kůň odpověděl: „Již jest zle, zase nám
ji ukradli, ale včil již jich nedohonímel“ — Drak: „Mn
síme jich dohnat !“ Sedl na něho, letěli a za nimi se bnali,
až jich dohnali. Jak jich dohnali, drak princku uchytil
a řekl člověkovi: „Tu maš již za druhou sklenici daro
vaný život; ale přijdešli po třetí, roztrhám tě na kusy.“

Ten již celý smutný plakal a neříkal sobě, že jest
své ženy již na věky zbaven. Ale kůň mu po—
vidal: „Dam ti-ještě jednu ..radu; vim mladá. krkav—
čata: půjdem spolem, a ty budeš ta krkavčata vybírati
na stromě; staří budou do tebeskakati &tě štípati, ne—
budou ti t'y mladé cbtět. dati, ale ty jim řekni, že jim
mláďat spíše nedáš, pokuď by ti nedouesli srostlou
a živou vodu. Jak ti té vody přinesou, vezmi jedno
krkavče, utrhni mu hlavu, omáčej ho v té srostlé vodě
a tu hlavu mu přilep, aby ses dověděl, pravouli vodu ti do
nesli. Jestli se ptáče sroste, budeš vidět, že to jest spra
vedlivě srostla voda. A jak sroste krkavče,vezmiži
vou vodn a nalej ptačeti do zobaka'; obživueli krkavče,
budeš vědět,že to jest spravedlivě živa voda.

On tak učinil, a staří krkavci přinesli mu te vody
v kožených baňach. On vzal jedno krkavče, utrhl
mu hlavu a omáčel ji v srostlé vodě; krkavče srostlo.
Potom mu vlil do zobaka živé vody, a bylo živé. Pak dal
krkavče zase do hnízda, sebral vodu a šel s koněm domů.

Doma pravil kůň k němu: „Draka neni dnes doma,
Kulda. 1. 6
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pojďme a bleďme, co bychom mohli princku dav
stati. Šli, odvedli ji a utíkali s ní co mohli.

Drak přišel domů a ptal se koně sveho: „Kde jest
ma princka?“ Kůň odpověděl: „Již ji zase nemame;
ukradli nám ji, ale tentokrat jich již více nedoženemel“ —
Drak hněvivě mluvil: „Bylo bv zle, abychom jich nedo
huali; jen pojďme ručel“ -— Letěli za nimi a doletěli
k zamku právě když do brany přichodili, a v brané
drak priucku chytil a povídal k člověkovi: „Ty bezbož
niku, pravil jsem ti, jak přijdeš po třetí, že tě ros
trham !“ Hned ho chytl, vzal každou nohu do jedné dlapy,
roztrhl ho na- poly a s princkOu i s koněm svým odešel.

Kůň domacivzal tu srostlou vodu a namačel'obě
půlky v ni, slepil je spolem, a on zase srostnul; pak
vzal tu živou vodu, nalil mu ji do huby, a on byl živý.
Potom se sebrali a šli do svého zamku. Nyni bolestně
plakal a nařikal sobě, že již jest konec. že již má býti
své manželky na vždycky zbaven.\ Kůň “ho těšil řka:
,Včil já. sám již nevim, jakou bych ti dal radu. Již jsme
tam byli třikrát a pokaždé nám ji uchytil; posledně byl
jsi také sam již roztrhan; nevím, jak to včil bude. Ale
ještě mam jednoho bratra za. červeným mořem, ten jest
také zaklnutý a jest také koněm. On má více sily nežli
já. i drak v celém těle. Kdybychom“toho mohli dostati,
tož bychom draka jistě zabili; ale to bude těžka věc, on
slouží u Ordógbáby').—Pokuaime se o to, půjdem
tam, dostanemli se nějak za červené moře. Poslechnešli
rady me a naučení meho, které ti dam, dostaneš toho
koně. Musíš u órdógbaby tři dny sloužiti, a jak ty tři

"“ Č)rd e g čti erdek, slovo maďarské, na moravsky:
čert čili ďábel: ordóg-babatedy: čertovababa.
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dni vysloužli, vymiň sobě za službu toho chudého koně.
Budeš tam-pasti 12 koní přes tři dny. Ale žadný tam
ještě ty tři dny nevysloužil. Jak první den odsloužil, již
každému na druhý den Črdógbaha hlavu uťala a na hak
ji zavěsila. Dej si pozor. Jak budeš těch 12 koní pasti,
můžeš se najisti do sytosti, co ti Črdógbéba, doma da;
ale když ti da na pole chleba s sebou, toho nejez, zahoď
ho pryč, kdybys bo snědl, přišlo by na tebe velké spaní,
koně by se ti ztratili, a Ordégbaba by ti za to hlavu utala
a na hak zavěsila.“

Šli spolem, až přišli k červenému moři. Jak již při
cho dili blízko, spatřil neobyčejně velikou mu chu,
ktera se v pavučinach valela a nemohla si pomoci. On šel.
k ní a pravil: „Neboha mucho, tyť nemůžeš z těch pa
vučin vylezt; počkej, ja ti musim pomoci.“ Ty pavučiny
byly jako velika plachta, on jich roztrhl na polo, mucha
vylezla a pravila: „Děkuji ti za to, žes mi pomohl; utrhni
sobě jednu nožku ze mne z podbřlcha a jak stebou
bude zle, zpomeň ai na mne, a ja ti budu na pomoci.“
On aobě myslil: „Což pak ty, mucho, můžeš mi býti na po

moci?“ Ale přece vzal tu jednu nožku z ni a schoval ji.
Šel déle a uviděl vlka, a ten měl přiložený ocas

velikým klatem (velikou kladou) a nemohl si pomoci,
neboť vlk ma hřbet v celku tuhý a nemůže se ohýbati.
On hned ten klat Odvalil a vlkovi pomohl. Vlk mu. po
vídal: „Děkuji tobě, žes mi pomohl; vezmi si z .nohy
mé jeden pazour a jak s tebou bude velice zle, zpomeů
si na mne, a ja ti budu napomocen.“ On si vzal jeden
pazour a schoval si ho.

Jak přišel k samému moři, viděl tam raka tak
velikého jak třivědernou bečku. Ten tak byl vzhůru
břichem obrácen v písku a nemohl si pomoci. On šel,

6!
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obrátil raka jak se patří a pomohl mu. Ten tak se ho“
ptal: „Dalekoli jdeš ?“ — On odpověděl, že jde k Ordo;
babě za červeně moře. Rak pravil: „Mé dítě, je ti udě
lám přes to moře most, abys mohl přejít; ale ještě si
utrhni ze mne jednu nožku z podbřlcha a jak s tebou
bude velice zle, zpomeň si na mne, a ja ti budu napo
mocen.“ On si tu nožku vytrhl a schoval; Rak se obrati!
v moři, a hned všickni raci z celeho moře se sešli a se
stopovali se tak k sobě, až mu přes to moře udělali
most, po kterém on přešel na druhou stranu a přišel až
k Ordógbábě. ()na již stala před domem a hned ho ví
tala. dobře že jde, že jl bude koně pašti. Dala mu dobře
pojísti a poslala ho na pole, odevzdala mu 12 koní a_
povídala mu: „Musíš mi ty koně dobře pasti, aby se ti
z nich ani jeden neztratil; jak se ti z nich jeden ztrati,
budeš o krk menší. Hle, zde jest 24 sloupů, na každém
sloupě jest jeden hak a na třiadvaceti haclch jsou již
hlavy napíchany; ten poslední hak čeká na tvou hlavu.
Budešli mi koně zle pasti a ztratili se 'ti jeden z nich,
bude tva hlava na tom haku viseti.“

Tak ho vypravila na pastvu s těmi koňmi a dala
mu kus chleba, aby se nemořil hladem, aby měl
co jíst. On pak chtěl přikazaní koňovo zachovati a za—
hodil ten chléb. Tu však přišel na něho tak ukrutný hlad,
že se nemohl zdržeti, ale musel jíti a toho chleba
hledat a jist. Jak ho sjedl, hnedusnul a koni všickni
se mu ztratili. On se obudil a neměl ani jednoho koně.
Zarmoutil se a pravil: „Dobře Ordógbaba povídala, že ta
moje hlava bude viset na tom hakul“

V zármutku svem zpomněl si na tu muchu; mnoha
hned přiletěla a volala: „Co plačeš, co nařikaš ?“ On jí
povídal, že měl hlad a že ten chléb musel sjlst, a potom
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že usnul a koně že se mu ztratili; včil že za to bude
o krk menší. Mucha jej těšila řkouc: „Nestarej se, má
dítě, ja.-ti pomůžul“ — Potom hned sebrala všecky muchy,
ty lltaly kolkolem' a hledaly koně. Když jich našly, bzu
čely a štipaly jich tak dlouho, až jich přihnaly k pastý
řovi. _ Pastýř jich s radostí hnal domů.

Ordógbabajiž jich vyhlidala a spatřivšijich
všecky, mluvila k němu: „No, ty jsi dobře pasl ty koně,
nebot .jich všecky vedeš domů!“ Pak vzala pantOk a tak
všecky .ty koně mlatila tim ostrým pantokem a toho chu
dého nejvíce, až z něho kusy masa visely. Jemu bylo
líto toho koně, proto že ho nejvice bila a on byl nej
chudší. órdógbaha však vzala mast, pomazala koňovi ty
rány, a ty se do rána zas pohojily.

Na druhý den zas ho vypravila ty koně pást a zas mu
dala toho chleba apřikazalamu,aby ten chléb vše
cek sjedl. On však jak přišelna pastvu, podrobil chléb“
do hlíny a poskakal nohami, aby ho uemusiljíst. Ale
platné nic nebylo; musel všecek ten chléb vybrati a sjedl
ho i s tou hlínou -—tak velký hlad naň Ordóghéba dopustila.
Za malou chvili usnul, a koně se mu všecky zase ztratili.

Když se ohudil, viděl, že neměl ani jednoho koně.
Tož plakal a bědoval, co bude dělati. V tom pak zpomněl
si na vlka. Jak si na něho zpomněl, vlk hned přiběhl
aptal se ho: „Co plačeš, co naříkaš sobě? Nehěduj, ja ti
budu na pomoci !“ A hned šel a zařval na všecky vlky. Vlků
se přihnala hromada, a ti chodili, běhali a těch koní
hledali. Když pak jich nalezli, po každé straně každého _
koně dva vlci stáli, a jej za uši k pastýřovi přivedli*).
Pastýř se zaradoval, sebral koně a hnal je zase domů.

*) Valašiříkají: přiradikali.
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Črděgbaba již zase vyhlidala a pravila: „No, ty'
jsi dobře pasl, již druhý den a všecky koně jsi přihnal.“
Ale zas ty koně mlatila pantokem a ještě více jako
prvního dne, a pak jich tou masti pomazala, aby se rány
do rána pohojily.

Na třetí den zase ho poslala past, zase mu dala
toho chleba a přikazala mu, aby ho nezahazoval, aby
jedl. On však přijda na pastvu, zahodil chllb do písku
a nohami ho zastoupal, aby ho nemohl jist; ale zas musel
chléb hledat a jíst, jaký hlad naň dcpustila. Jak ho sjedl,
hned usnul, a koně se mu ztratili.

Obudiv se plakal, že již tenkrate jest zle, že již mu
pomohla mucha a vlk, a tak že muudělal most, včil
že již mu nema kdo pomoci. Koně nevěděli, kde by se
lépe ekryli, co by jich Orděgbaba tak nebila; proto po
skakali do moře, aby jich žadný nenašel. Pastýř chodil zav
rmoucený a pořade plakal, že již bude tentokráte jeho hlava
na tom háku zavěšena; ale přece ještě zpomněl si na toho
raka Jak si'naň zpomněl,rak se zamlšal v moři, a

_hned všeci“raci se sešli, ty koně hledali v tom moři a
itípali, až jich vyhnali z moře ven. Ten hubený již ne
věděl, kde by se měl lépe skrýti, a lehnnl si pod toho
velkého raka břicho. Ostatni raci ho všudyhledali,
až ho našli. Velkýrak se musil přeškobrtit na dru
hou stranu, a potom vyhnali i toho chudého koně. Pastýř
sebral koně, hnal je domů a byl pln radosti, že již má
tři dny vyslouženy. órdógbaba již zase čekala a koně

pantokem třlskala, že se byli zle skryli; třlskala, až
z nich kusy masa lítaly. Pak jich zase namazala tou
masti. a do rena se to zahojilo.

Ráno se ptala pastýře: „00 pak chceš za tu službu ?“
On odpověděl: „Ja nechci nic jiného, jenom toho chu
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dého kouěl“ — Ona pravila: „To by bylo škaredé, abych
ti za takovou dobrou službu tak špatného koně dala;
dám ti toho nejpěkuějšihol“ —0n odpověděl: „Já ne
chci jeu toho chudéhol“ — Ona se ho tázala: „Tak mi
pověz, proč právě toho chudého chceš?“ —- On řekl:
„Proto, že mi ho jest velice líto, že vždycky největší
bitku trpí, chci jen toho a žádnéhojiného.“ —Ona
pravila: „Tedy ti ho daruju, když ho chceš, ale toho
tlustého koně ti také dám; na tom se můžeš domů do
nésti, a toho chudého si vezmeš s sebou.“

On si na koně tlustého nedl a jel. Jak ale přijížděli
ke bráně, chudý kůň mu povídal: „Slez s toho koně dolů
a vlez na mne. aice budeš neštastnýl“ — On skočil a koně
tlustého a sedl si na chudého. V tom zabručel kůň tlustý:
„I d al ti čert.v uoal“ akůň chudýmluvildále k němu:
„Kdybys byl na tlustém koni vjel do brány, on by tebou
byl vyhodil do vázáni v té bráně, že by se ti byla hlava
rozpoltila, a byl.bysneživý.“

Tak přijeli šťastně domů do zámkuí Jak ho prin—
cesky uviděly, že přišel nazpátek, velice se zradovaly.

Domácí kůň řekl jemu: „VčiL bratře, pojďme, draka
není doma, princka bude našel“ Šli a princku odvedli.

Drak přijda domů, ptal se koně svého: „Kde jest
moje princkai" Kůň odpověděl: „Již jest tam ta, tento
kráte ji nedostaneme;přišelzpozačerveného moře
kůň, ten nás všecky přemůže “ — Drak na to nic ne'dbal,
jen za nimi letěl adobnal jich u brány; hned zase chtěl
princku chytit, ale již nemohl.Kůň z pozačerveného
moře bo k0pytem střelil p-o nose, tak že se
hned vyškobrtil, a ti dva druzi koňové naň skočili
a všeci ti spolem draka usmrtili.

Přišli s princkou do zámku a přáli sobě vespolek
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štěstí, že nepřítele svého přemohli. Potom domací kůů, co
ty rady daval, povídal jemu: „Včil, ty můj milý švakře,
vezmi můj meč, který jest zavěšený pod povelem, a setni
mi hlavu.“ On se zarmoutil a řekl: „Oh, jak bych to
mohl udělat za telikerě dobrodiní, které jsi mi proka—
zal?' — Kůň pravil: „Můj milý příteli, ja ti nemohu
vyjevit, proč mi maš hlavu stnouti; ale kdybys mi ji ne
stal, udělal bys mi velice zle.'“'— On 'se tedy již nezdra
hal, vzal meč a uťal mu hlavu. Krev fikla na dva saby'
zvýše, a hned z něho byl krasný princ. To vida ne'
meškal, ale uťal též oběma druhým koňům hlavy,
a hned z nich zůstali krasní princové jako z prvního,
Viickni mu děkovali za vysvobození a ustanovili jej v tom
zamku kralem, v kterémž on se svou manželkou a s dvěma
sestrama manželčinýma vlasce asvornosti živi byli až do
smrti. Ti tři bratří pak opanoval-i zamek toho usmrceo
něho draka.

že. Divotvorná mošna.

Byl jeden král a měl syna. Tomu synovi dOChO'
dilo 24 let, a otec mu povídal: „Dítě moje, odevzdam
ti císařství, kterým vládnul“ — Syn řekl: „Tatínku můj,
toho jí!. po vás nežadam; chci ještě na několiklet
do světa jíti-, abych něco zkusil, jak to mezi lidmi jde,
abych' v tom byl přesvědčen.“ — Otec mu v tom neod
poroval a loučil se se synem svým; a když se s ním
loučil, řekl mu: „Kdo ví, dítě moje, b'uduli ja dotud
žiť, až ty se nazpátek navratíěl“

Syn odešel, a když chodil po světě, přišel k je
dnomu myslivcovi a prosil ho, aby ho vzal k sobě do
práce. Myslivec mu povídal: „Mam sice mládence, ale



89

můžeš u mne zůstat, budu potřebovatdvou mládenci,
proto že mámvelký' svět lesa, než ho pozobc
chodíš, a i půl roka je. Myslivecse s tím novým
mládencem sebral, každý vzal svou pušku a potravy do
mošny a šli. :

Jak přišli do velkého lesa, královský syn si pře
myšlel, kde by se mohl myslivcovi ztratit, co by mohl
sam svým- rozumem všecky ty hory přezpytovať. Zdařilo
se mu, že odešel od myslivce. Měl psa, a tomu bylo
chrt; s tim psem cho'dil po horách cely den, ale že
nebyl v nich povědom, zbloudil. Přišel večer a nemohl
nikde nocovat, a chtělo se mu jist; tož sobě rozmlouval:
„Kde budu nocovat a co budu jíst?“ — Potom ale po
vídal po německu svemu chrtovi: „Co budeme
jíst?“ Ten am mu odpověděl: „Půjdu a uhon'im laň, &
vy složte velký oheň, upečeme si ji a budeme jist.“

Mladenec skládal oheň, a chrt šel honit. Ubonil lan,
ale nemohl. ji zmoci, běžel tedy pro pana svého a po
vídal: .;Rojd'te se mnou, je tam velké zvíře, pomozte mi
ho k tomu ohni dotrakat*). “ —Jak ho k tomu ohni
dotrakali, hned na čtvrtě ho porubali apekli. Sotva prva
polovice se upekla, hned se ji dělili a jedli. Jak se na
jedli, cele ostatní zvíře s pekli adal ho do mošny, kte
rou na sobě nosil.

Přišlo rano, zase chodili lesem a chtěli vyjití ven.
Lea byl tak veliký, že na koní z něho nebylo
a to za den vyjetí. Zase zabloudilia zašla jich
druha uoc.Kra10vský syn povida: „Pro Pána Boha,
co budem dělat? Cili nem snad není možné. z toho lesa

*) Dotrakati vidí se m byti v řekroucenémslovědo

Štragati, jehožpohadkařužíval; otrakati t. j. dota'nouti '
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vyjltiP“ Sem i tam po lese chodil a díval se. Uviděl
světlo v jakési chaloupce a řekl svému chrtovi: „Pů
jdeme tam, dostaneme nocleh, a někdo nás na druhý
den může z toho lesa vyvést, poněvadž že jsou
tudy lidé známí.“ — :—

Tam byla stará ženska; ta chystalavečeři a
povldala:_ „Co jste vy tu přišli? Vždyť přijdete k zahy'
nutll“ — Mladenec odpověděl: „Pro Pěna Boha, dyť
snad nebude tak zle, jak vy to pravlte; dyť ja jsem my
slivecký mládenec a nemam žádných peněz; jsem po
vinen,hory svého pána obhlldat,.ajak mico chybi,
mm za"pokrm svůj trávu.“ To pověděl stařeně z velké
hrůzy. — Ona šla a přinesla mu večeři a povídala: „Pot
jesteI“

Jedenácta hodina dochodila v noci, kdy se přisy
palo 45 zbojníků. Oni se ho tazali, co tam chce. Stara
žena, jak on ji to řekl, za něho mluvila; ou nemluvil
uic, neboť již vadu-ul od strachu. Oniy "u povl

dali: ,Pojď, ty t_rhane, s námi!“ —Hn%se se—_bral a šel a povečeřel s nimi. Oni pak po veče "'v půl
noční hodinu se sebrali a šli na procházku, jak to-jejiob
obyčej býval, a jemu řekli: „Nečekej nas ráno: jak
mi přijdem, at jsi pryč!“

Na raně to bylo, když se procltil; díval
se po stěnách a tam viděl mošny viset na klínkach.
Na těch mošnach byly nápisy, jak ta která mošna vy
padá.. Na jedné byl podpis: „V této mošně jest, kla
cek'), a“čím více se tim klackem na tu mošnu tluče,
tím víc vojska z ni vyskakuje“ — Mladenec si pomyslil:
„Kdyby mi Pán Bůh dal, abych tu mošnu mohl za svoji

*)“V Rožnovsku kl o c e k.
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vyměnit!“ -- Stařena šla do kuchyně, a mladenec -—
smyk tn mošnu s kllnku a tu svoji tam za ni zavěsil.
Udělal stare ženě poklonu za nocleh a za ve
čeři a šel hned přes les, co by se dostal ven.

Rozmlonval sobě: „Kterak bych je se z toho lesa
mohl dostat ven?“ —-Rychle vytahl klacek : moiny a
s radostí na tu mošnn udeřil. Tu hned vyskočili čtyři
muži, až by se jich byl brzo lekl, a oni tak z hodna
na něj volali: „Co pan poroučí?“ On odpověděl: „Vy
veďte mne a toho lesa ven!“ — Tak daleko byl zašel
do lesa'), že celý den a celou noc jej z něho vedli.
Jak ho vyvedli z lesa, povídal: „Včil mne doveďte k mému
tatínkovi do města.“ — Ti mužovéodpověděli: ,Kde pak
jste se tu vzal?“ Vždyť vy sam ani nevite, kolik mil
jste zašel: včil musíte k svému otci dlouho jítl“ — On
odpověděl mužům: „To mi nic neděla, jen když již
vím, či budu.“ '

Přišel do města svého a šel nejprv do hospody
s velkou radosti, věda, že již králem bude, a v ta ho—'
spodě poručil si jíst a- pít. Jak ho obsloužili. on se jich
ptal: „Pane hospodský, co u vas nového slyšet l"*')l'“ 
Hospodeký povida: „Věřte, zle jest tudy; měli jsme krale
stareho, dobreho; ten byl dlužen druhým králům moc
vojska, proto že nemohl nikdy zvítězit, vypůjčoval si
ho; včil pak oni ho chtěli o jeho panování připravit a
přišli k němu, aby jim jejich vojska vratil. Jak to voj
skovratil, chybili mu j eště tři pluky na vratku.

' ň
*) Původně zněla věta ta: "„Tak daleko byl v tom

lese zajděný.“
**) V okolí Rožnovském zavladó. již valně nářečí slo

venské; i tuto praví moravský Valach: „Co u vás no
vého počúť?“
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Včil je u nas zle. Nai kral měl syna. a ten je ve světě,
a starý kral musí býti jejich obsluhou. Tak se
stalo. On pokllzl jim kuřata, holuby a po chodbách
umeta.“ — Jak mu to hospodský tak vypověděl, syn pře—
naramněsplakal,tak že se od plače zastavit ne
mohl, že otec jeho na tak—oupřišel. —'Hospod—
ský povídala. „Co pak nad ním plaěete, 'ěi jste vy jaký
jeho přítel?“ — On mu odpověděl: „Oh, žadný přítel!
Co víte vlc, pravte dalel' Hospodský povídal: „Jestli
nebylo prve za starého krale dobře, včil jak ti mladí, cizi
to dostali, není možná pro ně obstati. Sedlaci pole za
stavují, louky prodavaji, statky mrhajl a ještě nemohou
těch platů těm králům davat, které o-ni velke po
nich žádají! Neboť nejsou hodni, co by jich psi se
žralil“ — Ten pocestný myslivec řekl: „Pane hospodský,

jistě se to tak může stát, jak mluvltel“ —Potom zaplatil
a vyšel na město.

; Tam potkal ženu, a ta ženahořce plakala. Tazal se
Qi: „Ženo, co plačete'P“ — Žena odpověděla: „Oh, zle je

se mnou; chodil k dceři mé sedlák na posezenou a
cht-ěl,aby zaň šla; s velikou radosti by zaň šla, ale
se bojí, že nám bude naše dluhy vyčítať,'které na domě'
mame; skrze dva nešťastné krale jsme zadlužení; jednou
za den jsme jldali a těm bezbožnikůmjsme povin
nosti velke klasti musili“ 0nd odpověděl:„Moja
ženuško, netsj ničeho, nebrž nechťje co je na světě, všecko
přede mnou řekni, však ja tomu brzy udělám konec;
jen se ty v ěil jedenkřat do smrti na mne'po
dive j. co já. za hrdinský 'kousek tudy na městě udě
laml“ ——Vytrhl z mošny od zbojníků vyměněný klacek
a udeřil na ni. Vyskočili čtyři muži a ptali se ho: „00
pán poroučí?“ ——On jim odpověděl: „Dotud tlučte na,
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tu mošnu, az vyleti nejposlednějšl.“—Oni tloukli, až
jich ruka za pěsti bolela, až vyšelten nejposled
nější,kteremu z huby velký oheň pachl, a ten
pravil s udatuosti svému panovi: „Co pan porouěí? Vždyť
na 60 let jsem procitnutý nebyl až včill“.—_Bylo vojsko
.po celém městě, po ulicích, po rynku, kde který stati
mohl, a vši'ckni se ho' ptali: „Oo pan porouěii" —-On
jim naporučilz „kr-ale, co v tom městě jsou, aby mu všecky
svedli na rynk *).“ ——Jak jich svedli i otce jeho, on těm

' cizím povídal; „Vy nejste hodni, než vas chrtům dati
sežrat, jak vás tu v městě vyznávali: sneste mi
sem koruny, co mate a korunu meho otce také!“ — Ta
byla nejpěkuější, a hned ji zase posadil svému otci na
hlavu, a všechen lid měl radost velikou, že mají svého
dobrého krale. Cizí krale pak dal utratit.

Jak byli utraceni, odpověděl lidu -: „Jednu třetinu
těch platů, co vám připadá. na měsíce, budete svědomitě“
odvodit; a ty dvě třetiny vam odpustim.“ Tu oni všeci
společně mezi sebou 8 velikou radosti poklonu mu udělali
a on jim pravil: „Moje děti, radujte s'e anic se nebojte;
vyťjste všickni poddaní moji, a ja vas budu zastávat, co nej
víc budu moci: Otec pak mu odevzdal všecky tři koruny, a
byl slavně korunován. Všickni radi k němu přistoupli,
platů jim ubylo, a stali se zamožnými v několika létach.

27. 0' vojákovi, synu kovářově.

Za starodávna žil v Praze kovař velice majetný,
a ten měl dvě děti, jednoho syna a jednu dceru. Syn,

*) R y nk čili r y ň k jest prostranství v městě, rozdílné
od ulic podlouhlých—trž 1ště, m is to trhové (Jungmann)
n 15.m ě s t i
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když dorostl, dostal se" na vojnu. Otec se s ním loučil
a prosil ho, aby si na něj zpomněl, až se rim nejlíp
povede.

Za krátký čas oblíbili si ho 'pahi vojenští tak, že
se stal tělesným strážníkem císařovým. Byl již 9 let ve
vojsku, ale na otce svého jako by byl zcela zapomněl.
V roce desátém přišel do milosti samého císaře pana. tak
že se mu nyní tak dobře vedlo, že si ani nepřal lepšího
živobytí. Tn obživla v srdci jeho zpomínka na otce. za—
stesklo se mu po něm, a hned umínil si, že musí otce
svehonavštívit Žádal o propuštěnou. Císařpan
jej nechtěl propustit, nebot ho měl velice rád; on však
prosebně žadal o propuštěnon, aby s'tařičkěho otce sveho
ještě jedenkrate na tomtosvětě uviděl. Konečně tedy pro
pustil jej císař pan a řekl jemu: „Proto že jsi byl ve
službách svých tak bedlivý a věrný, jdi do konírny me

'a vyber si koně. který se ti nejvíce líbí;“ stake peněz
mu dal dosti. Osedlal si koně bujneho a jel k Praze.

Vsze vyhlídl'si hospoda vzácnoua najal si jizbu
krasnou, v nížto 'byly dvě postele. Potom se tazal ho
spodského, zdali ještě na živé jest starý kovař tak a tak
zvaný, toho že by měl rád. aby jeho koňovi přibil pod
kovu, neboť prý o něm slýcbal, že umí nejlíp podkovy
přibíjeti. Hospodský odpověděl, že toho hodného kováře
dobře znal, ten však že již před třemi roky umřel. Měl
prý jednoho *syna, jemuž _měla velika majetnost otcova
připadnouti, otom však že se neví, jeli živ nebo mrtev.
Dcera kovařova dostala prý po otcovi všechnu majetnost,
proto že nebylo o synovi ani vidu—ani slechn; ta
však spustila se Pana Boha a cnosti, promrhala
celý zděděnýstatek a stala se ošklivcem celému
městu. Rozkazal host hospodskemu, aby nařídil po
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domkovi, by mu, možnoli, onu osobu přivedl. Stalo se;
sluha ji našel, přivedl a dostal od pana dukat. Večeři
poručil přistrojit na dvou stollch; za prvním stolem jedl
sám a za druhý atůl posadil sestru svou, kterou v tom
okamžení, kdy k němu do jizby vstoupila, poznal; ona
však jej nepoznala.

Po večeřise jí dal poznati, že jest bratr jeji
a hned počal ji karati a tnpiti, že promrhala cele dě
dictví po otcovi, on že nyní přišel domů aničeho nebude
mít. „Co tu mám dělat?“ řekl, „nesmím ani hlavy vy
strčit, ani se k tobě hlasit pro hanbu, kterou jsi živoc
bytím svým učinila rodičům v hrobě a mně_na živě; ne
mohu'žde ostati, ale musím z otčiny své drahé do širěho
světa _kam mne oči poneson.“ — Potom v hněvu veli
kém vstal, svázal sestru provazem, svazanon ji položil na
lůžko a bil ji co síly měl. — Hospodský slyšel křik ten.

',děl kterak host naklada s přivolanon ženskou, a na
animal jej, aby toho nečinil, že k tomu nema žadneho
prava. Host mu vyložil, co a jak je s tou ženskou, po.
žádal jej, aby o tom nikomu nic neřekl, že by se musel
hanbiti, že jest bratrem takové spustlé osoby. Hospodský
umlkl, příchozí zaplatil, co dlužen byl, dal si koně vyvěsti,
uvazal sestru na koně a ujel s ní z města v. tmavě noci.

Ujižděl až do svítaní a od svitdní až do noci, kdy
přijeli do pustýchhor. Byla pak takova tma, že již ani
chodníka neviděli. Hodnonchvíliostalistati, ažmě
síček vysvitnnl ajim ukázal, že mají dvojí cestu před sebou
] řekl bratr: „Sestro, povězmi, kterou cestou mam jet ?“
Sestra odpověděla: „Ty jsi moudřejší než já., zvol kterou
chceš; ja však myslim, abys zvolil nšlapanější.“

Jeli zase dále; v lese byla tma ještě větší, a opět
nevěděl, ' v kterou stranu by se dát měl. — Slezl s koně,
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vylezl na vysoký dub a oblížel se na všecky strany, kde
by nějakého světla uviděl, aby tam přenocovati mohli.
Uhledl světlo nedaleko, zavázal kámen do šátku svého a
zaměřil v tu stranu, kde byl světlo vidél.

Nejeli dlouho, a přijeli k jakémusi velikému stavení;
byl to velikánský hrad. V hradu tom bylo světlo, a když
k němu přijeli, brána se jim otevřela a on vjel do hradu.
I konírna byla otevřena a v ní nachystáu obrok pro je
dnoho koně. Zavedl tedy koně svého dokonírny, nebot
:mu již bylo obroku velice potřebí. On sám vedl sestru
svou do hradu a vstoupil do velike otevřené. jizby, kde
světlo na stole hořelo, a pro dvě osoby jídlá přistrojena
byla. Měl již veliký hlad. I čekal, až by někdo přišel,
koho by požádal o večeři a o nocleh. Žádný nešel. Sedl
si'tedy a nechal si dobře chutnati, i sestřesvé
poručil, aby jedla.

Když byli pojedli, přišla dojizby osoba ženská a
promluvila k němu: „Příteli. co pak tu chceš? Tyc jsi
nešťastný, že jsi do hradu toho přišel. Zde jest 24 zboj
níků, & ty nevyjdeš odtud živý.“ '

Voják odpověděl: „Nechť již je tak nebo tak, jak
Pán Bůh dá; ale já se jich nebojím“

Ženská pravila: „Že se nebojíš? To se mi líbí, já
sama ti budu nápomocna. Jdi spat, & ráno, až vstaneš,
zkusím tě, jak silný a udatný jsi.“ — Ženská odešla "zjizby,
voják si lehl do lůžka odstlanébo a sestraležela svá
zaná na zemi. Ráno vstal voják z lůžka svého, umyl &
pomodlil se a čekal, až by ženská neznámá k němu přiHa.

Za malou chvili přišla a zavedla jej do sklepů pod
hradem, kde stála sklenice s nápojem jakýmsi. Ženská.
mu nalila do malé skleničky a pravila: „Vypij tuto skle—
ničku a pojď vzhůru, at zkusím silu tvou; pohnešli tam
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dubem velikým, bude dobře a přemůžež zbojníky.“ '—
Vojak vypil skleničku podanou, vyiel k dubu a zatřepal
jím jako mladou osykou. — „Dobře bude, zvolala ženlka.
tu maš druhou skleničku a zatřep dubem ještě jednou."
Vojak vypil idruhou skleničku a zatřepal stoletým dubem
tak silně, že konary (haluzy) dolů padaly.—Žensk£
radostně pravila: „Bude z toho něco! Tu maž třetí skle
ničku: vypij a zatřep ještě jednou dubem.“ — Vojak učinil
tak, a vyvrátil dub se všemi kořeny a odhodil ho z toho
místa jako lehký kůl.

Zase zavedla jej ženská do hradu, ukázala mu všecky
věci a vypravovala jemu, co a jak. se s ní dělo. Pravila:
„Ja jsem dcera králova. Jednoho dne vyjela'jsem s ko
monstvem svým na prochazku, a to nás přepadli zdejší
zbojníci samojedníci, zabili“služebníkymé ajenom
mne nechali na životě, když jsem jim slíbila, že chci až
do smrti u nich zůstati. O jak bych ja ti byla vděčna,
kdybych se mohla tvou pomocí odtud vyvětit'

Pak jej vedla do sklepů a ukázala mu veliké bečky
s penězi. On pak uviděl na stěně visící meč, který
sebou v poěvě hazel; spěěně vytáhl meč svůj a strčil ho

_do pošvy na stěně, z kteréž meč vyňal, a ten strčil do
pošvy svě, aniž ženská po sklepě chodící o tom zvěděla.
V tem cosi prasklo, ženská se ulekla a zkřikla: „Již
jest zle! Již jdou samojednícil“ Oba ruče *) spěchali ze
sklepů zhůru. ale přesvědčili se, že zbojníci ještě nejdou.
Vojak se jí ptal, co by to byl za meč ve sklepě, že se
v poěvě pořad třepe. Ona mu pověděla, že meč ten ma
takovou moc, když ten, kdo ho má, řekne toli a toli

*) Ruče t. j. rychle, čerstvě.
Kulda. 1. 7
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hlav dolů, hned všecky hlavy na ranu spadnou. Ona
pak .bala se tím více, čím více se blížil čas, kdy zboj
níci přicházeli domů. Ou pak řekl jí, že se pranic ne
bojí a že jich jistotně přemůže a jí vysvobodí.

Pak mu přinesla snídani, a on se chutně na
jedl a napil. Králova dcera tazala se ho, kterak se
míní branit, zdali počká., až bude všech 24 po hromadě,
aneboli se spustí; do nich, jak po osmi domů se navrátí.
On volil potýkati se s nimi tak, jak po osmi přichazivaji.

Vtom byloslyšet na nad vo ří hluk naramný; kra
lova dcera strachem vadla a pravila,že již prv
nich osm přichází. Vojak postavil se na prah a zvolal
hlasem velikým: „Všech osm hlav dolů!“ a na ranu všech
osm hlav spadlo. Králova dcera podivila se tomu, nebot
nevěděla o tom, že měl u sebe ten meč ze sklepa. Za
hodinu ohlašoval nový hluk příchod druhých osmi zboj
níků. Vojak opět vyšel jim naproti a zvolal hlasem
hřmotným: „Všech osm hlav dolů!“ a opět leželi všickni
zbojníci bezhlavík na zemi. '

Zase za hodinu mělo přijít poslednich osm samo
jednlků, o kterých mu pravila dcera králova, že jest
mezi nimi nejstarší zbojník a vůdce, jemuž ani stře
lena ani tata neuškodí; toho že musíhledětod
spodku poranit, jinak že ho uepřemůže.

Jakmile posledních osm přichazelo, zvolal vojak co
hrdla měl: „Všem hlavy dolů!“ — Sedm jich padlo, osmý
však ostal na živě a hned se dal do potýčky
s nim. Boj byl veliký; a již vůdce padlých samojed
nlků přemahal vojaka. Tu si zpomněl, že musí od spodku
sekat. To učinil, až ho dostal na zem, kde mu mečem
svým hlavu stal a jí přes plot do zahrady přehodil.

Kralova dcera mu děkovala, že ji z moci těch jstraš
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ných zbojníků- vysvobodil; nyní že půjde domů, aby šel
s ní a vzal si zlata a stříbra co mu libo; 'i. tento hrad
že neleží jemu; nechat děla, jak chce. _

Vojak však odpověděl: „Kam půjdu? ma sestra je
špatná osoba, tak že se stydím mezi lidi vykročit; pro
mne jest všudy stejno., proto zůstanunějakýčas
zde. Králova dcera muještě jednou děkovala a pak odešla.

Vojakbyl milovníkem zbroje a houby, proto
řekl, že půjde do lesa na zvěř, neboť v bečkach bylo
jen samé maso z lidí, jež byli zbojníci pozabíjeli a jedli.
Sestra jeho ostala doma _avařila oběd.

Tu šla na dvůr pro vodu ke studni, a uťaté. hlava
volala ze zahrady na ni; aby jí té vody podala. Ona se
ohlédala, aby zvěděla, kllo k ní mluví. Hlava stala na
svém a opětně žádala vody. Sestra se bála a jak tu
vodunesla, šustla ji přes plot na hlavu,-kterav tom
okamženi přes plot přeskočila. a s tělem se spojila, tak že
vůdce zbojníků zase živ byl. Děkoval jí za vodu a pravil,
aby se nebála, jenom bratra nenaviděnebo aby mu pomohla
se světa sprovodit. Sestra byla hned povolna v tom.

Zbojnik dal jí radu tu: „Udělej se nemocnou a
řekni bratrovi, že se ti zdálo, že jenom maso z mladého
vlka tě uzdraví; on půjde, a zvěř ho roztrha.'

Když se bratr z lovu navrátil, nalezl sestru v po
steli, které se přetvaí'ovala, jako by nebezpečně nemocna
byla. I řekla k němu hlasem slabým: „Roznemohla jsem“
se, bratříčku, a ve snach zdálo se mi, že jenom maso
z mladého vlka pozdraví mne.“ Bratr odpověděl přívě

tivě: „O to jest mi mala starost, mladých vlků běhů
v okolí tomto dosti, přinesu ti jednoho.“

Odešel a pustil se do lesa, brzy stal v husté seči, kde
zahlídl mladého vlka se starou vlčicí, ktera krotce a uctivě

7 *
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proti němu se postavila a pravila: „Stůj, nestřllej,
chybíš; co žadaě, pověz a dostaneš!“ —'On
žádal od ní mladého vlka, kteréhož mn' vlčice ochotně
odevzdala a také ještě píšťaličkn přidala.— Ou pak
tuto přijal, uschoval, mladého vlka do hradu vedl a sestře
oznámil, že potřebného léku již má.

Starý samojedník znovu radil jí, aby po bratru ža
“dala mladého medvěda, mladý vlk že již přišel pozdě,
ten že ji více nepomůže. Medvěda že jistotně nedostane,
medvědprý se nebojí střelené rany a roztrhá jej.
Sestrauposlechla rady aamoj ednlkovy, aby
zahubila bratra dobrého a řekla jemu: „Že jsem neměla
mladého vlka hned, včil mi již nepomůže, ale zdálo se
mi ve- snach, že by mi maso z mladého mědvěda po—
mohlo.“

Dobrý bratr řekl jí: „Imladých medvědů jest v le
sích hojnost, kdybys mi to byla hned řekla, mohl již tu
býti, ale měj strpení, půjdu ti rnče pro něho.“ Odešel,
a za chvíli nalezl rozsedliun, v nlžto sobě hověl mladý
medvěd se starou medvědicí, ktera krotce a uctivě proti
němu se postavilaupravila: „Stůj, nestřílej, chy
bíš; co žadaě pověz a dostaneš! On žadal po
ní mladého medvěda, kterého mu medvědice ochotně
odevzdala a. také ještě píšťaličku ípřidala. On tuto
přijal, uschoval mladého medvěda do hradu vedl a sestře
oznámil, že potřebného léku již má.

Starý samojednlknad onval se hněvem ukrut
ným, proto že mu divoka zvěř neškodilo., iřekl sestře-:
„Bratr tvůj jest horší než já a než čert; divoká zvěř se
ho boji a neprotiví se jemu; ale žadej po něm mladého
lva; když ho bude lovit, jistotně od lvice bude roz
trhan.' Sestra po třetí přetvářila se a řekla bratrovi:
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„Ani mladý medvěd již více“nepomůže, mi; ale zdálo se.
mi, že by maso z mladého lva jistotně pomohlo mi.'_.

Bratra to již mrzelo, že dvakráte nadarmo si dal
práci a že to hned na ránu neřekla; ale přece šel
do _lesa, nedlouho chodil a již zaslechl z pozdálí lvici.
řvoucí, jíž po boku státně si vykračoval mladý lev. Voják
ostal stát, namířil a chtěl střelit. Tu ilvice postavila se
mu pokojně naproti a pravila vážnými slovy: „Stůj,.
nestřílej, chybíš; co žádáš, pověz a.dosta
neš!“ — On žádal od ní mladého lva, kteréhož mu lvice
smutně sice ale ochotně odevzdala a také ještě píšťa
ličku přidala, řkouc: „Hlasu píšťalek tvých uposlech
nou mladá zvířata'a budou ti na pomoc, kdykoliv by
se ti mělo zle vésti.“ On přijal ji, uschoval, mladého
lva do hradu vedl a sestře oznámil, že potřebného léku
již má.

Starý samojedník přišel ]: sestře vojákově a pravil :!
„Není žádné pomoci, ty musíš hledět, bychom se jeho
meče zmocnili; out jest věru horší než ďábel, i lvice se
ho bojí a ochotně mu přepouští mládě své. Řekni mu,
že jsi již uplně zdráva, ale že-máš o něj strach, aby ne
upadl do těžké nemoci, proto že se musil se zbojníky
a s divokou zvěří tak namáhati; že mu uděláš koupel,
aby se umyl, občerstvil a posilnil. On oddělá meč svůj,
a já přiskočím a vezmu mu ho.“

Nevděčná a nevěrná sestra zase chopila se rady samo
jedníkovy, aby zahubila bratra hodného. Vstala s lůžka
svého a mluvila ]: němu: „Bratříčku, již jsem zdráva a
čerstvá; ale o tebe mám veliký strach, abys neupadl do
nemoci po takovém namáhání se zbojníky a s divokou
zvěří. Kdybys ty mi onemocněl a umřel, kam bych se
já ubohá poděla? Připravila jsem ti koupel, nejlepších
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zeliu jsem nasbírala a vodu ohřála; již je všecko ho
tovo , jdi a vykoupej se!“

Bratr uvěřil sestře své, odložil šaty a' oddělalÍ meč
svůj, kterýž na helem těle opásaný měl, a položil; ho
vedle sebe. Sotva že byl vkročil do koupele, přiskočil
: vedlejší jizby starý samojedník, chytl meč a utekl.
Voják ruče vylezl z koupele, oblekl se v šaty své, vy
trhl mladý dub, jemuž korunu ulomil a odhodil, a 's tlu
stým sochorem běžel za starým samojednlkem. Nastala
půtka strašná: samojednik sekal mečem a voják' bránil se
mu sochorem. Druhou rukou vyndal píšťaličky a zapísknul.
Mladý vlk medvěd a lev sběhli se na pomoc, ale
nikterak nemohli samojedníka přemoci, zvěř zůstala stát,
samojedník utekl a jak mohl, vojákovi se vyhýbal. Voják
však tak dlouho stíhal jej, až mu meč zase odňal, když byl
v hustém lese tvrdě usnul. Samojednlk procitnul, sáhal po
meči, ale již “hovíce neměl. Voják znovu pískl na zvěř,a po
čal nový boj; i začal do něj od spodku sekati, poranil ho,
hlavu mu odtal—a tak se nepřítele svého navždy sprostil.

Potom šel do hradu a vyhledav sestru svou, _hně
vivě pravil: „Sestro, včil jsi mne již po druhé zradila.
Tyť jsi nejšpatnější tvor zemský. Života
jsem _ti nedal, nebudu ti ho ani bráti; ale
půjdu odtud, kam mne oči povedou; ty pak ostaneš sama
v těchto pustých horách. Duše má jest velice zarmoucena
z nevěrnosti tvé, a proto co živ budu, nebudu se ho
liti. Tebe však za dvojí zradu přece potrestati musím.“

Šel a vzal koně svého, zabil ho a do pola odřeného
přivázal ho v lese ke stromu silnému; sestru pak uvázal
u druhého stromu tak, že jen s tlžl na koně dosáhnouti
a kousek masa z něho urvati mohla, aby dlouho se trá
pila a hladem nezhynula. Sám pak nabral si z beček.
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ve sklepě peněz, co unésti mohl, vzal zvířata s sebou
a odešel z hor těch.

Přišel do města velikého, kdežto byly všecky domy
černým suknem potaženy. Zašel si do hospody a
ptal se hospodského, co by to mělo znamenati. Hospod
skýodpověděl:„Náš pan kralmé jedinou dceru na
rodě; ta se mu před'časem' ztratila a tak rok se mu
zase navrátila. Ale za městem vjeskyni zdržuje se drak,
jemuž musí den co den panna z pořádku za stravu
dévana býti. Tím způsobem zhynulo již tolik mladých
děvic v městě našem, že se poddanstvo zprotivilo a-úsilně
žádalo, aby krél také dceru svou draku vydal. Kral musil
přivolit, a zejtra již povedou jedinou dceru jeho k dra
kovi, kterýž ji .roztrhé. a sežere, nenajdeli se nikdo, kdo
by ji vysvobodil.- Kdyby se však někdo našel, co by
jí zachranil, ten mé. dostati dceru jeho za manželku a
s ní celé kralovstvíl“

Vojak rozkazal, _aby hospodský zabil a upekl celé
hovado; každému zvířeti dal z něho celou čtvrt a sám
také se dobře najedl. Potom se dal zavésti tam, kde
byla peleš žravého draka, že by také rad viděl dceru
královu.

Celý zarostlý, jak byl, šel tam i se zvířaty svými,.
když se blížila hodina, v kterou měla kněžna býti při—
vedena. Veliký průvod vedl ji za malou chvíli v tu
stranu, kde stála krasna kaple; všickni se tam s kněžnou
ještě pomodlili.. .a odešli zpátky do města, kněžnu však
tam samu ostavili.

Všechen lid se rozešel, jenom voják se zvířaty svými
čekal pozdaleku a volal hlasem velikým: „Draka šeredný,
vstavej a vylezl“ — Tu dezl drak z pelešne své, a vojak
hned přiskočil a počal se s ním potýkati. Celou silou
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sekl ho mečem svým, tak že hlava jako makovice na
zem spadla. Ale nic platno, jednu hlavu drakovi srazil
. sedm nových mu za ni narostlo. Vojak však nedal se
zastrašit a zvolal hlasem hřmotným: „Všech sedm
hlav dolů!“ a hned na ranu všech sedm hlav spadlo,
a zvířata se dala také do draka a roztrhala ho na kusy.
Vojak šel a ze všech sedmi hlav vyřezal jazyky, které
do papíru zamotal a u sebe nechoval.

Kněžna děkovala mu za osvobození své avidonc, že
on i zvířata jeho jsou velice upachtěni, vybídla jej, aby
si lebli na trávníku a odpočinuli. Když tam pokojně
leželi, sňala všecky zlaté řetězy své a zavěsila každému
zvířeti jeden na krk; udatnému vojakovi pak dala svůj
drahý prsten, sama mu ho na prst strčila a zaslíbila se
mu, že nebude žádný jiný krom něho manželem jejím.

Jak tu všickni leželi a nsnnli, přišel služebník kré
lův, aby se podíval, zanechalli drak jaké kostky z dcery “
jeho, aby je pochoval. On však k _podivení svému viděl,
že kněžna jest zdrava .a že vedlé zarostlého vojaka na
travníku spí; zvířata pak stála u nich na stráži, ale
odespala též. A byla tak ospalé, že neviděla, kte—
rak služebník vojaka zabil a všech sedm hlav z draka
s sebou do zámku kralovského vzal.

Med věd se první probudil a zpamatoval; vida pak
pána svého mrtvého, vybídnul i vlka a lva, a všickni
skokem padili do hor, nasbírali zelin, přiběhli zpatky,
obložili zelinami hlavu péno'vn a vzkřísili ho zase k životu.,

Mezi tím procitla kněžna a vidonc, že vysvoboditel
její mrtevjest, dala mu pěknou voniěku do ruky
a odešla k rodičům svým do zámku královského, kde
služebník již rozhlasil a se za?íkal, že on kněžnu vy
svobodil a draka zahubil.
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Vojak pak, když přišel k životu, pohrbzll zvířatům,
že měly .špatnou stráž, a hned s nimi odešela
chodil po celý rok světem.

Po roce v ten samý den přišel zase do toho města,
kteréž bylo červeným suknem potaženo. I ptal se
hospodského, co by to znamenalo. — Hospodský pravil:
„Dnes rok byla jediná dcera kralova vedena drakovi za
kořist, ale služebník králův draka zabil a dceru jeho
od smrti vysvobodil; a proto měl ji dostati _zamanželku
a s ní cele kralovstvi. Dcera .kralova však příčila se
tomu a pravila, že služebník ten ani draka nezhubil ani
ji uevysvobodil, že to byl cizí muž s třemi zvířaty. Slu
žebník však ukazal na důkaz udatnosti své sedm hlav
drakových a král mu uvěřil. Dcera pak, vidouc, že pan“
otec na svém stojí, aby si vzala služebníka za manžela;
vyžádala si jeden rok; nepřijdeli pravý vysvoboditel do
dne do roka, že se stane jeho manželkou.Dnes jest
onen výroční den, a proto má býti v zamku královská;
svadba.

Zarostlý vojak řekl.“hospodskěmu: ,Vsaďme se o
100 kusů dukatů. že budu jisti z té'polévky, z které
ještě žádný z hostů svatebních nejedli“ — Hospodský
se usmál a pravil: „Kdybych měl těch 100 dukatů, jak
jich nemam, hned bych se vsadil; nebo kterak by mohl
takový sprostý, zarostlý, špinavý, neohrabaný člověk jísti
se stolu kralovskeho ?“ -—.-„Uvidíme,“ pravil voják, a hned
napsal psaníčko a poslal vlka s ním do zámku, řka:
„Ty jsi chytrý asilný, ty projdeš stráž, ačkoliv jest sil
nější než jindy; jdi ke kněžně apolož jí hlavu na klín;
ona již bude vědět, co má. dělat.“

Vlk prošel beze všech nesnází straže a přijde do
večeřadla, vlezl pod stůl a položil hlavu svou kněžně
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na klín. Kněžna hned poznala vlka a řetěz svůj,
lekla se a pomyslila si: „Kde je pán toho zvířete, a co
je s ním?“ Přečetla psaníčko a rozkázala, aby se dalo
zvířeti tomu do hrnce polévky, z které ještě žádný ne
jedl. Kuchař hned tak učinil a hrnec s polévkou uvázal
na krk zvířeti, které ji pánu svému doneslo. _

Tu ji mám, pane hospodskýl—Oě se vsadíte, že'
i pečení se stolu královského dostanu, z které ještě
žádný nejedli" -— Hospodsky zase nechtěl tomu věřit.
Voják napsal druhé psaníčko a dal ho medvědovi
s těmi _slovy: „Ty jsi ještě silnější nad ylka; stráže
budou již dvojnásobné, ale ty prorazíš je; jdi ke kněžně,
polož jí' hlavu svou na klín, a ona již bude vědět, co
má dělat.“
. Medvěd poděsil příchodem svým stráže tak, že bez
překážky došel až do. večeřadla. Vlezl pod stůl a po
ložil hlavu svou kněžně na klín, která mu zase psaníčko
odjala a hned rozkaz dala, aby kuchař přivázal medvě
dovi pečení, z které posud nikdo nejedl. — Medvěd ode
šel, ale král nevěděl, co by to bylo —-jakou to má dceru
jeho známost se zvířaty v horách. Ale přede všemi hosty
netroufal si dcery své se ptáti.

Voják opět okázal hospodskému pečen a řekl mu,
aby se vsadil, že i vína ze sklepů královských dostane
z takové bečky, která ještě nebyla načata. - Hospodskr
již neměl chuti se vsadití, a voják napsal třetí psaníčko
& poslal ho kněžně po lvovi. Stráže již byly ztroj
násobeny, a strážníci chtěli mupříchod zabrániti. Lev
pak zařval tak mocně, že jím zbraň z ruky popadala, a
on pěkně až do večeřadla ke kněžně se dostal. Tato
vzala od něho psaníčko a rozkázala sklepníkovi, aby
mu dal vína z té bečky, která posud nebyla načata.
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Sklepník odešel, ale si pomyslil: což pak ví lev, bylali
beěka napoěata nebo nebylali? Načerpal vína z bečky
již načatě 'a dal ho lvovi. Tento však nerazně hodil
drahou nádobu s vínem na zem a celou ji roztře
pal. Kněžna se rozhněvala a přísně rozkázala sklepní
kóvi, aby přinesl vína z bečky nenaěatě. Sklepník ustra
šený tak učinil, přivázal nádobku lvovi na krk, který
odběhl k panu svému. ' '

Kral nyní nemohl toho vydržet, vstal a přistoupil
k dceři své a ptal se jí, co by to bylo s těmi zvířaty
divokými. Ona mu pověděla, že tato zvířata pomahala
přemoci draka vysvoboditeli pravému, který musí neda
leko býti; ona prý ta zvířata dobře má i jejich zlatě
řetězy, které jim tak rok vlastní rukou na krk zavěšo
vala. Vysvoboditelisvemu pak že dala prsten a slib,
že nikdo jiný nebude manželem jejím.

Král rychleposlalnejčerstvějšího běhouna

svého za lvem, aby vyzvěděl, kde se jeho pan zdržuje,a aby ho přivedl ke královi.
Lev uhaněl přímo přes ploty a bodláky a běhoun

za ním s nebezpečenstvím života. Jeho lehounk'ě šaty
byly cele poškubany, když přišel do hospody. Tam uvi
děl, an si právě z.nejlepšího vína kralovskěho, které
lev přinesl, nalěva do skleničky člověk špatný, zarostlý,
dvě léta neholený a všechna tři zvířata byla při něm.
Běhoun celý udýchaný a polekaný zval ho, aby přišel
ke královi. Vojak pak pustil se hrubě do něho, nadal
mu a vyhnal ho. —

Král se ho ptal: „Kde je ten člověk?“ Běhoun:
„V hospodě u Dřevěné kachny.“ Kral: „Proč jsi ho
hned sem nepřivedl, jakož jsem rozkázal tobě?“ Bě
houn: „Zval jsem ho, aby přišel, ale on mne vy—
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špinil a vyhnali“ Král: „PodEztrátouživota svého
hned tam zase půjdeš a přivedeš hol“ Běhoun: „Nej—
milostivější králi a pane můj, raději volím života sveho

pozbýti, nežli bych ještě jednou se odvážil ku strašněmučlověkul“
Voják zatím znovu se dohadoval s hospodským, že

pro něj přijede královský kočár se šesti koňmi. — Ho
spodský s úsměvempravil: „Leda snad se šesti ko
couryl“ —A nežli ještě hádka jejich ukončena byla,
zarachotil před hospodou kočár královský se šesti koňmi,
zůstal stát, a první komorník králův vyskočil a prosil
vojáka poníženě, aby ráčil s ním do zámku královského

ijetí. On vstal, sedl do kočáru ajel; zvířata hopky za
' kočárem také do zámku. Tani již byly pro něj zvláštní
jizby přichystány; on se dal oholit, umýt a přistrojit
v šaty rytířské, & byl slavně uveden mezi hosty do ve
čeřadla.

Když se posadil mezi hosty, počala kněžna mluviti
takto: „Vzácní páni hostel Jsem u veliké nesnází a po
třebuji rady vaší. Před rokem měla jsem zlatý zámek
a zlatý klíč k němu, který jsem ztratila. Dala jsem
si udělati klíč stříbrný; a když jsem ho již měla,
zase našla jsem ztracený klíč zlatý. Dejte mi včil do
brou a moudrou radu, který z nich bych měla sobě po
držet“ — Všickni povstali a jednohlasně radili, aby si
podržela klíč zlatý, se zámkem zlatým a podle něho
dělaný. — Kněžna pak pokračovala: „Hle, tento pán jest
ten zlatý klíč, můj pravý vysvoboditel, kterému jsem
se zaslíhila a kterého jsem ztratila. Onen jest toliko klíč
stříbrný, který se mi vtíral co vysvoboditelnepravý“

Král se tázal po důkazích, jimiž by osvědčil, že
skutečně jest pravým vysvoboditelem dcery jeho. Nastro—
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jený voják vytáhl z kapsy papír se sedmi jazyky
dračimi a tázal se služebníka králova, který se za vy—
svoboditele vydával, 'a žádal od něho ddkazův. Tento
vytáhl oči, jež byl z hlav drakových vyloupl. I otázal
se ho voják—:„Kde byli jazykové, když jsi k hlavám při
šel?“ Služeb'nlk vyznal, že jazykův již více v hlavách
nebylo.

Král hned odsoudil služebníka toho pro špatný pod
vod na železného koně, na kterém zaslouženousmrt
svou nalezl.

Kněžna pak zradovala se velmi, že pravého vysvo
boditele svého dostala za manžela. '

Po hlučné aveselé svadbě teprv zpomněla si mladá
královna na sestru manžela svého, kterou byla na hradě
zbojnickém poznala. I ptala se, jeli ještě živa a jak se
ji daří. -—Mladý král vypravoval manželce“ své, kterak
jej byla dvakráte zradila a v nebezpečenstvi smrti při.
vedla. zač on ji petrestal tak, že jest uvázána a toliko
s tíži kus masa a koně urvati může, aby hladem ne
zhynula.

Královna ihned dala zavolati ' lékaře svého a ptala
se ho, zdali by ještě při životě a při zdraví zachována
býti mohla, jestli posud neumřela. -- Lékař řekl, že by
mlékem ženy kojící ještě při životě zachovánabýti
mohla. Královna rychle dala zapřahnouť, a lékař jel
s králem do hor, kde sestra králova posud byla na živé,
ale již počala mechem obrostati, a z koně již
tu byly toliko suché hnáty, které ona hladem hryzla.
Odvázali ji a posadili do voza; nabrali též 'zlata a stříbra
hojnost ze sklepů hradních a jeli do zámku královského.

Sestra králova se pěkněvyhojila a byla na dobro'
zdráva. Královna jl slibila, že ostane až do smrti při
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dvoře královském _aže bude toliko postel stláti. Ona
však neměla žádné lásky k bratrovi a byla s tím ne
spokojena, že i komorne královniny mají své slečny a
služky, ona pak, 'sestra králova, že musí" postel stláti.

Vymyslila si novou pomstu a záhubu královu. Šla ke
kovářovi'a dala si udělat velikých udic, ješte prý
jakési zvíře chodí jim na drůbež a na to že chce ty
udice nastražit; aby prý byly brzy hotovy, a že si pro
ně sama přijde.

Šla pro ně sama a nastrojila je v posteli pod plach
tou královou.

Král, její bratr, si po obědě lehl, aby odpočinul, ale
tu mu náhle zuby udic těch vletěly„do boků,
tak že na ránu mrtev byl.

Věrná zvířata, ' vidouce pána svého mrtvého, zas e
hupky do her pro zeliny, kterými mrtvolu jeho obložila,
tak že jej opět zkřísila.

Potom si dal král sestru svou, předvolati a pravil:
„Víšli co, sestro, ty jsi mne již tolikráte zradila; ačkoliv
jsem ti života nedal aniž ti ho bráti chci, přece spra
vedlnost žádá, abys byla potrestána.“ Potom rozkázal
katům, aby ji přivázali k sloupu a tak dlouho zasypá
vali pískem, až by nekajícího ducha sveho vypustila.
' Nyní přišla i zvířatapořádek dělat s pánem

svým. Mluvila takto: „My jsme tak dlouho sloužila tobě
věrně, proto včil prosíme, abys nám zaplatili“ Král:
„00 pak žádáte po mně za svou službu věrnou?“ Zví
řata; „Nežádáme nic jiného, než abys nám hlavy po
stínal.“ Král: „Kterak bych vám to mohl udělat za to,
že jste mi byly v nebezpečenstvích na pomoc, že jste
mne opatrovaly a k životu křísily?“ Zvířata: „Učiň
nám tak, králi, sice by bylo s tebou i s námi zlel“
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Král: „Inu když jinak nechcete, etaniž se vůle vaěel'?
Pak jim hlavy postínal, a hned proměnila le zvířata
v krásné rytíře, kteří v ta zvířatazakleti byli; i
drak zabitý byl král začarovaný, který nyní s třemi
rytíři vysvobozeny přišel ke královi, a všickni se mu po
děkovali a pak se rozešli do svých zemí.

Král pak s milou královnou svou byl ještě mnoho
roků živ, a poddaní ctili a velebili jich pro velikousspra
vedlnost a dobročinnost.

28. Silný Jura.

Byl jeden sedlák velmi bohatý a měl jediného syna,
zněhož byl velice potěšen. Povídal manželce své: „Dobře
mito dítě chovej, aby bylo silně akdysi nám na pomoci“

Když synkovi sedm let pominulo, byl by pořád jedl
a všecko projedl. Sotva se dočkali čtrnáctého léta, po
slali ho do světa, aby si hledal službu.

Přišel k jednomu sedlákovi. Jenom selka byla doma.
On ptal o službu.—Selka' povídá: „Dočkej,až ho
spodář přijede, ten tě jistě přijmel“ Dala mu pecen
chleba —hned jí ho ajedl.

Hospodářovi, když přijel, hned se chasník líbil, že
by mu byl dobrý. Ptal se ho, co bude chtěť na rok
služby. Chasník odpověděl: „Nic nechci, nic, než co
sním a proderu šaty.“ '

Hospodářové, jak se dozvěděli o tom, hned se k tomu
sedlákovi sešli, aby se podívali, co to za pacholka, že
za peníze sloužit nechce. — Pacholek ,zase pravil: „Já
budu za to sloužit, co sjím a proderu, a jak od vás
pryč půjdu, tři pohlavky vám dám.“ -- Sedlák na to
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svolit nechtěl, že mu dá peníze, aby mu ty pohlavky ne
dával. Ale sousedá mu povídali: „Jak chce, tak udělej,
ty tři pohlavky přece udržíil“ __m na to svem a pa
cholek ostal u něho na službě.

Přišlo od hraběte, by na panskou robotu jeli a ve—
vliká dřeva z lesa do zámku vozili. V té obci žádný
uvésti nemohl těch dřev, a byla veliká pokuta ustano
vena, jestli jlch- nedovezou. Pacholek skoro vstal, koně
krmil a hospodyň snídaní chystala: dvě měřice zemáků
uvařila, chleba po měřicí upekla a tak ho na cestu
vyslala.

Když do lesa přijel-, žáden ze sedláků nemohl ta
dřeva naložit. Pacholek praví: „Hospodáři, uhněte mi,
až já pro největší dřevo vyjedu. Když k největšímu
dřevu přijel,—pantokem do něho tal a sám na vůz
ho naložil. Potom střelil p'o_konlc-h bičem, ale
ti vozem ani pohnout“nemohli; opřel se jednou .mkon—
jak by nic to uvezli.

Ženy vyhlídaly, který první pojede, a viděly, že co
nejposledněj jel, již nejprv jede. Když !: hraběnce
dřevo přivezl, 100 dukátů dostal; hraběnka mu povi—
dala: „To máš, synku, zpropitnáho, hospodářnecht
si pro záplatu přijde. Jak přišel domů, hned ty pe
níze hospodářovi dal, by za ně obilí na chléb koupili. —

Sedlák by se ho byl“rád zbyl, ale o své tři pohlavkyse bál.
Poslal on ho do lesa pro drva, a jak přijde domů.

co by oběd schystán nebyl. Přijel domů, hospodyň pláče,
že klíče jí spadly do studně. Studně byla hluboká, pa
cholek pro ně přgce hned lezl. Hospodář se sedláky ka
meny nachystané měl. Jak tam vlezl, chtěli ho tam tim
kamením zaházet. On tam odtud křičí: „Hospodáři, ode
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žcňte mi ty slepice, ať ten písek na mne nehážoul“ -
Sedlák se zhrozil a všecky hospodáře poslal pryč. Když
pscholek ze studne vylezl, klíčů nenalezl, ale opřel se
ahned komoru odemknul. Oběd se hned chystal, a bylo
všecko v pořádku.

Po obědě rži na vůz naložili, a hospodář mu po
ručil, aby jel do mlýna, kde žadný nemelo a kde jen
sami zlí duchové přebývají. .

Pacholek jel, a když do toho mlýna přijel, hned
ho zlí duchovévítali: „Kdež pak ty jsi tu se vzal?
Jak pak jsi ty silný ?“ _—Pacholek chtěl snášet obilí,
ale oni-mu povídali: „Šak ti to .tovaryši snesou, netřeba
ti nosit. Pojď, tady máš pětičtvrtnl truhlu s penězi, jestli
ji zdvihnei, tvoje bude!“ ——Pacholekpravil: „Neiprv ty
musíš zdvíhat, ať. tě uvidíml“ — Zlý duch uzdvihuul ji
na čtvrt lokte zvýše a. pacholek na půl lokte. — Zlý
duch povídá: „Nemáš na tom dost, budeš vyhazovat mlýn
ským běhounem *).“ —Pacholek odpověděl: „Nejprv
ty musíš vyhazovat, abych viděl, jak jsi silný.“ — Zlý
duch jím vyhodil, a pět minut ve vrchu zůstal.. Pacholek
jim vyhodil, a museli půl hodiny čekat, než spadl na zem.

Když to udělal, mouku měl zemletou a všecko na
voze naloženo,.i tu truhlu s penězi.

Když přijížděl domů, sedlákova dcerka křičela: „Pa—
oholek i_ede ze mlýna domů. ani ti zlí duchove ho tam
nechtí.“ Pacholek přijedu domů, řekl: „Hospodáři, tu
máte peníze na chleba a na co potře'bujete._“—'—
Mouku i peníze složili a hospodář pravil manželce své:
„Zem, jen mu dávej, co chce, šak peněz máme dost!“

,Ještě jednou ho do toho mlýna poslal. Zase tam

*) Mlýnský b ě h o u n :. kámen.
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zlým duchům nějaký kousek vyvedl. Vyhazoval mlýnským
běhounem a jednou ho tak silno vyhOdil, že dvě hodiny
čekali a kamen jeětě dolů nespadl._ Potom naložili mu
mouku, a pacholek jel domů.

Když přijel domů, kamen mlýnský před konirnoo
ležel; tak daleko jlm přehodil. Pacholek ho odkopl &
povídal si: „Budeš tady dobrý, máme tu- moc bláta.“

Sedlák by se ho byl rád zbyl, ale o své tři per
hlavky se bál. Dcera ho prosila: „Jurko, odpust mému
tatlčkovl ty pohlavkyl“ -—On povida: „Toho udělat ne
mohu; jeden odpustlm, ale dva nedarujil“ — Dcera ho
prosila: „Kdyžjsi' již jeden daroval, odpusť ity dva.“ —
Jurka řekl: „No, že ty jsi jeho dcera, “udělám to pro
tebe a odpustlm mu i ty dva.“

Sedlák se zradoval a chtěl mu dat z těch peněz,
coasi vezme, ale Jurka pravil: „Z těch peněz mi dejte
udělat pušku čtyry ěenty s tíže a mošnu osm
centů těžkou; když to bude hotovo, půjdu od vás pryč.“
Sedlák nbmeěkal a hned mu to dal dělat. _

Když to bylo hotovo, nabral si Jurka na cestu peněz
a posplchal do světa. Jda po silnici, potkal pooestného
a ptal se ho: „Kam jdeš?“ *) -—Pocestný povida: „Do
světa!“ — Jurka se ptal: „Co jsi za řemeslnlkP“ -- Po
cestný odpověděl: „Koželuhai“ **) -—Jurka se ptá.:
„Jak jsi silný?“ _---Koželuha pravi: „Sto centů kladivo
zdvibat &na kože búřiť známi“ — Jurka řekl: „Když
jsi tak silný, pojď se mnou: budeme dva.“

Šli spolem kousek dal, potkali druhého pocestného
a ptali se: „Co jsi za řemeslník?“ — Odpověděl: „Švecl“

*) V Rožnovsku důsledně: „Kde ideš?“
**)Koželuha, obyčejněkoželuh.
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e—Jurka se tam!: „Jak jsi silný?“ --Švec řekl: „Jsem—_.
dost silný; moje kleště jsou čtyry libry ztlži a moje
šidl'o půl libry, i tři čtvrtě, jak které; to mám s sebou;
můj .košlř ševcovský važl třicet liber, ten musí být—
veliký, nebo kože jsou silné.“ —--Jurka mu povida: ',Když
jsme všeci tři silni, půjdeme spolu.“

Šli a přišli do jednoho lesa; v tom lese byl zámek,
a v “tom zámku ničeho nebylo, jenom jíst a pít dost.
Tam se najedli, napili a naspali, a na druhý den šel.
Jura s koželuhou na hon na zajíce. Švec doma vařil.

Když začal drva štipat, přišel k němu chlap a ptal
ho o polévku. *Švec řekl: „Pojď drva štipat, &.teprv
ti polévky daml“ — Chlap se rozhněval a ševce celého
doškrabal.

Jurka přišel z honu, viděl jej dodřeného a ptal se:
„00 paka ty dělal?-jsi celý do'dřonýl“ — Švec odpově
děl: „Jak jsem drva štipal, pozudlral jsem se.“

Na druhý den Jurka zůstal kuchařit, a ti dva šli na
zajíce. Jeho těžkou pušku museli koulet, a mošnu n'eeli
spolu oba dva. Postavili ji pod buk a .tam spali.

Když trouvali, že je oběd hotov, šli domů a nic za
bitého nepřinesli. Jura se ptal: „Co je ta ' puška za
matlana'P“ ——Švec odpověděl: „Postavili jsme ji k buku,.
ona se nam zvrátila, spadla a zamazala se.“ _Jura po
vida ševcovi: „Včera jsi povídal, že tě drva poškrabala—
mnenic. Chlap pravdat přišel ptát polévky;
polévky jsem mu dal, a maso mu ponesem; hodnou
krkoškou*) mu stůl přistřeme.“

Hned se sebrali a šli za ním; byl v tom zamku.

*) Krkoška t.j. suk na dřevě,také dřevo suko
vité. Vlastnějest krkoška toli co krk, hrdlo.

B*
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Jura se ho ptal: „Což ty tu děláš?“ -- Chlap odpověděl:
„Já tu jsem na stráži, mám tři zakletš princky pod
moci.“ —Jura se tázal: „Kde pak ony přebývajil" —'
Chlap povídá: „Tam v te tmave světnici jsou!“ —-Jnra
kázal:-. .Pojď, ukaž nám, kde to,je, když všecko ve tmě
tuto je.“

Chlap jich tam zavedl, Jura udělal" světlo a všecky
tři princesky uviděl; u každé byl jeden zlý duch. _-Jura
se ptal prvniho: „Dášli mi tu princesku --. nebo nedáš ?“ -
Zlý duch' odpověděl: „Já ti ji nedáml' — Ten černý
chlap mu přimlouvalz' „Dej mu ji, bude s tebou zle, jako

.se mnou zle bylo!“ — Zlý duch mu ji přece nedal. Když
mu ji nedal, milý Jura chyt ho, do země jim uhodil,
až zem prolomil. Jednu princku již vysvobodil a mě—
siček od ní dostal. . _

Šel !: druhé a mu se zlého ducha: ,Dášli mi tu
princesku nebo nedáš?“ —Drubý zlý duch, když viděl,
co se stalo prvnimu, hned mu ji' po dobrém dal. Ta mu
dala slunéčko.

Jura šel na toho třetího: „Dášli ty mi tu princesku
čili nedáš ?“ — Ten mu ji dát nechtěl, že jí nemůže dát.
Jura se rozhněval a hned mu pohlavek dal. že mu zlý
duch princesku rád vydal. Ta mu dala hvězdičku.

Když byly všecky tři princesky vysvobozeny, sebraly
se a. šly odtud pryč s koželuhou a se ševcem. Jura se
tam s tim zlým duchem zabavil. Zlý duch mu pořád tmu
dělal, ale—Jura ho za vlasy natáhl, že mu hned zase světlo
udělal. Když přišel do jizby, neviděl tam ani svých spo
lečniků ani princesek. Sebral svou pušku a mošnn a šel
zarmoucený odtud. Zlý duch ho prosil: „Já půjdu s te
bool“ —Jura odpověděl: „Já tě nechci, nebot jsi špatný:
kdož by s tebou chodill“ — Zlý duch pravili „Já tu
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sam nebudu, ty mne musíš s sebou vzítl“ — Jura řekl:

„No, tak si pojď; ale že jsi tak “škaredý, přece s tebounebudu chodit, vlez do té pušky.“
Když zlý duch do té pušky vlezl, š-li odtud pryč a

přišli do kralovského města. Šli jednou ulicí, tam byl
zlatník, a ten by byl rad dobreho tovaryše našel, co
by měsíček, sluněčko a hvězdičku udělal.Jan
se k němu za tovaryše dal, ač jak živ zlatníkem nebyl.
Když vstoupil do světnice, žádal o jídlo. Zlatník mu do
nesl chleba, po čtvrti fasolů mu dal a tazal se ho, 00
zlata na měsíček přijde. —-Jura odpověděl: „Dvě libry
a čtvrt bude dost, a za tři dny měsíček bude botovl“ ——
Zlatník mu zaopatřil zlato, ale Jura mc nedelal.

Když tři dni doehodi'ly, Jura čistil měsíček,
co měl od první princesky. Když to bylo hotovo, po
spícbal k mistrovi, aby ho ke kralovi princeskam do
nesl. Když- kral měsíček uviděl, chvalil zlatníka, "že tak
čistou praci dělat zna. Zlatník ale spravedlivě vyznal,
že to jeho tovaryš dělal. Kral tedy na tovaryše odkaaal.
by si pro" zpropitne přišel. Zlatník to s radostí tovary
šovi vyřídil, ale Jura odpověděl: „Což _bych ja k němu
chodil, on ma takou cestu ke mně, jakou ja k němul'
Kral druhé prinoesoe slunéčko dělat dal, a zlatník se
ptal tovaryše, co zlata na slunéčko přijde. — Jura od
pověděl: „Pět liber zlata bude dost, a za pět dní bude
slunéčko botovol“ Jura zase nic nedělal, ale když pět
dní dochodilo, vyčistil slunéčko, co měl od druhé prin
cesky a poslal zlatníka s ním ke kralovi. Kral měl
z toho nkrutnon radost a zase dal říci tovaryšovi, aby
si přišel pro zpropitně; ale Jura zase nešel.

Třetí princesně dal král dělat hvězdičku, a zlat
ník se tazal tovaryše, co zlata na hvězdičku přijde. —
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Jura pravil: „Tři libťy zlata bude dost, a za tři dny
bude hvězdička“hotova.“ — Zlatník mu zlato přinesl, a
Jura zase nic nedělal; ale když tři dni dochodily, vyči
btil hvězdičku, co od třetí princesky dostal, a poslal ji
ke královi. Král byl velice spokojen, a tovaryš měl velké
zpropitne dostat, ale nechtěl proň jít, aby kral adm
dr němu přišel. Když Jura ke kralovi nechtěl jít, kral
i se svými princeskami v kočáře k_ zlatnikovi přijel.
Když přijeli, tovaryš ještě spal a když ho budil zlatník,
řekl: „Nechť pak přijde až ke mně, je k němu nepolezn !“

Kral se'rozhněval. „Co že to za jeden, že já musím
“za ním všady jít?“-A— Ale přece iel, aby ho poznal.

Když král s princeskami až k němu do světnice
vstoupil, Jura teprv nohavice na sobě zapinal. Princesky,
jak ho spatřily, hned ho poznaly, že je to ten, co jich
vysvobodil, a hned 's milým Jnrou do hradu posplchali.

'Když Jura na koča'r sedl, kola se zlamala, a musili
přesednoutdo silnějšíhokočáru, a tak J uru do hradu
dodali.

Když přijeli do hradu, král by byl rád ranu z te
pušky "slyšel. Jura do ni tři libry prachu vsypal, a když
vystřelil, všecka okna v celém městě se rozmlela, věž
spadla s kostela, a princeska zlého ducha z pušky letět
viděla a také to hned svému otci ukázala. Když šli do
sVětnice,Jura šel po předku, stoupl na schod. a ten
se hned zlamal. Jura pravil: „Jděte vy po předku, ja
bych to všecko zlamall“ _ Šli, a on šel jen z lebka za
nimi. Přišel do jizby, zavěsil si na liitvu pušku i
mošnu, ale liitva se polamala. Jura zvolal: „Což to
tu mate všecko slabé?“ Kral'kazal hned všecko
ze silných drev udělat, a chystala se hostina velika. Švec
a koželuha také seděli za stolem, a Jura přesmntný na



119

ně hleděl. že ho tak chtěli oklamat. Když bylo po obědě,
Jura jich spolem popadl a třepal jimi tak, že prach a
popel z nic zůstal. Potom si vzal jednu princesku za
manželku a byl králem po smrti starého krále.

29. Ptáček a zlatá vajíčka.

Jeden švec měl dvou chlapců, jednomu bylo
Josef a druhému Jan. Poslal jich do lesa na drva.
Oni tam celý den byli a přišli až večer domů. Tatík se
na ně velice rozzlobil, že tam celý den byli, pobil jich
a ptal se, co tam dotud dělali a co odtud přinesli?
Přinesli ptáčka, kterého tam chytli, a dali ho za okno.
Do rana snesl ptáček zlaté vajíčko. Donesli ho ke
kupcovi prodat. Kupec jim pověděl, že on toli peněz
nema zaň. Tož ho donesli k jednomu panovi, a ten jim
dal pět set stříbra za to vajíčko.

Na druhý den snesl ptáček zase vajíčko. Žena šev
cova donesla ho ke kupcovi, a kupec se jí ptal, zač to
vajíčko ie. Žena odpověděla, že za to první dostala pět
set stříbra. Kupec se hned zradoval, vajíčko jí odkoupil,
ptal se, že kdo jim taka vajíčka nosí? Ševcova odpově
děla: „My mame takového ptáčka, který nám každý den
jedno snese.“ ——Kupec se šel naň podívat. Ptáček byl
celý černý a na křídlach měl napsano: „Kdo toho ptáčka
sjl, císařem bude.“ — Ten kupec neceknul, co tam bylo
psano, byl neupřímný. Měl chlapce, a u ševce měli dce
rušku; kupec prosil, aby mu tu dcerušku dali, že on da
synovi všecko svoje jmění; aby se sebrali s jeho sy
načkem, který již byl hodný. Milý švec na to svolil.

O svadbě se musil ten ptáček uvařit, a žádný ho
neměl jist jenom nevěsta a ženich. Kuchařky již vařily,
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a ti dva chlapci byli sli, že dostali skrze “toho ptáčka.
toli bitky a že ho včil jisti nemaji. Neili' na její svadbu
a zůstali 'doma. Jak vyšla kuchařka z kuchyně, ptáček
ještě nebyl na polo npečený, chlapci ho vzali, sjedli a
utekli. Josef dal Jankovi jenom kousek a sám sjedl
hlavu a celého. Potomale báli se tetička a utekli pryč
do světa dalekého. ,.

Jak tam v tom světě byli, přišli do jedné hospody.
Hospodský byl jenom sam se svou ženou, a neměli ža—
dných dětí: řekl jim, aby tam u něho zůstali, že mohou
něco uchránit na dvoře*). Na nocjim dali slamn,
aby spali.

Na druhý den ráno hospodský schrsňoval slamu a
našel misek s dukaty pod hlavou. Hned jim pověděl,
aby tam u něho již vždycky byli. Byli tam a dobře
se měli.

Na druhý den šla kuchařka sbírat slamu. Zase ts
kový misek dukatů našla. Chlapcům nic nepověděli, jenom
jich u sebe vždycky měli.

Potom jednou milý Janek si schranil peřiny a slamu
sám; také našel ten misek s dukáty a potom již každý
den, až měl peněz moc. " Hospodský, když již žadný-
krat nic nenašel, vyhnal jich pryč. Hospodská pravila,
aby jim dali servlt **) za to, co tam sloužili. Hospodskýr
na to svolil a dali ho Jankovi. Janek. šel se svým hra
trem dale do světa; dal Josefovi trochu peněz a poslat
ho od sebe pryč. ,

Ten servlt měl v sobě takou moc, že když ho pro
sti-el, jaké chtěl jídlo měl. Včil šel Janek sam dále do

*) Že mohou na dvořepoklízeti.
**) Servít, francouzsky: serviette, ubrousek.
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světa. Potkal ho jakýsi člověk, a ten, když poznal jeho
sel-vit, říkal.-.mn, aby mu ho dal, že mu da moinu,
; které dva vojaci vyskočí, když na ni udeří. Milý Janek
na to svolil a hned svůj eervit za jeho mošnn vyměnil.
Když serozeili, Janek bac na moěnn; dva vojaci
byli při něm. 'On jim kam: „Jděte za tim člověkem
a seberte mn ten sel-vit.“ Vojaci běželi, ten servlt mn
odebrali a přinesli ho Janovi. Jan měl již oboje, ..
iel dale. '

“Zase našel jiného člověka„ a ten, když jeho servltv
poznal, žadal ho, aby mu ten servlt dal, že mu zaň klo
bouk da. Jan odpověděl: „Co by mi bylo po tom klo
boukn ?“ — Ten člověk pravil: „Tim kloboukem když
začne točit na hlavě, se všech stran vojna jde a z toho
klobonka vojžci střileji 7. kusů.“ Jan na to svolil, "dal,
mu servit a odešel. Jak ale odešel, udeřil na mošnn,
vojáci byli při něm, a hned je poslal za tím člověkem,
aby mu \ten servit odebrali. Odebrali a přinesli mu ho.
Tak již měl sel-vít, mošnn a klobo nk.

Zase potkal člověka, a ten, když u něho uviděl ten
servit, chtěl ho po něm, že mu zah da-palici. Jan ale
odpověděl: „Co-bych měl z té palice?“ -—Ten člověk
řekl: „Kdo se kolem ní točí. pod tím roste hora, až
by byl na velikém kopci.“ Jan svolil, dal mu servit,
vzal palici, ale hned zas poslal vojaky. aby mu servit
odebrali.Již mělservit, moinn, klobouk a palici..

Přišel ,do jednoho města a slyšel, že je tam jeho
bratr císařem. Chtěl jít k něnm, ale straž mu povl
dala, že: co tam chee, že na prosto jde- do zamku
s takým širakem'). _Janek—ndeřil na molinn,&

*) Širák jest široký klobouk.
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hod byli dva vojaci při něm. Ou jim kanal: ,Vybijte
těm cbrapounům, co mne tam necha pustiti“ Btrůžníei
se ulekli a hned ho propustili.

Přišel k svému bratrovi, kterýž mu—řekl, že ho ma
znat! -—-Jan ho dobře poznal a odpověděl mu: „Což
bys mne neznal, vždyt jsem tvůj bratrl“ —-Josef, císař,
mu poručil, že aby ty šaty se sebe shodil a oblekl si
ty, co on má.. Ale Jan povídal: „Ani za celá císařství
těchto svých šatů nesvleču.“ Císař ho nechal a svolal
všecky hosty známé, a těch bylo několik tisíc. Milý Jan
se ho ptal, co tolks hostina bude stát. On mu odpově
děl. že dvakrat sto tisíc stříbra. Ale Jan mu řekl, že
on 'takovou hostinu uděla : ničeho, aby "šel a pozval
jich třikrát toli.

Hosté se sjeli, hostiny nebylo. Bylo 12 hodin. ku
chařky' se ještě k ničemu ani nebraly. Císař měl veliký
strach, že mu bratr Jan hanbu uděla, a “dal ho, aby
již něco chystal. Jan pak mu odpověděl, že již ma všecko
přichystano. Potom prostřel svůj servít na stůl, a ten
byl velice špinavý. Císař mu domlouval, že taký špi
navý servít nesmí na stole být, a shodil mu ho pod stůl.
Jan udeřil na mošuu a poručil vojskům svým, aby mu
hned servít na čisto vymacbali. Netrvalo to čtvrt ho
diny, již byl servít zase na stole, a jaké kdo chtěl jídlo,
měl. Milý Jan seděl za stolem, vieci se z—něho
smili, že jakě klobučisko špatně ma na hlavě. Potom
vřeci císařovi řekli, že ten servít- jemu patří, ale Jan
mu ho nechtěl dat. Bratr císař mu hrozil, že o hlavu
menší bude, jak mu ho nedá.—Jan mu řekl: „Bohy
stej si, bratře, vieoko své vojsko, bude vojna; ale ty
sám se skryj; do čtrnácti dní budu ti čekat.“

Jak měl císař všecko přichystána, vojna velka měla
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být, a milého Jana, bratra císařova, chtěli nabit. Vojsko
se již sbírala, a Jan jim odpověděl, aby se viiekni kolem
něho samého sestoupli, ale císař aby se sehranil. =.—
Všeoko vojsko okolo něho stalo, ale Janovi nic neudě
lali. Ohytnul se palice, začal se kolem ní točit, .a milé
vojsko císařovo se dívalo a myslilo, že on jen. tak žer
tuje. Vieci naňho hleděli a myslili, že pořád rovno
naň hledi, a zatim již měli hlavy zhůru obráceny.

Když byla pód ním velika hora, začal kloboukem
točit; z klobouku začalo vojsko z kusů střílet a všecko
vojsko císařovo postřilelo, že mu maka nic neostalo.
Hned kázal císař vystrčit prapor, že je pokoj, že císař
nechce vojny mít s bratrem Janem. Jan se zpatkem
točil kolem palice, až—konce nebylo a on na rovině stal.
Od té doby měli spolem pokoj. Jan zůstal s bratrem
v lasce a ve svornosti,' a byli oba dva! stejně císaři.
Potom dal v celém císařství prohlásiti„že ti, komu patři
ten klobouk, ta možna a palice, aby si pro ně

Qui, že jim jich po spravedlnosti vratí.

30. 0' Vejtiškovi, princi královském.

Byl jeden král, a ten byl .se svou ženou již dlouhá.
léta, a neměli chasnlka žádného, až “potom za -.čas měli
chlapečka. Když jim ho Pán Bůh dal, král se manželky
ptal, které by si naptali kmotry. Královna odpověděla,
aby si uaptal, které on sám chce. Kral pak povídal.
že rano půjde a at petka, koho petka, ty že za kmotry
uaptů. "

Na druhý den ráno vyšel z hradu a potkal dva“
žebraků, ati bylisvatý Petr a Pán Bůh sám,
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'on to ale nevěděl a- těch naptal za kmotry. Když jich
naptal, šli a okřestili ho a dali mu Vojtíšek;

.Jak ili po křestu svatém ze zámku, to si oba kmotři
povídali,.comu budou vazať jeden a druhý?—
Sv. Petr povídal: „00 já. mu mam vázat? Jamu budu
vazal, aby se- mu na zemi dobře vedlo, čeho by si přál.
aby měl.“ — A Pan Bůh zase, že mu bude vázat, aby
se mu po smrti dobře vedlo. V tu chvíli pak. co si to
kmotři povídali, chodil u zámku vojak na stráži, a ten
to všecko poslouchal a věděl, jakou ten chasnlk
bude míti moc. Hned si myslil, jak by tu jeho moc
mohl pro sebe zužitkovat. _

Zatím již vyšla kralovna na úvod do kostela. Potom
šla jednou se svými služkami na prochazku, a jak vyšla
.z domu, zůstala v zahradě sedět s Vojtíškem; alužky
šly po předku. Jak tam seděla, odespala a chlapečka
měla na klíně. Ten vójak, jak to uviděl, shodil. zbraň
ašaty vojenské, šel k ní, vzal jí chlapečka s klínu a
utekl s ním pryč.

Když s nim utekl, přišel do boty“), a v té hoře
přišel do jedné chalupy, a tam byla vdova po myslivcovi.
Vojak ji žádal, aby tomu chasnlčkovi prodala mléka. Ale
ona mu povídala, že ani tak pro něho by to neudělala,
ale že to udělá. pro toho chasnlčka, že je tak krásný, a
proto že mu darmo mléka da. Ten chasníček jí tak do
oka padl, že ho, od- něho odkupovala. On jl ale'povídal,
že jí ho nemůže prodat; _ehceli si odkoupiti chasnlčka,
aby si odkoupila i jeho. Ona povídala, jeho že si ne—
může odkoupiti, ješto jest teprv 14 dní po smrti mu—
žově; že se nemůže již včil vydavat, ale aby dočkal né

*) Hora béi'e se v okolí Rožnovském často za les.
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který čas,- potom že se to může stati, potom že bude
moci i jeho si odkoupit. _

Kral zatím doma' dal svou manželku : hněvu za
zdít, že 'ztratila synačka, a vzal si jinou manželku.,

Po některém čase vzal si vojak vdovu po mysliv
covi za manželku, a byli spolu živi v pokoji, až bylo
Vojtíškovi dvanáct let. Tu mu povídal tatík: „Vojtíškm
nepůjdešll se mnou na hon?“ — Vojtíšek odpověděl:
„Tatínkm půjdu rad,. jen když mne s sebou vezmete“

Šli na ten hon; ajak měli snídat, řekl tatík: „Voj
tíšku, včil nam patří snídat a nemame ničeho, než jen
kousek suchého chleba.“ — Vojtíšek pravil: „Až při
jdeme domů, maměnka ném něco dobrého připraví; snězme
kousek toho suchého chleba.“ -—Ale tatík—řekl: „Kdybys
si tak pomyslil, abys měl dobrých jídel a dobrého “vína
a již by to tu bylo! —-pomyslí si to!“ -- Vojtíšek si to,
pomyslil, a hned byl stůl při stroj ený a maso, víno;
pečenka a chléb na stole. "Jak to bylo, tatík s Voj—
tíškem pojedli, a jak pojedli, řekl tatík: „Vojtíšku,-kdyby
tu zajíc letěl okolo, zdali bys ho již uměl zastřeliti?“ —
Vojtíšek odpověděl: „Ano, tatínka, jen kdybyste mi do
volil.“ —- Zajíc běžel, Vojtíšek zamířil, “a zajíc hned
ležel. Potom běžela laň, “a tatík pravil: „Ale Vojtíšku,
zdali bys i tu laň zastřelil'P“ — Vojtíšek zamířil, a *laň.
již ležela. ——Milý 'otec si pomyslil: „Ten tak dobře střílí
a teprv- je chlapčisko'h kdybych ja tak mohl jak on.“

' Na třetí den povídal manželce, že půjde na hon,
ona že musí Vojtíška doma zastřelit a srdečko z něho
mu dať; ajak ho nezastřelí,že on zastřelí obou

*) Chlapec, chlapčisko : v okolí Rožnovském se vůbec
říka: ogar, ogaři sko, ogarec s přímyslemhanlivým,po
tnpným.
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jich. Manželkabyla nad tím ukrutně smutua a tru
cbliva, nebot ho měla velice ráda. Vojtíšek přišel domů
a vida, že matka place, 'povída: „Go je vám, maměnko ?“
Ona odpovida: „Ani ti nebudu pravitl“ Vojtíšek
ji prosil, aby mu to přece pravila; a matka mu poví
dala, že ho má. z rozkazu otcova zastřelit. On pak jí
řekl: „Nestřílejte mne; mame kohouta, toho zabíjeme
a jeho krev rozstříkejme s to srdce a něho vyjmeme, s
řekněte, že to jest srdce ze mne; zatím ho to omine,
a pak již mne neda zastřelit. “ '

Matka to tak udělala. Vojtíšek se ukryl pod lůžkem,
a když přišel manžel domů, žena mu podala srdce a ke
houta. On jí povídal: „Když včil maš srdce z Vojtíška,
tož mi ho usmsž, a ja ti povím, co a jak ,je. On měl
všecku moc; co si na světě po'myslil, všecko udělal; až
jeho srdce sním, budu ja na jeho místě aco si na světě
pomyslím, všecko udělám jak on!“

Jak to tatík tak řekl, Vojtíšekhcp z podlůžka
a řekl: „Hle tatínku, nevěděl jsem, že takovou moc mam,
ale žes mi to včilzjevil, ty se obrat v psa a ma
měnka v pušku'). Stalo se; on byl psem, a ona byla
puškou. Tož ostal sam tam a měl jen toho psa a- tu
pušku.

Po nějakém čase rozeslal kral po všech myslivcích,
aby se sešli, že bude veliký hen. Vojtíšek šel také na
ten hon s tím psem se tou puškou. Všickni pani se
rozcházeli v kolo, a kral uhlídal maleho myslivečka a
řekl: „Tamhle ještě jeden mysliveček jde: toho JŠ Bi
zvolím a budu s ním střílen“ — Šel vedle krale Vojtí
šek a co si pomyslil, všecko zastřelil, tak že měl on a

*) Pohádkář užil slova f linta místo: puška, ručnice.
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král množství zvěřiny nastřílené. Kral povídal: „Zda
se mi, že' ani toli zvěřiny nemám, co se jí tuto nastěh-r
lelo.“ - Vojtíšek odpověděl: „Jakkoli jsme mnoho na
stříleli, chci, aby jí bylo ještě desekrat víc.“ —-Stříleli
zase, a přibíhalo a'pos'třílelo se ještě-desekrat víc zvěře.
Kral kazal svolati myslivce, aby viděl, mocli mají oni
nastřílené zvěře. A ti neměli žadný nic. Tož jich bylo
ukrutně hanba, že taký chlapec toli nastřílel a oni, tací
vyvolení myslivci, nic neměli.

Potom byla v lese hostina. Po jídle řekl kral: '„Včil
budou se nějaká kousky provádět, kousky všelijaké; ty'
nejmenší myslivečku, začni ! . .jaký pak ty bys nam kousek
provedl?“'— Vojtíšek povida: „Ano, jasnosti královská.,
jen jestli mi račíte povolit „jake kousky provoditl“ —
Kral mu povolil. Toš Vojtíšek pravil: „To je můj pes,
a to je má puška; a včil chci, aby z toho psa byl člo
věk a z te pušky těží“ —Stalo se. Oni jak to uviděli,
všickni se přenaramně uřísli'), co to za hrůza.,
Král se ho tazal, kdo by byl a odkud by byl. Vojtíšek
vyprávěl ze svého života, co věděl, .a král se ptal tatíka
před ním stojícího a strachem se třesoucího, kde vzal
toho chlapce, když ještě byl dítětem malým. -- Tatík
všecko vyjevil, a král poznal, že Vojtíšek jest jeho synek
vlastní. Vojtíšek zvolal velikou radostí: „Jasnosti kra—
lovska, vy jste můj tatínek—pravý, & to je maměnka, co
mne vychovala; ale kde je ta matka, co mne pod srdcem
nosila?“ - Král se zarmoutil & pravil: „Musím se ti
přiznati, dal jsem ji zazdíti za to, že tebe ztratilal“.

Potom všickni šli do zámku královského a člověka,
co byl psem a zase člověkem učiněn, svázali a vedli ho

*) Uřísli se, t. j. nlekli, ustrachovalise.



128

s sebou. Kral ukázal synovi místo, kde byla nevinná..
matka jeho zazděna.-Zedníoi hned rozebrali zeď, ale ne
bylo tam po matce nic než jen prach. Vojtíšek splakal
a povídal: „J a chci, aby byla z toho prachu ma matka
tak krasna, jak bývala.“ Ona hned tak byla krasna, jak
bývala, kral ji objal, odprosil, plakal před ní a vzal
si ji zase na pravou manželku svou a tu, co Vojtíška
vychovala, vzal si za kuchařku a tu, co si vzal za dru
hou ženu, poslal pryč. Toho pak, kterýž Vojtíška ma
leho vzal matce s klína, dal zakopat do země až po krk,
aby tak podle zásluhy bídně zbynul.

3l. Hloupý lan.

Byl jedenčlověk bohatý a měl tři syny. Nejstaršího
vypravil do světa. Byl ve světě tři leta. Po třech letech
přišel domu pěkně ošaceuý, tož otec za jeho pěkně choď
vaní ve světě udělal mu hostinu, pozval všecky přately

_; ní a chtěl mu prokázat čest.
Když po té hostině bylo, prosil mladší bratr otce

svého, aby mu také dovolil do světa jíti. Otce to těšilo,
že i mladší syn chce do světa jíti, vypravil ho slušně
na cestu a povídal mu: „Budešli se tak hezky chovat
jak starší bratr tvůj, také ti prokažu takovou čest jak
jemu. Oupřislíbilotci, že se bude usilovat, co bude
moci, nejlíp svou čest ve světě zachovati. Chovaní jeho
bylo slušné po celá tři léta. Po třech letech. se vratil
zpátky k otci. Otce to těšilo, že přišel pěkně ošacený,
udělal mu hostinu ochotuěji nežli tomu staršímu.

Ten třetí byl nejhlúpší, a bylo mu Jan. Ten
nic jinšího nedělaval doma, jenom v prachu na peci
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se popolll. Prosil on také otce svého, že by rád šel na
tři léta do světa. Alo otec povídal: ,I jdi, ty ohyzd
niku, ty hlúpý J ane, co pak ty můžeě ve světě vy
cestovat ?“ —-Ale on na otcovo topení nedbal a všemožně
ho prosil, aby ho do světa pustil. Otec a velikou ra'
dosti pustil hlupaěka do světa, že se ho na nějaký čas
zbaví a vypravil ho co mohl nejmožněji.

Když Jan .šel do světa, přišel za jednu vesnici a
tam krava'ři*) zabíjelinemravněho psíka. Toho
od nich vyprosilaby byli tak dobří a nezabíjeli ho, než
aby mu ho darovali. Darovali mu ho. Šel dále, a psík
za ním běžel. _, Za druhou vesnici zabíjeli kravaři n e"
mravnou kočku. Janovi se všecko aešlo'").
Prosil jich o tu kočku, aby mu ji darovali. Dali mu ji,
a ona běžela také za ním. 'Za třetí vesnicí zabíjeli kra
vaři hada. On ho aaa od nich vyptal, aby ho nezabi
jeli, aby mu ho darovali.- Darovali mu ho:

Tož psík běžel u-něho, kočka za ním a had za
kočkou. Had povídal Janovi: „Kde půjdu, choď za mnoul“

Na podzim, jak se skrývali do děr, šel had až k svému
kr'alovi, který nade všemi hady panoval. Když tam
čel, povídal Janovi: „Mně bude můj kral domlouvat, kde
jsem se tak dlouho zabyl, že již viickni jsou pospolu,
jen já že jsem kdesi tak dlouho zalezl. Ja si budu stě
žovat, že bych byl bez toho o život přišel. Král se tě
bude tazat, co ti bude za to dlužen. Bude ti davat zlato
a stříbro za odměnu. Ale ty nechci nic jiného než ho
dinky, co visí na stěně; ty žědej. Ty hodinky maji
v sobě takovou -moc, když jich p'ohladíš, že, nač v světě

*) Kravař t. j. .pastuchau krav, pasák.
**) Janovi se všecko hodilo.

Kulda. I. 9
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pomyslíi, všecko hudci mit.“ Stalo ne tak,“a hru. hadů
mu ty hodinky del. Když vyšel :; díry. chtěl vědět, me—
jíli takovou moc. Byl lačný -k jídlu, pohladil ho
:diuky a. pomyslil si, aby měl na .te louce, na kterou
vyšel, boehýnek chleba“a k tomu ohlebu kus masu.
Je k tomu masu žejdlík-vína; uhned to bylo všecko
v tom okumžení na % ilučihůr Měl : toho velikou, ru
dost, že takový dar od krále hadů. ohdnžel. Jak “pojedl,
šel dale. Když přišlo na večer, pohladil hodinky
apomyelil si, aby měl evětnici & v ní lůžko a“.vtom
lůžku peřiny, a na. etolíku aby měl skvostnou večeři.
Hned to bylo všecko. Po večeři lehnul do lůžka—o vy
spal se do ranu, jak sluší na. pocestného člověka.
. Potom se vrátil zpatky _k otci svému s radostí ver
likou, že mu otec uděla takovou hostinu, jako jeho
starším bratřím obema. Aleotecžadne hostiny
mu neučinil, že přišel v těch šatech, v kterých od něho
vyšel, neboť se proto pohněvul. Jun vylezl nu pec &zase
se popelil, jak se pepelíval předešlo.

Ale na třetí den rozmrzelo ho to, elesl, vyšel na
dvůr, pohladil hodinky & pomyslil ei, oby stál dům na
dveře na tři patru zvýší &'ten dům aby „byl všelijakými
věcmi obtahnutý a v tom domě aby byly stoly nádheuue
& na těch stolích—cervety rozličné *), šálky stříbune,
lžíce, vidličky a nože zlaté. ..Bylo toho mnoho a všeho
dost v tom domě.“ Včil šel k otci svému & povídal mu,
když on mu hostinu neudělal, .že on uděla jemu, aby se
šel podívat do jeho .domu, jako mt ntřadí &náčiní. Otec
iel a se podíval, oohldpý Jan učinil. Total se ho, kde

*) Cervety říká, se—v Rožnově, kde se jich v okolí bez
počtudělá.,servítům čiliubrouskům
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on takovem moc mohl obdržet, že „tak nádherný; dům,
v okamžení zbudoval. -—Jan povídal: ,Otče, jděte a,
pozvěte přately a příbuzné, je jim budu jinačí hostinm
činit,nežlijstevy bratřím starším oběma dvěma
vystrojil. _

Otec všecky pozval, přízeň se sešla, a bylo jim všem'
vespolek divno, jak se to mohlo státi, že oni ničeho ne
viděli a neslyšeli a on tak“ v krátkosti tolik jídel sebral,
Když byli po prvém stolování, rozešli se, a Jan prosil
Otce, aby mu jel pro krále do hostiny a kral aby sebral
s sebou .i princku. Pohladil hodinky a pomyslí! si, aby
bylo šestero koní na dvoře a kočar zlatem a stříbrem
okovaný a na koních střapce ze zlata a ze stříbra.

Ot'ec stanul k.e kočaru, ale nesedal do něho,
že se mu zdalo neslušno, aby sednul do kočaru, který
slušel pro krále. Když přijel před kralovskýpalác,)
krů! se díval s'kralovnou i s princkou, a nemohli se dost“
vynadivit tak nádhernému kočáru i s koňmi a s nastroa
jím. Otec žadal o čest, aby kral přijel na hostinu
k synovi. Kral s-ochotností sednul do kočáru i 8 man
želkou a s princkou, a jeli k Janovi do hostiny.

Jak troufal Jan, že král jede s prlnckou a s kra
lovnou, pohladil hodinky a pomyslil si, aby byla šest
mil cesta mramorem vyložena až k jeho domu. Když.
jíž byl král na cestě, divil se, že jak živ takovou ce—
stou necestoval.

Jak pohladil hodinky, jak troníal, že krAl nedaleko.
domu jest, a pomyslil si, aby se starý otcův domek zho—
řil a nedhernějií aby se vystavil, na čtyry patra vysoký,
a kolem domu aby byly ploty ze zlata a ze stříbra a
; damašku, jak se sluší pro krale; a v tom domě aby
byly vzacné tabnly (stoly), cervety (ubrusy) zlatem a9' '
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stříbrem vyšívané *) a na. těch tahuléch takové jídla, co
by jich kral ještě jak živ nebyl okusil. A viacko to
bylo hotovo na jedno okamžení.- \ '

Kral přijel s princeskou a s manželkou až k domu
& prouadivit se mohl, že on, kral. tak krásného pa
lace nema jako Janův dům. Pozvali i jiné vzacné pany
a stolovali pospolu radostně a upřímně, jak se sluší
na tak hodný lid.

Po hostině prosil kral otce, aby „dal syna Jana jeho
priucce, že mu da všecko království a všecko komonstvo
i vojsko. Hned byla svadba a po sdavce**) ujel
kral sám do, svého hradu i s královnou, a princesku
nechali : zetěm Janem v krásném jeho domě._ a

_ Za krátký čas Jan se princce nelíbil, že byl sprostý.
Ona ho prosila, aby jí pověděl, jakou mocí vystavěl dům
a způsobil nářadí, jídla a všecko .na jedno pomyšlení.
On jí pověděl, jakožto své manželce, že ma hodinky,
které když pohladí, že všecko hned je, nač na světě
pomyslí. —0ua si myslila, jak by mu je odňala. I po—
štěstilo se ji, že mu jich nočního času vzala, ..pohladila
a si pomyslila, aby stal na dvoře kočar. se čtyrmi koňmi
přistrojený. Hned to bylo. Sedla do něho a ujížděla
]: otci královi. V hradě otcovském sebrala některé služky
své bývalé, sedla s nimi zase do toho kočáru,.u njížděly
k moři. Jak přijeli k moři, pohladila hodinky a pomy
slila si, aby! byl přes moře most a uprostřed moře dům
nadherny, co ho ještě _žádný jakživ neviděl. Stalo se
na pomyšlení jeji všecko, a vjeli přes most do domu.

*)Vykladač pravil g r em ž ov an é.
**) V okolí Rožnovském říká. se s d a vk a místo s d a v k y

plur.
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Když tam přijely, pohladila hodinky, aby se „most za
nimi hned nase zbořil. Stalo se zas. '

Ale Jan doma si stěžoval všem, že se zjevil s ta
jemstvím svým manželce a ta že mu hodinky vzala a zmif
zela. Otec i matka, bratři a vžeci měli z něho smích,
že jakým byl učiněn panem ateď že nemaničeho.

S velkoužalostí chovalpsička a kočička, které
za divného času od kravařů byl vyptal. _Sebral jich
s sebou a utíkal do dalších krajin, nebot nemohl pro
žalost u svých bydleti.

Přišel do velikých pustotin, kde se krkavci slótali
na jednu horu; čekali na jednoho krkavce. Všickni již
byli pohromadě a když přiletěl, domlouvali mu, kde že
zůstal tak dlouho, že již se blíží zima a že mají do
cizích krajin odletět. On jim povídal, že viděl dům v moři,
kteréhožtamjak živneviděl,že jest k pronadivení
nadherný a že tam nikdy nestával.

Jan seděl nedaleko pod stromem, a když to slyšel,
napadlo mu, že to bude dům jeho manželky, ktera má
jeho hodinky._Sebral sea šel až k moři s tím psíkem
a s tou kočkou. .

Když přišel k moři, řekl pslkovi: „Ty znaš dobře
plavat, a ty'kočičko jsi bystrá, sedni si pslkovi na záda:
nechat tě přenese k tomu domu. Psík se tam schova
za vratyf .a ty vlez kradmem do dvoru a do světnice
a přemýšlej, jak bys ty hodinky dostala. “

Psík a kočka učinili tak, jak jim Jan rozkázal.
Psík přenesl kočku mořem až k domu a ostal za vraty;
kočka pak vběhla do dvoru a do světnice. Poznala
princka, že to jest kočka jejího manžela; a-kočka, jak
hodinky zahlidla, sedla pod ně. Ale princka jak to vi
děla, vzala je .a zanesla do sklepa do truhly a zamkla
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truhlu. Kočka řklouzla za ní do sklepa “a ukryla se, oh
ji prinoka nespatřila. Zavřela sklep a kočku nechá
Vněm. Kočka pak dotud ikrabala truhlu', až jí roze
dřela; potom hodinky do huby v_zal'aačekala, až primo
princka do sklepa. Princka jak zase přišla, kočka s ho—
ídinkami škrk ven, co ji princka nezahlídla. Venku po
tichoučku povídala psíkovi: „Pojď, půjdeme spolu k moři,
ale jak budeš plavat nemluv ke mně nic!“ Psík zacho—
val napomenutí to a nemluvil k ní nic až přijížděli
k břehu, tu se“'í ptal: „Mášli ty'hodinky?“'—- Kočka
neodpovídala, baa se, že by hodinky padly do vody.
Ale psík tazal se jí po druhé: „mašli ty hodlnkyi"
Již byli u samého břehu, tu odpověděla kočka: „Maml'
a v tom jí vypadly hodinky do moře. Tož se spolu vl—
nili, že je pozbyli.

Oba byli lačuí, oba se dívali smutně do hlubokého
moře, kam hodinky padly. Tu přiběhla ryba k břehu,
kočka jí lapla, a byli rádi, že se oba najedí. Ale ryba
prosila, aby jí uesežírali, že ma devatero mladých, ty
že by zahynuly. Slíbili jí, že ji na živé nechaií, jestli
jim ty hodinky z moře přinese Ona jim je přinesla, a
Oni v"zali hodinky a pospíchali k svému 'pauovi.

Jan, jak je dostal, hned je pohladil a ppmyslil si,
aby se dům v moři ztratil i s priuckou i se gšemi, co“
v něm byli. Stalo se. Potom šel Jan zpátky k rodičům
i s hodinkami i s psíkem i s kočkou, a tož spolu
žili, až se jim potrhaly žíly.

32. Ševcův syn jak se králem ,stal.

Byl starý žid, veliký bohač. Jakož lide podnes, co
vzácného mají, židům prodavaji, tak se stavalo 'i' za staro—
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divna Jistý člověk“/našel—pěkný- prsten a'doueslfš se
tomu- židov'l na prodej; Žid ho lacino koupil, člověk.
pak domníval se, že ho draze prodal, a odešel. Žid si“
dal prsten na prst, obracel ho a točil jim na prstě, aby-_
ho dobře prehledl. 'Jak jim, otočil, zjevili se mu dva bil!
duchové a uctivě se ho ptali: „Co pán porouč“i?'
Žid se polekal,'uezuaje moc.prstenu, ale brzy se spatna
toval a odpověděl jiní, včil že ničeho neporouči, že chtěl

jenom poslušnost jejich zkoušeti. aby zatim odešli. Du—
chové odešli a žid počal chapati, že vtom prstenu musí
býti jakasi moc neobyčejná, a hned' si předsevzal, že ji
musí brzy zkusltl. _

Za několik dni nastrčll si prsten na prst a točil
jim. Ti dva duchové v okamžeui stanuli u něho a ptali
se: „Co pan porouč1?“ Žid jim rozkázal. aby mu
do rana zaopatřili jednu věc; jak rano vstal, již ji měl
u sebe. Vida věc tadauou,=pomyslil si: „Ten prsten se
mi dobře- vyplatil“ _, _

Toho .času dostal starou knížku, která jednala o
pokladech; pilně v ul četl a dověděl se o velikém po
kladu, kterýž" dostati bylo nebezpečuo; již mnoho “lidí
prý ho dobývalo, ale žáden ho nedostal, každý o život
přišelgžid zatočil prstenem, a duchové přišli: „Co pan
poroučli'“ --—On pravil: „Četl jsem v knize stará 0 po-'
kladech vjistém :kOpci v tě a .v te krajiuě'g poklady tyto
bych rad měl.“ ——Duchove' odpověděli: „Toho nam není
memo vykonati; při těch pokladech jsou jiní duchové
zemni, oni'pak že jsou jenom větroví duchove;
že však o pokladech těch vědí.“ —Žid mluvil: „Když
o nich vite, dejte mi rady, kterak by možné bylo, do“—
stati jich.“ — Duchové: „Kdo pokladův těch zmocniti
se chce,' musi míti nevinného chlapečka, který by mohl

.
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do kupce :vjíti; v kopci jest zakletý hrad, a v tomhrsdč.
jsou jeskyně jako velká jizby, a v jedné jizbě visí na
stěně zamek uzamknut ý na niti zavěsený, kteréhož

žádný nedostane, leda nedospělý a*novinný ohla—
pec. Kdo ten zemek dostane, tomu bude snadno k pc
kladům přijíti.“

Žid od té chvíle přemýšlel, kde by si naimul ne
vinného chlapce, s jehož pomocí by se dopídil zámku
v kopci zavěseného.

Jednoho dne šel za městem na procházku a uviděh
tam mnoho chlapců, co si hráli na svini *). Jeden z nich.
viděl se mu býti velice obratný, jen že byl sprostě oděný,
maje šaty na sobě otrhaué. Zavolal si jej stranou a ptal
se ho, čí by byl. Chlapec odpověděl: „J a jsem šev
cův Míchall“ — Žid pak mluvil: „Synku, řekni otcovi,.
aby mi udělal nové boty, že si pro ně za týden přijdu;
ty pak maš tento peníz za vy ří_zenou.“

. Michal přiletěl domů, „a viděl, že jest otec smuten,
proto že byl hladuý a žíznivý, neboť byl chudobný, tak
že ani neměl zač koupiti konopě a smůly; a když Míchak
spatřil otce smutného, zvolal radostně: „Tatíčku, mate
udělat jednomu panovi boty,. za týden si pro ně přijde;
hle imně dal hezký krejcar, abych vam to vyřídil. Musi
býti tuze bohatýl“ —Otec podíval se na peníz a poznal,
že to jest dukat. Hned ho chlapcovi odehrál, koupi!
zah kože a udělal boty bez míry.

Za týden přišel žid k i'evoovi a ptal se, jsouli jeho
boty hotovy. —Švecodpověděl: „Vy jste si žádných bot
u mne nezamluvil, ha ja jsem vás ani jak živ neviděl.“ -——
Žid: „Pane mistře, dal-jsem vašemu ohlapcovi peníz zlatý,

*) Jistý způsob hry v míč, který se do důlků koulí.
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aby valu-vyřídil, že bych rad měl od vás nevé- boty.“ 
Švec: „A.tak, to je jiná! prosímvas, posaďte se na
stoličku; boty jsou hotovy,. ale ten chlapec mne pomatl.
on mi mluvil o jakémsi velkem pánovi; jsteli vy to. a
zaplatíteli mi boty, budou vaše.“

Žid si sedl, zul staré a obul nove boty, které byly
na židovu nohu jako ulité. Žid měl z toho radost a
dobře mu zaplatil. Potom chválil Michala a žádal otce,
aby mu ho svěřil -a do služby-dal. že dá otcovi dukat
na měsíc a chlapečka že da ve všech potřebných věcech
vyučiť. Švec byl bídný _a nuzný, proto se shlídl peněz
a dal židovi chlapce svého.,

Žid ehlapcovi dobře hověl a posílal ho bedlivě
do školy. Již dlouho. mluvil mu o jeskyních v kopci a
dodaval' mu zmužilo'sti, aby jej mohl co nejspíše do té
díry vypravit. Jak věrně trval, že by byl již dosti
směly, zatočil prstéukem na prstě, duchové přišli a k jeho
rozkazu zanesli.,jej i chlapce až k tomu kopci, v kterém
ty poklady byly, o kterých mu duchové pověděli, že bý
vají dvakráte do roka otevřeny; a nyní právě byl ten
čas, kdy se k nim přijíti mohlo. -_

Jak tam byli, strhl se hrozný vítr, tak že se zdálo,
že všecko roztrha a rozboří; ale žid a duchové přimlou—
vali chlapcovi, aby se nic nebal, že se mu nic zlého ne
stane, jen aby tam vlezl, a že v první jizbě nalezne na
stolku klíč; tím aby odemkl jizbu druhou, a potom i
třetí, .v kteréž na stěně visí zamek: ten aby mu do
nesl. Kdyby se mu co chtělo na oči stavělo, aby se
nic nebal, jen aby šel. dale. Ale chlapec nechtěl pro ten
hrozný vítr do te díry lézt. Žid ho chlacholil a pořád
k tomu měl, aby jenom šel, a nastrčil mu svůj prstenek
na prst. Chlapec se dal konečně přece pohnout a šel.
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Musel lětti “dello-upřilii velikou, až přišel do první
jizby, tam vzal klíč, otevřeldruhou »itřetí jizbu & samci
zavěsenýzámek,který hned do své kabely nechra—
nil. Vyšel z pokojů a přišel na velkou zahr—adu;kdežto
bylo mnoho stromů s ovocem překrásným, u od ra—
dosti nevěděl, kdeje a co se s nimděje. Natrhal
si toho ovoce, co mu do kabely vlezlo, a chtěl zase vy
jití, aby židovi zamek donesl. '
_ Tu se mu zjevil vážný stařeček a ptal ee 'ho, co
by to chtěl. — Chlapec odpověděl: „Poslůl mne'asem žid,
můj pěstoun, abych mu'odtud zamek donesl; a'to musm
vykonatif' — Stařeček pravil: „Vykonej to, ale vykonej
to pro sebe, a nikeliv pro žida; židovi toko zamku ne
dávej.'“ Touto rozmluvou' chlapec se zabavil, ale chtěl
přece židovi ten zamek donést.

Jak přišel k 'té díře, kterou do kopce vlezl .a kte—
rou měl zase vylezt, hořel : ní takový plamen a zbonřil
se tak hrozný vítr, že žida zanesl daleko odkapce do
chrastí. a chlapec nemohl nikterak ven.

Co měl nebohý žid dělat ? Prsténka neměl, myslil,
že chlapec v kopci ztratil život, a proto jine pomoci
nebylo, než jen se trochu Zpamatovati, v kterou stranu
by ten kraj byl, odkud se dal od duchů přinésti; a tak
ptaným chlebem*) šel zpátky do svého kraje.

Chlapec ostal v kopci několik dní, tak žehladem
ledva tam vydržel. Na štěstí 'mu žid dal voňavou vo

' diěkn v lahvičce; byl" by tam zahynul, ale ten se' posil
iloval. V úzkostech svých Zpomněl sobě na pretenek, co
mu žid byl dal, a nastrěll “si ho na prst, aby se jim
trochu potěšil a pobavil,neboťho tam bylo teakne

*) Ptaným chlebem : o žebrotě.
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velice, Jakssw tíín volánkem: ne'—patětam, zjevili
se mu dva;-Hu duchove a phhvse ha,.wco potřebuje,—_
Chlapec s'e níoknnl a pravil, že. by me domi- !: taííq

stavi. Duchem.jejhadrák 'a donesliho až do do“otebvskóh'o. ,
' Otec, jek ho uviděl. nů velikou radost, i jeho mld.-.

rodina, nebotwiiekni:domnívali se, že ho víceknete žádný
z nich na tom světě neuvidí. Tatík jeho měl v řemesle

. svem již hezkou zásoba z.penčutheMŠ mu žid měsíčně
na chiapce daval a věží dávati přestah Míchal Zatím věděl
prstenka moc a co s pomocí jeho může dólati, a tekl
s_i zpomněl na ten zámek, pro který byl poslán. S hrůs
zon spomínal si, co vystál strachu, než do díry lezl, jaký
hlad tsm trpěl, když zamek již měl, a jak nemohl ven
pro oheň a plamen, který v té díře, hotel. .—

Vyndal zámek a kabely svi, ohledúval „ho-& škrabal
v něm tak dlouho, až ho otevřel; --—Jak se mn- zamek
otevřel, hned přišli jiní duchové,-.cD'byli od toho
pokladu.- Míchsl pak si pomyslilz „Dobře, toť bude
tak jako s tím prstenem“ — Duchové se ho ptaliz- „Co
pan porončí?“ Mahal odpověděl: „Včií nie; chtěl jsem
se jen přesvědčiti o vaší poslušnosti, prozatím odejdětel“

Míobal sedsvsl s otcem svým při práci, a ptal se
jednoho dne co by v domově se bylo stalo za jeho nepří—
temnosti. (hee mu vypravoval, že se roznáší pověst o
kdoví a jeho třech princksch, které nesmějí žádného
mužského vidět, a jidi také žadný mužský, proto. prý
nesmí nikdo se přihlížfti do krtsne zahrady, kam na,
ohbdí na procházku. '

Michal si umínil, že jich mesi vidět, “točil prstem.
kem na prsů.- : _dal se od dnahiv bílých zanésti do
jmenované zahrady, kde princky pod . kohtým stromem
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nedal-y. “On“si'wiesl. na strom a'čnkalgxaž-hy print—k!
přišly. 0 třetí >hodiněpřišly, posadil; se-pod strom. a
on se na ně díval; ale ony nevědčly o něm. Jak odešly,
Mise od duchů zase. domů odnést a přiied pravil otcovi,
že tu nejmladší dceru kralovu dostati musí zamanželkn;
a kdyby ji dostal, že by snad mp'hl státi sekralomu Otec
se řeči jeho usmal a pravil: „Ševcůwsyn chce býti krav
lem; abych ti ještě snad nemusel ruce ,líbatf

Toho času vypsal kral pozvani viech rytířů a šlech
ticů, aby bojovali vespolek o jednu z jeho tří- dcer:, a
kdo by přemohl ostatnn ten že dostane dceru, kterou
bude chtít, a 's ní cele kralovstvi. Mícbal dozvěděv se
o tom, dal otci svému toho ovoce ze zahrady v kopci,
poslal ho ke kralovi, rozkázal mu, aby mu to ovoce za
dar přinesl a jej poprosil-, by také připuštěn byl k těm
hram rytířským. Otec se napřed zpěčoval, ale nemoha
se synem .obstati šel ke královi, a když byl připuštěn.
povídal: „Jasnost královská, oč vas budu žádat, ale ne
rád bych vás rozhněval; syn můj podla dari“ —-—adal
mu dvě převzacné hrušky.

Kral vida tak drahý dar, nebo ty hrušky byly z dra
hého kamení, velmi se zradoval a hned se uzel. co by
za ně žádal. --, Otec odpověděl, že syn jich darem po
sí-la a poníženě prositi da, aby k vypsaným bram u dvora
královského take- připuštěn byl, aby se mohl pokusiti o
nejmladší dceru. Kral mu toho neodepřeL- ale pravilo
že může s tou výminkoupřijííi, jestli mu těch dra
hých kamenů přinese na devíti velblondech.
— Otec doma vypravoval synovi řeč králem, a. syn ra
dostně zvolal: „Již jest mal“ .— Otec se tomu velmi
divil, jak by to"mohlo byti a kde by takové množství
drahého kamení nabral. - „
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Michal zatím“ dili-se donesdvfk'tumu l-INpci; do kte-..
tehoc pomocí zamku “vešel, a rozmlouval',se stal-očkem.
Stařeček mu pravil: „Tyť chceš býti králem! -Budeš kra—
lem, ale potom- seměj'na pozoru, abys „ovšecko nepři
šel. Věil mužeš všeho peužíti, co v kopci tomto jesti“ —
Míchal se potěšil řečí tou adsl se'domů přenésti. Doma
otevřel zase zámek a rozkózal duchům, aby mu do rána
přivezli toh'o drahého kamení na devíti velbloudech, ::
krasne“ brnění s bujným koněm, a skvostnou zbraň. .

; Duchové odešli, a do rana to bylo všecko pohro—
madě, Ještě spali u ševci, an.hudebníciladili sobě
nastroje sve pod oknem; otec to slyšel, vstal a díval-se
oknem na ulici, viděl velbloudy a hudebníky a běžel, aby
zbudil syna sveho. Přišed k němu do komůrky, viděl
na stole krasne šaty, jak naa'prin—cepatří, obudil
“ho a vypravoval mu, co byl před domem viděl. Syn
vstal a oblekl se do těch šatů. 'Jak se oblekl, byl uči—
něný princ; potom šel napřed, hudebníci za ním a vel
bloudi naposled. m šel do hradu královského a žádal
strážníky, aby boozndmili u krále. Strážníci Mali se
ho, kdo by byl. On pak odpověděl: „Ja jsem ten,
co mam'býti panem zetěm královýml“ Když
ho tak ohlásili "u krále, král se hrozně. podivil, neboť si
byl myslil, že synu ševcov-u' nebude možno,. donésti mu
takové množství drahého kamení. Podíval se do okna

a spatřil velbloudy a hudebníky, a jej krasne oděneho,
jak na prince patří. Zavolal ho do světnice a pravil mu:
že snad jinač nemyslí, jenom býti jeho zetěm? On od
pověděl, že nejinač než tak, Věděl se také dle-zpu
eobu vysokých stavů chevati a uměl kolikero řečí, kte—
rým ho dal žid vyučit, chtě býti .skcze něj šťastným;
ale obrátilo se to na jinou stranu. Kral pak řekl jemu:
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„Za měsícsjedou m páni ze všech,aomdnioh krajin

: budou se potýkdtiz;změnili nude všemi, staneš eezetěm mým. " . 
Za měsíc ejíidčh' m princi známi i ne!-námi. Michai

přijel na hraném kohimejposiednějši, čety měl nejskvoet—
nejčtze všech, : za.-kloboukem; zlaté „peří. Král h_o ne
poznal, princeska ho. nepoznani, &žádný z princů ho .ne
znnl, on" pak přemohl všecky, &prinoka tomu byla velice
rede. Hleděla, .aby s ním mohla. mluviti & jej pamati,
kde: by byl; on viak'asoh'ral se a. ujel do kopce. : Tam
koně uvázal, šaty" složil a, ve svých šatech jel, domů,
Doma se ptal- tatam, bylli také ee'dívat na potýkání.
Otec _mu odpověděl, že byl, že tam bylo mnoho princů,
ale jeden z nich že byl ueju'datnějši. o kterém žadný nevi,
odkud byl, neboť prý sethned ztratil, jak bylo po vese
loni; Dánska pry žádala, aby ne celá tavědodložiia na,
druhý den & potýkání aby se Opakovalo.- .

Druhého dne vzal si Michal jiného koně a jiné šaty
ještě krásnější a jel zase do hradu královského. Tam pře
mohl opět všecky" a zalíbil se priuuesnča která nevěděla.,
jeli ,to ten samy co včera zvítězil. .

Po veselosti chtěl zase prchnouti, ale všickni princi
kročili mu v cestu-, jak jim byl král poručil, :. přivedli
ho ke královi. Kral včil teprv poznal, že to Je“ ten
“mýt který mu byl na devíti velbloudech při-vezldra
hého kamení, a. proto pravil: „Jsi udatný-, dcera má jest
s tebou také spokojena, &proto dostaneš ji za.manželku
svou. Ale pověz mi kde pak miníš : ni bývati?_“ Michal
preiiljen o kousek země, co by si mohl vystavěti vzácný
hrad, v kterem by s princkou bývati mohl. Král mu hned
naproti paláci nemu vykázal místo, aby si tun vystavěl
svůj palac.
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Michal .mu poděkoval: a to místo od krále přijal.
Král pak dal zavolatiprincku a ptal se ji, jestliže ona
]: tomu svolí. Ona rada svolila, a byli hned sesdáni.

Jak věrně bylo po sdavce, Michal zatočil prstónkem
\\ odemkl zamek velikou moci. Nesmírně množství duchů
zjevilo se, a všichni tlačili „se k němu a volali: Co pán
porouči? že již kolik set let neprocitli a nyní znenadání
vyvolení jsou. —-.-.Onjim pověděl to místo, které od krále
přijal, ,a rozkázal jim, aby muj tam postavili palac mno'
hem pěknější nežli jest hrad královský, co by podlaha
nikdy se nemusila mýti, pov a..l*)„ co by se skvěl a svi
til; venku aby byl zlatem obtehnutý, střecha a,stěny'
aby byly zlaté; potom světnice, komnaty, sklepy, chlévy.
konlrky; též aby most od palace nového do hradu otcova
byl ze zlata, aby pan otec kral ke mně a je k němu při
cházeti mohl. Všecko to aby bylo do rána hotovo. D0
chové odešli, a Michal šel do hradu, a měli hostinu sva
dehnou, při které 'se nejvíce bavil se svou manželkou.
Po hostině hosté se rozešli, on _šel ke svému otci na
noc, jeho mlada manželka pak ostala v hradě otcovském.

Ráno, když se král 'ohudil, viděl v jizbÉCh
svých velikou zaří. tak že se ulekl, mysle, že snad hoří—
Skočil 3 lůžka sveho, letěl k oknu a uviděl nový palác
ze samého zlata a stříbra a druhého kameni, od kterého se
ta zaře do jeho palace odrážela. I divil se tomu velice,
kterak to. možno, tak honem a tak skvostnou budovu
vystavěti. Obudil své domácí, a šli se tam podivat. *
přesvědčil se, že jest všecko ještě důkladněji vystavěno
nežli v královském paláci. Potom hned se tam ti noví man.
žalove přestěhovali, a byli t_amspokojeně a štastně živi.

*) P::oval atrap.
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'Na jaře zlíbilo se krélovi vyjetí d'o pustých hor na
bon, a vzal také svého' pána zetě s sebou; princeskí
však ostala doma. ' ' - *

Toho času navrátil se žid z' dalekého světa “v bídě
a nouzi domů a tazal se, co by se bylo stalo nového
v otčině- jeho za ten dlouhý čas, co on byl ve světě.
Pravili mu, že divna věc se stala, že prý ševcův syn do—
stal nejmladší princku za manželku a že si krasný palac
vystavěl za jednu noc. Žid hned věděl, co a jak se to
mohlo státi, a přemýšlel, kterak by do toho palace do
stati a prsténka i zámku zmocnitise mohl.

Věděl, žepaničky mail vždycky rady něco- nového
:a pěkného; proto prodal kde co měl, -a nakoupil dra—
'hých a divných věcl, zvlaště mnoho pěkných nových
prsténků a zámků. Jak to měl nakoupené, šel do pa
lace a dal se ohlasit, že má pěkné, drahé věci: jestli
by mlada paní princeska sobě něco _neobllbila a nekou
pila? Ona ho dala nahoru zavolat, a on ji hned rozkla—
dal a ukazoval, aby si něco vybrala. Ona si vybrala a
domluvila některé věci, žid pak podával jí zlaté prsténky
.a zámky, které že by rád také vyměnil za staré, mali
;princeska jakých. Princka viděla ve stole již dávno se
povalovati zlatý prstének, který její manžel nenosil, a
zámek neúhledný; nevědouc, jaký by to byl prsten a
zámek, vzala jich a vyměnila za nové a d0platila osta
tek. Žid se zaradoval, poznav hledaný prsten a zámek,
-a odešel z palace domů.

Doma, když byl večer, začal zamek otvírati, až ho
otevřel; potom zatočil prstéukem na patě, tak že obojí
duchové přišli s se tézali: „Co pan?poradí?“- Žid pra
vil: „Do rana ať jsem já a princeska i s, tím novým

appalécem co nejdál na“ osamělém ostrově, coby o nas
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žáden nevěděl a nás nenašel.“ “Duchové to hned vyko
nali a jich zanesli, jak měli .poručluo.

Druhého dne navrátil se král se zetěm svým a
s hrůzou viděl, že-tam palace není a že i jeho dcera
princka zmizela. Tezal se 'strážníkův svých, jestli co vi
děli 'a slyšeli. Oni pravili, že nic neviděli agneslyšeli,
že bylo, jak při stavení, všecko ticho. Tu se král velice
rozhněval, zetqvi svému nadal, čarodějnlkův a vyhnal ho,
aby se hned vydal na cestu a hledal svou manželku;
jestli ji nenajde,aby mu nikdy více nepřicházel
na oči, sice že by byl' synem smrti. Přecevšak
dal mu několik vojáků s sebou a peníze na výživu a na
útraty..

On hned hybal a umiuil si, že tak dlouho bude
světem chodit; až se o “svém paláci a o své manželce
_dozvl. Cestou se všudy ptal, kdo by věděl nebo kde by
byl slyšel o takovém palaci, aby mu pověděl. Žadný o něm
ani nevěděl ani neslyšel. On šel pořad dále, až přišel
k moři,; tam se ptal každého plavce, víli aneb slyšelli o
.tom paláci. Jeden plavec mu pověděl, že viděl- na jednom
ostrově palác, kterého tam před tím nebývale, že jest kra
sně vystaven až ku podivu. Michal si hned pomyslil: „To
bude můj palacl“ Neboť když se byl doma ptal, kdo
by do palace byl všel za ten čas, než se “palac ztratil,
povídali mu, že jenom jakýsi žid tam byl. On si hned
'pomyslil, že to jiný nebyljako ten šibal, neboť by to
žádný jiný nebyl'věděl a dokázal, jedině on.

Hned si najal loď, jednoho vojaka vzal s sebou a
jel tam, kdež mu bylo řečeno; a skutečně zahlldl palac
svůj na ostrově. Jak již byl blízko, hleděl, aby ho žadný
nezpozorovala neuvidělpomimo princesku. Za noční
chvile přistál a hledal, kde by se mohl na ostrově ne

Kulda. 1. 10
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daleko paláce ukrýti, aby o něm žáden nic nevěděl. Na
lezl tajné místečko v křlbí (křoví), lod' poslal zpátky, a
on toliko sám s vojákem svým tam zůstali.

Ráno vždycky skoro hleděl, kde by ji mohl uvidět.
Brzo se mu podařilo, že ji uviděl v okně, ale velmi smut
nou. "Onaplakala; proč— to si může každý pomyslit, jak
ji musilo býti, když krom starého mrzáka, žida žádného
známéhotamneměla.Žid pravda jí všelijaké vyra
žení dělal, *ale jí nebylo nic milo, a nic ji netěšilo,
aniž jí co chutnalo; byla by se tam brzy utrápilaý

Michal jí dával ze svého zákrytu rozličnými zna
meními na vědomost, že jest tu, a sám se jí ukazoval,
aby ho viděla. Tu najednou ona ho zpozorovala, a dobře
se podívalana něho,jestli se jí v tom smutku
jenom tak na oči nestaví. Ale přesvědčilase, že
to on jest. Hned na něho kývala rukou, aby se skryl,
aby ho nikdo neuviděl, _apřemýšlela, jak by s ním mohla
býti a promluviti.

Na druhé ráno s ním se sešla a promluvila. On se
jí prvně ptal, nevíli, kde žid ten prsten a zámek má.
Ona mu pravila, že jakýsi prsten a zámek na krku na
zlate tkaniei nosi, že obě velmi opatruje a nerad o tom
slyší; když se ho ptá, co to má a proč to tak bedlivě
Opatruje. Michal jí řekl, kdyby ten opatrovaný prsten
azámek od něho mohla nějak dostati. Ona odpověděla,
že neví, jakým způsobem by k těm věcem mohla přijít;
ale brzy jí napadlo, že žid rád pije dřahe víno. Řekla
Michalovi, aby vte skrýší dočkal, dala mu tam potravy,
aby hladu neměl on ani jeho voják; ona pak že bude
bedliti, jak by těch věcí co nejspíše mohla dostať.

Běžela a dívala se po židovi; ale žid jeětě spal.
Jak stanul, ona již měla snídaní hotove; jí dobře
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chutnalo a byla vesela, _co žida velice těšilo. Také mu
připomněla, že k obědu vína není; žid hned pro vino
poslal duchy, slyšev, že by dnes sama rada vina se na
pila. Pomyslilt si žid: „Teď bude s ní větší radost a
pohodlí; snad nebude více tak smutna bývati.“

Při obědě ona byla přívětiva a vždycky mu něco
vymýšlela, čemu se žid zasmál; častokrate mu připíjela,
aby mu tím lip chutnalo. Když se" hodně napil, přišly
na něj dřímo'ty, tak že si na pohovce lehl a usnul.

Jak dobře spal, kývala a dala znameni z okna svému
manželovi, aby honem přišel. Jak přiběhl, řekla mu, že
již dobře spi. On se jí ptal, mšli jaký sekáč nebo co
podobneho. Ona mu přinesla starý. palaš, kterým“ on
přetal zlatou tkanici. a prsten i zámek vzal mu a dobře
uschranil u sebe. Žid pořád ještě spal.

Za malou chvili Michal otočil prsténkem a škrabnul
do zámku. Čtvero duchů hned stalo u něho, kterým on
rozkázal, aby žida spícího, nežli se pro cítí, zanesli
daleko do pustých hor, odkud, by nikdy více do své kra
jiny nevyšel, palac pak s nima oběma i s vojakem ča
ra párem') aby přinesli zase na to samé místo, kde
byl prve stal. '

Mezi tím, co duchové palac povětřím nesli, seděl
Michal, jeho manželka princeska a vojak za stolem, a
dali si chutnati jidla istaré vino; i ty ostatní čarapary,
jichž nechal u moře stať, aby čekali na něho, dal od“
duchů přinésti.

Všecko se stalo, jak byl poručil. Z rana spatřil
kral otec nový, krasný palac před svým hradem stati.

*) Čarap ár , v Uhřích 0z e rep á.r znamená italského
vojaka s černými punčochami. Nyní se říká. člověkovi zbabě
lému, bázlivému: „Byl by z teb e čerep arl“

10 *
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Tn bylo radostného vítání po kolik dní; slavili se na
hradě nové hry a veselosti, kral sezval mnoho hostů,
chválil zetě statečného, o kterém se nyní teprv doko
nale přesvědčil,že není žádným čarodějníkem.

Včil svolal Michal všecky duchy“ a „povídal jim:
„Chci, abych měl od_vas do úplně smrti po—
koj. Jaký vy chcete pokoj míti ode mne? Kterak vas
mohu vysvobodiťP“ —Oni pravili: „Vy nam pomůžete,
vezmeteli ten starý zámek, utřeteli ho na prach a roz
pustíteli ho do povětříg'prste'n pak v hmoždéři také _
do zrnečka';oztlnčte a prach do. povětří pusťte“ — Jak
'to udělal, přišly dušičky na okna mu děkovat, řkouce:
„My jsme' vám pomohly k mohovitosti do smrti, a vy
nám do věčné radosti.“ Potom se ztratily.
_ Byla pak tam slava převelika, a střílelo se dnem
i nocí z velikánskýcb kusů. Jé. sám točil jsem se kolem
hostů, hodovníků a dělostřelců, :: nichžto jeden v radost
ném zmatku místo náboje chytil mne, do kusa mne nabil
a vystřelil, a tak jsem přiletěl až sem.

33. Tři bílé růže.

Jeden otec měl tři dcery; on byl kupec, chodíval
na trhy a prodával mnš-elín, kanafas a jiné takové
věci. Kdykoli šel na trh, vždycky ho prosily ty dvě starší
dcerky, aby jim tam koupil na nějaké drahé šaty. Ale ta
nejmladší nežadala otce o nic a když se jí otec ptaval, cojí
má koupit, říkávala, že již dost na tom, když dvě prosí, že
by mu jeho majetství nestačilo. Poslušná byla v domě
jako cizí děvečka, když slouží, a hleděla jenom své práce.
Ty druhé dvě sestry pak jen se strojily vždycky do těch
pěkných drahých šatů.
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Že ta nejmladší dcerka byla tak statečně. v každé.
praci, otec, jak šel zase na trh, ptal se jí, co chce, aby
si také něco zvolila, co by se jí líbilo, že jí rad při-.
nese. Ona odpověděla: „Tatíčku milý, když mi něco při
nést chcete, co se vam bude-líbit, ja na tom spoko
jena zůstávám! — On „přecechtěl od ní slyšet, co
by chtěla, aby řekla, že on ji to z lásky Přinese jak těm
druhým. Tož ona prosila otce svého o tři bílé růže..

Otec, jak přišel na trh, těm dvěma dcerkam
zas koupil, pro tu třetí ale neviděl nikde těch
bílých růží. Potom šel vedle jednoho zámku, a to,
byl zaklnutý zámek, a tam viděl v zahradě bílé
růže. Tu si znovu zpomněl, že tě své nejmladší dceře
ma donést ty tři bílé růže. Šel do té zahrady a chtěl,
utrhnout tři růže. Ale byl tam u té růže veliký ška
redý pes, a ten nic neříkal, až on ty milé růže utrhlq
Jak jich utrhl, pověděl ten pes: „Komu ty růž'e daň?“ -—,.
Otec pravil, že dcerce svojí! — Pes ale řekl: „Za ty růže,.
musíš tu dcerku'sem dovést, sic by bylo s tebou i s dcer—.
kou zlel“ , .

Otec se nad tím velice zarmoutil a nevěděl, mali
s těmi růžemi odejít či nema. Tak ho tam zašla
tma, a on musel v tom zakluutém zamku zůstat na.
noc. Když tam povečeřel,tož se po těch světuicích
prochodil a žádného tam nenalezl, jenom na stolíku,
pro jednu osobu večeři přichystanou, i také lůžko pro
jednu osobu ustlaně. Zůstal tam na noc.,

Rano, když vstal *), voda, utírak, snídání a všecko 
bylo přihotovene. Když posnídal, bral se dolů. Přišel
k němu ten pes, když již chtěl jít ze zámku, a pravil-.

.“ _

*) U Rožnova důsledně se praví: „když stanul“.
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mu, jak mu tu dceru tam nedovede, že s ním zle se
stane. "Alepeněz mu moc dal. Petom se bral otec smutný
tím velikým “lesem domů. Když přišel domů, měl radost
i žalost. Dal těm dvěma starším dcerkam ty drahé šaty,
a té nejmladší dal ty tři růže a pověděl: „Dcerko ma
nejmilejší, tys mi nejtěžší dar kazala přinést; ty. máš za
ty růže do toho zaklnutěho zamkujít, kde jsem jich v za
hradě utrhl. Ale tys mlada, je tě škoda; já tam půjdu
za tebe.“ -— ,

Dcerka pak zvolala: „Tatíčku můj nejmilejší, ji tam
chci jít, tot bude největší radost pro mne!“ - Starší
sestry se jí smaly a přaly jí to; stavěly se, jako by
plakaly, ale byly by si musely oči namazat
cibulí..

Otec vzal dcerku, a šli tam do toho zamku. Když
tam přišli, byla pro dvě osoby večeře nachystana ilůžka
ustlaua. Zůstali tam oba v pokoji. Rano když vstali, zase
voda, utírák a snídaní byly pro oba přichystany. Když
pojedli, přišel ten psík k nim a pravil, že ona tam musí
zůstat. Otec tam s ní byl dva dní a třetí den šel pryč.
Stříbra a zlata zas mu dal moc. Dcerka tam ale sama
zůstala. Jídlo a pití měla vždycky přihotovené, a v celém
zamku nebylo žadněho jen ona a ten psík. Ten. psík
příchodil dvakratzadenji těšit. Když tam trvala
celý rok, prosila psíka, aby ji propustil k otcovi, jeli
ještě živ. _ .

Když přišel čas, na který ji propustil, šla k otci
' svému. V zaklnutěm zamku měla všeho dost ——jídla, pití,

krásných šatů, ale přece ji tam nic netěšilo a toužila
jen tatíčka svého vidět. Ten psík jí dal na 14 dní do
volenítam býti u otce; jak těch 14 dní přijde a ona
se nevrátí, že bude zle s ní i s tím psíkem.
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Jak přišla domů, otec měl velikou radost, že ji uvi
děl a že zas tak pěkna _k němu do domu přišla, jak
byla odešla, a hned se jí pilno ptal, jak se tam má.
Ona odpověděla: „Tatíčku můj milý, dobře se tam mám:
co chci jíst a pít, všeho mam, a jaké šaty chci, také
mam; ale přece jsem vděčna, žejsem vésftatíčku,
živého uviděla. Mém na hodinu za 14 dní být doma,
“kdybych nepřišla, zle bych sobě i tomu zvířeti udělala.“
Ty sestry nedobré jí chtěly udělat zle, chtělyji zadržet,
aby se jí ale vedlo.; zdržely ji_den, ale již více'nemohlygx
již ji to tam tho —jenom již jít.

Šla, a když do zámku přišla, to zvíře již tam na
tom místě u toho lůžka leželo a neživé bylo. Když
k němu mluvila, ani se nehnulo. Tu ona zplakala, že
jak ona sama vči'l tam bude, 'když to zvíře pro ni
mrtvé ostava. Potom 'se smutně do lůžka položila.

Rano, když vstala, žadného jídla ani" umývadla na
chystanébo neměla. Teprv žalostně naříkala a plakala:
„Bože můj, co jsem to. udělala, že jsem se tam ten den
zameškala !“ — Pořad stéla a plakala a to zvíře pořad hla
dila. Když ho potom tak na té zemi zdvíhala, kůže s něho
pěkně se svlekla, a z toho psíka zůstal pěknýprinc. Po
vstal na nohy a povídal: „Má nejmilejší, tys mi pomohla a
včil budeš mé.. Ja jsem byl zaklnutý i to město. Včil jsme
všichni osvobození a ty budeš kralovnou až do smrti.“

Nedobré sestry jí chtěly podělat zle, ale zatím
jí udělaly dobře.

34. Pás sv. Jakoba.

Byl jeden král a neměl po 7_let žádných dětí, On
to pokládal s manželkou svou za trest Boží.. Umíuil sobě._
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denně hodinu večerním časem pod širým nebem se mo
dliti, aby obdrželi děťátko od Pana Boha. .

Po roce porodila královna dítě, jehož jméno, bylo
Vincek. Měli velikou radost z toho dítěte; kde cho-'
dili, všudy ho s sebou měli.

_ Jak' mu byly čtyry roky, byli s ním v zahradě u
kvítníků; Vincek se tam v tom kvítí přebíral; Otec a
maměnka jeho seděli na stoličkach, a zpomněli si že za
pomněli za obdržené dítě Bohu děkovat celé čtyry roky,
a umínili sobě, že který z nich prvé zemře, ten co zůstane
na živě, zato dítě k sv. Jakobu do kostela *) bude putovat.

Vincek jak měl pět roků, již byl poslán do škol,
kde mu velice šťastně šlo; do osmnáctého roku všemu
se vyučil, co potřeboval. V ten čas otec kral zemřel,
a Vincek byl ze škol na pohřeb propuštěn. Otec měl..
pohřeb, jak na krale sluší. Potom musil Vincek 3 ma—
měnkou zůstati doma, nechtěla ho od sebe pustit!

*) K svatému Jakobu do kostela důsledněříkal
výmluvný. vypravovatel v pohádce této, což mne přivedlo na
myšlenku, že snad pohádkou touto míří se původně na po
věstnépoutnémísto: ,;San Jago di Compostella“, což
ovšem\ v ústech Slovana snadno se mění v „sv at ého J a—
koba do ko stela“. —San Jago di Compostell a jest
po J erusa'lemě a Římě nejslavnější poutní místo. Toto
španělské město, 20.000 obyvatelův počítající, má. své jméno
od sv. Jakuba apoštola Velkého, jehož posvátné kosti tam od
počívají. Místo to nazývalo se prv: „Ad sanctum Jacobum Apo
stolum“ čili Giacomo Postelo a z toho zkráceně „Com—
p os tello“. Mali pohadka tato základu“ a kořene dějepis
ného — kdož to může jistiti nebo popírati? Že však toto po—
hádkovévypravovánío pouti k svatému Jakobu d o ko
stela mínípouť do San Jago di Compostella, snad
se i tím poněkud odůvodniti by dalo, že rek pohádky této
jmenuje se Vincencius a popřednípatron země španělské
jest sv. Vincenc.
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Za ' tři měsíce, na to byl : maměnkon v té samé
zahradě na procházce, a přiilik tomu kvltniku, kde on
v pátém roce svem. v kvlti se přebíral. Posadil se na
stoličku, kde tenkrate matka s otcem seděla, a řekl
matce svoji, že jestli pamatuje na to, co sobě povídali
s otcem. Ona-do konce zapomněla, on pak, ji připome
nul, že ji otec nebbžtík řekl: „Který prve zemře, ten
co' po něm zůstane, musí za něho putovat k sv.'“Jakobu
do kostela.“ Jak to maměnce připomněl, od velike
žalosti omdlela. On ji přivedl k sobě a řekljí,
aby se nestar'ala, že on ty písně a modlitby, co na tu
pout budou potřebovat, všecky vyhotoví.

Když je vyhotoveny měl, učili se s maměnkon ty
písně a modlitby nazpamět. Jak všecko uměli, maměnka
chtěla jen sama putovat, ale Vincek nechtěl-; kdyby mu
ještě znovu dvoje kralovstvi dala, že všecko chce opustit
a jenom s ní k sv. Jakobu do kostela putovat. Když
viděla maměnka, že on dokonce jinač svoliti nechce, od—
vedli kralovstvi strýčkovi, vzali sobě osla na cestu a co po
travy potřebovali, a tak rozloučili se s celým hradem; kra
lovna dala viem mateřského požehnání, a jeli na tu pout.

Maměuka chtěla, aby Vincek na toho osla sedl;
Vincek ale nechtěl, že je mladý, ona pak že je starší,
ona že musí sednout a on že toho osla povede. Byl
připraven na cestu ne jako princ ale jako myslivec.

Jak odjeli od hradu, jeli pořad dva týdně ve dne
v noci a přijeli do jednoho města; za tim městem byly

'.hrube hory. Tam se pozastavili a ptali se, jak da
leko ještě odtud k svatému Jakobovi do kostela. Řekli

'jim: „Půjdeteli tou silnici,. mate 60 mil; půjdeteli přes
:'hory -— 40 mil; jen _že,=kdo do těch hor vjel nebo
vešel, žádný z nich nevyšel.“
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Maměnka řikala Vinckovi, aby radií tou- silnicí jeli,
co by byli svým životem ujištění. On ale ne
chtěl a řekl, když na pout jde, že chce něco vytrpět, že
tak ta pout budeplatuější,než-co by ničeho tr-pěti
neměli. Potom mu maměnka svolila, a jeli do těch hor.

Jeli celý den až do tmave noci samými pustými
horami,co nebylo vidět jen do nebe. Jak již
jich ale tma zašla,'Vincek hledal dutýstrom, coby
mohl svou“ maměnku před divokou svěří uchránit. Když
ho našel, sebral. peřinka s osla, dal ji do 'stromu a po
vídal, aby maměnka se tam položila. Když se měla po,
ložit, vyzpívali písně k svatému Jakobu a pomodlili se;
on ale vytáhl meč a stal u maměnky na stráži, osla pak
pustil se past.

O jede—nactehodině v noci, jak maměnka již spala,
veliký oblesk v horách se udělal, že bylo světlo jako
ve dne. Jemu to bylo divno, proč takový oblesk v noci
se stal. Odešel od své maměnky a daval pozor, kde se
to světlo začina. Šel pak tak dlouho od své maměnky
pryč, až k tomu světlu přišel.

Když k tomu světlu přišel, spatřil strom, který byl
velice vysoký a hlaný') On se díval na ten strom,
a na tom stromě byl zlatý pas; ten pas tak se v samém
vrchu třepal, a od toho pasu ta jasnost po celých těch
horach byla. On ale klekuul pod tím stromem a modlil
se k Panu Bohu, aby mu dal vnuknutí, jemuli ten pas
patří a budeli mu k jake potřebě. Vnukuutím vybizen
lezl pro ten pás na strom-. Ale leza spadnul dolů, ne
moha obutý vylezti. 8 e zul tedy střevíce, uamazal si nohy

*) Hlaný v okolí Rožnovském_— holý, nahý (strom),
bez haluzí.
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pryskyřicí, co z toho stvomu vypíštěla, a zase lezl a
vylezl až k samému tomu pasu. Jak ale k němu vylezl,
přečetl, co na něm bylo napsáno: „Ten pás je od sva
tého Jakoba, a kdo ten pés na svém holém těle bude
nosit, hepřemožitelnon silu od Pana Boha míti bude.“

Chtěl ten pás na sebe sebrati, ale pokud byl oble
čen, na sebe ho sebrat nemohl. _Svlekl se sebe šaty a
na holé tělo ho připasal. Když ho připasal, slezl s toho
stromu dolů, oblekl se zase do svých šatů, co před tím
měl, a děkoval Panu Bohu za ten dar,-že mu může ten
pas býti v těch horách potřebou, a odebral se zpatky
ke své maměnce.

Nežpřišelkmaměnce,již se rozsvětlívalo; ma
měnka ale tvrdo spala. On tedy šel hledat osla, ale osla
již nebylo; potom šel hledat studené vody, aby jak se
.maměnka probudí, mohli se umýti. Když vodu našel, při
šel k maměnce a zbudil “ji; jak ji zbudil, omyli se, písně
a modlitby !: svatému Jakobovi zase vykonali a putovali
dále přes ty hory. Jak cestou putovali, Vincek pořád
písně k svatému Jakobu zpíval.

V poledne přišli na jednu louku, a na té louce
na jakoukoliv květinku pomyslil, takova tam byla, a vůně
jejich velmi líbezné.. Povídal své maměnce: „Maměnko,
tady se můžeme nějaký čas zdržet, nebo takové vůně
a tukových květin ani v našem palaci kralovském ne
mame. Posadili se na té skále a obědvali. Vincek sobě
sednul na skálu a maměnka na měkký trávník. Vincka
již něco tlačilo; vstal a díval se, co ho to tlačí. V té
skale byla velika kronžka') železné, a ta ho tak

*) V okolí Rožnovskémkrúžka t. j. kro už ek jinde
na Moravě.
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hrubě- tlačila. Když tu kroužku uviděl, povídal svojí ma
měnce: . ,Maměnko, ta- kroužka' v té skala jistě nadarmo
není, pod tou skalou jistě musí něcobýti; je tu skalu
oddělam a přesvědčím se, co tam je. —- Maměnka pra
vila:- „Milý synku, kde bys ty to skálu oddělal: kdyby
tu bylo 24 chlapů, nejsou v stavě oddělati ji.“ - On ale
řekl: „Já nejsem tak silný, ale moc Boží je velká.-; 5 po
mocí Boží ji oddělam;“ — a chytnul tu skalu za kroužku
a odstavil ji na bok. Jak ji odstavil, dolů byly schody.
Hned prosil svoji maměnku, aby ho tam pustila se pře
svědčit, co tam je. -—-Ona ale nechtěla; hala! se, aby
tam o své živobytí nepřišel. Když ji po druhé prosil,
pustila ho.

Jda po schodech dolů, čítal jich — bylo jich 24.
Jak sešel dolů, brána byla otevřena, a tam byl velice
krasný palac udělaný, že v jeho zamku tak krásně ne
bylo jako-tam v tom paláci. :Když do toho zamku přišel,
vešel do jedné světnice; tamnebylo nic než k jídlu a
k pití nachystáno. Vešel do druhé světnice —to same,
až jich tak 11 přešel; a ve všech byla stejna jídla a
stejné pití. V té jedenácté se mu velice líbilo, tam se
nějaký čas _zadržela říkal sám sobě, že ani ve svém
zamku tak krásně nema jako v tomto pokoji.

Tu najednou v druhé světnici-zvedlo něho veliký
šromot*) a křik se stal, že se až ta světnice třásla,
co on v ní byl. On vyšel z té světnici a šel se pře
svědčil; co v té druhé světnice. je. Přišed ke dveřím,
klepal na ně; tam hned volají, kdo je, jen aby vešel
do pokoje. Když tam vešel, spatřil tam 12 obrů, a ti
hned ho vítali: „Vítej, ty zemskýčervíka; kdes ty se

*) Jinde na Moravě š r a m ot.



157

tady nabral? 'Již jsmextu 80 let a takového"červíka
jsme tady neviděli!“ A hned mu říkali, že s nimi může
kamarádiť'). Na 'to ale neclmli s ním řeči 'a Začali
se mezi sebou bití. Vincek jim povídal: „Proč .pak vy
se mezi sebou tak bijete a pořád tak křičíte?' — Oni
odpověděli: „Povíme ti to, šak víme, že od nás na
vyjdeš. Nám umřel otec, a'ten byl “přes —100reků starý,
a všeckým majetstvím nás\podělil rovno, jenom
plášt-, co po něm zůstal, žádnému neporučil, a ten
chceme všichni míti“ -—On jim ale na to řekl: „To se
snadno spořádáte, rozdělte ho na 12 kusů, a budete mít
každý kus.“ -—Jak jim to ale pověděl, ti hned všickni
se svými palaši na něho. Jak viděl, že se všickni'naň
ženou, vytáhl svuj meč a. zvolal: „Doufám v Boha všemo
houcího, že vás všecky jednou ránou o vaše hlavy při
praviml“ Seknul tím mečem, a hned jedenácti obrům
hlavy odletěly.- Ten dvanáctý, prv než seknul, padl
na zem i s hlavou, a zůstal živý. Vincek ale nevěděl,
že při živobytí zůstal; odebral se z toho zámku,
šel k své maměnce a vykládal. jí, jak je -v tom paláci
převelmi krásně, a řekl, že si tam vyprosil 14 dni,
aby se tam spolu mohli zdržeti..

Šel i smaměnkou do toho zámku; vešel s ní hned
do toho prvého pokoje. Tam předně jedli a pili,. co se
jim líbilo. Potom ji vodil po všech pokojích, ale do toho
dvanáctého ji přece nedovedl; než v tom jedenáctém po
koji sobě oblíbili. O čtvrté hodině po poledni řekl
své maměnce: „Maměnko, půjdu do těch hor na hon !“ —
Ona ho nechtěla pustit, že kdyby se jí tam v takové zemi

*) Slova kamaráditi na Moravě v lidu vůbec užívá se
místopřáteliti se s někým,společníkem býti, stovaryšiti se, sdružiti se.
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něco stalo. Ale on jí říkal, aby byla nhezpečena, že se
jí tam nic zlého nestane. Propustila ho. Jak vyřel po
schodech do hor na v en, začal tak zpívati písně k sv.
Jakoba, až v horách ječelo*).

Když slyšel dvanáctý obr, že Vincek již venku zpívá.
přišel k jeho maměnce a povídal jí: „Ty .včil musíš mon
manželkou zůstati, _a když nezůstanež, připravím tě o
živobytí.“ Matka měla veliký strach a přislíbila mu to.
Když mu to přislíbila, on jí řekl: „Víš co, manželko
má, včil musíme o tveho syna živobytí hrát.
Já ti povím, ty, když bude mě! z toho honu přijít, udě
láě se velice těžce nemocnou, a když k tobě přijde, řekni
mu, že již tentokráte snad svůj život dokončíě; -——jak
se tě bude ptát, jestli se ti něco ve snách nezdálo, po
čem by ti lepší bylo, řekni mu, že se ti zdálo ve
snách, že je v těch horách sanot **), která má devatero
mladých, co by ti od té sanoti mléka půl žejdlíka na
dojil. Když k ní přijde, ona ho roztrhá, a tak se ho
zkrátka zbavíme“

Na to přišel Vincek z honu, a obr ušel do sklepa.
Když přišel do chodby, slyšel maměnkn velice
stonať***). On ale co nalovil zvěřiny, nechal v chodbě

.a- běžel zrovna k svě maměnce a řekl jí: „00 pak se
vám stalo, má milá maměnko, že jste tak tuze nemocná?

'To je tady velice zle, že tu žádných lékařů není, a já
sám nevím, čím bych vám pomohl. Jestli pak se vám
něco ve snách nezdálol" — Ona mu řekla: „Mně se

*) MoravskýValachvyslovujeja čelo. Ječ cti t. j. roz
léhati se. '

**) Sanot, jinde na Moravě saň gest obecné jméno velikých živočichůzrodu ještěrek, jako rak.
***)Stonati t. j. vzdychati, lkáti, naříkati si, bědovati.
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zdalo ve snech, jak jsem dřimala, že je tu v těch ho
rach sanot; kdybys mi od ní půl žejdllka mléka do
nesl, že bych vyzdravěla.“—Vincek povida: „Aj
maměnko, když se vam to zdalo, to bude jistě pravda;
ja to sanot musim najal“

A hned vyšel do těch hor a chodil do té'), až
ji našel pod jednou skalou. Ona pravě ležela, a každé
to mlade ze svého cicka táhlo. On ale odhodil jedno
mladé a dojll do koňlka. Potom přišel k maměnce zpatky.
Jak jí ale dal to mléko, ona hned vyzdravěla. Jak vy
zdravěla, dala večeři. Potom se pomodlili, a každý n a
svůj pokoj šel užívat spánku.

Beno, jak vst an uli, zase pomodlili se, maměnka
připravila snídani, a Vincek ji zas po snídani prosil,
jestli může- na ten bon jíti; — Ona mu řekla: „Tož
můžeš; vždyt 16 již budu dnes zdrával“ — Vincek byl
z toho potěšen a odešel na hon.

Když ale vyšel do hor, zase začal zpivat ty pisně
k sv. Jakobu, až to lesem ječelo. Obr jak uslyšel, že
již je-Vincek na honě, přišel zase k jeho matce a řekl:
„No jak, manželko mila, donesl on ti toho mlekaP' —
Ona odpovida: „Nevím, co donesl; donesl jakéhosi mléka,
jeli to ono?“ — Obr mléka okusil a pravil: ,Oh, pravdať
že je! Je nevim, on tu silu sám od sebe míti nemůže,
když tu sanot přemohl. Nas bylo 12 obrů, a on jiCh 11
na jednu ranu zabil; a kdybych ja se nebyl ukryl, také
by mne byl zabil. Z toho vidím, že ma nepřemošnou
silu. Ale je ti poradím. Ty se zas dnes udělaš tak těžce
nemocnou, těžší, nežli jsi včeija byla,“ a řekneš mu zas,

J

*) Chodil do té t.j. doby, které slovo u vypravo
vání se zamlčuje.
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že se. ti- zdalo ve snach, že je v těch“ horách na jedné
lučině strom a na tom stromějsou tři jablka: kdyby
ti ta-tři jablka utrhl a donesl, že kdybys jich-'okusila,
snad bys vyzdravěla. Pod .tím stromem jest do kola kolem
přes půl sahy s tloušťky samýchhadů ajedova
tych 'žižal*),_ ty žížaly -ho zašttpou.“

Vincek žel z honu a zpíval si. Jak obr slyiel, že
.Vincek jde, skryl se zas do sklepů. Vincek jak při
.chodil do chodby, poslouchal, jestli jeho maměnka zas
nestduě. Ale ona zase stonala. Zase odložil zvěřinu, co
.nalovil, v chodbě, běžel k sve maměnce a řekl: „Ma
měnko, maměnko! Snad jste zas těžce nemocna ?“ —
Ona mu řekla: „Mily Vincku! dnes jest mi hůř“ nežli
včel-al“ — „Oh maměnko, zvolal Vincek, to je velice zle,
když tady žadné pomoci není; nezdáloli se vam. zase
něco ve snachP“ Ona mu povida: „Milý synu, zdálo se
mi, že je v těch horach jedna lučina, a na té lučině že
je stromek, a na tom stromku jsou tři jablka; kdybych
toho jednoho jablka okusila, že bych vyzdravěla.“ ——On
ale řekl: „Maměnkm včera se vam to zdalo, a bylo to
pravda; jistě to dnes zas tak bude.“

Sebral se a šel 'do=těch hor, až přišel na tu lu
činu, kde ten vysoký strom byl. Viděl na tom stromě
ta tři jablka, šel k němu, vzal si svoji kyjanku“),
rozhrnul ty jedovaté žížaly na obě strany, hleděl na strom
vylézt, ale nemohl; chytl ho do ruk, vytrhnul ho i s ko
řeny a přinesl ho-až k zamkh; potom : něho utrhl ta
tři jablka maměnce a dal jl jich: jsouli to ta tři jablka?
Ona dělala, že jich jí, ale měla jinši nachystana; a jak

*) Žížaly v okolí Rožnovskémžažuly.
**) Kyjanka krátký hrubý kyj k otloukaní.
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jich pojedla, zas hned vyzdravěla. Připravila večeři, jak

prvým dnem, pomodlilise, vyzpívalipísně, a každýsvůj spanek zas užívali.
Na třetí den rano připravila snidani. Vi'ncek řekl:

„Maměnkm ja již dnes nepůjdu na hon, nebot vy byste
zas“ byla nemocna; však již máme té zvěřiny na celý“
týden dost.“ —Ale ona mu pravila: „Ještě dnes můžeš
jíti na hen, vždyťja již budu nadobře zdráva, dnes
již na sobě dokonce žádné nemoci necítím. “ — Vincek
se odebral a šel.

Jak vyšel do hor- a začal zpívat, obr přišel ze sklepa
-a pravil: „No, .jak manželko mila, donesl on ti ta jablka ?“
-—0na odpověděla: '„Nu ja nevim, jsouli to ona; donesl,
ale nevím, co to jsou za jablkal“ _Ale on řekl: „Oh,
jsou, jsou; podívej se, vždyť iten strom stojí před oknyl
Japovídam, že on nepřemožitelnou sílu při sobě má.. Ale
víš 'ty co, včil musíš zkoumat, jestli on “něco na holěm
těle nenosí; aja ti poradím,jak to'n'ejsnadněji
vyšetříš. Víš, on rad doma míval koupel, tož mu ho
po večeři připraviš, ale ne aby se oblečený koupal, než
tak, jak se na svět narodil.“

Vincck šel z honu domů, a ten obr, jak ho usly
šel, skryl se do sklepů. Vincek, jak přišel domů, ne
slyšel maměnky stonat, přišel s velikou radostí, že
přec jedenkrát maměnku zdravou našel. Maměnka hned
davala večeři, a po večeři říkala Vinokovi: „Vincku,
ja jsem ti připravila koupel, jestli bys se chtěl kou
pat?“—On ji na to řekl: „Maměnko,to jste mi vděk
udělala_*), víte, že jsem to nejradši doma mival.“

*) I v okolí Rožnovském mluví se o matce a otcovi
v množném počtu, ku př. zde: „To jste mi vděk udělalyl“Kulda.1.11
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Když se do toho koupele svlékal, zůstal v spodních
nobavicicb a v košili. Maměnka mu ale na to řekla:
„Jak pak se tak budeš 'mýti v nohaviclcb a v košili?
Vždyť to svleč se sebe dolů!“ .-- On jí ale na to povi—
dal: „Maměnkomila, zakud jsem byl malý, nesty
děl jsem 'se ves; ale včil jest to před Pánem Bobem
hřích, a za druhé stydět se také za to musím; ale jak
vás, maměnko, rad mam, přece to pro vas udělám.“

Svlekl se sebe nohavice a košili dolů—a tu ta
kový oblesk na tu světnici přišel, že se maměuka ulekla,
až omdlela. Jak on ale zase maměnku zpama
toval, odepjal ten pas zlatý a dal ho na stolík. Sám
se koupal, a maměnka se dívala, co je na tom pase na
psano. Přečtla ona *): „Ten pás je od svatého Jakoba,
a kdo ten pas na svém holem těle nosit bude, nepře:
možnou .silu od Pana Boba míti bude!“ — Vincek, jak
se lokoupal, připjal zas na sebe pas a oblekl se, jak
prv byl. Potom se zase pomodlili a svůj spánek užívali.

Na čtvrtý den ráno, jak posnídal, zas šel na bon.
Jak ale do hor vyšel, začal zpívat. Obr, jak uslyšel, že
již je Vincek venku, přišel k matce jeho a řekl ji: No,
vyšetřilalis co, nosili on co na svembolémtěle?“—
,0h, prý, ovšem že nosí, odpovida ona, on má _zlatýpas,
a na tom pase jest napsano: „Ten pás je od svateho
Jakoba, a kdo ten pás na svém holém těle nosit bude,
nepřemožnou sílu od Pana Boba bude mltil“ — Obr řekl:
„Tak vidíš, ja jsem povídal, že on sám od sebe té sily
nema; my včil musíme přemýšlet, jak bysme ho o ten
pas připravili. Ale ja ti poradím: Ty se zas dues udě
lej velice nemocnou a jak on z honu přijde, řekni mu,

*) V Rožnovsku: p ř e č t n u 1a ,' čtnúti, čtnul, čnul.
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že již tenkrát umřít musíš, že se ti již nic nezdalo a že
je ti převelice těžko; ale že aby byl aspoň tak dobrý
a ten zlaty pas odepjal a dal na stolík. Ja zůstanu pod
tím lůžkem ležet a budu čekat na něho, až zdříme, a
potom já mu ten pas vezmu.“

“Na to přichodil Vincek z honu. Obr, jak uslyšel, že
jde,. skryl se. Vincek slyšel stonať svou maměnku, hned k ní
přiběhl a křičel: „Hamé-ako, maměnkol Což je to s vámi
za smutnounovinu, když vy pořad jenom nemů
žeteP'l —Ona mu povídá: „Mily Vinckul Včil již víc
krat nevyzdravím; ještě mi tak těžko nebylo, jak je mi
včil, a nic se mi nezdálo. Ale víž co, aspoň ten zlatý
pas mi odepni a dej ho na stůl, co bych se s ním
něco těšila.“ — Vincek povídá.: „Oh, maměuko, jak
já. vas mam rad, ja všecko pro vas udělaml“ Odepjal
ten zlaty pas a dal ho na stolík; opřel se na své lokty
na tomstolíkua dívaje se na maměuku, zdřímal.
Obr ale, jak viděl, že Vincek dřímá., chytl ten pas, a již
ho Vincek nedostal, ač také po něm chytnul. I řekl
mu obr: „Vidíš ty, jak jsi ty mi 11 mých bratří“ zabil
a, kdybych ja se ti uebyl skryl, i mne bys' byl zabil;
ale včil ja—tobě konec udělám.“ — Vincekale padl
před ním a před svou maměukou 'k nohám a prosil ji,
aby mu'vyžadala u něho milost. M_aměnkaale měla srdce
zatvrzele a řekla mu? „Jak jsi zasloužil, tak drž.“ —
Když ale nemohl —umatky žadnou milost vyžadaí, prosil
obra, aby co chce s ním udělal, jenom aby mu života
neodjímal.—-On'mu na to odpověděl: „Víš co. ži
vota ti neodejmu, ale oči ti vyloupat musím, abys nas
nevyzradil.“ — Dali mu jeho věci, co měl“s sebou, a mu
sel klekuouť, obr mu oči vyloupal a-—schoval mu je do
jeho moiuy. Jak měl oči vyloupane, matka ho vzala za

11* ,
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ruku, vedla ho z jeskyně ven a ještě ho trikrat kopla
řkouc: „Jdi, mrcho proklatě., však se| nas již dost na
pokoušeli“

Vincka toli nebolelo, co mu obr oči. vyloupal, jako
ta slova, která od své matky slyšel. Alejak přišel k sobě,
vstanul se země a chodě po horach, zpíval písně k s'va—
těmu Jakobu, až hory ječely, a chodil tak dlouho sem
a tam po těch horach, až zase našel ten strom dutý, co
v něm jeho maměnka nocovala. Potom sobě v tom stromě
nocleh oblíbil. Ale tu na třetí den již měl veliký hlad;
tož Bohaprosil, kdyby mu s nějakou pomoci při
spěl, že sám sobě již rady dati nemůže.

Na to ale mu udeřila laň do noh a přinesla mu
v hubě upečeněho zajíce, a tak ta' lan denně trikrat
jisti mu donášela.

Když již tam asi tři čtvrtě roku byl, umínil sobě,
že bude pod širým nebem Boha prosit ve dne v noci,
kdyby ještě jedenkrát svého Zraku mohl nabýti, a prv
že s kolen nepovstane, pokud odpovědneobdrží.
Tak tři dní a tři noci se modlil pořád stejně, až v tu
třetí noc naň volalo: „Ale Vincku, Vincku! Co toli pro

. stě a žádal, vždyť již tva prosba nebesa proražii“ —'
On .ale řekl: „Pane, jenom zraku kdybych jeětě jeden
krát nabyli“ — Na to mu hlas“ řekl: „Vyjmi ty suché
oči z mošny svě, ovlaž jich v ústech svých a přilož na
místo, kde prv byly, a zas zraku nabudeě !“ — Vincek
řekl: „Ob, jak by se ujaly oči moje, an jsou tak suché,
jako lískové oříšky?“ — Zas hlas vola: „Netrat důvěry
v Boha a učili tak, jak máš poručenol“ -—Vincek vyňala
oči z mošny své, svlažil jich v ústech svých, přiložil
na sva'místa a hned zraku nabyl.

Jak ale zraku nabyl, zase padnul na kolena Iva a
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umlnil sobě, že dotud bude děkovati Bohu, “až dostane
odpověd, jeli jeho modlitba vyslyšena. Ale v krátkém
čase naň „hlas vola: ,Vincku, vstaň zhůru a běž rychle
do zámku,“tve věci visejí na liitvici*), a tva ma
měnka se s tím obrem v zahradě prochází.“

Vincek rychle běžel do zámku, přiběhl do pokoje,
viděl pás na lištvici vilet, hned ho zas na sve hole tělo
sebral, oblekl se, jak prv býval, sednul ke stolíku a
díval se do zahrady, jak se jeho maměnka s tím obrem
prochází. To jeho srdce velice bolelo, že maměnka jeho
tak škaredě se chova, a rozjímal si v duchu: „Když oni
do pokoje přijdou, co mám s nimi dělat?“ — Ale po
myslil sobě: „S maměnkou jsem se vypravil na pouť,
musím ji tam přece zavest; ale tomu obrovi hlavu setnu.'

Na to oni přišli ze zahrady a jak ho viděli sedět
u stolika, hned padli před ním na kolena a prosili o
milost. Maměnce dal milost, ale obrovi hlavu stal.

Potom prosil svou maměnku, aby se upamatovala
dobře, co s tím, obrem prohřeěila, aby když přijdou do
toho kostela k svatému Jakobu, ani toho nejmenšího hříchu
nezamlčela." Prosil ji, umíli jeětě ty písně a modlitby, .
kterym on ji prve naučil? Ale maměnka dokonce všeho
zapomněla. On jí řekl: „Ještě se tu\pozdržíme 14 dní,
až se to zas všecko tak dobře naučíte, jak jste před
tím uměla“ .

Když se tomu všemu zase naučila, odebrali se ze
zamku a putovali do toho kostela. Ta lan ale s Vinckem
pořad chodila, až přišli do toho kostela. Když pak přišli
k svaté zpovědi, Vincek velice malou pokutu měl, ale
maměnka velice velkou. Milý Vincek více prosil a se

*) L i š tvi ce : lištva, lištvička, misník.
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modlil skrze maměnčinu odpověd nežli skrze svoji. Jak
ale maměnka poslední pokutu uloženou vykonala, před
prostředkem oltaře zemřela.

Vincek ale, když viděl, že maměnka 'jeet mrtva,
předně prosil Pana Boha, aby mu dal seznati, mali ma
měnka ještě jakou poskvrnu na sobě, že by ji rád za
ni odprosil. Potom spravil maměnce při tom kostele
pohřeb. Když pak byla do hrobu davana, velice litoval,
až od' veliké lítosti srdce v něm puklo, a také v tom
samém hrobě pochován byl. -—A laň s toho hrobu ne
varyla*), až se tam samým řvaním roztrhla.

35. 0 kolářovi.

Byl jeden kolář,“a' ten měl tři syny. Jak ti tři syni
zrůstali po smrti otcově, nejstarší povídal mladšímu, že
by mu patřilo jíti do světa. Mladšímu na'to
svolil, aby šel. Na cestu mu napekli kolačů a buchet,
aby hladu netrpěl.

Když byl připraven na to cestu, cestoval, přišel do
jedné hory a pomyslil si, že je kolář, že mu netřeba
chodit pěšky, že si může udělat vozík a že se může vozit.
Jak začal dělat ten vozíček, přišel k němu staří
ček a povídal mu: „Pomoz Pán Bůh, mladenčel“ —
On pak ho nepozdravil, a dělal. Staříček se ptal: „Co
děláš?“ — Odpověděl mládenec: „Jse'm kolař, netřeba
mi pěšky chodit. mohu si vozík složit a se vozitl' —
Staříček mu povídal: „Však on ti jezdit nebude!“ —
Mladenec na to nic nedbal, jen svou práci konal a sta

*) N e va r yl a t. j. nevarovala, neustoupila. (Jnngmann.)
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říčka v ničem nepozdravil. Staříček od něho odešel. —
Složil vozíček, ale nechtěl mu jezdit. Když mu nechtěl
jezdit, rozhazel ho, buchty snědl a když již neměl na
cestu ničeho, vrátil se zpetky domů. '

Zas povídal ten mladší bratr: „Tys již byl v ci
zině, půjdu teď je do světa.“ Jakou měl merendu')
ten starší, takou měl i ten mladší, a vypravil se na cestu.
Přijdu na to místo, kde byl bratr jeho, našel tam ten
vozík rozhazený. I pomyslil si, že je kolář, že si může
vozík složit a- že může jezdit. Zase k němu přišel ten
staříček a povídal mu: „Pomoz Pán Bůh, mladepčel' —
On pak ani se neohledl, a dělal. Staříček se ho ptal:
„Co děláš?“ — Mladenec odpověděl: „Jsem kolař, ne

třeba mi pěšky chodit, mohu si vozík složit a se vo
zití“ _Stařeček mu povídal, že mu nebude jezdit. Ou
na to nic nedbal, jen svou prací konal a staříčka víni
čem nepozdravil.—Stařeček od něho odešel. On ten
vozík složil, ale nechtěl mu jezdit. Rozhněval se na ten
vozík a zas ho rozházel, merendu sjedl a vratil se
zpatky domů.

Zas povídal ten nejmladší bratr: „Vy jste již byli
v cizině, půjdu teď já. do světa.“ Zase mu napekli, a
šel a přišel na to místo, kde 'ti prvší dva ten vozík'
skládali, a zase si pomyslil. že je kolář, že mu netřeba

*) Meren da jest slovol'atins k é, v národu našemzhusta
otrebované.Merenda znamená.výslužnou. Říká se na př.

„Jdi tam, řeknimu to, a bude po merendě; “ anebo: „To je
111ere nd a,“ t j. to jsou věci! — Věta svrchní tudyž by"byla.:
„Jak se vedlo staršímu, vedlo se i mladšímu.“ Avšak srovna
melivětu: „Jakou měl merendu starší, takou měli
mla d ší“ s větou dolejší: „mer en d u sj e dl, “ vysvítá.jasně,
že merenda tuto béie se„vesmysluvýslužného, jež druzí
bratří bratrovi odcházejícímu za práce konané na cestu dali.
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chodit. že si může udělat vozík a že se může vozit.
Když byl ve své práci, přišel k němu zas teu sts
říček a zas mu povídá: „Pomoz Pán Bůh, mládenčel“'—
A on to řekl: „Dejž to Pán Bůh! Vítám vás, sta
říčku !“ —-Staříček se ho ptal: „Což děláš, mládeuče?“ —
Mládenec odpověděl: „Staříčkm já si dělám vozíček; jsem
vyučený kolář, aproto „si myslím, že mi netřeba chodit,
že se mohu na vozíku vozit.“ _Staříček mu povídá:
„Dobře máš, mládenče; ale on ti nebude sám od sebe
jezdit.“ _Mládenec ho prosil, aby byl tak dobrý a mu
pomohl ten vozíček složit, že co má za potravu, to mu
dá, & že budou spolu jíst.“ — Když se staříčkem vozíf
ček složili, pojedli, a mládenec sedal, že se poveze, a
staříček mu povídal, že nepojede, dokud on mu nepo—
může. Potom mu dal prúteček a řekl: „Jak ruče tím
prútečkem budeš točit, tak ruče ten vozíček bude jezdit;
jenom co potkáš v hoře, všecko na ten vozík vezmeš.“

Točil prútečkem a jel. Potkal žebráka, ten měl
dlouhe nohy. Hned ho vzal a jel dále. Když ho již
měl, potkal druhého, ten měl dvě zlaté koule.
Zas ho vzal s sebou a zas jel dále. Včil potkal tře
tího, ten měl rozdávenou hubu, a toho také s se—
.bou vzal. .

Tož jeli všeci čtyři a přijeli na večer do jedné ho—
spody a večeřali. Když večeřali, podívala se dívka oknem
na ten vozík a viděla ty dvě zlaté koule na řebřínách
viset; i vyběhla ven a chtěla ty koule ukrást; jak na
ně sáhla, hned se jí ty koule k rukám přilepily, a od
trhuouť se nemohla. Ti čtyři pak povečeřali a jeli celou
noc, a ta dívka běžela s nimi. _

Ráno přijeli na druhou hospodu k snídaní. Jak sní
dali, dívka tam pekla chléb a jak vymetla pec, běžela
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stím pometlem ven a uviděla tu dívku u těch koulí
stát; myslila si, že chce krást, a tím pometlem pleskla
jí po zádech a povídala jí: „00 ty to u toho vozíku
děláš?“ — Ale to pometlo přilepilo se jí na záda, a ne
mohla se,odtrhno_uť.— Ti zatím posnídali, sedli na vozík
a zase jeli, a dívka držela pometlo v ruce a běžela také
5 mm:. „

Přijeli na poledne na třetí hospodu, tam kydala
dívka ze chléva hnůj a jak jich 11vozíku stát uviděla,
běžela na ně s vidlemi a povídala jim: „Co vy ne
mravy tu stojíte? Jedna krade zlate koule, druhájí
pometlo na zádech drží ?“ -.—Drbla, tu druhou vidlemi do
boku, a ty vidle zůstaly jí na boku lepit.

Ti pak .zatud (zatím) pojedli, sedli na vozíček a
jeli do města:, a tam byla princeska, ta od narození ni
komu se nezasmála, a bylo řečeno, komu se zasměje, že
toho manželkou bude, Jezdili tam hrabata a páni se vše
likým uměním, co by byli rádi, aby se jim zasmála; i
také princi přijížděli; ale žádnému se nezasmála, až ten
„přijel do toho města a vozíkem „a s těmi osobami.

Jak začal po městě jezdit, princka koukala z okna
a spatřila ho na městě, a tomu se ukrutně hlasitě za
smála. _Král s královnou uslyšeli smích princky, běželi
na vrch ]: ní do pokoje a ptali se jí, komu se tak
směje. — Ona jim to ukazovala na městě, oni se tomu
také museli smát, an jakživi takoveho žertu neviděli.

Král si hned pro koláře poslal a povídal mu. že
má býti jeho zetěm, že má dostati to království s tou
princeskou, ale jen tehdy, jestli mu vykoná kousek. On
se ho tázal, že jaky?_— Král povídal s úsměvem: „Jestli
troje pečení chleba najednou sní a čtyry várky piva vy
pije, že ta princeska mu bude dána.“ Kolář šel k tomu.
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co měl ústa rozdávená, a tázal se ho, jestli si troufá
troje pečení chleba sjlsti a čtyry várky piva vypití. —
Ten s tou rozdávenbu hubou odpověděl: „Ještě
více sjím a i vypiju,' —jen aby mu dali.

Hned pekaři pekli troje “pečení chleba, a sládci za
čali pivo vařit. Jak to bylo hotovo, svezli mu to, a on
postavil toho s rozdávenou hubou do jednoho kouta, a
sám stanul do druhého kouta, bral pecěnek za 'pecěnkem
a pořád mu do úst házel. Včil vlil do konvy pivo a
z konvy do úst, až to pivo všecko vypil. Potom žel hlásit
královi, že již svou povinnost vykonal a že již nemá ničeho.

Král se tomu zadivil, ale povídal mu, že ještě
.nenl ta princka jeho, že ještě musí jeden kousek vyko
nat; řekl: Tři sta mil odtud je studénka, a z té stu—
děnky musí mu v tu samou hodinu vody donésti. Kolář
povídal královi, že donese.

Šel k tomu, co měl ty dlouhé nohy, a tázal se
ho, jestli si troufá vrátit se v hodině-s“ vodou od stn
děnky na 300 mil vzdáleně. On povídá:“ „Ještě. prv
(spiše)l“ —Tož pro tu vodu šel o 11. hodině a přišel

.k té studánce, a bylo půl dvanácté; a zdálo se mu. že
je ještě skoro (brzo), že si může lehnout a odpočinout.
Lehl si a usnul. Tři čtvrtě na dvanáctou dochodil y,
a toho s vodou tu nebylo. Kolářšel k tomu, co
měl ty dvě zlatě koule, &.ptal se ho, troufáli si kte
rou .z těch kouli na toho, co pro tu vodu žel, dohodit a
jej zbuditfl — On pravil, že troufá. Tož hodil prvou a
neudeřil ho; a hodil druhou a tou ho udeřil. Ten. jak
se zbudil, poznal, že jsou to koule jejich, sebral obě a
pomyelil si, že již čas jíti, a na poledne byl a vodou tu.

Král mu povídal, že ještě musí jeden kousek vykonat.
chceli míti jeho princku. Povídal, že má 12 zajíců a tři
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náctou srnu, jestli jich upase, že mu bude princka dána.
On zase svolil, že bude pásti. Pustili mu to stádo po poledni,
a on přes město hnal, a lidé se tomu dosti divili. Když
přihnal na pastvu, zajíci se mu rozběhli a urna take. Začal
ei naříkat a plakat, že měl býti králem, že již tolké kousky
vykonal a že teď nebude ničím. _

Zjevil se mu zase ten staříček, který mu pomohl
ten vozík dělat, a ptal se ho: „Mládenče co pláčeš?“ —'—
On si mu-žaloval: Že měl býti králem a že nebude ničím;
že mu král dal pasti 12 zajíců-a třináctou srnu a že se
mu to rozběhla. Staříček mu dal píšťalku, aby si na
ni zapísknul, že se mu to všecko sběhne. Jak začal pískat,
všecko se mu dohromady sběhlo. Pásl vesele a pískal si
a zpíval. Na večer přihnal všecek dobytek domů. Král
mu kázal, že je musí pásti do třetího dne. Přes noc se
uradil král s královnou, že pošlou ráno na pastvu k němu
toho jedneho zajíce odkoupit, a dali udělat železnou
truhlici, aby z ní nevyběhl, jak ho do ní dá. Priucka
se převlekla za hadrnici a' šla kupovat zajíce. Kolář
jí ho nechtěl za žádný peníz odprodat, ale když velice
prosila, slíbil jí dáti jednoho zajíce, budeli čtvrt hodiny
skákat, jak jí bude pískat. Priucka si myslila, že jí kolář
nezná, a svolila na to. Kolář pískal hned zdlouha, hned
zčerstva, a princka točila se a skákala až k smíchu. Když“
byla hodně udýchána a unavena, dal jí jednoho zajíce do
té trublice. Priucka, jak toho zajíce měla, s radostí bě
"žela domů. . Když ale přicházela k hradu, kolář začal
pískat, zajíc róztrhl železnou truhlici, a tentam. Priucka
plakala a naříkala a s žalostí si stěžovala u krále, co
se jí stalo za neštěstí, že jí zajíc utekl.

Odpolednevzala královna ocelovou truhlici, spra
vila se za žebračku, šla k němu na pastvu a prosila
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ho, aby jí prodal jednoho zajíce, že bude v městě ho- .
stínu a že k ní musí míti zajíce, kdyby ho kde měla vzít.
On jí prodat nechtěl, ale po. mnohém prosení slíbil jí
zadarmo jednoho zajíce, budeli o jedné noze celou
čtvrt hodiny kolem zajíců skákat a prsty sobě luskať pod
nos. Královna rovněž domýšlela se, že ji kolář nezná,_a
svolila nato. Skákala o jedné noze a luskals; zajíci se
plaiili, ale kolář jich píšťalkou pohromadě držel. Dýchala
již strašně a několikráte upadla, ale se zasmebrala a ská
kala dále, až se kolář také hlasitě rozesmál. Potom jí
dal jednoho zajíce do ocelově truhlice. Ona s radostí
chvátala do záruku se zajícem. Jak přiběhla k zámku.
začal kolář ns pastvě pískat, zajíc z truhlice čkrk, ro
zedřel ji a prchl. Královna si naříkala a stěžovala, že
má po radosti.

Na druhý den ráno šel král sám, a spravil se za
žebráks, dal si udělat měděnou truhlici, přiiel k němu
na pastvu a prosil, aby mu prodal toho jednoho zajíce.
Ale on povídal že mu ho neprodá, „ale budeěli celou
čtvrt hodiny na pastvě kozelce převracet *), dám ti ze

\Š'íce.“ Král, mysle, že ho kolář nezná, aby mu zajíce vy—oudil a dceru dáti uemusil, jal se převracet kozelce,
čemu jakživ nebyl zvyklý. Často špatně se převrátil a
za čtvrt hodiny se celý porouchal. Kolář, když se dosti
vysmál, dal mu zajíce do měděné truhlice. S radostí.
chvátal král domů a myslil, že jemu zajíc z truhlice
měděné neuteče. Ale jak přicházel k zámku, kolář začal
pískat,a zajícz měděnice zas se mu vydřel. “od
tří aspoň z toho těšili se, že jich kolář na pastvě ne
poznal, že byli spraveni za žebračky'a žebráky.

*) Kozelce převracet t. j. kotrmelcedělat.
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Jak přihnal domů, povídal mu kral: „Již jsi všecko
vykonal, ale ještě jednu věc musíš konat. Musíš tři mě
řice pravdy měřiti a naměříšli jí, dostaneš dceru mon
za manželknl“ - Kolar s radostí na to svolil a žádal po
kralovi, aby dal vybnbnovať, by se lidé sběhli, jakbnde
na městě pravdu měřiti. -—Lid se sešel, s kral, kralovna
i princka také přišli s posadili se v kole mezi lidem na
vysoké lavice. Kolař kAzal přinésti tři měřice a sha
n ě č k u *).

Když byli všichni pohromadě, dělal, jako by z měcha
'cosi nasypal do měřice, a při tom mluvil: „'Pasl jsem
zajíce a srnn; tn ke mně přišla hadrnice a davala
mi mnoho peněz za jednoho zajíce, ale neprodal jsem.
Povídal jsem jí však, že dostane zajíce, budeli mi skakať,
jak jí budn pískat. Hadrnice svolila na to a skákala,
jak hned uvidíte.“ V tom vystoupil ten, co ty dlouhé nohy
měl, za hadrnici přistrojený, a skakal, jak mu kolař pí
akal, hned zdlouha, hned zčerstva, a při tom provaděl ta
kove posnňky, jako by byl velice' npachtěn, že se všickni
smíchem až pnkali a sam kolař pískati nemohl; jenom
princeska se nesmala, ale zastirala si oči ěatkon. Kazal
pak přístrojeně hadrnici odstoupit stranou.

Když shromáždění utichlo, vzal druhý měch a šel
k "té druhé měřicí. Zase dělal, jako by z měcha cosi na
sypal do ní, a při tom volal: „Do druhé 'měřice budu
měřiti pravdu tn: Pasi jsem zajíce a srnng' to ke mně
přišla žebračka a davala-mi mnoho peněz za jednoho
zajíce, ale neprodal jsem. Povídal jsem jí však, že do—
stane zajíce, budeli o jedné noze kolem stada skakat a

*) Sh a n ěčk a t. j. náčiní z úzké desky as loket dlouhé,
ke shánění vrchu při měření obilí, též : s h o n e c, s h a n i d l o,
shaňk a, sh rn o va čka (Streichholz).
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prsty si luskať pod nos. Žebračka svolila na to a ska
kala o jedné noze a luskala si pod nos, jak hned uvi
díte.“ Tu vystoupil ten, co „tydvě zlaté koule měl, za že
bračku spravený a skakal o jedné noze a luskal si pod
nos a při tom vyhazoval zlaté koule a chytal jich tak
obratně“ a tak směšně, že se všichni smáli; jenom kra
lovna se hanbila velice,

Když se dost nasmali, kázal kolář upravené žebračce
odstoupit, šel k třetí míře a dělal, jako by z třetího měchu
cosi do ní nasypal. Při tom vypravěl: „Pasl jsem zajíce
a srnu; tu ke mně přišel žebrak a daval mi mnoho
peněz za jednoho zajíce, ale neprodal jsem. Povídal jsem
mu však, že dostane zajíce, *budeli celou čtvrt hodiny pře
vraceť kozelce na pastvě. Žebrák svolil na to a. převra
cel kozelce, jak hned uvidíte.“ Včil vystoupil ten,. co měl
tu rozdavcuou hubu, spraveuýza žebraka azačal
kozelce převracet; při tom však svou rozdaveuou hubou
tak se šklebil a kabonil, oči tak vyvaloval, že již nikdo
od smíchu obstati nemohl; jenom král se mrzutě na to
díval. — Když se všeci vynasmali, kazal i třetímu od—
stoupit.

Včil postavil všecky tři, hadrnici, žebračku a žebraka,
ke třem měřicím a volal: „Abyste věděli, že jsem do
těch měřic věrnou pravdu měřil, povím vám, že jsem
hadrnici, když se skakanímunavila, dal zajíce do že
lezné truhlice; a žebračce, když se upachtila, dal
jsem zajíce do ocelové truhlice; a žebrakovi, když
se převracením kozelců dotloukl, dal jsem zajíce do mě
děné truhlice; ale za to jsem nemohl, že jim všickni
tři zajíci zase utekli a ke mně přiběhli, jak jsem začal
na svou píšťalka pískat. Ale ještě použiju této sha—
něčky, abych jí sehnal vrch a pověděl vam, kdo byla
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ta badrnice, kdo byla ta žebračka a kdo byl ten
žebrák; při tom se podíval tak směle na krále, krá
lovnu a princkn, že tito zvěděli,že jich byl poznal; ne
chtěli býti vyzrazeni a sahanbeni, a proto král kázal:
,Mládenče, vrchn na měřicích nebudeš sháněti, neboť
jsem ti toliko kázal, abys naměřil pravdy do těch tří
měřic; to jsi skutečně nčinil, tož ti již svou princkn dám
za manželku bez shánění vrchu.“

Lidé by se byli rádi dověděli, jaká to byla hadr
nice, žebračka a jaký žebrák, ale kolářjim to ne'
řekl, proto že již mohl přestat býti kolářem a. že se
mohl státi králem, což se také po několika dnech na
plnilo.") '

36. Dvanáctero bratři koňáků.

Byl jeden sedlák v Uhrách, ten měl dvanáctero synů,
a ti se hodili všickni k vojenskému stavu; do dvanácti
roků byli všickni na koních. Toho času, než ten nej
mladší byl přijat, bylo těch jedenáct již na vojně, a všickni
byli darebáci. Ten nejmladší ale, když přišel k vojsku,
dobře se držel a do čtrnácti dní byl desátníkem.

*) Pohádku o koiářovi nechtěljsem vynechati ve sbírce
této pro mnohé pěkné vlastnosti pohádkové; avšak tak, jak se
v okolí Rožnovském vypravuje, nesměljsem jí postaviti; jmeno
vitěvýminky, pod kterýmikolářhadrnici, žebračce a
žebrákovi zajíce dáti slíbil, jsou v původném vypravování
tak hanebné a ohyzdné, že se nebo mé hrozilo,jich po
slouchati; Kéž by v okolí tom původní vypravování nikdy více
neposkvrnilo ústa vypravovače a srdce posluchačův! Kéž by
bndoncněpohádka tato raději s koncem změněným se po
vídala, jakož ve sbírce mé se nalézá!
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Jak se dostal iza desatníka, psal otci domů, že ho
ten vojenský stav velice těší a že by ho ještě více těšil,
kdyby otec bratrům peníze neposílal, že bratří den na den
skrzeva opilství v trestu sedi. Otec hned odepsal synům,
že z nich větších darebaků dělat nebude, nežli již jsou,

aby se včil učili z těch peněz žíti, které od císaře pana
dostávají; až prý bude vědět, že velice potřebují, že jim
teprv zase pošle.

Jak ale bratří to psaní od otce obdrželi. pomyslili
sobě, že jistě nejmladší bratr skrzeva ně otcovi tak psal, a
hned protiva němu zašt vzali. Umluvilise mezi
sebou, že ho vezmou s sebou na procházku a že potom
s ním uprchnou od toho krale, co u něho sloužili, k jinému.

Když se na tu prochazku vypravili a na koních do
polí přijeli, řekli mu: „Víš co, Ludvíku, jak naší rady
neuposlechneš, bude stebou zle.“ — Ludvík"pravil: „Což
bych se vam ja, bratří, protivil; jen mi povězte, co mi
níte dělat.“ — Oni mu ale řekli: „Víš ty co, my n na
šeho krále nebudeme sloužit a chceme se k jinšímu do
stať; ale ty s nami, kam budeme chtět, musíš jet.“ —
Ludvík viděl, že by se nadarmo protivil a “podzvolil
se jim. Když se jim podzvolil, oni mu pravili: „Ty jsi
nejmladší bratr ale nejchytřejší a také jsi již desátní
kem, tak my tebe musíme včil všeci poslouchat.“ Na to
se brali dále a jeli k horam.

. Když do těch hor přijeli, jeli tři dni a tři noci přes
ně, ale již jim obroku a potravy scházela. Přišli v tom
čase na jednu. hospodu, tam se ubytovali, a potom sobě
poručili večeři. Při té večeři jim hospodský řekl: „Milí
koňaci, víteli vy co, já. bych pro vas věděl dobrou službu.
Nedaleko je veliký zamek, a v tom zAmku je 12 zakle
tých princesek; ty prinoesky ale jsou všecky dcery je
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dnoho otce, a vy jste všeci synové jednoho otce, a žádný
jich nemůže osvobodit a dostat, nežli až se najde zase
otec, který by měl 12 synů. Jen _že vám dají velkou
práci, než jich osvobodlte a dostanete.“ — Nejmladší

;bratr Ludvík řekl: „Viteli vy bratří co, dobře by to pro
.nás bylo; ale. jaká ta služba bude, vy mi v tom musíte
být věrnil' Oni mu odpověděli: „Náš milý bratře, kdy
bychom měli všeci život svůj za tebe dát, neopustlme
tebe!“ — Na to ale zaplatili, co byli dlnžni hospod
skému, a jeli do toho zámku.

Když do toho zámku přijeli, nebylo tam žádné stráže.
Konlrny byly otevřeny, a zrovna do nich se svými koňmi
vjeli. Pro 11 koní byl stejný obrok na jedné straně na
“chystán, a pro toho dvanáctého ozvlášt pro sebe na
druhé straně, a obrok lepši. Uvázali své koně a vešli
do první světnice. V té světnici byl stůl přistrojený, a
pro 11 osob bylo na něm nachystáno; pro dvanáctou
osobu bylo ozvlášt přistrojínona jiném stolku. Když se
ti bratři měli posadit k tomu jídlu, pravili: „Bratře Lud
víku, ty máš na zvláštním stolíku nastrojeno, pro tebe
musí být všecko lepší, a pro nás jedenáct již stejné.“ -
Sedli si ajedli. Po večeři říkali sobě: „Co ale budeme
míti za službu včil?“ „

Na to přišla paní, ta byla celá černá a vedla jich
_dojinésvětnice; v té světnici bylo 11 lůžek v jednom
pořadí, a to dvanácté bylo ve zvláštní světnici. Ludvíka
ta paní hned sebrala, vedla ho do té světnice a poví
dala: „Milý Ludvíku, my již tak dávno jsme tady zača
rovány. Tys nás přišel se svými bratřlmi vysvobodit.
Budeteli se dobře držet, budete vy i my šťastni. My jsme
tu skrze jednu čarodějnici začarovány, a ta vám bude
veliké překážky dělat, ale vy se jí v ničem pod

Kulda. 1. 12
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manit nedejte. “Ty maš s sebou 11 bratrů, necháš
jich stati od deváté až 'do jedné hodiny s půlnoci na
stráži, každého čtvrt hodiny. Ten první, co bude tu čtvrt
hodiny stát, bude vidět mnoha vojska táhnout, a_hndba
bude velice pěkně hrat; když přijdou naprotiv němu, zů
stanou stát, a namíří svékusy, a budou zrovna do něho
střílet; ale on_nechať nikdy ze své boudky strážnická
DeVdee. A podobně at se chovají také ostatni bratřil'

Jak bila devátá. hodina, zavedl Ludvik prvniho bratra
na straž a dal mu naučení, jak se 'chovati ma. —-Hned
slyšel hudbu krásnou a viděl veliké množství vojska, které
proti němu tahlo a zrovna před ním se postavilo. Když
se postavilo, namiřilo své kusy proti němu, jak v boudce
stůl, a střílelo do něho; rány slyšel aoheň viděl, až mu
hrůzou vzhůru vlasy vstávaly, ale nic se mu nestalo; on
stal pevně v boudce své. Na to se vojsko změnilo, a při
jelo 12 obrů: ti všichni začali svými palaši doté vo
jacké boudky sekat; 'on ale přece neuhnul.

O čtvrt na desátou přišel druhý bratr na stráž. Když
ale ten druhý bratr zatáhl, přijelo najednou 12 ženských
na koních; všecky se svých koní dolů; poskakaly a chtěly
bratra na stráži vítat; ale on začal do nich svým pala
ňem' sekat. Ty se najednou změnily, a začala muzika
hrať, při které začali samí jeho znami tančit, co jich ve
své vesnici měl, a pořád ho volali, aby šel mezi ně se
obveselit; ale on neříkal nic. Na to přijel jeden s tra- 
kačem,ten tjrakačjbyl jen o půl kolci, azrovnado
té boudky naň jel. On ale křičel na něj: „Stůj !“ — Ten
mu ale odpověděl: ,Křič ty jak chceš, ,je přece zrovna na té
Pol0d0!“ — Když již přijížděl k samé té boudce, bratr na
stráži vytáhl palaš aseknul po něm; jak po něm seknul,
hlavu mu na ranu uťal, a ten se ztratil i s trakačem.
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. O půl desáté šel třetí bratr na stráž. Tu přijely
dvě eskadrony kavalerie, u které ti bratříslou
žili. Ti mu řekli: „Vidíš, tys myslil, že vás nenajdeme,
když jste od nás uprchli, a my jsme již tady.“ — On jim
odpověděl: „Což se my vám naprotivime? Však nás
nejmladší bratr, Ludvík svedl k tomu,“ a již chtěl vy
stoupit ze své boudky; ale jak pravou nohou vystoupl,
ti ho hned chtěli na kusy roztrhat. V tom ale Ludvík
stál ve bráně, a začal svým palášem mezi ně sekat, až
milého bratra přece obojoval.

O třech čtvrtích na desátou přišel čtvrtý bratr na
stráž. Jak ale ten přišel, zase celá armáda proti němu
táhla; ale Ludvik mu dal naučení, že kdyby se mu co
chtělo před oči stavělo, aby na nic nedbal, aby jenom
ndatně na stráži stál, za čtvrt hodiny že se to všecko změní.
Armáda postavila se kol kolem zámku, a stříleli, sekali,
pichali do boudy, až bratr na strážiťjiž strachem nic neviděl
a neslyšel. Když se armáda ztratila, byl již málo živý,

O desáté hodině přišel pátý bratr na stráž. Tu
přijelo na dvanácti koních 12 ohnivých mužů, a ti ob
stoupili do kola tu vojáckou boudku a všickni začali do
ní sekat. Ten již měl toli hrůzy, že začal hlasitě volat
na bratra Ludvíka. V tom ale, co zavolal, ti ohniví muži
boudku s ním vyvrátili, a v tom on vystřelil. Jak vy
střelil, Ludvík hned s hlídkou*) vyběhl. Jak ale při
běhl k te boudce, ničeho tam nebylo, ale bratr již
neživý byl. Ludvík ho chytl za vlasy, zatřepal jim a
řekl: „Ty pěkně střežíšl“ — On se zpamatoval a pravil:
„Bratře, tos měl vědět, jak mi včil dobře bylo; já jsem
jak živ v tak krásném paláci nebyl jak včil, ti ohniví

*)' S h lí d K0 u t. j. p a t r o l o u (patrouille2,*francouzsky).' l
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muži mne sebrali s“sebou a řekli mi, že tu včilší
čtvrt -hodiny budeme všickni mě! dost prace, že do
to jedné hodiny nebudeme stat.“

O čtvrt na jedenáctou přišel šestý bratr na stráž.
Ludvík šel k té černé paní, ]: princesce, a poví-dal jí,
že tenkrat je s nimi zle. Ona mu odpověděla: „Milý
Ludvíku, všecko to bude dobře; budete prvé hotovi než do
jednéhodiny;za tu včilší čtvrt hodiny nas vybo
jujete; nebovčil nas dvanact samých s vami
bojovati bude; ale nechťse vam vjakekoli způsobě
zjevíme, jenom o naše živobytí musíte hrať. Jak nám
všem dvanácti hlavy neutnete, nevyjdete odtud živí. My
všecky teď pojedeme na ohnivých koních, palaše budeme
mít tak dlouhé jak vy, ale vy na svých koních nesmíte
jet, nebot vy byste nam neutekli; v druhé konírně jest
jinších 12 koní, na ty sobě posedejte, a ty si sedueš
na'brůnu*). Ale včil nechaš toho sedmého bratra
stát na koni'na stráži, a vy se přichystate po straně a
jak on vystřelí, hned abyste tam_ byli.

Když byl šestý bratr rozličnými ohnivými zvířaty
strašena znepokojovan,bylopůl jedenácté, a sedmý
bratr přišel na koni na straz. Tu přijelo 12 princesek
na ohnivých koních, a jely zrovna k němu-do té boudky
a začaly do něho ohnivé prskavky pouštět. '_Onvystřelil,
a Ludvík s ostatními desíti bratřími přijel, začal hned
rozkazovať, a princesky všecky hned proti nim jely a za
čaly sekat, ta prostřední princeska skočila k tomu bra
trovi, co na stráži stal, a on, jak ji poznal, _hned jí ruku
podal, a ona' mu ji hned upalila. Tu najednou—začali

*) Brůna, brou, broný kůň, plísek, plesnivec, sivý kůň,
sivka, plavka, ein Schimmel. /
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všickni koňaci slabuonť. Ludvík ale, jak poznával, že již
.aIAbnou, měl od té paní černé prsten, zatočil tím prste—
nem na prstě, a ony se hned všecky ztratily. — Přišel
k svému bratrovi, co měl ruku- upalenou, a začal mu
hřešit, že mu poručil, aby se ničemu nedal omamit,
a co že se přece tomu poddal. On pravil: „Bratře,
víš co, však ta černa paul snad bude- míti takovou
mast, .co se mi pod ni ta ruka zase zhojí.“ —
Ludvík mu na to odpověděl: „Ja vím, že se ti ruka
zase zhojí, ale my musímeještě jednu noc skrze tebe
traviťl'ř '

Ostatní bratří stáli na stráži až do jedné hodiny
s půlnoci, ale nic více se jim před oči nestavělo.

O jedné hodině ale, jak se bratří položili na svá
lůžka, ztmek začal hořet. Ludvik vida, že zamek
hoří, běžel k te nejmladší princezně a radil se jí: co
včil budou dělat? Ona mu řekla: „Víš, milý Ludvíku, co:“
ty včil musíš trpět za všecky; tam v tom třetím dvoře je
ta čarodějnice, ona vas chce všecky spalit; ty ale jsi tak
čerstvý &obratný na své brůně, sedni si na ni a jeď do
toho třetího dvoru. Ona včil pravě pije ze studnice vodu.
ama pro'utek za sebou; vezmi ji ten proutek'aťukni po
ní a jak se ti v. kamen obrátí, již se na ni více nedí
vej a hned přijď sem.

Ludvík sedl na koně svého .a jel do třetího dvoru.
Když tam přijel, právě to tak bylo, jak mu princeska po
věděla; on sebral proutek a tuknul po čarodějnici, a ta
se hned v kamen obratila.

Když ale přijel zpatky, již byly všecky princesky
spolu, a všecky byly již bílé. Hned milému Ludvíku ve
lice děkovaly, že už on jich jedenkrate přece vysvobodil.
Potom šly do konírny a tam daly svoje koně zapříhuout,
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posedaly na svoje hočary každé. s jedním bratrem a jely!
]: otcovi. .

V té cestě ale bratří zase proti Ludvíkovi smýšleli,
že když se to přednese u krále, že on jich sam vysvo
bodil, tak on dostane sam království a snimi kdo ví jak
bude. Princeska nejmladší ale se dozvěděla, že bratří 0
jeho živobytí hrají. Ona hned jela zpátky 8 Ludvíkem,
jich nechala jeť po předku a řekla: „Víšli co, tvoji
bratří tě chtí zabít!“ —-—On ale odpověděl: „Ja se jich
všech nebojíml“ -—-Na to ale oni všickni proti němu po
vstali a začali se s milým Ludvíkem sekat. Ludvík ale
byl obratný, branil se. všem hlavy uťal, a jel s dvanácti
sestrami ke králi.

Jak ho král z daleka spatřil, hned kázal, aby všecko
vojsko vytáhlo, a dělal mu parádu největší a vítal ho
vlastním jménem Ludvíkem: „Vítej, Ludvíku,
mladý panovníčel Vím, žes,ty mé dcery osvobodil, a ja
jsem na tebe již dávno čekal; ale kde pak maš svojich
11 bratrůP“ On mu na to odpověděl: „Milostivý králi,
moji bratří mne již chtěli dvakrat zabít, tak jsem byl při
nucen, mezi nimi se bránit; na to mi Pán Bůh štěstí
dal, že jsem je všecky porazil.“ — Kral mu odpověděl:
„Když jsi to sem vybojoval, sám také budeš mít všeckol“
Potom mu hned s nejmladší princeskou dal svadbu stro—
jit. Ludvík vzal si ji za manželku a byl králem; a jestli
nezemřel. tož žije podnes.

37. Kdo zlého volá, dovolá se ho.

Byli dva bratři, jeden byl chudobný, a druhý byl
bohatý. Chudobný se chtěl vypravit s tím bohatým do
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lesana drva a přišel pro něho rano. Ten bohatý ještě
spal. Žena toho bohatúho dala švakro—vikousek chleba,
ale její muž nechtělvstúti, že až se naspi'). Chudobný
bratr jeho šel sám do lesa a toho chleba kousek sjedl
v cestě. Když pojedl, povídalsobě: „Bože, což to mám
za stravu na celý den ?“ - Když přišel do lesa, ten kou
sek chleba, co mu ostal, dal si na psů, a dělal drva.
Potom již mdloba naň šla a chtělo se mu velice jíst. Šel
pro ten._-kousekchleba, ale již ho tam nebylo. On však
hned toho zlého ne—zpominal**), ale povídal si:
„Pán Bůh dal, Pán Bůh vzall“

Tu přišel černý chlapiček, ten chléb mu při
nesl a povídal mu: „Když ty jsi mn_enezpomněl,
ja jsem ti ho .navratit musel.“ —-Potom se mu namlouo
val, že půjde k němu .do služby; ale ten bídný***)
člověk mu odpověděl: „Jak bych tě do služby bral, vždyt
nemam nám co jisti“ —Ten černý chlapíček ale pořád
mu říkal, aby ho jen vzal do služby. Když jinač nebylo,
tož si ho vzal; ont nevěděl, co byl za jeden.

Ten chlapíček hned vzal celý strom, až se jeho
hospodař nad tím velice divil, neboton sámnesl
jenom trošku proti němu. Za. maličký čas malý -pacholek 
nanosil dřev dost, ale neměli co jíst. Pacholek povídal:
„Hospodaři, ja půjdu na mlatbul“ Hospodářna
to svolil. —

Přišel k jednomu sedlakovi a povídal, že mu půjde
mlátit. On ho hned vzal, a pacholek mu řekl, že mu sam

*) Až se naspí říka se'u Rožnova,tak jako: až se
nají, napije. '

**)On hned toho zlého nezlpominal krásněřečenomísto: „On hned neklnul“ (nekle).
l"*")Bídný t. j. chudý, chudobný.
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všecko zboži') vymlatl. Vymlatilmu všecko: obill**),
ječmen a žito ***), a na jednu“ hromadu házel všecko
zboži, co zbylo.

Sedlák se přišel na něho dívat a křičel, že co to
dělal — Pacholek ale mu odpověděl, aby poshověl, že
bnde hned dobře. Potom jak začal vit, každé zrnko
na zlaětni hromadu šlo. Jak mu to všeckospravil,
sedlak se ho ptal, co za to bude cbtět. Pacholek mu
odpověděl,že špetka toho zboži. Sedlak mu svolil,
že co unese, aby (si vzal. Pacholek pravil, že si půjde
pro měch. Jak pro- "ten měch šel, viděl jednu rohu, a
ta bělila plátno, a povídala: „Nechť si ho čert sebere,
ja ho sbírat nebudu.“ Pacholek, jak to slyšel, šel, sebral
to plátno, nšil si veliký měch a všecko zboží do něho
dal; ale ještě mu scházelo do toho měcha, tož milý se
dlák musil sesypať všecko zboži, co měl na hůře. Sedlák
se smál, myslil, že to neunese, a sesypal mu všecko. Pa
cholek ale všecko to zboží vzal 'na rameno a unesl ho.
Sedlak, když to viděl, pustil na něho hřebce; ten hře—
bec velice konsal. a sedlak myslil, že ho potrha a že on
to zboží pustí. Ale pacholek popadl hřebce, hodil ho také

' na záda a i toho nesl. Potom pustil sedlak na něho býka:
ten velice bodal a rohama hnal; pacholek vzal i býka,
a na záda s ním; Sedlák pustil na něho kance, ten"
byl velice zlý, myslil, že ho roztrhá. a že on všecko pusti;
ale pacholek vzal i kance a všecko donesl domů svému
hospodářovi. ,

Zboží měli a ta hovada těž měli, ale masthot y
neměli. Pacholek zas šel, ' a tam roba vážila maslo;

*) Zboží t. j. obilí.
**)Obilí t. j. žito, jinde"réž.

***)Žito—rozuměj pšenici.
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spadl ji kámen na prst, a ona hned zavolala: „Nechť to
máslo čert vezmeí“ ——0n hned přiskočil, všecko máslo
sebral a šel s ním domů; včil měli čím mastit.

Ale ten sedlák šel s tou robou naňho žalovat, že
co to má za čeledína? Šel do zámku představit se, a ti
páni se ho ptali, proč to zboží sedlákovi a proč to máslo
robě vzal. On jim odpověděl, že mu sedlák svolil, vzíti
sobě, co unese, a ta roba že povídala: „Nechť to máslo
čert vezmel“ Oba-nic nevyžalovali a museli s nepoříA
ženou odejít.

Ale ti páni, když slyšeli, že má ten pacholek tol—
kou sílu, povídali sedlákovi, že musí přivézt ten a ten
velikánský strom do zámku zejtra do poledne; jak on
ten strom přiveze, že bude ještě smět toho pacholka mít
u sebe; ale jak ho nepřiveze, že budou oba o krk
menší. .

Šli domů; sedlák měl velikou starost, ani spát ne
mohl; ale ten pachole'k dobře spal. Již bylo devět hodin,
ještě spal. Hospodářvstal skoro ráno a vždyckysvého
pacholka budil, ale ten mu vstávat nechtěl, že má času
dost. "Sedlákjiž nad tím plakal. Tož ten pacholek
vstal, zapříhl ta tři zvířata, a již se k tomu lesu bral.
Jel pro milý strom. Když tam přijel, viděl, že se dru
hým sedlákům lámala kola, a on měl jenom lehké ko
lečko z kolovrátku'). Přišli k milému stromu, ten
bylvelice veliký, že ho nebylo ani přehled
nouť. Milý pacholek popadl strom, vytrhl ho i s ko
řeny a položil si ho na ten svůj vozík. Sedlák si sednul
na hřebce, ale ohlednout se nesměl. On se ale přece
trošku ohleduul, a tu spatřil, že, kde jedou, jsou samé

*) Kolovratek jistý druh přeslic.
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bařlny, a zdálo se mu, jako by se měli vyvrátit; také
viděl, jak sami zll duchové ten strom drželi. Jak jeli
přes město, ten. strom porouchal domy, co b yl tak
velký. Když ale přijeli před zamek, všeci pani utekli,
co se toho poleka-li;=ten pacholek se'mn ale“zmio
zel a nikdy více ho nespatřil.

38. chlupatý princ,

Byl jeden král a měl syna. a ten již byl veliký
Kral mn chtěl odstoupit království a kázal mu, aby se
oženil. On pak po ženit nechtěl, že se mu nelíbila „adna
z jeho stavu královského, aříkaval že jakou bude chtěť,
tu si vezme. Kral mu povídal, že to nemůže být, ale
přece povolil mu, že měl jen toho. _

Syn odjel do světa a hledal dlouho. Jedenkrate
jel vesnici, a tam prala sedldkova dcera své šaty; ta
se mu nllbila. Vešel na vodu & mluvil k ní: „Vy,
Panenka, jestli pak byste mne. chtěla?“ Ona mu pravila,
aby neměl z ní smíchu. 011- pak řekl jí, že nema ža
dneho smíchu a že bude královnou.

Šel s ní k jejímu taťkovi a povídal mu to. Otec mu
také pravil, aby toho nedělal, že jeho dcera nehodí se
do královského rodu a že je chudobná. Princ však ne—
chtěl od svého odstoupit a šel to oznamit svému otci
královi. Král mu na to odpověděl: „Jest to sice chyba,
že si chceš dceru sedlakovn vzlti za manželku, ale když
jinač nechceš, jeď si pro ni. “

Dal zapřahnonť pro sebe a pro nevěstu čtvero koní,
a pro její rodiče po dvouch. Všickni přijeli do paláce
královského, a byla svadba.
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Po svadbč za" půl druha roka musil mladýkrál
do vojny. On již dávno znamenal, že matka královna na
jeho žena měla záškvaru*), proto že pochází z chu
dobného stavu. Hledám,-jak by ji z hradu kralove
ského vybyla. Nežli mladý král do vojny odešel,
řekl manželce 'svez- „Manželko, co ty podpíšeš, tomu
budu věřitl“ _ _

Když odešel, matka přemýšlela,jak ji vyzbýti
pryč. Chtěla to udělat všelijakými konci, až pak
slyšela, že v tom městě bývá čarodějnice,: to hned
dala si zavolat. aby ji poradila. Čarodějnice ptala se,
jeli těhotná. Matka odpověděla, že je. Čarodějnice na
to povídala: „Tož jl pomůžeme.“ Dala matce královně.
prášek a řekla: „Při stolování dejte jí ho do kotlíku, ať
ho vypije, a'bnde hned spomoženo.“ Mladá královna při
stolování vypila ten prášek s vínem, a za dva měsíce po
rodilachlapečka chlupatého.

Matka synovi svemu do vojny odplsala, jak a kte
rak. Mladý král na vojně měl z toho žalost velikou "aod
plsal manželce své, aby mu sama dala zprávu, jeli to
pravda nebo není. — Ona sama odplsala, že je tak.

Včil psal mladý král z vojny matce své, aby man
želce jeho vydali na rok stravy a všech potřebných věci
a zavedli ji i s chlapečkem k moři; tam at se nplete
loď, a na tu loď ať '.se naloží strava, potřebně věci, jeho
manželka a rozeňátko a ať se pustí po moři.

Ona“se plavila, až bylo nedaleko půl roku; chlapec
byl již. chytrý, bylo mu již tři čtvrtě roku, již mluvil a
učil se modlit Otčenáš. Ona si ho sama křestila na

*) Měla na ni záškvaru, t. j. měla na ni zlé
oko — vysvětlil pohádkai' sám.
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čluuě, proto že ho doma nepřipustili ke křtu, &.dula mu
jmeno Janek. “Matka mu povídala, .že ma na nebesích
Otce, a vyhledala mu o světě, oměsteoh, a o lesích, kde
býva černo. Chlapec se jí ptal, že jest pořad bilo, kdyže
přijdou do lesa, kde _by bylo černo. Matka odpověděla:
„Až da Bůh, přijdem, co bude a i černo.“

Po roce již nebylo stravy, a _tu připlouli k lesu.
Ohytli se stromu a vylezli do hory. Matka povídala:
,Janku, tu budeme, a spravime si nějakou boudku.“ Janek
pak řekl: „Ukažte mi, jak bych postavil tu boudku.“
Ona mu to ukazovala, a on nanosil kamení a dříví, a
ustavili boudku._ Potom ušel Janek od boudky na bok
a stal mezi stromovím. Když tak stojí, letěl vedle něho
jelen. Janek udivil a nlekl se, co to je. Šel do boudy
a volal: „Maměnko, letělo tu velike zvíře: mělo čtyry
nohy a dva velike rohy.“ - Matka mu povídala: „Ne-.
mohls ho chytit? To byl jelen; byli bychom peklii“ ——
Janek odpověděl: „Ja jeem to nevěděl, až zejtra ho ohytnu'.“

Na zejtři zase stanul na boku u boudy, ajak přile
těl jelen, drap ho za rohy, přivlekl před boudu a volal:
„Již je tu; jak pak ho mam zabiti" Matka odpověděla:
„Napřed ho udeř do čela, a potom ho.zapíchneme nožem,
svlečeme ho, jak ti to ukážu“

Rozparali ho, svlekli mu kůži, rozsekali maso a dali
ho vařit. Když se najedli, povídala matka: „Ale, Janku,
kdybysme hovězího masa měli? Jdi se podívat do městal“
Janek se ptal: „Kde pak v městě dostanu masa?' -'-—
Hatka odpověděla: „Kde se uhledneš kouřit, tam bude
město; a kde bude hromada psů, tam jsou jatky *).“

Přiběhl k městu, a strážníci “na hraně ulekli se ho

*) Jatky čilimasné krámy.
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a stříleli po něm:, ale žádná kulka se ho nechytla. Janek
běžel do města a vida hromadu psů, letěl mezi ně: psi
se rozběhli, šel do jatek, nebylo tam žádného řezníka,
viiekni utekli; tož on—vzal si masa, co mohl unést a
běžel do lesa !: matce. Matka mu povídala: „Ano, to
je to hovězí maso, ale chleba a rohlíků bysme také po
třebovali.“ Janek povídal: „Že jste mi to neřekla? Ale
půjdu zase; máteli měch?“ -— Matka mu dala jehlu a
nit, a Janek zase běžel.

S brány na něj zase stříleli, ale když se ho žádná
kulka nechytla, rozběhli se strážníci strachem, a on vběhl
mezi prodavačky, které také všecky. odběhly. Janek si
tam vzal kus plátna, užil měch, sebral chléb a rohlíky
a hodil také několik kousků psům, a ti ho měli rádi.
Zase to donesl matce.

Měšťané vedli stížeň u krále, že jim takovou
žkodu dělá. Král se uvolil, že mu sám vieho dá, a tásal
se, kdo by se obral, co se ho chce optat, že
dostane obdarování. Jeden se chtěl na to dát.—
Matka zase řekla: „Ale, Janku, potřebujeme/mouky, vína
a soli, a prase by nám také bylo dobré, pekli bysme
buchty a mastili jich dobře.“ —Janek odpověděl: ,Do
nesu to, buďte jistá.“ Sebral se a šel.

Stráž byla dvojnásobně obsaděna, když přiběhl Ja
nek k bráně, byl tam jen ten, co čekal, ostatní utekli;
ten pak se na bráně ukryl. Janek když ho tam uviděl,
přišel k němu a volal: „Co to děláš? Ty na mne če
káš?“ — Čekám na tě, řekl strážník, král ti vzkazuje,
abys k němu přišel, že ti zaopatří, co potřebuješ. “ —
Janek odpověděl: „Kde je král? Doveď mne k němu!'
- Strážník pravil: „Dovedm“ a šel s ním ke královi,
a král, když z okna tu obavu špatnou viděl, nepředpu
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s'til ho. Janek ale kopl do dveří, všel a pravil: „Co mi
chceš, králl?“ —Král pravil, že mu dělá velikou škodu.
—Janek povídal: „Co ti dělám—za škodní“ -—Král mu
řekl, aby mu již více žádne škody nedělal, ani jeho mě
šťanům, žezho zaopatřl, a ptal se ho, co potřebuje. —
Janek odpověděl: „Potřebuji víno, monkn, sůl a prase.“
— Král jej vzal s sebou do sklepa a dovolil mu, aby
pil z prvé bečky. Janek ale řekl: „Králi, pij ty napřed,
a pak bndn teprv iá pltl“ — Král tedy pil napřed, a
potom Janek okusil vlna ze .všech beček; až v zadní
bečce se mu víno" líbilo, proto řekl: „Králi, toho ml
dášl“ Král svolil, Janek vzal bečku na ramena, zanesl
ji do lesa matce a ptal se jí: „Je to ono ?“ — Matka
praví: „Ano,“ a poslala ho pro tn monkn.

Janek zase šel ke královi a řekl: „Včil mi dej tá
monkyl“ Král ho vedl do zásobárny, tam si Janek _vzal
čtyry pytle mouky a špalek soli a šel domů. Potom šel
pro prase; i to dostal, a král mn kázal: „Přijď zejtra
ke mně, bndn s tebou rozprávětl'

Janek zanesl prase do bondy kamenné a ptal se
matky, mali zejtra jít ke královi, že prý s ním chce roz
právět, ale že neví co. — Matka mu dovolila, že může
jít. Janek přišel a král mn pravil: „Když jsi tak silný,
jeď s mým princem; za lesem jsou tři princesky, a kdo
koliv pro ně jel, každého tam loupežníci zabili; jeď tam
se synem .mým, aby nepozbyl života.“ Janek odpověděl:
„Půjdn, a neboj se nic, tvůj princ přijde zase zdravý
nazpětl“

Hned sedl princ do'kočárn a chtěl, aby si Janek
sedl s ním; ale Janek nechtěl a řekl: „Já mám- lepší
nohy nežll ti koně a poběhnn pěšky!“ Kočár jel, a Janek
hned po předku, hned po zadkn letěl. Když přijížděli
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k tomu lean, pustil se po' předku, a tam. byly dvě cesty,
jedna čihy—a druhá hot.' Janek se pustil v pravo, &
kočár jel v'levo, nebot kočí Janka-' před sebouneviděl.
Janek- neslyše dlonho kočára, pomyelil si: „Kde pak je
tak dlouho?“ Potom se vrátil a běžel na Jlevon cestu.

Když přiběhl ke kočáru, nhlednnl prince a kočáru
klečet, a kolem něho byli zbůjníei. Janek křičel na něho:
„O ty hloupý chlape, 'co tu klečíš, hned běž- a sedni
si.“—Těch zbůjníků bylo bez jednoho šede
sát. Janek kázal princovi: „Jeď, já se tu epravíml“ Ko
čár odejel, a Janek chytl každého za krk,—uhodil jím o

_zem a tak všecky poházel mrtvé na hromadu, jenom ná
čelníka nechal, a tomu povídal: „Ty mi včil nkaž, kde
máš svoje věci a klíče od nich!“ Náčelník mn ukázal
plné sklepy zlata, stříbra a šatstva všech královských
princů, co tam'přišli o život. Janek mluvil: „Včil mi dej
ty klíčel“ Náčelník zbůjníkův prosil, aspoň ty aby mu
nechal. Janek ale klíče odebral a řekl zbůjníkovi: „Včil
půjdeš za mnonl“ On šel až ke hromadě, kde ostatní
zbůjníci mrtví leželi; tam i jej popadl za krk a položil
ho mrtvého na ně. Potom běžel za princem.

Princ ale spíchal, co by mu odjel, aby ho nemohl
dohonit. Janek to zbači'l*), že mu chce odjet; pospíšil
za ním a když ho dohnal, koně mu zastavil a řekl:
„Kdyby se mi trošku chtělo, udělal bych ti co tem.“
Princ ho ale prosil, aby mu odpustil, a děkoval mu, že
ho od smrti vysvobodil. On mn odpustil, a jeli dále," až
přijeli do “hradu, kde ty tři princky byly.

Princ si oblíbil'tn nejmladší z nich, a otec král mu
ji slíbil. Za několik dní měla býti svadba. Avšak ty starší

*) Zbačil to, t. j. zpozoroval to.
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dvě zaviděly to sestře mladší a u_mluvílyse, že ji připraví
o život. Janek to zpozoroval, a proto vlezl pod postel
té nejmladší princky: O půl noci přikradly se starší dvě
sestry k ní a zavraždily ji. Janek jich viděl, ale byl tak
unaven, že se nemohl zpamatovať. Potom zase na raně
tvrdo odespal. Reno přišel otec se dívat a nalezl dceru
zabitou. Zůstalo na tom, že ji musil princ zabiti, nebot
spal ve vedlejším pokoji. Hned byl odsouzen na smrt,
a již ho vyvedli, aby byl oběšen.

Jauekprocitl a běžel do pokoje k princovi. Nebylo
ho tam. Letěl dolů ke kočímu, ptal se, kde je princ.
Kočí mu vypravoval, že ho odsoudili na smrt, proto že
prý zavraždil nejmladší princku, svou nevěstu, a již .prý'
ho odvedli k šibenici. .

Janek odběhl tam, lidé všickni uhýbali. Když tam
přišel, princ již klečel na kolenach a měl býti oběšen.
Jan zkřikl: „Co tu klečíši" — Princ odpověděl: ,Katat
nil *) Hned by již bylo po mně, kdybys nebyl přišell“
Jan volal: „Kteří tě odsoudili?“ -— Princ odpověděl:
„J iž j im to mi-ňl Oni mysleli, že jsem já. zavraždil
princkul' — Jan zvolal: „Pojď se mnou ke královi, a
je mu povím, kdo princku zavraždil.“

Kati odstoupili, a princ šel s Janem ke královi do
hradu, a ten _sevelice zarmoutil, že dcery jeho starší za
vraždily sestru nejmladší. Kral hned je dal předvolati
a vyslýchati, ale ony zapíraly. Tu vystoupl Janek a pra—
vil: „Tys přinesla o půl noci světlo, a ty nůž, a napře
teli to, dostanete každa jednu, že bude hned po vás.“
— Sestry se polekaly, vyznaly vraždu spáchanou &hned

*) „K at ať n i“ v okolí Rožnovském, jinde na Moravě:
„Šla ka by ch“ totiž neklečel.
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byly odsouzeny na smrt a odprnveuy. Kral pak dal kra
lovstvi své princovi za utrpene strachy a'nevinnó od-'
souzeni ' '

Včil zase jeli nazpět domů do města; když přijeli
na to místo u silnice v lese, kde mrtví zbůjnlci leželi na.
hromadě, slezl Janek s kočaru a kázal princovi, aby také
slezl. On slezl', a Janek mluvil k němu: „1110jak tu jsou
na hromadě, tak bys ty sam mrtev býval. Tam jsi žádnou
z těch princek nedostal, tedy včil t'uť poklekni a slož mi
přísahu, že si vezmeš mou maměnku za manžel-kul“ —
Princ bědoval, že si ma vzlti za manželku matku jeho,
které snad je taková jako on. Ale Janek mu povídal,
že je pěkná. Princ tedy řekl: „Nechť je vůle Boží,“ a
přísahal, že si ji vezme.

Jak přijeli domů, hned byla hostina. Tatík se ptal
syna: „Jak se ti dařilo'P“ Syn vykládal tak a tak, a
všecko, i to řekl, že přísahal, vzíti si za manželku Jan
kovu matku, sice že by nebyl ostal na živé. Král řekl:
„Což dělat? jináč není!“ a hned naporučil, aby pro ni
jel a vojsko aby se postavilo před palácem a očekávalo
ji. Princ, když odjížděl, slíbil, že, budeli hezka, da zna
mení ohněm u lesa Jel tam a vzal mýdlo a krásné šaty
s sebou. Ona se na břehu mořském umyla a oblekla.
Princ, jak ji spatřil, měl radost, dal umluvené znamení
a jel s ní do města. '

Jak přijížděli k městu, vojsko střílelo a zavzněla
krásna hudba. Janek, který běžel vedle kočara, jak to
uslyšel, řekl matce: „Maměnko, kdybych to byl věděl, že
ti chlapi s těmi dřevěnými troubami umějí tak hráti,
davno bych je byl všecky do lesa sebral, aby vám tam
bylo veselo “ Potom lítal přes ten kočár a skákal samou
radostí, že maměnka dostala se za krále.

Kulda. 1. 13
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Měla býti h_ned svadba... .Ale matka Jankova poví
dala, že byla provdána za krale toho a toho a že neví,
jeli ještě na živé. Hned se tam vypravili rychlí posli a
přinesli zpravu. že král se více z vojny nevrátil a v ni
zahynul. — Nyni teprv svolila k svadbě, kteráž byla
hlučná a slavná.

, Několikroků žili již spolu šťastně, a Janek býval
také v zámku. Ale najednou ostal smutný. Matka se ptala:
„Co je ti?“ Janek pak odpověděl, že mu je teskno. a že
ho je hanba hývati mezi nimi; prosil maměnku, aby s ním
vyšla, kde žadný nechodí. Matka s ním šla do pole. Tu
on ji povida: „Maminko, „tu mate nůž, a probodnčte
mne !“ Matka mu řekla: „Ty jsi mi prokázal tolké dobro
diní, jak bych ti to mohla učiniti" — Janek nechtěl jinač,
prosil ji do _třetice a pak žádal, aby aspoň tím nožem
proti němu zaměřila, že on se zapíchne sam. Ona tak
učinila, on se ji vrhnul na nůž, a jak se toho nože dotkl,
medvědí kůže a něho spadla, a on ostal krásným mláden
cem. S velikou radosti vrátili se do hradu, a mladý kral,
jeho ctčim, pravil: „Višli co, Jene, já budu zde kralovati,
a ty budeš míti to druhé kralovstvll“ Ale Jan odpově
děl: „Otce, ja mam více majetstvi, nežli zač obě vaše kra
lovstvi stojí: tnť jsou klíče od mých pokladů: pojeďme
tam a rozdělíme se.“ Sebrali 24 vozů a naložili na všecky
zlato,“ stříbro a drahé vzácné šatstvo.. Jan pak převzal to
království po třech princkach a panoval tam dlouhá. léta.

39. Boty, plášť, klobouk a prsten.

Byljedenkovářa měl jediného syna na rodě;
bylo mu J a n. Dal ho učit do škol na kněžství. Ale nastaly
zlé časy, oteci matka schudli a museli syna strhnout a učení.
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Jan měl iestero škol, a přece nemohl rodičův svých
vyživiť. Jednoho dne řekl: „Otčel matkol Co'by ze mne
doma bylo? Kanceláře tu není, abych byl písařem, a na
řemeslo, již jsem starý. Půjdu do světa, najdu si něja
kou službu a budu vám peníze posilat. Až budu velikým
panem, prodáte chalupu a pojedete za mnou!“ — Otec i
matka plakali, že jich mlnl opustit, ale věděli, že má.
pravdu, že by doma z něho nic nebylo. Propustili ho a
požehnali mu na cestu do světa. Jan plakal, až mu srdce
usedalo. když odcházel od rodičů stařičkých.

Šel od rána do poledne. O polednách sedl si u stu
dánky pod lípou, jedl a pil, a posilnil a občerstvil se.
Šel dále až do same noci. Šel neznámým krajem a musel
v lese noclehovať. Druhého dne zase šel a příiel na
pusté bory. Tam zůstal stát a pomyslil si: „Milý Bože! .
kde pak se dějn?“ _Stal hodnou chvíli, a potom
šel zase dále. Přišel do pěkného údolí a tam na byl'
třech bratrů. Ti se vadili, až by se byli sbili. On se
jich ptal: „00 pak máte mezi sebou?“ — Nejstarší od
pověděl: „Umřel nám otec'a poručil nám boty, plášť
a klobouk; každýchcemít ty boty.“ — Jan se cptal:
„Proč pak?“ —-_Nejstarší bratr řekl: '„Proto že mají ta
kovou moc, že kdo je obuje na nohy, v okamžení, co si
pomyslí, ujde deset mil; plášť ma takovou moc, že kdo
ho má., může letět jak chce vysoko a daleko; klobouk
ma takovou moc, že kdo si ho dá, na hlavu, žadný ho
nevidí.“ —Jan povídal: „Vyt jste bratří, nevaďte se, ale
mějte se rádi. Abyste se déle nehádali, ja vas rozsou
dlm. Dejte mi ty věci.“ —Dali mu boty, plášt iklobouk.
Jan si posadil klobouk na hlavu, a neviděli ho; vzal
plášt na sebe a boty do ruky: a ulítl tam ten.

Odletěl kus' cesty a tam si sedl na kladu a obul
13'“
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si ty boty. Jak tam na té kladě seděl, klada se svrtla,
a hned uviděl, že je tam díra velika. Vlezl do ní a při
šel na schody; po schodech šel pěkně až dolů. Dole
byla velika světnice, ale živě duše v ni nebylo;
jen jidlo bylo tam přichystána pro jednu osobu. Když to
viděl,pomyslilsi: „Mamhlad, z'dali mdm pojist?“ —
Opovažil se, položil klobouk na stůl a jedl.

Když pojedl, přišla do světnice stara baba a ptala
se ho: „Jak pak vam chutnalo?“ ——„Dobře, odpověděl
Jan; dateli mi u vas nocleh ?“ — Stařenka řekla: „Dam
vam nocleh, dam, budeteli moci obstát; o půl noci při
jde 24 duchů, a ti vás budou divně a jinač nutit
v karty a do tance; vy pak ale jen seďte, ani na ně
nehled'te.“ '

Přišla prvá. noc; Jan seděl při večeři, a po večeři
zůstal za stolem. Po jedenácté hodině přišlo 24 duchů
do světnice, a nutili ho, aby snimi hrál v karty. Nechtěl.
Když nechtěl, začali stavět kuželky a zvali ho, aby s nimi
hral. Nechtěl. Když nechtěl, začala'hudba až milo hráti;
duchové žádali jej, aby s nimi šel tančit. Nechtěl, ani
na ně nehleděl. Tu ho začali tahati, rvati a bití, že již
myslil, že mu bude konec. V tom však udeřila dvanacta
hodina, a duchové zmizeli.

Rano přišla stara běhu a probudila ho, jak posud
na zemispal. Iptala se ho: „Jak se vám spam?“—
„Dobře,“ odpověděl Jan. — „Ba nedobře, řekla stařena;
ale ta druhá noc bude ještě horší, můžeteli obstát: přide
40 duchů, a budou vas nutit v karty, v kuželky a na
tanec; vy pak ale jen seďte, ani na ně nehleďte.“

Ve dne tam Jan pobyl, a dobře jedl. Přišla druha
noc. Po 11. hodině přihrnulo se 40 duchů. Ti ho nutili
v karty, v kuželky a do tance. Jan nechtěl, seděl, ani



1,97

na ně nehleděl. Zase h_otrýznili a tahali ještě více;-ale
když uhodila dvanáctá., nechali ho ležet a zmizeli.

Rano k němu přišla stara baba, omývala; ho vodičkou,
přišelk sobě. I ptala se ho: „Jak se vam spalo?“—
„Dobře, pravil, ani jsem se neprobudil.“ — „Ba nehrnbě,
řekla stařena, měl jste špatný nocleh; ale ta třetí noc
bude ještě horší, můžeteli obstát ; přijde 60 duchů, a budou
_vás nutit v karty, 'vkuželky &na tanec; vy'pak ale jen
seďte, ani na ně nehleďte.“ _ _

Ve dne zase dobře jedl. Přišla třetl noc. Po 11. ho
dině přihnalo 'se 60 duchů, ti ho obstoupili, lakali, zvali
a nutili, aby s nimi hrál a tančil. Když pak nechtěl,
chopili se ho a mlatili jim o zem, rvali a bili ho tak,
že byl bez sebe a neviděl duchy odcházet.

Rano přišla ta stará baba, pomazala ho drahou masti,
a zase přišel k sobě. Stařena mu povídala: „Nebylo by
se vám tak zle vedlo, kdybyste nebyl vzal třem bratřím
boty, plášť a klobouk. Duchové_byliby vás jen nu
tili, ale nebyli ,by měli žadné moci na vas. Že jste upo
slechl rady má a nešel s nimi hrat, vysvobodil jste celé
zakleté město i s krásnou princeskou, ktera hned k vám
přijde. Až se vam dobře, povede, navraťte cizí věci.“ To
řekla a odešla. '

Potom přišla osoba v bílých šatech, ,čista, krasna prin
ceska, a děkovala mu, že vysvobodil ji a celé město. Šel
k oknu a viděl na ulici, že tam lidé chodi, vojáci a vozy
se hemžeji. Princka mu povídala: „Ja jsem jednoho krale
dcera, a ty si mne vezmeš a budeš po mém otci .kralem.
Ale můj otec býva daleko odtud; tu maš prsten, půjdeme
k otci máma.“

Oba šli odtud, přišli k otcovi, a již měla býti svadba.
Jan chtěl míti své rodiče při tom, a proto žádal princku
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a pravil: „Buď tak dobrá., a propust mne k rodičům,
aby byli 'na svadbě naší.“ — Princka odpověděla: „Je
to velice daleko, ale dostaneš se tam. Prsten, který jsem
ti dala, má. tu moc, že když jím zakroutíš na prstě &.si
pomyslíš, v okamžení 100 mil ujdeš. Ale na cestě při
jdeš ke královi, a ten má krasnou dceru; nesmíš pomy-.
sliti ani na ni ani na mne, sice se prsten ztratí a ne
dojdeš nikam.“ "

—Jan šel, zatočil na prstě prstenem a hned byl na
sto mil u jednoho krale; ten měl několik synů, a byl
tam velice uctěn. Odtud přišel k druhému králi, a ten
měl dceru; ta byla sama na rodě, ale ukrutně sprostá..
Kral. stal na tom, aby si jeho dceru za manželku
vzal. ——Jan _si pomyslil: „Ty člověče, co pak myslíš?
Ma nevěstaje tak hezka, že ji není ve světě rovné,
a tva dcera je tak sprostai“ Ale jak si na svou nevěstu
pomyslil, prsten se zatočil a byl ten tam.

Jan šel dále, byl smutný a pomyslil si: „Co počnu?
Od nevěsty jsem pryč- a netrefím k ní ani k rodičům
svým.“

Když tak zarmoucený kráčel, zpomuěl si na svůj
plášť a pomyslil si, kdyby byl u slunce, aby se ho
optal, kde by ten zamek byl.—Jak mile si to pomyslil,
přišel k slunci. Slunce nebylo doma, jenom jeho ho
spodyně. Iprosil ji, aby mu dala nocleh, že by se optal,
zdali slunce ví o tom zamku, kde jeho nevěsta. bydli.
Hospodyně popřála mu noclehu. Večír, když se navrátilo
slunce' domů, tazal se ho Jan: „Víšli otom zamku, kde
má nev'ěsta bydlí?“ — Slunce odpovědělo: „Nevím, nevím,
tam jsem nikdy nesvítilo! Jdi k měsíci a optej sel“

Když se vyspal, zaletěl si v plášti svem do hradu
měsíce. Když tam přišel, měsíce nebylo doma, a Jan'
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prosil jeho hospodyň, aby mu dala nocleh, že by se rád
poradil s měsícem. Hospodyň mu řekla: „Musíte dočkati,
až měsíc přijde domů, ale bude vám u nůs tuze zima, můj
pan jest chladný.“ Jan odpověděl: „Již se tu někde
ukynu do kouta a počkam, až přijde pan; vždyťmam
teplý plášt; K ranu přišel měsíc domů, a Jan ho prosil, aby
mu pověděl, víli, kde je ten zámek, v kterém jeho nevěsta
bydlí. — Měsíc pravil: „Nesvítil jsem v tu stranu nikdy,

ale jdi k větrovi, ten profouka každoudíru snad bude
o něm vědět. “

Jan se sebral a šel k“větrovi. Vítr nebyl doma; jeho
žena meluzína byla sama doma. Jan ji prosil, aby ho tam
nechala přenocovať, až by její pan přišel. Žena větrova
se mu vymlouvala: „Mily brachu, to ti není možno, můj
pan silno fučí, bude ti velice zima.“ ——Jan odpověděl:
„Ja se tu skryju a skrčím; na zimu jsem dosti tvrdý a
mam teplý plášť.“ -—Zůstal tam na noc. Po půlnoci při
letěl vítr a pravil: „Koho tu maš, ženo? jest tu čuch člo
věkal“ -—Žena řekla: „Koho bych tu měla? Ty ses kdesi
ěuchu člověčíhonalokall' --Vítr povídal: „Kdosi je tu;
p'ovězl“ —Žena vyznala: „Nehněvej se, mužíčku, člověk
jest tu na noclehu &.chce tě prosit. abys byl tak dobro
tiv, a dovedls ho na ten zámek, kde jeho nevěsta bydlí.“
—Vítr odpověděl: „Ten je daleko odtud, musím se
cptati Pana, jak silno mam fučeti, zdali se tam do
staneme. Byl jsem tam včera, mě tam býti svadba, na
kterou již košile sušily; ja jsem jim v tom pomahal“ —
Vítr šel se optat Pana a když se vrátil, řekl: „Mohu
silno fučeti, ale nevím, stačíšli mi.“ — Jan odpověděl:
„Ham dobré boty, a jistě ti stačím“

Zahalil se do pláště. posadil si klobouk na hlavu,
obul boty a šel po předku tak čerstvě, že vítr ne



200

mohl nstačit. Jak byli na blízku.,řekl vítr: „To je
ten zámekí“ Potom udělal vítr chomáč, a fúk s ním tam
zbůru.

Druhý ženich již tam byl; byla hostina před svadbou.
Jan chodil po zámku a přišel až ke stolu, kde obědvali.
Jej žádný neviděl.. On stál vedle nevěsty. Když nevěsta
nabírala z talíře polévku, on ji to snědl; a když maso
dávala k hubě, všecko jí vzal, tak že prázdnou lžičku &
vidličku dávala do huby. _ _

Po hostině si pomyslila: „Všeho jsem si naložila na
talíř? a nic jsem se nenaiedla; kdo mito snědl? i sklenku
měla jsem plnou, nepila jsem a byla prázdná; kdo mi
to vypil?“

Potom šla do kuchyně. Jan za ní. Když byla sama,
přiznal se jí, dal klobouk dolů, a uviděla ho. Zaradovala
se velice, běžela do světnice k hostům a mluvila: „Pá
nové, něco bych ráda předueslal“ -— Všickni volali:
„Ano, ano!“ -— Ona povídala: „Měla jsem zlatý klíč,
aten se mi ztratil. Dala jsem udělat klíč stříbrný a když
jsem ho měla, našlajsem ten zlatý. Dejte mi radu: který
si mám nechat? ——Ženich předstoupil a řekl: „Zlatý klíč
jest dražší a k zámku dělaný, ten si tedy podržtel“ —
Nevěsta odešla, oblehla Jana do krásných šatů, předvedla
jej hostům a řekla: „To je ten zlatý klíč, kterýž mne
vysvobodil z trápení, toho jsem si měla vzíti za man—
žela. On pak se vypravil ke svým rodičům, ale ne
mohl tam dojíti. Včil se navrátil, když jsem se
chtěla provdati za jiného, kterýž jest ten stří

\ brný klíč. Myslila jsem, že se nevrátí. Včil pak, když
se vrátil, podržím si zlatý klíč, jakož stříbrný sám
rozsondil.“

Druhého dne byla svadba, a Jan převzal po starém
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otci království, „Zajeli si spolu pro staré rodiče a vzali
je s sebou do zámku královského. Na cestě stavili se
u těch třech bratrů,kterýmboty, plášť a klobouk
navrátil. Jestli neumřeli, posud nakralovstvi žiji.

40.- Švec hrdina.

Byl mladý chudobný švec. Byly zlé časy, a nezůc
stalo mu nic, než- kousek podešvi a kosíř ševcow
ský *). Šel do světa a přišel do jednoho dvora; tam si
dal za g_roš.kyškyf'), tu pil a jedl s chlebem. Když to
kyšku jedl, mouchy létaly kolem něho a pily kyšku s ním.
On jim povídal: „Vy! jste nemravy;' počkejte,po
kapam vam kyšky po stole, potom si pijte pro sebe, a
je také pro sebe,“ Učinil tak, a mouchy .sedaly na stůl.
Když byly na stole shromážděny, popadl milý švec po.
dešvu***), a huk na ně udeřil. Tři sta jich porazil
a tři sta jich do smrti zabil a ještě se nerozhněval. I.
pomyslil si: „Kdybych se rozhněval, Pan Bůh ví, co
bych podělall“

Hrdinstvi vykonané se mu líbilo, a hned si ho dal
vyšít na klobouk a chodil tak po světě. Přišel do vel
kého města, a tam ho kral uviděl z okna a četl mu na
klobouku: „Tři sta porazil, tři sta zabil a ještě se ne
rozhněval, Pán Bůh ví, co by podělall“ -— Kral si po
myslil: „Co to musí býti za silného člověkal“ Mělt dvě
princesky u dvou obrů; ti je měliukradeny, a žádný se
k nim dostati nemohl. Tož ho dal zavolat a pravil mu,

"f)Kosíř ševcovský, také krajak', obyčejněale
špatně knejp.

**) Kyška :::-sražené, kyselé mléko (Jungmann).
***)Podešva také: podešev.
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že mu dá. kteroukolvěk dceru, jestli jich vysvobodí og
těch obrů nešťastných.

Švec se sebral a šel. V cestě přemýšlel, jak by
k těm obrům mohl vejít. Přišel k nim, a oni ho při
vitali: „Pěkně vitam, červíčkn zemský, cos tu chtěl ?“ —
Švec odpověděl: „Přišel jsem se k vam podívat, jak se
máte.“ —Ten jeden obr hned s nim šel do zahrady na
procházku a když četl jeho sílu na klobouku, řekl mu:
,Vyhoď kamenem, jak vysoko vyhodlš?“ — Švec mu od
povida: „Hoď napřed ty, jak vysoko vyhodiš, potom ja
hodlml“ — Obr vzal kamen a vyhodil ho; kamen spadl
až za tři hodiny. — Švec pravil: „Dej pozor, včil vyho
dim jal“ vytáhl z kapsy živého ptaka a vyhodil ho. Obr
čekal tři hodiny, čtyry hodiny —již nespadl dolů, a on
myslil, že to byl kamen a.že se dostal až do oblaků.

Obr nad tim kroutil hlavou a povida: „Ty,'bratře,
ja roztlačim kámen v ruce, až z něho udelam moukul“
Vzal kamen a roztlačil ho na prach. — Svec povídal:
„Ty, bratře, ja roztlačlm kamen, až z něho voda poteče!
Vzal z kapsy mladý sýr, stlačil ho v ruce, až z něho
voda tekla.

Obr se velicepodivil a pravil: „Ty, bratře, pojďme
na škrabaky!“—Švec si před něj stoupl, a obr mu
škrabl po prsou, na kterých měl tu podešev, a myslil,
že mu sedřel kůži až na kosti. — Švec řekl: „Pojď sem,
bratře, včil ja škrabnu tebe.“ — Obr si před něho stoupl,
ivec vzal z kapsy svůj ostrý koslř a rozřlzl mu prsa od
hora až dolů, tak že obr mrtvý sklesl.

Druhý obr se na to dival z okna, a obaval se; Hned
hok sobězvala hleděl si jeho přátelství. Po ve
čeři nedal mu odejít a chtěl, aby u něho ostal na noc,
že je s nim rad.
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Princesky, jak viděly, že jeden obr již jest od
praven, měly dobrou naději a co nejvíc mohly ho poslu
hovalí a hladily. Jedna z nich mu dala prsten, z kte
tého ukrutnou silu dostal, a druha mu dala meč, který
&když se zatočil, pokaždé hlavu srazil.

Když ty dvě věci měl, odešly od něho prineesky, a
švec se strojil k spaní. Lůžko již měl ustlaue. Klekl si,
pořikal') a šel si na to lůžko lehnout. Když již na tom
lůžku ležel, přišlo mu na mysl: „Pohledni ty pod
to lůžkol' Pohledl, a uhledl tam člověka. Slezl :: toho
lůžka a šel jim kumat*'), jeli živý. Byl neživý. Švec
si hned pomyslil, že to snad také byl nějaký host, který
na tom lůžku našel obrem svou smrt. Vzal toho mrtvého,
položil ho do toho lůžka, a sám vlezl pod lože.

Obr v noci přišel a přiuesl'třiceutovou' hůl. Přišel
ajak řezal, tak řezal natom loži, až věděl, že má.dost.
Potom povídal: „Již jsi odbojovall“ a zas odešel. — Ale
švec pod lůžkem nespal, mrtvého vyňal a dal 'pod lůžko,
a sám si lehl do něho.

Rano obr přišel— člověk byl živý a chodil si po
světnici. Vida ho leknul se,. až div se nesvalil, a poví
dal: „Bratře', jak se ti spalo ?“ — Švec odpovídá: „0
velice dobře! Přišel ke mně člověk, bil***) mne rež
ným kláskem a povídal si: „Již jsi odbojovall“ Ale
mně se jenom snilo, že mne tak trochu potepa1.—
Obr se toho zděsil, hned ho pozval k snídani a pravil:
„Zůstaň u mne do smrti!“ — Švec odpověděl: „.Co bych
tu dělal? Jsem pocestný, přišel jsem se k vám podívat
a půjdu zase pryč; ale ty dvě princesky půjdou se

**) Pořikal, totiž věčerní modlitbu.
Kumati t. i. drbnouti, hýbati (Jungmanu).Pohádkář ře ]: „Hybal mne režným klaskem.“
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'mnoul' — Obr povida: „To nemůže být, sice musime
jit spolu na potýkano.u.“ -— Švec na to svolil, nec
meěkal, dal si prstének na prst a vytáhl meč. Jak se
obr & holi železnou na něho hnal, švec zatočil mečem a
zvolal: „Hlava dolů!“ a hned obr bez hlavy ležel na
zemi. Potom sebral priucesky a šel s nimi ke královi.
Kral z toho měl velikou radost a dal mu zlatem vyrýt;
„Tři sta porazil, tři sta do smrti zabil, dvou obrů zhu
bil aještě se nerozhuěval; kdyby se rozhněval, Pán Bůh
ví, co by podělall“ — Potom byla svadba, a švec se stal
králem.

M 0 chovancovi královském.

Byl jeden kral, aten měl jedinou dcerku na
rodě. Vzal sobě chovance, chudobněbo chlapečka, kterýž
byl v jedněch letech s jeho dcerkou. Dal je v zamku
svém pospolu vychovat a když povyrostli, posilal je spolu
do školy a na všeliké cvičeni. Obě děti tak na sebe
přivykly a tak se měly rady, že děvčátko bez chlapečka
a chlapeček bez děvčátka nechtěli býti; všudy byli spolu,
a nikam dcerka králova bez chovance nechtěla chodit.
To trvalo tak dlouho, až byli oba dva velicí. Dcerka
králova ai chovance tak zalíbila, že si ho chtěla za man-.
žela vzítl. Otec kral měl sice chovance svého také rád,
ale nemínil ho dceři své za manžela dáti, proto že nebyl
z vysokého rodu a že neměl sveho erbu. ,

Jednoho dne dal si ho k sobě zavolat a pravil:
„Brachu, dcera ma chce tě mít za manžela; ja ti ji mohu
dati, když nechce od své vůle odstoupiti, ale ty musíš
napřed světa zkusiti a nějaký erb sobě zasloužiti. Proto
jdi do světa, a doneseš mi buď 3 vlasy ze :šybilly,
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které se točí nad Babylonskou věží, buď tří pérka z m o r
ského patoěe.'

Chovanec se rozloučil s pěstouny královskými, s je
jich dcerou a s celým dvorem a šel do světa. Král mu
dal na cestu dobrou výpravu, na obsluhu vojsko, a koní
a peněz dost. Na cestě přemýšlel, co by“ bylo snadnější
vykonati. I ustanovil se na tom, že půjde pro tři pérka
z mořského patoše.

Cestoval chutě až za hranice království domácího a
přišel do města kralovstvi sousedního na břehu mořském.
I ptali se ho lidé, dalekoli jde. Chovaneckrálovsky
odpověděl: „Jedu k mořskému patošovi pro tři péra.“ —
Prosili ho lidé dobřířkouce: „Mladý pane, když tam je—
dete, vymožte 'nam u patoše mořského, aby nám neško—
dil tak, že nemame vody. Optejte se ho, jak bychom si
pomohli. Vyptateli se, jak bychom vody dostali, odpla
tíme se vám velice.“ — Chovanec královský si to zazna
menal do své knížky a cestoval déle.

Za několik dní přijel zase do jiného království na
břehu mořském, kde se ho zase ptali, dalekoli jde, a
když se od něho dozvěděli, že jde k mořskému patoěovi
pro tři péra, oznámili to hned královi svému, který po
cestného mladého pána uctivě k sobě pozval a jei pro
sil, aby se tam mořského patoše optal, kterak by bylo
pomoci jeho dvěma princeskam, které se mu proměnily
v kamenné 'slonpy. Jestli se po nějaké pomoci vypta, že
mu da velkou odměnu. — Chovanec královský zaznamenal
si to zas do své knížky, a jel dále.

Za krátký čas přijel do třetího království pomoř
ského, v kterém se již po delší čas nechtělo žádné z b o ž í *)

*) Zboží t. j. obilí.
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rodit. Ptali se ho tamnější obyvatelé, :dalekoli jde. A když
uslyšeli, že jde k mořskému patošovi, prosili bo úpěnlivě,
aby se ho optal, co by měli činiti, aby se jim zboží ro
dilo; že budou za vyptanou pomoc velice vděčni a uznali.
I to si poznamenal chovanec královský do knížky své,
a vydal se na další cestu.

Již př'u'el k moři na tom místě, kde musil na loď
kách k mořskému patošovi převezen býti. Šel k první
čarodějnici, co převáželo přes moře. Ta však jej
hned přivítala takto: „Vítaj mi, ty nebožtíku cho
vanče královský; tyť z mýchrukou již nev'yjdeš;do
smrti musíšu mne a se mnou bývati.“ — Chovanec pro
sebně mluvil k ní: „Nehněvej se na mne, nehněvej; při
nesl jsem ti vzácný dar a prosím tě srdečně, abys mne
laskavě převezla k druhé čarodějnici, sousedce své.“ Čaro
dějnice byla tomu ráda, že se k ní takuctivě choval a
že jí přinesl dar, a ochotně bo převezla k sousedce své
a hned mu také ještě poradila, jaký dar jí má dáti, aby
mu byla přízniva a úslužna.

Vystoupil z loďky první a šel k čarodějnici druhé
a prosil ji, aby byla tak laskave. a jej převezla k sou
sedce, na cestě k mořskému patošovi. Čarodějnice
usmála se na něho smíchem pekelným a zavolala: „Vítaj,
nebožtíku chovanče královský, ty mi z rukou mých ne—
vyjdeš; do své nejdelší smrti zůstaneš u mne a
se mnou.“ — Chovanec lichotivě prosil ji: „Nehněvej se,
nehněvej; tu ti přináším dar, a uctivě žádám, abys prosbu
mou naplnila a mne převezla“ — Čarodějnice přijala dar'
a řekla: „Že jsi mi přinesl dar po chuti mé, převezu tě.“

Vystoupil z druhé loďky a šel k čarodějnici třetí, a
ta byla nejhorší. Sotva jej byla zahlídla, hned napřaho
vala proti němu své vyzáblé ruce a volala hlasem cb ro p—
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tivým: „Vítaj mi, “nebožtíkuchovanče královský; ty!
jsi vzacný ptaček v kralovstvi mém; tebe mi
nikdo více uevyrve z pazourů žádostivých; neboť jsem si
již dávno přala takoveho služebníka míti: do své nejdelií
smrti budeš u mne a se mnou bydleti." — Chovanec pří
větivě ale vážně odpověděl: „Milerad bych do své nej
delší smrti u tebe ve službě stal, kdybych neměl další
cestu před sebou; cestuji v záležitostech důležitých k moř
skému patošovi a přináším ti dar s prosbou, abys mne
k němu převezla.' — Čarodějnice vzala dar, dívala se naň
se všech stran, rozmýšlela se a pak pravila: „Hle, mla
denče, že jsi tak pěkným darem obdaroval mne, daruji
ti život a převezu tě k mořskému patošovi, ale pod
tou výminkou, jestli mi slíbíě, že se patoše ept6š, jak
dlouho jej budu ještě muset převážeti. Neboť již ode
davna mam těžkou povinnost na sobě a musím jej dva
krat za den převážet“ — Chovanec odpověděl: „S radostí
se ho optamí“ a zaznamenal si to též do knížky své.

Vystoupil z třetí loďky a za krátký čas byl u zámku
mořského patoše. Všel do zamku a spatřil patošovu ženu,
která pekla chléb. Tato když ho zahlídla, smutně k němu
promluvila: „Oh, chasníčku milý! Což pak tu chcete—?
Mam zlého pana; jak mile přijde domů, roztrba a sežere
vasi“ — Chovanecpravil: „Dobra paničkol Jestli vy mi
pomoc a ochranu svou date, ničeho se nebojím, neboť
jsem slyšel o veliké moudrosti a moci vaší. Ba jsem již
předkem přesvědčen, že dosáhnu, proč sem přicházím! ——
Patošova žena ptala se ho: „A proč pak jsem přichá
zíte?“ — Chovanec: „Přichazím pro tři péra z mořského
patoše a pak o radu v těchto čtyrech věcech: kterak
by se dopídili v království odtud třetím ——vody? kte
rak by dvě princesky v kralovství druhem, které v ka
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menné sloupy se obrátily, zase k životu přišly? kterak
v království prvním by si pomohli, aby se jim zboží
rodilo? — a jak "dlouho ještě první odtud čarodějnice
pána vašeho převážeti bude?“ -'- Žena patoěova puzna
menala si všecko po pořádku na papírek, ukryla cho
vance pod lůžkem a zavalila ho novopečeuým chlebem,
aby ho mořský patoš, až přijde domů, neucítil.

Patoš přiletěl k zámku svému. Žena jeho napomí—
uala ukrytého chovance: „Buď ticho a ani nedýchej; již
je pán můj zde!“ —Mořský patos, obrovský drak, při
lezl do jizby a pravil ]: ženě své: „I fuj, babičko milá,
máš tu mladého člověka; vydej mi ho, dobře bych si na
něm posvačil.“ — „I idi, mužíčku drahý, pravila jeho žena,
koho bych tu měla? Ty ses nalokal venku lidského vzduchu
_avčil myslíš, že tu mám mladého člověka.“ — Patoš řekl:
„Nezapírej, ženuško, máš tu mladého člověka, máš; dej mi
ho, ať posvačím.“ — Žena si k němu sedla, hladila ho
a zpívala mu, až usnul. A když, usnul a již hodně tvrdě
spal, zatočila si jedno péro okolo ruky, šmik— péro
bylo ven, a rychle vhodila ho pod lůžko.—Patoš pro
citnul a mluvil: „Co mi nedáš pokoje, ženo milá?“ —
Žena odpověděla: „Já ti nic nedělám, byli tu ti lidé, cos
jim tu vodu zkazil, a' žádají rady, jak by zase vody do
stali.“ — Patoš pravil: „Tu je lehká pomoc, nechat si
uříznou lískovou omlaď, co v roce vyrostla, _atou
nechat třikráte na skálu udeří, a budou míti vody dost!“
'To řekl a zase usnul.

Jak již začal chrůpati, zamotala si žena patošova
druhé péro kolem ruky, a šmik — bylo ven a již také
pod lůžkem. Patoš se zase probudil a zabručel: „00 pak
nedáš pokoje ?“ — „Ale vždyť já ti nic nedělám! Byli
tu ze sousedního království poslové, a ti tě prosí o radu,
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co by měli dělat, aby jejich dvě princesky, co se v ka—
'menně sloupy obrátily, zase obživly. -—Patoš odpověděl:
„Tu je snadná pomoc; nechat uříznou dvě omlad'i lí
skové, co "do roka vyrostly, a nechat jimi oběma žen
ským sloupůmdobře pod kolenami vyšupají*),
hned budou ži'vy.'“ To vypověděl a zase usnul.

Když opět dobře spal, zamotala si žena patoiova
třetí péro, a čmik —-—jenomho natrbla, -'ale nedotrhla.
I zvolal mrzutě: „Dej mi pokoj, povídám ti !“ -—Žena zase
pravila: „Já ti pranic nedělám; byli tu lidé, kterým "sene
chce na polích žádné zboží rodit, a rádi by věděli, jak by
si pomohli.“ —-„Těm je snadná pomoc,“ pravil patoě, „ne-,
chat si uříznou tři omladi lískové, co do roka vyrostly, a
ty at vpícbnon do země, z prostředního at udělají kří
žek, a bude se jim více než kdy jindy rodit“ — Jeětě
hodnou chvíli nespokojeně bručel, ale zase usnul.

Když pak silně chrůpal, omotala si žena natrženě
péro kolem prstu, a ěmik— dotrbla a hodila ho ruče
pod lůžko. Patoě vyskočil a zařval: „Už mám zlost, žBno,
proč mi dnes nedáš pokoje ?“ — Žena chlácholivě pravila:
„Ale, mužíčku milý, jen se tak nedurdi; já za to nemohu,
že tě lidě pořád vytrhuji ze spánku; byla tu čarodějnice,
co tě dvakráte za den přes moře převáží, a ptala se,
dlouholi tě ještě převážeti bude.“ Rozhněvaný patoš od
pověděl: „Té babě nebude do smrti spomoženo; bude
mne _převážeti až do soudněbodnel -— Ale včil ať již
mm pokoj, sice bude s tebou zlel“ —-—Žena pravila:
„Lebni si, lehni; včil již nedám, aby tě kdo znepokojo
val ve spánku tvěm.“

Ráno vstal' patoš' a snídal. Mezi snídaní-m zase mu

*) V okolí Rožnovském: vy šmáraj í.
Kulda. I. 14
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zaváněl mladý člověk, a znovu daniel na žiauu svou, aby
ho neskrývala, ale mu ho k.snídani vydala. Žena však
velmi přívětivě chlacholila jej: „Ty-! ses mužíčku včera
někde nafouněl vzduchu venkovského, a včil & ten
(čech pořád ještě v nose věží.“ —- Patoň—se _nsjedl do
syta, proto .se “spokojil s výmluvou ženy své, a odletěl
pryč, jakož každého dne zrána čiuival.

Chovanec pod lůžkem, oddechl si, .že jest bezpečen,
a že se mu všecko dobře podařilo. Vyl-ezl, protáhl. endy
své aupřímuě poděkoval ženě patoěově—za. služby jemu
prokazané-a šel k čarodějnici, aby ho zase převezla přes
moře na druhou stranu. Čarodějnice již nedočkavě na
něj čekala,. a proto se ho hned ptala, jak dlouho ještě
bude muset patoše převažet,— Chovanec odpověděl: „Vím
to,—vím, ale nepovím dříve, až mne přes celé moře pře
vezeš a doprovodíš; potom ti to s radostí povím, nehet
tě mam rád za to, žes mi dcpomohla k patošovým pé
rům.“ - Čarodějnice opět. tazala se ho: „Snad nebude
muset“ vždycky patoše převéžetiP“ --- Chovanec ji těšil a
sliboval. že ji to poví, až se dostanou za moře.

Když vystoupil z její loďky na břeh, čekali ho tam
jeho vojaci.. On zatím sedl si na svého koně a děko
val jí za všecko . dobré, zvláště za převážení, a ko
nečně jl řekl slova patošova: „Tobě nebude do smrti
spomoženo, musíš patoše 'přcvažeti. až do soudného dnel'
To řekl a bodl koně svého, že. jako prudký vítr uháněl
a hned za hranicemi čarodějnice byl. Čarodějnice tak se
rozzlobila a takové vlny mořské nadělala v okamžení, že
chovaucovy vojaky i s koňmi obíhajícími do moře spláchla,
chovance však již zastihuouti nemohla, neboť byl již ten
tam z moci její.

Když byl v jistotě za jejími hranicemi, dal si ta
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tři péra. patošova za klobouk a jel do hlavního města
_pomořského království. Král dal svolati radu svou, aby
vyslyšeli řeč chovancovu, kterak by si pomoci mohli, aby
se jim rodilo na polích. Chovanec řekl: „Máte uřízhouti
tři omladi lískové a vpichnonti je do země, z prostřední
pak udělejte křížek, a bude se vám více než kdy jindy
rodit. “ -—Rada ta líbila se královi i radcům jeho tak,
že pomoci té snadné hned upotřebovali a přesvědčili se,
že je dobrá. Z vděčnosti dal mu král dvě setniny vojska.
Všickni byli dobře ošacení a všemi potřebami opatření.

Chovanec v čele vojska svého jel dále, až přijel do
druhého království, kde ho již toužebně očekávali. Král
nám vyšel mu naproti a ptal se ho, jak by se mohlo
pomoci dvěma princeskám v kamenné sochy obráceným. —
Chovanec pravil: „Králi, rozkaž uříznouti dvě lískové
.omladi, co do roka vyrostly, a dej jimi sochám kamen
ným dobře pod koleuami vyšupati, a hned budou živy.“ —
Král tak dal učiniti a když se na své vlastní oči pře—
svědčil, že rada jeho byla dobrá, dal mu také dvě set
niny dobře vypraveného vojska.

Chovanec královský jel opět dále a přijel do po—
sledniho království, kde jej všickni obyvatelé e velikou
slávou přijali a se ptali, kterak by si k vodě pomoci
mohli. — Chovanec odpověděl: „Uřízněte lískovou omlad',
co v'roce vyrostla, a tou třikráte o skálu udeřte, a bu
dete mít vody dost. “ — Stalo se tak hned u jeho přitom—
nosti, a proto dali mu tři setniny vojska.

Měl tedy 7 eetnin vojska od tří králův, a veliká
zásoba potřeb vojenských a potravy vezla se za nimi na
mnohých vozich.

Jak přitáhli k městu, kde královský jeho pěstoun
sídlil, poslal mu po zvláštním poslovi psani, aby mu toho

14'
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sveho "chovance'v. tu chvíli vystavil '); nevyst'a
víli ho, že psa kočky "vměstě jeho 'živiti ne- _
bnde"). Král se 'polekala hned'mu odpís'atl, že nemá
_chovanc'esvého domu, že odešel zkusit světa. ——Chovanec
však poslal mu“'drnheho posla, který mu vyřídil, že na
tom není dosti, že musí povědět, z jaké příčiny odešel
"do světa; nepovíli, že celé město zbubí.'— Kral ostra—
šený sebral honem všecky klíče od zámku svého na
zlatý talíř, šel pěšky k němua kleče na holých
kelenach, odevzdával mu klíče zamku svého na zna
mení, že se mu podrobuje na milost. „

Chovanec, když viděl, že stary oteca matka, jeho
největší dobrodincové a pěstouni, se před ním tak pokořili,
poklonili a o' milost prosili: kazaljim, aby povstali, že
není hoden, aby před ním klečeli. Potom se jich ptal po
příčině, z které chovanec odešel_ do'světa. -—Otec kral
vypravoval, že si vzal za chovance chasníka chudobného,
kterého jediná dcera jeho chtěla míti za manžela; že pak
pocházel z nízkého rodu a neměl vlastního erbu svého,
poslal ho do světa, aby si erb zasloužil. „Uložil jsem
mu k tomu konci, aby mi donesl buď tři p 6 ra
z mořského p'atoše anebotři vlasy ze Sybilly,
která. se točí nad Babylonskou věží.“ —Cho
vanec pravil: „Ja soudím, že. to nebyla od vás hezka
věc, chovanci svému uložiti takovou úlohu a zkoušku,
proto že si ho chtěla dcera vaše vzíti za manžela.“ —
Otec vyznal s lítostí, že chybil, a prosil opětně o mi
lost. — Chovanec se jich ptal: „Poznali byste chovance
sveho, kdyby včil k vám přišel?“ ——Oteo: „Ovšemt že

* t. j. vydal.
** t. j. že ničeho na živé nenechá..
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bychom ho poznali, jen kdyby se nám co nejspíše navrá
till“ -—Chovanec: „Otče můj, co se vám zdá, ,nejsemliž.
já sám chovanec vás ?“ — Otec i matka požorněji na něho
pohledli a oba dva zároveň vzkřikli radostně: „Drahý
chovanče nášl' Chovanecslezl 's koně, objímal'pě7
stouny sve, posadil jich oba do svého krásného kočáru,:
kterýž byl mezi dary souseda krále, sedl si také k, nim,
a jeli do zámku. Celé jeho vojsko “táhlo za nimi.

Největší radost však měla princeska, která v onzkosti
doma očekávala, jak se opověděne nepřátelství skončí.
Toho se nenadálá, že ten, kterýž Otcovi vojnu vypovídat
se zdál, jest její nastávající manžel a král.

Po velikých přípravách byla svadba a veselí při kte
rém mladý král veřejně vypravovati musil své příhody na
dalekých cestách, když jel pro tři pera z mořského pa
toše. Po svadbě pak' řídil po mnohá léta království celé.

42. Kukačka-*)

Jeden otec měl tři syny, a povídal .nejstaršlmu, aby
šel někamna službu,že; jich doma nemá jak živit.

Nejstarší se sebral a šel. Přišel k jednomu sedlá
kovi a ptal ho o službu, aby ho vzal. Sedlák poví
dal, že vezme, ale že se u něho. rozhněvat nesmí; kdyby
se rozhněval, že by mu uřesal nos.; a když se hospodář
na něho dožere, on zas aby-jemu uřezal nos. Jak bude
kukačka kukat, že jim dojde rok. Zůstalu něho
na službě, a hospodářho poslal mlátit na mlatevnu **).
Pacholekmlátil &druhými mlatcí. Přišlo k snídání;

*) Kukačka : zezulka.
**)Mlatevna :: mlat ve stodole,humno.
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druhe mlatce volali k snídani, ale on aby ostal tam da:
pozor. Snídaní nedostal; oběda 'zas nedostal; večeře
zas nedostal. Rano ho poslali zas do stodoly. Jak přišlo
li snidani, on se již rozhněval, že nedestal snídani; se
dlak vzal nůž, nos mu odřezal a poslal bo pryč ze služby.
On přišel zas zpatky domů; ale nosa nepřinesl.

Otec povida: „Když sis tak pěkně vysloužil, žes
nosa nepřinesl, tož půjde zas ten mladší na službu, 'a ty
z'ůstaneš doma!“

Mladší se sebral a šel. Zas přišel ktomu sedlakovi,
co byl ten starší. Zase takou domluvu sobě udě
lali jak s prvým. Sedlák" pacholka poslal do stodoly.
Mlatil den, jist nedostal; na druhý den 'zase žadné sni
dani. Rozhněval se zas, a zas pozbyl nos jak ten prvý,
& potom ho sedlák poslal ze služby.

Když přišel domů, hlásil se ten nejmladší, že půjde
na službu. Ten byl hloupý, a dělali z něho smích. On
přece povida, aby mu pověděli. kde—toje, že on ho půjde
zkusit. Ti mn pověděli a smáli se mu, že zas tak v y
padne jak oni.

Šel a přijda k sedlakovi, ptal se ho, vezmeli
jej na službu. Sedlak mu povida, aby ostal na té službě.
Zase si dělali domluva, -že setnesmi rozhněvať ani ho

spodář na pacholka ani paCholek na hospodáře; kdo se
rozhněva, že ztratí nos. Pacholek mu povida: „No, tož
může tak býtii' a hned se ptal, co prý bude dělat. —
Hospodář odpovida: „Půjdeš na mlatevnu mlátit“

Jak přišlo k snídani, druhé volali, jeho nevolali.
Mlatci odešli ]: snidani, ten nabral do měchn zbo-ž1*),

“šel ho prodat a snídani dobré si koupil.

*) Zboží rozuměj v mluvě moravských Valachů obilí.
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(Hospodář se ho pw po „snídani:- „Jeili ty'zlý" a roz
hněvalli ses?“ -—Pacholok odpovídá: -„Oh, co bych pro
jedno jídlo byl zlý, to mi neděláxuicl“

O polednácb nee bo nebolali k obědu.“ Temnabral
do “dvou měcbů zboží :. zas' ho: dones prodat do boa'pody,
neboť si my'elil, že poohčdvat musí lepší jak ponidat, že
tedy toho—zboží musí být víc.

Hospodář se ho po obědě zase ptal, jestli se roz

hněval. On mu povídá: „Co bych se rozhněval, šak já
jsem poobědval lepší jak vy!“

Večer nas ho nevolali k večeři, nechali ho tam hlí
dat. Ten nabral jen do jednoho měcha zboži, prodal a ve
čeři si koupil.

Hospodář se již dověděl, že pacholek prodává zboží,
a povídal ženě: Ženo, to je jakýsi taíkář, již mu jíst
musíme dát, on by nám to zboží všecko prodal.“

Pacholek se ptal včil hospodáře, jestli se rozhněval
pro to. — On povídal: „Což pak o špetu *) zboži, proč
bych se rozhněval?“

Na druhý den již mu dali jíst. ——Jak vymlátili, po
vídal hospodář pacholkovi: „Pacholku, budeš vozit hnůj! “
Pacholek se ptal, kam. -—Hospodář mu řekl: „Šak psík
s tebou půjde, a ukáže ti; kde si lehne, tam budeš eko
p ovat **).“

Pacholek vezl ten hnůj, a psík šel s ním. Peík při
šel k pádolu***), tam si lehl, proto že bylo horko, &
nemohl doběhnout až na pole. Pacholek ekopoval do toho
pádolu. Jak skOpil, jel nazpátek zas nakládat-a tam vy

"') Špeta : špetka: trocha: troška.
**) Skopovati, skopiti, skopenímnahromad'ňti(Jung

mann).
***) Pádol t. j. jamka uvezená (vybraná) od vody.
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vezl a do. pádolu skopoval čtyrycetkrát. Hospodář jů se
podívat na pole, vidí tolký hnůj ve. zmole na cestě, a na
roli nic. Šel domů 'a ptal se pacholka, že kde ten hnůj
skopoval, že“mu tolkou škodu uděla-l a na roli že nedo
vezl nic.—Pacholek povídá: „Kde mi psík ukázal a kde
si lehl, tam jsem skopoval, jak jste mi kázal; Ale po
vězte mi, hospodáři, jsteli pro to rozhněvaný.' -—Hospo
dář odpovídá: „Což pak pro .ten' hnůj bych byl roz
huěvánl' ,

Přišla neděle. Hospodář a hospodyně strojili se do
kostela a kázali pacholkovi: „Než přijdeme, navařlš nám
oběd, postavíšmas'oa dáš zemáků pod-polévku—a
petružele do toho.“ Když odešli, pacholek vařil oběd.
Měli maličkébo-psa, a tomu- bylo Petružel; on ho
vzal, zabil a dal ho do toho masa vařit. Když přišli domů,
nesla hospodyň psíkovi žrát, ale když přišla k boudce,
nebylo -ho tam; i ptala se, kde se děl Petrnžel pes.
Pacholek pravil, že mu ho kázali dát do masa. Ona mu
řekla, že mu kázala dát do masa petr_užele ze zahrady,
ale ne Petružela psíka, to pěkně a dobré hovádko. Pa
cholek se ptal- hospodáře, jestli je zlý? -—Hospodář od
pověděl: „Oh, proč bych byl zlý pro takého psíkaP“

Jindy zase byl zhozený svátek.). Hospodářšel
s hospodyní do kostela a povídal pacholkovi: „Jak bude
po mši svaté, jestli'budou kde co děla-t, tož ty dělej težl“

Druhému sedlákovi, sousedovi, přišli tesaři pcbíjeť
střechu a shazovali stare šindely dolů. Pacholek když.
to viděl, vzal řebřik, vylezl na střechu a shazoval těž
žindely s hospodářovy střechy, a ta byla nedávno nově

*) Zhozený svátek jmenuje se v lidu svátek prv za—
svěcený, ale později vyzdvižený. Na takový den nábožný lid.
přece samovolně nekonává žádné služebně práce, a světí ho.
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pobita; Když přišel hospodář z"kostela, byla "cell střecha
strhhm— Hospodář pravil: ,Co'mi děláš. za škodní“ -—.
Pacholek odpovida: „Řekl jste mi, jestli budou kde co
dělat,; abych dělal též; u souseda shazovali šindel, ja tež,
jak jste mi kanal. Ale pověste mi, jsteli zly, hospodáři?“ -
Hospodař: „Oh, nejsem,- ce pak bych byl pro to zlý, to
ještě. nejsou všecky penize!“ — .

,Yeěer se radili 's ženou, jakou by mu dali praci,
co by utekl; a povídali si, že je to jakýsi taškšř a že.
jim mnoho škody naděla. než ten rok dojde. Uradili se, '

' a hospodář šel a řekl pacholkovi: „mame bahuivý dvůr
velice; budeš dělat mostek přes ten dvur, ale tak, co by
byl vždycky jeden schodek tvrdý a druhý měkkýl“ —
Hospodář si pomyslil: „Šak ty mi toho nevystavíšl' Ale
pacholek povida: „Může by:; mně jest jedno, co dělam..
šak ja ho do rána přece uděláml“

Hospodář šel spat, a pacholek si rozmyšlel, z čeho ten:
mostek bude dělat. Hospodář-měl sto ovec v ovčírně—
pacholek si povida: „Dobré ony budou na ty schodkyl'
Hned pozabíjel všeckyovce, u aby jim odrdbal i hlavy;.
jednu dal vždycky zhůru hřbetem na jeden schodek a dra-
hou dal na druhy schodek zhůru břichem a povídal si:
„To bude právě tak dobře, jeden bude tvrdý schodek &
druhý měkký,. tak mu- uhovim.' Jak všecky ovce vy
dal ajiž měl hotový mostek, šel spat; ale nohy a hlavy
zak0pal do hnoje, aby jich neviděli, & ty schodky zama
zal pěkně hlínou, aby jich nebylo znat, z čeho jsou dělany.

Ráno se ho ptal hospodář, jeli již mostek hotovy.
—-Pacholek povida: „Již jsem se i přespal, již je davno
všecko hotovo; pojďte se podivat, jestli jsem vam
uhověl.' ——Hospodařšel i_s hospodyni zkoušet, jaké
to bude. Jak na ten mostek vešli, byl dokonale jeden
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schodek tvrdý—"adruhý měkký; ale co to bylo, nevěděli.
Pacholek se ptal hospodáře, nhovělli mu.. Hospodin“ po
vídá: „Dobřeje to, jsi za to hoden chvályi“ _

. ' Potóm přišel pastýř pouštět ovce na pastvu. Ovce
nebylo ani—jedné; Hospodář; dělá křik, kde - se' ovce"
day? _- “Pacholek povida: „Šak-' je máte na dvoře nar
mostku všecky; jedna je zhůrů'hřb'etem, a to je tvrdý
schodek; druhů je zhůrn břichem, -a to je měkký scho
dek; z jiného to nebylo možná.“ -'- Hospodář pravil:
„Pro Boba, žes tolkon škodu náni nděinl; oo' myslíš ?“ —
Pacholsk se ale ptal: „:Hospod'áH,jsteli zlý ?“ — Hospo
dář odpověděl: „Oh, co bych pro to byl zlý, šak' ovce
budou zas!“ ' '“

Večer se radili se žendu, jak by ho adenin vypra—
vili, co by „již-mohl jit pryč? Žena povídá: „Já vylezn
skoro ráno na hrušku a zakukám, a' ty mu řekni, že již
rok je. a zaplat mu, necht již jde.“

' Ráno tak udělala, vstala, vylezla na hrušku a za
čala knkst. Hospodář zavolal pscholka a pravil: „Pa—
eholkn, pojď, již kukačka knká, již je rok; já ti vyplatim,
a—můžeš odejít.“. Ale pacholek povida: „Hospodáři já
se půjdu na tu kukačkn podívat, jak živ jsefrl' ji ještě
neviděl!“ ——Běžel před dům, za'třásl hračkou, hospodyně
spadla'dolů a zlomila si nohu.—-Jak'zskřikla, hospodář
se letěl podivat, ale již viděl ženu na Zemi ležet a že
má nohu zlomenou křičet.- Hospodář zanesl ženu do jizby
a-začal plakat, že mu tolkon škodu udělal aještě že mu
ženu ožebračil. Pacholek povídá: „Hospodáři, jsteli zlý ?“
- Hospodář se dal do křikn: „Kdo by na tě nebyl zlý,
tolkou škodu jsi zni-.nadělall' —-—Pacholek vzal nůž, “ho
spodářovi nos odřezal a povídal: „Včil' i mých bratrů
dva nosy dejte sem!“ -—Dal mu je, penize mu za službu
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vyplatil, a pacholek odešel domů, nosy bratrům přinesl
a povídal: „Vy jste moudří, a já jsem hloupý; tuť máte
své nosy i nos sedlákům“ Sedlák měl ženu chromou a
nosa neměl žádného, a b'ylo.po všem.

43. Princ Ferdoš a divotvoruá voda.

Tak byl jeden'král, aten měl tři syny. Dva z nich
byli chytří a. ten třetí přihlouplý; tento byl u všech do
máclch málo vážen, a bylo mu Ferdoš. "

Otec král již stárnul a slábnul, ale ještě by rád byl
déle živ býval. I slyšel od mudrců svých, že prý má býti
kdesi na světě voda divotvorná, která má takovou
moc, že se stane o celých deset roků mladším, kdo se
ji napije. Rozkázal tedy synům svým, aby některý z nich
šel do světa, a tu vodu vyhledal a mu jí donesl.

Chytří dva synové oba vydali se na cestu. Otec jim
dal koně. služebníky, peníze a všeliké potřebné ,věci na
cestu. aby netrpěli nouze.

Když odešli, přistoupil i třetí syn přihlouplý k otci
svému a pravil: „Otče, já také půjdu pro tu vodu!“ Otec
řekl: „O ty hlupáka, seď doma. za. pecí, ty mi té vody
ani nenajdeš ani nedoneseš; bylo by škoda peněz, kte
rých bys utratil na cestě!“ -—Ferdoš však nedal pokoje'
a. pořád h_o prosil, že by také rád šel za svými bratřími,
tak že otec konečně, aby se ho zbyl, pravil: „Víšli co,
když se ti to líbí, jdi také do světa,“ a dal mu též všecky
potřeby na cestu, jako chytrým dvěma bratřím. On při
jal koně, peníze a ostatní věci a. s radostí odejel ze
zámku královského.

Jelaž do poledne; potom slezl s koně, přivázal ho
na dlouho ke stromu, aby se napásl, sám pak vyndal
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z mošny kus chleba a uzeného masa, sedl si učisté stu-_
danky a poobědval._ Po obědě zase .ujížděl hustým lesem
dale. V lese tom pak přišel na křížové cesty, tak že 'ne
věděl, v kterou stranu by se dšti měl. Leva zdála se mu
byti nesnadné, proto že vedla do velikého kopce; proto
se dal na pravou. Když asi tři hodiny cesty ujel, přišel
do krásného údolí, v jeho! pozadi spatřil 'boudku hezky
upravenou. Jel k ní a zůstal stati. Žšdného tam neviděl,
a proto začal volat: .Kdožkoliv tam bydlí v chatrči této,.
nechat vyjde a prokaže mi lásku a přatelst'víl“ — Žadný
ae neozýval. -—Volal po druhé; žadný nevycházel. Volal
po třetí hlasem silným, a tu počala řeka za chýší te
koucí hučeti, jako by přes veliké kamení'se valila, dvéře
se otevřely, a vystoupil rybář, muž malý, na hlavě měl
klobouk okrašlený šupinami z ryb, podíval se ostře na
Ferdoše a pravil: „Kdo jsi ty, že přichazíš do říše mé
'a vyvolavaš mne z pokoje mého ?“ — Jezdec pozorov ,
že mu z levého šosukapá voda, a řekl: „Nevím kdo ty
jsi, ale zda se mi, že ses koupal v šatech svých; jestli
jsem tě znepokojil v tiché domacnosti, odpust mi. Jat
jsem syn kralovský a jedu do světa, abych pro otce mi—
lého našel vody divotvorné, kterou by otec omladl a se
posilnil. Pověz mi, kde bych vody této nalezl“ — Ze
lený mužík odpověděl: „Ja jsem panovník všech ryb, ale
o takové vodě jsem „neslyšel, co živ jsem; počkej, až
svolam všecky ryby. které jsou pod mocí mou: těch se
optam, zdali by některé. z nich věděla o vodě té; neboť
mam též staré ryby, které projely všecky řeky a moře
celého světa, ——snad ti nektera da odpověď.“ — Odešel
do domku svého, vzal píštalku z -rakosl a pískal hlasem
podivným. Za malou chvili zpozoroval Ferdoš, pořád
ještě na koni sedě, že přichšzejl ku břehu ryby všeho
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druh'aj, velké a malé, a že vystrkuji hlavičky a očka jasné.
obracejí po panu svém, který se jich tazal: „Které z vas
ví o takové vodě, z níž by člověk mohl o 10 roků omlad
nouti a sesiliti ?“ — Ale všecky ryby kroutily hlavičkami, že
o té vodě nevědí, a ostaly dočista němy jako před tím.
Rybář rozpustil. ryby a obrátil se k jezdcovl, řka: „Včil
jsi sam slyšel, že žádné z mých ryb o té vodě neví; ale
dam ti radu tuz' Jdi k mému bratrovi, kterýž ostěva
tamhle nahoře v dutém dubě, on jest panovníkem nad
všelikou zvěří, toho se optej, zdali by on nebo jeho zvěř
o “té vodě nevěděla: najdešli vody té, dones mi jí také
ve sklence!

Jezdec se poděkoval za dobrou radu a odejel v tu
stranu, kamž mu byl vodní muž okézal. Za hodinu při
jel na krásnou louku. U prostřed louky té stal dub veli
kénsky, jehož _konarylistím porostlé celou louku jako ze.
“lena střecha pokrývaly. Na době byly rozvěšeny kyje,
čagany a oka z léčí a z provazů'nadělaua; vchodu však
do dubiska toho nikde neviděl. Ostal stati a volal: „Pane
veškery zvěře, vyjdi z obydlí svého a slys uctivou žadost
cestovníka!'— Žádný se neozýval.— Volal hlasem sil
nějším: „Pane veškery zvěře, vyjdi z obydlí svého a slyi
uctivou žádost cestovníkal“ —Žédný se nebýbal. -—-Volal
hlasem nejmožnějšim: „Pane veškery zvěře, vyjdi z obydlí
svého a slyš uctivou žádost cestovníkal“——Po těch slo
vícb dubisko se otevřelo, a bylo! vidět dokonalé dvéře,
a pan veškery zvěře, malý mysliveček, kterýž měl veverči
ocásek za klobúkem, vystoupil z jizbičky dutého dubu,
řka: „Kdo jsi ty, že přicházíš do říše mé, v kteréžto již
po sto roků lidské nohy nebylo, a znepokojuješ mne vo
laním svými“ ——Jezdec odpověděl: „Jestli jsem tě zne
pokojílv tichédomácnosti,měj mne výmluvna. Jsemt
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syn kralovský a jedu do světa, abych pro starého otce
vypátral vody divotvbrné, kterou by on omladl a se upo-
silnil. Pověz mi, pane veškery zvěře, kde bych vody této
nalezl. “ — Mysliveček pravil: „Já jsem panem veškerý
zvěře, ale o takové divotvorné vodě jsem nikdy neslysel
aniž mi o ní zmínky učinil můj otec, stařeček a prosta
řeček; ale počkej trošku, 'ja svolam všechnu zvěř čtyr
nohou, která jest pod mocí mou; té se optam, zdali by
některé zvíře vědělo o vodě té, neboť mam i staré'je
leny, srnky, zajíce, lvy &lišky, jenž pili z blízkých i z da
lekých studének, snad ti některé zvíře da odpověďl“ —
Odešel do jizbičky své v dubě, vzal píšťalku z llpového
dřeva a pískal piskotem neslýchaným. Zvěř se sbíhala
ze všech končin, v celém lese množil se praskot pod no—
hami a nad rohami zvířat rychlých; jezdec se uřísnul nad
velikým množstvím zvířat rozličných, kteráž naplnila v malé
chvíli celou louku kolem dubu prastarého; každé zvíře
čerstvě oddychalo a upřeným okem na pana svého hle
dělo. Pan veškerý zvěře promluvil: „Kdo z vas ví o ta'
kové vodě, z které by mohl člověk o 10 roků omladv
nouti &sesíliti?“ — Všudy ticho, zvířata kroutila hlavou,..
že o té vodě nevědí. — Mysliveček dal zvěři znamení,
aby se rozešla, obrátil se k jezdcovi a pravil: „Včil ses
přesvědčil sam, že ani zvířata má o té vodě ničeho ne
vědí; ale dam ti radu tu: jdi k našemu třetímu bratrovi,
kterýž ostáva na hodinu cesty ode mne za horou v údo
líčku; out jest panovníkem nad veškerým ptactvem; toho
se optej, zdali by on aneb některý z ptakův jeho nevě
děl o té vodě; dopídíšli se vody té, dones mi jí též.“

Jezdec se uctivě poděkoval za dobrou radu, a bral
se v tu stranu, kamž mu byl mysliveček ukázal, Za ma
lou hodinu přejel horu a blížil se k pěknému údolíčka.
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kteró'v-ysowmi a koinqmi strany-ověnčeno bylo; v koutě
„stranou byly tři. stromy. srostlé a kounry jejiCh na puč
roztaženyg- na stromíeh hezky veliké. boudka & po.;mí
klece rozličné velikosti a barvy; v-kleci pak poskakg
!&“ Ptáci. z nichžto každý tak pískal a zpíval, jak mu
.hrdélko stačilo a zobák narostl. Zpěvem tímto, jezdec
„brzy nposorněn byl na obydlí třetího bratra ptáčníka,
kterého yolati .se jal, ř-ka:-.Vzacný a mocný pane ptač
níku, vyjdi aslyi nctivonžadost cestovníka, “kterýž tvé
rady ,potřebnjel“ Tak volal po druhé i po třetí. Tu vy
šel z .úzkých dvířek vyzablý ale velice obratný mužík

_v lehkém oděvu, měl modrou čepici s pérem kehontím
a široký pae přes rameno. a v něm veliké množství ko
štěných píštalek. Ten se ptal, co by příchozí u něho pq—
hledAval. Ferdoš_ pravil: „Ja jsem „královský syn a jedu
do světa, abych pro otce mílého donesl vody divotvorné,
kterou byomladl; _povězmi. kde bych vody té se dopl:
díl.“ — Ptáčník odpověděl: „Ja jsem panem všeho per
nactva*), ale o takové vodě—jsem ani neslyšel; ale
počkej,; svolám veškeré ptactvo, které jest pod mocí mou,
a eptam se, víli který z ptáků mých o ní; mam mnoho
druhů ptačích, jenž co rok stěhují se do cizích krajů a
zas přilétají: snad ti některý. z nich „poví, o čem já ne—
vím.“ —-—Vzal několik píštalek a zapískal tak, jako by
všecky ptáky své napodobiti chtěl. V tom okamžení nav
stal po. celém lese takový šnstot, jako by se vítr zdví
hal,a čím hustěji se slétali ptáci, tím větší hluk a pi
skot. Ptáci sedali na velikých stromích dokola. Za malou
chvíli bylo roztomilé podívání na ty stromy, na kterých
ptactvo jlko různobarevny-květ poskakovalo, přestupovalo

"') Pernactvo, :. j. ptactvo.
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a se divně a jinač“kroudlo 5 mm;; to bylo štěbotu 'a
pískotu, ' že člověk ani svého vlastního slova neslyšel.
Ptáčník rozkazal hlasem pronikavým, aby bylo'ticho, &.
hned bylo ticho. Potom mluvil takto: „Kdo z vas?;ví o
takové vodě, z kteréž by člověk o deset let omladnul?'
_Mnozí ptáci kroutili hlavičkami, a sova s výrem vy
valovali oči, jako by se tomu divili, ale. žadný nevěděl
o té vodě.-_ Ptáčník se díval po ptačích a ptal se jich,
jsonli včickni pohromadě. Sokol se podíval a odpověděl,
že tu orla není. Ptáčník řekl Ferdošovi: „Orla tu není,
a právě ten by snad mohl nám zprávu dáti; nebot on
jednou do roka kamsi odlétá a pokaždé čerstvější
přichodí.“ Po těch slovích vzal největší píšťalka a
zapísknul, co síly měl. Tu se spouštěl orel s nesmírné
výšky a sedl si na konat tlustý, který se pod ním hýbal,
jak silno orel oddychoval; Ptáčník se ho ptal: „Kde jsi
byl tak dlouho?“ -'- Orel odpověděl: „Koupal jsem se
v dalekém kraji v takové vede, z které každý živý tvor
o deset roků mladším se stává, když se jí napije anebo
se v ní vykoupa.“ Ptáčník z toho potěiený řekl: „Když
víš o té vodě, musíš tam s tímto panem jíti“ Potom pro
sil Ferdoše, aby mu sklenku te vody přinesl, dal mu tři
lístky zeliny a pravil: „Když s tebou orel poletí nad
mořem a bude slábnouti, dej- mu jeden lístek jisti; a tu
má též tři kuličky; kdyby vás na moři zastihla noc,
pust jednn kuličku dolů, a hned se z ní stane ostrov, na
kterém budete oba dva moci odpočinouti a se vyspatl,
a potom budete zase dale letět. “

Ferdoi si "sedl na orla, a letěli pryč. Jak přišli
nad moře, začala o'rlovi křídla slabnouti. 'FB'tdO'Č mu
dal lístek zelinky, a hned se zase zotavil; ale bylo
přece daleko, a nemohli za dne moře přeletět. Ferdoš
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sppstil tu jednu kuličku, a hned povstal ostrov v moři,
Ferel se spustil dolů, a na tom ostrově noclehovali. Když

' se vyspali, letěli dále.
Přiletěli šťastně k zámku velikému v pustině, kam

žádný přijlti nemohl. Orel se spustil u vody, v které se
Ferdoě umyl, a napil se ji; a jak se jl napil, ostal-pře
měněn-ý, měl jinou povahu, jasnější rozum, a byl o mnoho
krásnější. Dobře se mu to povedlo. Šel se podívat do
zámku, kdežto byl v jizbě stůl přichystaný a jídla i ná
poje na něm. Ostal tam den a noc a prohlížel všecky
jizby. Kamkoliv přišel, všudy nalezl lidi, co spali, neboť
byli i se zámkem zaklnuti. Posledně přišel do jizby nej
vzácnější, kdežto viděl překrásnou princka, která také
spala. Dal si všemožnou práci, aby ji probudil, až pak
se konečně přesvědčil, že jest též začarována. Celou noc
přemýšlel, jak by ji a celý zámek z moci čarodějné vy—
svobodil; ale nemohl žádne pomoci vymysliti. Teprv
k ránu usnul, a snilo se mu, že ta krásná princka
k němu přistoupila, ruce sepjala a s pláčem' ho prosila,
aby jí donesl a do úst nalil té divotvorné vody. Ferdoě
procitnul ze sua, a hlídal po jizbě, kde by se schovala
princka, kterou živě na očích měl. Ostal chvíli stát, ude
řil se pěstí do čela a zvolal: „O já blázen, to jsem mohl
hned včera ndělatl“ Potom běžel ke studánce, nabral té
vody, a vrátil se do té jizby, v které princka spala.
Přistoupil k ní, otevřel ji bázlivě krásná ústa a vlil jí,
jak na lencice spala, té vody do nich. V tom okamžení
procitla princka ze sua, vstala a děkovala vysvoboditeli
svému řkouc: „Již deset let jsme byli zaklnuti čaroděj

. ntkem, jehož manželkou jsem nechtěla se státi; tys vy
svobodil mne i všechen zámekl“ — V tom bylo po celém
zámku slyšet radbstný hluk,- který se blížil k té jizbě,

' Kulda. 1. 15
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v které princka byla. Všickni přišli a klanili se jí, ona
pak pravila: „Děknjme- Bohu za to, že nam poslal to
hoto vysvoboditele, bez jehož pomoci bychom snad byli
až do soudného dne spali.“ Všickni Ferdošovi děkovali,
a nejstarší z nich přistoupiv k princce, mluvil s ní tajně.
Potom se ptal nahlas Ferdoše, jestli by chtěl princku za
svou manželku míti. Ferdoš s radostí svolil, .a hned se
děly přípravy k svadbě. Po svadbě ostal Ferdoš ještě
měsíc u své manželky, ale potom jí řekl, že musí svému
tatíčkovi té divotvornó vody donést, a potom že přijde
zase k ní. Princka sice plakala, že chce odejíti takový
svět, ale svolila k tomu a smutně se rozloučila s ním.

Ferdoš zavolal svého orla, nabral do lahviček tě
divotvorné vody a přišel zase tak přes moře jak prv.
Na cestě donesl ptáčníkovi, myslivečkovi a rybařovi tě
vody a pak se ubíral dále k domovu svého otce. Lahvičkn
s vodou divotvornou měl dobře uchráněna a v jiné .la
hvici měl zasobu čerstvé vody, kterou se počerstvoval.

V lese ho přepadl veliký hlad. Sedl si, vyndal z mošny
pečenkn a chléb a chutně jedl. Tu se k němu při
kradla liška a mluvila: „Prosím vás, pantato, dejte mi
kúsek toho masa, byla bych vám dobra k pomoci.“ Fer
doš měl dobré srdce, dal jí kus pečenky, liška jedla &
když snědla, dostala zas, pokud Ferdoš sam co měl. Když
oba pojedli, Ferdoš se chystal na cestu a dal jí trochu té
divotvorné vody; v okamžení ostala starým člověkem,kterýž
k němu pravil: „Když půjdete domů, nestavujte se v ho
spodě a od kata masa nekupujte; já. vám budu napomo
cen, kdyby bylo potřebí.“

Ferdoš šel svou cestou dále, a jak přišel k hospodě,
slyšel tam křik. Nedbal na výstrahu starcovu a šel tam.
Když tam vešel, uviděl své dva bratry skoro nahé za
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pecí sedět; tito nešli divotvornou vodu hledat. ale zů
stali v hospodě, jedli a pili, až všecko promarnili a ještě
dluhů nadělali; hospodský jich nechtěl propustit, až za
platí dluhy své, a nezaplatíli, že je da katem odpravit.

Dobrý Ferdoš pomyalil si: „Pro Pana Boha, krev
není voda, a oni jsou přece moji bratři; musím se optati,
kolik jsou dlužnil“ —Hospodský mu pověděl, on vytáhl
míšek s penězi a všecko za ně zaplatil. Bratří mu dě
kovali a šli s ním. On pak se jim přiznal, že nese tu
divotvornou vodu. Bratří se nradili, že ho usmrtí, pod
řízli mu krk a odebrali mu všecky věci. Domnívali se,
že i tu divotvornou vodu mají; tu on však měl dobře
uchráněna. Oni mu sebrali vodu na občerstvení, kterou
v lahvici na snadě měl, a donesli jí otcovi,že to
je ta voda, a lhali, co všecko musili podstoupit, než tu
vodu vypátrali, až prý všecko na sobě roztrhali. Otec
všecko uvěřil, a špatní synové, jsouce ubezpečeni,
že bratr usmrcený lež nevyzradt, řekli: „Ferdoš , ten
poběhlík, se toula světem: viděli jsme ho v hospodě, tam
jí a pije, jelt všecek dotrhaný a dělá nám všem hanbu;
kdyby ho již jednou chtěl zlý duch vzítil“

Oni však velice zmýlili se. Staříček, kterýž po vodě
divotvorne zůstal z lišky, chodil po lese, nasbíral zelin
a vyhojil Ferdoše tak, že ani znamení nebylo, že byl
zabit. Když byl zase živ, řekl mu staříček: „Povídal
jsem vám, nechoďte do hospody a od kata masa neku
pujte; proč pak jste vyplatil zlě bratry, kteří katovi
patřili? Jděte a otcovi doneste te vody, a bude s vámi
přece ještě jednou dobře.“

Ferdoš šel a otcovi vodu divotvornou donesl. Ale
bratří na něj otcovi nalhali, tak že ho ani na milost
přijmouti nechtěl. Divotvornou vodu přijal, ale Ferdoše

15*
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poslal k svému zahradnlkovi, kterému přikaZal, aby ho
“hned utopil. Zahradník pozoroval, že Ferdoš není v ni
čem vinen, a proto nevěděl, co má dělat. Pomyslil si.
král se dívá z okna a chce vidět, až Ferdoše do ryb—
níka vhodlm; udělal rychle chlapa ze slámy, oblekl mu
šaty a vhodil ho tam. „Otec myslil, že'již jest po Fer
došovi. Zahradník ho zatím dobře u sebe skryl a dal
mu jíst a pít. Takto skrýval se po tolký čas, že natla—
čil 15 věder vína z keře vinného, který si hned na za
čatku vsadil a, bedlivě opatroval.

Najedenkrate ohlásil .se u krále princ z dalekých
zemi a pravil, že přichází z onoho zamku, který jeho
syn vysvobodil &jeho matka za manželku si vzal; potom
že odešel, aby donesl otcovi vodn divotvornou, ale že
už nevrátil se více. On že se po odchodu jeho narodil
a nyní že chodí světem, aby otce svého vyhledal.

Kral zavolal staršího syna a představil mu ho. Cizí
princ však pravil: „Poznám, jsili ty otec můj; hle, zde
mam klubko nití; tu nit přehodim přes vodu, a ty po
ní půjdeš ke mně; jsili spravedlivý otec můj, přejdeš
šťastně; nejsili otec můj, spadueš do vody a zahyneš.“
První syn opovšžil se a šel po té niti; když přišel do
prostředka, spadl a bylo po něm.

' Kral zavolal druhého syna, a_cizi princ zase pra
vil: „Jsili spravedlivý otec můj, přejdeš šťastně; nejsili
spravedlivý otec můj, nevstupuj na nit, sice zahyneš jako
bratr tvůj.“ I tento se opovažil, šel, spadl do vody, a
bylo po něm.

Cizí princ pravil: „Krali, žádný z těchto tvých opo
važlivých synů není otcem mým; maš ještě jednoho syna,
který jest otec můj; nevystavišli mi ho, dam všecko zde
vojskem svým zničit.“ — Kral prosil o milost a řekl, že
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třetí jeho syn jest již mrtev. Princ pak žádal aspon jeho
kosti vidět a mít. Král pospichal k zahradníkovi a roz
kázal mu, aby, možnoli, kosti z nejmladšího syna nalezl
a přinesl. _Zahradník pravil: „Nejmilostivější králi, ne
jenom kosti jeho, ale. živého nejmladšího syna a prince
dovésti mohu.“ Král: „Člověče, jeli nejmladší syn můj
na živobytí zachován, budeš míti u mne do smrti dobře;
jdi a- přiveď mi ho v tom okamžení.“

Zahradník odskočil a za malou chvíli přivedl mu
ho. Král _sradostí s nim pospíchal k cizímu princovi,
kterýž i jemu pravil,: „Jsili můj spravedlivý otec, krn—
čej směle po této niti, ani vlas s hlavy ti nespadneí“
Ferdoš šel a přešel šťastně na druhou stranu k synovi,
s kterým se objímali a vítali. Cizí princ radostně zvolal:
„Tys můj otec, a já jsem tvůj syn; přišel jsem tě hledat
a po tobě se.pt_at; matka má toužebně očekává tebe.“

Ferdoš se smířil s otcem svým, který se teprv nyní
přesvědčil, že starší synové jej obelhávali a že nejmladší
jest hodný; ale s bolestí poznal také, že starší dva za
trest utopili se ve vodě, když mu Ferdoš—vypověděl, co
a jak se bylo stalo. Otec ihned postoupil _synovi krá—
lovství své, kteréž Ferdoš dal řídit a spravovat zástup
cem svým, sám pak rozloučiv se s otcem, odebral se
s milým synem do svého království a ke své drahé man
želce, kdežto oba dva častokráte tu divotvornou vodu
pijávali a dlouhoi šťastně spolu živi byli.

44. 0“ kupeckóinvmládenci.

Byli rodiči, a ti měli jediného syna; syn ten byl
vychován ve víře helvitské, jako i rodiči. Syn byl ve
školách. Přišel k rodičům planetník, a dali si čísti synovu
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planetu. Planetnlk povídal jim, že jejich syn v 20. „roce
bude oběšen. Když přišel syn domu na vakace'),
rodiči mu řekli, že zvědělí z planety, že bude
oběšen v dvacatém roku. Rodiči byli emutnl a nevěděli
jine rady, než aby syn přestoupil na víru katolickou; ž e
ho nechti sice zhačovat, že mu necht!branit, ale
že mu to radí, kdyby se chtěl smrti uhájit. Syn
tak učinil, neboť sám byl bez toho již na to myslil, &
potom šel se učit kupectvi.

Když se vyučil, šel do světa horami, a tam seděl na
pni pacholek, který k němu mluvil: „Bi—utře,dalekoli
jdeš ?“ — Kopecký mládenec odpověděl: „Jdu si hledat
služba!“ — Pacholek povida: „Ja těžl“ — Kupecký pra
vil: ,Půjdem tedy spolem !“ ——Pacholek odpověděl: „Nu,
když spolem, tož. spolem; ale co vysloužime, všecko bu
deme mít napolo.“ — Kupecký mladenec na to svolil, a
šli spolem.

Když pak ili, přišli do jednoho města a hledali si
službu; ale nikde nenašli oba dva službu u jednoho pána,
a oni chtěli býti pohromadě. Tož šli od města k městu
a přešli patero měst, až potom přece dostali oba dva
u jednoho pana službu. Kupecký' mládenec měl větžl
službu a pacholek měl menší. I mluvil pacholek ke ku

. peckěmu: „Bratře, řekli jsme si, co který vyslouží, bu
deme míti všecko napolo. Mladenec kupecký zase svolil,
a výdělek svůj a výdělek pacholkův věrně mezi sebou
dělili.

Tož pěkně již spolu byli delší čas. Kupecký byl
právě ve svem dvacátém roce. Tu jedenkrate v neděli
přišli z kostela domů, a na toho kupeckého přišlo spaní;

*) Vakace t. j. prázdniny studentské.
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šel do zahrady, lehl si a usnul. Kupec se naň díval, jak
si tam lehl a zůstal u okna stat. Tuk němu, jak tam
spal, přišel starý človíčeka přinesl zlatý řetízek *),
zlatě kladívko a zlatý hřebík; dal spícímu mládenci ře
tízek na krk a hřebíkkladívkem do stromu vhlobil**),
a zavěsil. Mladenec spal, a kupec se nato díval oknem,
tak až ho mraz obchodil, co z toho bude. Jak mu
to ten starý člověk udělal, pěkně se od něho ztratil.
Jak se ztratil, myslil si kupec: „Můj Bože, co pak to
bylo?“ Nechal ho tam asi čtvrt hodiny a potom ho šel
budit k obědu. Jak ho obudil, mládenec povídal:
Oh prosím vás, pane, mohl jste mne nechat ještě aspoň
čtvrt hodiny; co jsem na světě, nebylo mi ještě- tak
dobře jako včil v tu chvílil“ — Pan mu povídal, jak
k němu ten staříček přišel, co mu dělal, a jak viselg'
potom šli hledat ke stromu, a pěkně to tam všecko le
želo. Kupec se ptal mládence svého, co to vyznamenáva.
Mladenec pak mu vypravoval, že byl v učení helvitskěm,
a rodiči že mu. dali planetu číst, z které poznali, že má“
býti v 20. roce oběšen, a radili prý mu, aby přestoupil
na víru katolickou, chceli se smrti uhájit; on že tak
učlnil a že jest tomu rad. Jak mu tak pověděl, pán
z toho viděl, že jest ten mládenec bohabojný a Bohu
milý, a'že to byl anjel Boží-sam, co ho tam zavěsil; a
povídal mu, “že by mu dal svou hezkou, jedinou dceru
za manželku, chceli.'Mladenec ale pravil, že nemá hrubě
ničeho, aby mu pan svou dceru dal. Ale pan řekl, že
necht si nema, že vidí, že jest správný a bohabojný, on
pak že má. všeho dost a že bude s dcerou všecko jeho.

*) V okolí Rožnovském:zlatou řetazku.
**) Vhlobiti t. j. vtlouci.
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Tož mládenecsebral též na to chuť a miloutu dceru“
si vzal za.-manželku. Jak si ji' vzal, povídal tatičkovi,
že by přec rad k svým rodičům se dostal, aby i oni vě—
dělí,jak a co je s nim, a že sei té smrtiobhajil,
kterou měl míti danou. Otec pravil. že může kdy
kolvěk odjet ke svým rodičům. On tedy vzal pěkně ženu,
dal kočár upravit, a jeli. Když přijeli do té hory, v které
se sešli on a pacholek na tom pni, pacholek povídal:
„Tož milý bratře, tu jsme se sešli; tys mne našel zde na
tom pni; včil jsi již vysloužil, a ja jsem" také vysloužil:
budeme se o tu službu dělit.“ Mladý pan povídal: „G_o
mame, to máme, o to se rozdělíme, vezmeme si všecko
napolol' — Pacholek pravil: „Můžeme si vzí'ti všecko
napolo, ale včil tys vysloužil ženu, a jak se o tu buv
deme dělit?“ -— Mladý pan pravil: „Kočár i koně, to
všecko jest tvojel“ — Ale pacholek povídal: „Milý bratře,
tu je ve všem možno dobře se rozdělit, ztoho ze všeho
bych mohl míti polovici, jak jsme se sřekli, ale včil jen;
jak o tu ženu se budeme dělit?“ —- Kupčik se velice-..
zarmoutil a řekl: „Bratře, víěli co, ja jsem di života
nedal, je jí ho ani bráti nemohu; neníli jinak, staň se
vůle Boží, a vem ty si ženu ,s'aml“ ——Pacholek važně
odpověděl: „Vidím, že jsi Bohu milýl“ a v tom se mu
ztratil. Ten pacholek byl sám anjel.

Mladý pan včil sim jel se svou ženou ke svým ro—
dičům. Jak přijel, rodiči ho nepoznali a nevěděli nic,
že jest to jejich syn. On se jim také nedal poanať dva
dny, žádal jich jen o byt na ty dva dny. Třetího dne,
jak se jim dal poznat, rodiči měli ztoho velikou radost,.
že k takovému štěstí přišel. Syn kazal rodičům všecko
prodat a sebral jich oba k sobě, kde nábožně a šťastně
ještě několik roků byli všickni pospolu živi.
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45.- 0 jednom, co všemu pernactvu rozuměl.

Byl jeden zahradník, a ten měl devatero děti, a
same chlapce. Nejstarší z nich již měl 17 roků, a bylo
mn Jan. Otec mu řekl: „Milý Jane, ty jsi již v za
hradě pracovat naučený, již sobě můžeš jít ve světě
štěstí hledat.“

Milý .Jan chodil, ale nikde nedostal práci 'v zahradě..
Dal se on potom sloužit njednoho sedlaka za pa
cholka. a sloužil tam pořad tři roky. Na čtvrtý rok.
na podzim poslal ho ten sedlak dělat letinn*). On se
sebral a šel do toho. haje. I viděl on tam tlustou lípu
bez vrchn, a ta 'byla celá omladím obros-tena. Vy
leal na tu lípn až na samý vrch. Když vylezl na tu lípu
bez vrchn, stonpnnl sobě na prostředek na ni. Ta lípa
ale byla prachniva prostředkem. On tou. prachlinou
zalomil a spadl dolů do lípy. Tam spadl ale na samé
hady, a ten had se žádný nehýbal. Již tam byl tři dny
a tři noci, a žádný o něm nevěděl.

Na to ale vrchem lezl veliký had a jak lezl, uviděl
tam toho pacholka a díval se na něho, co tam děla. Pa
cholek _zase měl strach, že ho ten had pohltne. Ale had
se potom obratil hlavou ven a spustil ocas dolů. Když
se ale pacholek ocasu nechytil, had se zase zpátky na
něho dival a spustil mu po druhé ocas tak nízko, že
se ho mohl rukama chytnout. I chytnnl se ho pacholek,
a had ho z te lípy vytáhl. Potom -řekl had k pachol
kovi: „Víš ty co, já jsem 'tebe teď z té lípy vysvobodil,

"') L e tin a : zelené haluzí.



234

ty pak mne zas včil musíš od m6 smrti vysvobodit,
nebot mám od svých spoludruhů přijít k za
štípaní; přenesešlimne do teho druheholesa kjedně
studnici a hodíšli mne do té studnice, budu od smrti
osvobozen, a potom, co budeš žádat, ja se ti za to od
měním.“

Milý pacholek sebral hada na ramena a nesl ho
k té studnici; ale velice pod ním slabnul, proto že byl
těžký; již sobě ani netroufal ho tam donést; -——alehad
trochu zlehknul a řeklmu: „Jenomtrp, již to brzy
bude, donessš mne!“

Když přišli k té studuici, jak ho měl se svých ramen
do ní shodit, had mu řekl: „Jestli chceš, dam ti také
dorozumění, že všemu pernactvu rozuměti budeš, ale u
dnému to vyjevit nesmíš, nebo kdybys to vyjevil, j enom
dotud živ budeš“ Potom vhodil pacholek hada do
té studnice. '

Když ale šel zpatky od té studnice jednou silnicí,
přišel pod hrubý strom; na tom stromě seděla straka
a pořád křičela: „Kdo prvý pod ten strom pojede, toho
hrom zabije.“ — Milý Jan poslouchal toho hlasu a utíkal
pryč z pod toho stromu dolů tou silnicí.

Jel tam hrabě na kočáře; když Jan toho hraběte
potkal, řekl mu: „Milostivý pane, nejezděte pod ten ve
liký strom, sice by vás zabil hroml“ - Hrabě mu ale
řekl: „Jdi ty blázne, co jsi snad rozum ztratil,- že mne
chceš vystrašit?“ — Jan mu řekl: „Milostivý pane, jen
zůstaňte se mnou a pošlete tam kočího s koňmi, budete
vidět, co se stanel“ I poslal hrabě samého kočího s koňmi.

Kočí jak přijíždělk tomu stromu, tu se oblisklo,
a hrom udeřil na kočího, že hned i s koňmi zůstal
mrtvý. ' '
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Hrabě jak to viděl, že je to pravda, sebral milého
Jana s sebou ke dvoru a vyptaval se ho, co je za ře
meslník. On mu řekl, že je učený zahradník. Hrabě mu
povídal: „Vidíš, ja mam starého zahradníka doma, dém
mu pensi,a ty odebereš svou službu od něho.“

Když byl Jan zahradníkem u hraběte, hrabě ho měl
ve velké važnosti, že za krátký čas zahradu do takového
pořadku přivedl, že se hraběti všecko líbilo.

Na ten čas odjel hrabě k svému bratrovi na 14 dní
do hostiny, jenom jeho dcera Františka zůstala doma.
Jak ale otec hrabě odjel, mila Františka pořád s Janem
po zahradě se procházela a říkala mu, že jestli by se
mu líbila, aby jenom řekl, že ona sobě jinšího žadného
nepřeje jen jeho, kdyby jej mohla za svého manžela do
stati. — On ji pravil: „Nedělejte ze mne smíchu, ja jsem
také tak Boží stvoření jako vy!“ —Ale ona mu na to
řekla: „Víš co, když mi nevěříš, tak sobě udělame "spo
lem slib, neboť ja jiného žadného míti nechci než tebe
samého.“ —-Udělali oni spolem ten slib. Jak ale ten slib
udělali, ona “mu řekla: „Ja si tebe prv vzíti nemohu, až
můj otec zemře, nebo můj otec k tomu, zaky je živ'),
nesvolí.“ -—Jan ale na to řekl: „Vždyť je otec vaš již
starý, on již tak dlouho živ nebude, myslím, že my ho
přečkame honem.“

Na to ale v krátkém čase přijel hrabě domů. O tom
slibu žadný nic nevěděl; ale od toho času mila Františka
každý den musila za milým Janem do zahrady dojíti.

Za nějaký čas hrabě to zpozoroval, že jeho dcera
Františka by zahradníka chtěla; rozlítil se nad tím tak,
až padnul do nemoci a za krátký čas zemřel.

*) Zaky je živ t. j. 'zakud, pokud živ bude.
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Jak ale hrabě zemřel, Františka dlouho smutku ne
nesla; již pořad Jana nabízela, aby si ji sebral. Najeden—
krat měli spolu svadba. Po svadbě za kratky .čas pro-*
chazeli se po své zahradě. Přišli pod jeden.. strom do
chladku a tam se posadili. Ona mu řekla, aby jí dal
hlavu na klín, že se.-mu bude v ní přebírat Když se
mu v ní přebírala, letěli dva vrabci jeden a jedné, druhý
a druhé strany proti sobě. Ten jeden tomu druhému
řekl: „Bratře, odkud letíš?“ — Druhý mu odpověděl:
„Byl jsem sedlákům v stodole na, ovse, tam ho právě
mletili; jeden po mně udeřil cepem, kdybych nebyl ule
těl, byl by mne zabil.“ — Ten prvý mu řekl: „Máš
štěstí, maš štěstí, má štěstí!“

Jan se tomu usmal. Manželka ale, když viděla, že
se usmíchnnl, ptala se ho, čemu se směje. On jí
zkrátka odpověděl,že ničemu! — Ale ona naň vzala
zlost, že se přece čemnsi musil vysmívat, snad že jí?

Od toho času již ve velké mrzutosti s ním byla a
pořád ho vyháněla z hraběcího dvoru, když jí nechce po—
vědět, proč se smál. On jí na to povídal: „Mila Fran
tiško, kdybych tl pověděl, čemu jsem se smál, byl b y ch
jenom doty živ').“ Onamu nato řekla: „Jenom se
rozmyslil“ .

Ichodil po dvoře smutný, a kuram **) sam pořad
pšenici nosil. Ty kury 'již ale o tom věděly, že s jejich
dobrým pánem je zle, a pořád sobě naříkaly: „Oh Bože,
když my pozbudem tak dobreho pana, již na nás žadný
tak dobrý nebude.“ — Na to přiběhl kohout mezi ně a
povídal jim: „Co se toli starate, což se našemu panovi

*) Byl bych jenom doty, t. j. dotud, živ.
**) Kury :: slepice.
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může stát? Kdyby pán jenom byl chytrý a vzal na pani
karabač a doni karabačem dral, až se toho od
řekne, že víckrát nechce vědě-t, čemu se smál; jistě by
potom dlouhé časy mohl se svou pani spokojeně žít!“

Milý Jan uposlechl kohoutovy rady, vzal karabač
pod plůšt, běžel k Františce na vrch do jejího pokoje
a řekl ji, chceli vědět, čemu on se “byl smal. Ona mu
odpověděla: „Ovšem že chcil“ ——On vzal karabač' a hla
dil ji tak dlouho, 'až se mu nadobře odřekl'a, že vic
krat nechce vědět, proč se smal, a že dokud živi budou,
nebude se na něj hněvat. A od toho času žili spolu spo
kojeně až do smrti.

46. Voják Vilém.

Byl jeden velmi bohatý kupec, a ten měl jen je
diného syna jménem Viléma. Jak měl Vilém pět roků,
dal ho otec učit do škol. V šestnáctém roce ale psal o
něj, aby přišel domů. Jak domů přišel, řekl mu otec:
„Již více učení nepotřebuješ, a ja mám pro tebe moc
práce doma.“ — Vilém ale “pravil: ,Tatíčku, ja se radě
]: vojenskému stavu dám, mně se to naše kupectvi do—
konce nelíbí.“ — Otec když viděl, že Vilém nema chuti
kupcem býti, propustil ho k vojenskému stavu, a on hned
šel a dal se odvést.

Chytrý a obratný byl, tak že za krátký čas stal se
desatnike'm a šikovatelem. Potomhned psal
otcovi o—"penize,že jest šikovatelem a musí své spolu
druhy uctít. Otec ztoho měl radost a poslal mu

Qoněz, co požádal. *Na to Vilém hned od toho času za
čal být lehkomyslným a. často na otce o peníze písaval.
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Otec mu vždycky peníze posilal. Najednou ale psal, že
toli a toli peněz potřebuje, že se má dostat za plukov—
níka. Otec již mu byl velice moc peněz vydal, a syn
zas o toli psal; tož řekl otec svojí manželce: ,Nechceli
pak nas Vilém obelhavať?“ — Ale maměnka Vilémova
měla _měkčí srdce a prosila manžela sveho, aby mu ty
peníze poslal. Ale otec měl z toho lepší rozum,
sedl na kočar ajel do toho města, kde ten pluk ležel;
chtěl se přesvědčit, jeli pravda, co mu jeho syn Vilém píše.

Když tam přijel, ptal se jeho příjmenem na pluko
vníka., kde by ostával? Ale žadný o plukovníku toho jména
nic věděti nechtěl; _potom šel_sam k pravému plukovní
kovi toho pluku a prosil ho, zdali on neví o jeho synu
Vilému. Plukovník mu řekl: „Veš syn slouži u jedné
setniny meho pluku, byl již čikovatelem, ale včil je
zase sprostým'). Hned poslalposilku**) s nim
k jeho setuiuě. Když tam otec přišel, syn byl právě na
stráži. Šikovatel chtěl ho dat vystřídat*"), ale za
rmoucený otec pravil: „Již jest večer, včil ho nemusíte
vystřídat, budu míti dost času, až zejtra rano jej vidět;
zatim budu na něj ve vojarněf) čekat.. ---—Ale Vilé
mův dobrý přítel čel mu zvěstovat. že ho otec čeká
ve vojarně. Vilém se toho ulekl a odpověděl.: „Ach můj
dobrý otec mne nikdy více neuvidí; jenom bratře, nic
mu o tom neříkejl“

Jak přítel jeho odešel, Vilém právě nastoupil
stráž H). Když na stráži stal, přemýšlel, co má dělat,

*) Sprostý, zkrátka také muž.
**)Posilka:0rdonanz.

***)Vystřídati t. j. ablósen.
+)Vojárna t. j. kasárna.

H) Stráž nastoupiti, denPosteneinnehmen,beziehen.
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že to proů bude veliká hanba, jak ho otec tak uvidi.
Již by si byl brzy zoufal, a zvolal: „Kdyby mne radií
čert hned vzali“ — A čert se _vtom okamžení u něho
zjevil a povídal mu: „Ty snad chceš jít se mnou ?“ -—
Vilém odpověděl: „Ovšem že chci jen mi musíš všecko
schystat, co budu potřebovat.“ - rt pravil: „Co chceš
míti, pověz, viecko ti přinesu !“ —- Vilém kázal: „Tož
mi přines důstojnické šaty a helmu—*) dukátů.“
-—Čert v okamžeuí mu to donesl. Vilém to vzal a po
vídal: „Víš ty co, včil ty musíš za mne na stráži stát,
já půjdu napřed svým přátelům dluhy zaplatit, a jak potom
přijdu, půjdem spolů.“ Čert na to svolil, ale jak na' sebe
bral vojenskéšaty, nemohl to řemení nijak na
sebe křížem dát a řekl Vilémovi: „Já. to seberu
všecko na jedno ramenol“ — Vilém mu pověděl. „Seber
si to, jak chceš, já za tebe trpět nebudu.“ — Čert to se
bral na jedno rameno, a pušku k plecím**). Vilém
oblekl se do šatů důstojnických _a utekl pryč.

Po dvou hodinách šli stráž vystřídat. Třídník ***)
viděl, že voják nemá své věci v pořádku. na sobě. Šel
zpátky a hlásil to desátníkovi. Desátník poručil, aby ho
nechali stát až do rána. Tak se stalo.

Ráno ale, jak ho. šli vystřídat, voják se ozval, že
to nikde'nestojí psáno, aby muž šest hodin po sobě na
stráži stál. Desátník mu odpověděl: „Proč nemáš řemení
křížemí" -—Voják se vymlouval, že on nemůže mít ře
mení křížem, proto že je čert; ale aby mu radě vydal
toho, za kterého stál, že se jmenujefWilém. Desátník za

*) Helma čilipřilba přílbice.
**)Pušku k plecím, čilizkrátkaplecovať:Schultertl

***)Tří—dník,střídníkzder Gefreite.
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tu daremnou řeč chtěl ho poslat do vězení. On ale
jak viděl, že ji'stotně do vězení s ním chtí jít, pravil.
aby mu sezouli jeden bot, když nevěří, že je čert.
Jak mu ale začali bot zouvat, poznali, že je skutečně
čert a že má koňské kopyto. On jim povídal: „Prv jste
mi nevěřili, včil již víte; ale je také s vami vojáky již
nechci vícekrat ničeho-mít. Již mne jednou jeden vojak
poslal do vojérny a dal mi pravo, že si mohu každého
vojaka vzit, kterého uvidím klečet; sedm roků jsem tam
čekal a žddného jsem klečet neviděl. Tomu zase, za kte
rého jsem na straži stůl, dal jsem v noci důstojnické
šaty a helmu dukátů, a také" mi utekl. Nechci s vámi
již víckrat ničeho míti“ —-To'řekl a ztratil se.

Vilém ale utíkal pořad horami, až se dostal přes
hranice k jinňímn krélovi. Tam se hned ohlásil, jestli
by ho k vojenskému stavu přijali. Ti, když viděli, že je
důstojníkem, hned ho přijali. Vilém ale včil, jak se tam
k vojskudostal, docela svou povahu převrátil
a své zvyky. Učený a chytrý byl dost, a v krátkém
čase dostal se za setníka. Šťastně se mu vedlo,
i sům král 'ho měl velice rad, a tak do šestého roku
své vojenskéslužbypostoupilaž za podpluko vníka*).
Jak ale tím podplukovníkem byl, kralova dcera chtěla ho
míti za manžela a jedenkrát s ním i přišla“ na řeč.
Otec kral to hned spatřil, předvolal ji k sobě a pravil:
„Co bys ty sobě chtěla cizozemce vzít? Počkej,
šak ja vůs rozvedu; mam včil právě s jiným králem 'vy

kazanou vojnu, V,“ma tam prvého pošlu a málo vojska
mu déml' 1;

Kralové dcera to Vilémovi všecko vyložila, co jí otec

*)Podplukovník čilipůlplukovníkzbrigadér.
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řekl. Ale Vilem ji odpověděl: „o vždyť ji. do vojny raa
jdu a doufam, když mi bude Pán 'Bůh napomocen, že
s malým vojskem mohu také zvítězit.-“ -—Za kratký čas
kral jej do te vojny" poslal, ale přece sám se svým voj
skem za ním na posilu šel. Vilem začal se s tím_
cizím vojskempotýkat a v kratce je' do jeho zemi
potlačoval. Kral, když to viděl, že Vilem tak chytře
jedna, nechal zatáhnout své vojsko na předek a Viléma
s jeho vojskem kAzal tahnwť ' zpatky a řekl mu: ,Včil
již vidím, že mi spravedlivě děláš, a že ve svém vojsku
chytřejšlhovojevůdce') nemam nad tebe; proto
ti svoluji,co bys moji—dceru za'svou vlastní
choť dostal.“ ——Vilém byl ztoho velice po
těš-en a chtěl znovu se svým“vojskem proti nepříteli
tahnout; ale nepřitel, jak viděl, že Vilem jde ku předu,
hned žadal krale o milost a přislíbil mu to všecka zemi,
jak daleko v jeho kralovstvi byli. Na to kral sebral
všecko své vojsko zpatky, předvolal hned svou dceru a
řekl jí: „Vicki-at ti zabraňovat nebudu; chceřli, můžeš
si Viléma za manžela nití.“ Ona na to s radostí svolila.

Než se měla svadba strojit, Vilém psal svým rodi
čům domů, aby přijeli na jeho svadba s princeskou, že
má. býti .kralem. Otec, jak to psani přečetl, řekl své
manželce: „Ten darebak nas chce ještě znovu obelhavať;
ale již může obelhavat jak chce, věřit mu nebudeme.“
Ani mu nic neodepsali. '

Vilem, když dlouho psaní nedostaval, prosil krale,
aby ho propustil k otcovi. Kral ho Hned propustil, a
Vilém se odebral na cestu, vzal s sebou půl setniny voj
ska, ale sám jel v “královském kočáře k rodičům. Když

*) Vojevůdce t. j. general.
Kulda. I. 16
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přijeli do jedněch velikých hor, tam se sdržoval—izboj
nici, ti se hned začali s jeho vojskem potýkat a přemohli
ho. Vilému, co měl jaké majetství, všeckoode
br'ali, i ze šatů královských ho svlekli. Vilém jich prosil,
aby muaspoňnějakýhéb') dali, co by nah k otcovi
nešel. Dali mn staré nohavice. roztrhaný pléit a učí
panon čepici**). Tak Vilém žtaatně až do domu
svého otce přiiel.

Maměnka ho hned v bráně poznala a řekla mu:
„Ty, trhane, vidíš, jaka ty nás obelhával! Ale je ti
povím, radií jdi do chlévka, aby tě otec neviděl, zaky ***)
jéti jinšl šaty spravím.“ Na to otec vyšel ven, přisti—
hnul milého Viléma, vrétil se do světnice,vulka
rabéč a nejprv mu dobře vyřezal a potom ho samodal
do cblévka zavřít, aby ho žadný neviděl. Otec byl tak
rozhněvaný, že Vilém ani na to nemohl pomyslit, aby se
vymluvil. Dali mu lepši šaty, a otec mu poručil, že včil
musí za pokutu svině péct.

Vilém se neprotivil, že mu otec kanal; hned na
druhý den zajal stédo a hnal na pastvisko. Na
tom pastviskn chtěl ten užipaný dobytek vojenskému po
řádkuučit, otec naň pozdaleka pozoroval. Jak
přihnal domů, znovu mn karabéčem vypréšil, že snad
tak umi napésat. '

Vilém teprv řekl otcovi: „Vy mi nevěříte, že mám
býti krélem, a nevíte, co mne za neštěstí potkalo; mne
tam v těch horach zbojníci obrali, vojsko mi pobili, a ja
jsem ještě rad, že mi aspoň život darovali“ —Otec mn

*) Hah čili baby, všeliké špatné staré šaty, hadry,
cáry (Jungmann).

“) Ušípana t. j. ušpiněna čepice.
***)Zaky: zakud, pokud, až.
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odpověděl: „Tebe pořád zbojníci okradaji, hned jak jsi
ode mne z domu odešel. Můžeš, ty mi, jak chceš, lhát,
věřit ti přece nehoda:“ ' '

Na to ale mily Vilém psal své nevěstě princezně
psaní, jaké neštěstí ho v těch horach potkalo a jak se
ale má. u otce, který mu dokonce věřit nechce, že mi.
býti králem; aby sobě sebrala víc vojska než on měl,
aby vzala pro něho šaty a přijela k otcovi; když ale
k otcovi'přijede, aby nechtěla žádného jinšího ke stolu
sloužit jen jej.

Princeska sebrala mnoho vojska a krásně šaty a
jela k otcovi. Když přijela do těch hor, obklíčilo její
vojsko všecky zbojníky a postříleli jich. Tak přijela
šťastně k jeho otcovi.

Když přijela k otcovi, Vilém pravě hnal svině a pole
domů. Ona ho hned poznala; otec ale stal ve své sklad
nici kupecké a díval se, co ta princezna před jeho domem
stojí. Ona pak hned naň volala, že to je jistě ten kupec,
ke kterému jede, a pověděla mu jméno i příjmění jeho.
Potom ho prosila, že by se ráda u něho se dva se tři
dny zdržela, co—by jí ve svém domě obydlí popřal. Kupec
hned všecky své čelediny poslal, aby jí všecky věci do
světnice odnesli, a kázal velikou hostina pro ni strojiť;
neboť měl z toho radost, že princezna v jeho domě hý
vati chce a že straž vojenska před jeho domem stati bude.

První jídlo na_stůl nesla služka. ' Princezna ale hned
žádala,že nechce mít žadnóho jineho sluhy
než toho, co ty svině! pase. Otec se ale styděl, že je
Vilém velice otrhaný, hned, běžel do druhé světnice, se
bral čisté šaty a chtěl, aby se Vilém oblekl. Ale Vilém
nechtěl jen v těch potrhaných šatech sloužit. Otec mu
přikázal, když to jídlo ponesena stůl, aby se obratně

16'“"
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při tom zadržel, aleVilémpřijda'ke stolu, pře
padnul a roztřepai to všecko. Otce za to byla
hanba, zavolal Viléma stranou a hřešil mu, nemdželi
'býti obratnější. *

Potom nesl druhé jidlo na stůl — ale princezně ho
'by'lo líto, sebrala se od stolu a dala zavolat milého Vi
léma a dala mu venku obléci princeské šaty, co otec
jeho nevěděl. Potom napřed šla Ona do světnicej a za
ni přišel Vilém, padl před otcem na kolena a prosil ho,
aby mu odpustil, co ho prv obelhaval. Otec se zradoval
a rad mu všecko odpustil. Vilém pak _řekl otcovi, aby
co ma jaké'majetstvi doma, všecko prodal a jel s nim
ke dvoru královskému, že co bude potřebovat, všecko
bude mit. Otec i matka sprodali všecko, sedli s nimi
na kočar a jeli ke královi. Když tam přijeli, hned se
svadba strojila, a Vilém s Teresii “byli sezdani a dlouho
šťastně živi.

47. 0 jednom kyrysarovi.

V jednom městě byli na ležení k'yrysaři, kterým se
tam velice zle vedlo. Dvanacte z jich se umluvilo, že
uprchnou: tři desatnici a devět sprostých mužův.

Úmysl svůj skutečně vyvedli, a když juž byli hodně
daleko, povídal jeden z nich k ostatním: „,Bratří podi
vejme se, zdali za námi nejedou.“ — Druhý z nich slezl
s koně a vylezl na vysoký strom, aby se v krajině *po
Ohledl. I volal se stromu dolů: „Ba, že nás hledaji;
ale nedostanou nas, neboť jsme daleko před nimi!“ Po
tom zase slezl se stromu na koně, a všichni v nejmož
nější rychlosti ujlžděli dále.

o,.
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Jeli až do noci„ Nejstarší z nich pravil: „Bratři,
kam pak pojedeme na noc? Tuto jsou samé hory a.
lesyl“ — Zase jeden z nich vylezl na strom, aby se po
nějakém světle poohledl. Uviděl světlo a volal na své.
spoludruby: „Dejte pozor, budeme se držet v tu stranu,.
kam šavli hodím, nebo: v tu stranu spatřují světlo.“

Hned potom dali se všickni v tu stranu „a přijeli
k velikému staveni v pustých horacb. Na první pohled.
poznali. že to jest velikánský hrad, kterýž byl otevřen.
1 vjeli do. něho a zavedli koně své do konírny, kde bylo
pro 12 koní obroku nachystáno, a sami pak vešli do
jizby, kde byl stůl pro 12 osob vystrojen, tak že se jen
všickni mohli posadit ajíst; ale živé duše nebylo nikde
k spatření. „Bratří,“ pravil jeden z nich, „mameli se do
těch pokrmů a nápojů děti?“ — „Což bychom nejedli,“
odpověděl nejstarší; ,co. z toho bude, budemli za to
muset několik zlatých platit?“

Zasedli si a pochutnavali si. Když pak se najedli
a napili, přišmatlala se k nim stara čarodějnice a po
zdravila jich řkouc: „Šťastný dobry večer, panove, vítam
vas v tomto našem slavném hradě. Dobřeli vam chut
nalo?“ — „Chutně jsme pojedli,“ odpověděl jeden z nich
jménem všech ostatních, „jen že jsme měli strach, jak se
nám povede.“ — „Nebojte se. ' nebojte, těší mne, že jste
se po daleké jizdě občerstvili,“ doložila čarodějnice a
hned pokračovala dale mlnviti: „Včil vam bez pochyby
bude zapotřebí dobré postele, abyste líbezným spankem
zotaviti se mohli. Ve vedlejší jizbě naleznete 12 postelí
a 12 skřínek s věcmi _převzacnými. Do postelí pro vas
ustlanycb můžete si lehnouti, ale do skřínek nezamknu
tých nesmí se žádný z vas pod přísným trestem ani po
divati.“ _.-'_t
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Viickni šli do vedlejší jizby. a čarodějnice dala jim
dobrou noc a odešla protějšími dveřmi ven.

Bino, když vstali, bylo již všecko dobře pro ně
připraveno; umyvadlo s vodou, ručník a snídani pro kaž
dého. Po snídaní rozmlouvali o rozmilěm hostinství,
kterého se v hradě tomto nenadali. Pak hovořili o roz
ličných věcech, až přišli na ty skřínky a na věci vzácně,
co v nich býti mají. Mnozí jevili velikou zvědavost a
všetečnost; několik z nich bylo slyšeti, že se dnes na
večer již nezdrží, ale že otevrou skřínky, aby viděli, co
v nich jest. Někteří však napomínali jich, aby toho ne—
dělali, že by toho mohli pykati.

Měli na hradě po celý den příjemný život; dobrý
oběd a dobrá svačina i večeře výborně '.jim chutnala. Po
večeři opět šli do ložnice a ulehli do lůžek svých.

Ráno již jim slunko jasně svítilo do oken, ale ni
kdo z nich se nehýbal. Nejstarší vstal a volal na ostatní,
aby vstávali, , že již jest čas. K jeho slovu vstali však
toliko ještě dva jiní, ostatní se ani nehýbali. l šli ti tři'
k lůžkdm jejich a nalezli všecky mrtvě. Všichni se polokali
a šli do konírny podívat se na koně své. Ale i tam na
lezli 9 koní mrtvých, a to pravě ty, co patřili kyrysa
rům mrtvým.

„Co budem dělat?“ řekl jeden z nich; „musíme
odtud odjet; zde, kde naši soudruhově zbynuli, nic by
nás více netěšilo.“

Vrátili se opět do jizby, kdežto bylo již jenom pro
3 muže snídaní připraveno. I sedli a snídali. Po snídaní
přišla opět čarodějnice a pravila: „Vidíte, přatelě, hříina
vietečnost připravila těch devět o život; nemohli to sně
sti, o půl noci vstali, otevřeli skříně a hlídali do nich;
sotva že pak lehli, zastihla jich smrt nama. Kdyby se
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byli tak podle rady mé dobře chovali jako vy, mohli
jste vilckni dobře vypadnouti a třebas po celý rok na
hradě tomto spokojeně žíti. Nyní pak již vidím na vas,
že vas tu nic nebude těžit, že byate radi odjeli.“ -—
„Ano,“ řekl jeden z nich, „bojíme se déle zůstati na
místě tomto, kde naši soudruhové nahlou smrtí umřeli.“
-'- „Bati se ničeho nemusíte,“ pravila čarodějnice, „ale
když se vam to zde již nelíbí, ja vés nedržím, jděte si,
kam chcete. Nežli však odejdete, podívejte se teď bez
strachu a bez nebe'zpečenstvi každý do skřínky své a věci
v nich se nalézající vezměte s sebou na pamatku. Mohou
vam býti velmi dobry.“ —

Kyrysaři balí. se na počatku skřínky otevříti, majíce
smutný příklad soudruhů svých na očích. Když pak jich
čarodějnice opětně ujišťovala, že mohou bez bázně skřínky
otevříti a vzácné věci pro ně nachystané vzítl, osmělili
se a otevřeli jich.

Prvni vyndal ze skřínky své klobouk, o kterém
mu čarodějnice pověděla, že má takovou moc, že toho,
kdo si ho posadí na hlavu, žadný nemůže vidět.

Druhý si vytahl' ze skřínky své plašt, o kterém
čarodějnice vyjevila, že ten, kdo si ho obleče, může tak
vysoko do povětří vyletět, jak mu libo. 

Třetí vzal si ze skřínky své pytlík, který měl ta
kovou moc, že když se jim zatřepalo, hned pokaždé lO du
katů v něm býti musí.

Čarodějnice se s nimi rozloučila, oni se jí poděko
vali za hostinnost i za dary užitečné, osedlali si koně
ové a vyjeli z hradu toho s Pauem Bohem.

Jeli dlouho a na cestě si povídali, jaké to bude
dobré živobytí s těmi darovanými věcmi.

Za několik hodin přijeli do jednoho velikého města,
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u_bytovalise v hospodě a ptalise, co by tu bylo no
vého. Hoapodský odpověděl: „Nic než to, že mame prin
cesku, ktera nesmírně rada v karty hra a která si přeje,
aby někoho měla, kdo by s ní hral. Jeu že'každého
obehraje a pak ho- pruty da vyhnat ze zámku svého.“
Tu si pomyslil kyrysar, co měl ten pytlík: ,Počkej, já
tě dostanul“ A hned se sebral a šel do zamku. Tam se
dal u princesky oznámit, že by s ní hrál v karty. Druzí
dva zatím v hospodě dobře jedli a. pili.

Princeska se zaradovala, že zase jednou někoho má.,
s kým by hráti a koho by obehrati mohla; hned jej
k sobě připustila, a dali se,do hry. Milý kyrysar pro
hrával; ale nic si z toho nedělal; nebo když prohral,
zatřepal pytlíkem a měl. zase deset dukátů; a tak pořad
prohraval a pytlíkem potřepaval, tak že se tomu prin
ceska až podivila. Myslilat sama u sebe:—„Kde pak ty
těch dukátů pořad bereš? Měchn nemtš u sebe stati a
peněz maš pořad dost; jak pak ty to dělaš?“ — Davala
pozor na něj a vypůtrala, že potřepava pytlíkem na klíně,

' z něhož pak dukaty vybírá.. Mělať již veliký měch du
katů vyhraných, a přece jej zcela obehrati nemohla. Pře
mýšlela, jak by ho o ten čarodějný pytlík připravila.

„Včil si trochu odpočiueme,“ řekla a vyšla do druhé
jizby, odkud přinesla dvě sklenice vína. Jednu podala

' jemu a z druhé sama 'pila, nebot byli unavení a museli
se posilniti. Své víno nechala čisté, do jeho vína pak
dala uspávacího pračku. Připila mu na zdraví, a on vy
pil plnou sklenici od razu.. Za chvíli však byl velice
ospalý, tak že se skacel „a.svalil pod stůl a tvrdě spal;
a to bylo jeho neštěstí; nabeprinceska mu pytlík-čaro—
dějný odebrala a pódo'bný'pytllk dala mu na to místo a
do něho 10 dukatů.
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Když se prospal, řekla mu prineeska: _„Včil budem
zase brttil“ ——Hrůli, dokud ma.-dukaty; jak mu jich
ale pochybilo, třepal a zase třepal pyůlíkem, ale nadarmo.
Princeska pravila: „Brachu, když nemaě peněz, jdi; ale
tu hanbu, ktera se jiným stávala, tobě neudělám; tebe
nedam ze zámku vyhnat, proto že jsem mnoho peněz od
tebe vyhrala. Odejdi v pokoji.“

Odešel celý zarmoucený k soudruhům svým. Ti ho
již zdaleka vítali a volali: .Nu, bratře, jak se ti vedlo?“
— „O bratří, zle—tuze zle; toho pytlíka více nemam,
toho jsem pozbyl.“ -—Soudruzi: .To je zla věc; jak pak
včil budeme živi? Tady jsme dlužní za jídla a nápoje &
nemůmě čím' bychom zaplatili. “

Ten, co měl plašt čarodějný, řekl: „Víteli co, bratří,
ja se šlakovitě pomstím na té babě šejdířske.' ——„A
jak?“ byla otazka.——On odpověděl: „Tak se pomstím.
Ty mi půjčíě svůj-klobouk, aby mne nikdo neviděl, a ja
si obleču svůj plášť. Jak mile půjde princeska do ko
stela, chytnu jí, vyletím' s ní do povětří a zanesu ji do
pustých končin tak" daleko, že odtud nikdy netrefí do

země své.“ „Ano, to bude zaslouženým trestem pro.ni," — vzkřikli dva ostatní.
Ten třetí hned přijal klobouk a oblekl se do svého

pláště a číhal na princesku Když ila po ulici, chamt
ji,a azaletěl s ní daleko do?-_pugtých hor a tam ji pustil
na- zem vedle hrušky. Na & hrušce bylo krasne ovoce.
I prosila princeska kýl-nero., aby na strom vylezl a za
třepal, že by jedla. -—'-»„Víčli co,“ řekl voják, „v te věci
ti jeětě udělám po vůlí?“ Ovšem byl tak chytrý, že klo
bouk i plašt čarodějnýnenechal dole, ale vzal viecko

's sebou na strom zhůru, položil si obojí na konar
(panohu, haluz) a třepe! hračkou co síly měl. Ale na—
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stojte, klobouk i plášť spadly první dolů. Princeska si
klobouk v rychlosti posadila na hlavu, pláštěm se oděla
a byla ta tam—v rychlosti, nešli se kyrysar na stromě
z leku svého vzpamatoval; on nyní zůstal samoten v pu
stých horách.

Co měl dělat? Stál jako ten strom vedle něho —
jako hromem omráčený a neměl ani pláště ani- klobouka
čarodějneho. více. „Oh, kam se poděju ?“ naříkal a cho—
dil po horách. V smutku a zármutku svem sebral něko
lik hrušek a snědl je. To pak bylo druhé velike neštěstí
pro něho. Nebo sotva hrušky snědl, vyrostly mu z hlavy
neslýchané veliěanske tohy, tak že se v lese s nimi ni
kde ani obrátit ani pohnout nemohl; všady zavadil a ni
kterak“ nemohl prolézti. S velikou prozřetelností a s mno
hým namáháním prodral se kus cesty a přišel k veliké
jeskyni, v kteréž bydlil poustevník, a ten se jmenoval
Vítr. Kyrysar pravil: „Příteli, pomozte mi z hory a
doprovoďte mne do vlasti měl“ —Vítr: „Nejsem tak
silný, abych vás do vlasti donesti mohl, ale jděte k mému
bratrovi, ten jest silnější Vítr, on vás tam snad do
nese.“ -— Kyrysar: „Rád bych k němu šel, ale nemohu
se pohnoutil“ — Vítr: „Nezůstává daleko odtud, tamhle
v tu stranu, jděte jen, jak můžete, k němu, On vám snad
pomůže od těch rohu.“

Kyrysar protlačoval-.se, 'jak mohl, a přišel celý upo
cený k druhé ještě většíješkyni, v nížto bydlil starší
bratr Vítr. Kyrysar padl předním na kolena a prosil
ho, aby byl tak laskav a jej _do vlasti jeho donesl. Starší
Vítr: „Mohl bych ti pomoci, přítelíěku, ale ne tak lehce,
jak se ti zdá; musím se jít eptat k'Hospodinu, jak silný
vítr fuěeti má. Budeli mět. fučeti takový "vítr, že bude
stromy s kořeny kácetl, dostaneš "se do 'vlasti- své; bu
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deli mět jenom slabě fučeti, nepřijdei tam, nebot jest
to daleko; počkej chvilku, ja přijdu hned.“

Vítr se šel optat Hospodina, jaký vítr ma fučet, a
pan Bůh mu rozkázal, aby fučel silno. Když pak se na
vrátil, ptal se ho kyrysar: „Jak je?“ -- Vítr: ,Dobh;
silný vítr ma fučeti, dostaneš “se domů. Ale vlili co,
tuto stojí jabloň, vylez na ni, utrhni si jablko, rozkroj
ho na 4 díly a jez; potom jablku tl spadnou ti veličen
ské rohy.“

Kyrysar se zaradoval a ruěe vylezl na jabloň, jen
že mu v tom rohy hodně překažely; utrhl si jablko a
snědl ho. Jak mu bylo“ hned lehko! Rohy mu spadly, a,
jako veverka, hned byl se stromu dolů. 1 pomyslil si:
„Brachu, ty přijdeš ke svým věceml“ — utrhl v rychlosti,
když dolů lezl, ještě několik jablek a uschoval je; potom
zaskočil k nedaleké hrušoe 'a nabral si hrušek do šatku.
Pak ho vítr sebral, nesl ho v prudkosti pryč a za chvíli
ho složil před hospodou, kde na něj spoludruzi již ne
trpělivě čekali.

Zaradovali se, že byli zase všickni pospolu. „Kdes
byl?“ ptali se ho. — „O bratři, kde jsem já byl —- vy
tam do smrti nebudete.“ —-„Jak se ti tam vedlo?“ —
„ó zle, člakovitě zlel“ — „Kde maš klobouk a plašt'P“

„Ta baba mi klobouk i plaší sebrala!l „ó běda
nam, přeběda, včil nemame ani pytlíka, ani_klobouka,
ani plaště—jsme dokonale čistí._“

Hospodský jich nechtěl propustit, proto že byli dlužní.
„00 pak tu z nás bude?“ bědovali vespolek. —Větrem
donešený kyrysar pravil: „Mám tu ovoce vzácné a po
divné, které jsem s sebou přinesl z pustých hor. Jeden
z vas dvou půjde s nimi na ulici na tnh a bude tam ty
hrušky zde prodavat; ale nikomu jinému nesmí je pro



252

dati než jediné toliko princesce, až půjde z kostela domů.
Ostatním lidem je musí tak vysoko cenit, že jich nebu
dou moci koupit; jenom princesce může se slevit, aby
si jich koupila.“

Jeden z nich vzal hrušky do čistého koše a přikryl
je čistým šátkem a šel na trh, kudy prince'ska do ko
stela a z kostela chodívala. Za malou chvíli přicházela
z kostela, a služebník šel několik kroků za ní. Zdaleka
viděla již princeska ty. neobyčejně krásné hrušky a hned
sama přistoupila a ptala se: „Kolik jich prodáváš za
groš?'— „Za groš se neprodávaji tyto hrušky; jsout
tak vzácné a neobyčejně chutné, _že jenom 3 hrušky za
dukát _dáti mohu.“ -- Princeska mu je vyplatila viecky
a dala si je služebníkem za sebou nésti. 

Sotva přišla domů, sedla za stolek, vzala zlatý no
žiček, okružovala a jedla s mnohou chutí několik hrušek.
Jedla s takovou! chutí, že ani nepozorovala, jak jí hned

.po první hruice začaly růžky pučeti, které za malou
chvíli tak vyrostly, že nemohla v jizbě zůstati. Zavčae
ještě šla do velikého večeřadla, ale i tam jenom na zemi
ležeti mohla; tak vysoké a široké byly rohy její. Dala
se do hrozného naříkání a bědování, tak že se celé slu
žebnictvo a i sám král její- otec a matka královna sběhli.
Vickni se poděsili a lomili rukama, vidouce priucesku na
matěry zohavenu.

Král rychle poslal pro lékaře, . jichžto se sešlo se
všech stran a končin, an služebníci na vše strany se
rozběhli a každý ve zmatku dovedl toho„ kterého znal.
Lékaři se scházeli, a druh po druhu Bayta hlavou a
vyjádřil se, že něco takového jak živ ještě neviděl &

_nezkusil. Měli radu vespolek, cb by počnodti měli.
Usnesli se pak, že budou ty rohy řezati.;.=mh se do
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práce, ale nadarmo: sotvaže 'kus uř'ezali, hned zase na
rostly, až hrůza každého 'obchazela. Prínceska se tak
poděčlla a hanbila, že by se raději ani nebyla viděla.
Pomoci jí nemohl žadný.

Tu vydal král hlas od sebe, že ten, kdo—by prin
česce od těch rohů pomohl, dostane ji za manželku a
s ní celé království.

Kdo tomu byl radií jak kyrysar, co měl tu. jablka;
myslilt si: „Počkej ptačku, počkej, budei mi tak zpívat,
jak ti budu pískat; krom mne ti žadný člověk nepo
můžel“

Dal si přinést krasné šaty, přestrojll se za lékaře
a dal se-u'uí "oznámit. Byl hned připuštěn a dal se s ní
do rozmluvy. Řekl jí: ,Vyť jste musila Pána Boha ve
lice pohuěvať; musíte mít na sobě veliké hříchy, za které
takto potrestána jste. Troufám, že vám jistotu—ěpemohu,
ale přede vším musíte mi upřímně říci. čeho jste se do
pustila. Podle toho musím pomoc svou spravovati.“ — _
Ona s pláčem vyznala se, že hrávala rada v karty, že
každého obehrála a k tomu ještě vyhnati dala ze zámku.
Posledně pak že s cizím mužem hrala, kterému také
ukradla pytlik čarodějuy. Potom že také ukradla jinému
mužor'vičarodějny klobouk a plášť a za to že ji bezpo
chyby Pan Bůh potrestal. — Neznámý lékař pravil: ,Nežli
na nějakou pomoc pomyslíme, jest potřebí, abyste ukra
dené věci navrátila“ — Priuceska ihned dala všecky
jmenované věci přinést a s radostí odevzdala je lékařo'ví,
který slíbil, že je vlastníkům odevzdá.. Vzal věci ty a
řekl: „Věci tyto hned odnesu, a přinesu léky své, kte
rými jistotně rohů _svýbhlsprostěua budete“

Za půl "hodiny;-přišel“ 'zase, vzal ji za ruku, díval
se jí na jazyk _gř'uířuvil-z.„Vy, osobo mila, vy jste něco
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snědla, : čeho vám ty rohy narostlyl' - Princeska od
pověděla: „Nevim, že bych byla něco špatného jedla;
snědla jsem několik vzacných hrušek, a jindy nikdy nic
sprostěho nejiděmfl — Lékař: „Něco jste musila sjist;
ale buďte jista., že vám pomohn,_ mam dobrý lék,. který
nepochybi; ale ovšem jen pod ton výminkon pomoci „vam
mohu, jestli dostanu celé království a vše za manželku,
jakož byl pan kral do hlasu dal.“l Kral i princeska sli
bili mu zase, že se tak jistotně stane, pomůželi ji od rohů.

Po těch slovich dal se do léčeni. Vytáhl z kapsy
jablko a rozkrojil ho na čtyry částky; řekl ji, aby si
lehla, a dal ji první ětvrkn. Nemohla však pro rohy nijak
pohodlně ležeti. Až pak snědla všecky čtyry čtvrtě,. rohy
na ránu spadly. — Tn bylo radosti po celém zamku až
moc; každý se radoval z toho, že princeska, jedině dcera
králova, jest rohů svých sproštěna.

Kral hned dal napsati svadebni smlouvy, a brzy
potom slavilo se veselí, při kterém ioba dva spolndrnzi
mladého krále byli, terým hned slíbil, že ostanon při
dvoře jako nejprvnějši pani až do smrti.

0 svadebněm veselí se jedlo a pilo. Mezi jinými
věcmi „jedli tam»chleb ze rži -—a ty, Marku,
nel žil“

48. 0 sklenně hoře.

Byl otec vdovec, kterýž měl tři děti; dva byli chla
pečci,ajedna sestra. Poroce,když jich prava matka
odnmřela, dostali macecha. Ta macechaneměla ty děti
rada; zvláště těch dvou chlapečků nemohla ani vidět.
Kdy jich spatřila, nadavala jim a proklinala jich a řika
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vala: „I kéž byste se v krka'vo'e obratilil“ Otec ji na
pominal a řikával: „Zone, neĚrokllnej mi těch dětí. mohlo
by se jim nebo tobě něco zlého ptihoditil“ —Ale ma
cecha nic na to nedala a když těch dvou chlapečků spa
třila, zase zvolala: „I kéž byste se zkrkavčilil“ Jak to
zase řekla macecha, učarovala jich, a zůstali krkavci.

Sedli si na strom před domem a čekali, až přijde
sestřička domů. Když přišla, smutně zakrokali a se lou
čili s ní. Ona jich viděla a slyšela, a věděla, že jsou
začarovanina sklennou horu, ale nevěděla,kde by
ta sklenna hora byla. .Sebrala se a šla jich hledat.

Chodila dlouho.a když moc pochodila, přišla k Slun
cipanu a ptala se ho, jestli ví o dvou bratřích, jichž
čarodějnice začarovala na sklennou horu. Sluncepan od—
pověděl: „Svltím celé dny, ale nijakou stranou jsem ještě
nedosvltil na sklennou horu; víš co, jdi ]: bratrovi mému
Měsícpanu a optej se jeho; ale tut ti dám na cestu a
na památku šaty.“ — Ona jich přijala, schovala si jich ve

».skořapcez ořechu, poděkovala se a šla ]: Měslcpanu.
Když k němu přišla, mluvila: „Poslal mne sem světlý

bratr vaš, Sluncepan, abych se vás Měslcpana optala, ne
vlteli o dvou bratřích, jichž čarodějnice 'začarovala na
sklennou horu.“ — Měšlcpan odpověděl: „Svltlm za noci
do škaredých i pěkných míst, do velikých kopců a do
hlubokých jeskyň, ale o té skále nevim. Poradím ti však,
jdi k mému strýci Větropanu a optej se ho. Tuť ti
dam šaty, ukaž mu jich, aby věřil, že jsi byla u mne;
ja ti budu na pomoc a budu ti svítit-ve dne v noci až
k němu přijdeš“ — Ona přijala šaty, schranila si jich
do skořápky z ořechu, poděkovala se a šla k Větro
panu: Sluncepůn a Měslcpan ale svltili jí dnem i noci
až k němu.
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Když k němu přišla povídala: „Poslal mne sem
vaš strýc Měsícpan, aby'Sbse vás Větropana optals,
nevíteli, kde je sklenna hora a kde jsou moji dva bratři,
jichžto čarodějnice začarovala; ráda bych tam šla, buďte
tak dobrý aporaďte mil“ Větropan pravilx „Foukam
již kolik set let, ale posud nedofouknul jsem tam. Ale
víš eo, zachovašli se, jak ti poradím, snad se tam do
staneš. Posečkej tu; ja půjdu a budu foukat; dofouknuli
až tam, buď jista, i tobě pomohu.“ .

Za malou chvíli se vrátil a povídal: „Byl jsem až
tam; bratří tvoji jsou živi a dobře se tam mají; můžeš
za nimi přijít, ale musíš se dobře chovat. Tu maš po
větrne sedlo, do toho si sedni, a já. budu foukat. Tn
maš ještě třetí šaty ode mne, sejdou se ti *); scho
vej si jich do skořápkyořechové. Tu maš také šúlky**),
nebuduli již mocí tebe unést, dej si ňůlek na tu sklennou
horu, on se ti přilepí, stoupni naň, sice by ti noha ujela;
když pak si odpočinu a ty také, pojedem zase dalo.“
Ona si šaty v skořapce uchránila, sedla do sedla a jela.

Větropau již slabnul, ona ,si dala šúlek na sklennon
horu a-stanula naň, až si Větropan odpočinul. Odpoči
nuli si několikráte, tak že již všecky šúlky na sklennou
horu přilepila'.. Větropan si naříka'l: „Již nemohu více
foukatl“ —\Ale v tom ona vyskočila na vrch hory a po
děkovala se Větropauu, který se vrátil domů.

Oba bratří krkavci sestru svou?hned poznali a vo
lali: „Rozmila sestro, jak jsi nás tu“našlaP“ — Sestra
odpověděla:„Bylajsemu Sluncepana, Měsícepana

a Větropana, a ten mne sem vyfouknul. Přišla jsem

I")Sejdou se ti, t. j. hodí se ti dobře.
**)Šúlek t. j. malý okrouhlýkamének.



257

k vám, abych se vás optala, jak bych vám pomohla.“
Bratří jí řekli: „Ty nejsi v stavě zachovat toho, čím
bys nam pomohlal“ Ona pak povídala-: „Slibuji vám, že
vyplnlm co možného, abych vas vysvobodilal“ —Bratří
ji pravili: „Zůstaň tři dny u nas.“ Zůstala a těšila se
s nimi.

Po třech dnech jí daly kožíšek z myších kůžek, aby
se do něho odila, ařekli jl: „Sedm let nesmíš pro
mluvit; kdyby ti bylo zle, kdybys na šibenici přišla, ne
boj se, my ti pomůžeme. “

Šla s kopce dolů, bratři ji snesli. A když šla dále,
přišla k jednomu hradu; tam bylo mnoho služebnlků a
velika hostina; princ si měl hledat princesku, a proto
rozeslal po světě, aby se princky sjely k němu. Právě
se sjížděly, když tam do hradu také přišla žebračka
v kožíšku z myších kožl. Nechali ji tam a daly jí
kury*) a kačeny pokllzeti, a všecku drůbež. Když se
jí tezali, chceli tu službu vzlť, kývala hlavou, že chce.
Poklízela drůbež a davala jí žrati; každý večer pak za
ví'rala jich ve cblevci a v noci tam s nimi spavala.
Nemluvila nic. _

Když přišel ten večer, kdy si měl princ vybírat
princku za manželku, povídala si, že by se tam rada
podívala. Obleklase do šatů od Sluncepána a šla
na hostinu. Princ povídal sestře své: „Dej mi pozor na
tu a tu, ta se mi líbí, či a kterého krale princeska
to jest.“

Po hostině ona se ztratila, oblekla myší kožíšek a
šla ke kuram. Všickni se divili a pravili: „Ale kde
pak se podělaP' Princ rozkázal, aby se dalo na

*) Kura u moravských Valachů :. slepice.
Kulda. I. 17
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druhý den lépe pozor, jak bude hostina na tu, které on
da píti.

Druhého dne na večer, když měla býti hostina, oblekla
se do šatů od Měsícepana a šlatam. Princ ji hned
poznal, dal jí pití a pustil svuj prsten do koflíka. Ona
prsten vzala, zmizela, oblekla myší kožíšek a šla ke
kuram. Nemohli ji najít.

Princ napomčil: „Na třetí večer mi dejte pozor,
přijdeli; nebot jiné nechci za manželku.“ Jeden z pánů
mu povídá: „Ja ji poznačím, a potom ji budeme ve
dne hledat.“ Nachystal si barvičku. Oblekla se do nej
krásnějších šatů od Větropana a přišlana ho
stinu. Ten pan ji tisknul barvičku na ruce.

Po hostině se opět ztratila, oblekla myší kožíšek a
šla ke kuram. “*

Rano hledali mezi princkami poznačeuou, ale ne
mohli ji poznati. Potom přišli až ke kuram a spatřili
služku v myším kožíšku, a ta byla na ruce barvičkou
poznačena. Poznali ji, ale reptali všeci, že si chce princ
takovou vziti za královnu. On však že si ji vezme, ne
chat je jaka je.

Dali se v jeho kaple sezdati; ona oblekla šaty od
Větropana. Písať znala a napsala princovi, že i mlu
viti bude; až dojde čas sedmi let, potom že dostane
mluvu.

Byl s ní tři čtvrtě léta; ona k žádnému nemluvila.
Tu musil ou do vojny, ona pak zůstala těhotna doma a
porodila chlapečka. Když ho porodila, babka ho vzala,
šla s ním k vbdě a chtěla ho utopit. U vody na křibě')
seděl krkavec a krokal na ni. Baba si povida: „Ty budeš:

*)Kříbzkeř.
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ještě lepší; ty mue aspoň neprozradíi; na, vezmi si hol“
Ten krkavec byl začarovauy bratr té matky královské,
on vzal děťátko do pazourů a uletěl. Jí povídali, že po
rodila nestvůru, která se jí ani ukázat nemůže, a měli
z toho jen smích.

Král přijel z vojny domů, a jemu to též tak poví
dali. Ona však k žádnému nemluvila.

Po nějakém čase musel král zase do vojny. Krá
lovna plakala a bála se, že ji zhladí ze světa, než král
přijde. Porodila zase chlapečka, a babka ho zase vzala
a nesla k vodě, aby ho utopila. Na kři seděl druhy
krkavec. druhý bratr matky královské, a krokal na ni.
Ona si pomyslila:„Dobře, prvého sjedl prvý,
druhého sjí druhý, a zas nebude žádný vědět.“ Dala
mu ho, a krkavec ho vzal do pazourů a uletěl s ním.
Královně povědělia královi odpísali, že zase nestvůru
porodila.

Král se navrátil domů, a když přišel, nic nepravila
a nic neřekla.

Po čase musel král zase do vojny, a královna měla
třetího chlapečka. Král jim doma naporučil, co se narodí,
at to nechají, až by on přijel. Babka dítě utopila a pod
hodila královně kočku. Král přijel domů, a ukázali mu
kočku a řekli, že již třikrát uestvůru porodila, protože
on se žebračkou žádného nemá požehnání. Odsoudil ji
k oběšení. Ona pak nic nemluvila. Připravila se na smrt
a. vyznala se v psaní, ale královi se uepřiznala.

Již ji vedli a již jí dali oprátku na krk. Tu přijeli
dva bratří na koni, každy měl po předku chlapečka
s hvězdou, a volali: „Pardonl“ Král svolil na to, aby
s ní mluvili. Oni pak řekli jí: „Včil přešlo již sedm
roků, a vyplnilo se vysvobození naše, mluv! Tuť máš

l7"'
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svoje děti, babka jich chtěla utopit, my jsme jich jako
krkavci vzali a odchovali. Třetího chlapečka babka utopila.'

Královna děkovala bratrům, a král odsoudil babku
na smrt, a byla hned na hranici spálena.

Ona pak nyní již'do smrti s králem zůstala a mlu
vila, ati chlapečci s hvězdami rostli, a ioba bratří krá
lovny zůstali na hradě královském, a tak byli všickni
při sobě.

49. Hadači.

V jakési dědině sloužili dva pacholci a byli spolu
dobří přátelé. Jeden se jmenoval J andala a druhý
Cvrček. Když již několik roků byli sloužili, J andala
Cvrčkovi pravil: ,Bratře, nic z toho sloužení není, mu—
slme být pod velkým poslušenstvim, dostáváme pro malou
příčinu veliké nádavky, a hospodář obyčejně svou zlost
na nás vylévá. Já ti povim, radší se ožeňme a budeme
svými pány. Kdy budeme chtěť, lehneme, a kdy budeme
chtěť, vstaneme.“ — „Máš pravdu, bratře,“ přisvědčil
Cvrček, „raději se ožeňmea budeme si volni.“
Tak druh druhu dodal chuti, vyhledali si nevěsty, a již
bylo jen vrchnostenského přivolení a kněžského pože
hnání třeba. I to se vyřídilo, a v krátkosti měli
hlučné svadby.

Včil jim byloblaze. Co žádali, to měli a do syta
užívali; kdy chtěli, léhali, a kdy chtěli, vstávali. Ale každý
stav má své radosti a své žalosti. Po roku zase se spolu
sešli,a druh druhu, jak se mu vede, vypravo
val. Jandala pravil: „O bratře,jak se nám kol
věk zle zdálo, ale lepší bylo sloužit; aspoň se ne
musel člověko jídlo starat; to hospodář vem kde
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vem zaopatřiť musel. Ze služby'jsem si šatyjednal
a co jsem dostal na propitnou, to jsem v hospodě
utratil a na tabáku, prokouřil. Věil nam jest na jednu
stranu dobře, jsmeť svými pány; ale což jest po tom
panství, když se musím o ženu a o dítě starat, a vý
dělky v naší dědině jsou malé. Nic z toho není, pojďme
zas na službu, ale tu ne, tu by se nam vysmali, že když
ndm je zlo, radi přicházíme. Tam půjdem, kde nás ne
znají.“ — Cvrček přisvědčil: „Dobře máš, bratře; ale
víš co, napřed to musíme ženam oznámit.“

Tak se i stalo; ženam to oznamili, které se přivo
lit zdráhaly; ale když jim to muži dčbře rozpověděli,
nejen že přivolily, ale i merindu*) na cestu jim
upekly, a tak se na cestu vydali.

Šli a nevěděli kam. Poněvadž málo kam chodívali,
nevěděli, kam se mají obratit, tož šli na omat**). Při
šli do velikého lesa, celý den křížem a křížem cho—
dili a nijak z. něho vyjít nemohli; hlad jich pře
naramně trápil, neboť merindu před tím již byli sjedli.
Konečně v tom lese otměli. „Ale bratře Jandalo,“ začal
také jednou Cvrček radit, „tu nemůžeme nocovat, ně
jaka zvěř by nás tu sežrat mohla, a my, poněvadž jsme
od cesty unavení a od hladu zemdleni, nemohli bychom
se bránit. Ty, bratříčku, umíš dobře lézt ***), vylez na
strom a podívej se, jestli bys někde v chalupě svítit
uhlednout mohl.“

Ačkolvěk J andala byl velice slabý, přece jak
mohl, na strom se vydrapal a na všecky strany
pilný pozor daval; dlouho pátral, až konečně

*) Merinda : merenda t. j. výslnžka.
**) N a o m a t t. j. na. OmakAní SJungmann).***) V okolí Rožnovském říkají: o ž it.
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ve vzdálenosti světýlko zpozoroval, volal na' Cvrčka,
že již světýlke vidí. — Cvrček pravil: .Jenom, bra
tříčku, dej pozor, v kterou jest to stranul“

Jak J andala se stromu slezl, pomalu v tu stranu
se brali, kde světýlko spatřil. Dlouho 'ili, až konečně
přece to světýlko, ale ještě ve velké vzdálenosti, uviděli.
Tož zdvoinasobnili své kroky, pospíchali k tomu místu.

Přišli k jakési chalupě, v které se ještě svítilo. Hned
na dveře bouřili. V té chalupě byla jenom stara
baba, kterou, když jim otevřela, hnedvelice prosili, aby
jich přenocovala. Ona jím povolila a hned přinesla
chleb a misku, nadrobila, vařeným mlékem polila a ka
zala, aby jedli.

Po jídle vypravovali stařeně svou bídu a že si jdou
službu hledat. Stařena pravila: „U mne, kdybyste chtěli,
byste mohli sloužit; mam krávu,. tu jeden vyvede na
pašu*), a druhý od ní hnůj vykyda. Ja vas budu dobře
chovat, i těž vám dle zasluhy zaplatím“ — Těm se to
zlíbilo, že by to byla práce ledabyla, a jak vidět, strava
též že nebude zla, a k tomu izaplata; protož slíbili, že
budou u ní sloužit.

Druhého dne vyvedl J andala kravu na pain, a
Cvrček „zůstal doma hnůj kydat. Sotva J andala
krávu na pole vyvedl, hned se s ním dala do
střečku") a vlačilaho po polích, po mezach.
Čím více Jandala kravu zadržal, tím více střečko
vala. Slabota ho obchodila, byl by ji rád pustil,
ale se bal, že mu uteče, protož poslední sílu vynaložil

*) Na pašu t. j. na pastvu.
**) Stí-oček jest hmyz dvoukřídlý, kterýž dobytek bodá.

Do střečku s e dáti t. j. střečkovati, jako střečkem bod—
nutě běhati.
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a jenom se modlil, aby spíš slunce zašlo, a myalil sobě:
„Dobře je Cvrčk ovi hnůj kydat, vyhaže ho za chvilku,
a potom se bude v chladku roztahovat; ale počkej, chla
píku, zejtra poženei, krávu, a já budu hnůj kydat.“

Nechme Janďalu past a podívejmese, zdali
Cvrček postava.—Cvrček, kdyžJandala krávu
vyvedl, pomyelil l_obě': „Vykydam hnůj, a potom si
edpočnu.“

Kydal, kydal, ale hnoje neubývalo; bylo po snídani,
po obědě, a hnoje malo ubylo. Cvrček ee potil, co
pracoval,amyslil si: „Pro nebeského Pana Boha,
to není po dobrém' dobře je J andal ovi past, ale
zejtra bude kydat, a ja povedu kráva.“ Kydal, až byl
od potu mokrý, aby ten hnůj vykydať mohl dřív, než
J andala krávu přižene. Jeětě ani docela hotov nebyl,
slyšel,že Jandala a kravou letí, proto odložilvidle
a dělal jako by nic.“ '

Jandala se ptal: „No, jak se máš, bratře?“ —
Cvrček odpověděl: „Oh, bratříčku, a tím hnojem jsem
dávno hotov, naležel jsem se v chladku a nacpal, až
do om'rzení; zejtra poveduja krava, a ty, jestli chceš,
můžeš zůstat doma, mně je tu bez práce teskno.“ Jan
dala s radostí přivolil.

Při večeři ani jeden ani druhý jíst nemohl, poně
vadž velice unavení byli. J andala povídal: „No bratře,
což nejli? Jez, na mne se neohlldej, ja jsem
sytý, měl jsem svého jídla do Pana Boha') [a ještě
od kravařů hrušek a jablek jsem dostal.“ — Ale ubohý
Jandala ani co by raz do úst etrčil"), neeně

*) „Do Pana Boha něčeho míti“ t. j. hojnost něčeho míti.
“.“) „Co by raz do úst strčil, t. j. co by jednou do úststrčil: sousto.
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děl; nebot i svůj oběd, když ho krava vlačila, ztratil a
přece si na eytého bral, aby jen Cvrčka ošalil.

Druhéhodne žůstalJ andala doma,a Cvrček hnal
kravu na pašu, a tak se mu vedlo jako prvý den Jan
dalovi; a Jandalovi při kydant hnoje tak se vedle
jako včera Cvrčkovi; oba dva si myslili odpočinout,
ale velice se zmýlili.

Kdyžvečer.Cvrček krávupřibnal,nebyl k sobě
podobný, a Jandala též tak; oba od unavení
nemohli mluvit. Až když se na noční odpočinutí ode
brali, teprvse dorozuměli a dorozpravěli, jak
to s nimi stojí. „Bratře, pravil J andala, ta baba umí
víc než chleb jíst; to není po dobrém; my bychom s ta
kou správou o zdraví přišli, a Pán Bůh ví, co by ona
s nami podělat mohla; zejtřejiíhodne půjdems tu
odtud s Pánem Bohem pryč.“

Skoro rano vstali a babě službu vypověděli.Sta
řena pravlla: „No ludkovel*) ja vas nutit nemohu,
ale čekejte, až bude snídaní hotovo.“ Po snídaní dala
jim na cestu kus chleba a mzdy tři vídenské. Po
něvadž toho třetího vídenskeho rozměniť nemohli, vzal
jich Jandala dotud pod opatrnost, až víc vydělají, a
pak teprv že se podělí. Stařeně poděkovali a s Panem
Bohem odešli. .

Za několik hodin, když z těch hor vyšli, spatřili
veliká a nadherne město a usnesli se, že do něho půjdou.
Ale když již nedaleko brany byli, jal se Cvrček mlu
viti: „Jít do města jsme si smyslili, ale co tam budeme
dělat, to jsme si nerozmyslili. My umíme selskou práci,

*) Ludkové :: lidič—kové, místo lidé, když se to
chce laskavě říci.
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a ja slýchávám, že takové práce ve velkých městech ne—
potřebují; budeme tam míti hlad, a Co budeme dělat?“
Jandala odpověděl:„Inu, udame se za hadače a
budem se mít dobře.“ ——Cvrček pravil: „Ale co pak

tě napadá., dyť nic nevímeani nerozumímel“— Jan
dala řekl: „Nechť rozumíme nebo uerezumíme, za ha
dače se prohlásit musíme; abysme klepety uili,
budem si pomáhat, jak budem rozumět.“

Právě před několika dny, když noví hadači do tebe
města přišli, kde kral sldlel, princezna velmi drahý prsten
ztratila, a král dal oznámit, že kde ho najde a navratl,
bohatého neleznehe dostane. Ale ačkelvěkto ve
řejněoznámenobylo, př eee žAden prstena nevra
cel. Vtom čase deila krale zpráva, že přišli
do města jaclsi neznam!lidé, kteří se hadači byti
pravL

Kral jich dal předvolat a pravil jim, jestli si trou
faji oznamit, kde prsten princeznin našel a ma. —- Ha
dači se ochotně hrali kslužbě obětovali; ale že to byla
úloha těžka, prosili ho, aby jim dal 14 dní času, by se
k tomu připraviti mohli. Kral nejen jim 14 dní k tomu
popřál, ale i byt ve svém královském zamku, stravu od
svého stela a dva služebníky k obsluze ustanovil; při

tom však jim dal na srozuměneu, jestli by ho ebelstit
chtěli, že o krk menšími se stanou. Načež když se- ha
dači tomu podvelili, byla jim jizba-vykázána.

Když zůstali o samotě, počal Cvrček bědovat a
J andalu vinit, že vymyslil se dát za hadače a že včil
životy pozbytí mohou, což pry si potom ženy počneu?
-Jandala pravil: „Ty jsi hloupý,lepil jest, abysme
se měli 14 dní dobře a potom abysme umřeli, než aby
sme až de smrti lepotili, v potu tváři chleba dobývali.
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do syta se nenajedli a hladem mřeli. Co se týká žen,
o ty se Pán Bůh obstará, a jak svou úlohu vyvedeme,
na to ani nemysli; to vli bez toho, že to neuhodneme.
Nač na to myslitl 14 dní se budeme mít dobře, a pak
bude konec dobrotě i trampotěl' — Cvrček řekl: „Tak
já nemyslím; lépe jest v trampotě žíti a itastně umřlti,
než několik dní se dobře míti a hanebnou smrtí se světa
do pekla jítil'

Když tak spolu hovořili, přinesl jim sloužící na
skvostnych nádobách pokrmy, a lehkovážný J andala,
když libou vůni těch pokrmů ucítil, pohledl na Cvrčka
a na služebníka rukou ukázav, pravil: „Bratře, to je st
první naše dobrol'

Služebník se toho slova velice ulekl. A proč? Ten
prsten princezna ztratila, když šla na záchod. Jeden
z královských služebníků ho naiel. a právě, když si ho
prohlížel, přišel k němu nenadále jeden ze spoluslouží-
cích a pravil: „To je prst'én princezninl“ — První řekl:
„Víš co, drž jazyk za zuby: já ti polovici toho prstenu
splatím, a tak budeme mít oba—ty peníze a já prsten.“
—Domluvili se spolu a jak ryby mlčeli. Právě ti dva
služebníci byli od krále hadačům k obsluze ustanoveni.
Jak se prvý od nich vrátil, druhý k němu mluvil: „Bratře,
ty jsi již ty hadače obsluhoval; co o' nich soudíě?“1—
Ten odpověděl: „Již je s námi zle, jak věrně jsem
s pokrmy do jizby k nim vkročil, ukázal ten jeden ba
dač na mnea řekl: „Tojest první naše dobrol' —
Druhý pravil: „Víi co, včil já jim posluhovat budu, však
já poznám, rozumějíli co nebo nerozumějíli.“

Tak se stalo. Ale sotva s pokrmy do světnice vkro
čil, zase pohledl Jandala na Cvrčka, ukázal rukou
naslužebníkaapravil:„To je druhé naše dobrol“
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Služebník, jak tasslova uslyšel, naramně se ulekl a
myslíl si: „Již jsme ztracenil“ — Ale si to ale vyložil.
Hadač, když na něho prstem ukazal, nemyslil, že on to
jest ten druhý, který o tom ztraceném prstenu ví, něhrž,
že to jest ten druhý pokrm, který v těch 14 dnech
užívati budou. Ale služebníci myslili, že hadači jejich
tajnosti znají, uřekli se, šli oba k nim, vyznali kra
dež svou, penězi jich uplatili a uprosili, aby to na ně
nevyvolávali a nějak jinač aby to skroutili. Hadači snadno
se dovtípilivšeho, co ajak se stalo, a Jandala mluvil:
„Kde máte ten prstenP' — Oni mu ho ukázali. J an
dala kazal: „Když 14 dní dojde, chytte toho velikého
moraka a vkasejte *) mu ten prsten do hrdla, 0
ostatní my se postaráme. Ale nemyslete, že nás okla
mete; jestli to tak nevykonate, jak vám nařizujem, bude
s vámi zle.“

Od toho času byli hadačí veselí, jedli a pili, co duše
račila.

Když 14 dní došlo, byli před krale předvoláni a od
něho tazani, zdaliž vědíjiž, kdo našel prsten jeho dcery. —
J andala odpověděl: „Nejmilostivější krali, když vaše
dcera šla po dvoře, silně rukou ošívala**), poně—
vadi prsten byl trochu volný, smekl se jí s prstu a mo

rak ho shltnul. Na důkaz račte dat toho největšího mo—
raka zabít, a prsten v něm najdete.“

Kral rozkázal toho moraka zabít a když se v něm
prsten nalezl, řekl hadačům: „Že jste tak moudří a o
prstenu jste uhodli, ještě 14 dní u mne budete. Jezte a
pijte, co hrdlo račí; po 14 dnech já. vám dám hádku, a

*) Vkasati t. j. vstrčiti, zastrčiti, vecpati (Jungmann).
**) Silně rukou ošívati t. j. rukou házeti, pohybovati,

zavaditi.
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jestli ji uh'odnete, teprv vás po kralovsku odměnim; ne
uhodneteli, o krk menší budete“

Ubozt hadači již radostí plesali, že splnými měchy
peněz odejdou; proto, jak jich kral novou hádankou po
ctil, zůstali jako hromem omráčeui, ale chtíce nechtíce
jeho žédosti podrobit se musili.

Když byli zase ve světnici své o samotě, bědovali a již
se jim ani jídla ani pití nechtělo; s trapnou úzkosti oče—
kavali čtrnáctého dne, a Jandala také již neříkal, že
jest lépe, 14 dní se míti dobře apotom umříti, nežli přes
celý čas života se trapiti; neboť již sebe za hohače měli.

, Jak čtrnáctý den došel, vešel kral do jejich světnice,
nesa v ruce malou dřevěnou skřínečku. Jak ho hadači
uhledli,mala dušička v nich byla. Jandala přece
se zmužil, pohledl na svého strachem málo živého spolu
druha, jednou rukou ukázal na skřinku ařekl: „Na mou
duši, Cvrčku, tenkrat je s tebou zlel“ —-Kral udivený
zvolal: „Včil vím, že jste pravi hadači,“ a hodil skřlnečkou
o zem; ta se rozitípla, z ní vyskočil živočich, zatřepal
křídelkamia křičel: „Cvrk, cvrk, cvrkl“ _Krél se
domníval, že J andala uhodl, že je ve skřínce c-vrček
zavřený, nebot nevěděl, že jeden z hadačů Cvrček se
jmenuje; pročež jimdal množství peněz a propustil—je.

Hadači, co mohli skákat s těžkými měchy, pospí
chali kženam. Ačkolvěkjiž soumrak sedal_*), přece
nocleha si nehledali dřív, až již dokonce pro tmu dale
jíti nemohli; ale tu již nikde žádného lidského 'obydlí
nespatřili.Že pak se báli„abý jich někdo z peněz
neobra ], vešli do pobořenéhokostelíka, který nedaleko
cesty na poli stal.

*) S oum rak se d a t. j. smrka se, připozdíva se, tmí se.
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Když tam nějaký čas odpočívali, slyšeli kroky a hlasy
lidské. J andala pozdvihl hlavu, viděl ozbrojené chlapy
vchazetidobývaléposvatnice') a šeptal Cvrčkovi
do ucha: „Na mou duši, bratře, to jsou zbojnícil' Když
pak pilno naslouchal, slyšel penězi břinkat.

Po nějaké chvili ušli zbojníci z kostela, a hadači
vešli do posvatnice, udělali světlo apenězy nashromáždě
nými naplnili své pytle. Aby ale věděli, co tam všechno
ukradeno jest, dobře si na všecko posvítili. Mezi mno
hými jinými věcmi pěkné hodinky tam našli, kteréž Jan
dala i Cvrček míti chtel. Poněvadž jen jedny hodinky
byly, a žádný z nich od své žádosti upustit nechtěl, za
čali ee vadit. Cvrček rozhorleny pravil: „Ty bys jen
sám všecko rad sebral, jako z těch třech vídenskych až
posavad jsi mi nic nedal.“ A_ tak slovo k slovu, až se
zervali. ' "

Zatím se zbojníci zase navrátili akdyž do toho po
bořeuého kostela vešli, aby tam nakradené věci ukryli,
slyšeli v posvatnici řvavu**) přehrozuou. Zůstali stát
a ptali se vespolek: „Co to?“ ——„Strašidlo, strašidlol“
zvolali a úprkem z kostela uhaněli.

Aby však vůdce loupežníků svym podřízeným srdna
tosti dodal, znovu do kostela vešel a potichounku k pc
svatnici se blížil. Tam ale byla tma a lom přehrozný;
neboť hadači, když sebou sem atam tloukli, světlo zhasli.
Vůdce tam nahlídal, ahadači sebou pořád se stěny na
stěnu třískali, až se nedaleko k němu dostali. J an
dala maje již již na zem spadnout, hodil ruku na stranu,
aby se o zeď zadržel. Ale místo zdi chytl se loupežní

*) Posvátnice t. j. sakristia, kde se posvátné věci
chovají..

**)Řvava totéž co i-vaní, rvačka, hluk.
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kovy čepice a strhl mu ji. Loupežník od strachu sotva
k svým soudruhům dopadnul a volal: „Bratři, sam ďabel
tam řadí, pedívejte se, i čepku s hlavy mi strhli“ —
Všickni hned utekli.

Hadači, když se do vůle nabili, jak to oby
čejně býva, zase se udobřili, podali si ruky, sebrali své
těrchy*) a šli pryč.

Jak přišli domů, ženy jich velice vítaly a stěžovaly
si, jakou bídu v čas jejich nepřítomnosti měly.
Mužové zase vypravovali, jak se jim na cestě vedle ajak
jim Pán Bůh požehnal.

Po nějakém čase dostal J andala děťátko. Aby ho
ke křtu svatému slušně přistrojil, vyhledal tu čepičku,
kterou byl nahodou vůdci loupežníkův s hlavy strhnul, a
poněvadž byla pěkně červena, mínil z ní svému nemluv
něti čepičku udělat. Ale když ji začal párat, samé dukaty
z ní se sypaly. „Pohleď, žene, pohled,“ volal udivený man

. žel, „jak nam Pán Bůh požehnal; koupíme si dům !“ Potom
udělal hodne křtiny a jak žena šla na úvod, všecky sou
sedky pozval a dobře jich pohostil. Aby se mu však všecky
peníze nerozkoulely, pěkný selský dům si koupil.

50. 0 jednom ševcovi.

Byl jednou jeden švec, a ten dělaval obyčejně v se
botní den až přes půlnoc a do rána, kdy již lide zranní
mše svaté domů chodili. Vpondělí ovšem měl modré pon
dělí jako všickni nepořadní řemeslníci, a v úterý také ještě
posedával leda bylo.

V sobotu na noc přišel k němu kominař a žádal o

*) Těrcha t. j. tíhota, tíž, těžké měchy.
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nocleh; švec svítil a pracoval silno. Kominař: „Prosim
vas, pane mistře, nechte mne u vas přenocovať; již se
připozdilo tak, že nedojdu domů.“ — .To nemůže býti,
mam malou jizbu.“ Kominař: „Však vam mnoho místa
nezalehnul“ — Švec: „Bože zachovej, to nemůže nijak
býtil“ -—Kominař odešel, ale nikoliv z domu, nebrž do
kuchyně, a vlezl do kamen, kdežto bezpečně usnul.

Švec pracoval až do bílého rana, Žena vstala a pra
vila: „Petře, Petře, že se nebojíš Pana Boha! Lidé již_
se hrnou odevšad do kbstela, a ty pořád ještě pracuješ
jako ve všední den!“ — Švec mrzutě a urputně odpově
děl: ,Mlč mi s tou tvou moudrostí; mam mnoho prace,
a proto musím dělat.“

Žena šla na 'mši svatou, a po mši svaté přišla zase
domů, ale Petr pořád ještě ševěil. Ostala mezi dveřmi
stát a zvolala: „Ale pro Boha tě prosím, Petře, nech
toho!“ — Švec se na ni osapnul a šil bezpečně důle.

Žena šla zatím topit a přijdouc zase do jizby, vidí,
že muž ještě pracuje; i rozhněvala se a vzkřikla: „Ty
ještě prtaěíšl Že pak tě již čert jednou nevezme, že ne
chceš poslechnouťl“ — Sotva že to vyslovila, kominař,
jehož oheň paliti začal, prorazil kamna. —- Švec myslil,
že ženou přivolaný čert leze, prorazil okno a vyskočil
oknem — kominař oknem za ním — a žena, myslíc, že
čert pro muže přišel, za kominařem také oknem ven, a
křičela co hrdla měla: „Prosím tě, čerte, neber mi muže!“

„Mužíěku, utíkej a žehnej se svatým křížeml“
A tak se všichni tři hnali až na rynk, kde všechno

lidstvo z kostela jdoucí na ně se dívalo, tam teprv se
zastavili a poznali, a s velikou hanbou domů se vrátili.

Od toho dne zmoudřel švec, neslavil modrých pon—
dělků, neprtsčil v neděli a dobře se mu vedlo.
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$!. 0 jednom, co se narodil na takové planetě, že
bude oběšen,

Byl kupec, a ten neměl dlouhá léta žádných děti
s manželkou svou. Oba dva prosili Pěna Boha o nějaké
dltě; prosili tak dlouho, až se jim narodil krasný chla
peček.

Když se jim ten chlapeček narodil, pani baba vyšla
ven a dlvala se na hvězdy. Zpozorovala, že synaček ten,
až přijde do let, bude oběšen. Ustrašena vrátila se do
jizby a povídala to rodičům. Otec i matka modlili se
kBohu, aby narozený synaček té smrti ušel. I panibaba
ellbila, že co vjejich silách jest, bude Pana Boha prositi.

Na křtu svatém dali mu jméno Josef. Rodiči be—
dlivě dltě své opatrovali a chovali; když povyrostl, po
sílali jej pilně do školy, aby se všemu dobře naučil.
Když přišel ze školy, dali ho na malířství, a když se
vyučil, chtěl odejlti do světa.

Rodiči měli velikou starost, aby ve světě nepřišel
ke smrti předpověděné, a nechtěli ho propustit. Jeden
krate však přece sebral své šaty do uzelka, rozloučil se
s otcem i matkou a odešel.

Na cestě přišel k lesu a uviděl tam pěkného mla
dence; když přišli k sobě, dali se do řeči. Mladenec se
ho ptal: „Jakého jsi řemesla?“ Josef odpověděl: „Ja
jsem mallřeml' — Mladenec: „Ja též; pojďme tedy spolu !“
_Když se tak dohodli, šli spolu dale.

Když přišli kvelkěmu městu, mládenec pravil: „Víšli
co zde ve městě jest malíř, pros ho, aby tě vzal za uče
nlka: on tě přijme, mne by nepřijal; budeš tam míti
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dobrá místo; ale co oba dva vyděláme, budeme míti
napolo! Mládenec odešel, a Josef šel k malířovi a
prosil, aby ho vzal do učení. Z prvu neměl malíř chuti,
ale za chvíli mu řekl. aby zůstal.

V tom městě byl král, a tomu se jedné noci zdálo
o Panně Marii; viděl! na stěně krásný obraz Rodičky
Boží.- Ráno hned poslal pro malíře, vypisoval mu ten
obraz, který ve snách viděl, a pravil: „Namaluj mi obraz
takový, a dám ti, co budeš chuti.“ Malíř odešel a dal
se hned do práce. Vynasnažil se, co mohl, a když byl
obraz hotový, donesl ho ke královi. Král, jak se na obraz
podíval, hned řekl, že jest zcela jinačí než ten, co ve
snách viděl. Nepřijal ho a rozkázal mu, aby dělal jiný.

Malíř odešel se svým 'obrazem, nevěděl, jak by ho
namalovati měl, a mrzel se. Učeník přistoupil k němu,
těšil ho a pravil: „Pane mistře, nic si z toho nedělejte,
já vám ten obraz vymalujul“ -— Mistr mu nedůvěřoval.

Na večer přišel známý mládenec k Josefovi a řekl:
„Ty budeš ten obraz malovat; vyžádej si od mistra svého
zvláštní světnici, do které žádného nepřipustíš, a tam
ten obraz uděláš; peníze, co zah dostaneš, budeme na
polovičku míti.“

Mistr mu přimlouval, chceli ten obraz malovati,
aby se měl brzy k práci. Učeník mu odpověděl, aby se
nic nestaral, do rána že bude hotov. Vyžádal si barvy a
ostatní potřebné věci, zavřel se do zvláštní jizby, udělal
si světlo, lehl si a spal, Ve spánku se mu obraz na
stěně zjevil v takové kráse, až světnice byla ozářena.
Josef se toho zhrozil, vstal a maloval.

Ráno se mistr probudil a šel se podívat, co učeník
dělá; díval se děrou klíční do jizby, viděl, že jest velikou
září osvětlena a učeník že maluje. Šel k své manželce

Kulda. 1. ' 18 '
q'.
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a řekl jí, že„to jest cosi neobyčejného, že jest v jizbě
všecko podivně osvětleno a učenlk že bedlivě maluje.

Za chvíli přišel učeník, přinesl mistrovi obraz hotový
a pravil: „Ponesem ho ke královi, snad bude dobřelf

Šli spolu ke královi; a král, jak ho zhlídl, zvolal::
„To je ten obraz! Co pak zah žádáte ?“ Mistr odpověděl:
.Nejmilostivějěí králi, jájsem ho nedělal; tento můj učeník
ho zhotovil, já nežádám ničeho, račte učeníkovi dáti dle
libostil“ Král dal mistrovi dvě sta zlatých a učeníkovi
též dvě sta rýnských a pravil mistrovi, aby nedával toho
učeníka od sebe, že jest dobře, když takový umělec jest—
v městě.“

Mistr ho měl rád, a Josef u něho zůstal dlouhé
časy. Peníze vydělané schovával, až by jeho přítel přišel,
a jak se po dlouhém čase sešli, hned ise s ním o ně
rozdělil. Mládenec mu předpověděl: „Brzy přijdeš zde
k velikému štěstí; v městě tomto jest vzácná a bohaté.
vdova, která mé. jedinou dceru na rodě, tu dostaneš za
manželku svou; mistr bude proti tomu, abys u něho ostal;
máš u něho dobře, ale budeš se míti ještě líp, budeěli
pro sebe.?

Josef byl smuten a přemýšlel, jak to bude: jak tu.
vdovu s tou dcerou najde?

Jednoho dne procházel se za městem a potkal vzác
nou matku s dcerou, viděli se a tak se vespolek zalíbili
sobě a mladý malíři matce tak se líbil, že stála na tom,
aby se dcera její s ním dala oddati.

Byli spolu velmi šťastně živi & bohatství měli ne
smírné. Stalo se pak jednoho dne, když zase veliký obraz
Panny Marie v osamělé jizbě maloval, že přišli k němu
zbůjníci a žádali po něm peníze. On však jim nechtěl
peníze své dáti. Oni ho lapili, dali mu provaz okolo—
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krku a již ho chtěli -oběsit.' V tom se otevřely dvéře,
znamý mládenec vstoupil do jizby, zbůjníci se ulekli, on
přítele svého osvobodil od jisté smrti, zločince odevzdal
právu, a oba dva pošli tou smrti, kterou malířovi strojili.

Mladenec pak řekl malířovi: ,Včil pojď se mnou
a vyprovoď mne až k lesu, kde jsme se ponejprv sešli.“
Když na to místo přišli„řekl mladenec: „Josefe, ty ses
medii na __takovouplanetu, žes měl býti oběšen; ale
modlitba tvých rodičů a babky, aby se ti nic zlého ne
stalo, vymohla na Bohu, že mne poslal, abych tě chra
nil; i bídni a nuzni lidé, kterým jsem polovici tvých vy
dělaných peněz přinášel a rozdával, modlili se za tebe.
Ouzkosti smrti musel jsi okusiti. Již jsi to přestal, včil
budeš dlouho a štastně.._živ, ostanešli bohabojným a milo—
srdným ]: chudému lidu.“ To řekl mládenec a zmizel;
out byl Josefův anjel strážce.

52.. 0 tovaryšovi.
. Stolařský 'tovaryš byl v cizině na zkušenou. Po

celé tři roky byl ve světě a vzdálil se velmi daleko od
otčiny své. Byl v prací v jednom městě, kde samí lute
rani byli a kde nebylo žádného katolíka. Začasté, pře
mýšleje o sobě, vzdýchaval: „Ty můj milý Bože, tolký
čas již chodím po světě a svých nejpřednějších povinnosti
jakožto katolický křesťan zanedbávaml Již na čtvrtý rok
jsem z domova a od. té doby nebyl jsem ještě u svaté
zpovědi. Duše má! jak vypadneš s hříchy svými?'

Umínil si z ciziny navrátit se do vlasti své, aby
mezi jinověrci zúplna nezpustl.

Na cestě přišel do jednoho domu a tam viděl jedinou
toliko ženskou. Byl by jedl, nebo hlad jej trapil od rána

18*
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I řekl ženské: „Máteli mléka-, prodejte mi ho za groš
a uvařte mi ho !“ Ženské mu odpověděla: „Nemam mnoho
mléka a potřebují ho sama; že pak jste hladový cizinec,
prodam vám ho.“ — Tovaryš se dobře navečeřel a šel
spat, nebot hodné žena i čisté slémy nastlala mu, aby
si mohl pohodlně odpočinouti.

Veselé slunko vzbudilo jej rano ze sna, on šel s hůry
do světnice, aby se optal ženy, co by byl dlužen. — „A
nic!“ byla odpověď její. — Tovaryš řekl jí: „Zadarmo
to nemohu od vás žadati; ale, ač peněz nemém žádných,
přece zaplatím vám tak, že tomu budete velice rada.“ —
Vyšel ven, chytil velikou muchu, dal ji do papírové škor
noutky a mluvil k ženě: „Kde mate tu vaši krovu, jejíž
mlékem jste mne pohostila ?“ — Ona jej dovedla do chléva,
on pak pokračoval: „Zanecham vém tu něco, a tím se
stane, že tato kráva vaše bude tak mnoho dobrého mléka
dávati, že ho ani dvě jiné nedají.“ Po těch slovích při
píchl zadělanou škornoutku jehlou do povala a řekl
ženě: „Kdykoliv do chléva vstoupíte, majíc buď poklízeti
buď dojití, pokaždé ať jest první vaše vzhlednutí na tu
škornoutkul" To řekl a odešel.

Cestoval do otčiny, kde se rozpomínal o minulém
živobytí svém. I probudilo se v něm dřímající svědomí,
kteréž ho zle nabíralo proto, že již po tři roky nebyl
u svaté zpovědi a že hostinnou, dobrou ženu tak špatně
ošidil. I zašel k duchovnímu a. poradil se s ním, co by
činiti měl. Duchovní hned mu řekl, že by mu byla zpověď
neplatna, dokud by ženu z bludu a pověry nevyvedl; aby
tedy k ní zašel a tu věc, kterou v jejím chlévě přibil,
s sebou přinesl. — „Prosím, duchovní otče. to je na 200
mil odtud, kterak já. tam mohu zase jíti?“ — Duchovní
však pravem stal na svém a řekl jemu, že by mu roz
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hřešení deti nemo'hl, kdyby prvé nenapravil tak veliké
pohoršení, kteréž byl dal te ženské.

Co měl dělat? Vypravil se opět na cestu dalekou &
šel; a když přišel za kolik dní k jejímu domu, vešel do
jizby. Nebylo ji však v jizbě, proto si sedl a čekal na
ni, až přišla.

„Sotva vkročila do jizby, zvolala radostně: „Vítám
vás! Nejsteli vy to, co jste tak rok byl u mne a mně
se za trochu mléka tak bohatě odsloužil? Dnes vám na
vařím mléka dost, co budete chtít; třeba celý udoj vam
dam; od té chvíle mi krava velice dají.“ Tovaryš odpo
věděl: „Matičko, dnes vam dam radu takovou, že kráva
vaše bude dávati samou smetanu; tu věc, kterou jsem
vám vloni dal, odeberu a necham vam jinou.“ -—Neroz
nmna žena pomyslila si: „Inu to bude dobře!“ A hned
odešla a dala veliký hrnec mléka vařit, aby mohla cizince
náležitě pohostit. Když mu toho uvařeného mléka donesla
a zase z jizby vyšla, nechtěl z něho ani jisti, ale vzal
mísu a vylil všecko to mléko oknem. Potom zašel do“
chléva a sebral tu papírovou škornoutku s povala a strčil
ji do kapsy. A když to do kapsy strčil, bylo to těžké
jako kus olova; začalo se mu to tam natahovat, do žeber
opírat; pazurami žduchat, tak že se polekal a myslil, že
to sem zlý duch nebo cosi podobneho v tom vězí. Ne
čekal ani na ženu a odešel pryč.

Když přišel na hospodu, obhlldal se, jeli tam mnoho
noclehniků; a kde bylo mnoho lidí, tam zůstal, a lehl
si do prostředka mezi ně, toli strachu měl; a tak činil
všudy na catě, až přišel domů; a když přišel domů, šel
zrovna k duchovnímu, který se ho tazal: „Již jste se“
navratiIP“ -- „Anoi'| — „A přineslli jste tu hříšnou věc
s sebou?“ — „PřinesH“ A hned vytahl zamotaný papír,
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v kterém se cosi hýbalo, a bylo to těžkuejako olovo. Du
chovní otec to potěžkal a začal se modlit a papír svě
cenou vodou kropit. 'Tu se to ještě více protahovalo.
Kněz se _dalemodlila dale kropil, tu najednou bylo sly
šeti „praskl' a vyletěl černý ptak a škrabal se po
stěně zhůru dolů. Tovaryš polekaný padl na kolena jako
hříšník poděšený a modlil se hlasitě a s plačem celý
ustrašený, aby jej zlý duch nepopadl a neusmrtil. I kněz
nepřestal se modliti, až černý, škaredý pták se roztrhl
tak, že z něho nezůstal než dým a kouř smradlavý.

Duchovní otec ještě přísně pokaral a poučil tovaryše,
který si umínil, že nikdy více podobně hříšné žerty pro
vodit nechce, a odešel a stal se velice pobožným člověkem.

53. 0 nezdárnšm synovi.

Byl jeden člověk ženatý, pan velice bohatý, a měl
jediného syna na rodě, kteremuž otec imatka nechávali
velikou vůli. Za mladosti se mu ve všech věcech povolo
valo, a když povyrostl. mohl vyvésti co chtěl, za nic ne
býval trestan.

Když přišel do let mládeneckých, nelíbil se mu obý
čejný život, proto utekl rodičům svým a šel mezi zbůj'
níky. Přišel k nim a dal se představiti vůdcovi, ktereho
prosil, aby ho do společnosti přijal, že chce mezi nimi
býti. Vůdce k němu mluvil: „To se mi od tebe líbí,
chasuíku; ale nežli tě na dobro přijmu do' společnosti

,své, musíšnapředvykonati kousek učňov'ský. Půjde
tu nedaleko řezník, a ten povede tele; to tele mu musíš
ukrást, ale tak aby tě neviděl.“ — Mladík odpověděl:
„To není nic těžkého; kdyby nebylo nic horšího: dobře
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by se mnou bylo. Potřebuji k tomu jenom šavli s pošvou
a nic více.“ -- Vůdce mu dal žádané věci, a chlapik šel
po práci své.

\ Čekal za stromem na řezníka, “až mimo půjde. Když
viděl. že jde, předešel ho a podhodil mu na cestě pošvu.
— Řezník se u ní zastavil, zdvihl ji a prohlížel, ale
odhodil řka: „K čemu by mi byla ta pošva, když nemam
do ni šavle?“„— a šel dale.

Hodný kus cesty dale podhodil mu zchytralý kluk
šavli. Reznik, přijdu k ni, zdvihl a bedlivě prohlížel ji;
i pomyslil si: „Hle, včil mam šavli, ale pošvy nemam ,
včil potřebuju té zahozené pošvy.“ -— Houem si uvazal
ftele u kříba (chrasti) a vrutil se pro pošvu zahozenou.
Nežli však přišel 's pošvou nazpatek, telete tam již více
nebylo.

Mladík přivedl vůdcovi zbůjnickému tele a vypra
voval mu, kterak ho byl dostal. Vůdce mu řekl: „Hle,
kloučku, z tebe muže něco-řádného býti v našem řemesle.
'Ale včil musíš vykonati kousek tevaryšský, tenť bude
ovšem těžší. Tamhle kus cesty oře sedlák; ma koně a
vola zapřažeuého; toho vola mu ukradneš, ale tak, aby
tě neviděl.“ — Prohnaný chlapík odpověděl: „To bude
snadnější nežli ten kousek s tim teletem; potřebuji k tomu
jenom hodný pytlik samých krejcarů.“ — Těch hned dostal,
:a vydal se na praci svou.

Pole, kteréž sedlak oral, bylo na převah, prostředek
zvýšený a oba dva konce sníženy. Jak sedlák do doliny
zajel, vysypal chasníkfzbůjnický krejcary do hrazdy. Se
dlák, když k těm místům přijel, začal je sbirati, domní
vaje se, že je vyoral, a pustil se s mnohou pečlivostí
:po' celé hrazdě až na druhý “konec a všudy hrabal, mysle,
že tam někde musí býti poklad zakopán. Statek (do

'.



280

_bytek) nechal na druhém konci stati, tak že zchytralý
chasník měl času dost, vola vypřahnouti, ocas mu uříz
nouti a koňovi ho do tlamy vstrčiti.

Sedlák těše se z velikého množství krejcarů, vracel
se ke statku svému. Ale kterak se poděsil vida, že mu
kůň vola sežral. Samým lekem vysypal všecky peníze
z klobouku na zem, běžel ke koňovi a chtěl krávu za
ocas z něho vytahnouti; ocas se mu utrhl, ale krava zů
stala v paštěce (hubě). Rozhněvav sezačal koně třískati
a plakal hořce.

Chasník pak zatím nepozorován přivedl krávu ukra
denou svemu vůdcovi a vypravoval mu, jak to byl uči
nil. Vůdce projevil svou spokojenost a pravil: „Dobře
jsi vyvedl svůj .tovar'yěský kousek, včil ti jen ještě
zbývá.kus mistrovský. Bude to zkouška nejtěžší, ale
chytrostí ji můžeš vykonati. V městě v Široké ulici bydlí
v čísle 50. jistý pan,_ největší bohač v celém okolí; ten
má. diamantový prsten na prstě, a ten mu musíš ukrasti
tak, aby tě neviděl; a jeho paní ma na sobě košili zla
tem vyěívanou, a tu jí také musíš vzíti, aby tě neviděla.“
——„Pane můj,“ pravil chasník odvážlivý, vykonam to,
a k tomu ještě pošlu onomu pánovi psaní, v kterém mu
oznamím, že toho a toho dne si pro jeho prsten přijdu;
on mi ho sam de a nebude mne vidět.“

Skutečně mu poslal psaní, aby mu toho a toho dne
svůj diamantový prsten přichystal, že si pro něj přijde.

Na večer onoho dne dal se zloděj v domě zavříti.
Pan si prsten svůj dobře opatroval, přichystal si dvě
nabité bambitky na stole a čekal., Po desate hodině
udělal si zloděj v komoře slaměněho chlapa a oblekl ho
v šaty s sebou přinešeně. Přistrojeného panáka vynesl
po žebříku na okno u světnice panovy v prvním poschodí,
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on som pak stal prozřetelně stranou za zdí a klepal na
okno. Pan se ohlidl a viděl chlapa stati v okně: „Ženo,'
pravil, „hle, ten chlap skutečně si. jde pro ten prsten;
prosim téz-co mám dělat?“ - Žena: „Vždyťmaš nabité
bambitky, střel do něhol“ —- .Pan: „_Ta bezbožna duše,
nesleze tak, jako vylezlal“ — bac, a chlap ležel v svět
nici. Chasník živý pak rychle běžel za dveře kjizbě pá.
nově. — Pan: „Přece jsem zle učinil, budu míti ople
tačky mrzuté s tim zastřeleným chlapem, raději bo někde
ukryju azahrabufabych neměl odpovídání!

Nežli se dal do práce, řekl: „Ženo, tu maš ten
prsten, abych ho neztratili“ -—-Potom v horlivosti chopil
se zastřeleného chlapa a nesl ho zahradou do vody mimo
tekoucí. — Zloděj se vkradl do světnice, napodobil hlas
pánův a pravil: „Schválně jsem se ještě vrátil; dej mi
raději ten prsten, aby někdo ještě nepřišel a nevymohl
ho“od tebe!“ — Žena mu prsten dala myslíc, že to jest
manžel. — Zloděj pak šel krokem panovým ke dveřím,
otevřel a zavřel, ale vrátil se po prstech tichounce a
vlezl pod lůžko manželčino a tam zůstal ležeti.

Pan se navrátil a pravil ženě: „Už jsem toho zlo-.
dějského chlapa pochoval. Kde pak maš ten prsten, dej
mi ho zase.“ — „Vždyť pak jsem ti ho už dala!“ -—
Pan: „Kdy pak?“ — „Tyt jsi přišel schválně zpatky a
řekla mi, abych ti ho raději dala, aby snad někdo jiný
nepřišel a nevymohl ho ode mne; a ja jsem ti ho dala!? '
— Pan: ,I zlořečena duše, již ho mě, a ty jsi ..mu ho
vlastni svou rukou dala!“

Mrzeli se sami na sebe, _takže nemohli téměř celou
hodinu usnouti. Když pak usnuli, spali tím silněji. ,

Když to zpozoroval zloděj pod, lůžkem uschovaný,
vytáhl z kapsy lahvičku s kvasnicemi hustými a vlil je
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ipod paní. Paní se mokrem tím za chvíli probudila a
-zbudila manžela svého řkouc: „Milý mužíčku, mám pod
sebou cosi mokréhol“ — Muž: „0 ty nemravo, ty ses

.—podělala! Ale arci: není divu, stalo se ti to' ze samého
strachul“ - Žena: „Prosím tě, vyndej mi čistou košili,
,já tuto svou musím svléci.“ — Manžel jí donesl čerstvou
“košili, ona pak tu svou mokrou svlékla a hodila pod
lůžko. Zloděj pod lůžkem se nehněval, nebot včil byl
zbytý a odbavený. — Když pak zase tuho usnuli, sebral
se mladý zloděj-a ten' tam, z jizby, a 'ráuo z domu ven.

Přinesl tedy—vůdcovi důkazy svého výborně provede
ného zlodějství a vypravoval mu, jakým způsobem to vy
konal. Vůdce i ostatní zbůjníci divili se chytrosti jeho

.a milerádi přijali ho do své společnosti.
Onen okradený pán v městě také se obdivoval ne

obyčejné zchytralosti smělého zloděje, zvláště když ráno
zpozoroval, že netoliko diamantový prsten, ale také ko
šili s těla _manželčina dostal. Byl by zloděje toho rád
osobně poznal; k tomu konci dal rozhlásiti, aby ten,
kterýž mu ten podivný kus provedl, at je kdo je, k němu
ma oběd přišel. '

Za několik dní dal se u téhožvpána ohlásiti vzdálený
příbuzný, vysoký císařský úředník, kterýž přijel ve skvost
ném kočáře a v pěkných šatech s několika služebníky.
Onen pán sice nic nevěděl o takovém vzdáleném příbuz
ném, ale měl z toho radost velikou, že tak vznešený pán
jej poctil návštěvou svou. Přístrojil tabulu, a kde co do
brého věděl, musilo na stůl. Host si dal dobře chutnati,
a po jídle opět i se svými služebníky slavně od něho a
':z města odjel.

Druhého dne pan hostitel dostal psaní od zloděje
chytrého, v kterémž mu na vědomost dal, že mu přišlo
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& uším, že by pan rdd poznal onoho zloděje; proto že
k němu přijel a jemu se představil včerejšího dne.“

„Žeuol“ zvolal, ,to ti je nabíjená. šelma! Vydával
se ten zloděj včera za našeho příbuzného — a my blázni
mu uvěřili a brali jsme to za velkou čest, ' že nas navštívil
tak vznešený úředník, a on to byl zatím zloděj zloděj
ský! „Kdybych to byl včera věděl, byl bych ho jinač uctil
a byl bych se mu náležitě odsloužil za jeho zlodějstvi.“

Byl již osm roků ve společnosti zbůjuíkův a vyvedl
veliký počet šibalských íkouskd. V devátém roce stalo se
vůdcovi neštěstí, byl totiž při jednom zlodějství lapen a
oběšen. Radili se ostatní zbůjnici, koho by ze sebe měli
včil voliti za vůdce. Po krátké radě shodli se všichni
v tom, aby byl mladý, smělý a zcbytralý zloděj vůdcem

jejich. Stalo se.
Byl pak již celý rok vůdcem zbůj-uíkův. Tu si zpo

muěl na své staré rodiče, kteří posud nevěděli, kam se
byl nezdar-ný syn ztratil. Napadlo mu, že přece ještě je
duou by rád rodiče své viděl, neboť již tolký čas nebyl
s rodiči svýmiani na řeči ani na slovu.

Přijel k ním v krásném kočéře a v bohatých šatech.
“Staří rodičové prokazovali mu všemožnou čest, nebo! ne
věděli, jaký by to veliký pan byl a proč jich navštívil.
V řeči se jich cizi pan ptal, zdali maji jaké děti. ——Od
pověď 'byla, že měli jediného jen syna, který se jim před

desíti lety ztratil a pro kterého již miliony slzi vycedili.
— Pau se jich ptal déle: „Zdaliž pak byste poznali syna
svého, kdyby se opět jednou“ navrátili" — Matka odpo
věděla: „Jak pak bych své*vlastul ditě nepoznalai" —
?Host jim nyni vyjevil, že on sám jest jejich synem, ale
čim jest, to zamlčel. Rodiči také se ani po tom neptali,
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majíce nevypravitelnou radost z toho, že jediný jejich
syn jest posud na živě a že k velikému štěstí přišel.

Za chvíli po krátké řeči pravil syn, že nemůže dělo
u nich zůstati, a prosil otce i matku, aby jej doprovodili
na kus cesty, k čemuž oba dva milerádi svolili. Sedli
do jeho krásného kočáru a jeli hodný kus cesty, ačkoliv
to rodičům pro velikou radost dlouho netrvalo.

Když přijeli k lesu, řekl kočimu, aby ostal stát; a
potom prosil matku“ svou řka: „Maměnko, slezte s toho
kočárů dolů a ohněte mi ten outlý stromečekl“ — Matka
to snadně učinila. Pak jí okázal stromek tlustší a zase
proail, aby ho ohnula; i ten ohnula; ale ne tak snadno.
Konečně ji ukázal tlustý strom, který nikterak nemohla
ohnouti.

„Včil' vystupte vy, tatičku, a učiňte, jako činila matka.
má.“ Otec slezl 'a ohýbal mlade stromky; vyrostlý pak
strom rovněž jako matka nemohl ohnouti.

Nyni pak vážně mluvil k rodičům svým: „Kdybyste
mne byli ohýbali, dokud jsem byl malý, byli byste mne
snadno ohnuli; i později ještě, ač již s větší tíží mohli
jste mne ohnouti a od zlých náklonnosti odvrátiti. Včil
již jsem dospělý strom, který se nikterak více ohnouti
nedá. Kdybyste mne byli k nábožnosti a k pracovitosti
vedli a z chyb mých kárali, byl by ze .mne býval „řádný
člověk. Vy pak jste dali mi ve všem vůli, trpěli jste mi
každou chybu, každou rozpustilost, nekárali jste mne
z lenosti, kteráž jest původem všeho zleho, a tak se stalo,
že nepravosti rostly se mnou, až jsem vám utekl a k zbůj
nlkům se dal, u nichž nyní již deset roků trvám, před
rokem byv zvolen za vůdce! Toho jste se dočkali na
synu svem, kterého jste špatně vychovali.“

Řeč synova tak bolestně „působila na duši. dobrých.
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ale slabých starých rodičů, že matce i otcovi v tu chvíli
srdce puklo a oba dva mrtvi na zem padli. ,

Aby se nevyzradil, nechal mrtvoly rodičů svých na
kraji. lesa ležet a odejel k soudruhům svým. Ale i na
něj působila náhlá- smrt otce i matky tak důrazně, že
se mu zošklivilo živobytí tak hříšné. Nezů'stal pak již
dlouho 11zbůjníků; poděkoval se jim z vůdcovství a umínil,
si, že se dá na pokání, aby ho Pán Bůh na milost přijal.
Vydal se na pouť do Říma, a do města toho svateho po
holých kolenách se plazil. Tu počaly zvony samy od sebe
sezváněti; obyvatelstvo Římské sbíhalo se a vyšlo mu
naproti; každý měl s ním velikou útrpnost a pravil:'
„Tent musí býti velký hříšník, ale také upřímný kajicník,
že sám Pán Bůh zázrakem upozornil „nás na něho.“ —
Kajicník s pláčem prosil všecky, aby se za něho modlili.
Vyžadal si uapotom u svatého otce papeže, aby jej ve
svaté zpovědi vyslyšeti ráčil — s radostí převzal uložené
přísné pokání, kteréž také s největší svědomitostí vykonal
na příklad mnohým vlažným křesťanům.

54. Zkameněli lidé.

Byla,-jedna princezna, a ta'byla pořád smutna, proto
hledali ještě jednu k ní, “co by také tak 'smutua byla.
Našli jednoho měšťana dceru. Obě přebývaly pospolu a
dostávaly potřebnou potravu.

Princezna řekla přítelce' své: „Ráda bych věděla,
jaká je ta voda z toho moře.“ — Šly a nabraly si jí do
džbánečka, a jak ji vypily, do tří čtvrtí-roku měla každá
chlapečka. Princka měla Petra,. a její přítelka měla
Karla; oba dva byli jednací v'obličeji a v osobě.
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Včil prosily, aby jim. otec kral ještě jednou toli.po
travy posilal. že je tam jiný vzduch. On na to nic nedbal:
a posilal. Jednoho dne princezna zase psala otcovi psaní,
když již bylo každému chlapečkovi sedm roků; šla si
do druhé světnice pro pečet, a Petr vzal pero a napsal—
na spodku, že svého stal-íčka .pozdravuje. Princezna do
něho nepohledla a zapečetila ho.

Otec psani přečetl a myslil si: 00 pak tam maji
za Petra? Hned se tam vybral se svým vojskem a uviděl;
(lva chlapečky. I chtěl oběma děvčatům udělat smrt. Po
zval všecky krále, aby se přišli na tu smrt—divat.

Kralove, když přišli a slyšeli, co se bylo přihodilo
a proč maji býti obě děvčata usmrcena, stali natom, že
to může pravda býti, že ti chlapci z té vody byli. Dali
jich obou na moře chodit. Ony chodily a nepotopily se,
než pořadně po moři chodily. Král uznal obě za nevinné,
dal každému z těch chlapečků bílého koně a poslal jich
do světa *).

V té cestě potkali vlčici; tu vlčici chtěli zabit,
ale ona jich prosila, že jim da své mladé, jestli ji daruji
život. Darovali ji život a vzali si její dvě mlade; každý
si vzal jedno. — Jeli dále a potkali medvědici; tu
také chtěli zabít, ale ona jich prosila, že jim da své
mladé, jestli ji daruji život. Darovali ji život „a vzali si
její dvě mladé; každý si vzal jedno. — Jeli dale'a potkali
lvici; tu chtěli také zabít, ale ona jich prosila, aby ji

*) Takových soudů bývalo. zhusta za starodávna i v ná
rodech našich slovanských. Soudové ti jmenuji se soudové
Božíčili očisty (jménemanglo'saskýmordalie). Nevinnost.
v podezření npadlé osoby měla zázrakem Božím osvědčena
býti. — Viz o tom obšírně pojednání od professora Sušila
v kalendáři Moravanu 1855.
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života neodjímali; aby si radší vzali její mladé. Neode—_
jmnli jí života a vzali si její dvě mlade; každý si vzaL
jedno. Každý měl mladého vlka, medvěda a lva, a ti za—
každým běželi. Když jich měli, odtrhli se od sebe. Jeden<
šel dolů a druhý zhůru do světa.

Petr přišel do jednoho města do hospody a ptal"
se, „proč jsou domy v tom městě modrým snknem ob
těhnuty. Hospodský- mu pravil, že jest za městem drak,.
a ten jí s pořadky lidi, a že dnes přišlo na dceru-_
krůlovn. On šel, že se také půjde dívat na smrt te dcery-—
kralovské.

Jak tam přišel, vzal její zůstěru a dal ji tomu dra
kovi na krk a potom mečem sekal jak sekal. Jak ustůl,
zvířata draka držela, až mu bylo konec. Ale Petr měl.
v celém těle jed _z toho draka; a zvířata šla a sbírala
lístků; po těch lístkach bylo mu lepe.

Když bylo po draku, Petr se svými zvířaty odešel,
a služebník vezl princeznu domů. Ona se mu musela za
přísahat, že řekne, že on ji od smrti obhájil. Král, když
to slyšel, daval mu ji hned za manželku, ale princezna
prosila, aby směla do dne do roka čekat, a potom že
budou mět spolu svadbu. Ona tatíčkovi neřekla, že čeka,
přijdeli pravý osvoboditel.

Za rok a za den přišel Petr zase do toho města a.
do té hospody. Přišed do hospody ptal se hospodského,
pročjest město obtahlě červeným suknem? Hospod
ský odpověděl: „Rok a den minul, jak tu byl drak, kte
rého služebník královský přemohl; kral mu za ten skutek
dal princeznu za manželku, a dnes pravě bude svadba“

Petr se hned přestrojil do krásných šatů, šel na.
hrad a vzal sva zvířata také s sebou. Princezna stala
smutná v okně ajak spatřila zvířata, hned je poznala.
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a svého osvoboditele též. S radostí ho přivítala & před—
stavila otci svemu. Kral, když uslyšel, že Petr jest pravý
osvoboditel dcery jeho. rozhněval se na svého služebníka,
který lhal a se vydával za osvoboditele, a dal ho hned
čtyrmi voly roztrhat.

Na druhý den měl Petr s princeznou svadba, na které
i zvířata pod “stolem ležela a dobře se měla. Po svadbě
ptal se Petr manželky své, co je to za horu naproti
zamku, že včil ani listů na ní není, když je léto. — Ona
mu povídala, aby se ani na tu horu neptal, že kdo do
té hory vejde, žádný z ní nevyjde.

On čel přece -na druhý den do té hory a otměl tam. 
Viděl letět zajíce, v'lk mu ho chytil a donesl, a on si ho
na rožni upekl. Když toho zajíce pekl, přišla k němu
stara baba a povídala: „Mladenečkm vždyt pak se mi
dejte obi-au“ — On odpověděl: „Ohřej se baboi“ — Ona
se zhřívala, a za chvíli povídala: „Mladenečkm vždyt mi
dejte upeci tu žabičkui“ —On jí řekl: „Upeč si'babol“ —
Tož ona si žábu pekla, brala s ní pěny a hazela mu na
zajíce. -- On jí pravil: „Nemasť, bábol“ -- Potom mu
povídala: „Mladenečkm dejte mi tím proutkem ta zvířatka
pobíť!“ —On jí povídal: „Tukni si jich, bůbo!“ — Ona
se tím proutkem dotkla zvířat a jeho, a hned všickni
v kameny se obrátili. _

Na druhý den přišel Karel do toho města a do
' tě hospody, co tam býval Petr. Že měli oba šaty jednakě

i zvířata jednaka, hospodský myslil, že je to Petr, a řekl
mu: „Byl jste, milostivý pane, na honě?“ — Karel od
pověděl: „Byl jsem!“ —-H05podský pravil: „Nejmilosti
vější paní manželka princezna bude již s toužebností oče
kávaťl“ — Karel odpověděl: „Ano, ano, musím raději
pospíchať, abych přišel domů!“
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On z řeči té poznal, že Petr, přítel—jeho,musil státi
se manželem princezny, neříkal hospodskemu, nic, že je
na. omylu, a šel do hradu, aby navštívil přítele sveho.
Když přišel do hradu ke krAIovně, ona myslila, že to
jeat její manžel, -a povídala mu: „Kdes pak byl přes
noc?“ —Karel odpověděl, že se zdržel a otměl a že již
nemohl "domu přijít. Potom se ptal na tu horu, co byla
za hradem. — Ona povídala: „Vždyť již víš, vždyt jsem
ti to již včera povídala, že kdo do té bory vejde, žádný
z ní nevyjdei“ — Karel ale pravil: „Ba arcit, již jsem se
z toho vyspal a zas“jsem to zapomněl.“ On se nadal,
že přítel jeho Petr zašel do hory, a- že se mu tam snad
přihodilo neštěstí. ,Šel také do te hory a také ho tam
noc zachvatila. Vlk mu přinesl zajíce, a on si ho pekl
na rožni. Když pak si ho pekl, přišla k němu ta start
baba a povídala: „Mladenečkm vždyt pak se mi dejte
ohřátí“ — On jí odpověděl: „Ohřej se, babo!“ — Ona
se zhřívala, a za chvíli povídala: „Mladenečkm vždyť mi
dejte npěci tn žabičkul“ —' On jí řekl: „Upeč si, baboi“
— Tož ona si tu žabu pekla, brala z ní pěny a hazela
mu na zajíce. — On se na ni hněval a pravil-: „Nemast
babo, aneb si to sama sněz'l“ — Baba přestala bazet a
povídala mu: „Mladenečkm dejte mi tím proutkem ta
zvířatka tuknoutl“ On ale odpověděl: „Ukaž, babo, ten
prontek, ja si tuknu' sam !“ — Vzal jí proutek a babu
bil. Ona křičela a prosila, aby ji nebil tím proutkem,
ona že se neobrátí, v kamen jako včera ten mladenec
a jeho zvířata; kdyby ji bil dva roky, že ji nezabije, a
prosila, aby jí to odpustil. -—Karel pravil. „Pověz mi,
jak bych Petra a ta zvířata zkřísil?“ — Ona mu řekla,
aby tu žabu rozparal a žluč z ní vybral a tou žlučí aby
pomazal ta zkameněla zvířata a toho mladence. —- On

Kulda. I. 19



290

tak učinil, a hned všickni ožili. Potom pravil: ,Včil ty
stará čarodějnice, musíš mi říci, jak bych tebe zabil
aby: již nikdy více neškodila lidem.“ — Ona odpověděla
„Tím tlustším koncem proutka mne musíš dobře bít, toi
mne zabiješ“ — Karel to vykonal, čarodějnice se obrátila
v kámen, kterýž tam až do toho dne jest, a navrátili se
oba dva domů k Petrově manželce, kdežto byli dlouhá
léta v přátelství a lásce živi pohromadě.

55. Bubeník hledá zakleté princky.'

Byl král, který měl dvě princky, a ty se mu ztra—
tily. Zlá čarodějnice začarovala jich pod zemi s celým
zámkem, v kterém bývaly. Otec král o tom zvěděl a na—
ložil mnoho peněz, aby je našel a vysvobodil, ale ne—
možno; mnoho lidí se o to pokusilo, ale nic naplat.

Jedenkráte přišli dva vysloužilí vojáci do hospody:
jeden z nich byl šikovatelem 'a druhý desátníkem. I ptali
se hospodského, co by u nich bylo nového. Hospodský
odpověděl: „Našemu králi ztratily se obě dcery princky;
on dal do hlasu, že by velikou odměnu dal tomu, kdo
by jich nalezl a vysvobodil.“

Vojáci hned dostali chuť na tu odměnu, šli ke dvoru
královskému a dali se u krále ohlásit, že by rádi šli
hledat ztracených a zaklnutých priucek. Král si jich před.
volal a dal každému dvě<.sta peněz na cestu, aby jich šli
hledat; pomyslil si: „Šikovatel vidí se býti chytrým :
obratným mužíkem: možno, že najde zámek začarovaný.'

Vojáci přijali peníze, odešli, ale nikoliv do světa
dalekého, nebrž do blízké hospody, a tam dobře jedli
a pili.
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Brzy potom přiiel vysloužený bubenik za nimi do
hospody a ptal se jich, co tu dělají. Oni mu pověděli, že
dostali na cestu dvě sta peněz od krále, aby ili hledat jeho
začarovaně princky. Bubenikovi se takové řemeslo ulibilo,
sebral se a šel také ke královi, kterýž i jemu dal dvě sta
peněz, .aby též hledat šel. Bubeník sebral peníze a" šel.

Když přišel do hospody a oba vojáky jeětě tam na
lezl, řekl jim: „Takli vy zde ty princky posud hledáte
a vysvobozujeteP' Oni mu povídali, že již se berou jit,
že jenom na něho čekali, aby mohli všickni pohromadě jíti.

Navrhovali šikovatel i desátník, aby viickni tři dali
své peníze do jednoho měěce. Bubeník pravil: „Páni bra
tři, to nemůže být; vyťjste již z peněz svých mnoho utra
tili; já nevim, jak dlouho budeme muset hledat; a z čeho
bych byl živ, kdyby vy jste všecky penize utratili?“ Po
držel tedy každý své peníze a šli pospolu do světa.

Chodili již několik neděl a nemohli se nikde doptati
na ten začarovaný zámek. Jednoho dne šli lesem, a tam
se již dělala tma; nevěděli, kam by šli na noc. Šikovatel
pravil: „Vylezte jeden na strom a podívejte se, nenili
někde světla vidět.“ ——Desátník nemeškal se, vylezl na
strom a volal: „Hezký kousek odtud cosi se svitu“
Potom slezl, a všickni tři šli v tu stranu, kde byl de
sátník světlo viděl. Přišli ]: osamělá chaloupce v logo a
stanuli pod okénkem; uviděli v jizbě bábu střapatou a
prostovlasou. I šli chutě do jizby.

Bába jich vítala řkouc: „Vítejte, pánové; dobře vím,
co hledáte.“ Vojáci pomyslili si: „To je dobře, když to
víš, aspoň nám poradiě.“ A šikovatel se ji tázal: „Jak
pak to víte, vždyt jste se nás ještě neptala ?“ — Bába
však pravila: „Hledáte dvou začarovaných princek; ale

věřte mi, beze mne jich nenajdete.“ — Vojáci ji prosili,19
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aby jim pověděla, kde a jak by jich nalezli. Baba řekla:

„Nemam sice chuti, ale přece toho zkusíml“ Dala jim_nocleh a ráno šla s nimi.
Přišli k studni hluboké, v kteréž bylo mnoho vody.

Tam ostala baba stát a pravila: "„Jestli tu vodu z té
studně vypijete, dostanete ty princkyl“ Věickni tři vojaci
lehli na břicho a začali pít. Baba se dala do hlasitého
smíchu a řekla: „Tak to nepůjde, ale musíte, mít takovou
houbu, co by tu vodu do sebe vpila.“ Skutečně vytáhla
suchou houbu z kapsy, a když jina vodu položila, hned
se všechna voda ztratila. Potom vyndala hedbavnou šndru
& pravila: „Jeden z vás musí se po té šnůře dolů spu
stit; dole uvidí velikou břilu*)' a pod ní teprv vchod
do toho začarovaného zemku a do jeho světnic.“ 

Spustili bubeníka; on 'tam vlezl, oddělal břilu, včel
do zámku a procházel se po pokojích. Přišed do první
světnice, uviděl tam vojenské polní trouby a bubny. Vzal
troubu a začal troubiti. Tu najedenkrat uslyšel dupot
v zámku, ulekl se, položil troubu & vzal skříuku **) do
ruky, v které byly samé píšťalky. Pískal, Nastal ještě
větší hluk po zámku, se všech stran blížili se vojáci 'a
tři genet-ali přišli až do samé jizby k němu: „Co jasnost
císařská. poroučí?“ Bubeník se rychle zpamatoval a od
pověděl: „Zatím nic: odejděte, až vas později zavolám“

Potom vzal buben, aby zkusil, jak se na něm bu
bnuje. Zase přiběhli tři general „Co jasnost císařská
poroučí?“ Bubeník odpověděl: „Doneste mi šaty, jak se
na císaře sluší, a potřebnou zbraň, abych mohl všecko
vojsko prohlednout.“

\ :) Břila__ šleda—.. pleskatýkamen.**) Skí'ínks—_ truhlička.
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Hned donesli šaty a šavli, on se oblekl za císaře,
sedl na koně, kterého mu přivedli, a jel prohlížet vojsko.
Tři generálové ho vedli, a tam uviděl dvě řady koňaku,
že jich ani přehlednouti nemohl. Těšil se z toho'apra—
vil: „Milé děti, uspokojte se zatím, až vam další roz
kazy dam.“

On sám odešel do zámku a prohledaval všecky svět
nice; v jednez nich uviděl první „princkn a řekl jí, že
přišel, aby ji vysvobodil. Ona pravila: „Vy nejste s to,
mne vyvést; jsemt draku odevzdána, kterého nepřemůžete;
odejděte, sice bude s vámi zle.“ — Bubeník mluvil: ,Po—
knsím se o to, kdyby mne to i živobytí stalo!“ -—Princka
když viděla, že jináč nechce, dala mu prsten a zjevila
mu, že ma ten prsten čtyryceti mužův sílu, ale doložila:
„Kdybyste měl na každém prstě- takový prsten. nezabi
jete toho bovada.“ Potom mu dala meč, který prý na
ranu všecko usmrcuje, když se jím sekne.

Sotva bylmeč ten do ruky vzal, již drak letěl; on
se s ním hned začal potýkati a šťastně ho rozsekal na kusy.

Byloli mu zle s první princkou, s druhou, mladší,
bylo ještě hůř, nebo ta byla pod mocí ještě mocnějšiho
draka. Avšak pomocí prstenu'a meče, kterýž mu idruha
princka dala, s velikým namáháním přemohl a usmrtil
i druhého draka. Celé obyvatelstvo toho zámku bylo vy
svobozeno, a čarodějnice, když o tom zvěděla, utekla.

Vojáci nahoře u studně čekali. Bubeník dal v okově
vytšhnouti obě princky zhůru. Oni jich vytáhli, a spustili
zase okov pro něho. Bubeník však nebyl hloupý a ne
důvěřoval svým spoludruhům; místo sebe vložil veliký
kamen do okova a ustoupnul na stranu. Vojáci vytáhli
okov na půl výšky a pak ho najednou spustili, a odešli
myslíce, že se bubeníka navždy zbyli.



294

Bubeník nemohu nahoru, zůstal dole. Včil měl kdy,
prohlednouti cely zamek, a když ho prehledl, aaěal bu
bnovat, troubiť a pískat, až všecko vojsko svolal. On sám
pak v císařských šatech ho komandoval. Byl se všemi
spokojen a ptal se, jeli mezi nimi kdo s jeho kraje.
Žádného tam nebylo, až na samém konci hlasili se tři, co
byli z toho samého panství, a tézali se, co by žadal. —
.Nežadém nic jiného, než abyste mí pověděli, možuoli od
tud někudy vyjít a do vlasti mé přijít? Oni mu pově
děli, že jest cesta podzemní, po které se přijde na moře,

"a přes moře že se může až do vlasti dostati. On jim
slíbil, že jich propustí z vojny, aby ho tam zavedli. Vii
ekni tři hned se vypravili : ním na cestu, on pak sebral
zlata a stříbra, co unésti mohl.

Když přišli k moři, stala tam loďka připravena,
na kterou všickni vstoupili, a plavili se déle. . Jak mile
však ti tři vojaci na moře vyili a stravy okusili, byli
iediví. Dva z nich umřeli ještě na cestě, a jenom ten
třetí ostal na živě, a ten s ním dojel až do jeho vesnice,
byl propuštěn a bohatě obdaroan a iel domů k pří
buzným svým.

Když byl ve svém kraji, neěel ke královi, ale vy
daval se za zlatnického tovaryše. Šel k zlatníkovi v městě
a ptal se ho, mali pro něho préci. Zlatník odpověděl:
„Můžete u mne v praci ostati; nemam sice mnoho díla,
ale snad brzy něco bude.“ Tovaryi pravil: „Pane mistře,
nemějte starosti; mam dělati pro princky prsteny; vy
kažte mi zlaštní jizbu, v níž bych v pokoji pracovati
mohl, a tu mate peníze a nakupte potřebného zlata.“

Přišla první noc; tovaryě žadal pana mistra, aby'
byly děti ticho, by mohl ty prsteny zhotoviti. Potom se
zavřel do své jizby, utloukl zlata koupeného a vyčistil
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prsten od první princky, zavinul ho do bavlnky a dobře
zaobalil, zlato ntlučene rozhazel po zemi.

Rano šel a řekl: „Paní mistrova, jděte a arnette
ty piliny, a potom zaneste ten prsten prineoe; jak se

bude ptati, zač je, řekněte, že jest za 30.000 rýnských,ona vem jich rada da. “
Mistrova nechtěla s prstenem jíti a pravila: „00

pak by to musil býti za prsten, aby se mohlo 30.000
rýnských za něj žadatil to musí býti balamuta člověk!“
— Tovaryš pravil: ,Nechceteli jíti, však je si někoho
najdu, kdo mi ten prsten ke dvoru a odtud peníze do
nese.“ -- Zlatník manželce své hned poručil, aby s tim
prstenem šla.

Mistrova šla, dala se u prinoky ohlasit a byla před

pučtěna. Řekla: „Přinesla jsem vám ten prsten, který
jste si dala dělat!“ —-Princka: „Mila zlatničko, ja jsem
si nedala žádného prsteua dělat, ale ukažte mi ho, at se
podívám“ Princka ho vzala do ruky, podívala se naň

.a hned řekla: „Ano, ano, ten jsem si dala dělat: kde
pak ho dělal ?“ Zlatnikova: „Mame tovaryie nového, a
ten ho dělali“ -—Prinoka: „00 pak zah žádal“ —Zla—
tnlkova: „30,000 rýnskýchl“ Princka ji hned penize odš
čítala a řekla: „Dejte mu ty peníze a řekněte mu, že
ho vzkazují pozdravovat, aby mne navštívili“

Zlatnička odevzdala tovaryiovi peníze a vyřídila po
zdraven! i pozvaní od princky. Tovaryi pravil: „Vidíte,
paní mistrovA, nechtěla jste jit; zejtra ponesete druhe
princce prsten ještě dražší.“ _

Děti nesměly ani pisknout, a mistr pravil: „Mila
žene, tomu našemu tovaryiovi dues nedávej zemňdky;
přístroj mu dobrou večeři, aby se u nas držel: tent zna
krasnou praci dělat.“
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Tovaryi dal zase mistrovi peníze na zlato, povečeřel
a zase zavřel se do jizby sve. Učinil s druhým prstenem
jako s prvním a rano poslal ho po mistrove zase té

prlncce, ktera se mu líbila, a pravil, aby zadala zah
60 000 rýnských.

Mistrova s radostí a bez zdrahůní šla s prstenem.
Když přišla ku prlncce a s uctivosti jí povídala, že nese
ten zamluvený prsten, princka řekla: „Nevím o žadněm
prstenu; ale Iokažte mi ho!“ Zlatnička prsten okázale,
priucka se podívala a zvolala: „Aha, již vim, to je ten
prsten; ano dala jsem si ho dělat, ale zapomněla jsem;
sedněte si a povězte. mi: kdo pak ten prsten dělali,“ —
Zlatnička: „Máme teprv nedavno tovaryše, a ten“umi ta—
kovou praci dělat; včera udělal také jeden prsten priucce
sestře“ -—Princka: „Nu, to je hezky, jest hoden chvaly;
co pak zaň žadaP“ _Mistrova: „,60000 rýnskýchl' —
Princka jí penize dala a pravila: „Řekněte mu, aby dnes
ke mně přišel a mne navštívil, že bych s nim velice rada
rozpravěla. "

Mistrova uctivě mluvila doma: „Pane tovaryši, priucka
vam vzkazuje, abyste byl tak laskav a jí navštívil, že by
s vámi rada rozpravěla! — Tovaryi však chladně řekl:
„A co je mi- po ní; však ona ma tolkou cestu ke mně
jako ja k ní.“

Mistrova ěeptala mistrovi: „Ten člověk přece jen
jest jakýsi hrubian !“ Tovaryi pak to zpozoroval a pravil:
,Neuíli vam to dobře, odejdu jeětě dnes!“ Mistr ho chla—
cholil a prosil, aby neodcházel.

V tom však přijel k domu kočar se čtyrmi koňmi,
a z něho princka vystoupila a zrovna k zlatnikovi ils.
Mistrova když ji uviděla, přiletěla do jizby a'zvolala:
„Pane tovaryši, princka jiz jest sama tady!“ Tovaryi
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pak ušel muže do své- jizby a zamknul se tam. Princka
přišla k zlatnikovi a tázala se: „Kde je váš tovaryš ?“
Oni mu ukázali jeho světnici, princka klepala ponejprv,
podruhé, po třetí — a teprv “tovaryš otevřel. Ona vešla
k němu, sluhové za -ni hned,aesli šaty královské. Tova
ryš se oblek! do- nich a vyšel s princkou do zlatníkovy
světnice. Z'latníkovi lekem všecko z ruky vypadlo, a jeho
manželka stála jako ve ' vředě, jako epálená, jako bez
smyslu; až se trochu zpamatova'l'a, potom zvolala: „Pro
Pána Boha, včil teprv vím, koho ve svém stavení máme,“

.a prosila královského prince, aby jim odpustil, jestli ho
v něčem pohněvali. „Nemám čeho odpouštěti, “ pravil princ,
„děkuji vám za to, .že jste mi dali být k práci mé. Ty
peníze za ty dva prsteny si podržte a ty smetené zlaté
piliny jsou také vaše:“ Potom jim dal „s Pánem Bohem“,
sedl si princkou do kočáru a odjel do zámku královského.

Šikovatel a desátník, jenž tambora zhubiti zamýšleli,
byli v zámku. Když se s princkami navrátili, vydávali
se za jejich vysvoboditele, a král jim jich chtěl'dáti za
manželky. Princky však si vyžádaly, že chtí čekati do
dne do roka a—potom že budou sdavky.

Rok „seprávě chýlil ku konci svému.— Mladší princka
žádala otce krále, aby udělal velikou hostinu a pozval
mnoho hostů. Stalo se; i-—oba dva vojáci byli přítomní.
O hostině, když hosté o rozličných věcech rozmlouvali, vy
stoupila princka a pravila: „Měla jsem zlatý klíč u zámku
zlatého; ten klíč však ztratila jsem a dala jsem si dělat
místo něho klíč stříbrný, když pak jsem ho již měla,
nalezla jsem ztracený zlatý klíč. Prosím vás, pánové,
rozsuďte: který bych sr z nich měla podržet?“ — Viickni
páni jednosvorně radili jí, aby si podržela klíč zlatý,
který zrovna k tomu zámku dělaný jest.

.
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Priucka odešla do vedlejší světnice a přivedla tam
bora. Vojaci oba dva zbledli strachem. a princka mluvila:
„Hle, vzácní pani, tento pan jest onen zlatý klíč. to jest:
můj pravý vysvoboditel. kterého tito dva chtěli se světa
zhladiti; on viak byl od Boha ochraněn a přišel šťastně
až sem; toho tedy budu ja míti za manžela svého.“

Kral 'k tomu rad svolil. dal ty dva bezbožníky voly
roztrhati, a brzy potom slavila se svadba, při které byl
bubenik ženichem princky. Otec krěl mu odstoupil kra
lovství, které on po mnoha leta moudře a spravedlivě

spravoval. '

56.- 0 jednom zemanu a o zlodělich.

Stalo se jedenkrate. že se našli tři muži, a sice
viickni tři jednoho druhu. totiž zloději. tioale se tak
spřátelili a sbratřili druh s druhem, že všecko své nabyté
a nakradeně zboží a peníze v jedno složili. Že pak byli
v řemesle svem výborní mistři, bylo těch peněz hodne
množství. '

Tu se usnesli vespolek. že jim. není jisto. takove
peníze s sebou nosit, _aproto jich také “den rád při
sobě neměl. Tu ale jeden z nich pravil: „Milí bratří. ja
vím jednoho bohatého a spravedlivéhozzemana, je myslím.
abysme mu ty naie peníze dali na schovu a jej oto
požádali, aby nám jich opatřil! —Druhým dvěma se ta
rada zalíbila, ale pravili: .Jak to udělame? On se nás
bude ptati, co jsme zač. Jakou mu pak dame odpověď?“
Třetí na to řekl: „Ja vím, jakou dame odpověď; řekneme
mu, že jsme tři bratři. že jsme ty peníze zdědili a že
jdeme a hledame, kde by se nam zalíbilo nějaké panství
koupit, v tom že "bychom měli největší zalíbení.
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Tak se ujednali. ili s prosbou k tomu zemanovi a
“dali ho, aby byl tak dobrý a jim ty peníze do svého
opatrovaní vzal, pokud by si nějake panství nekoupili;
nebot prý jim to obtížně jest a nebezpečné, s takovými
penězi se nositi; oni že, jak věrně něco vynajdon, co by
se jim líbilo a hodilo, zase všichni tři pro ně přijdou.
aby jich nedával ani jednomu, ani druhému, ani dvoum.
než až oni věickni tři pospolu pro ně přijdou, aby je
teprv vydal.

Zeman, vida hodně osoby, svolil k jejich prosbě a
přijal jejich peníze do sebou,. a oni s velkou radostí od
něho odešli, dílem že se jim to dobře podařilo a dílem,
že nemusejí se s tím těžArnem (břemenem) vlsěit a druh
druha se bat. že s nimi uteče; nebot byli vřickni tři
obratní a dobří ipekulanti.

Potom zas chodili a zas dobře kradli, až zase měli
hezkou hromadku peněz. Ale to již drželi mezi sebou,
až se jim za nějaký čas treňlo, že nedaleko toho zemana
byli. To si jeden z nich zpomněl, že ten zeman tady
nedaleko býva. a ten druhý řekl: „No ten nam velke
dobrodiní udělal, bylo by za sluině, abysme mu nějakou
čest proukazall; nebo vím; že mu to jest vděčně (mile),
když vidí, že si ho někdo važí a za dobrotivěho drží;
tak by bylo zasluěně. abysme mu naii vděčnost na jevo
dali, když jsme tu tak blízko.“ Ten třetí pravil: „Ale
jak? Ja nevím, jaký vděk bysme mu udělali.“ Jeden z nich
řekl: „Ja bych věděl jak; můžeme jít do kostela a při—
jdeli nam jít vedle něho, tak mu uděláme vieci tři hlu
bokou poklona; on bez toho- býva ve svatek v okně a
diva se na lid. jak jde do kostela.“ — Těm druhým se
to také zalíbilo.. že to je tak dobře a že se nemusejí
s tím tak dlouho bavit. Tož při tom zůstalo, a oni se



300

rozežli po své krádeži a dali si slovo, kde se sejdou
toho a toho dne. .

Ale ten jeden misto krádeže došel—ktomu zemanovi.
a pravil- mu, že již vynašli takove panství, co se pro ně
hodi, že ho těž již domluvili“ a že'přljde zejtřejžiho dne'
odebrat ty peníze ten pan, od něhož to koupili; ale on
že nemůže vědět, jestli se jim všem třem dostane, pro
ně přijít, a že jim to nenapadlo, jak od toho pana od—
chůzeli, aby o tom mohli jistou zpravu vědět, ale že se
tak usnesli, jestli jim“bude tak pilno, že by nemohli všeci
pro ně přijiti, tak že mu daji to znameni na důkaz, jak
půjdou vedle jeho zamku, že mu udělají vžeci tři hlubo—

' kou poklona na znamení„ že v tom jich vžecb třech.dobra
vůle jest—',aby se ty peníze vydaly znich kterémukoliv,
když by to bylo tak na pilně; a pak pospichal zas na
to místo, kde se měli 'sejlti.

Ti druzi dva přece každý něco ulovil, ale ten třetí
ničeho, a také nebylo divu, nebot ]: tomu času neměl..

Rano se vybrali a "ili do toho kostela, a ten zeman
byl právě v okně, a oni, jak přišli naproti, ostali stať
a hlubokou poklonu mu udělali, a on se -jim také po
klonil, a oni odešli a šli do kostela _a dali si 'slovo, že
se v tě a v te hospodě sejdou; neboť i v kostele dávali
pozor, jestli by se jim co dalo ukrast; proto po různu
se v kostele rozpustili, neblto již měli v obyčeji, že toho
nikde neopomenuli, co a kde by se dalo do pazourů'
jejich lapit.

Jak ale z kostela vyžli, ti .dvase shledali spolem,
ale toho třetího nebylo; ten jak bylo po kazani a mie
svatá se začala, vyšel z kostela, žel přímo k zemanovi
a pravil, aby byl tak dobrý, že přichází pro ty peníze,
že vieci nemohli pro ně jít a ten pan že nemůže dlouho
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čekat, že chce jeětě na poledne tam... tsm dojet; Zeman
honem mu vydal ty penize, on je vzal a ten tam.

Ti druzí dva v-t'ě hospodě 'již byli a pojedli, a tře
tího jeětě tn nebylo. Tn sobě myslili, jestli ho přiněčem
nelapli, jako bylo “v tisku z kostela; proto ili v'en mezi
lid, aby něco o něm uslyšeli a zvěděli; ale kde nic tu
nic. Tu jim napadlo že on snad ty penize od zemana
vzal a s nimi utekl. Šli oba dva k zemanovi a ptali se,
jestli ten třetí u něho nebyl a ty peníze po něm uežádnl.
Zeman se ulekl a pravil: „Byl u mne, a proto že jste mi
viickni hlubokou poklouu učinili na znamení, že je vydati
mám tomu, kterýž by pro ně přišel, jak jste mi předkem
oznámili, vydal jsem mu ty peníze.“ Aie ti dva s tím nebyli
spokojeni, ěli hned k advókátovi—amilého zemaua žalovali.

Zeman dostal poručení, aby se-toho a toho dne do
stavil; když se dostavil.; bylo mu praveno, aby ty peníze
vydal, sice že se mu všechno prodá. Zeman se vymlouval
na znamení, které mu dali, ale nic na plat, bylo mu ře
čeno, aby ty peníze vydal: anebosi advokáta vzal a na
právní cestě se hájil.

S tim zeman odešel a hledal, si advokáta, ale žádný
se ho nechtěl ujmouti a nastati .v té věci. Tak se toho
strachoval, že pořád z těla opadával, až se každý divil,
jak se pořád tratil; a nebyio divu, že tak rychle z těla
padal, neb to byla velká hrůza a ta starost; kdyby mu
byli všecko poprodali, nevim, jestli by to bylo stačilo na.
ty peníze, a on by byl zůstal prázdný. To mu ustavičně
na mysli bylo, co by potom začal a jak by se živil.
Vžudy ho znali jako majetného, pořádného a velmi opatr
ného pána. a proto útrpnost velkou každý nad ním měl,
že se tak tratil, a každý se domníval, že snad již brzy
umře, a žádný nevěděl, co. toho příčinou jest.
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Tu ale byl soused jeho sedllk, který ho velmi mi
loval, a často spolu roamlounli; ale přes ten čas málo
se nechal vidět ten zeman. To trůpilo toho sedlaka tak
tuze a mrzelo, že nemůže a tím zemanem na slovo přijít;
i odložil všecko od sebe, prace nechal a jen pořAd hle
děl, aby se mohl s. ním na řeč dostat a vyzvědět, nad
čím takovou starost ma a co ho nejvíce trapi a jestli by
mu nemohl nějakou stranou ku pomoci přispěti. I v"kratce
se mu poštěstilo, .že ten zeman vyšel na své pole; neb
brzy se blížil den, v kterém poslední rozhodnutí mělo
býti a on 0 všecko přijíti a upustiti měl a sAm měl
pryč zajit, kde by ho žadný neznal. V těch nejtraplivěj—
ších myšlenkách mu ten sedlak nadešel a uctivě ho vítal.
ale on ani neodpovídal a kraěel děla a sedlaka pro velké
hoře ani neviděl. Ale sedlák se osmělil. chytil tomu ze
manovi ruku, tak že se zeman velice ulekl, neboť se mu
to nikdy nestalo, aby ho někdo : nenadání za ruku chytil;
ale eedlak ho pamatoval a laskavě k. němu mluvil; pak
se teprv zeman zpamatoval a_sedláka vítal. Sedlak se
tazal po příčině tě jeho starosti veliké; zeman si těžce
oddechl a pravil: „Milý brachu, což pak ty mi v tom
pomůžeš! bylt “jsem u velmi učených panů a nemohl mi
v tom žadný : nich radu dati, jak bych se z toho vytrhl.“
Více k tomu sedlákovi nemluvil, ale aedlůk pořad k němu
mluvil a ho rozbíral a prosil, aby se mu s tím svěřil,
co ho trapi. Tu teprv začal si zeman jemu stěžovat, jaký
sond ma a že nemůže advokáta dostat, aby ho v té věci
zastoupil. Sedlák ho ale prosil, aby mu pověděl, co to
za soud má a s kým ? Tak on mu to všecko pověděl,
jak to jest; že protivníci jeho mají svého advokáta, který
za ně mluví, ale on že nemůže žadného najít který by
se ho zastal. Sedlák hned mu řekl, že on bude jeho
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advokátem a zastupitelem, aby ho ohlásil u soudu, a se
mana těžil, že mu to dobře vyjde. Zeman vzdychl a pravil:
„Bůh všemohoucí dej, aby tomu tak bylo a všecko dobře
vypadlol' a s tim se rozešli.

Potčžeuý zeman ihned ten den žel k soudoovi a ohlá
sil, že již má zastupitele, ale že nevi, jestli mu ho přijme,
poněvadž neni učený, že jest jenom sedlák. Soudce mu
odpověděl : „,—Nechťjest sprostý, když jenominěčemu roa
umi, ať přijde, však víte, že pozejtři máte posledni roz
sudek.'

Zeman se poděkoval a odeiel, a hned k tomu sedlá
kovi iel a žádal ho, aby pozitra s nim o 9. hodině ráno
k soudu šel. Sedlák mu to najisto slíbil, a jak ten den
přišel, poslal ten zeman k tomu aedlákovi, aby byl tak
dobrý a s nim iel. Ale posel se vrátil a řekl, že jeho
pacholek se ožebračil na rukou, tak že nemůže rozsivat;
sedlák tedy že bude roaaivat a pacholek že bude vláčit,
a zemanovi vzkázal, aby jen šel napřed, on že to brzy
rozseje a za nim přijde.

Zeman tedy žel napřed, a byla již desátá hodina a
sedlák nepřicházel, advokáti těch zlodějů nechtěli čekat,
zeman ale prosil, aby ještě trochu poshověli. Tu již
byla lltá, a sedláka ještě tu nebylo, advokáti již se
zlobili. V tom však zaklepal kdosi na dveře, a vešel
sedlák užubraný a zamazaný od hlíny. Zeman pravil, tent
že jest jeho advokát. Ti hned zvali ho hněvivě,aby před
stanul a mluvil. Ale on pravil: „Páni, vidite, že jsem
od spicháni unaven a upocen, nechte mne trochu oddech
nouti a mluvte vy napřed.?

Tu hned ten jeden začal paragrafy vypočítat a hrůzu
stavět, že jináč býti nemůže, že ten zeman musi ty pe
nize vydati. Potom zase vyzvali sedláka, aby včil on
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- mluvil. .Sedlak prosil, aby ještě ten druhý mluvil, a on
začal ještě hrůznějžich paragrafů nežli ten—iprvní člsti,
tak že ten zeman už jinač nemyslil, než že už jest po
něm veta, už div 'neomdlel od hrůzy. Jak tento skončil
svou řeč nadobře, odsoudil soudce zemana, že musí ty
peníze vydati.

Tu pak obořili se oba dva na nedlaka, zemanova
advokata, aby mluvil a zemana hájil. 'Tu se jich sedlak
tazal, jestli oni již všecko vymluvili, co k tomu patří.
Oni odpověděli, že již vymluvili. Tak ten sedlák před—
stoupil a pravil, že toho všeho nebylo potřeba. A ti advo
kati na něho: že proč nebylo? On pravil :“ „Proto, že ten
pan zeman ty peníze ma, ale když jich přijímal do sohovu,
že byl zavazan, jich nevydávali ani jednomu ani dvoum,
tudyž ti dva žalobnici at si jdou hledat toho třetího;
pan zeman není povinen, jim ho vyhledavat aniž mu to
může kdo nasoudit; potom teprv, až přijdou všeci tři,
že jim ty peníze vyda.“

Soudce ovšem výrok jeho za dobrý uznal, poslal oba
žalobníky pryč a řekl jim, “aby šli a hledali třetího, potom
teprv že mají právo o peníze se hlásí:, ale spíie ne.

Včil si může každý pomyslit, jak tomu zemanovi
bylo u srdce, když ten sedlak za pravdu tvrdil, že ty
peníze ma; velice tomu se divil, že ten sprostý a ne

,učený sedlak takové dva učené advokaty přemohl tak, že
to musili sami za pravdu uznati.

Vžickni se rozešli, a ti dva podnes nepřichazeji stim
třetím.

Zeman děkoval sedlakovi, že ho z “takové hrůzy vy
svobodil, a bylili před tím dobří přátele, od "té chvíle
byli ještě věrnější, a jsou až doposud, jestli nepomřeli.
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57. S mrtvými není žádný žert.

_ Jedna žena m'i vypravovala: „Můj stařiček'*) bý
val' kostelnlkení' a řemesla" ševcovského. Můj otec byl
tenkrAte malý chlapec pětiletý. a zůstal'při řemesle; Když
vyrostl & staříček již byl umřel, udělal jančary**) &
nesl je“ do jednoho domu pod Radhoštěm; Když se vracel,
stal tam starý muž před domem a ptal se mého otce:
„Cbasniku, čí pak jsi?“ — Můj otec odpověděl: „Ja
jsem Martin H ..... z Rožnoval“ — Stařec mu povídal:
„Znal jsem“ dobře tvého nebožtíka otce a vím o něm
všelicos vypravovat; chcešli, vyl'ožim ti něco!“ — Můj
otec hq prosil, aby vypravoval; -a on hned dal se povi
dat: „Před stem roků byl v Rožnově jeětě dřevěný
kostel***), chodili tam ze všech dědin' na stráž; kaž
dou noc byli dva muži kolem kostela; za hodinu musili
třikrat. kostel obejit. Jednou tam přišli dva z Dolní
Bečvi: Kuběna a Vojkůvka na hlídku. Kuběna byl silný
.a odvažlivý, Vojkůvka ale byl slabý a bojazlivý. Jak přišli
ke kostelnikovi, on jim pravil: „Jděte obejit kostell“ Voj
kůvka se bal, a kostelník, stařlček můj, mu řekl: „Týt
jsi bojůzlivý, poslal bych tě domů!“ Ale přece oba dva
šli a obešli kostel. Potom si Kuběna lehl proti kostnici
na bříln'l') a Vojkůvka si vedle něho sednul. Kuběna

začal dřímať, a Vojkůvg, mu říkal: „Bratře, nespil“ —

' *) Staříěek t. j. dědoušek.
*f*)Jančar-y t. j. baganče, botky šněrované.

*ff) Nynější zděný kostel vystavěl se roku 1748—1752.
—:|-)Bříla : drobný kamen, neutvrdla opuka (Jungmannn

u Rožnova znamena břila kámen pleskatý, jako hrobny
kamem

Kulda. 1. 20
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Kuběna mu ale pravil: „Neboj se!“ a za malou chvílí
usnul a chrůpal. Vojkůvka se velice hal a hleděl po
hřbitově. O čtvrt na jedenáctou viděl, že se hlína s no
vého hrobu sype, sype, sype — Vojkůvka dostal strach,
budil Kuběnu a velel: _,Vstaň, bratře, pro Boha tě pro
sím, vstaňl“ -.--Kuběua ale rozespalý huboval: „Dej mi
pokoj, sic tě pacnu I' — Vojkůvka se díval na ten hrob,
začalo se to tam popeliť jako kura *), potom to rostlo
jako ovce. Obudil Kuběnu, aby se pouíval, co ukrutneho
neděje na hrobě. Kuběna sedl a díval se také na to.
Uhledli osobu, již bylo půl z hrobu, až pak 'vylezl cely
člověk před třemi dny pochovaný. Ten svlekl šaty „na
hrobě, složil jich tam a šel až na Rožnov.—Kuběna
pravil Vojkůvkovi:_ „Pojď a seberme ty šaty!“ Ale Voj
kůvka ho prosil: „Oh, bratříčku, nedělej toho!" — Ku
běna řekl: „Mic, š etneli, opallm ho tím vatralem **),„
a.bude konecl“ _— el k hrobu, 'šaty sebral a řekl: „Pojď
na věž, budeme se dívat, do kterého demu půjdel“ .-V0“
Vojkůvkovi byla malá. duše, šel 's ním na věž;a
dívali se oknem na Rožnov. Ten duch vešel do nového
domu J . . . . . . . , . , to měl být hospodář sam. Nastal tam.
třesk ukrutný. Kuběna povídal: „Teu tam gazduje ***1'"
Vojkůvka pak ho prosil: „Jen ty šaty mu tam zase
dejl' —- Kuběna odpověděl: „Nedam a přijdeli, opaum
ho tím vatralem. Ty si stoupni tu do kuchyňky za var
hany.“ Duch přicházelzpátky a šel pros to ažke hrobu.
Jak tam neviděl svých šatů, volal temným hlasem: „Kdo
ty šaty vzal, ať jich nese sem!“ — Vojkůvka zase 110
prosil, aby. jich tam dal; ale Kuběna nechtěl, rozkročil

*:Š \KTur a 'T—slepice. _ .a t r á' (srbsky j 681:obuch ovčá ' .
***) Gazduj e t. j. OBPOdai'í. oky, Obušek, čagam
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,se a vatra si napřahl. Duch po třikráte volal: „Kdo
„ty isty vzal, at jich nese. sem!“ — Když pak jich Ku
běna nenesl, duch se bral na horu na věž.- Jak byl na
třetím schodě, tu kohout na faře zazpival, a mrtvý zůstal
ležet. Tn pravil Kuběna: „Včil jsem již sám také trochu
strachem vadnul, ale přece se nebojím.'ll — Zůstali 'do
rána na věží, a velika hrůza byla v obou; Vojkůvka byl
malo živý, a Kuběna také slabnul. — Staříček kostelník
čel rano zvonit klokani, a Kuběna na něj volal s věže:
Nelekej se, stala se tu věc hrozna; bratříčka . . . tak a
tak se dělo: ja vím, že jsem udělal zlel — Staříček polo
mrtvý běžel k velebnému pána a vypravoval mu, že se
na hřbitově zle podělalo a' že ta osoba leží na scho
dech ve věži. Velebný pan zděšený šel druhými dveřmi
do kostela, vzal štólu, svíčku a svěcenou vodu a zakropil _
tělo. Potom volal: „Pojď, ty smělý, dolů; včil vezmi
mrtvého na záda a zanes ho nahateh o do__kostnice.“—
Kuběna ho zanesl, ale nohy se mu strachem a hrůzou

_třasly. Na druhý den byl znovu pohřeb, jak _se patří.'
Kuběna musil mrtvému rýčem zrýť hlavu, a od tehdejěka
třikrát sype se hlína na mrtvé tělo *). Ten starý muž,
co to otci memu—vykládal, byl Vojkůvka sam. Od té
chvíle se nic takového nepřihodilo.“

58. Biskup Ondřej.

Byl nábožný biskup, a jméno jeho bylo Ondřej. Byl
velice Bohu milý. Přišla k němu jedna princka a žádala

*) Výkladačka se musila trochu zmýliti; nebot obřad cír
kevní, trikrate sypati hlínu na rakev v hrobě ke cti a
slávě nejsvětější Trojice Boží, jest v Církvisvatépra
starý a dávno před tím užívaný.

“20"
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ho o katolické ponaučení, že chce celým královstvím mym
povrhnouti a býti v katolické víře. Bi s ku p byl z to ho
velice potěšen a poručil jí, aby ho častokrate na—
vštěvovala. Dával jí spasitelně naučení, aby se mohla
k víře katolické připravit.

Jednou jí naporučil přijít k hostině a oznamil to
hodnýmpánům,aby se takě' nechali u té hostiny
n aj ít. Sešli se všickni a rozmlouvalí o všelijakých vě
cech. Potom přišel pocestný a prosil také o kousek jídla.
Když toho jídla dostal-, prosil, že by byl velice potěšen,
kdyby také byl připuštěn do te světnice mezi hosty.
' Kuchař to oznámil panu biskupovi, ale ta princka
zakázala, aby toho pocestnébo nepouštěli do světnice, že
to jest nevzacný host. On pak ale ještě jedenkrate prosil,
a ta princka pověděla, jestli ji zhodne h ad k u '), že .bude
připuštěn. Pocestný še dal ptdť, jakou hádku ma zhod
nout. — Ona povida: „Kde je vyšší země nežli
_ne b e?“ -—On odpověděl, ž 0 na trůně Božím, tam

' cela svatá Trojice přebý va **)! ——Potom řekla.
princka, abyjí zbodnulještě druhou ha dku : „Který
jest největší div a zazrak na světě?“ —Po
cestný jí odpověděl: „Největší div a zazrak na
světě jest, že v takovém počtu lidí žadný žad
němu v tváři dokonale podobný není.“ —
Princka pravila, aby jí zhodnul ještě tř e tí h a d k u:
„Jak daleko je s nebe až do pekla?“ —Pocestný
jí odpověděl,že si to mohla sama tenkrate změ
řit a sčítat, když všemohoucí a spravedlivý

, *) Hádku t. j. hádanku.
**) Nevím, zdali se tu naráží na člověcké, tudyž zemské,

ale ovšem oslavené tělo Christovo, neboli na zeměkouli, s kte
rou se na obrazích představuje Bůh Otec.
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Bůh pyšně ani-oly ; nebo do pekla svrhnn'l —
že byla také při nichl' — Princkajak to slyšela,
zabanbila se, zmizela oknem pryč, a jenom po ní
v.světnici smrad ostal.

Všickni hoste měli z toho veliký: strach a nevěděli,
co se to děje. Nabožný biskup ale poznal, že .__tobyl zlý
dech v podobě krasne panny, jenom to nevěděl, kdo byl

ten pocestný. Hned poslal čtyry posly na čtyry stranyjej hledat, ale nikde ho nenašli.
Za některý čas pak stalo se, že šel žid pocestný

a noc jej zachvátila, bylo velike hřmění a blýskaní, a
on neměl, kam na noc jít; tož „přišel k luthrianakemu
sboru*), a tam bylydveředo žebračny") otevřeny.
Byla tam 1.avka.**'). a milý žid si pod ní lehnnl.

Jak jedeth hodin odbilo, plno zlých duchů přišlo
do toho sboru. Tam byl stůl, a ti poddaní zlí duchove '
se posadili .do stollc, a ta knížata pekelna za ten stůl.
Ten nejvyšší kníže pekelný chtěl zvědět, který z nich
jaký hřích na člověku způsobil. — Všickni davali zpravu.
Ten nejposlednější ale povídal: „To všecko nic není; ja
jsem jinačí kousek dokazal. Přivodil jsem nabožneho
biskupa již tak daleko, až mne k hostině pozval. Již
jsem ho měl, již byl můj -— ale tu k té hostině přišel
jeho patron, svatý Ondřej. a chtěl ho ostříhat-I').
Ja jsem mu dal tři hadky hadat, a on mi jich nhodnnl,
tak že jsem se zahanbil a musil jsem utéci.“ — Kníže

*) Sbor vlastně jest shromáždění čilispolečnost křesťa
nův nekatolických , jmenuje se však také jejich m o d l'1t e b
n i c e s h o r e m.

*z eb ra čna : předsíň,kde žebráci bývají.
***)Lavka : lavice.

1-)0 s t říh a t : strážit, zachranit ode zlého.
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pekelný ma' na to odpověděl: „Tak jsi posud jestě nič)
čeho nedokázal, až dokonač, co jsi započat, budú pHým
po mne v' úřddél“

Žid v žebračně všecko vidět a slyšet. Včil ale od
hila hodina dvanáctá.a' zlí duchové s'e men ro'želíddiť.
Židovi hýIo žlvóbytí na kratce, novém,-co a
ma počít velikým strachem. Tu si zpomněl, že se katolíci
svatým křížem žehnait proti všemu zlomu; tož on se tak!
požehnal svatým křížem a lehnnl dolů hnhOn za' těmi:
Zlí duchové jak vycházeli, pravili: „Kdo pak tady je?“-—
Jeden z nich odpověděl: ;,To ie prazdna nadobi lidska,
ale je znamenaha křesťanským křížem, t'ož jí musime
nechuti“

Žid jak rano vstal, hned do „againspfohhlknemá
nabožnémn biskupovi a žádal jej, aby ho pokřestíl. "ecko
mu ozn'amil, co viděla slyšel, prosil, aby mohl býti v bi
skupském chramn Paně na mši svaté, kde bylo založení
svateho Ondřeje. Tam padnul na tvář, litoval viech svých
hříchů a vyžs'da'l sobě na křestn svatém jméno sv. On
dřeje míti.

Teprv nabožný hi'skhp : řeči židový věděl, co td
hylo za pocestného, že to byl jeho svatý patron. Děko
val Bohu všemohohctmu a svému svatému patronovi za
tu óchra'n'n, toho žida pokřestil, a etilll před tím upřímně

svého svatého patrona, ctil a vzýval jej na h'udoucnost
ještě npřlmněji.
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