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Proslov.
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Životopisné poznámky o sběrateli pohádek
v okolí Kamenickém ochotněnapsal a zaslal mi
vld. pán :]an Soukop, biskupský a konsistorní
rada, farář 'v Doubravici na Moravě, slovutný
básník a spisovatel, ()rlův spolužák. Stůjtež zde
vlastní slova ctěného přítele mého Soukopa, v Pánu
zesnulého dne 26. března 1892.

„Karel Orel narodilse v Bystřici u Pern
štýna na Moravě roku 1825. Vystudovav gýmntt

_sium v Moravské Třebové a. filosofiiv Brně,
vstoupil do biskupského alu.;nnátu Brněnského a byl
roku 1849. na kněžství vysvěcen. Probuzen rodáky
svými Karlem Šmídkem a Františkem
Dědkem stál brzo v čele alumnů, již pod pra
porem profesora Sušila přijali za.heslo života
svého: „Církev a vlast.“ Roku 1849.jako pasto

- ralista se mnou (Janem Soukopem), spolužákem
svým, vymohl dovolení, aby zkušebná kázání a Ika
teohesky, za posledních let v alumnátě Brněnském
výhradně němčinou konávané, také v řeči české

lak
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činiti se směly. Za společné snahy nás dvou dostala
se na světlo česká knihovna, kteráž od časů
Ku lid o v ý 0h práchnivěla v zajetí. (Roku 1844.
musil knihámík B. M. K u 1d a klíče vydati předsta
veným,kteřísoukromou, biskupem Gindlem
druhdy podporovanou knih árnu českou
přenésti dali do knihárny seminářské. B. M. K.)
K a r el O re ] kaplanoval dlouhá leta v K a m e
n i c i u Třebíče, administroval faru R a d o 'st i n s k o u,
kde mu mnoho rukopisů rozličných, mezi nimi
i další sbírka pohádek, shořela. Potóm farařoval
ve Štítarech a ve Stražku blíž Bys třice,
kdežto 18. srpna 1885. ukončil vezdejší pouť. Karel
0 r el byl rovněž horlivým knězem jako vlastencem
a plodným spisovatelem. Ač nejedno rozsáhlé dílo
jeho stalo se kořistí plamenů, přece četné jeho

.práce v časopisech rozmanitých roztroušené pojistily
mu čestné místo v literatuře české.“

Jan Soukop.

—+>.:€éa<+—



Předmluva.
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VyzvánbyvBen eš em Methoděj em Kuldou,
- sběračem „Moravských národních pohádek a po

věstí“, počal jsem sbírati pohádky v okolí K a m e
nickém. Jdeš-li z Brna po silnicina Ostrova
čice, Byteš, Velkou Meziříč do Jihlavy,
octneš se v Ř e h o řo v ě, odkud za malou hodinu
dojdeš do městečka. K a m e nic e v pěkném údolí
u silnice vedoucí do města T ře b í č e.

K am e nic e leží u prostřed čtyř asi dvě míle od
ní vzdálenýchměst; východně od Kamenice
rozprostírá se v dolině město V e lk á. M e z i ří č ;
z a p a d n ě vypínají se k oblakům věže města J i
hlavy; k jihu má Kamenice městoTřebíč na
slovo vzaté v příčině ohilních trhů; a konečně n a
s e v er má město P 0 l n u s velikolepým děkanským
chrámem. K a m e nic e má (roku 185_4)_200 domů
dílem dřevěných, dílem novějších zděných, a čítá
1600 obyvatelů. *)

*)M2Adle duchovenskéhokataloguBrněnskéhomá
Kamenice nyní 2764 katolíků, 16 nekatolíků &.19 israelitů.
B. M. K.
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Sběratel národních pohádek a pověsti v okolí
Rožnovském, B. M. Kulda, upozornilna trojí
pramen, z něhož se množství přehezkých pohádek

ra pověstívyprýštilo:na. vaahu Moravských
iValachů, na krásnou, velikolepou kra
Ljinu a na zaměstnání jejich; i já podobně
soudím v příčině pohádek a pověsti v okolí Kame
nickém.

a) E_gyaha l_i_d_unašeho. Dle zevnější po
stavy jest lid v okolí Kamenickém z pravidla
vzrůstu prostředního, oka bystrého, chodu mužného,
obličeje v obém pohlaví přívětivého a krásného.
Ruce pracovité počínají sobě obratně a hbitě. Oby
vatelstvo kolem Kamenice jest ponejvícehovorné,
vtipné a úslužné; má řeč plynnou a jadmou, cho
vání roztomile prostě, pokud nenačichlona
obilním a potravném trhu v Jihlavě dvakrát, a
v Třebíči jednou v témdni. Nezřídka pak potká
váme se v okolí našem s pevnou vůlí, s podnika
vostí a odvážlivostí. V příčině z b o ž no sti rovná
se obyvatelstvo zdejšího okolí všem Slovanům, jenžto
se honosí nejvzácnějším dědictvím po svých pra
otcích, svatou věrou, ač bohuželi do okolí zdej
šího tu a tam vtírá se novější nátěr pozlátkový,
jemuž však moudrý náš lid statečně na odpor se
staví. ——Škoda, že v městečku Kamenici lidé
uchylujíse poněkudod kroje národního, a že
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libují sobě v častých změnách, přijímajíce to, co ve
městech velkých počíná již hynouti. Jinak jest v dě
dinách, ve vsích, kolem Kamenice. Asipůl
druhé hodiny cesty od Kamenice k jihu leží na
značném vrcholu vesnice C h 1u m, odkud vidíme
krásnou širou krajinu. Na Chlumu d0posud za
choval se kroj starodávtý, zvláště u pohlaví muž

' ského. Jmenovitě kožuchy dlouhé v zimě udržují
teplo tělesné, a v létě chrání proti vedru slunečnému
nejen na Chlumu, ale také v dědinách soused
ních. V Lukách, hodinucesty od Kamenice.
vzdálených na západ a v severozápadních Vys o
kých Studnicích u silnice Jihlavské zachovaly
soběženské do té chvíl "'ervené punčochy,krátkésukněsmakám
svému a obyčejům národním okolí Kame
nické jest věrnějšínež kroji.

b) 0 krajině svědčíjiž jméno městečka na
šeho „Kamenice“, že nemánedostatku kamene,
zvláště na straně jižní. Městečko, jak dříve již ře
čeno, rozprostírá se v údolí, a kolkolem obehnáno
jest četnými lesíky, jejichžjména jsou: Drahutka,
lesíky Studnické, Heřmanův les, lesiny
Kameničovské, Malá Kamenice či Kame
nička, Chřastí a lesy Měřinské, Huja—
tin a. V rc holy, jakoby městečko před vlivem
cizím chrániti chtěly, statečně povznášejí hlavy své,
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vzdorují skalami svými větrům bouřlivým, a pod
košatými stromy poskytují milého stínu a chládku
pocestným.Strážka. Kolín, Jansův vršek,
Farský kopec, Šibenice, Špimberk,Heř—
m a n ů v kop e c mile baví oko pozorovatele, zvláště
vyleze-li na věž farního chrámu Svato-Jakubského
asi po devadesáti schodech. Nejpěknější jest půl
hodiny dlouhé údolí k západu mezi dvěma kopci,
kudy vede cesta podél potoku, kroutícího se jako
hádek bujnými lukami až k vážné řece Jihlavce,
do kteréž pokojně vtéká, poslouživ sedmi mlýnům
a navždy rozloučiv se s Kamenic i, kde má svůj
původ v rybm'ku značném. Kráčíš-li pak malebným
údolím tím ještě dále proti proudu řekyJ ihlavky,
která klidně uprostřed luk přes křemelí běží a vý
stavné mlýny a pily žene, k L u k ám: překvapen
budeš krásnými sady, kvetoucími zahradami a bujným
stromovím ovocným.

Kamkoli jdeš z městečka Kam eni ce. všude
musíš jíti do ko pce; zvláště dáš-li se pěšinkou
k 0 hl u m u, kde sebral jsem první pohádky v tomto

m Snejvyššíhomístaspatříškra
jinu utěšenou. K západu uvidíš hluboké koryto,
jímžto se pozlehounku jako labuť pohybuje řeka

*) Pozdější sbírka z okolí Kamenického bohužel pil-—
nému sběrateli shořela za povstalého požáru. 13.M. K.
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Jihlavka odJihlavy a Luk tamkpoutnímu
místu P ř i b y sl a v i c i m s milostným obrazem
Bohorodičky bez hříchu prvotního počaté, kterýž
krášlí chrám, v němžt') věrný křesťan nalezá útěchy
potřebné. Obrátíš-li se, stoje na nejvyšším místě
u Chlum 11,k severu, spatříš jiné koryto na pro—
tější straně lesíkem lemované, jímžto pospíchá po

't ů č e k jako dceruška k mateři J ih la v c e. Otočiv
se dále k severovýchodu, uvidíš pásmo lesů Svato
sl a v s k ý c h, přináležejících k majetku T ř e b í č
s kém u, a jižně i západně pásmo druhé, Brt
nické. S těch stran podobá se C hl 11m hradu,
pevnosti daleko široko horami a lesy jako zdí ohe
hnané, západojižně řekou chráněné, což arciť Slo
vanské obraznosti okolního obyvatelstva poskytovalo
hojnost látky na pohádky národní.

c) Vokolí Kamenickém vládnevýhradně
polní hospodářství; vzdělávánípůdy jest
nejhlavnějším pramenem výživy. V městečku K ame
n ici mimo polní hospodářství provozují .se rozličná
řemesla tím spůsobem, že řemeslník obyčejně
mátaké více méně polností. Máme zde patnáctero
řemesel, náležejících do osmi cechů (roku 1855),
kromě obchodníků věcmi potlavními. Kde více—pra“
covníků u toho onoho řemesla pohromadě, tam
zvláště za dlouhých zimních večerů, __„apby ú s t a
nelenošila,“ rozmanité věci, nejvíce pak poh ádky
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vypravují se. Na okolní výroční a týdenní trhy nosí
neb vozí se výrobky všeho dluhu na prodej , řeme
slníci chodí v kupách pohromadě, _a cestou zhusta___
dochází též na pohádky , byl jsem vícekráte
svědkem & posluchačem vypravování toho cestou do
Tře bíěe. __při pracích polních, zvláště o žních
povídají se pohádky; což teprve za dlouhých ve
čerů zimních, kdy hovorné ženy a děvy jednou do
toho, jindy do jiného domu snášejí své přeslice a
kolovrátky, & mužové i hoši přicházejí do milé spo
lečnosti té! Tu s přeslicemi o závod drnkají jazy
kové, ješto nezřídka musí do kolečka každý a každá
něco p o v í d'šhti. Tou měrou mívá zkušenost, ostro
vtišřvýmlíivnosť &obraznosť vítanou úlohu, aby spo
lečnost bavila a poučovala poutavými pohádkami &
pověstmi.

Pohádky z úst lidu přijaté a co nejvěrněji na
psané podávání v pořádku tom, jak jsem je po sobě

slyšel a napsal. Obdivoval jsem se začasté vy'mluv
nosti vypravovatelů, zejména pak jednoho stař e (:k a,
jenzmluviljakoby tiskl.

Léta Páně I855.

Karel Orel,
církevní kněz v Kamenici.

— >řÉ+<——-—



!. Zázračný lékař.

V jedné vesnici byl velmi chudý podruh, jehož
-manželka každý rok dítě porodila..Když již po páté
do koutu přišla, nechtěl dítěti tomu žádný kmo
trem býti, ačkoli každého v dědině té bydlíciho
za to prosil. Nechtěl býti žádný kmotrem, že
pro svou chudobu bývalým kmotrům žádnou v ý
služ ku dáti nemohl. I radil se pln úzkosti se svou
ženou, co by v té věcí měl činiti? Iřekla mu žena:
„Víš ty co, můj milý muži, výdej se na cestu, a
kohokoliv potkáš, pros velice, aby novorozeňátku
našemu byl kmotrem, a řekni zrovna každému, proč
nám v naší osadě tuto lásku nikdo proukázati nechce.
Doufám, že se přece někdo nad námi smiluje.“

Muž uposlechl rady své ženy, a šel na cestu.
I přihodilo se, že asi po půl hodince s jedním že
brákem se potkal; toho křesťanskýmpozdravením
pozdravil a promluvil k němu: „Můj milý příteli, mám
velikou prosbu; nevím, věruhle nevím, jestliže
mne vyslyšíte?“ I řekl mu ž e b rák: ,.V čem pak
bých já ubohý človek vám mohl pomoci?“ Odpo—
věděl dobrý muž: „Má žena právě dítě porodila,
které jest juž to páté. Žádný nechce mu kmotrem
býti z té příčiny, poněvadž se v mé chudobě za
kmotrovství odsloužiti nemohu. S k o r o každého
u nás jsem prosil, ale každý mou prosbou pobrdl.



_12_
Proto vás, můj milý, velice prosim, abyste se, ne-li
nade mnou, aspoň nad tim novorozeňátkem smiloval
a jemu stál za kmotra“ ——„No, když žádnou
jinou prosbu nemáte,“ odpověděl žebrák, „milerád
vám jako sobě rovnému posloužím.“ '

Na to přivedl chudý vesničan nalezeného kmotra
do bídného příbytku svého. Jakmile překročili svět
nice práh, radostně zvolal: „Vidíš, milá ženo, tuto
budoucí kmotr míškb Ž e n a nápodobně radostné
svého pána kmotra přivítala, a prosbu svou Opa—
kovala.

Po obdrženém křtu dítěte navrátili se opět do
chatrné chýže a pán kmotr promluvil k otci toho
dítěte: „Pane kmotře, dítěti vašemu nemohu nic do
vínku dáti, protože jak vidíte, jsem chuďas; ale za
to vás učiním doktorem, anebo jak se říká lékařem;
místo ruční práce budete hoyiti nemocné. Pamatujte
si dobře, co vám nyní řeknu. U každého_nemocného,
kteréhožkoli navštívíte, mne uvidíte; vždycky spa
tříte mne buď u hlavy, anebo u nohou nemocného
státi. Uvidíte-li mne u hlavy, jest a bude to vždycky

- znamením, že nemocný ten okřeje; pakli u nohou,
budiž vám to znamenim, že pro takového žádné po
moci již více není, neboť umříti musí.“

Muž a ž ena za kmotrovství uctivě se podé
kovali, pána kmotra dle možnosti skrovným jídlem
a nápojem občerstvili, a po krátkém přátelském
hovoru dal jim pán kmotr s Pán em Boh em a
odešel. ,

Nedlouho potom roznemohl se až na smrt ve
vesnici té jeden bohatý rolník. Navštívil ho
chuďas, dílem z křesťanské lásky, dílem a zvláště
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proto, aby se přesvědčil o tom, co mu k m 0 tr
ž e b r a k přislíbil. Přijda do domu nemocného se
d ] ak a, viděl k nemalému podivení svému kmotra
svého státi u hlavy. Hnedle si vzpomněl, co mu
byl km 0 tr řekl: „Kdykoli mne budete viděti
u hlavy nemocného,takovýokřeje. Žena a děti
plakaly u postele nebezpečně stonajícího manžela a
otce. S pláčem přivítali ch n (]éh 0 do m k ář e,
kterému odepřeli kmotrovství, když je o to prosil,
neb si ho jindy, dokud jich Pán Bůh byl nenavštívil,
pro jeho chudobu ani nepovšimli. Dnes však bědú—
jíce, žalovali mu, že lékař jim povídal: „Pro ne
mocného jíž nevím žádného léku, kterýž by jej po
zdiavil.“ Domkář je těšil a pravil: „Dovolíte-li, jat
spomocí Boží si ho troufám uzdraviti;“ a ubezpečil
jich. že jistotně neumře. Ž ena a (]ěti nechtěly
slovům domkářovým uvěřiti; avšak člověk-li se tOpí,
chytá. se i stébla, aby se uchránil; podobně ižena
s dítky svolily ke všemu. Domkář nařídil, aby
že na nemocnému mužovi z několika hořkých bylin
připravila th é, aby mu dala častěji masovou po—
lévku se žloutkem, a mimo čerstvou studenou vodu
aby nic jiného nepil, a také žádného jiného pokrmu
bez jeho vědomosti nepožíval. Po několika dnech
nařídil nemocnému, protože se juž pozdravoval, aby
se trochu po 8 od 11i ci (po světnici) procházel.
Očihledě se nemoc tratila a sedlák úplně se
uzdravil.

Neočekávané uzdravení jeho dělalo ve vesnici
nemalý povyk. Uzdravený sedlák dal z vděčnosti
domkářovi několik měr obilí, tak že se se svou hoj
nou rodinou dosti dlouho vyživiti mohl.
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Netrvalo to dlouho, a jedna bohatá s e lk a
v té samé dědině nebezpečně onemocněla. Místo lé
kai-e učeného povolala hned kmotra domkáře, rotože
se uzdravení nemocného hospodáře pomocí omká
řovou po celé vsi rozneslo.

Povolaný (] o m k á.ř přišel a spatřil s v é h 0
kmotra žebraka státi u hlavy nemocného—
spodyně. Těšil ji a ostatní domácí, že se uzdraví,
ačkoliv jeji nemoc je dosti nebezpečna; a počínal si
tak, jako prve; a hle, jak předpověděl, tak se stalo;n'emocná se vněkolikadnechuzdravila. Ita
se mu vděčně odsloužila.

Domkařovi a jeho rodině začínalo se dobře
vésti; avšak netušil ještě, jak v budoucnosti sv'm
léčením šťasten bude. Sotva že uplynulo čtrn' te
dnů, roznemohla se z nenadání p a n n a jako ryba
zdravá a čerstvé v nedaleké osadě. Pověst 0 ne
obyčejném do mk ářovi se juž po okolí trochu
roznesla, proto nebylo divu, že i tuto při neočeká—
vané nemoci pro domkáře se poslalo. Jak mile do
domu nemocné a do sednice, v které ležela, vkročil,
podivil se nemálo, když opět sv ého kmotra
spatřil; avšak tentokráte ne 11h 1a v y, ale u n ohou
nemocné panny. Obličej lékařův se zakabonil. Pravil
sice panně, že snad bude _lépe a pro jméno toliko
dal jí něco užívati; avšak domácím po straně určitě
řekl; „Mili lidé, pro tu pannu není na tomto světě
již žádné medicíny, žádné pomoci; ona musí umříti.“
A jak u přítomnosti několika lidí byl předpověděl,
tak se skutečně po několika dnech stalo. Děva umřela
&byla za velikého nářeků rodičů, přátel a příbuzných,
jako i všech těch, kteří ji znali, pohřbena.
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'l'ímto určitým předpověděním smrti jako pře
dešlým uzdravením nemocných, získal si domkář ve
likou důvěru 11lidí; pověst jeho se pořád dal a dal
rozmišela,a on pak nestačov al od jednoho ne
mocného běhati k druhému; u každého nalezl svého
kmotra buď u hl a v y nebo u n 0 h o u stát, a proto,
jak při první návštěvě řekl, tak se vždycky stalo;
řekl-li: „bude zdrá v,“ stalo se, a řekl—li:„ten
či ta nemocná umře,“ stalo se takén Mnohé,
a to větší počet uzdravil: jiným zrovna řekl: „'l'u
není žádné pomoci, uspořte si všech útrat.“ Každý
si může pomysliti, že se domkářovi za takových po—
měrů dobře vedlo; neboť nepotřeboval se svou ženou
a 's dětmi jako napřed .nouzi třítí, ano lidé si již do
uší šuškali. že prý pan doktor již začíná
nos s vysokanosit, a jeho panička že Siku
puje nové šaty_a šátek za šátkem; d ěti pak že se
začínají jako po městsku nosit. Inu je to stará
pravda. že lidé závidí, když si někdo z chudoby
pomáhá.; ale i to bývá pravdou, že člověk, když se
mu dobře vede, na svou předešlou chudobu zapomíná..

Toho si však domkář, zázračný lékař, a rodina
jeho nepovšimli; ou provozoval své lékařství 3 do
brým prospěchem dále, byl pořád do vzdálenějších
míst volán. a každý den víc a více bohatnul.

Najedenkráte roznesla se řeč. že v hlavním
městě králo v na nebezpečně se rozstonala, že
Bůh ví odkud již lékařové k ní voláni byli.- že pak
všickniramena krčí, a o uzdravení její pochybuji. Král
byl ve velikém zármutku. a velikánskou sumu peněz
přislíbil tomu, kdožby královnu uzdravil. Pověst ta
přišla k uším domkáře, kterémuž tak velká suma
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peněz zalahodila, a proto řekl k ženě: „Ženo, já se
vydám na dalekou cestu do hlavního města, abych
zkusil, uzdravím-li královnu.“ Zena svolila, napekla
mužovi na cestu buchet a koláčů, svázala do uzlu.
a přiložila do uzlu druhého, do něhož sváteční šat
stvo s košili pro muže zaobalila, a udělala ze dvou
uzlíků ranec jeden, který mu hodný kus za dědinu
vynesla, a s ním na dlouhý čas se rozloučila. Mimo
ženu nevěděl nikdo. ani dítky, kam se lékař odebral.
Kdo však o nemoci královny věděl, ten hádal, že
se k ní odebral; a toho mu lidé velice záviděli.
neboť troufali, vyhojí-li ji, že velice obdarován bude;
avšak jistoty neměl nikdo. . ' '

Lékař, když se rozloučil s ženou, rázným krokem
kráčel k hlavnímu městu. Po několika dnech spatřil
juž ve vzdálí vysoké věže hlavniho sídla královského,
měl však ještě (losti co jachati, .než dorazil na
určité místo. '. ' '

Když ještě hezký kousek od města se nacházel.
rozvázal ranec, v němž však mimo sváteční kazajku,
kalhoty, vestu, šátek, košili, čepici a boty ničehož
více se nenacházelo; b 11c h t y a k o l á (:e byly juž
ty tam. Vyndal sváteční šaty, u blízkého potoka se
umyl, a od košile až k čepici svátečně se oblekl,
všední šaty pak od prachu očistil, zaobalil a do
rance vložil. Nyní si ale jaksi po hrdinsku svá
teč ně vyšlapoval. U brány okázal svůj p as, a
kráčeje ulicemi, vyvaloval oči. otvíral hubu. a na
všecko, kamkoliv pohlednul, troubil, neboť ještě
nikdy v takovém městě nebyl. ,Ohlížel se po nějaké
hospodě, a proto že lehko jest. do ni přijít, nepotře
boval žádného průvodce.
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O nebezpečné nemoci královny se na jisto do—

zvědel již cestou. Peněz měl hojnost, hospodskému
se však jen o ty jedná, neboť neohlíží se, jakého má
hosta před sebou, má.—lijen peníze, na tom mu dosti.
Lékař usadil se a zrovna řekl hospodskému: „Slyšel
jsem. že královna jest nebezpečné nemocna a že nikdo
ji uzdraviti nemůže. '/. ohledu toho jsem daleký kus
cesty kráčel až sem, a žádal bych, abych se směl
před královnu dostaviti. Při prvním pohledu na ni
určitě- řeknu. bude-li zdráva čili ne. \' prvním pří
padu ji ?. nemoci vytrhnu, v druhém pak nepomůže
jí žadný lékař z celého světa. Možno vám, pane,
abyste mně přístup k ní zaolmtřil'P“ Hospodský dal
se po těch slovech do hlasitého smíchu, & mél
kmotra domkare za polovičníhoblazínka. Ten
však všemožné osvědčoval pravdu svého vyřknutí.
HOspodský mu řekl, aby sám se pokusil o připuštění
ke královně a proto k hradu královskému se odebral,
a tam na někoho se obrátil. Kmotr posilnil se notně
pokrmem i nápojem, a kráčel odtud hledaje sídlo
královské.

Po dlouhém sem tam chodění po městě přišel
k ohromnému domu, o kterém mu bylo praveno,
že jest to sídlo královské; tam že nemocná.
královna na loži naříká. Dodávajesi chuti, kráčel
k bráně. kde žádosť svou přednášel. Byl však po—
dobně jako od hospodského vysmíván. Tuť kráčel
hranou jakýsi pán. a ptal se vrátného, který se hla
sité smál s několika vojáky, jenž stáli na stráži,
& se. sloužícími. po příčině toho smíchu? Když vy
slechl. co mu bylo praveno, vzal kmotra s sebou,
kráčel s ním skrze mnohé dvéře po schodech nahoru
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a ukázal mu sednici, řka: „Tu počkáš, až tě za
volám“. Kmotr čekal dosti dlouho, v břiše ho to
nemálo šku b alo a ouzkost ho započala svírati;
pot se mu lil po čele, a nohy mu trnuly, neboť-ne
věděl, jak jeho návštěva vypadne, a nedostane-li
k tomu ke všemu něco nemilého. Juž rozmýšlel
o tom, aby odtud uprchl. tuť však přišel premovaný
sloužící a pravil mu, aby šel s nim. Km otr upo
slechl & bojácné kráčel skrz mnoho sednic za slu
žebníkem. Nohy mu na podlaze klouzaly. a byl celý
pitomý a slepý, nebot každá sednice byla jinačí
a jedna krásnější než druhá. Avšak človíčka nebylo
v žádné, když četnými dveřmi již přešli, sáhal šlu—
žebník na kliku, obrátil se na pana kmotra, a dával
mu znamení, aby se nyní sebral do hromady, tam
že n emo ená král o vna odpočívá. K 1110 tr s:
utřel nos, pohladil vlasy a prach z kazajky odfoukl.
a sotva že s prací tou byl u konce, stal již v sed—\nici uprostřed truchlících pánů a paní. N emo cnou
sice neviděl ani svého pána kmotra u ní stojícího,'
neboť odpočívala ve vedlejším pokoji. 'l'uť obstoupili
jej páni a paničky vrtíce hlavou, a zvědavě na něj
doráželi otázkami, je-li skutečně lé k aře m, a troufá-li
si nemocnou královnu uzdravit-? „Až se na ni 90—
dívám,“ odpověděl lékař „řeknu hned ano neb ne“.
Dvéře u vedlejšího pokoje se otevřely, lé kař vkročil.
a hle, viděl svého pána kmotra k nemalé své
radosti státi u hlav y královny. „Juche“, zvolal
hřmotným hlasem, tak že se nem oc n á kr al ox n a
a všickni okolostojící nad takovým výskotem roz
hněvali. Avšak hněv ten brzy utišil se, neboť poznali,
co znamená jeho výskot. „Královna neumře, ozdravne
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a. bude živá,“ pokračoval lékař. Na otázku co by se
jí mělo dát užívat řekl: „Aťse jen pokračuje pořád
v tom, co nyní užívá. Všecko zůstane při starém,
jenom nemoc musí ven.“ Na to předstoupil před
domkářeonen vzácný pán, kterého u lůžka ne
mocné královny sedět viděl; bylť to král, jenž
pravil k ne'-mu: „Člověče, nyni zůstaneš tady tak
dlouho. až se královna uzdraví; spíše nesmíš domů.
Uzdravi-li se. paní má, dosálmeš určitou summu
peněz; pakli neozdravne _již více domů se nevrátíš,
nebo přijdeš o hlavu.“ liec ta se lékařovi líbila
i nelíbila, a proto řekl: „Ručím za to, že se stane,
jak jsem pravil, a že o hlavu nepřijdu, vím -to tak
jistě, jako že jsem u dvora královského“.

Na to odvedl služebníkdomkáře lékaře do
jiné sednice, kde dostával sice pokrmu a nápoje do
syta, avšak jen to se mu nelíbilo, že přede dveřmi
jeho stála ve dne v noci stráž. Tak to trvalo po
několik dní. a domkář zc sednice nesměl ven,
leda pro potřebu; a itu dOprovodila ho stráž. Pra
videlně dostával dobrý pokrm a nápoj, který mu
služebník donášel. a. nikdo jiný nepřišel k němu leč
jen tento. l'tával se sice služeb nika, jak jest
královně, ten však pořádříkal, že stejně. To
domkáře znepokojovalo, protože to již hezky dlouho
trvalo, a ono mu začínalo na mysl přicházeti: „Jak
pak jestli tě pan kmotr tentokráte ošidil? Kdyby
snad královna přece umřela. tut bys byl o hlavu
menší? 'l'y :! takové myšlen-kynedaly konečně dom
kářovi ani spát, a on se stal ode dne ke dni ne
pokojnějším. Avšak myšlenka, že ho p án kmo tr
ještě nikdy ošidil, těšila ho a zapuzovala jeho úzkost;
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důvěřovalť se, že ho i tentokráte neošidí, a proto
umínil si trpělivě čekat. Když pak jedenkráte sloužící
přišel a lékař se ho ptal, jak se královna vyna
chází, pravil, že se již poznenáhla uzd 'avuje. Zpráva
ta velice potěšila domkáře, a od té doby nosíval
mu sloužící pořád radostnější Zprávy.

Jednoho dne přinesl mu sloužící nařízení, aby
se s ním hnedle ke králi a královně odebral.

Stalo se. Když do téže sednice přišel \ kteléž
poprvé byl, přivítal ho král a. králov na po sed
nicí se procházející \elice vlídně .\ král k němu
řekl: „Člověče, tobě život své paní děkuji.t tak jak
nařídil's, aby se pořád stejně s užíváním pokračo—
valo, konali jsme ačkoliv lékařově jiné věci ladili.
Teď jsem se přesvědčil, že pravdu mluvil s,' královna.
pookrívá. avšak vyhránoještě není; proto ode dnv'ška
'budeš zde s námi přebývatí a stolovatí. \ž pak se
královna dočista uzdraví. dostaneš určitou summu
peněz a budeš moci odejíti.“

Tato slova se domkářovi velice líbila; od
té doby byl šťastným a blaženým. Nařídil, aln se jen
jestě pořád stejně královně užívati (línalo. Ne
trvalo to však dlouho a králo vn .\ byla docela.
zdráva. Připravily se radovánky, při kterých měl
domkář veliký podíl. Král mu pak určitou ve
likou summu peněz \yplatil, podivny lékař po
děkoval se a plesaje a jásaje úprkem Chvátal domů
z města, kde pro sebe, ženu a děti všelico ještě
překrásného a drahého nakoupil. Domácí jeho úzkost
livě čekali. _

To bylo ňaké radosti, když se navrátil. Zena
radostí ažyplakala, a děti obskakovaly, radujíce se



z toho, co jim otec přinesl. Lidé ve vesnici sice
čuli, že s hodným kocourem přišel, avšak mnoho-li
přinesl nikdo se nedozvěděl.

Mnoho pacientů již na příchod jeho čekalo;
proto měl pán lékař opět po celém okolí plné
ruce práce. Avšak od té doby, co přišel z města,
panoval v chaloupce jeho docela jiný život. Dobře se
jedlo a pilo, on i ženai děti měli nový po městsku ušitý
oděv. v chaloupce jim začalo býti jaksi úzko, všecko
bylo malé. ani se. tam otočit nemohli, a proto se
chaloupka prodala, a v blízkém městě koupil se.
nákladný dům zrovna na rohu v rýnku. Nářadí se
pořád krásnější a krásnější přikupovalo, a koně brůny
se š ej z ou se také koupily. Tak se poznenáhla z chu—
dého domkáře udělal zámožný občan, a pak naje
denkráte bohatý měšťan a vzácný pan doktor. \'ý
nosné své řemeslo provozoval pořád dále, žil bla-.
ženě se svou ženou a rodinou, a syny své dal štu-_
dovat, dcery pak se musily učiti všelijakým umě
lým pracem. Tak to trvalo několik let. a nikdo
nekalvil jim štěstí a blaženost.

zadna radost však netrvá zde na zemi na věky.
Jedenkráte jel mnohováženýpan doktor ve svém
stkvostném voze od bohatého nemocného. měl ještě
daleký kus cesty domů, a již se stmívalo. Tu pak
potkal svého pána kmotra. Od té doby, co se
s ním sešel, když ho žádal za kmotrovství, bylo
to teprv prvníkráte, co ho na venku potkal; mimo
u nemocného nikde jinde ho ještě neviděl. I zara
doval se pán doktor, že se se svým kmotrem
sešel, a proto dal koně zastavit a ptal se ho, kam
by se ještě tak pozdě ubíral? „Jdu právě domů, ——
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odpověděl žebrák kmotr —- avšak jsem tuze
ujitý. Pane kmotře. víte jakou sluzbu jsem vám tehdy
proukázal, kdyz jsem vašemu dítěti byl za kmotra,
a jaké vám až podnes proukazuji; nebyl byste tedy
'ak dobrý, abyste obrátil a mne domů zavezl?
Mohl byste dnešní noc u mne přenocovat, nescliazelo
by vám na ničem a o koně bych se také post n ll.
Zítra ráno byste mohl zase pěkné domů ))iijeti. \le
obydlí jest támhle v levo za tím lesem, a ja _)117.si
netr'oulám tam dojít, musel bych v lese přenocomt“.
Panu doktorovi to vyzvání nebylo milé; proto una
voval se, aby pána kmotra přivedlk tomu, by
vedle něho se posadil a na noc k němu samému

, jel, ze ho zítřího dne dá pak zavézti domů. K tomu
však pan kmotr nechtěl nikterak svolit, a pan
lékař viděl se nucena obratit, nechtěl-li si to s panem
kmotrem pokazit, pana kmotra vedle sebe do še jze
vzít a v levo k lesu zalmout.

Kmotr zebrak byl jaksi zasmušilýa podobně
pan lékař, nebot ho to u vnitř šeredné žralo, ze
musil k vůli panu kmotru přes les do jeho příbytku
jet. Mluvil tedy malo, ačkoli se všemožně pře
máhal a vlídné k panu kmotrovi se choval, aby si
u něho polívku nepřesolíl. Trvalo to hodně
dlouho než k lesu dojeli; avšak lesu samému ne
bylo konce. Pán “lékař byl už netrpěliv, a pořád
se ptal pána kmotra, kde a jak daleko jest jeho
příbytek.) Ten však pořad ho těšil že už blzy tam
dojedou. Pan lékař vytáhl zlaté hodinky. a po
něvadž se pro velkou noční tmu na iafičku po
dívat nemohl, nechal je bíti, & hle, juž byla hodina
jedenáctá.



„Ještě hodinu“, řekl pán kmotr „a budeme
u nás, tamhle“. ukazoval prstem, „co vidět tu světlou
zář. jest mé sídlo“. Pán d okt or se na tu stranu
podíval. a čím dále jeli, tím větší byla zář ta.

Konečně se už tak blízko přiblížili, že p an
dok t o r mohl rozeznati veliký zámek, který uvnitř
celý byl osvětlen. Mnoho světel zářilo se z každého
okna. a těch bylo převelikémnožství. Pán doktor
se nad tím viděním velice zarazil a hluboce odmlčel.
'l'u k němu pravil k m o t r 12e b r ak: „Vidíte, pane
kmotře, tento zámek jest mé sídlo; _pokaždé. kdy
koliv ze žehroty v noci přicházím, musí se mně
takto na cestu svítit“. P anu lékařovi bylojaksi
ouzko okolo srdce, svíralo ho to v žaludku, neboť
nemohl pochopiti, kterak by ž eb rák takový tak
osvětlený zámek míti mohl. Podobně i kočí nemálo
se nad takovou záři podivil. K oné se začali plašit
a měl co dělat, že je udržel.

V tom dojeli do ohromného, čtverhranného zá
meckého dvora skrz troje veliká, železná vrata.
„\'yní jsme u nás“, zvolal kmotr žebrák, a když
pisknul, přiskočil maličký, podivný mužíček, který
hned koně vypřáhnul, še j zi do osvětlené kolny za
táhl. a koně do velikánské konírny zavedl.

Mezi tím ubírali se kmotři po širokých ka
menných schodech ozářených tak že špendlík se na
lez n outi mohl. na horu do zámku. Přijda k ohrom
ným dvoukřídlovýmdveřím, vytáhl kmotr žebrák
malý kliček, otevřel a pravil k pánu kmotrovi lé
kařovi, který u podiveni sice trnnl, avšak na jevo.
to nedával: „Vstupte tedy, pane kmotře, do mého
bytu.“ Jak se podivil pan lékař, když vkročil do
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ohromného, k nepřehlédnutí velikého sálu, v němž na
tisíce a na tisíce svíček hořelo. a sice tak, že některé
jako by se byly teprv rozžaly, některé už hezký kousek
jiné již do polovice, opět jin. již přes polovici ubo
řely; u některých již zbývá fiaalý kousek a jiné již
]ÍŽ dohořívaly, ba sem i tam některá uhasínala a
jiná jakoby se rozžíhala. Nad tím viděním se pán
lékař velice podivil, a to tím více, že žádného
člověka v celém zámku nespatřil. Ptal se svého
pána kmotra, co by to mělo znamenat-i? -— Pán
kmotr, majetník zámku. začal vykládati: „Ty svíce
jsou lidé na světě; ty které započínají teprv hořet,
jsou, kteří se teprv narodili. L' kterých již kousek
uhořel, jsou odrostlejší dítky. [ kterých již větší
kousek uhořel, jsou mládenci a panny. Co do pro
středku již uhořely, jsou mužové a ženy. Kterým jen
malý ještě kousek zbývá, jsou starci; a co juž do
hořívají, jsou lidé. kteří umírají. Avšak jen se. pane
kmotře, bystře na ty hořící svíce podívejte, kterak
nestejně hoří. Některé hoří pomalu, jiné čerstvěji, a
opět jiné tuze zčerstva. Tak tuhle ta svíčka, která
teprv začala hořet, patří jednomu dítěti, které se
teprv narodilo, a juž skoro do polovice uhořela a za
nějakou chviličku uhoří docela; to máte novorozené
dítě, které hned po narození svém umírá.. Tamhle ta
také teprv rozžatá, hoří 'sice o něco méně čerstvě,
avšak také bude po ní brzo; to jest dítě, které
po roce umře. Tamhle ta hoří sice pomale _)c, avšak
dosti čerstvě; ta za pět let UlIOřÍa patří dítěti,
které v pátém roce staří svého umře. Tuhle ta hoří
podobně dosti čerstvo; avšak přece ne tak jako ta
předešlá., a patří desitiletému chlapcovi; juž jest do
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polovice uhořena. a za 10 let uhoří druhá polovice,
načež onen chlapec jako dvacetiletý mládenec umře.
Tamhle ta svíce, která už do polovice uhořela. patří
dvacetileté panně, & hoří u porovnání s předešlým
sice pomalu avšak přece dosti čerstvě; druhá po
lovice bude opět 20 let hořet, načež panna- ta jako
čtyřicetiletá žena umře až svíce dohoří. Tamhle ta
svíce hoří už 30 let, a zbývá ji ještě čtvrtý díl, načež

. za deset roků dohoří, a patří mladému třicetiletému
mužovi. který v nejkrásnějším mužném čtyřiceti
letem stáři umře. Tuhle tato svíce, hoří skoro 20
roků a ještě málo co jí uhořelo; ta patří dvaceti
letc'- panně a bude hořeti ještě 80 let, proto se panna
ta dočká 100 let. 'l'amhle ta, která se teprv roz
žala patří novorozenému chlapeovi, a tuze pomalu
hoří; tak že ještě za deset let neuvidíte, že by jí
mnoho uhořelo; ta hořeti bude 110 let, načež pak
chlapec ten jako llOletý stařec umře. Podívejte se
tamhle, na tu, ta juž dohořívá, avšak hořela juž 55
let. a jen ještě dvě léta hořeti bude, ta patří veli
kému pánovi a boháči, který se za dvě léta s celým
svým statkem bude musit rozloučit. A tamhle ta juž
zhasiná. ta patří jednomu žebrákovi, který právě
nyní umírá, hořela juž 89 let. Slovem, tu máte, milý
pane kmotře, svíčky všech lidí na světě, a můžete
se dozvědět, komu která. patří a jak dlouho hořet
a člověk ten živ bude.“ Pán lékař, jenž by rád
i svou svíčku byl poznal, pravil k panu kmotrovi:
„Ale pane. kmotře, ukažte mně také. mou svíčku!„
——„Vaše svíčka, pane kmotře, jest tuhle ta; hoří
juž 50 roků, a tak jste skutečně stá-r; a jak vidíte
již dohořívá, nebude to ani čtvrt roku trvat, uhasne
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a. s ní uhasne Spolu i váš život. Až bude met uha
sínat, zajdu si do vašehoměsta &do domu pro vás.“
Při pohledu na svíčku a. při slovech těch zarazila
se pánu doktorovi krev ve všechžilách; v očích
se mu zatmělo a on se sotva na nohou udržel. Pře
málial se však a stavěl se,jakoby se ho to hrubě netklo.
Pan kmotr ale, který jeho hnutí dobřepozoroval,
pravil jakoby nic: „No. pane kmotře lékaři. vím, že
jste hladový; pojďte, abyste se navečeřel, pak ulehl
a zítra dle libosti časně ráno odjel, nebo i já se budu
musit časně ráno na cestu zase v jinou strunu
vydat.“ Při tom pisknul. a malý mužíček. který koně
vypřáhal, přišel, připravil stůl a pokrmy pokryl;
oba kmotrové pak zasedli. Pán kmotr žebrák. ma
jitel zámku. dal si dobře chutnat, avšak lékařovi
nechtělo nic chutnat. Na to se šlo Spat. Pán kmotr
žebrák vykázal lékařovi pokojík ke spaní. sám
pak si ulehl do vedlejšího. a odcházeje pravil. že
ráno oba dva se vydají stejnou dobu na cestu.

Lékař nezavřel oka, měl svou svíčku ustavičně
na mysli. Ráno oba dva posnídali, nakrmení koně se
zapřáhlí, před branou zámeckou se oba páni kmo—
třičkovérozloučili, pan kmotr žebrák tíhl na žebrotu
v levo, a pán lékař k městu v pravo. při čemž vozka,
kterého malý, podivný mužíček v konírně častoval.
dobře nakrmené brůny ani pobízeti nepotřeboval,
neboťuprašovali k městu o všecko pryč,
tak že pán doktor šťastně o poledních domů se
vrátil.

Hned při prvním vkročení d o sedni ce poznala
& úzkostí čekající žena, že se milému mužovi něco
nepříjemného státi musilo; bylť bledý jako stěna,
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a na mnohé otazky ženiny.vco ho žalostného potkalo,
nechtěl ani odpovědíti. ()ekala na něho s dobrým
obědem, avšak manžel nevzal ničeho ani do huby.
„No tak mně předce řekni, co ti schází“, zvolala
konečně nad dlouhým jeho mlčenim mrzuta žena.;
-kdyť pak jsi s takovou ještě nikdy nepřijell“ -—
„U milá ženo, kdybych ti měl vypravovat“, řekl muž
a, zase se hluboce odmlčel. „Nu a co pak?“ _..Je
zle, za čtvrt roku umru“. — „A kdo pak ti to po
vídal a bulíka na nos ti změ-sil?“ zvolala poněkud
zaražená žena; „vždyť pak jsi zdravý jako ryba a
k tomu ještě lékař-!“ -— Na to vypravoval manžel
na vlas colou událost, jak-&.ho potkala. Manželka
se velice nad tím ulekla, a od té chvíle panoval
v jejich domě smutek. Pán lékař k nemocným juž
přestal chodit, omlouval se, že sám stůně a byl
pořad celý mrzutý a zamýšlený.

Jedenkráte mu pravila žena: „Ale mužičku. teď
mně něco napadá; až přijde. ten čas, kdy pro tebe
bude mět pán kmotr přijít, oblékneš se do že
bráckých šatů, a posadíš se tamhle ke kamnům do
koutu. já. pak řeknu, že pan doktor není doma.“
Manžel byl s tímto návrhem spokojen, a začal být
trochu veselejší.

Když čtvrtrok vypršel, stalo se, jak žena navrhla.
Pán doktor seděl v žebráckých hadrech tak, že by
ho byl žádný nepoznal, v koutě u kamen, a panička
jeho v nádherném oděvu obleknutá procházela se.
Tu někdo zaklepal; panička řekla: „Vejděte“; a
p an kmotr ž e b rak, právě„tak jako tehdy, vy
padal i nyní, vkročil a řekl: „Cas vypršel, a já si
jdu pro pána kmotra“.
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„Pan doktor není doma, odpovědělap anička.
Na to pán kmotr: „No. když není doma, tak já.
si vezmu místo něho tuhle toho žebráka“, při tom
kývnulna něho, a oba páni kmotrové naje
denkráte ze sednice zmizeli a nikdy více nepřišli.

Ovdovělé paní lékařové, proto že žádných příjmů
více nebylo, a děti její hodně marnily, statku pořád
více a více ubývalo, tak že musila kus po kusu pro
dávat, aby se v městě 5 dítkami uživila. A když
skoro všecko vyprodala, musila konečně i dům prodat
a zakoupila si opět svou předešlou chalupu, kde
napřed z utržených peněz žila, a když i ty vyská—
kaly, musila se pak jako napřed dosti bídně prací
nádenickou živiti.

2. Chudý mladý rybář.

Byl jeden chudobný rybář a ten měl syna. Oba
živili se lovením ryb. Jedenkráte pustili se oba dva
jak obyčejně na moře, aby ryby lovili. Tehdy však
nechtělo se jim nijak dařiti; nemohli ničeho ulapiti.
Pustili se tedy dále než kdy jindy na vysoké moře.
avšak nebylo možná ani jednu rybu uloviti. Protož
pravil otec k synovi: „Milý synu, dnes se nám velmi
bídně vede; nic naplat, obrat'me raděj a odebeřmc
se domů. sic bychom se na moři otměli“. — „Ale
kterak nás uvítá, matka“, odpověděl syn, „když ni
čehož nepřineseme; víte, otče, že doma žádné po
travy není. Nic však méně jsem i ja myšlení vašeho,
abychom obrátili k domovu, neboť povstává vítr a
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moře zdvihá.se.“ Obrátili tedy k domovu a nastoupili
cestu zpáteční.

„Sotva že se nějaký kus plavili, nastala bouře,
lodička kolébala a zmítala se vlnami, vitr pak se
do ní nehorázně opřel a zaháněl ji daleko od pravé
cesty. Ubozí rybáři musili se odevzdat do vůle Boží,
neboť se nacházeli ve velkém nebezpečenství života.
Daleko hnana byla lodička, až pak k jednomu ostrovu
dorazila. Ubozí rybáři viděli se ztraceny; lodička
tak silně narazila na břeh, že se rozdrtila, tak že
se sotva dostali na pevnou zem ostrova malého,
na němž živé duše neviděli. Měli za to, že tam musí
zajisté zahynouti, leč by řízením Božím nějaká loď
mimo ploula a jich vysvobodila. Když tak nad svým
neštěstím bědovali, viděli znenadání č ernou loď,
která se k ostrůvku blížila. Velice se zaradovali, že
vysvobození budou. Jako uhel ě ern á. loď, jakovou
ještě neviděli nikdy, přiblížila se a černý muž
jako kom i n á ř z ní na břeh vystoupnul. „Co zde
děláte?“ zvolal k rybářům. R ybařov é vypra
vovali.jak sempřišli,a hnedle také černého pána
prosili: „Budte tak dobrý a nás odtud
v y s v o b 0 (Tt e !“ - P a n pravil: „Otce vysvo—
bodim, dai-li mi svého syna.“ To bylo otcovi hod
němu nemožně; on se od syna nechtěl děliti. S yín
pak, hodné to dítě, chtěl se obětovati za otce
s v e 11o, a proto jej měl k tomu, aby svolil. Pravilť:
__Otče, uchraňte se; já velmi rád se chci za vás
obětovati, neboť vzpomeňte na mou milou matku,
svou manželku, ta by uschla strachy, kdybychom
oba.domů nepřišli. Tak aspoň bude míti ještě vás;
o mne ať se nestará, důvěřujíť se v Pana Boha. že
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se doma na. tomto světě shledáme“. Otec tedy svolil,
načež černý pán připravil rybářovi lodičku a na—
řídil jednomu svému v slařovi, aby rybáře domů za
vezl. Veslař ten byl podobně tak č e rn ý jako ma
jitel té lodi. Na to se o te c se synem bolestně roz
loučil vstoupil do lodičky a uháněl odtud. V brzku
zmizela lodička z uplnkaných očí synových. & otec
hořce plakal.

„Tak tedy nyní' plavil čer ný pán k sy'nmi
odplulého otce „vstoupíš mladý r)búři, do mé cerne
lodi a pojedeme odtud." Stalo se. jak nařídil. Jeli tuze
zčerstva ahrozně daleko, až pak přijeli k velí kem u
čern ému zámku. Tam se loď zarazila a černý
pán povídal mladému ryhz'mřovi:,.Zde, synu. v tomto
zamku budeš přebývat.,budeš se tam míti tuze dobře:
nebo načkoli si pomyslíš, budeš od jídla a nápoje
všecko mít. Musíš však býti na pozoru; neboť. až
budeš v noci spát, něco o půl noci přijde k tobě
a lehne si vedle tebe. Ty však nesmíš se toho do
tknouti. Až se brána toho zámku otevře, vkročíš do
něho, nalezneš všecky pokoje krásně připravené a
otevřené, budeš si moci kterýkoliv vyvoliti. a k jídlu
co budeš chtít vyžádati si, avšak človíčka tam ne—
spatříš.“

Brána se otevřela, rybář do ni v kročil a č erný
pán s lodí zase odjel. Brána se za ním zavřela, a on
se viděl ve velkém čel ném zámku samotinký.
Šel po širokých schodech na horu, dvéře u všech
pokojů byly ote\řené, & protož do jedněch vkločil
a procházel se po velkých, tuze krásných pokojích.
To se mu sice líbilo; ale když si vzpomněl, že v ta



kověmvelikém stavení jest sa motinký, a co ho
v noci čeká a jak se mu v budoucnosti povede. bylo
mu jaksi úzko okolo srdce. Když se v zámku hodně
naprochazel, cítil hlad a proto si přál, aby bylo
něco k jídlu. A hle, jak se obrátil, viděl stůl po
krytý všelijakým vzácným jídlem & nápojem. Dal si
dobře chutnat, a když se večer přiblížil. dostavilo
se i spaní tím více, an minulé noci nacházel se na.
níoři a oka nezavřel. k ránu s černým pánem k zámku
dorazil a po celý den samým ch od čnim ve velkém
stavení tom dosti se unavil. Když se tedy spaní při
blížilo, ulehl- si do postele velmi krásně vystlané,
a brzy usnul.

() půl noci probudil jej veliký š r a m ot. V sed
nici, v které spal. hrozně to lomozilo. 'l'rnul úzkostí
pro věci. které přijíti mají. 'l'u někdo lezl k němu
do postele a on si vzpomněl, co mu řekl černý
pán, aby se toho nedotýkal. Proto se skrčil, sotva
dýchal. a že se mu chtělo spát. usnul, aniž se dotkl
toho, kdož vedle něho ležel. Když slunce již vysoko
do oken svítilo. probudil se. vstal. oblékl se, opět
po zámky se procházel a všelijaké krásné věci pro
hlížel. Zádal, aby bylo něj a k é s n i d a ní. A hle,
přišel do vedlejšího pokoje. a tam se k &va kouřila,
buchta byla rozkrájena. & vedle ní několik láh
viček rozličné—hodrahého vína Druhý den mu po—
dobně jako první dobře uplynul. u oběda &.11ve
čeře se nasytil pokrmy. jakých ieště nikdy nejedl;
proto se mu v zámku sice všecko líbilo, jen to
ne, že žádného človíčka neměl, s kterým by byl
pohovořil; & když si vzpomněl na půlnoc, to mu
také nebylo milé.
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Když si druhého večera ulehl, nemohl jíž usnouti.
proto že se minulou noc dobře vyspal, a se strachem
očekával (]v a n a c t o u hodinu. Jak odbila, nastal
v celém zamku ještě větší šramot a rachocení než
včera; připadalo mu to, jako kdyby se celé
stavení otřásalo. Tu přiblížil se lomoz ten až do po
koje, v kterém spal. Byl to jiný pokoj než včera.
Něco blížilo se až k posteli, a k němu přilehlo. On
se zase skrčil, a nastalo ticho jako v hrobě. Cítil
to dobře vedle sebe ležeti. a proto že usnouti ne
mohl, &pořád rozmýšlel, co by to as bylo, chtěl se
toho dotknouti. neboť mu připadalo, že jest to člověk.
Juž měl několikráte na jazyku: „Ty kdo j si?“ a
chtěl se toho dotknouti; v tom mu ale vždycky na
padla slova č ern éh o pán a, aby se toho nedo
týkal aniž k tomu mluvil. Tak bojoval dlouho s poku—
šením a. přemahal zvědavost svou, až pak hluboce
usnul a dlouho spal. Když se hodně pozdě probudil,
konal tak jako včera. Chodil po zamku. vyšel si do
krásné zahrady, dobře jedl a pil, a když se opět
noc přiblížila, vyvolil si zase jinou sedniei na spaní,
ulěhl si, a roziímal, jak to s ním as dlouho v tomto
zámku trvati bude.. Umínil si, že se této noci musí
dozvědět. kdo to vedle něho leží. J 0 d o n a c t a od
bila a on ještě oka n e z a mh o u řil. Netrvalo to
dlouho a lomoz ačkoli poznenalnla začal, tentokráte
o mnoho spíše než včera a před včírem byl slyšeti.
Byl však pořád větší a větší, až pak byl tak hrozný
a ukrutný, že se celý zámek začal třásti a viklati,
postel rybářova pohybovala se jako kolébka, a při
padalo mu to, jako by se celý zámek juž hroutil.
Ouzkostí se pot-il, jako když ho do vody hodí. Od
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bila dvanáctá. hodina, a on viděldocela
(:ern ou postavu, která, se uprostřed ukrutného
lomozu k post-elijeho blížila a vedle ulehla. Šramot
pomalu přestával až do čista všecko utichlo. Jak si
umínil, chtěl se mladý rybář doví—děti, kdo by to
byl '! Asi stokrát otevíral hubu a chtěl se ptáti:
„Kdojsi ty?“ Množstvík r ate natahovalruku
a chtěl se vedle ležícího dotknouti; avšak vždycky
jm.—tavilse mu před oči černý 1)an a on si vzpo
mněl. co mu byl řekl. Tak se nacházel v přehroz
ném pokušení a bojoval, až se započalo denit. Na to
usnul, spal hluboce a teprv o polednách se pro
budil. Byl jako pitomý. Když se oblékl a něco
jisti žádal. objevila se mu celá černá, avšak
s pa n i l a pa n í, připravila stůl a pokryla ho velice
vzácnými jídly a nápojem. představila se před ry
báře a pravila mu: „Dobře jsi se držel po tři noci,
já. jsem ta. která. vedle tebe ležela; přemohl jsi
zvědavost svou. která tě pokoušela mne se ptáti,
kdo jsem a dotknouti se mne. Tak dobře! Na tom
však mně ještě není dosti. Ty jsi v moci mé, chceš-li
na svobodu ke svým rodičům přijítL musíš draka
zabiti, který tamhle do mého panského dvora každo—
denně si přilítne a kus černého dobyt-ka si béře. ()de
"vereš se tam a budeš stádo černého dobytka pasti.
lznam jen šafářovi. že já tě tam poslala; a až

o polednách drak pro černý kus přilítne, zabiješ ho;
1 ne-li. tak budeš musit do své smrti stádo pasti,
a nikdy nenavrátíš se do domu otcovského“. To se
sice mladému rybářovi nelíbila avšak co měl dělat?
Vydal se dle nařízení &er n (: paní na cestu do
vykázaného dvoru. 
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Když již hezký kus cesty kráčel, napadl na
cestě lv a, lišku a orla, jenž se o mrchu há
dali. Každé z těchto zvířat chtělo míti největší kus
a nijak se nemohla dohodnouti. Proto pravila. ta
zvířata mladému rybářovi: „Budiž mím vítán! Roz—
suď nás; nemůžeme se dohodnout.“ Na to rybář:
No, když chcete, tak vás rozsoudím. Lev žere nej—
raději kosti, protož ať jsou jeho. Liška ráda vnitř—
nosti, drob, ledvinku a jiné, ať jsou její. A orel.
ten nejraději maso. proto aťjest jeho.“ S tímto roz
dělením byla zvířata. spokojena a za odměnu při
slíbil rybářovi lev, že kdykoli bude chtít býti lvem,
stane se jím. Liška a orel slíbili mu, že kdy
koli bude chtít liškou aneb orlem býti, hned
se jimi stane.

Rybář kráčel dale. Když do dvora přišel, oznámí-1
se jako nový pastýř u šafáře. který mu hnedle
stádo černého dobytka past vykázal. Pastýř vy
hnal a opolednách dostavil se ohromný drak řka:
„Pastýři, dej mi můj kus černého dobytka.“ — „Xe
dám“, odpovědělpastýř. Drak: „Kdybyclrměl
na zubě jen trochu krve prasečí. roztrhal bych tě
na čtyry kusy“. Pastýř: ,Kdybych měl jen žejdlík
vína a kousek chleba. já, bych tě na pět kusů roz—
trhlč Na tuto řeč si netroufal d rak kořist svou
ulapit, a proto rozdrážděn odebral se odtud. Když
pastýř stádo své přihnal domů. velice se podivll
šafář, že dnes žádný kus neubyl. Nic neříkaje pa
stýřovi, čekal, jak to na druhý den vypadne. Tuť
pak stalo se všecko docela tak jako včera. Když
"šafář viděl, že zase žádný kus černého dobytka
neubyl. ptal se pastýře: „Nepřišel si žádný drak
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pro prase ?“ Pastýř vypravoval, jak se včera a dnes
dělo, a. jaký hovor s drakem vedl. -——„Inu“, od
pověděl šafář, „když na zabití draka nic jinšího
nepotřebuješ než žídlík vína a kus chleba, já ti
obé zítra na pastvu ssebou dam.“ Stalo se a pa
stýř vyhnal stádo po třetí. Když se poledne při—
bližovalo. posiluil se vínem a chlebem, a hle, drak
se Opět dostavil. „Pastýř—i. dej mi mé tři kusy
čej'neho dobytka za předvčerejšek1 včerejšek &
dnešek—.. ———,cham. Dl ak: „Jsem již. tuze vy
hladovélý; jí/ po dva dni jsem nic nežral. Nedáš—li
mi, roztlhám tě na kusy.“ Pastýř: .Já jsem se
pOsilnil vínem a (hlebem, a chceš-li ty mne roztrh
nouti na čtyry kusy, roztrhnu já, tě na pět.“ D “ak
byl hladem celý rozdrážděn a proto si nevšímal
slov pastýřových a chopil se největšího kusu.
Pastýř však proměnil se ve lv a, chopil se
draka a roztrhal jej. 2 roztrhaného draka udělal
se zajíc a uprašoval odtud. lastýř se ale
proměnil v liš k u. dohonil zajíce a roztrhal ho.
Z roztrhaného zajíce vylíhla se h olu hice.
P astý ř se proměnil v ()rla, vylítnul za holubicí
a roztrhal ji. Z holubice však spadlo v ej c e.
To zdvihnul z orla proměněný pastýř, který
se radoval ?. vítězství, jehož vydobyl u_ad dra
kem. l'schoval vejce v kapse a hnal vesele stádo
domů.

Doma vypravoval š a faře v i. co se bylo při
hodilo a pravil: \Iusím k č e rné paní do zámku
se navrátiti. Již to co mi uložila vykonal jsem; za
bil jse m d raka“ Satíř nemohlnic proti tomu
mít-i. a mladý rybář vesele navraeoval se do zámku;

'... u...
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mělť naději, že bude propuštěn a k rodičům že se
navrátí.

Když s veselou tváří do zámku přišel a černé
paní v ej c e podával, vypravoval, jak se mu vedlo.
Měla z toho sice radosť, ale pravila: „Milý rybáři,
na tom ještě není dost. Každého dne odpoledne mu
sím jít do zahrady. Tam přiclnizívajiný drak a toho
musim na hlavě hladit. Jon timto vejcem mužeš ho
zabit. Avšak, kterak to navlečeš? On člověka zda
leka čije a hnedle ho zardousí. l'roto mimo mne v tu
chvíli, když přijde, nesmí žádný člověk v zahradě se
zdržovati. Byl—lijsi ty někdy v zahradě. bylo pro
tebe veliké štěstí, že právě v tu chvíli tam nepřišel.
Teď se tedy budeš muset o jeho usmrcení pokusiti.
Dokud ho nezabiješ. nesmíš odtud.“ %ybář odvětil:
„O to se, má paní. pranic nestarejte. Není-li nic
jinšího, ještě dnes bude nebožtíkem.“

Když se paní v určitou hodinu do zahrady ode
brala, proměnil se ryl) :iř v o rla a poletoval po
stromech. D r a k se s velikým š r a m o t e m dostavil
a č ern á. paní mu musela lichotit a po hlavě ho
hladit. 0 r e l poskakoval po stromech velmi tiše po
řád blíž a blíž, až palč si troufal n & draka do
hodit; hodil vejcem a zrovna do palice ho trefil.
Fik ho. a juž byl nebožtíkem, ani se více ne
hnul. Čern á.p aní proměnila se najedenkráte v pře
krásnou a velice sličnou pannu ve stkvostném
oděvu, orel pak v mladého rybáře, a panna
u veliké radosti & blaženosti rybáři děkovala, že ji
ze zaklení vysvobodil. Podali ruce a přislíbili si
věrnost až do smrti. Zámek se vším bohatstvím dě
dili, měliť svadbu, na kterou pozvali a na zámku
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navždy ponechali chudé r _vbářovy rodiče,
bratry i sestry jeho. Já jsem na té svadbětaké
byl, ale nevím, žijí-li ještě.

3. Jan zahradník.

V jedné vsi byl hezký hospodářský statek, který
přlnáležel rodičům, jenž měli jenom jednoho syna,
a ten jmenoval se J an. Při statku tom byla veliká.
a krásná. zahrada. Majitelové statku toho špatně. ho
spodařili, dobře jedli a pili, a když konečně hospo
dář. ot ec Janův. následkem nestřídmostipřed ča
sem umřel, zůstala vdova s Janem samojediná.
Statek byl velice zadlužen, a sotva že hospodář
zhasl. dostavili se věřitelové, a vdova po pohřbu
svého manžela viděla se nucena statek prodati a
věřitele upokojiti. \'yminila si pro sebe a pro
syna Jana jenom malou sedničku a kousekté
zahrady.

Proto že byla navyklá dobře tráviti a Hon zík
uměl též mlsati, byla brzy s penězi, kleré jí po za
praveuí dluhů ještě zhyly hotova, a musila se velmi
nuzně a bídně živiti. Dost se nabědovala, naplakala
a nalitovala, že s manželem svým nehospodařila a
jako vdova lépe nešetřila; avšak bylo juž pozdě.
Inu často to ten svět tak sebou nese, že člověk,
když se mu dobře vede. nezpomíná na to, že ho
Pán Bůh může navštíviti, & že by snad rád jeden
kráte kousek chleba snědl, kterým ?. přesytosti po
hrdal a pohazoval. Tak se stalo i této napřed zá.—
možné ženě a nyní schudlé vdově.



Jedenkráte šla, jak častěji Chodívala. do lesa
pro nějaké roždí; nemělať při čem by brambory
uvařila. Na kraji lesa potkala m ysli v ce; ale ne
byl to myslivec tamnějši; toho ona dobře znala,
nýbrž docela jiný. jí neznámý1 vlídný, a_iak se zdálo
upřímný muž. Když ho pozdravila on ji poděkoval.
pravil k ní: „Vidím na vás. milá ženo, že vám něco
schází; jste zarmoucena.“ Na to žena: „Jak bych
mohla býti veselá, když mně manžel umí-nl, a já
o všecko přišla; nemám. co bych do huby strčila!
-.-- „I to je lehká pomoc“, odpověděl m ysl i v ec
& sáhnuv do kapsy. vyndal ve škatulce jakési se
meno a pokračoval: „\Iáte, ženo. nějaký kousek
zahrádky ?“ -— Mám!“ ——„No tož dobře; tuhle toto
selnénko vysejte do své zah-zídky, a sotva jeden zá
honek zasejete druhý zasívati počnete. semeno vám
na prvním záhonku bude scházeti. A až zasívati bu
dete záhonek třetí, již na prvním pomstou všelijaké
k jídlu velmi dobré a zdravé byliny. A čím více
jich uřezovati, vařiti a jisti budete, tím více jich
bude ze země vycházeti a růsti.“ Zena plná. radosti
za takový dar poděkovala se pánu myslivcovi. který
svou cestou dále k'áčel. Do lesa juž ani nešla. a
hned domů se vracovala s tímpředsevzetim,ze
obdržené semeno hn edle bude do své zahrádky
zasívati.

Jakmile přišla dom, hned se dala do práce;
pohnojila, zryla a jeden záhonek zasila. Jak zasívala
druhý, již na prvním scházelo &všecko se tak vy
plňovati začínalo, jak jí byl p a n 111y 8 liv e 0 před—
pověděl. Měla z toho velikou radosť, a při tom vy
dávalo zcházející semeno takovou přelíbeznou vůni,
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že podobně ještě nikdy neokusila, a že samou“ vůní
div neomdlívala. Když se noc přiblížila, nařídila svému
synovi J anovi, aby šel v zahradě do boudy si le
hnout. ale aby tvrdo neusnul, nýbrž hlídal, aby někdo
nepřišel a zasetě nevydlabal. H 0 n 2 a uposlechl.
lehl si do boudy a hlídal. Sotva že nějakou chvíli
ležel. slyšel šumot v povětří, jakoby něj a cí ptáci
okolo jeho boudy letěli. Vykoukna z boudy. uviděl
tři veliké a jako sníh bílé labutě. Poletovaly nad
zábonkem porád níž & níž, pak se až na zem
spustily u. pravily mezi sebou: „Ale to jest přelí—
bezna vůně zasetěho semena, takové nám lucifer ani
v naší zahradě nezasil; pojďme. vyzobáme ho a od
nesomo do své zahrady.“ A nyní daly se do vyhra
bování semena, a to největší rychlostí. Honza tr—
nul strachy a netroufal si labutě zahnati. Zůstal
v boudě a po malé chvilce labutě s velkým šumo—
tem odlětly. Honza na to usnul a spal tvrdo.

('asně ráno přiběhla matka do zahrádky, aby
se na zasetě semeno podívala. ,jestli přes noc celé
vzešlo a úrodné byliny nese, () jak se na Janka
romatanila. když spoustu tu viděla. S kl_i ckem,
který tam pravě ležel, šla k boudě. a H 0 n 2 u tvrdě
spícího nemile jím probudila.. Onť křičel a vymlouval
se jak mohl, a vypravoval, jak se to stalo.

Matka tím velice zarmoucená. šla po nějaké
chvili zase do lesa, a tam Opět potkala. toho sa
mého m y slivce. Na jeho otázku, jak se jí se
semenem daří, vyp 'avovala s velikým pláčem, kterak
v noci o ně přišla. Myslivec se nad ní ustrnul a
Opět jinou škatulku ještě lepšího semena dal a na—
pomínal jí, aby si lepší pozor na ně dala.
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Přijdouc (lomů opět sila, aku podivu přesvědčila,
že se jí tak daří jako včera.. Pod večer zase posy—
lala syna, aby šel hlídat-. Ont' však nechtěl, ale když
mu matka rozlobena pohrozila, co naplat, musil jíti.
Stalo se pak Opět jako v noci včerejší. Ty samč-la
butě přilítly a spouštějíce se na záhon rokovaly
mezi sebou: „Ale to je vůně zasetého semena; ta
kového nám lucifer ani v naší zahradě nenasel;
pojďmež a vytrhejme ho.“ H 0 ti z a netroufal si jich
zahnati, a když juž odlítly, teprv toho pykal, že je
takový strašpytel a že labutě nezahnal. „No to budu
ráno zas dostávat, pomyslil si, ale vím, co udělám.
nebudu tak dlouho spát, a jak se začne rozednívat,
uteču z boudy.“ lis-nul, a když matka časně ráno
do zahrady přišla, a tu spoustu zahlédla, spal ještě
Honza, jak když ho do vody hodí. Začala ho
mlátit jak mohla, a s utečenim bylo juž pozdě.
H onza naříkal, a vytýkal matce, že si měla sama
jít hlidat, že ví. že včera nechtěl jít.“ „Tak tedy,
holomku,“ zvolala rozlobena matka, „ani k tomu tě
nemůžu potřebovat? Nač pak tě tedy živím?“ Inu,
juž se stalo! „Do třetice všeho dobrého“, pomyslila
si; „půjdu ještě dnes do lesa, snad tam pana my
slivce zase naleznu a snad mi dá nějakého semena.“
Jak si umínila učinila. Šla; a hle, Opět potkala my
slivce. „No, jak pak vam chutná ze_leninazmého
semena ?“ ptal se zarmoucené ženy. Z e n a: „Oh,
milostivý pane, zase jsem přišla o ně skrze toho ne
zdárného kluka, mého syna, jehož jsem do zahrady
poslala, aby mně ho hlíd 11. Vymlouval se, že prý
přiletěly tři labutě a vyzobaly ho. Nebyl byste tak
milostiv, a ještě mi nějaké tak0vě semeno dal ?“ —
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„ho tak tedy“, p1a\ll mysl l v e e k uplakané ženě;
,.ještě jedenkráte ti tuto škatulku se semenem dám;
avšak nikdy více; proto si dej velký pozor, aby s
o ně nepřišla.“ Při tom vyndal z kapsy krásnou ška
tulenku, a ta byla plna rozličněho. voňavého semena,
& zmizel v houští z očí ženy.

Ona radostně chvátala domů. Mezi tím ale pře
mýšlel doma 11o n 2 a. co by činiti měl, zase li bude
muset rozseté semeno hlídat ,Uposleehnouti musím“,
tak u sebe rozjílnal. „jestli mně matka naporučí.
abych šel hlídat; jinak bych dostal řezu, půjdu li
pak, za ukradnou-li labutě zase semeno: také ne
ujdu výpraskn. Ale vím. co nčiním. Vezmu si, aby
nikdo o tom nevěděl, na večír dlouhý hák od hlu
boké studně sousedovy; v noci tam tak žádný pro
vodu nepůjde; ten si položím do boudy vedle sebe,
a jak labutě přilitnou, hákem popadnu jednu za
dlouhý hrtan a přitáhnu si ji do boudy. Tak aspoň
jednu. a dá- li se, \šeeky tři zlodějky dostanu a budu
pak mít svat\ pokoj.“

V tom, když se na úmyslu tom ustanovil, přišla
matka domů a juž napřed 11o n 2 o v i hrozila.. řkoue :
„Jestli mně dneska. holomku, nebudeš dávat lepší
pozor. než včera a před včírem, utluču tě.“ Honza
mnoho na to neodpověděl. neboť se těšil z vynálezu
svého; jinak by se snad byl velice zpouzel a zdrá—
hal jíti na stráž. Matka opět semeno zasila. a byla—lí
vůně jeho včera a před včirem přelíbezná: vonělo
to dnes ještě více: vůně ta. ji až omamovala, & se
meno ku podivn čerstvě vzcházelo. Na večer musil
H on za chtěj nechtěj jít hlidat. Matka se nad tím
trochu pozastavila, že syn její bez velikého reptání
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uposlechl, avšak nenapadlo jí co má za lubem.
H 0 nzík přelezl plot, přikradl se na dvůr souse—
dův, vzal dlouhanský hak od studně. přelezl opět do
zahrady a hak vedle sebe položiv, bděl a čekal na
zlodějky „labutě—.“Ty se dostavily, aniž Hon z a na
ně dlouho čekati musil. mezi sebou rokujíce: „Ale
toto jest vůně semena; takového nám ani lurifvr
v naší zahradě nezaself Spustily se dolů a zobaly
semeno. Hlídač pozdvihl dlou bý ba k, popadl tu
nejbližší za hrtan, přitáhl ji do boudy. a zrovna si
na, křídla její lehl a.obě uřízl. Labuť přesmutné pla
kala a ty druhé dvě s velikým nať-kem okolo boudy
oblótaly. Honza byl jako smyslů zbaven; nevěděl
co se to děje. Tu prosila la bu ť, aby jí zase křídla
připnul a podávala mu za to zlatý pr sten.
s kterým na prstů potřebuje jen zatočit. a hned bude
mít všecko to, nač si pomyslí. „Sa fr a“. pomyslil
si H 0 11za, .,to by tak bylo m'-c0 pro mne !* Hm.-d
připjallabutí křídla a ta mu zlatý prsten
dala na prst. Všecky tři labutě pak rado$tnč plesaly
a přislíbily Ho n z ov i. že. již vícekrate nepí'ilítnou
a semeno zobati nebudou. l'ak radostně švitořícc
odlítly.

Což však na plat ? Záhon byl opět rozmrvený
a semeno napolo sezobanó. „Janku. dostaneš zase
řezu.“ pomyslil si Honza, „proto juž usnouti ne
smíš, a jak se rozední, budeš se klidit odtud.“ Jak
poprvé kohouta kokrhati slyšel, klidil se z boudy
za plot. M a tk a přišla. viděla záhon rozvrtaný. pla
kala a naříkala. Na H on zu hrozné hubovala: „Já
toho chlapa utlučul“ [*Opadlana zemi klicek a
jako saň běžela k boudě. Avšak H 0 uzy tam ne—



bylo. „Kam se podél ten zpropadený kluk ?“ Zvolala.
před boudou. „ Š, vzal ho čertl“ A zase běžela
k záhonu &.lomila rukama nad zkázou jeho; mělať
na paměti, že již žádného semena nedostane. Honza.
50 (lěrou u plotu díval &naslouchal. kterak matka
kutí. Lihoval si to, že ranám klickovým ušel Když
si však zpomnčl. s jakou přijde domů. až ho 11l a
d o v ý n á (: c k npomínati bude: nebylo mu veselo
okolo srdce, a to tím více. když m atka konečné
ze zahrady odvházela u mluvila: _..Ažse tomu klu
kovi bude chtít jíst. však on přijde domů; dostane
:lll' notně snídaní lískovkouf

Dlouho ležel Honza zn plotem a. rozjímal
o svém smutném osudu: už pak ho žaludek sku—
tečně začal upomínati. Tu spatřil prsten na prstě
n lnu.-dle se upmnntovnl. co mu ln huť byla řekla.
Proto si pomyslil: Kdybych teď měl hrnec kaše &.
lžícif Zatočil p rs tc ne 111,a hle. hrnec s kaši byl
tu! llonzn se zaradoval. :|, kdyz se hodně nu—
p r n.], ještě mnoho mastné a dobré kaše zůstalo.
\'zal hrnec. šel domů a myslí! si: „Matka. mi
trest odpustí. když jí napolo plný hrnec s kaši při—
nesnx; Skutečně se nemýlil. Když dvéře otevřel. při
vítala, ho matka hrozným nadáváním & již se chá—
pala. lískovky. volajíc: „Tod tí dňm„ zpmpndený
kluku, snídaní!“ Honza: „Nc-hiremne. maminko,
já vám tuhle nesu k snídani kaši.“ To matku trochu
zarazilo; chopila se hned hrnce. okusila kaše. &když
jí zavonéla, pravila k synovi: „Honzí čk u. odkud
máš tu kaši ?“ H 0 n z í č e k: „Až ji sníte, pak vám
povím“ Když matka hrnec vyprázdnila., kaši si libo
ula & pravila: „Takovou dobrou kaši jsem ještě
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nikdy nejedla.“ a otázku svou opakovala, pravil
Honzík: „Pořád děláte takový hřmot. jako byste
neměla co do huby strčit-; & pro trochu hloupého
semena, byste mne pomalu utloukla, a. tam v boudi
v zahradě máte plný čepák (hrnec) s dukáty“
Matk a vyvalila n a J a n ka oči a nechtěla tomu
věřit. Když však matku pořád povzbuzoval. aby tam
jenom šla a se přesvědčila. učinila tak. Jakmile
odešla, zatočil H 0 n 2 a prstenem a pomys il si, aby
byl v boudě baňák (baňka) plný dukátů. M atka
přijdouc do boudy., k nemalému ustrnutí svému na
lezla jak jí syn pověděl. Přinesla d n katy do sed
nice a plná radostí vytahovala 2 H 0 n zí (:k a, jak
ku kaši a k dukátům přišel? On však jí to nikto
rak svěřiti nechtěl a pravil: „Máte již na tom dost,
že máte tolik peněz; proto se mne na to více ne
ptejte. Až pak budete něco potřebovat. jen mi řek
něte, a já. vám to zaop.ati-ím; jen se mne neptejte,
odkud to mám. Že jsem to neuklad za to vínu
ručím.

Matka byla ráda že má. duká ty a že jí syn
tak hezké přislíbení udělal, a proto nebyla tuze žá
dostivá. zvědět, odkud to. Za dukát y si koupila
matka se synem opět svůj dům se zahradou nazpátek.
něco jim ještě zbylo, a od té doby netrpěli žádnou
bídu více.

Hon z a se učil zahradníkem. Když se vyučil
a matčinu zahradu obdělával, jedenkráte za krásně
noci letní přenocoval v té samé boudě kde se mu
tolik vyprasku dostalo. O půlnoci vzbudil jej jak) si
šustot. Vylezl z boudy, a koho \:iděl.) Ony tři
labutě obletovaly okolo boudy a pravily: „Hon



zíčku, nebuď takovým p e c i v a l k e m. Když se's
zahradnictví vyučil,jdi pro zkušenou do
světa.. Tam se p0ptávej po skleněném zamku, který
na zlatých řetězích visí. Jest tam překrásná za
hrada a velice umělý zahradník v ní. Od toho se
budeš moci všeličemu krásnému přiučiti.“ ——Honza
jim přislíbil, že půjde a skleněný, na zlatých řetě—
zích visící zámek že bude vyhledávat-. Labutě
odlítly.

Druhého dne oznamoval vyučený zahradník
matce, že půjde na zkušenoudo světa. Matka
to sice nerada slyšela, avšak když jí syn přislíbil,
že ji na ten čas všemi potřebami zaOpat-ří, svolila a
na cestu vše potřebné mu připravila. H 0 n zí k se
s ni rozloučil a “dal se na cestu.

Když po několik dní jž kráčel a o z amk u
7.l a t e m, jenž na 7.1.Ltých řetězícb visí ničeho do
A čděti se nemohl přišel konečně do velikánského
lesa. Dlouho již v lese kxačel pořad hloub a hloub
a nikde nespatřil človíčka; viděl toliko všelijakou a
i (havou zvěř. Avšak stopy lidské nebylo nikde. Již
mu začínalo býti úzko okolo srdce. Tu pak najedem
kráte spatřil před sebou m a l o u 0 h al 0 u p k 11.
Do té vrazil otevřel dveře od malé sedničk) a ne
viděl tam nikoho než jen jedinkého, vousy cele za
rostlého s tari e. Vousy jeho bvly tak dlouhé, že
jimi celou svou chaloupku obtočiti mohl. Ten byl
první, jenž mu o sk leněně m zam ku nějakou
zprávu podal. Na otázku Janovu . „\iš-li co o s'.šle

'hěném zamku ?“ odpověděl: „Oh, mé dítě. Vím sice
o něm, avšak ten jest odtud daleko vzdálený ; chceš—li
tam jíti, musíš dalekou, velmi dalekou cestu konali“
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Odpověděl Jan: „Kdyby to bylo třeba na kraji
světa, dojíti tam musím.“ Načež stařec: „chceš-li
tam jíti dám ti stromská jablka. Hoď je na zem před
sebe, a kudy se kouleti budou, tam kráčej za nimi.
Přijdeš opět k takové chaloupce. jako jest má. Tam
se zastav. Shledáš tam starce mně podobného. Toho
se ptej na skleněný zámek a on ti ukáže další cestu.“
Zahradník J a n odešel z chaloupky starcovy, vděčně
se mu poděkovav. Hodil j ab lk a před sebe, a ta se
neslýchanou čerstvostí kulila. J an kráčel za. nimi
obyčejným krokem, avšak tak čerstvě, jak jablka se
koulela a urazil za jeden den nesmírný kus cesty.
aniž by se byl dost málo unavil. Spíše než se na—
dál, měl. chaloupku podobnou první před sebou.
11které se jablka zastavila. Jakmile J a 11do cha
loupky přes práh vkročil. zmizela jablka. Tam v tom
ohromném lese nalezl starce o mnoho staršího,
jenž měl ještě jedenkráte tak dlouhé vousy než první.
tak že jimi svou chaloupku dvakrát obtočiti mohl. Ho
vor, jaký J an se stal—Cemvedl. byl ten samý. jako
u starce prvního; toliko s tím rozdílem. že
tento s t a ře c místojablek dal J a n o v i 1)o ty. řka:
„Tyto boty obuj a tento malý psíčuk bude kráčeti
před Tebou. Spíše však. než k skloní-nému zámku
přijdeš, dojdeš k takové chaloupce, jako jest má.
Tam se zastav, a shledáš tam starce omnoho star
šího než já. jsem. Toho se ptej, a on ti ukáže další
cestu.“ J an kráčel opět dále. _

Neobyčejnou rychlostí, jakou jej b o t y od starce
obdržené takořka nesly, kráčel zaruhánějícím psem,
a umzil lesnatou a bahnitou krajinou ohromný kus
cesty, až pak se octnul u ch al oup ky, jak mu



_47.__

sta ře e byl předpověděl. Psík se obrátil a uháněl
naZpátek. J an vkročil do 0 h alou p ky, a ulekl
se šedivého. prastarého starce. který uprostřed
sedniee seděl a tak dlouhé vousy měl, že
jimi třikrátc svou chaloupku obtočiti mohl.

S t a ř e c přívětivě J a n a přivítal, a když vysly—
šel, kam se ubírá, byl od J ana požádán, aby mu
další cestu ukázal. S t ař e c odpovedel: „Milý synu!
'lam ještě maš ohromný kus cesty a sám tam ne
treiíš. \ botách,j aké m:'1š.brzv tam budeš. Dám
ti tuhle toho p 0th an a sebou. Ten poběhne před
tebou a dovede tě na určití- místo. Avšak dobře si
zapamatuj. co ti nyní řeknu. Před zámkem a okolo
skleněného na zlatých řetézích visícího zámku
jest ohromná a překrásná. zahrada, jejíž zahrad
níkem jest sam majitel zámku. Před zahradou
k zámku vedoucí jest ohromný most, a před ním
dva. velikanští lvové jako strážcové, kteří nižádnému
človčkovi přes most nedovolí jíti. Malý kousek cesty
před mostem jest veliká hospoda. Tam si kup dvé
volské hlavy. a hoď každému lvovi jednu. Mezi tím
však co ji sežírati budou. pozorně vkroč na most a
a největší l'YClllOSlího přeběhni. Jakmile budeš na
druhé st “Ulč nemohou ti lvové ničeho více udělat-.
Pak l)“úílCŠmít S'v'OuO'ililýpřístup do zámecké ža
hrady. Jak se ti tam povede. to nevím; ale přál bych
ti. aby se ti dobře vedlo.“

J an děkoval a odebral se svou cestou dále
a šťastné dorazil až k hospod (=. Tam se posilní!
pokrmem a nápojem, koupil od hospodského, jenž
byl spolu řezníkem,dve v o l ské hlaav v a ubíral
se s nimi až k povestnému mostu. 'lam brousili si
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lvov (: na něj'své zuby: on však pozorně se blížil,
hodil každému volskou hlavu, a když oni pozornosť
svou více na ni než na Jana obraceli, skočil na
most a jak střelná rána hbitě most přeběhl. L vo v ě
namířili sice za. ním; aVŠak bylo už pozdě.

Přišel k samé zahradě. Přišla mu jakási čer ná
p ani vstříc a pravila k němu: „Já jsem ona labuť
které ty jsi křídla v zahrádce své matky uřízl, a
která tobě ten prsten dala. Já ještě s dvěma vy—
zvaly jsme tě, abys sem do zámecké zahrady přišel
pro lepší se vzdělání v zahradnictví. 'l'y's uposlechl,
& stojíš věrně v slově. Za to děkujeme 'l'obě. Já
však tobě z důležité příčiny přicházím vstříc. Slyš,
co ti nyní pravím. Až přijdeš do zahrady, řekni ma
jitelovi zámku. který jest. výborný zahradník a nás
v zajetí drží. že hledáš jako zahradník službu. Un
tě bude zkoušeti. Neuděláš-li mn zadost. jsi jako
my na věky ztracen. Přestojíš-li však zkoušku šťastně,
bude on sám zkažen, my vysvobozeny, a ty šťastný.
Proto si dej dobrý pozor! Až tě pro něco pošle,
přines mu to, nad čímž se mu cha (mouchal vzná
šeti bude.“ V tom se p a ní proměnila v ln ]) ni! a
odlít-la k zámku.

J an se přiblížil k zahradě, směle vkročil bra
nou. a div že oči nenechal na těch krásných rozlič
ných věcech, které tam byly a kterých on, ač za—
hrad ník, vnižádně zahraděještěneviděl. Neudělal
kroku. aby se byl nepozastavil a něčemu sc neobdivo
val. Zahradníka, majitele, sic ještě neviděl, avšak
jak se rozděsil. když přijda dále, uviděl ohrom
nou nestvůru lidskou, která na něj zařvala: „Chlape,
co tu chceš?“ Jan se zpamatoval, & jakoby mu
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dobrý du ch byl dal nápad, že jest to majitel
zahrady pokorně pravil: „Já, milostivý pane, jsem
zahradník, a v dalekých krajinách jsem slyšel o vý
borném zahradnictví Vašem; proto jsem nelitoval
kroků, abych Milost Vaši požádal, byste mne vzal
do služby“. Nestvůra sáhoširoká odpověděla: .Ne
vezmu žádného zahradníka spíše do služby, dokud
by jistou zkoušku nepřestal; a proto, že až posud,
cokoliv se jich kdy hlásilo, všickni propadli a žádný
ještě neobstál. musím, jak vidíš, svou zahradu po
řád sám říditi, nemám žádného pomocníka zahrad
nickéhof Když pak Jan osvědčoval, že by se rád
zkoušce podrobil, a že si troufá. obstáti, řekla mu
nes tvůra ta: ,Pohleď tamhle na ten rozmarinový
klomínek *), ten utrhni a přines mi ho.“ J an dobře
vidělve vzdálijedinýtoliko klominek roz
m a r in 0 v ý ; proto odebral se na místo vykázané,
mysle: „No, není-li to nic těžšího, než to, musím
obstát-i.“ Zatím, když se k místu okázanému dosta
vil, viděl místo je d noh o klomínku či proutku na
sta a tisíce, jeden krásnější než druhý. Kdyby mu
byl někdo snad celý svět dával, nebyl by ž á
daný klominek vyhledal. Tu však vznášela se nad
jedním klomínkem muška pořád níž a níž, až pak
na něm usedla. Ten ulomil a majitelovi přinesl. Jak
mile mu ho doručil, trhl sebou a zařval jako nej
silnější le v. Na to pravil: ,Na tom není ještě dost.
Tamhle na té jabloní jest, jak vidíš, jediné jablko,
& to je zcela červeně; to mi utrhneš a přinesešf
—\ J an zamumlal pro sebe: „Není-li to nic horšího,

*)Klomínek, klomen, :: větvička..
xumarv. 4
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to dovede každý hlupák.“ Jak ale se podivil, když,
řijda k jabloní, celý strom červenými jablky oblitý

byl, a on žádané jablko vyhledati nemohl. proto že
jedno druhému jako vejce vejci podobné bylo. Tu
však Opět nad jedním se vznášela muška & po
sadila se na ně. T0 utrhl a Milostpánovi přinesl.
On ještě hrůzněji zařval a třásti se počal. ,I na
tom ještě není dost,“ pravil po nějaké chvilce;
,tamhle jest studánka, a z té mi přineseš v tomto
džbáně vody na pití.“ J an kráčel ke studánce;
avšak bylo s t u (1a n e k na tisíce pohromadě, a on
nevěděl. z které má vody nabrati. Bylo mu úzko. Tn
však přiletěla mu ška, vznášela se nad jednou ze stu
dánek, a z té J an nahral vody. Přinesl, podal majite
lovi zahrady, a když tento džbán k ústům nasadil,
zařval, až se skleněný, na řetězích v_vsícízámek otřásl.
a v tom se rozpukl a střeva z něho se vyvalila.

Jak se to stalo, přilítly k užaslému J a n ovi
tři labu tě ze zámku do zahrady a proměnily se
ve tři černé pan í. Spolu se také jako na dané
znamení dostavili o ni t ř i s t a r c o v e z lesních
chaloupek. Rozpuklého Milostpána. majitele zámku
a zahrady, obstoupli. On ještě sehou házela dýchal.
Jakmile však posledně vzdechl, proměnili se tři
starcové v tři krásné mladíky, a černé
paní v tři spanilé panny. Nynínastalora—
dostné plesání. Byli to tři bratři a tři sestry
zakl e né. Uhostili se v zámku a vesele hodovali
s J a n e m. Bratří se bohatě oženili, sestry se vdaly,
a jedna si vzala J a na, a sice ta. která mu dala
prste n a jako 111u š k a dobřeposloužila. Matku
si pak vzal k sobě a obdělával zahradu zámeckou.
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4. Ěalíř & kupec.

V krásném jednom městě byl b oh &t ý kup ec.
Oženil se s jednou velice krásnou a bohatou pan
nou. Při nesmírném bohatství scházelo jim jen ještě
něco. Byli již po mnoho let pospolu živi, avšak
ačkoli měli všeho dost, čeho si jen přáli, přece ne
,měli, po čem nejvíce toužili; neměli žádné dítě,
kteréžby bylo veliký stu'ek po nich mohlo děditi.
Konečně vyplOSÍlÍ si přece vroucnou modlitbou od
Pana Boha potomka. Šťastně se nalodilo krásné pa
ehole. U kolébky jeho byla mu čtena p l a n e t a, kteiá
zněla : „Toto dítě bude veliceprospívati moudrostí, bude
učené, Bohu a lidem milé, ve všech věcech zručné,
avšak v čtyřiadvacátém ioce působením zlého ducha
zhyne hanebnou smití.“ Nepíikládalo se z prvopočátku
planetě této mnoho dny a rodiče považovali to za
sprosté a hloupé plosky. Dítě skutečné rostlo a pro
spívalo nejen vekem, ale i moudrostí podivuhodnou.
Již v šestém roce stáří svého uměl chlapeček tolik,
jako mnohý vtipný chlapec ani ve dvanáctém ještě
ueumíva. Nejen že rád se učil, on se rád i modlil
a do kostela chodil, tak že nejen moudrostí ale
i milostí u Boha i u lidí prospíval. V dvanáctém
roce věku svého uměl konečné tolik, že se nejed
nomu učenému pánu vyrovnat-i mohl.

Otce to začalo velice mrzet, neboť se k tomu
podobalo, jakoby snad vyplniti se mělo, co v pla
n etě stálo. Vyučil syna svého k upe ct ví a ode
dne ke dni víc a více utvrzoval se v tom, že snad
se skutečně dostaví to, co planeta předpověděla,.

, 4:1:
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Když se kupectví vyučil a dvacátý třetí rok stáří se
přibližoval, trnul kup e c i ž e n a j eh o strachem,
neboť se již Opravdu začali báti, že za rok sm r ti
han-ebnou syn jejich umře a dům tím věčnou
hanu a hanbu utrpí. Ustanovili se tedy na tom, že
syna do světa vypraví, což se také stalo. Otec mu
přísně zakázal, aby se domů více nenavracoval. M a t k a
plakala a neméně liořekoval dobrosrdečný syn:
„Ale láskyplný otče, co pak jsem zavinil, že mm
z domu otcovského zaháníte? Do světa rád půjdu,
jen mně nezakazujte návrat do otcovského domu.“
0 te c odpověděl: „Nemůže, synu, jináč býti; hle
dej si štěstí svého kde a jak můžeš, jenom se mně
nikdy nenavracuj domů.“ Matka podobně jako
s y n liořekovala a pravila k němu: „Musíš, milý ho
lečku, z domu; nemůže jinak býti, neboť má k tomu
otec důležitou příčinu. Zajisté by tě ?. domu svého
neposlal, kdyby nemusil.“ ——„No, když iest to ta
kové,“ pravil s uplakanýma očima s yn, _..nechci
mu v ničemž překážeti a půjdu.“ M a tka mu při
pravila potřebné věci na cestu, a když mu otec po
žehnal, vyprovodila ho matka hodný kus cesty za
město, rozloučila se s ním, poželmala mu. a dala
mu na cestu tolar & tři nakyslavá krásná.
jablka. „Tu máš, holečku, pravila, „tvrdý tolar na
cestu a tři jablíčka, abys měl něco na vydání; a

_až budeš žizniti, občerstvi se jedním jablíčkemf“
Mládenec kupecký, takořkavyhnánz ot

covského, bohatého domu smutně ubíral se dále,
odevzdal se do vůle Boží a cestou rozvažoval smutný
osud svůj; pevně si však umínil, že se nikdy více
domů nenavrátí, byť se mu sebe hůře vedlo; a
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to ne snad jakoby otcovi vzdoroval aneb na něho
se hněval, ale proto, že to naporučíl, & on že ja
kožto dítě uposleclmouti musí. — Když v takových
& podobných myšlenkách zahrabán po silnici kráčel,
uviděl kapli, a ta byla otevřena. Poklekl tam před
křížem a vroucně se modlil ke Kristu Pánu, žádaje
Ho, aby jej vzal pod Svou ochranu, a nikdy jej ne
0pouštěl. Když se vroucně pomodlíl a odcházeti
chtěl, viděl, že za ním též jakýsi cestující klečí a
uoucně se modlí. Kupec ho vlídně přivítal &pravil
k němu: „Vítám vás! Také cestující?“ —-—„“Ano ,
byla, odpověď. \" tom vstal i diuhý, a oba poklonili
se před křížem a stejně vyšli z kaple.

První, který hovor započal byl kupec; ptal se
spolucestovatele, „Jakého řemesla ?“ - „Já jsem
malíř.“ — Odpověděl kupec: „Já. jsem kupec, ale
rád bych se naučil malířství.“ Malíř řekl: „I toť
jest výborné; půideme spolu.“ Kdož byl radši než
kupec! Sli celý den. Bylo veliké parno; oba ží
znili; tuť si vzpomněl kupec na jablka od matky
obdržena, vytáhl je, podali knmarádovia oba se ob
čerstvili.

Na večer dorazili do hospody. Tam si umínili
přenocovati. Dali si večeři. Po večeři, když se mělo
platit, pravil malíř ke kupco vi: „Bratře, dnes ty
zaplať a zítra budu platit já.“ Kupec zavolal ho—
spodského a ptal se, co jsou dlužní? liospodský;
„S noclehem to dělá tolar.“ Kupcovi se to sice
zdálo mnoho, avšak nic neřekl, vytáhl tolar, který
mu dala matka a zaplatil.

Časně ráno vydali se Opět na cestu. Kráčeli
statečně, a na oběd zašli do hospody. Malíř napo
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rnčil řádný Oběd, avšak k placení se jaksi neměl.
.,Dnes musíš tedy ty zaplatit. “ pravil k u p ec k ma—
líři.“ „Já blachu, nic nemám.“ odpovědělm alíř, '
a kupec: „Já také nemám, vždyt \íš, že jsem včera
platil tolar a ten byl můj jediný ; dnes však máš ty platit
tím více, žc-s' tak drahý oběd naporučil.“ -——„Kdy
bys mně všecky kapsy na rub obrátil,“ odpověděl
malíř, „uvidíš. že nemám ani halíře. Ale sáhni ty
do své kapsy; já vím, že tam ještě ňáký tolárek
máš; matka. ti sotva.dala jen jeden!“ Kup e c: „Bůh
jest mi svědek, že mimo ten tolar neměl jsem ani
krejcaru více, a proto ani halířc nemám, neboť jsem
svůj první a poslední tolar, jak víš, včera vydal.“
Malíř: „No, mákni jen do kapsy a přesvědčíš se,
že tam tolar máš“ Kupec uposlechl, a ku podivu.
vytáhl tola r. Zavolal hospodského. a když na
otázku, co jsou dlužní, \'yřknul „Tolar“: zaplatili a
kráčeli dále.

Tak se jim dělo po mnoho dní. až pak konečně
přišli do Ríma, kde do práce \stoupiti chteli. l\d\ž
do města dorazili a den ku konci se sch_\10\al. šli
k jednomu výbornému starému malíři na nocleh.
Byli vlídně přijat-i, dobře častování a pohodlně si tam
odpočinuli.

Ráno vyšla od \ é vody Mar aský na štaleta. že
se všichnimalí r i z celéhollímakněmu dost.“ ití mají.
Když se malíři v paláci jeho slnomáždili a před
ním se dostavili, pravil k nim: „Já jsem měl pře—
krásný sen. Viděl jsem Pannu Marii. kterak se v nej
větší slávě a stkvostnosti na nebi třpytí. Všecko
jednotlivě vypočítal. Takový obraz bych si přál, a
proto mně ho musíte vymalovat právě tak, _jak se
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skutečně Panna Maria v nebi třpytí, co na ní a okolo
ní se nachází; slovem, právě tak, jak v nebi vy
padá.“ Malíři dívali se jeden na druhého, krčili
ramenoma, netroufali si obraz takový malovati a
řekli: „Slavní vévodo, kdož můž- obraz takový
vymalovat ?“ Zádný si netroufal obraz ten dokázat.
Mladší malíři odkazovali praci tu na starší, že
prý mají větší zkušenost; starší odvolávali se zase
na mladší, že prý vyšli z novější a dokonalejší školy
malířské; a tak chtěl jeden na druhého práci tu
uvalit. Konečněse rozhodli na tom, aby nejstarší
z nich, jakožto hlava a otec malířů římských, práci
tu na sebe vzal. což i vévoda uznal za dobré. Nej
starším ze všech ma'ířů byl ten, u kterého se
oni dva putující malířové uhostili, kteří, an
byli cestující, k vévodovi d'ostaviti se nepotře—
bovah'. '

S ta lý malíř přišel domů, a velice naříkal.
\'ypravoval domácím a příchozím, jakou těžkou
úlohu vévoda na něj uvalil, a že v stavu není obraz
ten dokazati. P 0 c estní ho těšili a uhezpečovali,
že obraz ten za něho vymalují. Kdož měl větši ra
dosť než s t a r ý m a l i ř ? „ZaOpatřt-e,hostiteli náš“,
pravil jeden z mladíků starci. kterému těžký kámen
spadl se. srdce, „zaopatřte ještě dnes barvy, plátno
a ostatní k tomu potřebné věci; přes noc máte
obraz hotový.“ S tařec jásal radostí! Hned šel,
nakoupil barev a připravil k práci potřebné věci.
Když se večer přiblížil a s ta rý m alíř mláden
cům pokoj k malování obrazu vykázal, před tím ale
dobrou večeři k práci je posilnil, odebrali se mla
díci do vykázanéhopokoje, staře c ale sí ulehl;
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nechtěli 110m 1a dí malířové míti při práci. Stařec
oka zavřít-i nemohl. Když se k malování připravili,
pravil m alí ř kupcovi, který se malířství učiti
chtěl: „Tak tedy ty budeš rejsovat, a já. si za tím
lehnu; až budeš s rejsováním hotov, probuď mne a
já pak budu malovat.“ —- „Ne tak.“ odpověděl ku—
pec; naopak; ty budeš rejsovat, a já pak budu
malovat. Malíř: „No, také dobře; lehni si tedy,
a já se pustím do rýsování.„ Stalo se. K 11p e 0 si lehl,
a m alíř se dal do horlivého pracování. S tar ý
nemohl ola zavříti, proto vstal a po prstech šel ke
dveřím dílny své a k pokojíku, kde mladíci praco—
vali. Naslouchal za dveřmi, bylo tam hluboké ticho;
on měl za to, že. mládenci malířové usnuli a ničeho
nedělají. Začal již pochybovati a obával se, že ho
sklamali. Zaklepat neb do světnice vkročit si ne
troufal. proto že mu to zakázali, a pravili, až„bude
obraz hotový, že ho zavolají. Malíř pilně maloval,
a když obraz zcela dohotovil, zbudil kup ce a
pravil: „No vstávej, já. jsem juž s rejsováním hotov,
teď budeš malovat.“ K u p c o vi to nevonělo; prosil
kamaráda, aby také juž maloval, když vyrysoval.
Malíř: „No, bratře, proto že jsi za mne ce stou
pořád platil, místo tebe jsem obraz již dohotovilf
Na ta slova vyskočil ku p ec jak srnka z postele,
a chtěl se. na obraz podívat. Jak malíř záclonu
s obrazu sňal, a ku pe c na tu zář a na světlo, vjakém
se Panna Maria na obraze stkvěla, podíval, padl do
mdloby. M alíř ho vzkřísil, a povolali st a r é ho
m a l i ř e, již bylo rano, aby se šel podívat na obraz.
Stalo se mu tak jako kup co vi; podivením nad
mistrovskou krásou obrazu toho, padl do mdlob.
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Když ho mládenci vzkřísili, dali mu o b ra z, a pra
vili, aby se s nim k v ě v o (l 0 \'i odebral.

Hned ta'm pln radosti Chvátal, a když \: év o
(]ovi oznámeno bylo, že prosí m al íř s hotovým
obrazem o přístup, nechtěl uvěřiti, že tak brzy
obraz by byl hotový. Když pak malíř skutečně.
předstoupil a pravil: „Tu jest žádaný obraz,“ závoj
sňal. padl v ě \ o (111pm kiásu a, velebnosť oblazu

otoho podobně do mdloby. Kd\ž k sobě zase přišel,
plavilkmalířovi: „Malíři! Zádejza oblaz
ten, co jen chceš, a já. tobě všecko dám.“ Malíř:
„Vaše Milosti! 'l'en obraz já. jsem nemaloval.“ —
„A kdo?“ — Malíř: „Mám u sebe dva mládence,
kteří před \'čírem ke mně přišli, a ti za dnešní noci
obraz qymalovaliť V év o d a: „Zajdi domů a řekni
jim, aby sem hned přišli. Ty pak můžeš s nimi také
přijít.“ Po nějaké chvíli navrátil se s mládenci,
které vévod a přivítal:„Mnětento starý malíř
pravil, že \ ) jste obraz ten malmali. Žádejte ode
mne za obraz ten co jen chcete, a ja dle možnosti
dám vám“. Na to řekl mladý m alíř okazuje na
ku pce: „Já jsem ten obraz namaloval, ale tuhle
tento můj kamarád je příčinou malby.“ Kup e c se
zapýřil a pravil: „Já obraz nemaloval, ale můj ka
marád ho maloval.“ Na to řekl starý malíř:
„Nechť jste ho tedy ten nebo onen maloval vím a
přísahati mohu, že z našich rukou obiaz ten vyšel.
Proto se budete o odměnu. jakou vám vévo da
dá, děliti.“ V e v o (l a schválil návrh 3t a r é h o
malíře. Pak řekl mladý malíř, ukazujena
soudruha k up c e: „Já svůj podíl ponechám celý
tomuto svému kamaradovif“ Když na otázky \“é v o



(lovy mladý kupec, domnělý malíř, ni
čehož si vyžádati nechtěl, a v (:v odo vi na \ůli po
nechal, že \děčně přijme to,co mu sám dá, řekl ko
nečně: „Poznfwam. synu muj, na tváři tvé, že jsi
ctnostný a bohabojný, a pioto i lšohu milý. Když.

.tedy mně na vůli ponechaváš, abych tě obdařil, po
slyš, jak tvé budoucí živobytí zabezpeciti chci. Jest
zde v městě tuze bohatý kupec, (vdovce), a, ten má.
jedinou, bohabojně odchovanon dceiu. Jest mně
dobře známý a nedíuno mně povídal. že by i.id svou
dceiu za nějakého ctnostuěho mladíka pioulal &,
celý svůj statek i s klll)('(t\iln mu odstoupl, žádného
s_vna nemá a nerad by, aby jeho dobře zavedený
obchod a bohatství po jeho smrti do cizích rukou přišlo.
Dam ti tedy ze své pokladnice tolik věna, mnohe—lion
sám má. bohatství; dam si ho i s dcerou předvolati
a nepochybuji, že oba k tomu svolíf Stalo se. Ku—
p (:c 8 d 0 e r 0 “ přišel a v évoda u přítomnosti tří
malířů řekl k němu: „Tomuto mladíkovi dej svou
dceru; já mu dám tolik věna, mnoho-li ty sam ho
liatství maš, a chceš li ještě více, dam mu ještě je
denkrát i dvakrát tolik.“ Kup e c na tato vévodova
slova hned svolil. znamenaje, že by se mladí lidé
radi vzali, a domnělý malin"řekl: „Já kupectví dobře
rozumím; můj otec jest kupcem a ja jsem kupectví
vyučenf*

Byla velice slavná svadba. Domnělý malíř
se tedy najedenkrate stal t u 7.e b 0 h a t ý m k u p
cem. &kamarád jeho, sku tečný in alíí-, zůstal
pořád přl něm a vstoupil jako ku pe c ký mlá
d e n e c do jeho služby. Byli pořad okolo sebe, spolu
se modlili, spolu pracovali, spolu jedli & v jedné



wdnici spali ve společnosti mladé paničky a starého
kupce.

Přibližil se den narození kupcova; bylť den ten
velice oslaven, & m 1&dý k uvp e c počítal práve dva
cátýčtvrtý rok svého stáří. Slo se jak obyčejně, ač
o něco později spat. Manželé ulehli do svých & ku
pecký mládenec také do své postele. Mohlo býti
něco přes půlnoc. když se paní probudila a pozo

wovala k velikému leknutí svému, že tu manžela
není. \'stalu, rozžehla & přesvědčila se. že je ten
tam. l'osvítilu si do postele mlá dencovy, & itoho
tmu nebylo; obě postele byly prázdny. Co to ? Lchla
si. a, když se zase probudila, byli oba dva na svém
místě a hluboce spali. Když se probudili a ona se
jich ptala. kde byli, pravil manžel: „Co ti to na
padá, já celou noc dobře spal &ani jedenk 'áte jsem
se llt'l)l'0l)udil“.

Druhé noci stalo se podobně. Panička, plná.
úszsti dorážela 'áno na něj. co to má, znamenat?
Manžel řekl: „Bláhová, to se ti musilo jenom
zdát; já jsem již dlouho tak dobře nespal. jako vče
rejší a dnešní noci.“ Tomu však nechtela ona věřiti
zl oznámila to svému otci, který šel & v évo d o vi
to vykládal. \'évo da chtěl vyzkoumut, kam by oba
v noci chodili. & proto zařídil, aby vojsko v noci na
stráž se rozestavilo & dobře pátralo. jestli by ti
dva muži někde vidění byli. Stalo se, jak bylo na—
řizeno. Mladá kupco vá se opět v noci přesvěd
čila., že tu nejsou. Šla do sednice, kde její otec spá—
val, vzbudila ho & žádala1 aby se šel o nepřítom
nosti jejich přesvědčit. K up e c k velikému svému
usti-nun viděl, že tu nejsou. Oba, o tec i dcera,



si umínili, že nechají světlo hořet, a že tak dlouho
bditi & čekati budou, až se jich dočkají. Čekali
hodně dlouho. Tu jich při prvním zakokrhání ko
houta překvapilo spaní, oni jenom minutu zdřímli,
probudili se a viděli oba mužské hluboce spát. Po
divení jejich bylo veliké; proto vzbudila manželka
manžela a starý kupec kupeckého mlá
d en c e. Musili jimi _hodně lomcovat, než je pro
budili. Manžel místo odpovědi na otázky: „Kde
byli? odpovídal neví-le, proč jej z tvrdého Spaní a
líbezného snění probuzují?“ Starý kupec s dce
rou se velice nad tím rozmrzeli, povstala nemilá

_hádka a mrzutost, a mládenec kupecký mělco
dělat, aby rozbroj mezi nimi ukonejšil. Starý již
z rána rozhorlený chvátal k vévodovi a oznamoval,
o čem se na své oči přesvědčil, a trpce toho litoval,
že dal svou milou dceru takovému nočnímu
tulákovi. Vévoda ho upokojoval, aby svůj hněv
ještě odložil, až prý se něco jistějšího od noční
stráže dozvědí. Nastalo všeobecné vyslýchání všech
stráží. Žádná nic neviděla. Naposledy přišli strážní,
co bylina náměstíu kostela. Jeden, a sice ten poslední
povídal: „My jsme viděli něco hrozného. Když jsme
okolo kostela obcházeli, tu o 11. hodině najeden
kráte rozžala se světla na náměstí, a přišel kat se
svými pacholky. Jeden mladý muž, připadalo nám.
jako by to byl nějaký malíř nebo ňáký kupecký
mládenec, nesl jiného. asi také tak starého mlá
dence nebo muže v náručí; před nima šli holomci
katovi, všickni červeně oblečení, a za nimi vousatý
kat s provazem sám. Průvod ten hrozný pohyboval
se na to místo před kostelem, kde se každoročně
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na Bílou sobotu Jidáš pálí. Tam stála šibe
nice. Holomci vzali toho neseného muže z ná—
ručí toho, který ho nesl, a pověsili ho na šibenici.
To trvalo až do prvního zakokrhání kohouta. Tu
najedenkráte všecka světla na náměstí uhasla, a
bylo tmavo a ticho jak před půlnoční jedenáctou
hodinou. V té chvilce, jak kohout zakokrhal, vi—
děli jsme ty dva muže od kostela čerstvým krokem
odcházetif“

Když tu zprávu vévoda u přítomnosti s ta—
rého kupce a vojenských důstojníků uslyšel, a
přítomní tomu velice divili se, řekl v évoda slav
ným hlasem: „Milý kupci a vy přítomní páni! Po—
myslím-li si na ten zázračný obraz Panny Marie,
jejž oni malovali, a teď na to, co nyní všickni jste
slyšeli, uznávám, že tu ňaká vyšší moc vládne. Snad
mladému kupcovi souzeno bylo, hanebnou smrti, ru
kou katovou umřiti. Bůh však smiloval se pro jeho
ctnosti, nábožnosť a bobabojnosť nad ním, a proto
se to, co se skutečně státi mělo, na něm vyplnilo
ve spaní, tak že o tom ani neví. 011tedy ne—
vědomě přetrpěl pomocí anděla strážce to. čemuž
by snad byl neušel, kdyby Pánu Bohu tak milým
nebyl. Jestliže by se jeho noční podivné Odcházení
mělo Opakovati, are-iť by to mě mínění se nepotvr
dilo; pakli ale opakovati více se nebude, uznávám
mínění své tuto vyřknuté za pravdu a jistotu.“ Na
to se všickni rozešli, a hle, slova. vévodova se po
tvrdila. Nebylo nikdy více pozorováno, že by se
kupec s mládencem svýmv.nocibyl odstranil,.
neboť kupcová i otec její po mnohonoci se
přesvědčovali.
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Nyni opět panovala předešlá svornosť a láska
manželská mezi nimi, a svatý pokoj v celém domě-.
Ml ádene o pořád mezi nimi setrval, všecko jim
kvetlo a kupectví dobře se dařilo, tak že ode
dne ke dni byli blaženější, tím více že jim Pán Bůh
potomka popřál.

Ku p e c o všem tom, co se v tomto čase s ním
dělo, ničeho nevěděl,a manželka jeho až posud
nevěděla, odkud pochází. Častěji se ho na to ptá—
vala, avšak nikdy jí to pověděti nechtěl z té pří—
činy, aby jí nenapadlo s ním k rodičům jeho jet,
proto že domů 11esmě ]. Když pak pořád na něho
(lorážela, a on ji řekl, kde jest domov jeho, povstala
skutečně po nějakém čase v srdci její touha, podí—
vat se na rodiště svého manžela a rodiče jeho po—
znat. Nedala mu tak dlouho pokoje, až k žádosti
její svolil, s ní a zamilovaným soudruhem svým mlá
dencem kupeckým a malířem do krásného kočáru
sedl a k domovu svému odjel. Správu domu svého
odkázal na ten čas svému tchánovi a dítky doporu
čila starostlivá matka věrné a obezřetně služebně.

Když přijeli do otcovského města, šla děvečka,
která. u rodičů jeho sloužila, právě pro maso, na—
hlédla do kočáru a poznala syna svého pána. Bě—
žela hu p kem domů, a proto že se to bála pánovi
oznámit, řekla to paní, která se velice nad touto
zprávou ulekla; ta pak oznámila to manželovi, do
kterého, jako když střelí. „Tenkrát je s námi zle“;
zvolal, „věčná skvrna zůstane na našem domě, ne—
boť on přijel, aby dle planety své tady zhynul
smrtí hanebnou.“ V tom hrčel kočár přes síň. „Juž
je zde . . . hrom . . .“ V tom se otevřely dvéře a



a dva krásní muži se spanilou paničkou vkročili.
Rodiče hnedle poznali syna svého, který jim oběma
poníženě ruk'u líbal. „Tato jest má paní,“ pravil syn,
„a tento můj jeden z mých nejmilejších kupeckých
mládenci“ Matka plakala radostí a žalostí. Otec
ale byl docela chladný a dával jasně najevo, že mu
ta návštěva není milá. Obořil se na syna: „Co pak
já jsem ti nepřikázal, aby ses více do domu mého

onenavracoval'ť“ Syn se omlouval. což otce k tím
většímu hněvu popuzovalo. T11 však se ujal slova
m alíř, nyní kupecký mládenec, a řekl: „Vím,
proč se, pane, durdíte; Když se vám tento syn na
rodil, byla mu čtena planeta, že ve dvacátém čtvr
tém roce svém umře hanebnou sm1t1'.Vy jste ho,
když čítal 10k 23. z otcovského domu vystrnadil,
ba skoro zahnal, aby smítí tou nebyl poskvrněn
dům_váš. Za to Vás káram. Avšak přece i ch 'alím,
že jste mu udělil aspoň otcovské požehnání, které
ho s požehnáním Božím na všech jeho cestách do
provázelo. Váš syn určenou smrť již přestál,
avšak tak že o tom ani nevěděl aniž posud co ví.
Stalo se to mou ochranou v hlubokém jeho spaní
a on ničehož nepocitil. Já ho dopíovazel a Opatlo
val jak on vám vyplavovatí bude, až do té chvíle
spůsobem viditelným v podobe člověčí. a setívá- li
tak, jako posud, budu ho i budoucně doplovazeti a
ochraňovati, avšak spůsobcm neviditelným ;nebot vězte,
že já jsem jeho anjel strážce od Boha mu poslaný.
Zůstávejte zde s Pánem Bohem.“ Na to udělal se
z krásného kupeckého mládence holub, a vylítl
pootevřeným oknem.
. Jaké to bylo všech podivení! “Všickni zůstali".
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jako bleskem omráčení. Dlouho'to trvalo, než opět
k slovům přišli. Ot e c padl před synem na kolena
a prosil ho s pláčem za odpuštění té _křivdy,jakou
mu udělal. Sy n otce pozdvíhl a ruce _mu políbil,
žádaje ho, aby mu takto neprotínal srdce. Nastala
všeobecná radost. a hlučná. veselosť. Nezapomněli
však na Pána Boha, Dárce všeho dohra. Staří ro
diče pravili k synovi a k nevěstě: „Zůstaňte zde,
odevzdáme vám celý svůj statek aveškero kupectví,
neboť nemáme mimo vás žádného dědice“. Načež
sy n: „Ja.kkolív, otče milý, veliké _jest bohatství
vaše, přece jest bohatství mě o mnoho větší; proto
zde zůstat nemohu a ani nesmím pro nič—hotchána;
a paní má neOpustí domov svůj.“ Tu se uchopila
p aníčka řeči a pravila: „Nejlépe by bylo, kdyby
pánív rodiče dům s kupectvím zde prodali a s námi
do Ríma odjeli; z toho by měl náš starý paptáta
zajisté velkou radost a byli bychom jako kuřátka
s dětmi svými v svaté bázni a spokojenosti pospolu
živí.“ Tento krasný návrh líbil se všem; proto ne
meškali a ve skutek ho uvedli. Dům se vším k němu
přináležejícím a veškero kupectví za hrozné peníze
prodali i se vším nářadím. Kupec k návrhu syna a
obou paní daroval. několik tisíc na městské kostely
a do pokladny chudých, aby po něm nějaká 'pa
matka v městě zůstala. Pak obojí manželé jak staří
tak m'ladí do Říma odjeli.

Radostný to byl příjezd. Starcové jako by
byli omladli. a nejen jím, nýbrž i mladým rodičům
kanuly z očí slzy, když dítky jejich radostně okolo
dvou dědoušků a babičky obskakovaly; slza pak
starým í mladým se pel-lila v očích, když dítky mai
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jíce dva dědoušky a jen jednu babičku ptávali se
po babičce druhé. Ta však již mnoho let odpo
čívala v hrobě. Bůh jí dej lehké odpočinutí. A hni—
jí-li také již dědoušci a babička, ba snad i rodiče
a dítky dítek, o kterých jsem tuto vypravoval, itěm
dej Pán Bůh věčné odpočinutí a světlo věčné ať jim
svítí !

' 5. Holoubek a jestřáb.

Sedlák měl jediného syna. K domácímu hospo
dářství neměl syn ten mnoho chuti; již z daleka mu
nepříjemně zavzinělo, nechť mu otec to či ono na—
porueil. Na studie mu zase scházela hlava; bylť
hlupáčkem a nic mu více nesmrdělo. než škola, za
kterou více než do ní Chodíval. Otec tedy nevě—
děl. co se synem má, dělat. Tedy nějaké řemeslo na
vrhoval mu; avšak nemohl se ustanoviti na tom ani
syn, jaké řemeslo by se voliti mělo. Konečně řekl
5 y n: „Ja se pustím do světa. a kde se mně nejlepší
pí'íležitosť naskytne k nějakému řemeslu, toho se
chepím a tomu se naučím“

Když z domu otce svého vyšel a zamyšlený kr“ 
čel, kam ho oči vedly a nohy nesly, potkal ho jakýsi
pán, který měl docela zelený šat., a proto
zeleným pú nem se nazýval. „Mládenče,kam?“
ptal se hocha. „Do světa“, odpověděl hoch; „rád
bych se nějakému řemeslu naučil; sedlačeuí mně ne—
voní a študie mi smrdí“ — „Víš co,“ řekl z ele n ý
pan, „pojď ke mně do služby; budeš míti velmi
malou a lehkou práci. Budeš jen staré knihy ometat

KULDA IV. 5
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a prach s nich vyklepávat, a to bude celá práce;
k tomu budeš míti výbornou stravu a hodný plat.“
Jirka si dal říci, přijal službu. a šel se z e l e—
n ý m p a n e m zrovna domů.

Po dlouhé cestě přišli konečně ke skále. Z e
le ný p a n vytáhl z kapsy p r o u t e k, šláhl na
skálu, a ta se hned otevřela. Ncmálo vyvaloval
J ir ka oči, když překrásnou residenci před sebou
ve skále viděl. Pán obeznámil J i r ku s novým po
voláním, okázal mu schránku se starými knihami a
pravil: „Každého dne budeš jedenkrate tyto knihy
oprašovat, ale neopovažuj se ani jednu otevřít a do
ní nahlédnout. Kdyby sels jen do jedné podíval, běda
tobě! To je celá, tvá, každodenní práce; s tou mů—
žeš za hodinu pohodlně hotov býti, :| pak můžeš
třebas celý ostatní čas ležet. Nebude ti ničeho schá
zeti, jen se do žádné knihy nedívej. Já nyní na celý
rok odejdu a po roce opět přijdu. a tobě za věrné
konanou službu po kavalírsku zaplatím; budeš-li
chtít, na budoucí rok zase tě podržím.“

Z el e ný ]) á.n odjel a J i r k a svědomitě konal
svou uloženou práci. \'edlo se mu výborně; dobře
jedl a pil, pohodlně se povaloval a se svou prací
byl za hodinu pohodlně hotov. Přál si, aby mu bylo
tak do smrti. Za rok dostavil se z e le n ý p a n a
ptal se služebníka svého: „No, Jirko, jak se máš?“
„O dobře,“ pravil J i rka: „tuze dobře. Milost
pane !“ — Proto že se do žádné knihy nepodíval. a
tím službu svou věrně zastával. splnil z e l e n ý Milost
pán své slovo a po kavalírsku Jirku odměnil.
Také se ho ptal, chce—liještě sloužiti ? „I arciů“ odpo
věděl Jirka; nejen pro budoucí rok, ale třebasdo
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smrti, jestli mne, milostivý pane, podržeti chcete.“
— „Budeš-li tak věrně sloužit, “ řekl pán, „jako
\ minulém roce, stane se ti po vůli. Já Opět na celý
rok odjedu, a zase tě napomínám, abys se mi do
žádné knihy nepodíval.“ Na to se vytlatil a J irka
po celý druhý rok službu svou věrně konal.

Když se rok ku konci schýlil, přišel Opět z e
l e ný p á.11domů. pochválil J 1r k u za vemou službu

. a bohatě ho odměnil. Pro nastávající rok zase službu
přijal a pán napomennv ho, aby žádnou knihu ne—
otvír.al opět odejel.

Jil ka po nějaký čas sluzbu věrně zastával;
avšak dobié bydlo ho počalo píchati; on si pomyslil:
„Peněz mám dost a dobře se mně vede; pán na
celý iok odjel, proč bych tedy neměl se dozvěděti,
co v těch knihách jesti Nahlédnu-li do jedné aspon'n
kdo mne bude \idět.* Žádný, a můj pán zajisté není
vševědoucíf“ 'lakové a podobně pokušení zmáhalo
se u Jirky. S počátku sice proti němu se 0píral,
ale čím dál, tím více ho pokoušelo. až pak se již
přemoci nemohl. Pomyslil si: „E vzal to kozel!“
ChOpil se knihy, otexřel a četl „jak člověk se v oka
mžení učiniti muže tím čím chce a co mu napadne.“
V tom okanižení ale přišel p a n c e lý ! o z l o b e ný.
Jirka se honem udělal b oloubkem a odletěl.
l' a n však učinil se j e s t ř a b e m, a hnal se za ho
loubkem. Dlouho se honili; nemohl se jestřáb
holoubka zmocniti. až pak vznášeli se nad dědinou.
odkud J i I' k a pocházel. Otec Jirkův strojil se právě
na trh do města, kamž měl dobré tři dni cesty.
Otevřel okno, aby se podíval, jaké bude počasí a
uviděl hol o u bka, kterak se úzkostlivě ochrániti

()*



chtěl před je střáb em. Zavolal ž enu k oknu &
povídal: „Jen se podívej ženo, na toho ubohého ho
loubka, kterak se úzkostlivě před tou potvorou je
střábskou uchrániti chcel“ V tom, jak to řekl, vrazil
holoubek otevřeným oknem do sednice, a sedlák měl
tentokrát. dobrého ňlipa v hlavě, že okno hned za
vřel. Jestřáb s prázdnou o'dlítnoutimusil.

Z h olo u b ka stal: se v okamžiku J i I'k a.
Rodiče vyvalovali oči a zvolali: „Kde pak jsi se zde
vzal Jiříčku?“ Tu vypravoval J i rk a všecko na
vlas, jak se mu vedlo od té doby, když z otcov
ského domu odešel až dotud. Když byl s vypravo—
váním hotov, řekl tatík: „Tvým \'ypravovímím
jsem se již hodně zpozdil; chci do města na trh
jít, a již jsem mohl být Bůh ví kde.“ Jirka:
„I nic si z toho nedělejte! Jak daleko je tam ?"
„Dva nebo tři dobré dni cestyl“ Jirka: „Zůstaňte
dnes a zítra doma, pozítřku udělám se koněm, se
dnete si na mne, a za malou chvíli tam budeme.
Můžete mne pak, až budu koněm. prodat : avšak to
vám povídám b ez \; z d y; uz du lwprodávejte ani
za tisíc rýnských. sic by bylo se mnou zle. Ten je—
střáb jako pán na trhu bude mnc kupovati: kdyby
ste, mne mu s u 2 do u prodal, bylo by veta po
mně.“ S ed 1a k měl ze syna radost, že se ve světě.
takým umělcem stal, a nemohl se třetího dne ani
dočkati.

Toho dne pak proměnil se J irk a \' tuze krás
nou brůnu, tatík si sedl na něj, a netrvalo to dlouho,
byli v městě na trhu. Sotva se brůna na koňském
trhu objevila, byl hned kupci obklopen. „Co žádáte.
strejče, za tu brůnu ?“ doráželi na sedláka kupci.
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S e dlák: „Tři sta zlatých stříbra, ale bez uzdy“.
Jeden pán vytáhl hned ze svého z eleného ka—
b át u tři stovky a řekl: „Tu máte, sedláče, a uzdu
mně také musíte dáti; kterak bych koně bez ní
vésti mohli“ S edlák usmíval se na tři stovky,
ale s uzdou nechtěl koně přece dát. Pán ho pořád
více a více přemlouval, a když konečně stovku při
ložil k předešlým třem a řekl: „No za čtyři sta
stříbra toho koně přece s uzdou date,“ nechal se
sedlák oblomit, a samou radostí nad takovým vý
dělkem dal koně a čtyři sta strčil do kapsy.

Pán si na koně sedl, bodl ho ostruhami a kůň
uháněl. Najedenkráte brkl, svalil se a hned vylítl
místoněho holub do povětří.Z pána pak, který
daleko odlitnul, udělal se je střáb a pádil za ho—
lubem. Honil ho v povětří, tak, že každý, kdo to
viděl, h o l o 11b k & litoval. Teď teprv lomil se dlák
otec Jirkův rukama, tloukl se pěstí do čela,
nařikal a velikým pláčem bědoval, co učinil. Ale juž
bylo pozdě.

Jestřáb honil holuba po celý den a po
celou noc, avšak nemohl ho dohnati. .K ránu přilítly
do veliké zahrady. Uprostřed zahrady té stál veliký
krásný zámek. H olub pořád oblétal okolo něho
a hledal. neni-li někde nějaké okno otevřené. Když
pak“ slunce vycházelo, vyšla na pavlač mladá
princezna a viděla,kterakjestřáb ubohého
h o l 11b a honí. Litovala h o l o 11b k a, který se k ní
pořád přibližoval, a spíš než ona okem mžikla, vle
těl ji pod šátek. a udělal se z něho tuze krásný &
drahý p rst e n. Plná podivení nad tím odehnala
jestřába a běželaksvémupánu otcovi. Vy
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pravovala,co se jí přihodilo,a krásný prsten
mu ukázala. Když otec, veliký znatel takových věci,
prsten prohlédnul, řekl k své dceři: „Dcero. ty jsi
velice šťastná; ten prsten má ohromnou cenu.“ Celý
den se dívala pořad jenom na prsten a na každý
prst si ho dávala. A ku podivu, na každém jak by
ho ulil. Když pak na večer si ulehla, položila prsten
na svůj stolek. Jirk ovi se však již chtělo jíst.
("dělalse viditelným Jirkou. přistoupilk po
steli a vzbudil princeznu. Ona se celá. polekala, ale
brzy vzpamatovala. Když jí Jirka vypravoval. co
a jak se to s nim děje, dala mu, co při ruce měla.
Tak se to dělo po tři noci. Jirka, když se najedl.
pokaždé zas udělal se prstenem. Čtvrtého dne se
k r a l, otec princeznin, velicerozstonal. Jirka řekl v noci
princezně, když se opět notně najedl: „Zítra přijde
sem lékař a uzdraví tvého otce od nemoci nebez
pečné; bude však za odměnu žádati ten prsten; ne
dávej ho, a kdybys musila, nech ho, jako bys mu
ho dávala, na zem padnouti.“ S králem bylo sku
tečně pořád hůř a hůř, až se podobalo, že umře.
Tu přišel lé k a ř, a dal se oznámit, že chce kr ávl(=
uzdraviti. Byl předvolána hle, král se uzdravil. „,'/.a—
dej ode mne,“ řekl kr al lékaři, „půl království a
já. ti ho dám.“ — „Tolik nechci;“ odpověděl lé
kař, „ale vyprosím si od princezny ten p rs tenf
Král zavolal svou dceru, nařídil, aby prsten
dala lék ař ov i. Ona se tuze proti tomu zpouzela.
Kr ál pln hněvu jí pravil: „Tak jest ti ničemný
ten prsten, jakových já. ti na sta zaopatřiti mohu,
milejší než zdraví otce tvého ? Já ti nyni nařizují,
dej mu prsten.“ Princezna otáčela prsten na prstě
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pozneuáhla, sundala ho a podávajíc ho lékařovi, ne
chala ho padnout na zem. Tu se 2 p rste nu udě
lala k roupa, a z doktora kohout, který
chtěl k r ou pu sezobatí. Z k r o u 1)y však udělala
se liš ka, a v tom okamženíroztrhla koh ou ta,
Z liš ky pak se udělal Jirka, dostal od krále
princeznu a s ní celé království. Vládnul mnoho let
a vládne snad až podnes, to se ale samo sebou roz
umí, jestli ještě neumřel.

7. Ráček hadač.

Hrobařovi„ kterýseRáček jmenoval,
vedlo se tuze bídně. K tomu nebyl sám, ale měl
ženu s několika dítkami na starosti. Chleba ani
bramborů nebylo, a žádný výdělek, protože se kaž
dému stýskalo umírati. Šel tedy k svému pánu fa
ráři a žaloval mu svou chudobu aúzkosť. Pan farář
ho těšil, že ještě nikdy nebylo tak zle.. aby zase ne
bylo dobře. Sám pak mu nemohl ničehož uděliti,
proto že byl také chudý.

Podávalť u fary jeden žebrák kliku druhému,
tak že se i pánu farářovi nedostávalo. Nepropustil
ale ani hrobaře prázdného; dal mu knihu,
z které se mohl naučiti všeličemu & pravil: „S touto
knihou se pusťte, hrobaři, do světa jako hadaě ; snad
uhodnete. Pak si dejte dobře zaplatit.“

Hr obař Ráče k vděčně přijal knihu a roz—
loučil se na nějaký čas seženou, pustil se do světa,
aby štěstí svého hledal.



Přišel do jednoho města, a. tam se dozvěděl, že
dcera králova ztratila velice drahý prsten. Bylo na
cedulách na všech hranách městských ohlášeno, že
kdo ten prsten vyzkoumá, aneb uhodne, kde by byl.
kdo ho vzal. dostane velikou summu peněz.“ 'l'o ětl
i h ro bař Rá č e k na bráně, když do města „krá
čel, a pomyslil si: „To by bylo tak něco pro mnu;
jsem hadač. Půjdu já zrovna do královského dvoru.
oznámím se. že jsem hadaě a že vypátrám, kde
se prsten nachází.“6 Jak si umínil, tak i učinil. ()d
krále a princezny byl s velikou radosti přijat, a
vykázal se mu pokoj krásný k přebývání. Královna
však nechtěla tomu uvěřit. že by člověk tak sprostý
měl takový dar, aby uhodl. kde by prsten byl. ,..\'e
starejte se nic, Vaše Milost královská,“ řekl 11r o
b ař Ráč e k královně; „\'yzkoumám. kdo by ten
prsten měl. Možná, že to bude několik dní trvat než
z této knihy zloděje vypátrám. Budu tedy muset z ní
mnoho číst. Tím se ale duch i tělo tuze unavuje. a
proto, po ten čas musim míti dobrou stravu a ná—
poj; jináč by to nešlo.“ Když král, k rál o v na :!
mladá princezna ho ujistili,o to aby se ne
staral, že bude mit královský stůl. vybraná jídlu a
vzácné nápoje, podotkla ještě královna: „Já nařídím
našim třem kuchařům, aby mu sami jidla jeden po
druhém na stůl nosili & pokaždé se ho ptali, co mu
chutná & co a jak mu připraviti mají.“ Nad takovou
vážnosti v sídle královském se hrobař Ráček tuze
podivil, a král mu ještě přislíbil, že bude velice
šťastným, vypátrá—liprsten; ale nevypátrá-li. pak
že bude mu běda. „To bude má věc, milostivý
pane a králi“, řekl Ráč e k, a c110pilse své knihy.



Otevřel ji však pozpátk u a začal pátrati. kde
by ztracený prsten \'ězel. K r ál dychtivě nahlédnul
do knihy a vida. že ji má 11a d a (:pozpátku obrácenou,
zvolal : „Hňupe, vždyť máš knihu pozpátku !“ ——R á č
kem to sice trhlo, avšak hned byl doma, a vysvět
loval králi rka: „(To pak královská Milosť nevíte„
že kdo chce mít něco n a 2 p á t ek, musí vzíti knihu
pozpátku * „A tak,“ odpověděl král uspoko—
jený; „to je arciť něco jiného.“ Královská rodina
odešla, aby hadače nevyrušovala 3. pokoje na roz
jímání lnu pepřála.

Zvonilo se poledne, a Ráč ka již hodně žalu—
dek napomínal. Z knihy, v které ani jedinému slovu
nerozuměl, hylať la ti ns k á. ani to nejmenší o pr—
s ten u ještě nevynaleznul. Kterak mohl, když jen
pořáde myslil na to. aby ti kuchaři radši již přišli
a oběd mu přinesli? 'l'u skutečně přišel p rvní, a
Ráček radostně zvolal: „Aha, jeden juž jde!“
Kuchař sebou trhl. Věděliťkuchaři, jaký to člo
věk; královna jim to řekla, když jim nařizovala, že
mu všecka jídla připravovat mají. jaká by jen chtěl.
Ano, kuchař sebou trhl, a div mu polivka. kterou
nesl, z rukou nevypadla. Postavil ji p ř e (1 R á.č k a
na prostřený stůl. Ráček. bera lžíci, řekl: „Jed
noho tedy již znám.“ R á č e k myslil totiž, že zná již
jednoho kuchaře. Ku ch ař přišel celý uděšený
do kuchyně a. strachem se třesa, vypravoval svým
dvěma s p ol u k u c h ařů tu, co slyšel; že hadač
při vkročení jeho do se'dnice zvolal: „Aha, jeden. již
jde;“ a pak: „Jednoho tedy již znám.“ Kuch a ři
slyšíce zprávu tu, zapýřili se jako kohouti. Druhý
vzal maso, omáčku & knedle, a šel se strachem'
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khostovi hadačovi. Ještě byl mezidveřmi
a tu zvolal Ráček: „Aha, juž jde druhý,“ totiž
kuchař. Kuchařovi všeckovypadloz rukoua
knedlíky se po zemi válely. Ku chař se omlouval
a prosil za odpuštění, že hned čerstvé maso a kne
dlíky a jinou omáčku přinese. R a č e k pravil : „I není
zapotřebí; jen to seberme: vždyť já to také sním.“
Tak stalo se; a když kuchař odcházel, řekl Rá
č e k jako pro sebe: „Tedy znám juž druhého, totiž
k u chař e. Jak pak ale vypadá, ten třetí ?“ K 11
chař při těch slovech div do mdloby nepadl. a
sotva se do kuchyně dovlekl, kde se ho druzí dva
dočkati nemohli a úzkostí trnuli, jak to s ním vy
padne a jestli ho had ač také poznal. Na bledých
jeho tvářích a třesoucích se údech dost jasně po
znali, kolik bilo. „Bratří“. sotva ze sebe vypravil,
jsme prozrazeni, že jsme spolu prsten ukradli; i mne
takovou řečí přivítal: „Aha, juž jde druhý.“ A když
jsem odcházel: „Tedy znam juž druhého. Jak pak
ale vypadá ten třetí ?“ Na to se radili, co by počíti
měli, aby nepřišli o hrdlo, ale nemohli se nijak do—
radit. Tu teprv zpomněl si tře t i, že má. p ecin ky
nést, že p an had ač zajisté s masem a s knedlíky jest
již hotov, a proto snad již netrpělivě čeká. Rozkrájel
zčerstva ka chn u a b a ž an ta, a nesl na horu.
Při odchodu pravil prv ní kuchař mu do ucha:
„Pros ho, aby nás neopouštěl.“ K u o b a ř otevřel
dvéře. R á če k uviděl dvě mísy pečeně, a jakoby mu
někdo celé království dával, zvolal radostně: „Juchul
Juž jde třetíl“ popadl kus kuchny a pravil: „Tak
tedy znám juž všecky tři.“ Ku c h a řo vi bylo, jako
kdyby mu někdo srdce uřezával. „Pane, ne0pouštějte



nás kuchařel“ Ráček: „I do smrti vás neopustím,
budete-li mně taková jídla nositi.“

Taková řeč kuchaře tuze potěšila; on pln
radosti chvátal do kuchyně, aby svým spolubratrům
tuto radostnou zprávu donesl. Kdož byl tedy nyní
blaženější než kuchaři pospolu? Každý z nich vzal
nyní stovku stříbra, všelijaké pokrmy a nápoje. spolu
i ukradený prsten a šli pOSpoluk panu

_h a d a č o vi, který u příchodu jejich vida ještě po
krmy a nápoje, radostně zvolal: „Tu tedy jsou
všickni tři pohromadě.“ R á č e k myslil, všickni tři
kuchaři; oni ale: „všickni tři zloději.“ Ku ch aři
postavili pokrmy a láhve na stůl a jeden z kuchařů
započal: „Pane, přislíbil jste mně, že nás neopustíte.“
——„Ba, arciť že ne — ani do smrti;“ řekl Ráček.
——„Proto vám oznamujeme, že my tři jsme ten prsten
ukradli; neopouštějte nás a hleďte to nějak zpro
středkovat, abychom vyzrazení nebyli. Tuto vám dá
váme každý 100 zl. stříbra a ten prsten.“ Při
tompoložilipeníze s prstenem na stůl vedle
h a d a č e. D 0 R á č k a jako když střelí. Měl ale
přece toho filipa, že to nedal na sobě znát a řekl:
„Vždyť já jsem to musil uhodnout, má. kniha mne
zajisté neklame. Buďtež ale ubeZpečeni, že vás ne
opustím.“ Při slovech těch vstal se sedadla, šel ně
kolikrát po sednici, jakoby se rozmýšlel, a řekl:
„Ale jak to mám udělat, aby princezna prsten do
stala a vy se nevyzradili?“ Přistoupil k oknu a ví—
děl na dvoře právě pod oknem kač e ra. Tu mu
napadla šťastná myšlenka. Zavolal k u e b.a ř e k oknu
a řekl jim: „Ten prsten pohoďte se žrádlem tomuto
kačerovi, a já budu hádat, že ho ten kačer polknulf“
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Ku chaři byli nad dobrým tím nápadem radostí
jako bez sebe. Stalo se, jak Ráč e k naporučil. Krá
lovská rodina byla s mnohým panstvem předvolána
a Ráč ek slavným hlasem hlásal. že z tra cen ý
prsten nachází se v žaludku kačera, který po
dvoře chodí, tak a tak vypadá. K a č e.r byl přinesen.
zabit. a když se žaludek jeho otevřel. nalezl se tam
k velikému podiveni královské rodiny. celého dvoru
a veškerého přítomného panstva překrásný a draho
cenný prsten. Veškero shromáždění jásalo; nejvíce
však princezna n a d 11ale z e n ý m p r st en e m.
a všemi ústy vzdávala se čest a sláva v šev čd ou
c i m u 11a d a č o v i, a provolání: „Ať žije.“ nebylo
konce.

Dle vůle královy byla s h ad áčem. jehož příjmí
nikdo neznal. ještě jedna zkouška předsevzata. Při
nesl se totiž v uzavřené nádobě rak a hadač musil
u přitomnosti celého-vzácného shromáždění hádati.
co se v nádobě vynachází. Ráček, se škrábal za
ušima a řekl polosmutným hlasem: „() Ráčku, ten
krát s tebou bude ale!“ „\'ádoba se otevřela,
r ak se vyndal a opět nastal potlesk a chvalořečeni
hadačovi Ráčkovi. Král mu dal za vynalez
nutý prsten určitou velkou sumu peněz, k tomu
mu královna s princeznou všelijaké krásné
věci přidaly, a mimo to měl tři stovky stříbra od
kuchařů. Bohat-navrátil se domů, děkoval pánu
faráři za dobrou radu a za knihu. a měl s celou
svou rodinou blažené živobytí až do smrti. Výdělek
z hrobařství přepustil chudému domkaři.



—-77—- *

6. Podivní manželé. __

Byl jeden hospodský a ten měl teprv po mnoha
letech krásného chlapečka. Měli z toho velikou ra—
dosť, že jim Pán Bůh to dítě dal. Když byl chla—
peček asi rok stár, zalundala se s ním jedenkráte
ehuva od hospody, kte'ú o samotě na silnici stála.

_hezky daleko, položila ho na zem, samu pak kamsi
odbčhla. Chlapeček hrál si u silnice v písku, jak
dčti obyčejnč dělávají. Tu jel po silnici krásný kočár,
av kterém seděl jakýsi pán. le to hrabě. který k ve
like žalosti svč žádné dítky neměl. \iděl chlapečka,
který se mu \clice zalíbil a proto, že žádného člo—
\ěkar na silnici a Ill, blízku neviděl. leklk svému
kočímu: „Ty. slez. vezmi to dítě a dej mně je sem
do kočáru. '" hoci musil uposlechnouti, a stalo se. jak
pan hrabě potom el Dítěti se \ kočáre líbilo, a čím
čerstvěji kouč uhánéli, tím větší projevovalo radOsť.—.
Hrabě chlapečkovi lahodil. a za nějaký čas. po ně—
kolika dnech dostal se na. svůj zámek. „Hle. tu ti
nesu dítč . plenil luabčkksvě paní hraběnce; „jest
to nalezcnec, jehož jsem na silnici zastal; protož
bude to dítě nyní naše.“ Paní hraběnka měla z toho
velikou radost; chlapeček se jí tuze líbil a po ro
dičích pranic netruchlil; nemčlť skoro ani vědomost,
že jiné rodiče má; a proto si s manželem umínila.
že ho bude milovat &odchovávat jako své. Skutečně
oba slovo & předsevzetí své vyplnili.

Mezi tím však strhl se, když hrabě sotva před
půl hodinou s dítětem odjel, v hosPOdě hrozný rá.—
mus po chlapcovi. Chůva, když na místo přišla, kde
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chlapce položila, naříkala a hrozně bědovala; ozná
mila to rodičům, a tu bylo hledání a ptaní; všecky
studně se prohlížely a rybníky okolní vypouštěly;
avšak nadarmo; po dítěti nebylo ani památky. Těžce
nesli rodiče ztrátu svého milovaného synáčka. Když
však po dlouhý čas ničehož se o něm dozvěděti ne
mohli, doporučili ho Pánu Bohu a žádali Ho, aby
žije-li ještě, aspoň srdce těch k němu naklonil, vje—
jichž rukou se nachází.

0 to celou měrou pečoval Pán Bůh: neboť dita"
nemohlo v lepších rukou býti, než u hraběnky a
hraběte. Ale co se stalo? Po roce měla hraběnka—
sama chlape čk a. Tím však její &manželoya láska
k dítěti prvnímu nebyla menší, ale stejna k oboum.
Oba chlapci byli stejně odchovaní, stejně od rodičů
milování a jako bratří milovali se. Domácím lidem
hrabě přísně přikázal, aby odrůstajícímu chlapečkovi
nevyjevili, že jest cizí. ale aby je oba považovali jako
.vlastuí děti Milost pána hraběte. Když chla p ci
juž asi 10 roků staří byli, mu.—zilso mladší, to jest
vlastní syn hraběte od někoho přece dozvědět-i, že
jeho starší bratr není skutečným jeho bratrem. ale
nalezencem. Jak ,se obyčejně mezi dětmi, především
mezi bratřími stává, stalo sei mezi těmito bratříčky.
Čtveračívali po přátelsku; pak se někdy strhla
hádka, která se časem i pračkou ukončila. a brzy
na to byli zase nejupřímnější přátelé. Jedenkráte
stalo se podobně, a tu pravil skutečný hrabě k svému
nevlastnímu bratrovi: „I mlč, vždyť pak ty nejsi
ani náš; proto ti povídám: drž hubu, ty cizozemče;
kdyby tě můj pantáta na silnici byl nenaleznul, kdo
ví, kde bys byl !“ To staršího tuze zamrzelo a jako
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ostrý nuž do srdečka bodlo. Šel zarmoucený k svým
lodičům, které právě pospolu naleznul, a řekl jim .
„Můj blatr mně nadával cizozemců; že nejsem váš,
a kdyby prý mne byl pantáta na silnici nenalezl, že.
bych byl kdo ví kde.“ Rodiče nevlastní chlácholíli
chlapce plačícíhojak mohli ;a když ho pořád ubezpečoo
vali, že jestjejich, usušily se mu oči. a on se smířil
s biatříčkem svým jemuž lOdÍČC přísně naporučili,
aby bratru svému \íckrat tak neříkal.
. Po nějakém čase stalo se opět tak; st a rší '
šel. plakal, žaloval to rodičům, a ti to opět k do-
brómu přivedli a .népřátely maličké smířili. Když
však se to po nedlouhém čase zase přihodilo. roz
1mzel se s t a rs'i na to &pravil sám k sobě: ,.).echť
mám tedy iodiče jakékolh. a nechť pocházím od
kudkoliv; půjdu take kamkoli\, ' nechť—Inne nohy
nesou kam se jim 7alibí. Ide ale více nezůstanu a
nechci od svého bratra takové předhůzky více sly—
šet.“ Chlapec sebral se, 7'.:idm'-munic neřekl a běžel,
kam mu oci ukazovaly. V zámku teprv v podvečer
pozorovali,že chlapce tu není. Se všech stran
by'ly poptávky po něm, ale nadarmo. Chlapec měl
1ychlc nohy a přišel konečné k jednomu p o u s t-e v
ník o vi. — Poustevník chlapce hladového vlídně
přijal- 2. když. bn hnln'mpm & nahnlnm nnonlnil a nbtv.-nmvm “Hru “Laru—Jan.
čerstvil, zkoušel ho z náboženství a z všeličeho ji
ného. Chlape c měl tuze vtipnou hlavu; byl ve
lice pilný, a proto se v zámku \'šeličemu již naučil,
což jeho mladší bratr. ač i ten měl dobré nápady,
ani na pole nechápal. () tom se přesvědčil p o u—
stevník a proto měl z chlapce velikou radost.
Řekl mu: „Synáčku, nechtěl bys u mne zůstati ?“
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„I proč ne,“ pravil chlapec; „jsem sirotek a ne
mám žadného; neznám své vlastní rodiče, a z domw
rodičů nevlastních vypudil mne jejich pravý syn,

qmůj nevlastní bran.“ S\ míček všecko v_vpiavoval,
jak se to skutečněstalo Iřekl poustevník:
„Nic si z toho, holeéku, nedělej; Zůstaň jen u mne,
budeš se míti dobře. Celá. tvá. práce bude jen ta,
abys tamhle toho mého osílka každodenně: napásl. a
až ho přiženeš, budu tě pokaždé \'šelíčcmus užiteč

nému vyučovat.“ Kdo b\l nadostnejší nad takmou
řečí než chla p ec; pioto, líbaje poustevníkmi
ruku. řekl plačky; „'l já, rád zustanu &.hudu dobře
kona-;, co mně uložíte; a dovolíte—li, budu vám říkat:
„Otče__můj.“ P 0 u s t e \' n i k skoro až slzel nad hod
ným chlapcem.

D1uhenb dne obeznámil p.o u s t e v n i k smka
blíže s jeho nastávajícím zamestnáním. Každého dne
vyháněl oslíka na pastvu, hrával ssehou užitečné
knihy, & pilně čílával; když pak přihnal, vyučoval
ho poustevník v'c svatém náboženství a v jiných vě
domostech. Chlapec činil veliké pokroky ve všem do
brém; líbilo se mu u poustevníka, který měl velikou
radost ze svého, jak mu říkával. duchovního syna,
a hošik měl velikou lásku k svému duchovnímu
otcovi.

Chlap ec byl juž několik let u poustevníka;
po celý ten čas věrné zastával práci svou. a stal se
z něho k rás ný ml ad e nec asi dvacetiletý. Tuť
mu jedenkráte, když na pastvu vyháněl osla, řekl
poustevník, aby ho hnal k iyhníku, že piy tam jest
pro osla tuze dobrá pastva; při tom mu ale řekl,
že každého dne 0 jedenácté hodině přilétají k ryb
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níku tři veliké labutě; tam se v rákosí vysvléknou
a každá. své šaty zvlášť na hromádku položí a pak
všecky tři v rybníku se koupají. „Proto“, řekl pou
stevník, „dej dobrý pozor, osla nech se pohodlně
pleti, a když se bude přibližovati jedenáctá hodina,
do rákosí schovej se a čekej, až se labutě vysvlék
nou a do rybníka skočí; pak rychle vezmi jim ty
šaty a co budeš moci utíkej s nimi domů. Osel tak
čerstvo jako ty poběhne s tebou; sednout si na něj

“ale nesmíš. Jak to lab utě uvidí, poletí za tebou,
a když tě dohoní, jedny šaty jim hoď, ony se budou
o ně rvát, ty pak pospěš si, abys hodný kus k do
movu si nadskočil. Až labutě poznají, které z nich
šaty přináležejí, ty dvě se posypou zase za tebou;
a až tě dohoní, hoď jim zase jedny ty šaty; ony se
opět o ně rvát budou, ty pak utíkej o všecko pryč,
a hled. abys domů dorazil spíše, než tě třetí labuť
dohoní“ Mládcnec, jmenoval se Jindřich, pozorně
vyslyšel. co mu poustevník řekl, a věrně všecko za
choval. co mu nařídil. Přihnal osla k rybníku, a
když se jedenáctá hodina přichylovala, uschoval se *
v rákosí. a tu přílítly jako sníh bílé, veliké labutě;
vysvlekly se, a každá položila si své šaty na hro
mádku zvláštní. houply do rybníka a koupaly se.
Jindřich sebral jejich šaty, svázal každé zvlášť do
uzlíčku. a uháněl co jen mohl. Labutě pustily se
po něm, a on jim hodil p rvní uzlíček. Hodnou
chvíli se o šaty rvaly. když ale nejstarší z nich po
znala. ž' jsou to šaty její. a druhé dvě o tom pře
svědčila: pust-ily se tyto dvě za Jindřichem. Nej
starší ale se ob'lékla a. letěla nazpátek. Mezi tím
odběhl Jindřich hroznánský kus cesty; ale že labutě

Krum IV. 6
!
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čerstvěji letěly než Jindřich běželz dohonily ho a
on jim opět hodil druhý uzlíček. Saty patřily pro
s třední. Oblekla se a odlítla nazpátek. Třetí
však, ta n ej m 1a dší, pustila se za Jindřichem vší
silou, ten však otvíral dvéře u poustevny. a celý
udýchaný klesl s uzlíkem na zem. avšak jedním
vrzem vlétla i lab uť. Kdyby se byl Jindřich jen
půl o ka m ž ení Opozdil, byla by ho dohnala. a
tenkrát by mu bylo běda bývalo. Jak ] a b 11(. stejně
s Jindřichem do malé sedničky poustevnické vletela,
najedenki'áte stala se z ní krásná panna. Jindřich
se tuze nad takovou nenadálou změnou zarazil a
a ulekl; ale hnedle se tvář jeho vyjasnila. když si
lépe spanilé panny povšimnul. Stařec poustevník
vzal Jindřichovi, když do sednice vrazil. uzílck se
šaty z rukou, položil ie do truhly, dobře zavřel a
klíček do kapsy pozorně schoval. Když pak pozo
roval, kterak Jindřich krásné panně obdivoval se,
řekl k němu: „Oč, Jindřichu, že se ti ta panna,
líbí?“ Jindřich sklopil oči k zemi. zastyděl se a až
po uši zapýřil. „No, no.“ řekl starý. „jen se tak
nerdi, to bude tvá manželka.“ Jak to krásná panna
slyšela, sklopila oči. Poustevník pravil: „Po nějaký
čas zůstanete u mne; já. vás budu vyučovati ve sva—
tém náboženství, a především o stavu manželském.
Při tom budeš ty, Jin d řich 11. po ten čas ještě.
osla pásti, ty pak, panno, budeš mou chatrnou ku—
chyň zastávat a nám dohromady pokrmy připravovat;
až pak přijde vám určitý čas. sesdám vás, a co se
pak bude po tom díti, uvidíte.“

Po nějakém čase skutečně se vyplnilo, co sta
řec byl předpověděl. Když totiž poznal, že jejich
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doba. se přiblížila a oni pro stav manželský dobře
připraveni byli, sesdal je. a měli svadbu, při
které krom nich tří nikdo jiný nebyl. Po ukončené
svadběpravil jim poustevník: „Nyníjste man
želé: proto u mne již déle nemůžete býti. Za věno
dávám vám svého osla, a tuto truhlu. Truhlu na
ložte na osla a kráčejte pořád za ním, kam on sám
bude chtít: dovede vás do domu tvých rodičů ;“
při tom okazal na Jindřicha. — Když manželka
Jindřichova ven poodešla. pravil p o 11st e v ní k
k němu. podávaje mu klíček od truhly. „Tuto ti
dávám kliček od truhly. v kteréž jsou šaty tvé man
želky. To ti povídám, ať ona ho do rukou nedostane.
jak by truhlu otevřela a svých šatů se zmocnila,
tenkrát bys ji na věky ztratil. Protož neotvirej před
ní nikdy truhlu a ten klíček nikomu nesvěřuj, leda
tomu, o kterém jistotně ubezpečen budeš, že truhlu
otvírati nebude. Také si dej pozor, abys klíček ne
ztratil, nebo žádný klíč z celého světa nemůže truhlu
tu otevříti, a ty od času k času musíš se na šaty
podívat. nechceš—li, aby paní tvá se brzy sestarala.
Do jiné pak truhly nebo někamjinam nesmíš také šaty
přeložiti. tam by se nedržely a manželka tvá by je
nalezla a odlétla. Co ti nyní povídám, dobře si
zapamatuj a podle toho jednej“

V tom vkročilaml a d a paní do sednice, star ý
přestal mluvit. požehnal oboum, oni naložili truhlu
na osla a kráčeli za ním, kam on sám chtěl.

Po nějaké době vrazil osel do heSpody u jedné
silnice o samotě stojíci; osel dán byl do stáje,
a manželé s trulilou uliostili se v hospodě. Ho
spodský a manželka jeho je přívětivěpřivítali, a jak
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se obyčejně stává, všelico si vypravovali. Při řeči
řekl Jindřich: „Rád bych věděl, má.-lipán ho
spodský se svou paní jaké dítky ?“ O milý pane,“
řekla hospodská a měla hned oči plné slz; „ó milý
pane, ani si zpomenout nesmím“ -——„A co pak?“
řekl Jindřich. -— „Mělijsme“, pokračovala ho
spodské, „jediné dítě; byl to náš miláček, roztomilý
chlapeček, kterého nám Pán Bůh po dlouhém čase
v našem manželství na prosby naše dal. Když bylo
dítě asi rok staré, nesla ho chůva a šla hodný kus
cesty od hospody po silnici; tam dítě podle cesty
položila, sama pak šla do blízkého hrachu na lusky.
Když lusků natrhala, posadila se tam a požívala
jich; na neštěstí však tam usnula, a když se pro
budila, nenalezla nikde dítě a přiběhla jako zdě
šená domů. Všudy jsme se ptali, všude hledali, ale
nadarmo; až posud nevíme ničehož o synáčkovif
Jindřich: „Jak pak je to juž dlouho?“ Ho
spodská pokoukla na manžela již hodně obstarož
ného. který se při tom vypravování zamyšleně po
sednici procházel, a řekla: „Viď, stařečku, to juž je
přes 20 let?“ — „Ano.“ řekl hospodský, „tak jest;
chlapec by byl nyní právě 21 roků star.“ Jindřich
k hospodské: „A jestli pak byste svého syna po—
znala, kdyby takhle z nenadání k vám přišel?“ —
„O arciť že bych ho poznala,“ zvolala m atka ra
dostně a trpce; „onť měl na pravé lOpatce brada
vičku, kterou ssebou na svět přinesl.“ Při slovech
těch svlékl se Jindřich z kabátu, sundal vestu,
rozepial u krku košili a řekl hospodské: „Podívejte
se, paní, je-li ta bradavička tam ještě! ?“ Matka
se podívala a vykřikla: „Můj synu, můj předrahý
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synu; kde jsi byl a jak jsi přišel sem?“ — a
omdlela. Tu přiskočil b osp o d ský, nevěděl má-lí
syna objímat anebo m a nželku křísit. O to však
juž syn a mladá jeho paní se pokoušeli;
brzy ji zpamatovali a k sobě přivedli. Tu nastala
radost a veselosť nád nalezeným synem, a když se
byli povyradovali, řekl otec k synovi a k nevěstě
své: „Děti, já. jsem juž stár a žena podobně; to
hospodaření nás juž omrzelo; protož vám odevzdá
vámc všecko jak leží a stojí; půjdeme na výměnku,
a ode dneška hospodařte vy sami dva s Pánem Bohem
dále. Abys ale ty, Jindřichu, synu můj, s mými a
nyní se svými polnostmi a lesy se obeznámil, at
Jura zapřáhne, vyjedeme si, a já ti ukážu všecka
pole a lesy. které k tvé hospodě přináležejí. Ty
pak, manželko, ukaž mladé paničce všecko v do
mácnosti a všudy ji proveď.“ Stalo se, jak otec po—
navrhl. Před odjezdem však odevzdal syn matce
kliček od truhly, v kterém se jeho manželky šaty
nacházely, a to proto, že se obával, aby ho při pro—
hlížení poli a lesů někde neztratil; ale přísně při—
kázal m atc e, aby ho dobře schovala a ani sama
tím méně u přítomnosti jeho manželky truhlu ne
otevírala. jí však aby ho ho dokonce nedávala“

Kdyžotec se synem na poleodjelia stará
hospodská mladé v domácnosti všecko ukázati
chtěla, dala se mlada do takového krásného zpěvu,
že st ara hospodská na všecko okazování zapomněla
a jako pitománaslouchala a zpěvkyni se obdivovala.
Tato ale řekla: „I co pak to je; ale tamhle v té
truhle mám písničky; ty teprva. panímámo, kdybyste
slyšela; to pak byste myslila, že jste v nebi.“ Jako



__:ng—

obyčejně ženské jsou dychtivy a zvědavy, takovou
byla i stará hospodské; zapomněladocelana
to, co jí její syn nařídil, a u přítomnostimladé
h o sp o d ské otevřela trulilu a řekla: „No tak "si
tedy vezměte ty krásné písně a zazpívejte jednu.“
M 1a d á h o s p o d s k á rozvázala uzlíček se šaty,
oblekla se, zasmála se: „Ha, ha, ha!“ a vylítla jako
sněhobílá labuť zrovna z okna, které bylo otevřeno.
Hospodská zůstala jako omráčená, plakala a bědo
vala, co to učinila; ale juž bylo pozdě. šála se
syna, co řekne, až s otcem přijede domů. Syn však
juž nepřišel. Nebo když labuť odlítla 7. hospody,
chtěla svému manželovi dát s Pánem Bohem. a proto
letěla za ním; a když se nad hlavou jeho a otcovou
k podivení obou vznášela, řekla k svému manželovi:
„Milý manžele! Já nejsem tak lehko k dostání. jak
ty sobě myslíš; chceš—limne. mít, musíš mne ve skle
ném zámku hledat, a tam odtud mne osvobodit.“
Po slovech těch odlítla.

Syn se náramně zlobil na svou matku, že jí
buď klíč (lala anebo sama truhln otevřela, a pravil:
Tak ie to s těmi ženskými; není možná ani na jednu
se uspolehnout nebo některé něco důležitého svěřit.
Milý otče! já se s vámi juž ani (lomů nenavrátím.
ale půjdu, abych ji v tom skelném zámku naleznul.
Ale kde je ten zámek ? Kdyby alespoň řekla. kudy
mám jítl“

Otec bědoval, ale nebylo nic platno, syn se
nedal přemluvit a rozloučil se s ním zrovna na poli;
dal svou matku po něm pozdravovat, těšil ho, že
snad brzy se svou manželkou domů se navrátí, &
pustil se zrovna v tu stranu, kudy labuť letěla.
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Šel dlouho pořád v tu stranu, až pak přišel do
hrozítánského lesa. V tom lese zbloudil a juž my
slil, že tam zhyne. Šel pak pořád směle dále, a tu
najedenkráte uviděl ve vzdálenosti jakýsi oh eň.
Když ani jediného človíčka v lese nespatřil, kterýž
by mu byl cestu ukázal, umínil si, že půjde zrovna
k 0 h 11i; tam že snad přece náká lidská duše bude,
kteražby se nad ním ustrnula. Když se k ohni pří
bližoval, uviděl okolo něho čtyři chlapy ležet; myslil,
že. to jsou ňací zbůjnici; proto nevěděl, má-li tam
dorazit nebo nemá. Zůstal trochu stát a rozmýšlel;
pak ale řekl sám k sobě: „Tak zahynout nebo ji
nak hladem v lese, to je pořád stejné; protož směle
k ohni kráčeti budu.“ Odevzdal se do vůle Boží a
šel. Když až k samému ohni přišel, viděl, že to
nejsou čtyři chlapi, jak se mu zdálo, ale že to je
lev. chrt, jestřáb a mravenec. Vytahovali
právě z ohněuh erského vola, kterého si upekli;
a když Jindřicha k ohni přicházejícího spatřili, za—
volali na něho a jako jedněmi ústy řekli: „Dobře,
že jdeš. My se tak nikdy nemůžeme bez hádek po
dělit; pojď a rozděl nám spravedlivě, toho vola.“
Tim pozváním se Jindřich trochu osmělil, při
stoupil blíže a řekl: „Ty, lve, jsi králem čtverno
hých zvířat, proto tobě z vola přináleží celý tlustý
zadek. & budeš mít dvě silné kejty. Tobě, chrte.
přináleží předek. Ty pak, jestřábe, zobeš a pře
bíráš rád vnitřnosti, proto aťjsou tvoje. A ty mr a
venč e, všude rád prolézáš; proto se pro tebe nejlépe
hodí hlava; tam se budeš moci pohodlně probíhat a
co ti zachutna okusovat“ Zvířata 110jednohlasně
pochválila a řekla: „Dobře jsi nás rozdělil.“



Na to se Jindřich odebral dále, neboť nemohly
mu dáti žádnou zprávu, když se jich ptal, kdeby
s klen ě n ý z ám e k byl. Když juž hodný kus ušel,
teprva si vzpomněl le v a řekl: „Ale bratři, ten člo—
věk nás tak dobře a spravedlivě rozdělil. a my jsme
se mu ani za to nepoděkovali. Běž, chrte, z čerstva
za ním a přiveď ho nazpátek, abychom se mu od—
sloužili“ Chr t krále lv a hned uposlechl a přivedl
J indřicha nazpátek. I řekl lev: „Člověče,ty
jsi nás tak spravedlivě rozdělil a my jsme se tobě
ani neodsloužili, ba ani ti nepoděkovali. Slyš, co já
ti dám! Kdykoli budeš chtít býti lv ein, jen řekni,
„Pane Bože, dej, ať jsem lvem,“ a hned budeš
lvem“ Ch rt řekl: „Poslyš. co já ti dám! Kdy
koliv budeš chtít býti chrt e 111,jen řekni: „Pane.
Bože, dej ať jsem chi—tem,“ a hned budeš c hr
tem.“ Na to pak řekljestřáb: „Kdyžti lev a
chrt něco dali, i ja nezůstanu pozadu. Kdykoliv
řekneš: „Pane Bože, dej ať jsem j e s t ř a b e m, hned
jím budeš“ -—-„A já,“ řekl konečne mravenec,
„nechci býti nevděčným a když ti moji páni bratří
něco dali, dám i já něco tobě. Kdykoliv budeš chtít
mrav enceln býti, jen řekni: Pane Bože, dej ať
jsem tu r av e n c e m. a hned jim budeš:

Takto obdařen kráčel Jindřich dále. kudy 110
nohy nesly. Tu ale přišel do houští. a nemohl
dále, ani napřed, ani do zadu, ani po stranách. Měl
velikou úzkost. Tu si ale vzpomenul. co mu zvířata
dala, a chtěl zkusiti, jestli je to také pravda. co mu
řekla; proto pravil: „Pane Bože, dej ať jsem je
střábem;“ a hned. na velikou radost byl jestřá—
bem. Vylítnul tedy na nejvyšší strom a díval se na
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vše strany, jestli by někde ten skelný zámek ne—
uviděl. Jak se ale zaradoval. když ho ve vzdálí spa
třil. Pustil se zrovna v tu stranu, letěl tuze zčerstva,
až pak dolítnul na skelný zámek a na jeho věži
se usadil. Díval se pořád okolo sebe, poskakoval po
střeše, ale ani jediného človíčka neviděl, a zámek
byl celý uzavřený. Napadlo mu, kdyby takhle byl
mraveneem a nějakou děrkou ve střešedo zámku
vlezl; proto řekl: „Pane Bože, dej ať jsem mr a
'vencem, a hned se jim stal. Prolezl pak děrkou
ve střeše do zámku na půdu ai do sednic. Prolézal
tak dlouho. až konečně přílezl do jedné sednice, a
viděl tam svou manželku, kterak veliký drak
svou hlavu měl na její klíně a spal. Hned ji poznal, při
lezl k ní a lezl ji po šatech po zádech pořád výš
a výše, až pak ji vlezl do týlu a tam ji štípnul.
()na sebou trochu trhla. v tom bily hodiny, a drak
řekl: ..llodina juž odbila, musím odejít, zítra přijdu
zas.“ Když dr a k byl pryč a paní sama, udělal se
7. mravence její manželem. Rekl: „Pane Bože,
dej ať jsem zase člověkem,“ a hned jím byl. Man—
želka radostné zvolala: „O můj drahý manžele, kde
jsi se zde vzal?“ Manžel: „Jdu pro tebe, jak jsi
sama povídala. že tě musím na skelném zámku
hledat a odtud tě vysvobodit“ Manželka: „Oh,
milý muži, to tak lehko nepůjde; budeš musit veliké
a těžké věci přestat, než mne odtud vydobudeš!“
A jaké, milá, manželko?“ ptal se Jindřich. Man
želka: „Ty ja sama nevím; ale zeptám se na to
svého pána a majitele tohoto skelného zámku; snad
mně to řekne.“ —- A kdo je tvým pánem ?“ — „Inu,
ten drak, kterého jsi před chvilkou viděl;“ odpově
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děla manželka; „ten nás zde má několik v zajetí,
a každá musíme mu nějakou službu konati. Já jsem
odsouzena, abych jej denně šimrala na hlavě. Každý
den přijde v určitou dobu, a má. služba trvá. celou
hodinu. Jak hodina uhodí, jde k jiné a ta mu musí
zase jinak sloužit. Ty pak, manžele, můžeš mne a
celý zámek vysvobodit; provedeš-li, co on bude žá
dat. Proto, až zítra přijde, se ho zeptám. Do té
chvíle zde budeš moci u mne. býti; jak ale hodina
uhodi, v kterou přicházívá, musíš se vytratit, sice
by bylo s tebou i se mnou zle, kdyby tě zde nalez
nul.“ Pak si všelicos vypravovali a ztravili celý den
radostně.

Druhého dne, když drak juž přijít měl, udě
lal se Jindřich mravencem, řka: „Pane.Bože,
dej, abych byl mravencem ;“ a ukryl se v jednom koutku
sednice. S velikým rachotem přišel drak, dvéře se
mu samy otevřely, a on zabručel, zaškaredil se na
paničku a zahulákal: „Zde smrdi človéčina!“ l'a
nička ho chlácholila a pořád říkala: „Já, nic ned-iii.
Kde by se zde mohl člověk vzíti, vždyť je celý zá
mek uzavřeni" Zuřivý drak se konečně dal uchlá
choliti, položil palici svou na klín krásné paní a ta
ho v hlavě šimrala. 'l'uze mu lahodila, tak že se
drak sám tomu divil. Bylo mu to tuze milo. a
proto setrval déle než obyčejně. Byl tuze v dobré
chuti. Příležitosti té užila panička, lahodila mu až
milo a řekla: „Já. vas, milostivý pane, tuze mám
ráda. a budu vám až do své smrti sloužiti. % toho
tedy můžete poznati, že si nežádám od vás odejít
do smrti; ale to bych přece rada zvěděla, co by ten
podstoupiti musil, ktorýžby mne odtud chtěl vysvo-



bodit'P“ — Řekl drak vlídně: „Protože mne tak
miluješ, řeknu ti to, ačkoli to žádný nedokáže, a
kdybys i chtěla, žadný odtud ti nemůže pomoci.
('.ož ale, říci to přece můžu, ačkoli za nic a pro nic.
Slyš tedy! Ten by musil mého souseda, také draka,
který má také takový zámek jako já, a proto se ne
návidíme, zabiti a vejce, která on snáší, mně do
nesti. (_)nmně děla, kde může, velikou škodu. Mezí
jiným chodívá. do mého dvoru, a tam mu musí můj
'šafář dáti každého dne vola nebo krávu. V zimě
si pro ně zalítne do chléva, v létě pak na pastvu.
Toho tedy by musil zabít a dračí vejce mně do—
nést! Když d r ak domluvil, odešel a řekl: Zítra
jak obyčejně přijdu zas. Dvéře se mu otevřely a on
zmizel.

Ponějakéchvíliřekluschovaný mravenec:
.,l'anv Bože. de', abych byl člověkeml“ &.hned jím
byl. Manželka se nad objevením jeho velice
zaradovala, a hned mu vypravovala, co by udělati
ma'-l,chce-li ji vysvoboditi. On ji vyslyšel až ku konci
ale. věděl to sám dobře; neboť jako mravenec
pozorně naslouchal, co drak mluvil. Když byla
s vypravovz'mím hotova, řekl její manžel: „Tak tedy
m-hudu meškuti a zrovna do dvoru půjdu, abych
draka zabil a vejce přinesl.“ Manželka mu přala
k jeho podniku mnoho štěstí, a manžel řekl:
l'nne Bože, dej ať jsem mravenceml“ Hned se
jím stal a lezl ze zámku tou samou cestou, jakou
tam přilezl. Když se octnul až na střeše, řekl: „Pane
Bože. dej ať jsem jes třábem;“ stal se jím, vy
lítnul na zámeckou věž, a díval se, kde by ten dvůr
byl. Brzy ho uviděl a hned tam letěl. Když až k samému
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dvoru přilítnul, spustil se na zem, udělal se člově
kem, šel k šafářovi a řekl. „Šafáři, potřebu ete ja—
kého pasáka pro svůj hovězí„'dobytek.*“ ——af ar
„Ba arciť že potřebuju juž jsem jich měl tolik a
žádný nemůže u mne vydržet, ačkoli dostávají do—
brou stravu a hodnou službu; proto musí můj vlastní
syn voly a krávy pásti; pro černý dobytek a 0\ ce
bych dostal pasáků dost, ale plO hovězí dobytek
žádného“ ——„A proč pak ne *“ ptal se pasák
službu hledající. ——„Ú milý lnachu,“ odpovidal
šafář; „proto že každého dne si na pastvě hrozi
tánský drak pro vola nebo pro krávu přilítne, a každý
pasák se ho boji, aby ho samého nepohltil, proto
pasáci s černým dobytkem a ovcemi vždycky svá
stáda ženou na jiné strany a nikdy tam, kam se ho—
vězí dobytek na pastvu \y.lmal“ „To nic nedělá: '
řekl Jindřich. „jen mne do služby vemte, já to
zkusím“ Šafař: „No když tedy mermomocí chceš,
ano; ale tuším, že to dlouho nevydržíšf'

Zůstal. Když šafářův syn přihnal stádo volů a
krav domů, řekl mu otec u přítomnosti nového pa
sáka: Ty, máme nového pasáka který místo tvé
zasto'upne,tuhle ten Syn: „No, všakje jedenkrát:
čas. abych se toho aspoň na nekolik dní zbavil. I já
to dlouho nevydržím, dneska mně ta potvora dra
kova zrovna letěla okolo hlavy; bál jsem se, že mne
zrovna pohltí. Neitlustějšího vola si vybral, vždyť
ho znáte „Lišáka“. ——„() na sto tisíckrát škoda
toho krásného vola“, řekl„otec, obiátil se k nastá
vajícímu pasákovi a řekl: „Vidíš, že jsem tě neohe
lhall“ Toho to arciť trochu zamrzelo. ale řekl: „No,
zítra to zkusíme.“
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Když se druhého dne stádo hovězího dobytka
vyháněti mělo, řekl šafář k synovi: „Dnes tedy bude
nový pasák pOprvé vyhánět; musíš mu ukázat kam,
až by drak zase odlítnul s volem, aby se toho po
prvé neulekl. Pak přijdi domů, anebo, chceš-li, zů—
staň si tam; není dnes tak mnoho na práci. Přižeňte
spolu domů.“ Hnali tedy oba, jak otec naporučil.
K polednímu přisypal se drak. Volal na pasáka:
.,Pasaku, dej mně mého volal“ P asák: „Nedám;
vždyť jsi sem žádného nepřinesl, proto žádného ne
maš k požadovaní“ Na to drak zařval'a zahulákal:
„Kdybych měl jen na jednom zubě trochu volské
nebo kravské krve, roztrhal bych tě, kluku na deset
kusů.“ Pasák odpověděl: „A kdybych ja měl od pána
svého jenom půl žídlíka vína, roztrhal bych tebe ne
na deset kusů, ale na eucky.= Tou řečí rozdráždil
se drak a vrhl se na pastýře, který ale, jak do—
mluvil, juž měl na jazyku: Pane Bože, dej ať jsem
zuřivým lvenť, a hned ve lva se proměnil. Dra k
se započal se lv em zuřivě rvát. Brzy byl jeden,
brzy druhý na hoře. Trvalo to hodně dlouho. Syn
šafařův vzal nohy na ramena a utíkal co jen mohl.
Když byl hodný kus cesty uběhl, obrátil se a drak
se lvem pořád ještě se pral; nemohl jeden druhého
přemoci, až pak lev začal vyhrávati, a drak to
čul. že by mohl prohl-ati, a proto s hrozným hurá.
eením odlítnul bez vola, kravy. Ze lva zase udělal
se pasák. To ze vzdálí viděl syn šafařův, a když
se všecko bylo upokojilo, běžel domů a otcovi všecko
vypravoval.Otec dostal zlosťna pasáka, že dr a
kovi nedal vola a měl veliký strach, že drak se
mstít bude, a že snad do dvora samého přilítne.

..
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Pastýř přihnal domů a. šafář vadil sesním, že vola.
nebo krávu drakovi nedal; že ztoho může něco hro
zného vykvést. Pastýř ale pravil: „Nač bych mu
vola nebo krávu dával ? Vždyťmu ani nepatří jedno ani
druhél“ Na to přikázal mu přísně šafář, aby zítra
draka nechal na pokoji. a vola mu dal; neboť s ta
kovým hovadem nejsou žádné žerty. Pastýř opčt
odpověděl, že nedá! „Když tedy nedáš, řekl šafář,
„připisuj si sám. jestli tě roztrhá; jenom na,nás ne
uvaluj hněv drakův.

Druhého dne vyhnal se opět hovězí dobytek.
V tu chvíli, v kterou obyčejně drak přicházíval,
šel se otec i syn a skoro všickni ostatní lidé ?.re—

dého dvora divat, jak to 8 d ra k o m a p a s á k 0 m
vypadne. Zůstali ale hodně daleko v zadu. Drak

přilítl, a proto že včera ničeho nedostal, byl hodněačný a zařval na pasáka: „Pasáku, dej mnč mé
dva voly, za včerejšek a za dnešek!“ — ,.A proč
bych já ti voly dával, když ti nejsem ničehož po
vinen? Nodáml“ Drak započal zuřiti a zahřmčl na
pasáka: „Kdybych měl jen krůpěji volskě krve na
zubě, roztrhal bych tě na dvacet kusů.“ Na to p a
st ýř: „A kdybych já měl od svého pána šafáře jen
čtvrt žídlíčka vína na posilněnou. roztrhal bych tě
na drobna“ Sotva že to vyřknul, drak se v hrozně
zuřivosti vrhl na pasáka; ten ale juž byl lvem a
půtka mezi oběma započala jak včera. Bylo to
strašně podívání, jak spolu zápasili. Lidé ze dvora
trnuli úzkostí a strachem, a utíkali domů mimo ša
f áře a syna všickni. Tu si teprve vzpomněl syn.

-co pastýř vypověděl včera o ví ně; kdyby měl jen
půl žídlíka vína, že by draka roztrhal na cucky, a
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pověděl to otcovi, který za to syna vadil, že mu to
neřekl: že by pasákovi s radostí dal vína třeba
celý džbán. Boj trval ještě déle než včera, až pak
drak opět s nepořízenou musil odtamtud. Ze lva
stal se ale hned člověk, pastýř ze dvora. Safář
a syn jeho šli k němu, oba ho ale vadili, že draka
neupokojil volem, a obávali se nějakých zlých ná—
sledků: „Ano, volem upokojit,“ řekl pastýř: „vždyt
ta potvora chtěla dnes (lva. za včerejšek a za dne—
šek! Já mu dám vola. až mu vůl vyleze. Zítra bude
chtít nepochylmě tři." liekl šafař: „Syn mně po—
vídal, že jsi řekl, že bys draka na cucky roztrhal,
kdybys měl půl žídlíka vína.“ —- „Ba arcitf“ odpo
věděl pastýř; kdybych dnes jen čtvrt žídlíka byl
měl. byl bych to dovedl.“ „No, jestli si to troufáš,“
řekl sta r ý,“ dám ti vína zítra, mnoho-li sám bu
deš chtít; ale radil bych ti. abys s ním raději zítra
nic nezačínal a mu radši tři voly dal. ——„To ne
udělámý“ pravil pastýř; „a jestli mi zítra dáte
něco vína s sebou pro posilu, budete vidět, co se
bude díti.“

Když pastýř den na to stádo své vyháněl,
dostal od svého šafziře vín a, kteréž si v lahvi s se
bou na pastvu vzal. Z celého dvoru šli se lidé dívat,
jak ta š a r \' á t k a vypadne.Když p a stýř draka
již přicházet viděl, posilnil se vínem a očekával ne
milého hosta. Drak se dostavil a zahřměl na pa
sáka: „Pasákm dej mně moje tři voly, za včerejšek,
za předvčerejšek a za dnešek; jsem juž tuze hla—
dový“. Skutečněbyl juž celý seslablý. Pastuc ha:
odpověděl: „Nedám, vždyť ani jednoho vola nemáš
k požadovaní, a ty chceš tři? Nedostaneš ale ani
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jediného.“ Drak: „Kdybych měl jen krůpěji krve
volské na zubě mém, roztrhal bych tě na cucky.“
Pastýř: „Já jsem se posilnil vínem; chceš-li,jen
pojď a já tě roztrbám na drobty.“ Drak odpovědí
tou a hladem dodrážděn, vrhl se na pastýře; ten
ale juž byl lvem. Boj započal a lev na drobty
roztrhal draka. Pak seudělalz draka zajíc, a
uháněl pryč. Ze lv a ale stal se ch rt, pustil se po
zajícovi, drapl ho a roztrhal. Ze ?.aji c 0 pak vy
lítnul holub, z chrta ale j es třá b, lapil h o
luba a z tohovypadlovajíčko. Jestřáb pu
stil se dolů a holub mrtvýspadl též. Z jestřába
pak se udělal předešlý p a s t ý ř, zdvihnul v aj íčko,
dobře ho schoval, & plesaje, navrátil se ke svému
stádu, kde juž množství lidstva na boj se dívajícího
pohromadě stálo. pastýři se obdivovalo a jej vele
bilo. P astýř ale řekl k šafářovi: „Teďjsem
Vám draka juž zabil, nebude více chodit pro voly
a krávy; proto dostanete nyní pasáků dosti; já ale
ze služby Vám vypovídám, a půjdu svou cestou
dále.“ Šafář a ostatní ho prosili, aby jen zůstal,
aby se mu mohli odsloužiti. On však jim poděkoval,
udělal se j e s t ř á b e m a odlítnul. Všichni se 3 po
divením dívali za ním, kroutili hlavami a řekli: „T0
nejde 0 dobrém, to snad je, Pán Bůh rač nás chránit,
raráše sám.“

J Gstřáb letěl rovnou cestou na zámeckou
střechu, a tam řekl: „Pane Bože, dej ať jsem mra
vencem“ Jako mravenec přilezl do sednice své man
želky těmi samými cestami, jak jsme zprvu juž vy
kláda'li. V sednici udělal se člověkem a manželka
ho velikou radostí přivítala a zvolala: „Juž jsi zde,
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můj manželíčku ? No, jak pak to vypadlo ?“ „Dobře“,
odpověděl mu ž a odevzdávaje jí vejce řekl: „Tu
máš vejce, to které tě odtud vysvoboditi může.“ Man
želka ho radostně uschovala a pravila k muži: „Scho
vej se, drak juž jde!“ Jindřich se honem udělal
mrav en c e m a zalezl do díry V tom se přisypal
d rak, zuřivě pohlížel po scdnici a zvolal: „Tu
smrdí človéčina!“ Panička jej chlácholíla a přesvěd
čovala ho, že není možno. aby do uzavřeného zámku
('10 v ěk vkročiti mohl; co že mu tedy napadá, že
by tam (:l o vě (' 1n a zaváněla? Drak však se ne
dal p ře p řít, až pak přece lahodivým slovům těm
uvěřil a přesvědčiti se dal řka: „Mně to aspoň tak
připadaloň

Když byla hodina odhila a dr a k juž odcházeti
chtěl. řekla k němu: „Milostivý pane můj! Vy jste
pravil, že by ten mne mohl vysvobodit odtud. kte
rýžby sousedního draka, vašeho nepřítele, zabil a
vejce dračí vám donesl“ _—„Arciť že,“ řekl drak.
Ivytáhla vajíčko. odevzdávala mu ho a řekla: „Tuto
jest tedy vejce to!“ Jakmile dra k vejce spatřil. za
řval, až se celý zámek otřásl, a řekl: „Na tom není
ještě dost. Kdoby tě chtěl vysvobodit, ten si tě musí
ze všech panen. které v zámku jsou, napřed vyhle
dat, kdyby ale netrefil právě na tebe, a vzal některou
jinou, zhyne on i ty.“ Na to drak odešel za hroz
ného hřmotu, &od té chvíle, co vejce uviděl, otevřely
se všecky hrány zámecké, tak že nyní byl svobodný
průchod do zámku.

Když drak odešel, udělal se z mravence zas Jindřich ,
a m a n ž el k a mu řekla: „Drahý mužíčku! Na polo
máme vyhráno; nebo otevřely se brány zámecké, tak

KULDAn'. 7



že do něho ted může sice každý, ale ne tak lehko z něho.
Zbývá ti jenom ještě jedna zkouška a ta jest lehká.
Dej pozor, co ti nyní řeknu: Odebereš se odtud a
přijdeš zase jako nějaký pocestný muž do zámeckého
dvora. Řekneš vrátnému, aby tě u Milostpána ohlá—
sil, že mne chceš odtud vysvobodit. Ten to oznámí,
načež my panny zde zaklené od draka na dvůr vedle
sebe postaveny budeme. Všecky jsme stejny a jako
vejce vejci podobny. Drak pak ti řekne: „Vezmi si
ji!“ Sotva bys mne při takové stejnosti vynalezl,
proto dej pozor dobrý a pamatuj si, co ti řeknu:
Já pohnu trochu pravou nohou, a to budiž tobě
znamením, že si mne vyvoliti máš. Pak řekne drak:
,Odjeď s ní ze zámku!“ Tu se bude množství jeho
služebníků tobě klanět, povedou tě do stáje, am
bude mnoho koní, jeden krásnější než druhý; oni ti
řeknou, abys sobě vybral ty nejkrásnější; ano, budou
tě nutit; ty ale nebeř; vezmi ten pár hubených koní,
jenž v zadním koutě stojí. Pak tě povedou pod kůlnu,
kde se budou kočáry zlatem a stříbrem lesknout;
nebeř ale žádný takový, nýbrž tu starou káru. která
v zadu stojí. Když tě nebudou moci oblomiti, ko
nečné zapřáhnou tý hubené mrchy do té káry; my
oba si sedneme abudeme vyjíždět ze zámeckého dvora.
Tuť pak shrne se nesčíslné množství lidstva, sloužící a
služebnice drakovi z celého zámku dolů na nádvoří;
budou nám dělat veliké překážky, abychom nemohli
jet, a všelijaké směšné komedie, aby se's rozesmál;
ty však se na nic neohlížej; dívej se dolů a ničeho
si nevšímej, nechť to bouří, syčí, hučí, rachotí, směje
se, pláče, výská jak chce. Pakli bys jen dost málo
sebou trhl, vzdechl, usmál, slovo promluvil aneb se
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ohlídl: jsme oba na věkyztraceni. Jen tak, jak jsem
ti povídala, dostaneme se tím všelijakým pří—
kořím šťastně ze zámku ven.“ Manžel si všecko
dobře zapamatoval, co mu manželka řekla a
pravil: „Odvážím se na to hned. Odlítnu jako je
střáb a za chvilku dám se vrátným cpovědíti.“
Manželka mu přála štěstí k nastávajícímu předse
vzetí. on pak se vykradljako mravenec na střechu
a odlítnul jako j e s t ř á b kus cesty za zámek; udě
'lal se člověkem a jako pocestný kráčel
k bráně zámecké, kde se vrátným dal 11draka Opo
vědít, že si chce tu pannu vysvoboditi, která jej,
draka na hlavě šimrává. Vrátný to vyřídil Milost
pánu drakovi, který za malou chvíli s devíti pannami
přišel na nádvoří, a je v pořadí jednu vedle druhé
rozestavil. Měly stejné šaty, stejné tváře, slovem,
jedna nebyla od druhé ani tím nejmenším zname
ním k rozeznání. Na to byl předvolán Jindřich,
a drak mu řekl: „Vyhlídni si tedy tu, která mne
na hlavě šimrává. avšak, jestli tu samou nenajdeš,
běda tobě.“ Jindřich upřel své oči na zem a
pozoroval. která ze stejných panen prav on 110
h ou h ýbn e. To když uviděl, šel hned pro ni, a
d r ak strašně zařval. tak že se celý zámek otřásl
á klidil se odtud.

Na to hned těch ostatních osm panen tu vyvo
lenou obsluhovalo, a mnoho jiných ženských, které
podivně a všelijak vypadaly, okolo ní se nahroma
dilo. Mužští ale, všelijací podivní trpaslíci, vedli hned
Jindřicha do stáje, kde bylo množství tuze krásných
koní, a řekli mu, aby si ty nejlepší vybral. Někteří
mu radili krásné b ě ] o u š e, jiní 11n ě d á k y, opět

7*
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jiní překrásně v ranky, zase jiní bujné brů ny,
a tak to šlo pořád; Jindřichovi se ale ani ti
ani oni nelíbili, až pak přišli na konec stáje, a tam
vkoutě stály staré h e m e l y (staré hubené klisny). a ty
si vyvolil. To bylo teď ale krásné podívání! Jedni
ze služebníků se smáli, druzí kleli, třetí mu nadá
vali oslů a bláznů, že krásné koně nechce a takové
mrchy, které jsou juž pro rasa špatné, sobě volí.
Tak to trvalo hodně dlouho J in dřic h však stál
na svém. a mermomocí chtěl jen ty koně a žádné
jiné; až mu je konečně ze stáje vyvedli. Pak šli do
veliké kůlny, která ale byla tak krásná, jako nějaká.
dvorana či sál. Tam stálo na sta kočárů; všecky se
třpytily zlatem a stříbrem, jeden byl krásnější než
druhý a každý jinačí. J in (1ř i e 11ovi až se v očích
tmělo; ale žádný ten kočár se mu nechtěl zalíbit.
Když všecko sem a tam, kříž na kříž prošli. zasta
vil se konečněJindřich u staré káry. která
v koutě stála a řekl: „Ze všech kočárů. co jich zde
jest-, nehodí se ani jeden pro ty hemely, ale tohle
tento,“ ukázal na káru. „bude se pro ně nejlépe ho
dit.“ Jestliže služebníci lomozili, když si vybral
š p atné koně, dělali teď tím větší rámus a ko—
medie. Jindřich ale byl jako skála. Odhodlání-.jim
řekl: „Já jinými koni ze zámku nepojedu než těmi,
které jsem si vybral; a kdybych je zapřáhl do jakého
koliv z těchto kočárů, lidé by mně nadali bláznů;
jaké koně, takový vůz.“ Když s ním služebníci ne
mohli nic spravit, vytáhli k á r u 2 kolny a připřáhli
k ní ty staré hemely. Na to pak posadili za hroz
ného smíchuJindřicha s jeho vyvolenkou do
káry, a jelo se velikým nádvořím. Sotva se ale kára
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pohnula, nastala hrozná komedie. Všickni lidé,
mužští a ženské, bylo jich na tisíce, a pořád více
jich přirůstalo, obklopili káru tak, že se sotva pohy
bovati mohla; bouřili, syčeli, hučeli, rachotili, smáli
se, plakali, výskali, a kdož ví, co všecko tmpili.
Vozy se senemjely jedna po druhé pro ti káře,
že vyhnout se nebylo možno; he me ] y,se plašily a
ká. r a klátila se se strany na stranu až k samé
zemi, že se pokaždé čekalo, že v ní sedící vykIOpeni
budou. 'I'n zase jakoby hrom třískal a blesky se kři—
žovaly; tam několik trpaslíků hrozně směšně kousky
provozovalo; s jedné strany potkala se k ár a 8 ve—
selými a rozpustilými svadebčany, s druhé strany
v té samé době s velikým průvodem pohřebním;
neslo se asi dvacet rakví jedna za druhou, a lidé
v průvodu plakali. bčdovalí, rvali si vlasy 8 hlavy
a lomili rukama. Od zadu so Jindřichovi zdálo,
že celý zámek se mu hroutí na záda, a od předu
jakoby divocí draci zastupovali mu cestu; slovem:
bylo hrozno. on ale věrně zachoval se tak. jak mu
manželka nařídila. Upřenýma očima pohlížel pořád
dolů na své nohy, netrhl sebou, neusmál se, slova
nepromluvil, a na žádnou stranu se neohlídl. Podobně
i manželka jeho chovala se, až pak po hodné chvíli
dlouhé nádvoří zámecké za takových překážek pře
jeli a k bráně se přiblížili. Čím více tuze pomalu
ku bráně se pí'ibližovali, tím větší a strašnější byl
lomoz. Pod branou však bylo nebGZpečí nejhroznčjší.
Jak z ní vyjeli, trhli oba sebou, a koně se plašili,
kočí měl co dělat. že je udržel, ačkoli byli 11e
m e l y vyzáblé; neboť ukrutanským rachotem zbořil
se celý zamek. Jindřich chtěl se obrátit, ale man—
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želk a 110zdržela a radostně zvolala: „Nyní jsem
vysvobozena a se mnou na tisíce lidí, za čež tobě,
manžele můj, ve jménu všech vroucně děkuji. Ale
spíš se neohlížej, až tamhle tu lípu objedeme.“
Když k lípě přijeli a jí objížděli, řekla manželka
k manželovi svému J indřichovi: „Teď se podí
vej!“ On uposlechl a co viděl? Krásné město a
lidé, všickni plni radosti hemžili se v něm. jako
v každém velkém městě. Když se nad tím velice
divil, řekla manželka: „Vidíš, muži, celé to město
se všemi lidmi. a se vším ostatním, co se v něm
živého ineživého nacházelo. bylo právě dnes tisíc
let zakleto a v skelný zámek obráceno. Ty jsi ale
dnes nejen mne, ale všecko ostatní vysvobodil. co
v městě se nachází. Onoho draka jsi zkazil: tenť
jest duch pekelný, který nad celým zakleným
zámkem a městem vládnul-, nejen nad lidmi, ale
i nad zvířaty, nade vším. Já jsem vlastní a jediná
dcera králova. Když jsme nyní lípu objeli. čehož
k úplnému vysvobození města bylo zapotřebí, poje
deme do města nazpátek, abychom se radovali s ra
dujícímí.“

Tu se ze špatných koní udělali najedonkrátc
koně nejkrásnější, a z káry celý zlatý kočár. a jelo
se do města nazpátek. Tam lidé hrnuli se z měst—
ské brány ven, plesalí a radostně volali: „Náš král
a naše královna jede!“ Lámali se stromů rato
lesti, kladli jim je na cestu, velikou slávou přivítali
všickni obyvatelé královské mladé manžely ve svém
sídle & děkovalí královi za to, že je z otroctví
ďábelského draka vysvobodil. Král Jindřich s krá
lovnou vystrojili všemu obyvatelstvu slavnou lio
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stínu, na kterou král i své stařičké rodiče pozval.
Kraluje až pošud. a poddaní jeho pod ním mají se
tuze dobře.

7. Bratr, sestra, obr a princezna.

Byl jeden myslivec, a ten měl chlapečka a děv
čátko. C 11l a p e c se jmenoval František, a děvčátko
Františka. Děti ty byly tuze hodně; dělaly již v mládí
rodičům velkou radost; pilně se učily., dobře poslou
chaly a vespolek se velice milovaly. Když chlapec
ze školy vyšel, učil ho otec myslivectví; dcerušku
pak vyučovala matka všelicos šít a vyšívat. Franti
škovi šlo inyslivectví tuze dobře. 8 puškou uměl za—
cházet. jako nějaký starý myslivec, a málo která
rána šla nadarmo; vždycky něco zastřelil. Otec měl
z něho velikou radost. Dávaly se častěji menší hOny,
a clil apoc vždycky nejvíce zastřelil, tak že ho
myslivečtí mládenci začali nenávidět, ano i staří my
slivci nepříznivým okem na něj pohlíželi. Jedenkráte
ale přijel na panství Milostpán, dával se veliký a
slavný hou. František šel také na 11011,střílel pořád
ránu po ráně a vždy něco padlo; žádná. nešla mimo.
.liní střelci málo co zastřelili, a-někteří bouchali na
prázdno, někteří ale nepřišli ani k ráně. Když bylo
po lioně..byla, jak to v obyčeji bývá. slavná hostina.
Tu si dělali myslivečtí mládenci z Františka šašky
všelijaké ; smáli se mu a předliazovali mu, že je málo
světa zkušený, že je peciválek, že ještě nikde nebyl;
a to prý není žádným uměním. zastřelit zajíce nebo
srnce, když mu zrovna do huby běží. Takové řeči
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se Františkovi nelíbily. Ačkoli je trpělivě snášel,
v duchu sobě umínil, že půjde do světa, aby mu
nikdo nemohl předhazovat, že je nezkušený světa a
peciválek. Když přišel domů, otec jeho tenkráte pro
churavosť nemohl na hon jít, byl trochu mrzut a
řekl rodičům: „Střílel jsem dobře; mně to někteří
záviděli, smáli se mně, že jsem peciválek a ve světě
že jsem nikde nebyl; proto se seberu a půjdu do
světa na zkušenou, aby se mně nemohli vysmívat“
To když uslyšela jeho sestra Františka, řekla: „Ja
půjdu s tebou, a nezůstanu sama doma.“ To se mu
nelíbilo a on odpověděl: „Co pak bys ty se mnou
chodila? Tobě sluší doma, však tě rodiče později
také někam jinam na zkušenou dají; ale oba naje
denkráte nemůžeme.“ Když pak sestra pořád na to
tlačila, že půjde s ním, a Fr ant i še k se jí zbyt
nemohl, tvářil se po nějaký čas tak. jakoby mu chuť
do světa jít byla zašla; čemužale ani sestra nevěřila,ne
boť. dobře věděla, že bratr po cizině touží. Fra n
tišek dlouho přemýšlel, kterak by do světa odejít
mohl, aby to nevěděla s e str a, která mu ale byla
ustavičně za patama, že se bez ní nikam ani lmouti
nemohl. =

Jedenkráte šli spolu jako vždycky do kostela.
Na cestě rozmýšlel František, jestli by své sestře
nemohl nějak z kostela upláchnout, a umínil si.
že to vyvede. Sestra stala v kostele mezi ženskými.
František 'mezi mužskými. Sestra se na něho pořád
dívala, že nemohl nikterak ujít. Konečně se ale po
čala z knížek modlit. František vyšel z kostela
a upraš o v al co mohl k lesu. Byl juž hodný kus
cesty od kostela a tu slyšel za sebou hlas: „Můj
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drahý bratříčku Františku! Počkej na mne, abych
tě dohonilal“ František se ohlédnul a viděl
k velké mrzutosti své sestru, která celá udychaná
za ním běžela. Byla ještě hodný kus za ním. Ne
zůstal stát, ale utíkal tím více k lesu a myslil si:
„Tentokráte ti přece musím ujít. jen co bych se do
toho lesa dostal: tam mne více nenajdeš.“ Do lesa
sice doběhl, ale byl celý upachtěný a upoeený; ne
mohl dale běžet a proto se schoval do houští. Tu
běžela i sestra, nemohla juž také dále, proto si
sedla, plakala. volala Fra ntiš ka, prosila, aby jí
neutíkal. ale se jí okázal. František nedaleko
v houští naslouchal ji, a rozmýšlel: „Co mám nyní
dělat? Neukážu se. jí, bude bčdovat a mne po lese
hledat. Může někam zabloudit. a buď hladem zhy
nout. anebo ji lítá. zvěř roztrhá. Jestliže se jí ale
okáži. nezbavím se jí více; bude chtít se mnou cho
dit. Než bych ji ale nechal zhynout v lese tomto.
budu přece moudřejší, když se jí ukážu, & budu ji
přemlouvat, aby šla domů.“ Ozval se jí tedy a vy
šel z houští k ní. F ran ti š ka radostně chopila se
bratra svého okolo krku a volala: „Nyní tě, bratříčku,
do smrti neopustim. a budu s tebou chodit kam
koli ty půjdeš až do smrti.“ Bratr jí to všelijak
rozmlouval a řekl: „Ale sestro, považ, co chceš dě
lat a do jakého nebezpečenství se vydáváš. Mužský
juž se spíše tím světem prot—lučenež ženská, a vy
stojí kolikraite hladu. žízně, zimy. horka až hrůza.
Kolikráte musí s divokou zvěřízápasit; padne třebas
zbůjníkům do rukou. musí v noci pod širým nebem
přenocovat, mezi všelijakými lidmi se potloukat. Po
važ, jaké jest to nebeZpečenství, obzvláště pro žen—
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skou! Drahá. sestřičko, máš—limne rada, jdi radši
domů a řekni našim milým rodičům, že jsem se pu—
stil do světa, a že až něco zkusím, zase domů se
navrátím a tobě ňáké krásné věci přinesu.“

Na to sestra: „P 'avč proto tě, bratře, neopustim,
že tě velice milují.“ Když si to tedy vymluviti ne
dala a pořád jen s bratrem jít chtěla, řekl konečně
F r antiš ek: „Když tedy mermomocí sebou chceš
jít, a já. se tě zbavit nemohu, tedy pojď“

Sli a šli pořád lesem, a po celý den neviděli
ničehož, jenom lítou zvěř sem a tam přebíhat, a di
voké ptactvo po stromích lítat; po človčkovinebylo
nikde ani stOpy. Večer se přiblížil. a oni musili
v lese přenocovat. Udělali si oheň, u kterého si
lehli & přenocovali. František spal dost. ale Fran
tiška nemohla usnouti; nebyla na takové přenoco
vání uvykla; a když započala trochu dřímati, pro—
budil ji hukot divoké zvěře a sov. S bolestí dočkala
se rána. Chtělo se jim “oběma jist. František vzal
pušku a řekl sestře: „Stesti-o,počkej zatím zde. a já
půjdu, abych ňákou zver zastřelil, bychom měli co
pojíst.“ Sotva se byl F r a n ti š e k nějaký kus cesty
vzdálil, běžel sr nec, on na něj hrochl a srnec
se v krvi válel. Vzal srnce na rameno, a chtěl k své
sestře odejít, aby ho upckla. Tu ale vystoupi z houští
černý chlap a řekl mu: „He, mládenče, dej
mně toho srnec!“ František se toho celéhočer
ného chlapa ulekl, a co měl dělat, z velikého strachu
dal mu srnce, a byl ještě rád, že mu ten černý
chlap neublížil. Chlap vzal srnce na rameno a ode
šel. F r a n t i š e k šel jinou cestou a myslil si, kdyby
z dvojky své jiného srnce pro sebe a pro sestru za—
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'střelit mohl. Sotva několik kroků udělal, volal na.
něho černý chl ap: „He, mládenče,vrať se ke
mně !“ František se znovu ulekl, neboť byl juž rád,
že čern ý chl &p ho nechal na pokoji, a teď se
zase musil k němu navracovat. Když k němu přišel,
řekl chlap: „Já toho srnce nechci od tebe zadarmo,
ale. žes byl tak hodný a beze všeho rcptání mi ho
dal, tuto si vezmi ten černý pás, nos ho pod košilou
na těle, ale to ti povídám, ať se to nikdo nedozví;
proto se o pásu žádnému nezmiňuj, ani rodičům,
ani sestře, ani nejupřímnějšímu přítelovi, slovem:
žádnému“ Na to šel černý muž svou cestou.
F r a n tiš o k zašel do houští. tam se svlékl a dal
si pás na. tělo; zase oblckl se a dobře si zapama
toval, co mu ten čer ný 111u 2 řekl. Chodil po lese
u. hlídal, aby něco střelit mohl. Netrvalo to dlouho,
hned měl srn c e. Vzal srnce na rameno a chtěl
k sestře. odejít; ale jak se podivil. když mu srnec
zdál sc býti lehký jako pírko. Fra 11tis ek ne
věděl, co to má znamenat. Rozmýslcl o tom. až pak
mu napadlo, jestli ten p ais mu tu sílu nedává. že
mu u k r ut. á n s k ý s r n c c připadá jako pírko.
Položil srncc na zem a chtěl se o tom přesvědčit;
chopil se tlustého buku &hned ho vyvrátil. ,.I to je
tuze dobře, to musím za tukový dar černému muži
se poděkovat, až se s ním zase seidu.“ Teď vzal
celý buk na jedno & srnce na druhé rameno a šel
k s e s t ř e.

Když ho sestra uviděla, že takovou tíž na ra—
menou nese, tuze se tomu divila. On pak jí ničeho
neřekl. odkud takovou sílu dostal; ale naporučil,
aby udělala oheň a s r nce upekla. O koleno buk
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přelomil a nadělal z něho dříví tak, že při velikém
ohni vsrnce upekli. a co nesnědli, s sebou vzali.

Sli pak pořád lesem a pustinami dále. Najeden
kráte uslyšeli hrozně naříkat a volat: „Pomozte,
pro Boha pomoztel“ Hlas ten byl ale vzdálený, a
proto si pospíšili, a šli tam. odkud hlas ten vychá
zel. Cim blíž k místu tomu se přibližovali, tím větší
byl hlas ten a veliké naříkání. Když až k samému
místu přišli. viděli tam velikánský pleskatý kámen a
připadalo jim, jakoby to naříkáni a o pomoc volání
pocházelo ze země pod tím kamenem. F r a nt i š e k
odhodil kámen a pod ním byla hluboká díra do
země. Teď vycházelo ještě větší naříkáni s jámy té:
„Smilujte se a vytáhněte mne !“ F r a n t i š e k ulo
mil vysoký sm rk, odtrhal z něho haluze, jako když
se peří (lrhne, strčil ho do jámy a volal dolů: „Tak
se tedy chytni za ten smrk, a já tě vytáhnuf' Z důlu
vyšel hlas nahoru: „Juž se držím. táhněte“ Fran
tišek postrkoval sm rk výš a výše, jako když se
putna vody na háku ze studně vytahuje, a vytáhl
hrozitánského o b r a na horu. Ob r měl velikou ra
dosť, že z jámy vys-el, a děkoval Františko vi
za tak veliké dobrodiní a řekl: „Pojďte oba se mnou
a já vás zavedu do jeskyně, kde budeme mít po
krmu a nápoje všelijakého hojnost; tam budeme
pospolu dobře živí.“ Sli a všickni tři usadili se v je
skyni, kde bylo všeho dost, nač si jen pomyslili.
Byli tam dlouhý čas v svornosti a spokojenosti živi.
Obr s Fra ntiške m, z kterého se časem udě
lal krásný mládenec, chodili pilně po honbě a Fran
tiška, která rostla jako z vody a krásnou pannou
se stala, jim doma hospodařila a kuchařila.
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Když tak dlouhý čas pokojně pohromadě dobře
se. měli, oblíbila si F r a nti ška toho o b ra, a
on.) se mu také líbila. Tu zacalo \ srdci její jakési
zášti p ro t-i b r atru pro nic a za nic růsti, ačko
liv Františe k sestru svou pořád stejně po bra
trsku miloval. Zášť ta byla konečně tak velká, že
bv se byla sestia rada su'eho brama sprostila. aby
si pak mohl.! obra za manžela \zít a sami bez

„hratra v jeskyni přebývat. llekla to když F1 anti
š e k si jedmkráte sim \\ šel. o b) o v i. a nauiděla
ho, aby l) r atr a jejího zabil. Ačkoli ji ob r tuze
miloval, přece toho se zhrozil. co ona žádala a pra
vil: „Kterak já ho miižu zabit? Vždyť on je můj
největší dobrodinec! Nevíš li. že mne vytáhl zjámy,
v které bych byl zahynul ?“ Když ale ona pořad na
něho dorážela a pokoje mu nedala, jen aby bratra
zabil, řekl: „To neučiním ; ale dám ti radu. Dej se
do nemoci. .) on tě bude obsluhovat a po \šecko
ti půjde, co bys žádala a co by tebe uzdraviti
mohlo: \ždyf té tuze miluje. liekni mu. že b\ tě
uzdravilo \lčí mleko; on ti pio ně půjde a vlčice ho
roztrháf 'l'vn dobrý nápad se ji líbil. Proto se
dala hned do nemoci, a když Františ ek přišel,
naříkala. že ji všecko boli, a lehla do postele. Fran
tišek ji litoval a ptal—sejí, co by troufala, že by
ji uzdravilo. * „Oh bratříčku,“ řekla, „mně jeden
k).ite povídala naše maminka, že prý mléko \lčice
n):i [)10 všelijakou nemoc býti dob1é;neopatřil b_vs
mně ho.*“ B) atr odpověděl: „I od srdce rád,
kdybych snad na kraj světa pro ně jít aneb zahy—
nout měl, jen kdybych o nějaké vlčí jámě věděl.“
-——_.,I0 to není žádná starost,“ řekl ob r; „to já
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vám hned jednu okážn.“ F r a 11ti š e k byl hned po
hotově, vzal hrnec na mléko a šli. 0 b r mu ukázal
vlčí jámu, a vrátil se domů. Fran ti ška byla juž
tuze ráda, že se teď b rat ra sprostili, a že budou
sami; ale to se tentokráte ještě nepodařilo. Když
F ranti š e k k vlčí jámě přišel a do ní nahlédnul,
dávala \'lč ice mladýmprávě pit. Jak F r a n ti ška
zahlédla, jako litá vyhoupla z diry na něho, klekla
před ním a lizala mu nohy. František ji podojil
a s mlékem odcházel. Vlčice se ho ale juž nespustila
a jako věrný pes šla vedle něho. Obr 3 F ran
tiš kou sedělipřed jeskyní, a když Františka
uviděli, že nese hrnec mléka, a vlčice že jde
vedle něho, honem utekli do jeskyně a obr povídal
F'rantišce, ktera hned do pcstele lehla a jako
nemocná. se stavěla: „Vždyť já, jsem ti to povídal,
že s ním snad nic nespravime. a že když umi takové
stromy lámat a takovou sílu má, i mléko od vlčice
přinese.“

František jich před jeskyni neviděl.a proto,
když s mlékem a s vlčioí, která. se pak od něho více ne—
hnula a všudy s nim chodila. do jeskyně přišel, šel
hned k posteli své sestry, dal ji vlčí mléko a řekl:
„Tu máš, milá sestrn, co žádáš.“ Františk a mléko
vypila a uzdravila se. Inu arciť, když jí nic nescha
zelo, jak by se nebyla uzdravila?

Františku to mrzelo, že se jí to nepodařilo.
Proto naléhala po nějakém čase zase na obra, aby
bratra jejího zabil. Obr' ale. řekl: „To já svému
největšímu dobrodinci udělati nemohu; ale dám ti
druhou radu. Dej se zase do nemoci, a když se tě
bude ptát, co bys žádala pro uzdravení, řekni:
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,Mléko medvědicel' On pro ně z lásky k tobě půjde
a když ho vlčice neroztrhala, snad to udělá m e_dvě
dice, proto že jest zvíře lítější a silnější než v 1
či c e. Ale nevím, jestli i odtamtud mléko nepřinese“.
Stalo se, jak o b r byl poradil. F r a n ti š k a se
dala do nemoci, a když se jí bratr ptal: „O čem
troufáš, nejmilejší sestro. že by tě uzdravilo ?“
Sestra: „Slýchala jsem, že má býti mléko medvě
dice tuze dobré pro všelijakou nemoc; nechtěl bys

'mnč ho, bratříčku.přinésti“ František: „O jak
bych nepřinesl, mila sestro! Kdybych pro ně Bůh ví
kam jíti měl; pro milou scstru nic těžkého.“ Obrá
til se k obrovi a řekl: „Víte o nějaké jámě med
včdíZ'“ -— „Víml“ ——„Tak mi ji ukažte.“ Fran
tiš e k vzal hrnec a šli. Vlčice šla také s ním. Obr
mu okázal jámu medvědí a vrátil se domů. Pravil
Františce: „Mila brachu, nespravíme s ním, tuším,
nic. Vlčice šla s ním, a jak on je silný, medvědice
mu nic neudělá a vlčice bude mu pomáhat.“

Když František k jáměmedvědípřišel a tam
nahlédnul, pravě kojila stará. několik mladých. Jak
Františka spatřila, vyhouplajako posedla z jámy,
jakoby ho chtěla roztrhnout. Zarazila se ale, lehla
mu k nohoum a nechala se od něho podojit. Když
František mlékodojeskyněodnášel,medvědice
nespustila se ho více, šla mu po pravém a vlčice po
levém boku jako dva věrni psíci. Když ho z jeskyně
přicházeti uviděli, řekl o b r k jeho sestře: „Milá
brachu, s tvým bratrem nejsou žádné žerty; vždyť
jsem to povídal, že přinese mléko, a k tomu ke
všemus ním medvědice ještě jde.“ František
dal mléko sestře, a řekl: „Tu máš, má nejmilejší!
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sesti—o.,co jsi žádala, medvědí mléko; troufám, že se
po něm uzdravíš“ Fra nti ška mléko vypila &bylo
jí lépe, proto že jí nic nescházelo. Vstala a mrzela
se, že to zase nešlo, ačkoli se stavěla, jakoby bratra
nejupřímněji milovala.

Trvalo to zase nějaký čas. až opět prosila obra,
aby bratra se světa sprovodil. () 1)r ale stál na
svém, odpíral a řekl: „Jak bych ja se proti svému
dobrodinci tak prohřešiti mohl? Ale dám ti ještě
jednu radu. udělej se zase nemocnou a pošli ho pro
mléko lví. Jestli lvice, kterájest- horší než vlčice
a medvědice, lio neroztrhá.,potom juž sam nevím,
co bych ti poradil. Františka se tedy zase jenom
na oko roznemohla, a když ji bratr všemožně ob
sluhoval a jí se ptal, co by jí chutnalo a po čem,
by jí ulevilo, řekla: „Bratříčkul Vím, že dobrý jsi;
proto mně zajdi pro lví mléko.“ „I s radostí rád.“
bratr odpověděl, vzal hrníček a žádal o b ra, aby
mu nějakou lví jámu okázal. což se také stalo.

Obr se navrátil domůařekl F rantišce: „Věř
mně, že zase přijde domů a mléko přinese.“ Tak se
skutečně stalo. Když přišel k jámě lvi a lvice mladé
krmila, vyskočila jak ho viděla v největší zuřivosti
z jámy, a zdálo se, že ho na cucky roztrhá. Ale ne.
nýbrž lehla si k jeho nohoum, nechala se pokojně
jako kráva podojit, a když F rautišek mléko od
nášel a k jeskyni se ubíral, šla vedle něho, jako
věrný pes.

Teď měl František tedy tři zvířata okolo
sebe: vlčici, medvědici a lvici, kterého nikdy
neOpustily a pořád a všudy s ním chodily. Když
o b r Františka ve vzdali k jeskyni přicházet uviděl,
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hned to šel F r a ntišce zvěstovat a řekl: „Na
darmo ho k zuřivým zvířatům posýláš, aby pod je
jich zuby zhynul. Juž jde zase s mlékem lvím a
lvice s ním, jakož i vlčice a medvědice.“ F ran
tiš ka (liv zlosti nepukla a řekla: „Nezbudenic ji
ného, než to. že ty sám ho musíš, zabit.“ Obr:
.,Ale, co myslíš? Jak pak ja svého největšího dobro—
dince mám zabit! A kdybych toi chtěl. vždyť on je

_ještě silnější než já., a nejsou s nim žádné žerty.“
Mezi tím přišel František s mlékemlvim a po
dávaje ho sestře. řekl: „Tu máš milá sestro, co si
žadáš, mléko od lvice; tuším, že se jim občerstvíš
a uzdravíš.“ Ona mléko vypila a uzdravila se, když
jí nic nebylo; tu arciť snadno okřát.

Když mnoho časů tam pohromadě byli a ve
Františce to pořád vřelo. anaž jen na smrt!
svého hodného a upřímného bratra myslila, a kdy
koli z jeskyně odešel. a ona s ob rem sama byla,
ustavičně na něho doléhala. aby bratra se světa ně
jak přivedl; řekl konečně o 1)r: „Nyní mně něco
napadá.; jestli to nezpomůže, juž ti nemůžu žádnou
radu více dát. Slyš, co ti nyní řeknu: Hodně daleko
odtud jest veliký skelný zámek, a tam jsou moji
dva bratři, ještě silnější obři než já., a naše matka.
Ta jest (:a r o d ěj n i c e. Moji dva bratři a já ukradli
jsme princeznu královskou z daleké země, až z Por
tugalu. a přinesli jsme ji tam do toho našeho
zámku. Já. jsem byl ale nedlouho na to od králov
ského vojska, když jsem se jedenkráte sám od zámku
hodně daleko zalundal, chycen, a pro tu krádež do
té jámy vhozen, z které mne tvůj bratr vytáhl. Vo
jáci položili na jámu ten veliký pleskatý kámen,

KULDA IV. 8
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abych nemohl vylezt a v díře hluboké zahynul.
U zámku toho, kde jsou moji bratři a matka, jest
velikánská zahrada a v ní mnoho ovoce, především
překrásnájablka. Vzahradě té nebylaještě mimonás
a matku naši žadná noha lidská-: jest obehnána plo
tem ze samých vysokých železných kolů. které mají
hroty z ocele jako meč ostré; vedle zámku pak
teče velika řeka jako Dunaj, na které se převážejí
lodě sem tam. Dej se tedy do nemoci a řekni bratru
svému, Že bys ráda nejaka jablka z té zahrady. Un
tam půjde a moji bratří ho u be zdu ší a pakli
by se i to nepoštěstilo, má matka mu učaruje.
Františka (lala se do nemoci, a když se jí její
bratr tázal, v čem by jí posloužit mohl, řekla z,. Do
stala jsem chuť na stromská jablka ze zámecké za
hrady, kterou ti obr ukáže, tam tedy jdi a né
kolik těch jablek přinesf ["r a n t i š e k hned žádal
obra, aby mu zámek a zahradu okázal. což on
velmi rád učinila Fran t iš k o ví s jednoho kOpce
zámek okázal.

František došel k zámku se svými třemi
zvířaty; viděl veliké skleněné zámecké stavení. za
.hradu a s druhé strany velikou vodu ; avšak človíčka
v celém okolí neznamenal. Hledal dveří k zahradě,
ale těch nikde nebylo. Vytrhl několik železných kolů
z plotu šel do zahrady a hodně mnoho jablek na
trhal. Když juž se nazpátek až k plotu navrátil,
dohonili ho obří, a jeden z nich hodil po něm kla
divem, ale netrefil ho. Fra ntiš ek ale honem vy
táhl kůl z plotu, praštil jím po obrovi & zrovna ho
zabil. Tuť přiběhldruhý, chtěl Františka po
razit, ten ale o bra popadl \" půlí a praštil jím
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o železný plot tak nerázně, že z něho hned střeva
vylezla. Na to řekl ku svým zvířatům: „Zvířata,
doneste tyto dva chlapy tamhle na břeh té \ody,
pospěšte si, a teď půjdeme se podívat do zámku.“
Šli po schodech nahoru. a když přišli k prvním
dveřím zaklepal F r antiše k a ženský hlas se
ozval: „Vstupte.'“ Byla tam stará babaa ta F r an—
tiška velice vlídně p i\ítala. Hekla: „A pěkně \i
tam; to mne těší; toto jsou vzácní hosti; prosím
jen dále do \edlejší sednicef Juž chtěl F rantišek
iít, tuť ale řekla mu lvice: „Pane můj, neposlou
cliej lživých slov této báby, a nechoď do vedlejší
sednice; ona by tě tam přičarovala. V této první
sednici nemá ještě tě moci, v té druhé ano.“ F ran
tišek se tuze podivil, že z víře promluvilo a ho
tak starostlivě varovalo; proto řekl lvici: „Ale po
divná to věc, proč ty. milé zvířátko, dnes tak upřímně
ke mně mluvíš, kdežto jsem já tebe ještě nikdy mlu—
vit neslyšel.* \'šecky tři skočte po babě a roztihejte
ji na diobty, ať z ní ani kostky 1:.“ezbude Sotva že
to vyřzekl skočil) \ lčice. medvědice a lvice
po babě, a cancoury z ní lítaly. V okamžení nebylo
po babě ani památky, ani kůstky, ba, itu krev z ní
na podlaze zvířata vylízala.

Na to se ohlížel František po sednici a na
lezl na stěně viset devět klíčů. Vzal je a zkoušel,
který z nich otevře dvéře do vedlejší sednice. Při
třetím přišel na pravý, otevřel, a uviděl v sednici té
všelijakéčarodějnické nářadí. Z té šly
dvéře zase do jiné sednice; otevřel zase jedním
z těch klíčů, a tak to šlo až k sednici deváté. Tu
otevřel 'klíčem devátým, a tam seděla ona ukradené.

„_ B*
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prinťcezna z Portugalu. Byla smutná' a bledá jakosmr .
Když tam František vkročil,zvolala na něho:

„Oh, tenkrat je s tebou zle! To jsi přišel do krás
ných rukou! Vidím, že tě to samé potkalo, co mne.
Jako mne ti dva holomci a ta stará, baha utrápí až
do smrti, tak se bezpochyby povede i tobě.“ Na to
ji ale František odpověděl: „Potěš se. ztrápena
panno! Ti všickni tři juž odpočíva'í!“ Panna se
nad touto řečí sice zaradovala, nec itěla však tomu
uvěřit; proto ji vzal František za ruku a řekl.'
„Pojď se tedy přesvědčit, že mluvím pravdu.“ Když
přišli do první sednice, řekl: „Tu byla stará čaro
dejnice od těchto mých věrných zvířat roztrhána,
jak tudy vidíš na zakrvácené podlaze a tuto na těch
několika cancourech ze šatů. které měla na sobě a
z pozůstatků střevíců.“ Ted přistoupil s ní k oknu
a ukázal na břeh řeky a pravil: „Tamhle odpočívají
ti dva hranáči“

Panna byla radostí jako bez sebe, vroucně dě—
kovala svému vysvoboditeli a plakala slzy radosti.
Šli pak Zpátky, usadili se v jednom pokoji, zvířata
jim lehla k nohoum a panna Františkovi vypravo—
vala: „Já jsem jediné dítě krále Portugalského. Můj
otec chtěl mně iuž království odevzdat a na svůj trůn
.mne posadit, on pak chce na pokoj jít. Juž bylo na
tom, že budu za nástupnici a královnu korunována.
Tu pak se stalo, že jsem jedenkrate šla sama na
procházku vedle naší veliké řeky. Jela tam černá.
loď po vodě, ohromný jeden chlap vyskočil z lodi.
která u břehu ploula na břeh, a jako hrušku hodil
mne na loď. A kdo byl na lodi té? Ta stařá bába
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& její tři synové, o bři, ti dva, kteří tam na břehu
leží, a ten třetí, nejmladší z nich, ale i nejhodnější
se ze zámku jedenkráte vytratil a žádný, ani bratří,
ani matka se o něm více nedozvěděli. Od té doby
jsem juž zde v tomto žaláři, a zajisté nevydržela
bych to juž dlouho, kdyby tě sám Pán Bůh sem ne—
byl poslal. Královský trůn mne tedy čeká, ale národ
můj bude chtít mít také krále, nejen královnu . . .

,a tu se zarděla & dívala se do země- —- Fra n
tiškem to také jaksi trhlo; krev se mu hnala do
hlavy, a on byl celý jaksi pomatený. Po nějaké pře
stávce chopila se královská dcera křečovitě ruky
Františkovy, podívala se mu lahodné do očí a řekla:
„Směla bych prosit o ruku svého vysvoboditele z to
hoto žaláře, v němž jsem za. živa byla pochována?“
Fran tiškovi bylo při tom, on sám nevěděljak;
brzo sladko, brzo úzko okolo srdce; „ne“._ nechtěl
říci, „ano“ si netroufal říci proto. když princezna.
na odpověd jeho pořád ještě čekala, pravil: „Na—
před musím jíti domů a svou sestru uzdravit; & až
za osm dní přijdu, bude „ano“. Na to přislíbili si
věrnost, a František pravil, že jistotně přijde,
aby těch osm dní na něho čekala.

Necháme ji tedy čekat, a půjdeme s Františkem
do jeskyně, a podíváme se, co tam obr s Fra n
tiškou dělajía co se pak s Františkem
stalo.

Když si František s tou princeznou slovo
dali, sebral se se svými zvířaty a šel ze zámku zahradou,
tam tudy, kudy tam vešel, a'jablka pro sestru nesl. Když
přišel na břeh té vody, kde ti dva mrtví obři leželi,
řekl zvířatům: „Hodte je do vody!“ Což se také
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stalo. Šel zamyšlen svou cestou. Brzy měl na mysli
královskou princeznu. brzy svou nemocnou sestru.
Zdálo se mu., že miluje obé stejně. Sestra však ba
vila se dobře s obrem, a na svého bratra ani ne
zpomněla. leda že juž je mrtvý, proto že tak dlouho
nepřicházel; a to ji bylo právě vhod. Zatím se.velice
zmýlila. Obr byl na honé a ona sama doma právě
toužila po něm a myslila. aby juž radši přišel domů
a tu on celý udýchaný přiběhl do jeskyně a zvolal:
„Bratr tvůj juž se zvířaty svými jde a nese plný
pytel stromských jablek na ranu-ně. Já jsem ho
zdaleka přicházet viděl. a proto běžím. abych ti to
oznámil. To vi sám Bůh. co je to za divného člo
věka; on snad musil mé bratry i matku zabít.. sic
by se byl nena\'rá.til.“ Do Františky jako když
hrom nhodí. málem by byla omdlela, tak že ji obr
do postele položiti musil. V tom přišel František
do jeskyně; sestra ho \lidné přivítala. a on podával
jí jablka a řekl: .,Tu máš. má mila sestro. čeho
jsi žádala jablka ze zahrad\ zámecké; natnhal jsem
jich ze všelijakých jabloní.“ ()na jedla a uzdravila
se. když jí nic nebylo.

František lllČOllOo tom lievypravoval, jak se
mu v zámku vedlo a kterak k jahlkům přišel. Obr
se tuze tomu divil. jak v zámecké zahradě obstál
a že se navrátil. Ptati se ho ani on ani Fr an tiška
netroufali. Když pak z jeskyně poodešel, ptal se
obr Františky. jestli její bratr měl tu silu juž od
narození. od maličkosti? Načežmu F rantiška od
pověděla: .,I Bůh uchovej; vždyť ja jsem jím koli
kráte uhodila o zem.“ Tu pak ji obr navedl, aby
z něho vytáhla, jak k té síle přišel, a aby mu ne
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dala spíše pokoje. až by ji to svěřil a při tom po
dotkl: .,Jai.nepochybuji, že ti to řekne; vždyť tě má.
tak tuze rád“.

Když František domů přišel a obr pod ja
kousi záminkou odešel. řekla sestra k bratrovi:
.,Ale bratříčku! Tak se máme rádi, a ty jsi mně
ještě nesvěřil, jak jsi přišel k takové síle? Jestli
mne Opravdu po hratrsku miluješ, řekni mi to; obr
to nebude slyšet; není doma, a já. mu to a nikomu
jinemu do své smrti neřeknu.“ František uvěřil
slovům lichotivým své falešné sestr , proto že ji
Opravdu z celého bratrského srdce miloval, a se vším
sv ]í .sVěí'Íl.

Sotva že 7. jeskyně poodešel a obr domů se
navrátil. vypravovalamu Františka všecko. co od
bratra slyšela. .,.-\ha!* zvolal obr, „tak jest to ta
kové! To ho musime o ten pas připravit.“ Ja vyna
leznu byliny. a ty mu uvař polévku, a ty svařené
byliny dáme do ní; na to on tvrdě usne a my mu
pás odepuemef Tak se také stalo. Obr nahledal
v lese bylin.a Františ ka pravila k bratrovi svému:
.,l'vařím ti trochu polévky, bratříčkul“ Br ati" to
rád slyšel. nebo z toho soudil, že ho má, ráda. a
řekl: „l'rávě mám chuť na polévku.“ Za malou
chvilku přinesla mu polévku, do které přimícbala
šťávy z těch bylin; a když ji František vypil,
padl do hlubokého spaní. Ona ho svlékla. pas ode
jmula. dala ob rov i. a opět jej ohlekla. Obr si při—
pnul pás na tělo, a ta tři zvířata: vlčice, med
dvédice a lvice, byla hned u něho a. od Fran
tiška odstoupla.
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Když se F r anti sek z tuhého spaní probudil,
řekla mu sestra: „Bratříčku,pojď půjdeme trochu
na procházku.“ F rantišek. který svou sestru tak
tuze miloval, že jí ničeho odepříti nechtěl, šel hned.
Obr odešel, jak si pás připjal hned na hon a zvi
řata s ním. Františ ek sice pozoroval, že tento.
kráte zvířata &ním nejdou, když byl se sestrou na
procházce; ta však mu řekla, že jim dnes (lala
hodně žrát, a že až posud žerou; proto si toho hrubě
nepovšiml. a necítil. že na těle nemá žádný p a s.
Františka vědě-lao jedné lví j am ě. která byla
hluboko do země; pořád šla tou cestou k ní. a
F rautišek proto. že nic zlého netušil, šel pořád
vedie své sestry. Když k jámě- přicházeli, vedla ho
vedle samé jámy. drcla celým tělem do něho, a On
ubohý slítl do ní. Proto ale, že byl obratný. zachytl
se za jakýsi klomen a chtěl vylezat: ale pozoro
val, že jeho síla je ta tam; přece však vyškrabal
se na horu. a tu ještě docela nebyl venku. vyloupla
mu bezbožná sestra obě oči a teprva ho jak se patří
do jámy strčila. tak 'že František hluboko padl
až na dno. \'eta po něm; tenkrát juž byl s ním ko
nec. Františka běžela plna radosti k jeskyni a
zvěstovala obrovi, který juž se zvířaty z honu byl
doma. že se konečně svého bratra zbavila, a řekla:
.,leoupla jsem mu obě oči a do hluboké jámy lví
jsem ho shodila, tam nešť zhjne jako pes, a my ted'
budeme jako svorni manželé živi.

Teď necháme Františka v jámě lvi bez
božnou Francku v jeskyní a podíváme se, co ta
princezna královská z Portugalu v tom zámku dělá..
Když František ze zámku od princezny odešel,
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dívala se z okna za ním tak dlouho, až se jí v lesích
ztratil. Myslila pořád jen na něho a osmého dne se
ani dočkatí nemohla. Těch osm dní, co na svého že—
nicha čekala, trvalo jí tak dlouho. jako osm roků,
a také by byla z toho zámku se ráda dostala ke
svým rodičům královským. Osmý den přišel a Fra n
tíška zde ještě nebylo. Co to? On nejde! Stála po—
řád u oken, od jednoho přecházela k druhému; ale
nadarmo! Bylo ji teskno. Cekala druhých a ještě
jedněch osm dnů; plakala bědovala a pořád smutně
volala: ,.On je nehožtik! On je nebožtík!“

Po řece. která okolo zámku tekla. jezdívali,
plavívali se také kupci z l'ortugalu; převáželí všeli
jaké zboží. Když se svého Františka dočkat ne—

Amohla. umínila si, že půjde na břeh, a až by nějaký
kupec z její země domu nazpátek jel. že ho bude
prosit, aby jí vzal ssebou. Právě viděla ve vzdali
plavit se lodi kupecké dolů k Portugalu; a když se
k zámku blížily. vzdalovaly se ho a plan-ilyse až vedle
samého protějšího břehu; nebot jim ti obři dělali
tuze zle, a lodí okradli; proto se lodníci a kupci
vždycky tohoto zámku báli. Princezna však bílým
šátkem pořád na ně kývala a je volala. Lodi se ale
pořád ještě zamku stranily. Když pak řiditel lodi
dalekohledem. takovým sklem, jímž se daleko vidí, ii
pozoroval,a ani obry, ani čarodějnici nikdene'
znamenal, zahnula loď jedna k protějšímu břehu a
zarazila, kde princezna stála. Ostatni lodi čekaly:
až jakou zprávu jím ta lod da. Ku ec na lodi té
byl právě z hlavního města Portugalského, z Lisa
bonu, kde král, sídlel. Ačkoli princeznu doma znal,
přece ji nyní poznati nemohl; tak vypadala utrá
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pená. Kupec & lodník se ji ptali, co by chtěla .\ co
zde dělá,) \ačež ona se ptala, jsou--li z Pontugalu.)
„Jsme“ _byla odpověď. ()na: „Když tedy jste, budete
vědět, že se princezna a vaše mladá. královna ztra
tila.“ Oni: „Arciť že víme, král rozeslal celé své
vojsko, aby ji hledalo, avšak ani stepy po ní ,jenom
jednoho obra chytli a ten se přiznnal, že on byl také
mezi těmi, kteří jiukradli. ale kam ona sama. přišla,
nechtěl pro živý svět, \'yzradit. a proto ho vojsko
v jakémsi lese do hluboké jámy hodilo a diru ve
likým pleskatým kamenem zakrylo. () královské prin
cezně nemůže se však až posud nikdo dozvědčtif
Na to řekla. ona: „To jsem, milí lidé' 151. Od tři
obrů a jejich matky čarodejnice byla jsem na. loď
dána a sem do tohoto zámku zavezena, kde jsem
v otroctví žila. Jeden z obrů se skutečně ztratil. &
to bude ten, o kterém jste tuto pravili, ti dva druzi
jsou zabiti a do vody vhození a carodejnice od lí
tých zvířat sežrána. Ja jsem tedy \'ysvohoznna.
Budte tak dobří, vezmete mne domů k mým rodi—
čům.“ Teď teprv si ji k u [)e c povšimnul a na velkou
radost, svou ji poznal. že jest to skutečně- kr "
lo vská d e era, kterou rlohře znával. Zajasali
všickni lidé, kteří na lodi byli; dalo se znameni
ostatním lodím. aby připlouly a radost a veselosti
nad nalezenou nastávající královnou byla všeobecná.
\'šecko lidstvo z lodí vystouplo na břeh a nemohli
se dost vynadivati na svou nalezenou kr:|l0\ nu která
pak pravila: .,Já jsem nyni paní nad celým tím zám
kem, kde jest ohromné bohatství na všech vecech
na které si člověk pomysliti může. Spíše ale, než odtud
odplujeme, odešleme na lehké loďce posla napřed, aby
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mým rodičům zvěstoval, že jsem vysvobozena, &aby
mne čekali, že s vámi přijedu domů.“ To když se
stalo, řekla dále: „Někoho zde nechte u lodí a vy
ostatní pojďte všickni se mnou do zámku, a vezměte
si každý odtud, co se vám bude líbiti & co lodě
vaše unesou.“

Šlo se do zámku & všecko se b'álo & na lodě
náložilo, až se skoro potápěly; & když již se více

' naložiti nemohlo. odplouly lodě s králov'skou prino
eezkou odtud.

Když napřed odeslaný posel do královského
města. přijel, odebral se rovnou cestou ku králi &
oznamoval, že princezna co nevidět přijede. Kdož měl
větši radost než k 'ál á k r álo v na, že se jejich
dcera nalezla! Král dal příjezdprincezny celému městu
kanony oznámiti, vojsko vytáhlo &s velikou slávou se

. jelo na. fodích princezně naproti. Loď a lodičky se
na vodě jen hemžily. až pak se brzy potkali. Tu
byio ňáké slávy, hudby a. střelby! Celé město bylo
osvětlena. & když se v královském dvoře panstvo a.
okolo ného lidstvo jen hemžilo a veliká královská
hostina. se odbývala, připíjeli \'šickni na, zdraví a
dlouhé panování mladé královny nastávající. Král se
veřejně prohlásil, že korunu královskou složí &.na
hlavu své jediné dcery, (prince neměl žádnéhoJ po—
staví, při čemž k ní řekl: „Teď. dcero. musíš se
také vdátl“ l'ři slovech těcb dala se princezna do
hlasitého pláče & řekla: „O kdybych já zde. svého
ženicha měla! Jinak ale nebudu se vdávati.“ Král
a, všickni přítomní se ptali, jakého ženicha? Ona
odpověděla: „Toho, který mne vysvobodil; s. tím
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jsme si dali slovo, a jestli toho nedostanu, nechci
žádného?

Stali se po něm pOptávky, avšak nikde ho ne
bylo. Proto doléhali na ni královští rodiče a vysoké
hlavy na královskou princeznu, aby si toho či onoho
vzala; ona ale nechtěla o žádném jiném slyšet a
pravila jedenkráte před králem, otcem svým: „Já
jsem si, otče a králi můj, místo koruny královské a
vdávání umíuila něco jiného, a prosím, abys mně
místo koruny toho p0přál.“ Král „A co ?“ ——Pro
sím tě otče,“ promluvila dcera ke králi, „vystav mně
nemocnici velikou, abych tam mohla nemocné ode
všady z celého světa přijímat a obstarávat; neboť
chci svůj život nemocným věnovat.“ Krále to arcif
mrzelo, ale co měl dělat, když jeho milá dcera ko
runu přijmouti a vdávat-i se nechtěla. Vystavěl jí
ohromnou nemocnici. kde se nemocní se všech stran
přijímali, obsluhovali a léčili. Každému nemocnému
byl přístup zdarma otevřen; ano, kdo nějakého ne
mocného, nechť měl neduh jakýkoliv, přivedl. býval
od princezny za to ještě odměněn. Ona pak sama
vládla nemocnici a konala sama nejvíce, ošetřovala.
posluhovala, nasycovala, obvazovala, těšila nemocné
a s nimi se modlívala. Tisícerého „Zaplať Pán Bůh“
se jí dostalo, a čím více nemocným ve dne v noci
sloužiti mohla, tím větší byla její radost; o nať si
nejlepší stránku vyvolila.“

Teď ji ale nechame tam v té nemocnici a 'po—
díváme se, co dělá slepý František v jámě lví.
Když bezbožná sestra svéhoupřímnéhobratra
o zrak připravila, oči mu vyloupla, & do jámy lví
ho shodila, tu teprv poznal ubohý František, jak se
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přepočítal ve své sestře, kterou měl tak za upřím—
nou, jak on sám k ní byl. Hořce plakal nad bez—
hožností její; vědělť, že tenkrát je s ním konec. Če
kal jistou smrťbuď hladem aneb od lité zvěře;
ale přece nezbufal, nýbrž odevzdal se do vůle Boží.
Netrvalo to dlouho a hup do jámy. Byl to lev,
který z honby přišel domů. Když ve svém bytu uvi
děl člověka, jenž má vyloupnuty oči, smiloval se
nad ním, a nejen že mu nic neudělal zlého, ale on
mu hned zakrvácené jamky vylízal, vyhoupl z díry
ven, chytl divokého kance, přinesl ho do jámy,
upekl ho, prackami rozkrájel a s l e p é mu F ran
tiškovi k jídlu podával. Tak krmilo dobré zvíře
Františka po dlouhý čas v jámě. Ale nejen krmilo,
nýbrž i napájelo. L e v ten chodil až k řece, která
okolo zámku tekla, tam čekával na kupecké lodi,
na kterých se mnoho vína převáželo, a když taková
loď ploula, houpl lev do vody, připlaval až k lodi,
vyskočil na ni a pokaždé vzal nějakou bečičku vína;
odnesl ji pak F rant i ško vi do jámy, čípek pra
ckou nebo zuby vytrhl, a tak svého chovance na
pájel. Když kupci zloděje vypátrali, umínili si, že
půjdou za lv em, aby se přesvědčili, kam on vín'o
zanáší? Když k těm místům odplouli, plavili se na
schvál pomalu; neboť dobře lva již na břehu po
zorovali. L ev vykonal obratně svou krádež, a ploval
s bečičkou k břehu. Loď za ním. L e v vyhoupl na
břeh a k u p ci zarazili loď, vystoupli též na břeh.
a proto že le v s nákladem utíkati nemohl, kráčeli
pořád za ním až k jámě. Tu teprv poznali, oč se
jedná a považovali to za velikýzázrak. Lev juž byl
v díře, vytáhl čípek a držel bečičku v prackách tak,
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že F r a ntiše k pohodlně piti mohl. Kup ci se
mu ozvali a řekli: „Co, slepý žebráčku, tu děláš?“
Na to F ra ntiš e k: „Oh, drazí lidé, pomozte mi
z této jámy ven a. smilujte se nade mnou.“ Na to
pustili kupci dolů lánu a pravili: „Chyť se, slepý
žebráčku za tu lánu a my tě vytáhneme.“ Tak se
také stalo, a i lev proto. že se o slepého obával.
vyhoupl nahoru. Když viděl, že mu kupci neubližují
ale litují ho, byl tomu velice rád. Na to řekli kupci
k F ran t-išk o vi: „Ty, slepý žebráčku, půjdeš
s námi; my tě. na. lodi dovezeme až k mim; naše
princezna má velkou nemocnici. kde každého tako—
vého ubožáka, jako ty jsi, radostně přijímá. & oše
třuje.“ Na to jej vedli až k lodi své. Lev za nimi
smutně kráčel; a proto že Se obávali ho s sebou
vzít, popílili si, vystoupli na loď a ujižděli, aby mu
uplouli. Lev ale skočil do vody a ploval za lodí.
Tu se František teprv ptal: Kdepakzůstalo to
věrné zvíře, ten lev, co mne tak dobře opatroval Í“
Když mu k upci řekli, že plove za lodi, prosil je,
aby ho také vzali na loď. ——„A neudělá nám nic?“
ptali se k up ci. „I neudělá,“ odpověděl slepý;
vždyťje to tuze hodné zvířátkon Kupci zarazili
loď a. le v vyhoupl na ni a lehl si zrovna k nohoum
Františko vým.

ťastné přijeli do svého města. a hned odvedli
slepého Fr ant i š ka. do nemocnice,kde ho
princezna tuze dobře a vlídně přijala; lev však se
od něho nehnul; i toho dala princezna dobře opa
trovat. F rantiš kovi sloužila všemožně,ale zrak
mu ani ona, ani žádný doktor nemohl více navrátiti.
Jedenkráte se ho ptala, co a odkud jest a jak k té
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slepotě přišel? S 1e p ý l-'r a n t i š e k jí všecko vy
pravoval. jak já jsem to až posud od počátku po
hádky této povídal. Když to princezna všecko vy
slyšela, zvolala plná radosti: „Aha, takty jsi ten
muj vysvoboditel?“František sebou velice trhl.
To jste, braši, měli teď vidět; to bylo ňáké radosti!!l
František pro samou blaženost zapomenul, že
jest slepým! Na to mu zase prin coz na všecko
na vlas vypravovala. jak se jí vedlo, kd_vž on ze
zámku odešel.

Ještě toho dne poslala svému otcovi králi
psaní, že se bude vdávat. I kdož měl větši radost.
než král sám z toho '! I královna, ministři, ba všiekni,
kteří o tom jen uslyšeli, měli z toho potěšení. V tom
psaní také princezna žádala, aby král poslal pro
ni královský kočár se šesti brůnami, celé komonstvo,
vojsko a on sám aby ji vyjel naproti; že ona z ne
moeniee zrovna se svým ženichem do residence po
jede; a jak z nemocnice vyjede, aby hned z kanonů
se střílelo. Spíše však že jejího ženicha nesmí žádný
vidí—t,až ona v celé své slávě z nemocnice vyjede.
Jak řekla. tak se stalo. Celé město bylo vzhůru a
před nemocnicí hemžilo se na tisíce lidí. Kočár se
šesti brůnami stál v síni; brána byla ale zavřena.
Tu si do něho sedla princezna se s'le'p ýim
Františkem, a lov se postavil vedle kočáru.
Brána se otevřela, bruny vyjely, a bouchaly kanony,
hudba hrála a všickni lidé jako jedním hrdlem vo
lali: „Sláva!“ Sám král a královna volali
s nimi. Ale najedenkráte všecko utichlo, jako když
utne. Tu teprv viděl král, komonstvo a lid, že
ženich jejíjeslepý aošumělýjakožebrák.
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To byl ňáký r á m u s! Ubohý František nevěděl,
co se to děje; neboť mu princezna nic takového ne
pověděla. K r ál a ty v y 5o ké hl av y se zlobili;
někteří lidé kleli, jiní se smáli a opět jiní se divili,
že si princezna takového ženicha vyvolila. Vůz
hned se zarazil, a kdyby snad toho lv a tam nebylo,'
někteří ze zlosti byli by ten kočár na kusy roz
tloukli a ženicha ubili. Při takovém rámusu strašně
zařval několikrát lev, a to bylo znamením pro upo—
kojení lidu. Skutečně nastalo ticho jako v hrobě.
Kr žil a královna se svým komonstvemnařídili,
aby oba z kočáru slezli dolů, což se také stalo.
A tu slavným hlasem řekla princezna: „Slyš, králi,
a královno a celý narode! Tento jest ten ženich,
kterého jsem si vyvolila. Buď toho aneb žádného!
Kdyby jeho bylo nebylo, trápila bych se v otroctví
až podnes, anebo by mne juž více nebylo; snad by
byli psům mou mrtvolu předhodili. Tento však mne
vysvobodil z drápů dvou obrů a jedné čarodějnice.
jak o tom juž víte.“ Král a všecken shromážděný
lid uznávali sice toto dobrodiní, ale aby si vzala
slepého manžela,tomu ani král ani jeho rada
přiložiti nechtěli. I řekla prin cezna k svému že
nichovi: „Obratíme se tedy zase nazpátek do své
nemocnice!“ Po slovích těch šla s Františkem
a lvem, jak pravila. Král pak a komonstvo jeho,
vojsko a veškeren lid rozešli se za největšího ticha,
a každý měl hlavu do země sklopenou.

Když se do nemocnice navrátila, svolala všecky
doktory a milosrdně sestry, které tam byly,
ustanovila tam jednu místo sebe, kterážby v nemoc
nici měla co poroučet, a napomínala všecky, aby
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své povinnosti věrně plnili, ona že na nějaký čas
odejde; aby. až se navrátí, v nemocnici všecko
v dobrém pořádku nalezla.

Toho samého dne vytratila se princezna,
F ra n tišek a le v z nemocnicea nikdo toho ne
pozoroval; proto žádný nevěděl kam. P r i n c e z n &
totiž řekla svému slep ém u ženichovi: „Nezůsta
neme v tomto nevděčném městě, ale půjdeme do
světa. a budeme si někde jinde hledat své štěstí;
a kde se nám bude nejlíp líbit, tam se usadíme a
dáme se sezdat.“ Tedy šli. Chodili sem a tam po
světě dlouhý čas, až pak přišli do hrozitánského
lesa, v kterém princezna. která svého slepého že
nicha vodila. zabloudila. Když juž několik dní a
a nocí v tom lese bloudili, lev jim všelijakou po
travu přinášel a oni po chvilkách pod stromy odpo
čívali, jednoho dne unavení sedli pod kosatý oře
chový strom. Nedaleko od stromu byla hezká stu
dánka. 1"r a n t iš e k slepý posadil se vedle princezny,
lev ležel jim u nohou. Tu poskakovala po haluzích
ořechového stromu veselá veverka. Skočila na je—
den klomen a ten se s ní až na lva ohýbal. Ve
ve rka lv a škádlila, škrábla ho svou pracičkou a
hned zase klomen se vyzdvihl a ona byla ve výšce.
To provozovala hezkou chvilku. Prin cezna se na
to dívala, a měla z toho potěšení, jak veverka
lva umí pokoušet. Lev si toho napřed ani ne
všímnul; nebot mu to bylo, jako když nás moucha
štípne Ale čeho moc, to potom také omrzí. Když
tedy i lva to omrzelo, chtěl v ev erk u za to po—
kárat a pomyslil si: „Když ty mne pořád prackou
škrábeš, já. tě také jedenkrát trochu poškrábnu.“

xunm rv. 9



—130—

Když ho tedy v e v e r ka zase škrábla, natáhl svou
pracku a chtěl ji na tváři pohladit, a také skutečně
pohladil; ale to hladění veverce špatně posloužilo.
Lup! a jedno oko jí vypadlo. Lev jí ho, ačkoli ne—
rad, vyškrábl. V e v e rka skočila s haluze na zem,
běžela k blízké studánce, namáčela pracičku do
vody, a jámku, kde jí oko lev vyškrábl tak dlouho
vymývala, až zase na tom místě zdravé oko na—
rostlo. A zase vesele vyskočila na jiný strom a
ta tam.
_ To všecko viděla princezna, vypravovala to
slepému ženichovi svému, a konečněpoví
dala: „Ale vidíš, Františku, pojď k té studánce;
musí v ní býti nějaká zázračná voda. Ja ti budu
tvé jámoky vymývat; kdož ví, jestli bys jako veverka
zase svůj Ziak nedostal nazpátek“ — „I dei mně
pokoj,“ řekl smutně [ ran ti še k; _to není více
na tomto světě možno; ale ty mne snad chceš do
té studně hodit. jako má sestra do jámy.“ — „Ale
ty jsi bláhový, F r an ti š k ul“ řekla prin c e z n a;
„jak pak si takového něco můžeš mysliti? \'ždyf
jest ta studánka jen malinoučká; a kdybych tě chtěla
se světa sprovodit, mohla jsem to tisíckrát učinit.“
Když mu tak domluvila, vstala, šla k studánce, na
močila svůj bílý šátek do vody, vrátila se a vytírala
Fr a n t i š k o vi jámky. Po nějaké chvilce zvolal
F r a n t i š e k pln podivení: „Skutečně; zdá. se mně,
jakoby ta voda měla tu zázračnou moc; neboť mně
připadá, jakoby se mně zrak můj navracoval; ale
mám ještě velikánskou mlhu před očima.“ Při tom
radostně ze země vyskočil a zvolal: „Kde je ta stu
dánka, veď mne k ní!“ Princezna plná blaže
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nosti vykřikla: „O díky Tobě, veliký Božel“ _Vedla
F ra n t i š k a k studánce, tam mu jámky pořád vy
mývala, oči mu rostly, a on prohlížel více, až po
nějaké chvilce se přesvědčil, že má svůj předešlý
zrak. Tuť oba, ano i lev padli na kolena a Pánu
Bohu v radostných slzách za to děkovali, chválili a
velebili Ho.

F r a n t i š k o vi přicházela krajina. ta &.ty lesy
hned při prvním prohlédnutí jaksi známé. Když pak
se pomodlil, povstal &.blíže okolo sebe se podíval,
zvolal: „Vždyť pak to jsou ty samé lesy v kterých
jsem se sestrou & obrem žil! Pojďme za nimi do
jeskyně! Šli plni radosti a I" r a n tiš e k byl
jako znovu na svět narozen. Když kousek cesty
ušli, F r an ti š ek své královské nevěstě
okazoval místo, kam lev radostně běžel a kde
zůstal státi :: řekl: „Vidíš, tam jest ta lví
jáma, do které mne sestra hodila a kde mne to
věrné zvíře od smrti hladem zachránila“ L e v
radostně poskakoval okolo jámy, Františ ek
i princezna nahlédli do ní a krom několika
prázdných vinných bečiček nebylo tam nic. Opět
poklekli oba na kolena a dékovali Pánu Bohu
za zázračné ochránění a lahodili lvovi, který ra.
dostně skučel. Šli pak dále k jeskyni, tu ale
nalezli prázdnou & mimo ňáké staré har am
p atí, kteréž František dobře poznal, bylo
všecko vyrabováno. „Aha,“ řekl, „oni jsou
zajisté v tom zámku! Půjdeme za nimi, ale spíše
i tady poklekneme a pomodlíme se za všecko dobro
diní, kterého mně tuto Pán Bůh popřál, za všecko
dobré i zlé.“

9*
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Když se pomodlili šli rovnou cestou k zámku.
Le v je věrně doprovázel. Když tam přišli, uviděli
obra a Františku, kterak po zahradě procházejí se.
Zvířata: vlčice, medvědice a lvice okolo nich nebyla ;
proto hned řekl Františ ek: „Zajisténemá obr
na sobě pás, který mne buď on nebo sestra ve spaní
odejmuli; sic by s nimi zvířata chodila. () kýž bych
ten pás mohl dostati; zajisté ho mají v zámku ve
své scdnici.“ — O br 8 F r a n c k 0 u v zahradě
hodně daleko mezi stromy zašli. Františ e k
vklouzl s p rin c e z n o u a lv em tou samou cestou,
kterou tam šel pro ta jablka do zámku; neboť koly
u plotu, které on tehdy vyvrátil, nebyly až posud
zasazeny. Přišli do první sednice. v které ta čar o
dějnice roztrlmuta byla. Kdo tam byl? Vlčice,
medvědice a lvice, a p ás visel na stěně. Zvířata
radostně poskakovala okolo F r an ti šk a, který si
p as na tělo hned připnul. Teď měl Fra n t iš e k
vyhráno. Cítil se obrem tak silným jako prve, a
zvířata teď čtyři, se ho více nespustila. Na to vzal
svoukrálovskou nevěs tu podpaží, a šli do
z ahr ad y, aby se s obrem a ["ranckou potkali.
Sotva že ze zámku vyšli, juž je potkali; neboť chtěli
juž z procházky jit domů. Jak ob r & Francka spa
třili Františka, krásnou pannu a zvířata ne tři, ale
čtyry okolo nich, zvolali celí poděšeni: „Tenkrát je
s námizlel“ Obr i ona padli p řed Franti
š ke m na kolena a prosili o milosrdenství. Fra n
tiš ek řekl o brovi: „Tobě, obře, dám milost;
ale své sestře nikolil“ Na to vypočítal sestře všecko
dobrodiní, které jí prokazoval od prvopočátku, když
ještě u rodičů byli, až do té doby, kdy mu oči vy
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loupla a do jámy jej strčila, a jak hanebně ona se
mu odsloužila; obrátil se pak k obrovi a naporučil
mu: „Teď mou hanebnou sestru před mýma očima
roztrháš.“ 0 b r musil uposlechnouti, ačkoli mu to
těžko bylo. Musil však, nechtěl-li, aby ho to samé
potkalo. Navrátil se s obrem zase do zámku. Bo
hatství tam bylo ještě dost; nemohlit k u p c i všecko
naložit a odvézt. František se svou královskou ne—
ověstou oblekli se do stkvostného šatstva., kterého
bylo v zámku hojnost, a skutečně vypadali jako
král a královna. Potom řekl obro vi: „Tebe, obře.
ustanovím zde na tomto zámku za svého vladaře;
můžeš všeho v hojnosti požívati; ale hospodař spra
vedlivě a žádnou loď, která by okolo ploula, nezne
pokojuj; naopak, kdoby tě o nocleh neb nějakou
podporu žádal, každému hojně uděl. Za nějaký čas
přijedu sem zase, abych se přesvědčil, jak mou vůli
konáš. Nyní jdi dolů na břeh a pozorui, neblíží—li
se nějaká loď do Portugalu; tu zastav a řekni, že
král a královna Portugalská chtí na ní jeti domů.“
Obr hned odešel a mezi tím si vybírali F ran
tišek a jeho nevěsta ty nejstkvostnějšívěci
v zámku, kteréžby s sebou vzali; též vzácným po
krmem a nápojem posilnili sebe izvířata. Po nějaké
chvíli oznamoval o b r, že loď dole juž čeká. Vybrané
nejstkvostnějšívěci naložily, a Františ e k s n e
v ě s tou svou a čtyřmi zvířaty odjeli do P 0 rtu
galu.

Když do královského města přijeli, hned bylo plně
město, že se prince zna zase navrátila s jakýmsi
králem, který prý má býti její ženichem. Celý
královský dvůr byl plný radosti; král a královna
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s velikou slávou přivítali svou dceru; a když jim
svého ženicha představovala, řekli: „No to je něco
jiného! Takový ženich, ale ne ten ošumělý slepec!
Bohu díky, že jsi, dcero, prišla na jiné myšlenky.“
——Vždyť jest to ten samý,“ odpověděla ona. Krá
lovští lodiče i jiní okolo stojící páni nechtěli tomu
uvěřiti. Když pak jim oba dva vysvětlili, že tak jest
& nejinak, uvěřili. Byla-li tenkráte veliká sláva
v městě, když se poprvé domů navrátila, a když se
svým ženichem z nemocnice vyjet měla, nastaly nyní
slavnosti tím větší. Při veliké hostině musil Fr a n—
tišek své osudy od prvopočátku až ku konci vy
pravovati; podobně i princezna. T11slavně 11při
tomnosti nejvyšších hlav o d ř e kl s e k r ál k r á.—
lovství svého. V několika dnech měla.býti
s v a d b a, a po ní slavné korunováni F r a n tiš k a
za krále Portugalského. Při té příležitosti prosil
František svéhopantatíka krále, abyse
svadb ou a korunováním ještě trochu se
počkalo, že by rád své ro d ič e navštívil a na
svadbu je pozval. To se kr álí tuze od něho líbilo
že má čtvrté přikázání Boží v takovéucti—
vosti; proto se hned dělaly přípravy k odjezdu jeho.
Královská n e vě s ta nechtěla jinak než s nim jet.
Sedli si do královského kočáru se šesti bělouši, a
za nimi jelo komonstvo. Starý král také ještě naří
dil, aby celý pluk koňáků na jejich ochranu jel před
kočárem, po pravé a po levé straně a za ko—
čárem.

Šťastně dojeli do toho místa, kde rodiče Fran
tiškovi přebývali. _Tu bylo ňákého křiku: „Mladý
král s královnou z Portugalu jedou !“ Ale kterak se
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obyvatelé toho mista zalekli, když všecko koňstvo a
a kočáry najedenkrát zarazily a myslivárnu obstouply.
Král s královnou sestoupili s kočáru dolů a vešli
do chaloupky,kde starý myslivec a mysliv
cová úzkostí trnuli, nebo nevěděli, co se to děje.
Když vkročili do sednice, pozdravili ustrnulého
s t a r c e a poděšenou s t a ř e n u : „Pocliválen buď
Pán Ježíš Kristus.“ Staří rodiče sotva „Amen“, stra
chem a podivením vysloviti dovedli. I řekl Fr an
tišek král: „Nesemevám zprávu o vašich dě
tech, o synovi a dceři.“ Oba starcové dali se do hlasi
tého pláče a řekli: „O ty naše milované děti bez
pochyby dávno již někde hniií ; ba, snad juž ani z nich
kosti nezbylyl“ Král: „Jestli pak byste ještě po—
znali svého syna Františka ?“ ——M atk a odpověděla:
-() jak bych nepoznala? Kdybych se na něj jen po
dívala, hned bych ho poznati musila. Bezpečným zname
nímjest bradavička pod pravou paží, kterou sseboujuž
na svět přinesl.“ Tu obnažil král svou pravou ruku,
a jak rodiče bradavičku uviděli, padli oba do mdlob.
Télesný královský lékař, který mezi komonstvem
spolu jel, měl co dělat, než je vzkřísil. Zatím dala
mladá královna stkvostnou hostinu připravit.
Takoví páni vozívaji s sebou i celou svou kuchyň.
Hodovalo se, a František vypravovalvšecko, jak
se mu vedlo. Rodiče sice litovali své (1c e ry, avšak
když byla taková bezbožnice a dobrého bratra svého
tak byla hanebné zradila.; upokojili se. Po hostině
řekl kr ál k svým rodičům: „Nyní všecko, co máte,
rozdejte mezi chudé, a pojedete s námi na náš krá
lovský dvůr.“ Sám také ještě rozdal mezi osadníky
tamnější všelijaké dárky. Když všecko bylo v po—
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řádku,pomáhalkrál a králov na starým rodi
čům do kočáru, dali jim přednější místo, sami si
sedli do předu, a v tom samém pořádku jelo se
Opět nazpátek do města královského. Z města juž
se jimjelonaproti;istarý král a královna.
S velikánskou slávou slavil se příjezd do města a
druhého dne byla tuze slavná svadba královská.
František a princezna Marie věčnouvěrnost
přísahali sobě. Byla to ňáká svadba! Až se v očích
tmělo! U královské tabule seděli rodiče mladého
krále vedle rodičů královny. Kdybych chtěl všecko
o svadbě té vypravovat, dlouho bych nebyl hotov;
proto jen řeknu, že není svadba jako svadba. ale to
byla svadhal!

Za několik dnů po svadbě, bylo ještě slavnějšíkorunováni Františka za krále Portu
galského a Marie za královnu! Po něja—
kém čase chtěli se obojí rodičové jak královi tak
královniny podívat na ta místa, kde ten z á me k,
"ta jeskyně a ta jáma je, do které sestra bratra
svého hodila. Se starými rodiči sedli mla dý král
s královnou. I zvířata, která pořád ještě mla
dého krále doprovázela a při svadbě jakož i při
korunováni mnoha dobrých drobtů zakusila, šla na
loď a odploula s panstvem. Napřed prohlédli celý
zámek, král a královna oběma rodičům a mnohým
pánům a paním, kteří s sebou plouli, všecka pa—
mátná místa okazovali. Když pak odcházeli, řekl
král František k obrovi, kterývýborněkrálovi
hOSpodařil: „Proto, že jsi mi tak věrný byl, dávám
ti tento zámek se vším, co k němu přinál ží; jestit
slušná věc, abych ti to dal, co tvé matce přinále
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želo; ale neřiď se podle ní, ani podle bratrů svých.“
Obr na kolenou děkoval za tu milost. Potom se
ještě celá královská společnost podívala n a je
sk yni, na jámu a na zázračnoustudánku, a od
plouli se zvířaty zase domů, kamž se šťastně dostali.
Já jsem tam s nimi také jel; ale nazpátek jsem si
nechtěl až do Portugalu zajíždět a proto jsem se
raději pustil rovnější cestou sem k nám do okolí
Kamenického.

8. Honza, švec a kupcova dcera.

Byl jedenkráte bohatý kupec, a ten měl tuze
krásnou dceru. \'šelijací mládenci ucházeli se o její
ruku; avšak z každého dělala si jen blázna. Jednoho
času ucházeli se o ni tři mládenci najednou; ale
nikdy se nesešli, ona vždycky určila každému jinou
hodinu, kteroužby přijít měl. a nesměl se ani spíš
ani později dostavit. Z těch tři nápadníků byl jeden
advokátem, druhý obchodníkem, a třetí řemeslníkem.
\'šickni tři byli dobří kamarádi, ale o Pepince, dceři
kupcově se jeden druhému nezjevil. Jedenkráte kup
cova panna Pepinka advokátovi nařídila, v kterou
hodinu by zase přijíti směl. On se skutečně dostavil,
a cestou si umínil, že tentokráte musí jistotu zvědět,
vezme-lí si ho nebo nevezme. Přišel, políbil jí ruku
a dělal sní jako smalovaným vejcem;konečně ale řekl:
„Já jsem si nyní pevně umínil do stavu manželského
vstoupiti nejspíše; mohl bych se tedy těšiti, že mně
dnes určitě řeknete, na čem stojím, abych se mohl



-—l38—

na to docela spolehnout, a třeba hned přípravy na
svadbu dělat? Řekněte: „Anol“

P epin ka se usmála a řekla: „lnu, arcit že!
Ale slyšte! Byla u mne včera stará žebračka M n
d račka a pravila: Panno Pepinko, nevdávejte se
dřív, pokud nevykonáte perný kus práce, abyste se
vdala šťastně. Před je d e n a c to u hodinou v noci
jděte v bílých šatech s dlouhým řetězem a zvonkem
na krku na hřbitov, & postavte se tam do zadního
rohu. Jak uhodí je d e n a c t a, už tam musíte stát,
a d o je dně hodiny setrvat. Pak odejdete, zazvo
níte zvonkem a zašramotíte řetězem. \'ykonáte li
to, budete štastnal“ Já jsem plakala a řekla:
„To já nedovedu !“ — Mu (] r a č k a pravila: _Vy
koná-li to za vás ž en i ch, bude to, jakobyste to
sama vykonala“ ——A (\ v o k a t hncd radostně zvo
lal: „Nežádáte—linic těžšího, to já milcrád vykonám
slíbíte—limi ruku svou.“ — epink a mu ji slí
bila, a a d v o k á t vesele odesel.

Po nějaké chvíli přišel, jak mu hodina určena.
byla, druhý nápadník, obchodník. Mluvil skoro tak
jako a d v o k a t a Pepinka mu podobně jako ad v o
k a t o vi vypravovala, s tou toliko změnou. že se má
na hřbitov o půl hodiny později. o půl dvanácte hodině
dostavit a do předního rohu postavit. I obchodník
radostně přislíbil, že to všecko vykoná, a že by
místo do jedné hodiny třeba až do rána pro ní na
hřbitově setrval, jen když si ho za manžela vezme.
Odešel.

Konečně přišel tře tí ženich, řemeslník. Ten
by už také býval rád, aby se mohl brzy oženit;
nebot měl mnoho tovaryšů, byl bohatým ko
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v ářem, a ti byli všickni ke stravě; proto tuze po—
třeboval nějakou h osp o dyni. Lichotil se k Pe
p i ne e jak jen mohl, přinesl jí všelijaké drahé dary
a řekl: „No jak pak, Pepinko, bude ta svadba ?“ —
,.Inu,“ řekla ona, „co by na mně bylo, já bych třeba
dnes juž na to svolila; ale . . . ale . . . Kovář se
ptal, co by v tom vězelo? Tu mu Pepinka výpravo
vala jako předešlým dvěma; jenom že zase půl ho
diny přidala a řekla: Ve dvanáct hodin, nic spíš a
nic později, musíte na hřbitově být a do prostředka
hřbitova se postavit. Jak jedna hodina uhodí, hned
odejděte“ Kov ář byl pln radosti, že Pe pinka
juž jest jeho, odešel a slíbil, že to věrně vykoná.

Takové_blázny si kupcova dcera ze svých na
padníků dělala. Všickui tři měli se v bílé m r ou še
s řetězem a zvonečkem jedné noci na hřbitov
dostaviti. Advokát o jedenácté hodině v zadním
rohu hřbitova, obchodník v předním rohu o půl
dvanácté hodině, a kovář 0 dvanáctá hodině na
prostředku hřbitova; a všichni tři měli stejně, jak
uhodí jedna hodina odejít. Sluší ještě podotknouti,
že hřbito v te n byl na prostředku zvýšený, tak
že z jednoho konce na druhý nebylo viděti. Z obou
pak bylo dobře vidět na prostředek. Jak jedenáctá
noční hodina uhodila, stál juž a (l“vokát v bílém
dlouhém rouše s řetězem a zvoncem na svém určitém
místě. Stál juž celou hodinu, řetěz v pravé a zvonec
v levé ruce. Když odbýlo půl dvanácté. stál
druhý, totiž ob chodník celý bílý, řetěz v pravé
a zvonec v levé ruce, na svém místě a nevěděl ni
čehožo advokátovi, ani advokát o něm.Ještě
neodbiladvanáctá, juž stál třetí, totiž kovář
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před hřbitovem, položil řetěz a zvonec zlehka na
zem; neboť se řetězem nesměl spíše zarachotit, ani
se zvonkem spíše cinknout, leda až při odchodu.
Oblekl bílé roucho, vzal zlehka řetěz do pravé a
zvonec do levé ruky 'a čekal až bude dvanáctá bít;
chtěl věrně všecko vyplnit, o nic spíš a o nic po
zději. Jak první čtvrt hodiny dvanácté z věže uho
dila, šel smělým krokem na hřbitov a zrovna do
prostředku.Jakmilejej obchodník a advokát
spatřili, myslili oba dva. že jest to zlý d uch, který
jde pro ně, že místo modlitby nařízené rozmýšleli
o Pepince. Obchodník, který byl blíž brány. než
adv o kát, vzal nohy na ramena, řetěz šramotil
a zvonec zvonil, a branou ten tam. Za ním v patách
pln úzkosti sc zvoncem a řetězem advokát a
kovář, když s obou stran umrlce z hrobu po
vstalé s řetězi a zvonci ze hřbitova pádit viděl.
strachem mřel a utíkal za nimi. Obchodník, když
za sebou zlého ducha pořád běžet viděla hrčení
jeho řetězů a zvonění jeho zvonce pořád slyšel,
uprašoval. co jen mohl. Advokát si též popílil, proto
že za ním hrčel řetěz a blinkal zvonec kovářův,
který v ouzkosti své ani nevěděl. kam běží a protož
tudy uháněl, kudy mu mrtví z hrobu povstali
cestu ukazovali Konečně nemohl obchodník už dále
běžet, a celý udýchaný se svalil. Advokát v prudkém
běhu brkl o něho &.svalil se na něj. Kovář, který
v tom samém okamžení doběhl, brkl o oba a svalil
se na ně. Obchodník vykřikl: „Chlapi, vždyt mne
utlačítel“ ——Advokát: „Jsi ty to Francku ?“ —
Obchodník k advokátovi: „I bodejžtě!
Kde jsi se tu vzal?“ — Teď teprv poznal kovář
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podle hlasu své kamarády: obchodníka a advokáta
a zvolal: „Kamarádi, já jsem zde také.“ Obchodník
a advokát dali se do smíchu a jako jedněmi ústy
zvolali: „Tak jsme tedy všickni tři pohromadě!“
Na to řekl obchodník: „Který pak z vás přišel
o dvanácté hodině?“ ——„Já,“ řekl kovář; ta
zpropadená čubkal“ — „A která ?“ ptal se advokát.
„'l'a mrcha kupcovská mne na hřbitov poslalal“
Advokát: „A mne také!“ — 0 b c h o d n i k: „Mne
podobné!“ Všickni tři na kupcovou hubovali, až se
jim od huby prášilo. Konečně řekl advokát:
„No, té mrše se pomstíme, že bude na to pama—
tovat. Půjdete se mnou ke mně, a budeme se radit,
jak bychom tu zpropadenou mrchu napálili. “ Šli do
bytu advokátova; tam se od nikoho nepozorováni
raditi mohli. Všelico vymýšleli a opět zavrhli. Ko
nečněnapadlo cosi advokátovi a on řekl: „Bratři,
teď mně něco napadá. Znáte toho svobodného
Honzu ševce 7.kterého si každý hlupák dělá smíchy.'?
Oba odpověděli: „Jak pak bychom neznali toho'
ušušnčného Honzu ševce? Vždyťho zná skoro
každý v městě.“ Advokát: „Toho si budeme brávat
sem, dáme mu hodně jíst a pít, a já ho budu vy—
učovat. Od pána knížete zaopatřím všecky potřebné
k tomu věci; udělá mně to zajisté, neb mně tuze
přeje; totiž: šatstvo, kočár a koně; všecko, čeho za
potřebí k tomu bude mít a uděláme z Honzy ševce
královského prince. Oblečeme ho do stkvostného
šatstva knížecího, omalujeme mu tváře a v šesti
párovém knížecím kočáru ho přivezeme jako ženicha
k Pepce kupcově; ona bude po královském
princi celá zděšena“ Kovář namítnul: „To by bylo
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sice všecko dobře; ale ten chlap mimo své řemeslo
a několik svých kousků neumí o ničem řádně pro
mluviti; jak pak si ji bude namlouvat?“ Advokát
odpověděl: „O to o všecko nemějte starost; já. budu
jeho tlumačem; budeme jej vydávat za prince
z cizí země, a on nebude potřebovat ničeho dělat,
jenom trochu se poklonit a nějaké cizí slovo, kte
rému jej naučím, zabručet. My pak všickni tři hu
deme jeho služebníky; já. tlumačem, ty kováři
umíš dobře s koňmi. kočím, a ty obchodníku
služebníkem stojícím v zadu na kočáře. Nechte
se mne o všecko starat a zítra odpoledne sem přijďte
a já budu mít Honzu ševce juž v práci. Ted pak
juž se skoro rozednívá; proto jděte domů a po
takovém hezkém žertu se vyspéte; mne samého juž
spaní trochu zmáháň Odešli & 3 dv ok zit si
ulehl.

Když se po tuhém spaní probudil, poslal si
pro H 0 n z u š e v c e, který se ochotně dostavil.
O celém tom nočním žertu se mu sice nic nezmi
ňoval, ale rozložil mu, co a jak bude mět dělat; a
když mu konečně řekl, že do té doby zůstane pořád
u něho, že bude dobře jíst a pít a že nebude nic
dělati; že pak jako kupcův zeť napořád dobře za—
opatřen bude: byl Honza ševc chlapík na nohou a
ke všemu svolil radostně, nebot neměl co ztratiti.
ale mohl mnoho vyzískati. Sotva že advokát
Honzu obeznámil s nastávajícím povoláním jeho a
s královským důstojenstvím, kteréž čeká, přišel
obchodník s kovářem. Vzali všichni tři
Honz 11 do učení, a Honza nebyl skutečně tak
hloupý, jak se mnohým lidem zdálo; všecko dobře
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chápal, a všelijaká. cizí slova, která mu adv o k át
řekl, si pamatoval, ba i sám ze své vlastní hlavy
všelicos mluvil jazykem cizím, tak že učitelové jeho
smíchem až pukali. To vyučování,při kterém Honza
dobře jedl a řádně pil, trvalo několik dnů. Mezi
tím odjel &d v o kat k panu knížeti, velkému při
znivci svému, který byl veselý pán, a vypravoval mu
všecko co se stalo a co chce, aby se teprv stalo.
Kníže pán se tak rozmrzel na kupcovu dceru,
že advokáta v jeho předsevzetíještě posilnil,
&.jemu přislíbil, že všecko ku provedení toho kousku
potřebné zaopatří a zapůjčí; aby tedy všickni
tři s Honzou na jeho zámek přijeli, & odtud
s královským princem pro nevěstu jeli. Tak se také
stalo.

Když juž Honza dobře byl vycvičen, musil v noci
všecko své ševcovské nářadí, stoliček, třinožku, všeli
jaké staré škrampály, a cokoliv k ševcovinč patří,
k advokátovi donést. To všecko naložilo se na vůz;
advokát, obchodník, kovář 3. Honza si sedli a v noci
na zámek odjeli, aniž kdo o tom v celém městě
zvěděl. Když ke knížeti panu dojeli, juž tam bylo
všecko v pořádku. Právě se, bylo to letního času,
rozednívalo, když tam dojeli, a kníže pán už je
čekal; neboť mu psali, v kterou hodinu se dostaví.
Teď nastala práce. Služebníci knížecí umyli napřed
Honzovi obličej a ruce; oholen už byl; obarvili mu
tváře vonnými mastmi, namazali mu vlasy a napu
drovali. Pak od košile až ke klobouku do knížecích
šatů oblékli jej Zavěsili mu všelijaké zlaté řetězy
na vestu; do jedné kapsy zlaté hodinky, a do druhé
na zlatém řetízku sklíčko na oči; nastrkali mu na
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všelijaké královské řády, knížeti pánu patřící. Teď si
Honza vyšlapoval skutečně jako král sám; a ani
vlastní jeho bratr by ho byl nepoznal. Mezi tím, co
služebníci Honzu oblékali, připravovali se iadvokát,
o b ch o d n ik & kovář. Advokát se podobně oblékl
do stkvostuého, ale ne tak krásného šatstva jako
Hon za; bylť toliko královského priůce t 1u
mačem. Obchodník se oblékljako lokaj;
střevíce a punčochy, premovanou kazajku, a na
klobouku širokou pozlacenou portu. Kovář pak po
dobně jako kočí. \'šickni tři dali si na hlavy vlá
senky a obličej tak obarvili, že k poznání nebyli,
Kníže pán ještě sám dvěma služebníkům kázal.
aby se do parády oblékli a jeden na kozlik vedle
kočího se posadil, a druhý vedle lokaje do zadu
postavil. Ševcovské šatstvo a nářadí ll o n 2 o v o
s třínožkou, stoličkem a starými škrampály zavřelo
se do truhly železem dobře okuté, a ten se na vůz
naložil. Když juž všecko připraveno bylo, zavolal
kníže svou p a ní, a jakob\ ona byla (1c er a k u p
cova, musel Ho nza dělat zkoušku. kteiak si
budekupcovu dcei u namlouvat.Advokát
dělal tlumače a oba se drželi výborně, tak že
kníž e a kněžna smíchem div nepukali. Na to
se dobře posnídalo a Honza po pravici, advokát jako
tlumač po levici usedli do krásného, knížecího,
šesti vraníky taženého kočáru. Kovář s knížecím
kočím sedli z předu, a obchodník, jakožto lokaj
stoupl si vedle lokaje knížecího do zadu. Vůz od
zámku zarachotil a uháněl k městu. Kníže pán a
kněžna paní dívali se z otevřeného okna zámeckého
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dlouho za kočárem, & pořád smáli se, až vůz z očí
jim zmizel; pak od okna odstoupli.

Kdokoli na cestě vůz tak stkvostný a tolik slu
žebníků uviděl. nemyslil jináč, než že ti páni v něm
sedící jsou nějací králové. Když se k městu při
bližovali. zůstávali Iidě stát a jeden druhého se
ptal: „Kdo to '? Kdo to jede? To musí býti nějaký
králl“

Bylo právě po poledni, když do města přijeli.
Koně byli nhnáni, proto jeli pomalu, aby lidé tím
lépe na ně se mohli dívati a k oknům nebo i ven
vybíhati. Tu lmed na kraji města ptali se, kde ten
a ten kupec zůstává, že královský princ z Portu
galu se dověděl o jeho dceři, která. prý má býti
tuze k'ásná, a že jede, aby si ji namluvil. Jako
střelná rána rozneslo se po městě, že královský princ
'l. l'ortugalu si jedc pro Pepinku kupcovu. Ze se to
kupec lmed dozvěděl, není divu. Chvílkami kočár
zůstával stát, aby se princ Portugalský, který se na
vše strzmy lidem klaněl. od lidu v davech shromáž
děného dal ohlédnouti. Tu pak. kdo jakou pušku
měl nabitou. vytáhl z ní hroky a vystřelil oknem,
až pak za ňákou chvíli začalo se z mnždířů střílet
a hudba hrát. l'epinka kupcova, která také juž vě
děla. oč tu jde. měla sotva kdy, aby si nejkrásnější
šaty ohlékla, zlaté prsteny ll'l. prsty nastrčilá, zlatý
řetěz na krk pověsila-. a vlasy trochu do pořádku
uvedla. Mezi tím juž přijel zlatem a stříbrem se
lesknoucí vůz, obklopený nesčíslným množstvím
lidstva na náměstí, kde dům kupcův stál. Lidé tam
okazovali prstem, královský princ však a ten pán
vedle něho jakož i dva kočí & ti dva. lokaji vzadu

mmm IV. 10\
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dívali se upřenýma očima na dům ten a lidé šu
š k ali si: „Podívejme se, jaké štěstí ta hrdá Pepka
kupcova udela; až z Portugalu jede si pro ni krá
lovský princ?

Zatím dojel kočár až k domu kupcovu, kde
hromada lidstva se juž nashromáždila. Kupec s kup—
covou čekali juž před domem; kupec z daleka
šoupal juž poklony a čepičkou v povčtří pohazoval.
Matka i dcera hluboce se. klonily a dcera pořád
ještě na sobě všelicos upravovala. Juž skočili lo
kaji v zadu a tlumač s kočáru dolů, a ptali se
k u p ce: „J sto-li snad vy kupec pán Vavroušek?"
-——-„Ano, ten jsem já,“ odpověděl kupe c, a kup
cová hned podotkla. ukazujic na svou dceru:
„A tato jest naše dcera. slečna l'epinka!“ Mrkli
na kupce, kupcovou a dceiu. aby přikročili ke ko
čáru královskému, odkud se princ na l'epinku
usmíval ; a to když se stalo, mluvil tl 11m a č : „Můj
nejmílostivější pán, kr a l o v s k ý p r i n o z l' ortu
galu, dozvěděl se, pane, o Vaší dceři, a chce. si ji
namluvit; proto schválně jedeme dalekou cestu až
sem. Já jsem jeho tlu m a č, proto že nerozumí české
řeči, která se zde mluví. Povězte jak vy tak i vaše
dcera, jste-li s tím dorozumění? Neoli, Milosť krá
lovská. by ani s vozu nesestoupil, ale hned zpátky
odjel. Řekněte. abych mu to na jeho jazyk přetlu
močil.“ Tu dělali rodiče Pepinčiny i ona hluboké
poklony a pravili: „Takové vysoké milosti nejsme ani
hodni; & jestli královská Milost tak ráčí. kterak
bychom mohli býti proti tomu?“ Na to se tlumač,
stoje u kočáru pokorné obrátil k Výsosti královské.
a přetlumočil to, co mu bylo praveno. Princ lahodné
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se usmál a několik nesrozumitelných slov na tlumače
z a re b e n til. Tluma č se obrátil rodině kupcově
a řekl srozumitelnými slovy, že je okolostojící dobře
slyšeti mohli: „Jasnosť a Milost královská je s tou
odpovědí docela srozuměn a spokojen, jak na jeho
tváři poznati můžete; ale nařídil mně, že musí ještě
dnes svadba odbyta býti, proto že již zítra ráno
odjet musí; nebot mu bude otec jeho, starý král,
odevzdávat vládu nad celým královstvím. Tolik vám
mám říci; a pakli byste to tak nechtěli, musil by
ihned obrátit.“ K upcovic se nad tím sice po
nlrželi a k up e c řekl : „Jak pak s prohláškami ?“
——A kupcová sepjala ruce a řekla: „Jak pak s ho
stinou? \'ždyť nemáme nic připraveno ?“ A Pe
p inka také podotkla: ,.Ani žádných svadebníclí
šatů nemámI“ — Tlumač opět cizím jazykem
královskému princovi oznamoval. co bylo praveno,
a pri n c několika slovy nesrozumitelnými mu odpo
věděl. načež t lu m a č řekl : „Královská Milosť vám
dá říci. abyste se.o nic takového nestal-ali. S v a d b a.
že bude v královském městě Lisabon u, jakož
předepsáno jest zákonem Portugalským korunnímu
princi.

\'šickni sloužící i tlumač pomáhali princovi
s kočáru, a šlo se do 110rních pokojů kupcových.
[. o k aj o vé nesli za princem těžkou trulilu. v kte
réž, jak tlu lu ač pravil, samé zlato. jak na peně
zích tak i všelijaké drahé věci se nachází.
To bylo ňákého shonu ! Kuchařky se sháněly po ce
lém městě, aby na kvap aspoň lecjaký oběd se při
pravil. K 11p e c nevěděl, kam hlavu strčit. I kupcová
a panna Pcpinka měla co dělat jen sama se sebou,

10*
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ačkoli nevěstě hromadu panen pomáhalo. P rin c
byl pořád okolo své nevěsty a divně a jináč jí la
hodil, že se div nerozplynula radostí; a ačkoli si
v řeči nerozuměl a tlumač mnoho měl tlumočit-.
byli by si třeba i bez něho dobře porozuměli. L 0
k aj o v ě král o v ští byli jí na pokynutí poslušni.
Byla to rajská rozkoš v její srdci.

Stkvostná. hostina dle možnosti byla připravena.
Královskému princovi dobře chutnalo. a proto se notně
najedl on i tlumač, kterého skoro juž huba bolela,
protože princ o všecko pryč rebentil v cizí řeči.
které ani sám tlumač nerozuměl. Ze si i lokajové
a kočí dobrý den udělali, samo sebou se roz
umí. — Když se již hodně dlouho do noci- hodovalo.
dal královský princ tlumačem oznámit. že si
přeje, aby se šlo brzo spat, proto že se musí ráno
odiet. Nevěstě oznámil, že není zapotřebí, aby jaké
věci s sebou brala, leda jen to, co na sebe potře
buje; všecko že má připraveno u dvora královského,
aby tedy všecky své věci doma nechala, leda že by
jí něco tuze milého bylo.“

P epinka byla arcit velice spokojena. jen to
prý ji mrzí, že nezná. řeči svého ženicha. Tln m a (:
tuto její žalosť sdělil s princem, který ve své řeči
cizí odpověděl tlumačovi: „Mé řeči brzo porozumí.
Vy sám, tlumači, budete jí učit.“ Když sobě krá
lovská Milost přála juž spát., rozešla se celá, společ
nosť, každý do svého pokoje na odpočinutí. Tlumač
prince dOprovodil & lo kaj ov é nesli za ním do
pokoje truhlu zlatem naplněnou. Královský princ si
sedl a lokajové ho svlékli. Co měl na sobě od zlata
a diamantových kamenů, vzal tlu m a č do zvláštní
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škatulky k sobě pod ochranu. Na to si princ ulehl.
Lokajové šatstvo jeho hned vzali, aby je časně ráno
vyklepali a vyčistili, a až se mu dá znamení nahoru,
ho přinesli.“ Tl u ma č ještě šel k nevěstě u ro
dičů v pokoji, a pravil jí: „Račtež odpustit, milo
stivá královno, že jsme několik dvorních dám ne—
vzali na obsluhu vaší královské Milosti s sebou.
Jeli jsme na nejisto, a proto jsme toho opomenuli.

'Doma však, v sídle královském bude to docela. ji
nak!“ — Královna Pepinka se při slovech tak la
hodných div nerozplynula radostí, a rozmýšlela
o tom, jakou bude dělat paní.

T lumač mladé královně a rodičům přál dobrou
noc a odešel. Lokajovó a kočí mluvili také v řeči
krále a jen tlumač mluvil obě řeči, jak řeč krále
tak i řeč královny nastávající, kteráž nemohla dlouho
usnout a rozmlouvala se šťastnými rodiči svými, až
se dostavilo spaní.

Když již v domě všecko tvrdo spalo, převlekli
se tlumač a lokajové: advokát. obchodník a kovář
do svých obyčejných šatů. které v truhlíku v kočáře
s sebou přivezli; uložili všecko pořádně do kočáru,
co ze zámku vypůjčeno bylo, odevzdali to knížecím
sluhům pod ochranu. \'yvedli tři páry koňů jednoho
po druhém zadními vraty ze dvora ven. & vytáhli
kočár. Konali to všecko v takové tichosti, že toho
v celém domě nikdo nezaslechl. Koně do kočáru za
přáhli, knížecí kočí sedl na kozlík, lokaj do kočáru,
:] pozlehounku vyjeli z města, tak že žádný o ničem
nevěděl, ani mýtný. proto že právě tu noc zaoomněl
mýto stáhnout-. Advokát dal knížeti vzkázat-, že co
nejspíše se svými kamarády k němu přijede se po
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děkovat, že prý by hned s sebou jeli, ale že nemo
hou proto, aby se neprozradili, kdyby doma nebyli,
zítra, až hluk o dnešním žertu povstane. Sloužícím
dali všickni tři dobré zpropitně, a. uložili přísnou
mlčenlivost-.I v celém knížecím zámku mimo
knížete, kněžn u a ty dva. lokaje nikdo nevěděl
o tom, co se stalo. Knížecí lokajové tedy nepozoro
vaně odjeli, a tři kamarádi: advokát. obchodník á
kovář ještě se o všeličenrs pro budoucnost' poradili
& vesele se rozešli. každý do příbytku svého.

Nechme je spát a podívejme se llil. královský
párek. Jakmile kohout poprvé Z:!kOkl'llzll,vstal milu
stivý král, rozželmul světlo, vzal klíček, který nul
pod hlavou uschovaný, otevřel jím truhlu. v_vmlál
své ševcovskě šaty se zástěrou, a oblékal se. 'l'ákf—
mladá nastávající královna a rodiče procitli, á v_všh
se po domě podívat. \'šude ticho :! prázdno. 'l'lumáf
tentam, lokajové, kočí, kočár titan). Sli nahoru k pokoji
princovu, dívali se klíčnídčrkou a zůstali jako zkanieněli
stát. Prince tam nebylo; byl tam švec. \'idčli jelm
nikoli královský, nýbrž ševcovský oděv, o čemž jim zá—
stěra dosti svědčila. Nevěděli, jestli se jim to jenom
zdá., nebo je—lito skutečná, pravda. Dech svůj tajili.
horké krůpěje potu jim vyskakovály na čele. I pozo
rovali tichmo, co se bude dále díti. Pán král vytáhl
svou řádnou tabákovku, kterou mu advokát tabákem
nacpal; několikrát si notně šňupl, proto že celý ini
nulý den šňupnouti si nesměl; á pak začal svě divy
provozovat. Vytáhl třinožku. kladivem nožky do ni
přitloukal, a postavil. Vytáhl ševcovský stoleček.
urovnal a podobně přihotovil k práci. Na to všeli
jaké vyndal ševcovské nářadí a. kladl je na,stoleček.
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Pak po celé sednici začal o všecko pryč rozhazovat
kopyta a staré škrampály, takže se to po celém domě
rozléhalo. Ubohá královna schla úzkostí a nevěděla
co počít. Konečně Portugalský princ započal svou
šev cov1n u prmozoxat. Vida, že nemá (hatve,
zvolll ,Ieno. kde jsi.* Pojď přist konopě, nemám
(li-atm? Pepina za dveřmi ú7kostí div neumírala;
hl.na jí šla kolem a nevěděla. bdí-li (i sni. „Safra,

ženo pojd' přist na dratev konOpíl'“ ——Ona zas
nic. „Nežertuj se mnou , \ezmn--li ten potěh, notně
tě proženu? \'zal potěh a běžel pro ni. Rodiče
zatím poodešli a l'epinka plná úzkosti vykřikla:
„Ale. milostivý králi! Co pak to znamená:“ 
„\'šzik já. ti dám králi! Já nejsem žádný k rál,
já jsem ll onza švec, jak mně lidé říkají. Do—
mnelá královna zvolala: „On to skutečně jestl“
Honzu doln'e. znala a teď teprv jak sluší a, patří
ho poznala. Jako s rn k a splašená běžela.dolů k ro
dičům a kíu'ičela. „Uti,-e.m:lÍkO,to není královský plinc,

l'ortugalu. ale zdejsidl o n 2 a š v e c.“ Rodiče po—
lekaní :| všichni se šli dívat na 11011 7.11. Kde kdo
v domě byl. ano iv sousedních domech uslyšeli
rámus v domě kupcově, a proto, že nevěděli, co se
tam stalo. běželi na pomoc, niajíce za to, že snad
nake neštěstí se stalo. Netrvalo to dlouho, a. dům
kupcův byl lidmi obsypán. Když pak se dozvěděli.
že 7. královského prince v noci najedenkrát udělal
se Honza š v e o, tu bylo smíchu. div se neváleli;
a jako střelná rána rozneslo se to po městě spíš než
se rozednilo. Bylo málo lidí, kteřížhy toho nadutému
kupcovi, pomluvačné kupcové a nanejvýš zpanštile
a nafouknutá Pepce byli srdečně nepřáli; skoro
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každý měl z toho potěšení, jen že nikdo nevěděl,
kdo ten žertík provedl. Hádalo se všelijak, a kupec
kutil až hrůza. Dorážel na ll on zu š eve e, ab “
vyzradil ty darebáky, kteří ho za takového blázna
měli, že je přivede až na. šibenici, & on, 110 11za,
aby se hned z domu klidil. Il on za sebral své ná—
řadí do truhly, & stěhoval se pěšky domů za vše—
obecného smíchu. K up e c pátral, kdo hv bvl toho
původcem.* Až pak Pepince napadl advokát, ol)
chodn ik & ko v ář. llekln to ted) rodičům, u
pravila: „7ádný jiný toho původcem nebyl než jeden
z těch tří, .meho všickni tři dohromady. () tom
však se nezmínila. jaké blázny ona si z nich učinila.
Ku p e c lmed šel k soudu žalovat. Páni soudcové
musili se hodně do rtů kousnt. aby se nesmáli. Když
se ho ptali, koho vlastně žaluje, nevěděl. ale pravil,
koho má v podezření u prosil. aby to slavný soud
vyšetřil. Určili mu den u nařídili, aby. to podal pí
semně.

Mezi tím se obchodník- a kovář dozvěděli. že
ku [)ec žaloval; proto šli k advokátmi u pravili
mu: „Milý hrachu. je zle; kupec nás ž:\lmul , bu
deme mít, tuším. ňukou oblizunou !“ A dv o k :i t je
potěšil n řekl: „O to se uestnrejte: na to jsem já.“
Spíše se ale nikomu o ničem nezmiňujte. Až budeme
na úřad povoláni, pak se vším věrně ven.“ Tak se
brzo stalo. Všiekni tři se musili k soudu dostavit.
Tam u přítomnosti ku pc e a mnohých pánů vy
pravovali všecko od začátku až do konce, kterak je
kupcova dcera za blázny po hřbitověchodit ne
(hall. Soudce poslal hned pro Pepínku, která
u přítomnosti všech \'3znala k nemalé své hanbě,
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že skutečně pravda jest, z čeho ji adv okát, ob
chodník a kovář vinili.Na to vydalsoudce
rozsudek: „Co nechceš, aby tobě lidé činili, nečiň
i ty jim. Kdyby dcera kupcova své ženichy za nos
byla nevodila a blázny z nich nedělala, oni by jí
H onzu byli nenamlouvali. Stejné stejným odpla
tilo se.“

Soud byl skončen. a všickni rozešli se domů.
K u p e c pozbyl svou hrdost. k u p 0 o v a přestala
každého pomlouvat, a l' e p i 11k a nikdy více neměla
žádného za blázna.

Honza švec jmenoval se od toho dne.
,.Hon 2a. král l'o rtu g als ky,“ &mělmnožství
zákazníků.

9. 0 velikém hřišníku opilci.

Jeden soused byl ochlasta. Málo kdy cho
díval do kostela. a kdykoliv tam šel, býval obyčejně
napílý. protože, jak rok dlouhý, skoro nikdy nevy
střízlivě—l. Bylo by arcit' lépe bývalo, kdyby do ko
stelu byl nechodil; neboť tam jeho práce obyčejně
bývala ta. že si hlavu položil na stolici & chrupal.
Byl z toho množstvíkráte kárán. ale nic naplat. Noc
trávíval pravidelně v hospodě nebo v palírně, &proto
se musil v kostele prospat. \'ypravovali se o něm
všelijaké kousky. kterých se dopustil; nejvíce se mu
ale za zlé pokládalo to. že v tom Božím chrámu
Páně dělal výtržnosť. dával pohoršení & zlý příklad.

" Tak na příklad vykřikljedenkráte ze Spaní v kostele:
„„Zažeňte odtud to zpropadené hříbě & zavřete ho
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do stáje; pořad mne tim svým zvonkem budí.“ Šel
totiž pravé okolo stolice, v kteréž spal, kostelnik
s pytlíčkem a naschvál mu hodně u hlavy zazvonil.
Vedle stojící ho šťouchali a pravili: „Ale pamatuj
se;“ vždyť nejsi doma ale v kostele!“ — „E on“.
odpověděl. vždyť vím, že ležím doma, za pecí a ti
šlakovití kluci pořad pouštějí do sedniee to hříbě,
kterému jsem onehdy na trhu koupil zvonec a na
krk zavěsil. Skoda těch peněz, iná-li mne jím pořád
hodit.“ Jindy při kázání. když kazatel hodně vykřikl,
trhl sebou a zamumlal; „Toto je ale. ani si člověk
trochu sdřímnout nemuže“ Podobných kousků na
tropil více. O tom se dozvěděl velehný pan i pan
baron, který v tom samém místě měl svůj krásný
zámek. Horšili se oba nad takovým necudon,
který ani v Božím kostele lidem pokoje. nedá. 7.mo
dlitby je vytrlmje. ltozmlonvali spolu. jak by ho mohli
na lepší cestu přivést a pain l):ll'Oll měl skutečně.
šťastný nápad.

Když soused ten jedenkrítc- časně z rána
notně doehmelen před svým stavením ležel, nevhal
jej baron od svých služelmíků na nosidleeh donésti
do zámku. do sednice tuze krásně. Sedniee ta byla
od země až ke stropu plna obrazu, a všecko se v ní
jen lesklo. Soused velice opilý ničehož nos—pozoro—
val, co se mezi tím s nim stalo; ani když ho slu
žebníci svlékali a do bílého, krásného oděvu ohlě
kali. Když se notně prospal, probudil a k smyslům
přišel, díval se v krásné sednici okolo sebe a ne
věděl, kde je. „Pro pána krále,“ řekl konečně, „já
jsem v nebi! Ale jak pak jsem do nebe přišel? To
snad se musil Pán Bůh se mnou zmýlit! Jak pak
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mohl Bůh do nebe vzít takového ochlastu
jako já jsem, který kleje, nadává, ženu a děti bez
potřeby tříská. v panském u obecném lese dříví
krade obilí klopí & šidí. v kostele lmije a. lidi tam
pokouší? 'lomu j.'\ nenozumím. \ždyť pak jsem jak
živ nic dobíebo na, světě neudělal. & pouíd jen hre
šil a svou duši každého dne čertovi zapisoval;
& přece jsem ve škole slýcliávul, že Pán Bůh jest
'spratvedlivý, že dobre odměňuje a zlé tresce!
l' u,n ai(:e k pořád káže. že do b ří přijdou do nebe,
zlí pak do pekla! ('o je to tedy? Já jsem zlý,
il. přišel jsem do nebe! ledy musejí bezpochyby ti
(loljří do pekla! .li q to HtšnlllŽll unuč \yložn;
než tak. že [*.-in Bůh se musil se mnou nejak zmý
lit. Snad mne mai zu. človeka, dobrého, kdežto já
jsem šelmu. jak se f'iíkl od šibeniee odtrlmutá..
hui yulito tuk—[Ruthlcdií já proú touniluc ne
mz'un. .\ to je všecko možná. neboť jsem také slý—
eluivnl. že je Pán Bůh milosn d 115. Ale ne; to také
nemuže být; to b\' b\l kif\sný Pain liůb kdyby mel
býú tukovénuu luuudnuunu tldupovi jako já jsenu
milosrdnýmf

„Tuk :|, jinač napínnl soused kotrbu sv0u, &
říkalo se o něm, že je s ním rudosť mluvit, kdykoli
lk5t_icn tPCHJhll tiďšulitý; jak pak teprv kdyby
byl býval střízlivý. tu s ním rokovati byla by teprv
rudosť; u tnkovýnl byl skutečně v nfebí. Išdyž tak
a podobné rozmýšlel, řekl konečné: „Nechť jest to
tedy jakékxdi; jí jsenl jedenkiáte V'llel)i &je to
zajisté kresa to nebe jen kdyby tady ještě bylo co
jíst a pít. '“ Zatím byli už tři lokajové nařízením ba
lonovým jako anjelé přistrojeni, měli bílé hebounké
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šaty, a po obou stranách připnutá křídla. Naslou
chali s baronem ve vedlejším pokoji za skelnými,
bílým závojem zakrytými dveřmi souseda samého
se sebou rozmlouvajícího.Jak se soused o jídle a
pití zmínil, otevřely se dvéře a anjel se vznášel do
nebe sedlákova; lítal jako v povětřía řekl:
„Co poroučí pán ?“ ——Soused padl před anjelem
na kolena, vobdivoval se jeho kráse. zvolal: „I Bohu
díky! Já jsem skutečně v nebi! Nejste vy archanjel
Gabriel?“ — Ano, to jsem já; avšak co poroučíte ?“
—--Soused řekl zajikavě se sepjatýma rukama
a kleče: „Nejmilostivější archanjele Gabriele! Mně
se chce jíst a pít.“ Lokaj anjel pravil: „Hned se

„stane, jak si žádáš; neboť máme v nebi všeho
dost. Jíst ti přinese tvůj anjel strážce, a pít anjel
Rafael“ — V tom se otevřely z nenadání dvéře, a
dva anjelé se vznášeli v nebi; jeden nesl pokrm.
& druhý nápoj. S ouse d byl skoro bez sebe nad
leskem a krásou těeh tří anjelů, a zvolal v udivení
velikém a pln radosti: „Toto je ňaká krása v tom
nebi!“ Anjelé se pořád okolo něho vznášeli a po
dávali mu pokrmy a nápoje, čehož obého se
soused bez dlouhého nucení chápal: a když ochut
nal1 zvolal radostně: „A jaká dobrá jídla a jaké
dobré nápoje jsou v tom nebi! Jsem rád, že ty
radosti v nebi. jak náš panáček říkával. nemají
žádného konce, a že až na věky věků trvati
budou.“

Když se soused notně najedl a napil, řekli mu
anjelové, aby se teď v nebi radoval; a až bude
míti žízeň, že mu zase něco přinesou. Odlítli všickni
tři do vedlejšího pokoje a dvéře za sebou zamkli.
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Baron a lokajové se těšili, že to tak dobře vypadlo.
Nechali souseda v nebi, a sami v tichosti z ve
dlejšího pokoje odešli. Baron pak řekl služebníkům
svým: „Já. jsem měl napřed úmysl, že ho necháme
aspoň do zítřkaokoušetiradosti nebeské; kdož
ale bude toho chlapa za nic a pro nic krmit? Uvrh
neme ho radši ještě dnes místo zítřka do temností
pekelný ch, kde bude pláč a skřípénízubů. Jeden
oz Vás, nebo chcete-li, všickni tři, jemu tuto líh o
vi nu pro spaní do žídlíku vína smíchejte a za ho
dinu doneste. Pak s ním konejte jak máte nařízeno.
Proč teprv odkládat na zítřek, co juž dnes provésti
můžemel“ Odešel.

Soused si v n ebi liboval, prOchazel se
3 místa na místo, prohlížel obrazy a u každého
s otevřenou hubou zůstal hodnou chvíli stát. Velice
si v tom nebi liboval a několikráte si sám pravil:
„Jestli pak ale má žena, mé děti, ten a ten, ta a ta,
za mnou sem přij.de'? Bezpochyby dostane každý sám
pro sebe takovou sednici,proto že zde mimo sebe
samého nikoho nevidím. Že bych toliko jen já. sam
byl v nebi, a všickni ti, kteří přede mnou od
Adama a Evy umřeli, že by byli v p ekle, to ne
věřím; protož to jináč nemůže býti, než že má každý
sám pro sebe takový pokojík.'“ S ous e (] žvastal
ješte všelico, až pak si vzpomněl, že ma žízeň a
řekl: „Ú kýž by teď byl žídlíček náké dobré! Anjel
povídal, že až budu mít žízen, že přinese. Kdož ví,
bude-li stát v slovu'P“ — Sotva domluvil, otevřely se
dvéře a anjelové lítali okolo něho. Jeden z nich po
daval mu na talíři cukrovinky, druhý držel krásný
talíř a na něm kvítkovanou prázdnou sklenici, jakou
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souse d ještě nikdy neviděl; a třetí z plné láhve
naléval do ní víno. Soused div se radostí ne
rozplynul &volal: Toto je ale obsluha! Tak mne ještě
nikdy ani ženu ani děti neobsluhovaly. “ Okusil, pm
vil: „Toto je dobrota! Dobře iíkával náš panáček,
že v nebi jsou radosti. kten'ch ani oko nevidělo. ani
ucho nesljšelo .i sulce nepocítilo! Já to ted ale
cítím &jazyk můj to ochutnává! () kýž by má žena
děti a moji kamarádi z mokré čtvrti jen dost málo
těch rozkoší nebeských okusili?

Zai takového rozmlouváni vyprázdnil soused
láhev. Do vínu přimícháuo bylo hodně nápoje pro
spaní. Sot-va. že poslední doušek polknul. pravil
k anjelům: „Páni anjelové, chce se mně spát.“ Anje
lově jej hned svlékali a do postele položili; při tom
napolo juž chrupaje, ještě vykoktal: „Tn česť se
mně na světě také ještě nestala. aby mne žena nebo
dítky svlékaly & do postele uložilyk Netrvalo to
dlouho & soused curupul, div se stěny u pokoje
neotřásaly.

Anjelové svůj oděv :mjelský odložili. sou sedu
celého jako komináře černou barvou očernili. černou
kůži mu okolo těla řetězem přivázuli. růžky na hlavu
mu připnuli & do tmavé černě komůrky jej přenesli.
kde pořád ještě chrupal. Anjelové lokajové prome.
nili se v čerty. Co udělali sousedovi, udělal každý
sám sobě; začernili si ruce i tváře. \' černě komoře
hranici dříví připravili. velké zrcadlo. že se v něm
3 ous ed celý viděti mohl, na zeď zwěsili, & oče
kávali ve vedlejší jizbě, co se. bude dít. až se sou
sed probudí. Chvilkami pokukovali malým okénkem
na něho. Po nějaké chvíli započal se s o u sed na
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zemi vedle hranice ležící \'rtět & probuzovat. Jeden
z lokajů zavolal pána barona, jak měli naporučíno.
On přišel, nahlížel malým okénkem &div se smíchem
neválel. S ou sed pozdvihl polovici těla svého. sedl
& protíral si oči. Když je jak se sluší a patří vy
valil, díval se jako pitomý kolem sebe, makal na
řetěz. kterým měl v půli kožich připjatý a jehož
konce po obou bocích daleko od nebo na zemi le—
žely. Matkal na své roh y. a třesa se na celém těle
zvolal pln úzkosti: „Ale pro pána Jana! Co pak se
to se mnou děje? Byl jsem v nebi, kde jsem po—
žíval nebeských rozkoší, & ted jsem se najedenkráte
octnul v peklo!“ \'stal a chodil jako měchempo
ražený po pekle, nnříknl a bědo 'al až hrůza. Pak
se postavil před z rc n d lo. v kterém se od paty
až k hlavě videl. llrůzon a strachem se otřásla
zvolal: „Pio umučení mne. nejen žejsem \ pekle,
ale já jse m í č e 1 t e m.' "' Béhnl po pekle bédoval.
i\nl si vlasy & křičel: ..l)ohře mela má žena. a ti
moji hodní sousedí. kteří mne častěji z mých hříchů
a přede vším z ožrnlství kárávali, když říkali:
„Zn živu přijdeš do horoueího pekln.“. Teď se to
skutečně vyplnilo! Já blázen jsem se jim jen vysmí
val. & líkz'nal jsem: „Jděte tlouby, vždyť ani žád
ného pekla není!" () já ubohý človek! Co jsem já
myslil! \'edávno jsem byl \“ nebi & viděl jsem tam
anjely. Pána Boha jsem sice neviděl; snad pro mé
hříchy se mi nechtěl ukázat. Vždyť já jsem si to
hned mys-lil, že se Pán Bůh musil se mnou zmýlit,
proto že mne, tak velikého hříšníka, vzal do nebe,
teď ale vidím. že jest Pán Bůh neomylný; On mne
chtěl jenom nechat na chvíli okusit radostí nebes—
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ských, aby mne pak na věky, do pekla zatratil,
ano i čertem samým udělal. () já nešťastný bídník!
Nyní teprv vidím a přesvědčen jsem, že jest Bůh,
nebe i peklo. O kdybych mohl své ženě, svým dětem,
kamarádům a všem lidem na světě říci, aby se
hříchů varovali a do pekla jako ja nepřišli! A což
teprv, až čerti přijdou a mne mučit budou!?4

V tom se otevřely dvéře, a tři čerti srohy a
klicky vrazili tam. „Aha, máme tě, ptáku, již zde?
zvolali a všickni tři mlátili do souseda jen to
lupalo. „Podívejme se,“ mluvili mezi tím, _.,onchce
za své hanebné, černě skutky býti v nebi! Sem patříš &ne
do nebe! Soused svolával všecky svaté, a prosil
pro Boha o milosrdenství. l'řisliboval, že až se po
druhé narodí, bude docela jiným člověkem. l'lakal
a naříkal žalostnč. l'osnn'vali se mu (-e rti a pravili:
„Nyní už je pozdě litovat a slibovat; nyní jsi už naš
a po druhé se nenarodíš! Měl's za svého života
dobře činit, a radoval by ses nyní v nebi. Však
jsme se musili o tebe s anjely dest hádat. než jsme
tě vymohli. Anjclé nam tebe teprv tehdy vydali.
když jsme jim dokázali & je přesvědčili, jake ty jsi
byl kvítko. Brachul My se nedáme ošidit; kdyby
i někdo mylně do nebe přišel, však my si ho
umíme vymoci“ Když mu kůži dobře mnalovali a
on se dosti nabědoval, řekl konečně jeden z těch
tří čertů k druhým: „Já, luciper vám nyní nařizují,
abyste hranici podpálili a toho lumpaka, který na
světě jenv pořád cblastal a v kostele spaval, na ni
hodili“ Certi hned uposlechli, jak jim jejich před
stavený lucip er nařídil, a hranici podpálili. Potom
se chepili souseda, který strachem, hrůzou a
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úzkostí byl skoro celý bez sebe a pro milosrdenství Boží
prosil, aby se nad ním smilovali. Čerti však drželi
ho nad hranicí a volali: „U nás, čertů, není žádného
milosrdenstvíl“ Když ho nad ohněm hodnou chvíli
pohoupali a so 11se da, to juž pálíti počalo, řekl
l u c i 1)e r : „Tedy ho ještě neupálíte, když tak prosí ;
ale položte ho na zem, aby si trochu odpočinul a
svůj jazyk zvlažil; pak ho zase vezmete do práce,
b'udete ho mučit, kůži s něho stahovat. & teprv ho
hodíte na oheň. Teď pojďte, půjdeme večeřet.“ Čerti
uposlechli. položili s o u s e d a na zem, jeden z nich
uhasil hranici, a druhý vyndal láhev s kořalkou,
v které přimíšen byl silný nápoj pro spaní, postavil
ji vedle souseda na zem, a všichni tři odešli
dveřmi.

1-3&ro 11 stoje pořád u okénka. pochválil své
sluhy. že to výborné vyvedli. a řekl jim, aby se pře
vlékli. on pak že bude s o u s e d a hlídat. So use d
celý utrápmý a umořcný pohlížel sice na láhev
s kořalko 11.ale nechtelo se mu jaksi do ní. K0
nečnč sáhl přece po ní. a proto že žízní velikou byl
mořen. vyprázdnil láhev nujedcnkráte.

Netrvalo to dlouho a již notně chrupal. Mezi
tím přiblížila se noc. služebníci pOpadli s ouse da,
převlékli ho do jeho š at ů. naložili na nosidla,
odnesli k jeho domu1 a položili jej tam, odkud ho
vzali a kde obyčejně přijda (l ož ran ý ?. hospody
nocovávaL

l'o přestálýcli hrozných nesnázích v p ekl e Spal
tvrdo až do rána. Když pak pastýř okolo něho
stádo hnal a karabáčem několikrát h ro chl, pro
citnul, & jako pitomý díval se okolo sebe. Bylo mu
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tam všecko známo, kamkoli se kolem sebe podíval.
Pohlédl na svůj dům a řekl: „Kýho šlaka! Vždyť
toto stavení patří mně! Jak pak to možno? Byl
jsem v nebi, byl jsem v pekle, a nyní jsem Opět
dom a! Já. jsem se musil po druhé narodit; vždyť
jsem umřel &opět jsem živ a u svého domu ! O Bože,
děkuii Tobě, že jsi mi tu milost dal! Nyní budu do
cela jiným člověkem! Budu řádným křesťanem kato
lickým, a nikdo mne více neuvidí cpilého aniž jaký
koli jiný hřích páchat! Přesvědčil jsem se, jak jest
to v n ebi a kterak to vypadá.v pe kle. O Bože,
mi dej tak živu býti, abych až po druhé umru, do
ne b e přišel a peklu na věky ušel.“

A hle, s ous ed stál v slovu. Všude vypravo
val, že umřel, že byl v nebi a v pekle, a kte
rak se mu na obou místech vedlo. Ano, napominal.
káral a prosil jiné lidi, aby se polepšili a po smrti
do pekla uvrženi nebyli, že jest to tam hrozné a strašně.
Ačkoli ho lidé přesvědčovali, že to není možno, aby
byl umřel, aby byl v nebi a v pekle, a po
druhé se narodil, on se nedal přece nikterak pře—
přít, a zůstal pevně při svém. Velebný pain pak a
pán baron měli srdečnou radost z toho, že se tímto
spůsobem tak velký hříšník od nepravých cest na
cestu pravou navrátil a polepšil. Jeho žena a děti
měly nápotom blahý život na světě s nábožným
otcem.
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IO. Karel a Naninka.

Byl jeden zámožný ku p e c, a ten měl jediné
dítě, dcerušku, které říkali Naninka. K tomu kupcovi
chodil do práce nádenník, jenž měl chlapečka, a ten
častěji chodíval ke ku p 0 ům za svým otcem. Na
n in ka byla starší než chlapec nádenníkův, a proto
i.i'ozumější. Z té příčiny řekla jedenkráte k n á
d enníkovi: „Ale člověče, že vy toho svého
chlapce necháte tak potulovat; proč pak ho nepo—
sýláte raději do školy? Tam by se aspoň něčemu
přiučil, a co nejhlavnějšího, naučil by se tam Pána
Boha znát; jinak ale tomu lundání přivykne & nic
z něho nebude.“ Odpověděl n á d e n n i k: „Oh, milá
Naninko! Nemám tolik, abych sebe, ženu a toho
chlapce uživil; odkud vezmu peníze, abych za něho
sobotales platil? Pán učitel sice pravil, že ho
bude učit, ale že mu budu muset za to všelico pra
covat. To bych arcit od srdce rád činil; ale víte,
že co si denně prací svou vydělám, to že druhého
dne padne na stravu. K tomu jest má žena pořád
churava, a nemůže ničehož vydělat. Kdybych tedy
jenom jeden den u pána učitele zdarma pracoval,
neměli bychom druhého dne co jíst. Proto chlapce
do školy poslat nemohu; mimo to jest mi při mě
práci také již trochu nápomocen. Pána Boha znát
ho sám něco naučím, a více umět nepotřebuje;
vždyť nebude ničím jinším leda nádenníkem; at tedy
záhy přivyká tomu, z čeho se jedenkráte živit bude.
0 to pak, aby byl poctivým člověkem, pečují vše—
možně,“ -— Když Naninka pozorně vyslyšela, co

11*
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n á d e n n i k mluvil, zalila se jí nevinná očka slzami;
srdéčko její pocítilo útrpnost nad chudým otcem
a ubožátkem chlapečkem, a ona pravila přívětivě
k n á d e n n i k o v i: „Já se budu tedy sama o vašeho
synka starat.“

Sla ke svým milým rodičům, vypravovala jim
jaký hovor měla s n ádenník em a vyložila, jak
se bude o chlapce nádenníkova, o Karlíčka starat,
budou-li oni jí nápomocni. Hodným rodičům kapaly
radostné slzy z očí nad dobrosrdečnou dcerou Na—
ninkou, a přislíbili jí, aby jen stála ve slově, které
dala otcovi i synovi, že ji ve všem 'tom dobrém vše
možně podporovat budou. N á.d e n n i k měl z toho,
co mu (1c e r a k u p 0 o v a řekla velikou radost.
Sotva se mohl té chvíle dočkat, aby se svou ženou tu
radost sdělil. Když s chlapcem domů přišel, hned
ženě své o tom vypravoval. Ona radostně děkovala
Pánu Bohu, že kupcovu Naninku ke Karlíčkovi na
klonil. Karlíček chodil do školy, a Naninka na něho
ze své pokladničky platila. Ona sice již ze školy
byla vystoupla, že při své pilnosti mnoho se tam
byla naučila. zkoušívala častěji Karlička, který se
na velikou její a rodičův radosť velmi pilně učil.
Mimo to dala ho také učit Zpěvu a hudbě, v čemž
chlapec velice prospíval.

Když ze školy vystoupl, radila mu, aby si vy
volil stav u či t elsk ý, čehož on se tím radostněji
uchOpil,když ho pan učitel sám k tomu měl a
z a p o m o c ník a si ho vzal. Karlíček dělal jak vy
učováním dítek, tak i kostelní hudbou pánu princi
pálovi velikou radosť. Dítky se pod ním učily až
milo, a varhany mu tak krásně šly, že všickni lidé
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přede vším školní dítky, v chrámu Páně plným hrd
lem zpívaly, až se to daleko rozléhalo. Za to jej ne
jenom pán farář, ale všickni hodní lidé
chválili.

Když nějaký čas službu p o m o c ní k a byl za
stával, řekla mu jedenkráte N a n i 11k a: „Pro tebe,
Karlíčku, již zde u nás není nic. Ty se musíš po
dívat do světa, abys se jak v školním vyučování,
tak i v hudbě ještě lépe vycvičil a něco zkusil; zde
se' již ničemu více nenaučíš“ Karel radostně svo—
lil; byloť mu to vítáno. Nan inka ho prádlem,
šatstvem, penězi a vším potřebným zaopatřila, a dala
muna rozloučenousvůi krásný zlatý prsten
s prstu a pravila: „Tento prsten nos pořád na
prstě, a kdekoli budeš, pohlédni často na něj a vzpo
meň si na mne.“ Karel děkovalsvé dobroditelkyni
a její pánům rodičům za všecko dobré, vyžádal si
pak od vlastních I'Odlčů požehnání, rozžehnal se
s nimi, i s rodiči Naninčinými i s ní, a pustil se do
širého světa s veselou mysli.

Když již několik dnů kráčel, přišel jedenkráte
z rána do jednoho města. Zašel si na snídani do
hospody, a když posnídal, zvonili právě do kostela.
„Půjdu na mši svatou,“ řekl k hospodskému; buďte
pane, tak dobrý, a vezměte tento můj vak pod
ochranu, až po mši svaté přijdu si zase pro něj.“
H 0 5 po d s k ý ochotně přivolil a řekl : „Jděte jen,
jděte, dnes bude slavná mše svatá; jest dnes svátek
našeho pána hraběte, ačkoli on odjel. Já bych sám
rád šel, kdybych mohl.“

Karel se sebral a kráčel ke kostelu, kde se
již lidé hemžili. Šel zrovna na chor, kde množství
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hudebníků již pohromadě bylo. Pán principal roz
dával partesy a hudebníci své hudební nástroje
ladili. K ar el se tlačil k varhanům, kde několik
hudebníků pohromadě stálo. „Co zde chceš. kluku ?“
obořili se na něj. Karel odpověděl: „Já.bych také
rád pomohl.“ Princip ál, který pro svou vlíd
nost k lidem znám byl, zaslechl to, obrátil se na
Karla a řekl: „A v čem bys nám, chasniku, rád
pomohl ?“ Karel: „Cokoli. pane principále, třeba
varhany.“ P r i n cip al pohledlskoumavěna Karla
a pravil po nějaké přestávce: „No, když chceš, sedni
si.“ Svíce na oltáři se již rozžíhaly, Karel si sedl
k varhanůma pan principal zůstal stát vedlo
něho; kdyby to nešlo, aby K arla Odstrčil a hned
sám zasednul. Ostatní hudebníci pohlíželi opovržlivě
na mladého Karla, a potutelně se usmívali.
V tom b linkn ul zvonek u sakristie, bubny zara
chotily a trouby zavzněly. Když byly in tr zid y
u konce, zahučely p edál y, a Ka rel spustil na
celé varhany, až se celý chor otřásal, a hrál tak
výborně, že se nejenom všickni na choru naň zůstali
dívat, ale i lid a kněžstvo na chor se obracelo;
nikdy ještě takovou hru na varhany neslyšeli. Když
pak se mše započala, hrál Karel podle partesů.
tak pravidelně, místem pozlehounka. místem hřmotně.
jak potřeba kázala buď pomálu buď zčerstva, a držel
tak dobře takt, že se tomu každý znatel až podivil.
Když služby Boží ukončeny byly, vytratil se Karel
z choru, aniž to pan principal pozoroval; ::
když mu jeden houslista řekl, že právě nyní odešel
poslal hned pán prin cip ál po něm člověka
který měchy natahoval a nařídil mu, aby pátral,
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kam mladý varhaník půjde. Vrátil se nazpátek a vy
řídil, do které hospody se Karel odebral. Pan fa
rář sotva že došel do fary, dal si hned pána princi—
pála předvolat, a ptal se ho, kdo dnes hrál na var
hany? „Kdož jiný,“ odpověděl pán principal, „jako
ten, který vždycky hrává, totiž já.“ Když tomu pán
f a r á ř uvěříti nechtěl, přiznal se konečně pán prin—
cipál, a řekl: „Vždyť já jsem dobře věděl, že tomu,
velebný pane, neračte dáti víry, co jsem tuto pravil.

'Mladý jakýsi hoch tlačil se k varhanům, a když se
ho okolostojíci ptali, co chce, řekl, že by rád něčím
pomohl, třeba varhany. Postoupl jsem mu tedy své
místo a on se držel ku podivu výborně! Aniž ho
kdo pozoroval. odešel z choru. Hned jsem poslal za
ním kalkanta, aby pátral, kam půjde, a ten se zprá
vou přišel, že se odebral do hospody „u koníčka“
To když pán farář vyslechnul, hned poslal do
jmenované hospody a dal varhaníka žádat, aby
k němu přišel na oběd. Karel se takové cti ani
nenadál, a proto hned odebral se na faru; bylo skoro
již poledne. Pan f a r a ř ho vlídně přivítal a u oběda
ho měl k tomu, aby u něho zůstal, že ho vším za
Opatří, a že nebude mít žádné jiné práce než každo
denně varhany hrát a v hudbě kostelní se ještě více
vzdělávat, k čemuž mu pán farář potřebně knihy,
partesy a všelijaké hudební nástroje zaopatřil. Ka
rel si dal říci, zůstal a měl radostné a dobré živo-'byti

Již tři roky u pana faráře žil; zdálo se mu
jedné noci, jakoby slyšel hlas: „Vstaň a jdi domů;
neuposlechneš—li, pochodíš zle.“ K a r e l po celý den
rozmýšlel, co by to mělo znamenat: Myslil si pak:
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'„Sen je sen,“ a pustil to pod večer mimo sebe.
Druhé noci slyšel ve spaní opět ten samý hlas:
„Vstaň a jdi domů, neuposlechneš—li,pochodíš, zle.“
To mu druhý den vrtalo tím více v hlavě; chtěl se
s tím panu faráři zjevit, avšak mlčel raději a
pomyslil si: „Sen je sen.“ Třetí noci volal ten samý
hlas silněji než před tím: „\'staň a jdi domů, ne
uposlechneš-li pochodíš zle.“ — „To něco znamená,"
pravil sám k sobě, „nyní se musím s tím panu fa
ráři vyjevit. o propuštěnou ho žádat a domů se
odebrat.“ Vstal. připravil si vše potřebné na cestu,
a jak pozoroval, že pan farář již jest vzhůru.
vyjevil mu, co byl po tři noci slyšel & prosil za
propuštěnou. Panu f arářovi to sice nebylo milé,
nechtěl mu ale nikterak na odpor stát a pravil:
„Nebudu tě synu můj zdržovati; jdi s Pánem Bohem
do domu otce svého a budeš-li moci, navrat se Opět
ke mně. By's přišel o půlnoci, otevru tobě, neb jsem
si tě velice zamiloval pro mrampočestnosť a boha
bojnosť tvou."'

Pan farář dal mu obsedlati koně, jejž mu
daroval, dal mu peníze na cestu, kteréž on k při
hospodařeným penězům svým přiložil, vyžádal si od
pana faráře požehnání. a odjel do domova.

Na koni dorazil arciť o mnoho spíše domů, než
kdyby byl pěšky šel; avšak trvalo to přece několik

nů, než právě v poledne do svého rodného místa
přijel. Uhostil se v jedné hospodě. neboť nechtěl
s koněm ani k rodičům ani ke ku p cům dorazit.
Ptal se hospodského, co zde nového? H 0 s p o ds k ý
odpověděl: „Nic tak zvláštnlho, leda to, že zítra
veliká sláva bude. Dcera zdejšího bohatého kupce,
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Anna, slaviti bude vdavky s bohatým kupcem a
obchodníkem. Nyní budou svadebníci bezpochyby
zasedati za stkvostný stůl svatvečerní. Do K ar l a
jako když střelí. Vstávaje, lehaie, díval se na prsten.
myslil na Naninku a dělával si naději, že na něj
počká; avšak zmužil se. přece tak, aby hospodský
na něm ničeho nepozoroval.

N a n in čin o t e c vedl také veliký obchod
su kn y. Ka rcl žád al hospodského,aby mu po

'radil, kdo by zde měl nejlepší soukna. na prodej;
on že jezdí po světě, aby sukna všelikého druhu
Skoupil, a pak do cizích krajin je na prodej zavezl.
H 0 spo (]s k ý, který Karl a neznal, a nikdo
v celém místě by ho již nepoznal, neboť se od té
doby, co do světa odešel, udělal z něho krásný
mládenec; h o s p o d s k ý odpověděl mu : „Právě
ten kupec, jenž dnes hostinu své dceři slaví, má.
nejkrásnější sukna v celém okolí na prodej.“ Karel
žádal hospodského, aby tam zašel a mu oznámil, že
je zde jistý pan, kterýž by všecko su kno, co na
skladě má, od něho koupil, byť ho třeba na dva
či na tři vozy bylo. Musilo by se to ale ještě dnes
stát, proto by se musil kupec 0 vozy postarat a
sukna hned do beden uložit.

11o s p o ds k ý velmi rád cizímu pánu posloužil.
šel hned ko kupcovi, kde mnoho hostů pohromadě
bylo. Již se mělo zasedati ke stolu. H 0 sp o (1s k ý
řekl kupcovi: „Před chvilkou dojel ke mně jakýsi
cizí pán na koni, jest obchodníkem sukny &jak se
zdá veliký boháč. Ptal se, není-li zde sukno na
prodej, že by ho, bude-li všecko na prodej, ina dva
neb tři vozy koupil. Já jsem mu povídal o vás, a on
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mne sem poslal. Musil by se ale prodej a kup ještě
dnes u ednati. Máte mu tedy po mně dát říci,
chcete-li mu sukna prodati či ne.“ Kupe c byl
tomu s jedné strany rád, že udělá dobrý prodej,
8 druhé pak strany ho to mrzelo, že právě (]n es
prodáváním se zaměstnávati má, kdy se již mělo
zasedat za stůl. Odpověděl tedy hospodskému žádaje
ho, aby cizímu pánu vyřídil, by přišel na sukna se
podívat.

Když hospodský domů se vrátil, vyřídil Karlovi,
co pravil kupec. Karel hned ke kupcovi se odebral,
sukna se prohlédla, smluvila a prodala. K u pec
měl velké potěšení z dobrého prodeje; proto pozval
cizího pána na hostinu, která. čekala, až prodej a
kup bude ukončen. Kupec měl cizého pának tomu,
aby dnes u něho zůstal, zítra pak že se sukna do
beden uloží, zaplatí, a po obědě že bude moci cizí
pán odjet. Karel namítal, že mu jest každá čtvrt
hodina drahá; pak ale přece svolil, neboť-to bylo
právě vodou na jeho mlýn. Cizímu pánu hostu byla
se všech stran a ode všech přítomných hostů ve—
lika čest dávána, a on na první místo vedle ne
věsty za stolem posazen. Nikdo ho nepoznal, ani
Naninka. Když pak si hosté připíieli na zdraví, jak
to obyčejně bývá, pustil Karel prsten od Naninky
na památku obdržený a v kapse uschovaný nepo
zorovaně do její sklenice, a ta ho, když jí do úst
vklouznul, nepozorovaně vyndala, poznala a hned
do mdlob padla. Tu se stal rámus veliký. Nikdo ne
věděl, co se jí přihodilo, odnesli ji do vedlejšího
pokoje a všemožně křísílí; avšak nic platno, ona
padla do hlubokých mdlob. Za všeobecného zmatku
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vytratil se Karel, který nepozorovaně z klínu Na
ninčina prsten vzal, z domu, aniž si ho kdo po—
všimnul; odešel do hospody, řekl hospodskěmu, že
s kupcem dobře pošel, zaplatil hospodskěmu. sedl
na svého koně a uháněl pryč. Mezi tím se v domě
kupcově všemožně pracovalo o tom, aby nevěstu
k sobě přivedli, ale nadarmo. Ona vypadala jako
mrtvá. Misto zítřejší svadby nastával pohřeb. Teprv
po dlouhé chvíli povšimli si hosté, že zde cizého
pána již není. Nový nastal rámus. „Kdo to byl?“
ptal se jeden druhého. Nikdo nevěděl jeho jméno,
toliko jen to věděli, že s kupcem smluvil sukna.
„I to nebyl žádný obchodník sukny.“ zvolali někteří,
.,to byla ňaká šelma, chtěl bezpochyby kupce
o sukna okrást, jestli to snad skutečně již ne
udělal a nevěstě dodal. Snad jí do sklenice
nasypal nějakého jedovatého prášku.“ Toto pode
zření se oznámilo k u p covi a všem ostatním.
Ku p e c jako zděšený běžel do skladu podívat se,
nejsou—li sklady ty tam? Těmi však ani hnuto ne—
bylo. To když oznámil poděšeným les—tiun,vyvrácena
byla sice první důmněnka o cizím pánu, nikoli ale
druhá., že nevěstě dodal; a ta se tím více potvrdila,
když se někteří hosté k hospodskěmu odebrali a
po cizěm pánovi se doptávali. H 0 sp o dský jim
odpověděl, že již tomu asi dvě hodiny, co na svém
rychlém koni odjel; že pořádně zaplatil a dobrý
kup si chválil.“ — „Ta prohnaná šelma,“ pravili
oni a vypravovali hospodskěmu, co se stalo; že ne
věstě dodal. Na to řekl 11osp o dský: „I toť se
musí hned na koních za tím zbůjníkem několik poslů
v y p r a vit; snad ho dohoní aneb někde vypátrají.“
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-— „Kudy pak se pustil ?“ ptali se přítomni. Ho—
spodský odpověděl: „Pustil se z města na západní
stranu po císařské silnici. Honem za ním.“

To se skutečně stalo; avšak kterak měli Karla
dohonit, když již dvě hodiny byl pryč a vyjeda
z města, objel ho a pustil se zrovna silnicí Zpáteční
k východní straně tam, odkud přijel k svému panu
far áři, kde se šťastně po několika dnech octnul
a od pana faráře vlídně, ba radostně přivítán byl.
O tom, co se přihodilo, nezmínil se ani slovem; to—
liko pravil, že doma jest všecko v pořádku. Zůstal
opět na faře, a šlo všecko v pořádku jako před
tím, a pan farář si Karla ode dne ke dni více
obliboval.

Mezi tím byla nevěsta Naninka, která za mrtvou
považována byla, protože z mdloby více neprocitla.
slavně pohřbena a do krypty uložena. Z e n i ch
zůstal jako v domě kupcově, nechtěl se již více
ženit, a tchán jeho, protože více dětí mimo Naninku
neměl, učinil jej majitelem svého kupeotví a statku,
a on svou vlastní majetnosť prodal.

Když se od té doby rok pomalu ke konci schy
loval, zdálo se Karlovi po tři noci opět tak jako
před rokem: „Vstaň a jdi domů; nepůjdeš—li.po
chodíš zle.“ Vyjevilse s tím p anu farářo ví a
na jeho koni odjel do svého města, kamž se šťastně
po několika dnech dostal. Ubytoval se v jiné ho
spodě a vyptával se, co nového? H 0 s p o d s k ý
pravil, že ničeho neví a pravil dále: „Ale dnes rok
se stal krásný kus v našem městěl“ Karlo vi vy
pravoval všecko to, co on dílem věděl, my však již
také víme, a doložil: „Ten musil být krásná šelma
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a nikde o něm slychy, vid y; co to byla sháňka,
a jako kdyby do vody padl. ——Kar el všecko po
zorně vyslechnul, a když se večer přiblížil šel ke
svým rodičům, které ve zdraví nalezl, & prosil je
o nocleh.' O te c jeho se pousmal a pravil: „Ten
pán má nás snad k lepšímu; sice by v této naší
bídně chaloupce noclehu nehledal !“ Na to odpověděl
Karel: „ladný žert, ja jsem si umínil někde
ve prosté chalupě dnes přenocovat, a padl jsem,
jak vidíte na vás.“ Otec i ma tka kroutili sice
nad tím hlavou a pravili: „No jestliže, pane, upřímně
jak smyšlite a za vděk u nás vezmete, dáme Vám
nocleh od srdce rádi.“

Kar el se usadil, poslal do hospody, kde koně
svého podomkovi na starost dal, pro víno a žem
ličky, a nutil otce i matku, aby jedli. Oni si dali
dobře chutnati. Karel ptal se, co tady nového?
() t e c odpověděl, že nyní není nic více; ale je tomu
dnes právě rok, co se stal v našem městě krásný
kousek. Ta ubohá N aninka! Vždy se mi oči
slzami zalejí, když na ni vzpomenu a si pomyslím,
jak ona o mého syna se starala'“ ——Dali se oba
rodiče do pláče a zvolali: „0 kde jest náš Karel!
Snad juž není mezi živými!“ Karlo vi div srdce
nepuklo! Obejmul své rodiče a zvolal: „Neznáte už
svého syna Karla? Rodiče se blíže podívali na svého
syna, poznali ho, a měli nevyslovitelnou radost. Vy
pravovali mu, jak se jim po odchodu jeho vedlo.
Nejhlavnější vypravování však týkalo se nebožky
Naninky. Otec i m atka měli velikou žalosť, že
ubohého kupce takové neštěstí potkalo. O te c sice
až potud nádeničil u jeho zetě, avšak tak dobrý a

\
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veselý život v domě tom prý už není jako napřed.
——K a r el hluboce zarmoutil se smutnou zprávou
o smrti Naninky. Rodiče mu sice nepravili nic no
vého, o tom se již dozvěděl od hospodského. V prv
ním okamženi měl za to, že o rozum přijde; dával
sobě v srdci svém vším pravem vinu, že on jest pří
činou smrti Naninčiny. Zajisté by se tak bylo nestalo.
kdyby byl prsten do její sklenky nepustil. I'lakal
hořce při Vypravování rodičův o její smrti, a žádal
otce, aby zašel pro kostelníka, jestli by mu nemohl
otevříti kryptu, aby se ještě jedenkráte na ni podi
val. Otec šel & přivedlkostelníka. Kostelník
k žádosti Karlově krčil ramenoma a pravil, že to
na žádný spůsob učiniti nemůže. — Vždyť nás nikdo
nebude vidět?“ namítal Karel. „Půjdeme tam v noci,
kdy všecko spí.“ K 0 s telo í k nikterak nechtěl
svoliti; obávalť se, že se to vyzradí a on se služby
shozen bude. Karel řekl: „Tak mi aspoň zapůjčto
klíče od kostela od krypty; já tam půjdu sám!“
Avšak i k tomu se nechtěl kostelní k mít a pra
vil: „I to se může vyzradjt, a pak budou poslední
věcí horší než první“. Teprv nyní si Karel vzpo
mněl, že z a p e ní z e bývá na světě obyčejně mnoho
k dostání; proto strčil kostelníkoví do ruky dukát,
a hle, šlo to! Stavěl se sice jakoby to ještě nechtělo
jít, až pak konečně řekl, že klíče přinese.

Za malou chvíli přinesl klíče od kostela a od
krypty. Tehdy bývaly takové klíče kostelníkům svě
řeny. Dávaje je Karlovi, p0psal mu místo, kde Na
ninka odpočívá, prosil, aby Karel za sebou dobře
zavřel, a časně ráno že si sem pro klíče zase přijde.
S sebou jít se obával a odešel.
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Když jedenáctá hodina odbila, vzal Karel
klíče, a ubíral se tmavou nocí ke kostelu. Od nikoho
nepozorován otevřel kostel a za sebou zase zavřel.
Udělal si světlo, vyhledal a otevřel kryptu, a kráčel
po schodech samojediný dolů. Bylo mu sice úzko;
avšakh orlivě se mo dlil. Netroufal si víko u rakve
zapečetěné otevřít; avšak jakýsi nepřemožitelný vni
terný hlas ho pořád k tomu p0puzoval. Odpečetil
víko a Naninka tam tak krásná, jaká byla za živa,
odpočívala. Cosi mu řeklo, aby na ní dechl po tři
kráto. Dechl tedy poprvé do tváře její, a hle, oči
se začaly otevírat Dechl po druhé, a celé tělo se
počalo pohybovati. Dechl po třetí, a hle, N aninka
si sedla, protírala si oči a pravila: „Proč pak mne
nenecháte pokojně spát? Měla jsem tuze krásný sen;
procházela jsem se s Karlem po ráii. Proč jste mne,
člověče,budil?“ ——Karlovi poskočilo srdce radostí
při těch slovech, a proto zvolal: „Já jsem Karel,
kterého jsi ty, Naninko, dala učit a do světa po
slala. Nyní jsem se navrátil &.hledám tě. Jsem-ili
já ten Karel. s nímž jsi se ve snu procházela
v ráji?“ Karel již více mluvitinemohl. N an ynka
vyskočila z rakve a zvolala: „Můj Karle! Můj pře— '
drahý Karle !“ K arel, pravil: „Víš—lipak, Na—
ninko, že jsi již zde celý rok, a že jakožto mrtvá
bylas pohřbena? Rodiče i já Oplakáváme tě jako
nebožku. Chtěl jsem se aspoň na mrtvé tělo tvé po—
dívat, a hle, ty jsi neumřela, ale bylas po celý rok toliko
vhlubokých mdlobách.“ N a n i n k a tomu nikterak ne- '
chtěla uvěřit, a pořád jen tvrdila. že velmi libě
spala. Když pak K ar el ji upozornil, aby se ohlédla
okolo sebe a na mrtvoly sem a tam ležící jí po



—l76—

svítil, tu k nemalé hrůze své přesvědčila se o pravdě
toho, co jí K a r e ] povídal: otřásla se hrůzou na celém
těle, vzala Karla za ruku a řekla: „Odejděme
z tohoto strašného místa mrtvých.“ To se bez meškaní
stalo. Karel zavřel kryptu a kostel, a když z něho
vykročili, bila právě dvanáctá půlnoční hodina. Sli
ke Karlovým rodičům. Kar el ji musil skoro
celou cestu nést; bylat tak slabá, že se nemohla
ani na nohou udržet. Rodiče ještě bděli, při malém
světélku čekali na syna. Když K a r el N a n i n k u
nesoucí vkročil, zarazila se jim leknutím skoro všecka
krev v těle. Karel jim řekl: „Nelekejte se; Na
ninka neumřela, ale spala toliko; byla jen ve mdlo—
bách.“ Rodiče sotva by tomu byli uvěřili, kdyby se
na vlastní oči o tom byli nepřesvědčili; a když ko
nečně uslyšeli a poznali hlas Naninčin : „Lidičky, já žiju;“
byli radostí jako bez sebe. Padlí oba na kolena a
zvolali: O jak velký a mocný jsi, Ty Bože! Dnes
navrátils nám našeho milého syna a naši největší
dobroditelku, kterou zítra rodičům doručíšl“ Bylo
to ňáké radosti! Naninka se cítila slabá, a proto
ji položili do postele, když se občerstvila vodou,
kterou do úst žádala. Ze spaní již nebylo nic; ne
mohlit samou radostí usnouti. asné ráno, když ko
stelník přicházel pro kostelní klíče, vešel mu K arlů \:
otec před chalupu vstříc a odevzdal mu je, ničeho
více nepovídaje; neboť Karel nechtěl, aby se kdo
před časem o z mrtvých vstání Naninčině dozvěděl.
Jak se lékárna otevřela, šel tam hned a nakoupil
všelijaké léky, čemuž se byl od jednoho lékaře
u pána faráře přiučil, a dal jich seslablé Nanince
požívat. Ona se tak očihledě sílila, a v několika
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dnech vypadala jako dříve, a obyčejnou stravu po—
žívati mohla. Na to ji opatřil Karel potřebné šaty,
šel pak ale sám k její rodičům, a pravil jim, aby
vystrojili stkvostnou hostinu na zítřek &všecky hosty
pozvali, kteří na svadbě Naninčině byli; on že také
přijde a že se ta svadba před rokem špatně ukon—
čena tentokráte k jejich velike radosti ukončí. Rodiče
Naninčini ijvjich zeť nevěděli, co to má znamenat;

ouposleclili ale a vystrojili hostinu, na kterou se
všickni tehdejší hosté, i nepoznaný Kar e l, dostavili.
N an inka zůstala pořád ještě v chaloupce. Za
stolem vypravoval K a rel pozorně naslouchajícím
hostům tuto pohádku: „Byl jeden zahradník a ten
měl krásný strom, jejž přede vším miloval. Strom
ten uschl, on ho opustil a do země zahrabal, ano
hodně hluboko v zemi zakopal. Přišel na jeho místo
zahradník jiný. 'l'en zakopaný strom vykopal, znovu
zasadil a. takovou horlivostí a pečlivostí pěstoval.
že napolo uhnilý strom se opět ujal, rostl, kvetl a nyní
naděje jest, že krásného ovoce vyda. To dozvěděl se
zahradník předešlý, a chce si nyní mermomocí strom
ten přivlastnit. Nástupce jeho nechce mu však ni
kterak strom ten dát, proto že si ho pracně sám
vykopal & namahavě zasadil i pěstil. Ptám se tedy,
kterému z těch dvou zahradníků strom ten dle
práva přináleží, který by v zemí byl úplně zhynul,
kdyby druhý zahradník byl nepřišel? Kterému tedy,
prvnímu či druhému ?“ — Když všickni přítomní
hosté jako jedněmi ústy vyřkli: „Ten druhý jest
pravým majitelem toho stromu, tomu druhému při
náleží ; vždyť, to každý rozumný člověk, ba každé
dítě uznati musí,“ řekl Karel: „Já. jsem ten

KULDA lv. ' „ 12
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druhý zahradník, a vy, pane zeti, majiteli tohoto
domu, jste ten první zahradník! Chcete-li, pánové a
paničky, také ten strom vidět ?“ Při slovech těch
zarazili se všickni shromáždění a volali: „Ano,
ano!“ — „Tedy vám ho přinesu hned!“

Na to Kar el rychle odešel ke svým rodičům,
kde čekal stkvostný kočár. Do toho si usedla Na
ninka a Karel, a jeli do domu kupcova. Když
do večeřadla vkročili, řekl Karel: „Tuto vám,
pánové a paničky, vedu ten strom.“ \'šickni zůstali
jako hromem omráčen), neboť. poznali N a n i n k u!
Rodiče volali: „() předrahé dítě, Naninko, kde jsi
se zde vzala ?“ A zeť jejich: „Má roztomilá ne
věsto !“ Nikdo se nemohl na ni dosti vynadivat. Když
se radostné jásání nad z mrtvých povstalou Na
ninkou poněkudutišilo, ptal se opět Karel slav
ným hlasem celého shromáždění: „Kterému z těch
dvou zahradníků přináleží ten strom, tomu prvnímu
či druhemu?“ Vyjma lonského ženicha, ozvalo se
celé shromáždění: „Tomu druhému, tomu dru
hému !“ Na to vypravoval Karel. kdo on jest, jak se
mu vedlo, že před rokem 011to byl, který puštěním
prstena do sklenice Naninčiny se jí chtěl dát poznat,
a kterak ji k životu vzkřísil.I Na ninka vypravovala
o sobě, že Karlo vi v srdci svém dávno již ruku svou
zadala, a že Iny se zajisté byla nevdávala, kdyby
Karla za mrtvého byla nepovažovala, proto že po
tři léta ničehož o sobě nedal slyšet; že pak [)rsten
ten při hostině předsvadební tak na ni působil, že do
mdlob padla, nač se velmi dobře ví upamatovat. Co
pak se dále s ní dělo, o tom že neví až na tu chvíli,
když ji Karel z líbezněho sna probudil.

\
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Druhého dne byl Karel s Naninkou slavně
sezdán a její první ženich po svadbě se odebral
do své otčiny, koupil svou majetnosť nazpátek a
i on pak se šťastně oženil.

II. Vojtěch, syn rybářův.

Byl jeden kníže pán, & ten měl mnoho ryb
níků. Měl r y b a ře, který mu musil každého pá tk u
a v postě i ve středu a v sobotu ryby donášet,
Jedenkráte mu pravil k níž e p :'tn: „Ale ty, ry
báři! Ty mně nosíš pořád jen obyčejné ryby; přines
mi také někdy takové, jakých jsem ještě nikdy ne
měl.“ Ry bář odešel smutný domů a rozmýšlel,
jakéby ryby svému pánu knížeti přinésti měl, a pra
vil sám k sobě: „Vždyť.pak jsem mu všelijaké ryby
již přinášel, jaké jenom v jeho rybnících se nachá
zejí. Kde tedy vezmu takové ryby, jakých ještě ne—
měl?“ Když přišel domů, neřekl ničehož ženě, co
mu kníž e p a n naporučil; ale vzal hned své 1y
bářské nástroje a šel na lovení ryb. Nalovil síce
mnoho a všelijakých 1y_l_),ale nebylo mezi nimi
žádné, kteroužby knížeti již byl nepřinesl. Byl tedy
mrznt, & již myslil na to, že se musí někam do
světa podívat plO nějaké cizí ryby, jakých pánu kní
žeti ještě nepodal.

V tom přišel k němu jakýsi č ern ý mu ž a
ptal se ho, proč je tak smutný a mrzutý? Rybář
mu o tom vypravoval, co mu kníže nařídil, a že
žádnou takovou rybu uloviti nemůže. Č e r ný muž

12*
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řekl: „I což je o to; přislíbíš-li mi to, co máš
doma a o čem nevíš, udělám, že v tomto rybníku
napořád loviti budeš všelijaké ryby, kterých tvůj
pán kníže za celého svého života ani neviděl. tím
méně okusil.“ Ryb ář rozmýšlel, co by to bylo, co
má doma a o čem neví? Nemohl si na nic vzpome
nout. Svolil tedy a če rný m už mu pravil odchá
zeje: „Za dvanáct roků si pro to přijdu. Rozprostři
tedy sítě a lov, a hned ulovíš množství všelijakých
vzácných ryb.“ (Íerný muž odešel, & rybář
učinil, jak mu naporučil; a hle, k veliké radosti vy—
táhl mnoho všelijakých ryb, jakých nikdy ještě ne
spatřil.

Když se pátek přiblížil,nesl je p ánu kní
žeti, a ten rybáře velicechválil. Když druhý
p át e k opět j i n ě ryby přinesl, pochválil ho kníž e
velice a pravil, že ještě nikdy tak chutné ryby ne—
jedl, jako ty poslední, a že ode dneška na každý
den ňákou rybu přinésti musí, proto že jsou mu mi
lejší než to nejlepší maso; a bohatě odměnil r y
báře. Tak to trvalo po. nějaký čas, a rybář měl
velikou radost.

Tu pak se mu narodilo první dítě, rozto
milý chlapeček, a rybář k veliké žalosti své poznal
že 1:e 11to c h 1ap e c jest to, kterého onomu (:e r
nému muž ovi přislíbil, a pro kterého si on za
dvanáct roků přijde. C hlap e c rostl až radost. a
když pátého roku dosáhl, chodil do školy, a byl
Duchem Svatým tak obdařen, že v osmém roce stáří
svého více uměl, než všecky dítky školní dohromady.
Učil se též hudbě a z pěvu; bylo 110v kostele
až milo poslouchat. R 0 d i če měli z chlapce veli
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kou radost, a i sám kníže pán si ho velice
oblíbil.

Po celý ten čas nosív al rybář knížeti pánu
pořád vzácnější a chutnější ryby, byl ale také ode
dne ke dni smutnějším. Když pak se d v a n á c t ý
rok chlapci přibližoval, a on ve všem umění, přede
vším v hudbě skoro mistrem byl: plakával hořce
otec jeho, kdykoli po lovení ryb přicházíval domů.
Chlapec se ma tky ptával: „Ale maminko, řek—
něte mi, proč tatínek pořád pláče, když domů při
cházívá ?“ — „Matka podobně plačíc odpověděla:
„Milý synu! Od té doby, co jsi se narodil, započal
tvůj otec truchliti; truchlil pořád víc a více, až nyní
ode dne ke dni pořád více a více pláče. Já jsem se
ho na tisíckrát už ptala po příčině zármutku jeho;
je ale jako skála němý, a nechce mi ničehož o tom
svěřit. Zeptej se ho ty. snad tobě se vyjeví.“

Když otec z lovení ryb přišel, domů, lichotil
mu Vojtíšek a řekl: „Ale rozmilý otče! Vy zase
pláčete! Proč pak to? Pozoruji to juž delší čas, a
proto se osměluji dnes na příčinu vašeho zármutku
se tázat; snad vám nedělám dost radost?“ T Otec
se při slovech těch teprv dal do řádného pláče;
obejmul syna. zulíbal ho a řekl: „To, milý Vojtíšku,
nemohu ti říci, snad brzy se o tom přesvědčíš !“
\'o j těch nechtěl už více na skormouceného otce
dotírat, a proto se, jak to vždy dělával, chepil ci
tar y, hrál, a při tom tak krásně zpíval, že ot e c
na pláč zapomenul. Tak to provozoval každého dne
všelijakými hudebními nástroji, které mu kníž e
pán daroval. Když pak otec nejvíce zarmoucen
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byl, sedl k fortepianu, hrál a zpíval až milo, že se
o t e c chtěj nechtěj rozveseliti mohl a musil.

Byl pak právě dvanáctý den narození
V ojtěchova.. V ten den otec nevyšel z domu, ale
plakal a naříkaltak, jak ho žena a syn Vojtěch
ještě nikdy plakat neslyšeli. Darmo syn na všecky hu
dební nástroje hrál a zpíval a otci i s matkou při
mlouval, aby tak nehořekoval; ale nic naplat. Na
polo již mrzut, sedl opět aopět k fortepianu, a hrál
tak libě a pronikavě, ale i tak truchlojemné, že
otcovi žalostí div srdce nepuklo, a že si pomyslil:
„To nyní hrá na. rozloučenou.“ Sotva ukončil, ote
vřely se dveře, černý mu ž vkročil a řekl k rybá
řovi: „Nyní si jdu pro to. co jsi mně před dvanácti
roky přislíbil.“ Více nepromluvil, ale vzal V oj těch 3
zčerstva na rameno, a t en tam. Rybář s manželkou
jako smyslů zbaveni vyběhli ven, dívali se na vše
strany, avšak černého muže s Vojtěchem nebylo
nikde ani vidět.

To bylo ňákélio nářku! Otec i matka rvali
si vlasy, a rybář řekl k žen'ě: „Vidíš, pořád jsi se
mne ptala, proč jsem smutný a proč pláči; nyni
víš !“0Když se oba poněkud utišili, vypravoval rybář
ženě své všecko od počátku. Odevzdali vše do vůle
Boží, a vroucně se za svého Vojtěcha modlili;
nemohlit mu ničím jiným př'iSpět.

Teď se podívámeza Vojtěchem, a necháme
rybáře i ženu jeho truchlit po synu. Když černý
muž s Vojtěchem z chalupy rybářské vyšel, zmizel
hned v povětří, a odnesl Vojtěcha do velice
krásné, avšak tuze vzdálené zahrady. Tam ho do
nejkrásnějšího místa mezi květiny postavil a zmizel
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spíš, než se Vojtěch jako vytržený trochu zpama—
tovat mohl. Hluboce si odechnul, neboť ho vůně těch
květin jaksi dusila, a on nevěděl, co se to s ním
stalo. Tu přišel zahradník a velicese podivilnad
cizím mládenečkem a pravil k němu: „Synkul Jak
jsi sem přišel do této zahrady, na kterou lidska noha
cizincovaještě nevkročila?“ — Vojtěch odpově
děl: „Rízením Božím jsem přišel sem.“ Na to za
hradník: „To tě musím tedy svému pánu knížeti,
kněžně a mladé slečně představit. Pojď se mnou !“
Sli k velikému zamku, který stál uprostřed zahrady.

a (pomnoha schodechnahoru. Vojtěchovi tlouklosr ce úzkostí. Když se—předknížete dostavili, řekl
zah radník: „Tohoto mládenečka naleznul jse
v zahradě na místě, kde mladá slečinka nejraději
se zdržuje. On praví, že řízením Božím sem při—
šel.“ Zahradník se hluboce poklonil a odešel.
Kníže, veliký a krásný pan, kroutil nad tím trochu
hlavou, pak Vojtěcha pohladil, ptal se ho. či a
odkud je? A když Vojtěch odpověděl, ptal se
kníže přívětivě dále: „A kterak jsi sem, synáčku,
přišel?“ Vojtěch byl jako ve snách; černého
muže neznamenal, a proto skutečně nevěděl, jak
se až tam octnul. Z té příčiny odpověděl jako za—
hradníkovi: „Já jsem sem přišel řízenímBožím“
Kní ž e ho vzal za ruku a vedl ho řadou několika
krásných pokojů až do jednoho, v kterém u šití se—
děla paní kněžna a as dvanáctiletá dce—
ruška, ona mladá. slečna, o které se zahrad—
ník zmínil. Kníže pán obrátil se zrovna ku sle
čince a pravil: „Tuhle ti, Eufrosino, vedn' druha
stáří tvého, který, jak praví, řízením Božím sem
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přišel, a jehož zahradník na zamilovaném místečku tvém
mezi tvými květinami v zahradě naleznul.“ Jak matk a
tak dcera dívalyse usměvavěna Vojtíška, který
se jim velice líbil. „Zůstaneš u nás, synáčku ?“ ptala
se matka; a slečinka hned přiskočilak Vojtí
škovi, lahodila mu a volala: „I arciť že zůstane!
Budeme spolu chodit do zahrady; já ho naučím číst
a psát, fortepiano hrát a zpívat, a bude se u nás
míti dobře. Viď, že zůstaneš?“ Při posledních slo
vech podívala se Vej tí škovi tak laskavě a la
hodně do očí, že nemohl jináěe říci než „ano.“ Sle
činka plná. radosti poskakovala okolo něho. a laho
dila mu všemožně; ptala se ho, má li hlad nebo

žízeň, že mu hned něcopřinese. Když \ ojtěch od
'pověděl, že nema, zase pravila: „Máš špatný oblek
a já ti s matkou noxé šat-y ušijuf“ Knížecí 1o
dice měli ladosť z radosti své dcerušky a přimlou
vali Vojtěcho vi aby nebyl tak ostýchavýma jako
doma sobě počínd. 'l'u teprv si \ oj těch odechnul
a dýchal pak volněji. Obrátil se k slečince ::
řekl: „Pravila jste, slečinko. že mne budete učit
fortepiano; ukažte mi ho!" Slečinka se nedala
dlouho prosit, vzala Vojtěcha za ruku, a vedla
ho několika sednicemi, až pak přišli do velikého
sálu, kde překrásné fortepiano stálo a po zdích všeli
jaké hudebni nástroje visely. Rodiče šli za nimi.
Slečinka řekla Vojtěchovi: „To je náš hudební
sál, kde naši hudebníci častěji překrásnou hudbu
provozují.“ Vedla jej ke stkvostněmu fortepianu a.
řekla: „Tu je mé piano, na které tě učit budu.“
Hned-k němu sedla a hrála. Jak naň uhodila, byl
Vojtěch celý skoro bez sebe nad hřmotnýni a
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spolu tuze lahodným hlasem nástroje toho; tako
vého něco ještě neslyšel ani u svého knížete pana.
když doma byl. Pozoroval ale hnedle, že slečinka
mnoho neumí, nebot hrála chybně. Když vstala,
prosil Vo j těch 0 dovolení, aby ion si směl k němu
zasednout. S le či n k a radostně zvolala : „Také
umíš ?! Aj, to je velmi hezké!“ a hned mu stkvostné
sedadlo postrčila. V oj tě c h se sice omlouval, že
_mnohoneumí; sedl a hrál jako anjel s nebe. Kní
žecí rodiče a slečna div se rozkoší nad takovou
krásnou hrou nerozplynuli a obdivovali se Vojtě—
chovi. Na to mu slečna všelijaké těžké kusy před
kládala, a V oj tě c h přehrál všecko po mistrovsku,
jakoby to odjakživa byl hrával. „I tof,“ zvolala ra
dostně slc čna, „musíš ty mne učit ane já. tebe!“
Teď teprv pustil se Vojtěch do zpěvu; neboť (lo
stal lepší kuráž, a zpíval až srdce plesalo. Pak
vstal, probíral jeden hudební nástroj po druhém, a
osvědčil, že skoro s každým jest znam, ne-li mistrem;
přede vším, co se týkalo houslí a Hétny. Nyní
teprv poznali rodiče knížecí, co ve Vojtěchovi
vězí, a měli ho za více než obyčejného chlapce;
tím více, když se přesvědčili, že i v jiném umění
daleko pokročil. Když pak jim Vojtěch svatosvatě
dosvědčil,žejestchlapecjako chlapec, člo
vě k obyčejný a nikoli nadpřirozený tvor, a sice syn
rybářův, a že v pátém roku stáří svého započal se
všeličcmu učiti, což pak po celých sedm roků pilně
ve dne v noci provozoval, a že jen pro neobyčejné
schopnosti, jakými ho Pán Bůh obdařil, a při železné
pilnosti tak daleko pokročil, uvěřili mu a nedivili
se již více.
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Vojtěchovi nastal tedy nyní nový, blažený
život. Kníže a kněžna milovali ho jako vlastního
syna, a slečna jako svéhobratra. Spoluse
učili, čítali, psávali, hráli, procházeli se, byl to ne
rozlučitelný svazek mezi mravným a pořádnýmbratrem a sestrou.

Za takového blaženého živobytí uplynulo oběma
dvanáct roků, tak že oba čítali 24 let stáří svého.
Již po několik časů cítili oba dva mimo upřímnou
sesterskou a bratrskou lásku k sobě ještě jakousi
jinou náklonnosť, s kterou se jeden druhému vyzra—
dit nechtěl. Ro diče cosi takového se domýšleli,
protož ponavrhli své dceři, jestli by nechtěla s Voj
tě chem vstoupiti do stavu manželského? I kdož
byl radši než ona, kteráž myšlenkou tou se nejra
ději obírala; „jen bude-li i Vojtěch chtít?“ pra—
vila rodičům. Dali si' V o j tě cha zavolat, a když
mu své mínění přednesli. zarděl se jako kohout,
z čehož hned soudili. že se i u něho nemýlili. Ne
trvalo to dlouho a byla svadba. Nebylo blaženěj
šího člověka na světě nad V o jt ě cha; jenom jedno
ho ještě bolelo, a to byli jeho rodiče. \'zpomínal
sice ustavičně na ně, avšak nyní Opangvala jej ne
vyslovitelná touha, aby navštívil je. Rekl to své
manželce, a ta ho ráda na návštěvu tu pr0pou
štěla, a pravila: „Jest docela slušno, abys po tak dlou
hém čase rodiče své jedenkráte navštívil.“ Voj t ěch
odpověděl: „O to by o všecko nebylo tak zle; ale
kde jich hledat? Až posud mevím, jak daleko a kde
od nich jsem.“ — I stáhla manželka drahý
prsten s prstu svého, podávala mu ho a pravila:
„Jak tímto prstenem na prstě zatočíš, budeš hned
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tam, kam se ti zachce. Ale to ti povídám, ať
nikomu neřekneš, že jsi ženat, sice hned za tebou
přijdu a stalo by se ti něco nemilého.“ Vojtěch
se oblekl do svého nejstkvostnějšího šatstva a vypa
dal jako nějaký kral; rozloučil se s manželkou svou,
nastrčil prsten na prst, a řekl: „Aťstojím před dom
kem svých rodičů“, otočil prstenem, zmizel z očí
své manželky, a octnul se v tom samém okamžení
před rybářskou chaloupkou svých rodičů.

Když tam vešel, naleznul o tce i matku svou
zdravé. oni oba spravovali roztrhané sítě rybářské.
Nevěděli,co to je za pána, ale hned jim napadlo,
že to ňaký král nebo kníže. Vojtěch se jich
ptal, nemají-li žádných dětí? A tu oba vypravovali
s pláčem všecko o svém synu Vojtěchovi: „Měli
jsme jen toho,“ řekli, kdyžbyli s vypravovánim ho—
tovi, „a i o toho jsme tak smutným spůsobem přišli.“
Vojtěch se jim pak dal poznat — a to byla ra
dosť! Vypravovali si, jak se jim od té doby vedlo,
a byli veselí. Po tom se šel Vojtěch svému k ní
ž e ti p án u, kterému rybář pořád ještě všelijaké
vzácné ryby donášel, představit a vyjevil mu, že jest
syn rybářův. Kníže pán ho ale měl za ňákého krále.
Musil po několik dnů zůstati u k níž et e a ten měl
jedinou krasnou dceru, která byla ještě hezčí než
manželka Vojtěchova. Tato mladé kněžnasi
Vojtěcha velice oblíbila a rada by si ho byla
vzala za manžela. Řekla to svému otci knížeti, a ten
ji odpověděl: „To jsem si hned myslil, že se ti ten
krásný mládenec bude líbit; nebo vypadá jako král.
No, chceš-li, já. proti tomu nebudu; jsem juž mnoho
let vdovcem a stár, odevzdám ti své panství, a vezmi
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si ho; mně se také líbí; tuším, že bude hodným
zetěm“

Když Vojtěch_ ke stolu přišel, přednášel mu
kníže, co s dcerou mluvil. Vojtěch se toho ve
lice ulekl, a nesměl říci, že je už ženat; jeho paní
mu to zakázala; a zhola odepříti také nechtěl. Byl
tedy ve veliké nesnází. To dobře pozoroval kníže
i mladá kněžna, a proto oba řekli, aby si nemyslil.
že si s ním dělají ňaký žert, ale že to míní opravdu;
7. toho, že on jest jenom syn r ybařův, aby si nic
nedělal. Vojtěch této řeči v rozpacích svých po
užil a řekl, že skutečně nemůže pochopit, kterak
by si kn ěž na mohla vzít syna rybářova? Když
pak oba na něho tím více dotírali, pomyslil si \'oj
těch takto: „Řeknu-li, že jsem ženat, přijde má
žena, a jak mně pohrozila, stane se mně něco ne—
milého; a řeknu-li, že si kněžnu nevezmu, budou
mne mít za hrubiána a za osla, že takový šťastný
stav manželský od sebe zahazuji. Co na tom? Zena
má se o tom nedozví a jestliže, nikomu neřeknu,
že jsem s ní sesdán, také ani nepřijde. Skoro ještě
větší štěstí udělám tady, než jsem udělal tam.“ Ale
nastojte,svědomí Voj těchovo probudilose.
Vytýkalo mu, jak šeredně by se prohřešil proti své
první manželce, která hned od prvního okamžení
jak o b r atra upřímně ho milovala a pro něho
snad do ohně byla by skočila. Pronásledován zlým
svědomím- ve dne v noci, šel k zámeckému veleb
nému pánovi, a tam mu pl a č k y vypravoval, co ho
na svědomí tlačí, a vyjevil, že je st ženat. Kněz
mluvil mu do svědomí a pravil: „To se nemůže stát.
Druhé manželství nebylo by žádným pravým manžel
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stvím. Hned to své nynější paní oznamte, a jděte
odtud.“

Odešel do zámecké zahrady. Chodil jako pitomý.
Kloky ho vedly okolo besídky zahradní. Usedl si
tam, neboť ho nechtěly nohy ani něsti, a byl celý
utrápen. Tu najedenkráte přišla k němu první
jeho paní sedlasi vedleněho,a Vojtěch po
ložil si hlavu na stolek. Paní se ho ptala, co mu
schazí.) 011 ale juž věděl, proč přišla, proto ani
slova neodpověděl. Že už po několik nocí nespal,
neboť mu nedalo zlé s v ě do mí, usnul. Ona pak
stáhla p r sten který mu dala, s plstu a zmizela.

Když se Vojtěch probudil, viděl, že není
více ve své knížecí zahradě, ale mezi samým bo—
dláčím a tmím. Ohližel se kolem sebe, a poznal, že
se nachází v cizí hornaté a škaredě krajině, kde jen
samé trní a bodláčí rostlo. Neviděl tam žádného
obilí, ani stromů, ani domů a chalup. Co si měl po
čít? Vzpomněl si u &.prsten, chtěl jím otočit a
k své první paní se dostat; ale oh, oh, prst e n byl
ten tam! Umínil si tedy, že bude tak dlouho
choditpo světě,až svou první manželku
nalezne.

Dlouho bloudil. Konečně uviděl p as t ý ř e
kteiý pásl s t a d o o v ec. Přišel k němu a řekl: „Dej
mi, pastýři tuto svou halenu, a já ti dám tento
mfij stkvostný oděv!“ Pastýř napřed nechtěl a
pravil: „Vždyť mně tato halena dělá. lepší službu
při pasení ovec než ten váš drahý šat; nedáml“
Když pak V ojtěch mu řekl, že si za ten šat,
když ho prodá, třeba i dvacet takových halen kou
pit může, teprv p a stýř svolil a dal mu svou ha
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lcnu, a Vojtěch šat svůj pastýřovi. To udělal
Vojtěch proto, aby ho nikdo nepoznal.

Hned se do baleny zaobalil, kráčel čerstvo dále
kam ho nohy nesly. gdyž hodný kus cesty ušel,
uviděl chaloupka. Sel zrovna k ní. V sednici
byla stará babička. Prosil ji, aby mu dala
něco jíst a pít. Ona mu dala. Ptal se jí: „Babičko,
nevíte vy o mě první manželce, kněžně Eufrosině ?“
Babička: „O holečku, o té já nevím; ale můj
pán, kdo ví, nebude-li o ní vědět!“ ——A kdo je
váš pán?“ ptal se Vojtěch. Babička: „Můjpán
jest Slunce. Počkej zde, až ze své denní cesty na.
večer přijde domů, snad ti poví; nebo ono všude
svítí.“ Vojtěch čekal až do samého večera; tu
přišlo Slunce domů a babička řekla: „Je zde,
pane můj, jakýsi člověk, a chce se vás něco tázatf'
Na to mrkla na Vojtěcha, aby se ptal. Vojtěch
tedy řekl k Slunci: „Pane Slunce! Nevíte o mé
první manželce, kněžně Eufrosině ?“ ——Odpovědělo
Slu nce: „Milýbrachu, o té ja nevím; takové pa
ničky vycházívají teprva až v podvečer; já svítím
jen ve dne, a proto zřídka kdy je vidím. Ale jdi
k Měsíci; ten ti snad o ní dí nějakou zprávu;
on v podvečer na ně svítívá.“

V ojt-ěch se tedy hned odebral k Měsíci.
Arciť že už byla noc; to jej ale nemýlilo. Měsíc
krásně svítil a on šel zčerstva jako ve dne. Po půl—
noci uviděl chaloupk u, šel k ní, zaklepal a chrap
lavý hlas staré ženy se ozval: „Kdo to ?“ — „Já3“
Stará. žena se ptala: „A kdo je to já, že ani
v noci nedá pokoje?“ Vojtěch: „Já jsem Vojtěch,
který hledá. svou první manželku, kněžnu Eufrosínu.



—191—
©

"Nemohla byste mi o ní povědít?“ Stará žena
odpověděla: „Já. o ní sice nevím, ale až můj pán
přijde domů, ten vám snad bude moci o ní něco
říci; pojďte sem a počkejte na něho.“ Vo jtěch,
který do chalupy vkročil, ptal se: „A kdo jest váš
pán ?“ — ', e n a : „Můj pán je Mě síc; za nějakou
chvíli dokoná svůj noční běh a přijde domů.“
V oj tě ch čekal až k ránu a byl rád, že tak brzy
Měsíc naleznul. Jakmile Slunce začalo vycházet,
přišelMěsíc domů a Vojtěch se ho ptal: „Po
níženě prosím, pane Měsíci, nevíte vy o mé první
manželce, kněžně lůufrosinč? Víte-li, řekněte mi,
abych ji naleznul.“ Měsíc mu odpověděl: „Milý
brachu, o té já nevím; takové paničky jezdívají oby
čejně v krytých kočárech; ale jdi k V ětro v i;
ten profouká každou dirku &.skulinku; ten ti o ní
bude moci dát nějakou zprávu.“

Y oj tč c h opět ničehož nepořídil, a šel hledat
pá na \" ě tra. Sol celý den čerstvým krokem, ne—
bot bylo tic'no a příjemno. V podvečer uviděl ve
vzdali ch aloup ku, pospíšil si, a když k ní při
šel, vešel zrovna do sednice. Tam seděl p án a četl;
v koutku pak stará babička předla. Když
je V oj t ě ch pozdravil, zeptal se [) á. n a : „Neví
te-li, kde zůstává pán \'ětr?“ Pán odpověděl:
„Ten jsem já sám; co mně chceš?“ Na to odpově
děl Vojtěch: „Mámna vas,pane Větře, po
níženou prosbu, abyste mně pověděl, kde bych hle
dat měl svou první manželku, kněžnu Eufrosinu;
víte-li něco o ní?“ Větr: „I arciť že o ní vím.
Chceš-li k ní přijít, můžeš se mne zítra chytnout;
neboť si vyjedu a budu zítra veliké škody dělat,
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stromy lámat, vozy kácet a jiné. Já tě tam donesu,
kde přebývá, neboť i tam zarejduji; musil bys se
mne ale dobře držet, abys neslítnul dolů.“ — I kdož
byl tomu radši než Vojtěch! Proto ráno sedl si
na záda p á n u V ě t r o v i, ten vylítnul z chaloupky
a dělal hrozný rámus. V o j t ě c h se ho pevně držel.
Vznášeli se nad lesem, a tu se p án V ět r tuze
rozvzteklil, stromy praštěly až hrůza. V oj t ě c h se
zapomněl dobře držet, a sl í tn ul dolů právě
vedle tří mužů, kteříse o tři věci hádali:
0 kolo, 0 plášť a o boty. Každýz nich chtěl
mít pl á šť anebo b o t y, ale k o l o nechtěl žádný,
nebobylokolo jako kolo. Boty ale nebyly
j ak o boty, nýbrž to byly boty, že ten, kdo je
obul, hnedle byl tam, kde býti chtěl; a ten p l áš ť
nebyl také jako plášť; aletobyltakový
plášť, že ten, kdo ho vzal na sebe, od nikoho ne
byl viděn. Když se tak o ty tři věci hádali a
V oj t ě c h a spadnout viděli, zvolali: „Hle tu se
stoupil člověk s nebe, a ten nás spravedlivě roz
dělí“ Když V oj t ě ch o vi vyložili, oč se tu jedná,
řekl: „Já vás spravedlivě rozdělímf“ Vzal k o l o a
povídal: „Toto kolo pustím s toho k0pce dolů. Kdo
z vás ho první dohoní, dostane h ot y; a kdo druhý,
dostane p l ášt; kdo pak zůstane naposledy. tomu
zbude kolo.“ — „No tak ano,“ zvolali všickni tři.
Voj t ěch pustil k olo a oni uháněli za ním, div
si paty neutloukli.Vojtěch ale obul hned boty,
dal na sebe plášť, nechaljim tam své boty a
h al e nu le ž e t, a řekl: „Ať jsem hned neviděný
u své první manželky, kněžny Eufrosiny !“ Hned
tam byl. Ale co tam viděl? Byla tam hostina;
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kněžna si měla vzít jiného. Juž byla hostina a všickni
hosté byli veselí. Když pak se nejvzácnější jídla na
stůl nosila, vyrazil je V oj t ě c h nosičům pokaždé
z ruky. Toť byl hrozný rámus. Nosiči byli vaděni,
že jsou hloupí; oni řekli, že za to nemohou, aby
páni a paničky sami zkusili jidla přinést. Ale po
každé slítlo všecko dolů, ať, n e sl k do ne sl a
cokoli nesl. Konečnězkusilatoho i kněžna
nev esta, a také jí se stalo tak. Odešlarozlobena
do své sednice,a Vojtěch za ní. Shodjlplašť,
a hle, k n ěžn a ho plna radosti předvedla hostům
a pravila: „Proto že můj první manžel se navrátil
a svou chybu poznal, ze svadby nebude nic.“ Byla
z toho radost. Až posud, jestli neumřeli, jsou spoko
jeně živi. Rodiče jeho nad zmizením syna svého se
rmoutili a brzy umřeli, ačkoli je kníže i dcera jeho
do zámku si vzali.

I2. Soused a jeho pacholek.

Byl jeden zámožný soused, a toho by byl čert
o všecko rád připravil. Proto si vyžádal u Pána
Boha tu moc k tomu, a Pán Bůh mu povídal: „Dá
vám ti tu moc; chci toho souseda zkusit, jak bude
trpěliv; musíš mu ale zase ku předešlé mohovitosti
d0pomoci.“ Stalo se. Napřed udělal č ert, že tomu
sousedovi přišel pád na dobytek; kus po kusu mu
scípal, a nezůstalo mu z dobytka nic než pár ko—
m'ků. Pak přišlo krupobití, které mu všecko osení na
polích potlouklo a docela zničilo. Konečně přišel

KULDA IV. ' '. 13
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oheň a vyhořelomu všecko, sotva že ty koníky uchrá
nil. K tomu ke všemu ho ještě sužovali robotou
tak, že byl se všech stran velice sklíčen. N e r e p t al
proti P ánu Boh u, ale jako Job říkával: „Pán
Bůh dal, Pán Bůh vzal, Jeho svaté jméno budiž
velebeno.“

Mezi jiným musil jít na robotu do lesa, musil
dříví dělat. Bylo mu mnoho práce uloženo, tak že
si musil ještě nádenníka' najmout na své útraty.
S e lka jim na oběd upekla koláčů podpopelních, a
když časně ráno do lesa odcházeli, dala je jim
s sebou. Soused uložil si koláčepod hájek
na zem, a pilně pracoval; nádenník byl nedaleko
od něho a také pilně dělal. Když se přiblížilo po
ledne, položil sekeru a chtěl se pustit s nádenníkem
do koláčů. Kterak se ale ulekl, když viděl, že jsou
koláče ty tam? Nezlobil se, ale řekl: „Pán Bůh mu
jichlpožehnej, kdo je vzal.“ Náde nník řekl také
tak, a oba potom pravili: „Vždyť my přece nějak
až do večera vydržíme“ Hned zase oba dva se dali
chutě do práce, pracovali až do samé tmy šťastně
uloženou práci dokončili.

Několik dní potom hlásil se u souseda mladý
chasník za pacholka. S 0 u s e d mu řekl: „Milý
chasm'ku, já mám sice koně, které mně z celého
mého, statku zbyli, ale nemám ani jim ani sobě sa
mému a ženě dát co jíst.; jak pak bych ještě tebe
_živiti mohl? Plat bych ti dokonce už žádný nemohl
dát.“ Odpověděl chasník: Jen mne vezměte;
vždyť se přece s vámi nějak uživím a plat žádný
od vás nechci.“ S ou se d: „No, když mermomocí
chceš, Zůstaň tedy.“
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Chasník zůstal, chtěl hned něco pracovat, &
ptal se: „Máte slámu? Já těm koňům nařežu seka
niny.“ Soused: „Je tam ještě několik otepi.“
Ch asní k pustil se do práce, která mu ku podivu
zčerstva šla. Brzy byl se vší slámou hotov. Nanal
sekaninu do šesti pytlů, naložil ji na vůz, zapřáhl
koně a pravil, že pojede do mlýna. S 0 use d měl
za to, že je pacholek j eho pomatena ptal se
ho, co to dělá, že v pytlech jest sekanina &ne obilí.
Pach olek odpověděl, aby ho jen nechal, že tak
dobře dělá. Přivezldo mlýnaaptal se mlynáře: „Kdy
mám přijít mlet ?“ Ten mu řekl: „Zítra ráno.“ Když
přišel a první pytel rozvázal a chtěl nasypat, začal
s mlynářem hubovat, že p š e n i ci z pytle vysypal
a dal tam sekaniny. Mlynář se omlouval,že
se pytlů ani netekl. Ale nic naplat; p ach ole k
stál na svém a mlynář musil mu dát chtěj nechtěj
za sekaninu pšenici, & pacholek si ji semlel. Když
byl s prací hotov, šel pro. vůz a koně, zapřáhl &
řekl doma: „Už je semlito, pojedu pro mouku.“
Soused & žena jeho čekali, jak to vypadne. Pa—
ch o\l e k přijel. dal selce šest_ pytlů nejkrásnější
mouky & pravil: „Teď napečte koláčů; mouky máte
dost, tedy také bu ch et.“ Napekla a měli se
dobře.

Přišel posel od pána vrchního, aby so u s e d
hned k němu přišel. On šel, a když se před vrch
ního dostavil, pravil vrchni k sousedovi: Je zde
žaloba na tvého pacholka. že přivezl šest pytlů se
kaniny do mlýna, a mlynář mu musil za ni dát šest
pytlů pšenice. Za to budeš muset zitra celou panskou
louku, která je sto měr veliká, seséct, seno usušit a.
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do panského dvora odvézt; & za to si budeš moci
jednu fůru sena vzít a. svým potahem domů odvézti.
Pakli to všecko zítra nevykonáš, budeš vidět, co se
ti stane.“

Soused zarmoucený odešel a řekl si cestou : „Jak
je to možná, abych takovou práci za jeden den vy
konal, i kdybych všecky lidí ze vsi k sečení najal.
Vždyť se to za jeden den neusuší! A k tomu, jak
pak kdyby zítra pršelo ?“ Když celý smutný domů
přišel,ptala se ho žena i pacholek, co se mu
stalo? On odpověděl: „Oh, milí lidičky, zle!
Mám zítra. celou panskou louku se s é ct, & všecko
seno usušit aby se mohlo hned do panského dvoru
odvézt. Jak já. to vykonám ? Za to prý si budu moci
vzít jednu fůru sena. Na. to odpověděl pacholek:
„I nic si z toho nedělejte; celou noc klepejte kosy
kde jakou máte, &já vám zítra pomohu.“

V tom přišel posel od pána vrchního & vyřizo
val, že pán vrchní seznává, že sousedovi uložil na
zítřek mnoho práce; že mu tedy něco slevuje, a.
sice, aby jen louku posekl, seno usušil & do kup
dal; odvážet prý ho nepotřebuje, že si přijedou pro
ně panští pacholci“ P a c 11ole k odpověděl: „Dáme
pána vrchního pozdravovat, aby si panské vozy při
jely hned po obědě, že seno bude už v kupách;
první fůru ale my si naložíme sami.“ Na to řekl
posel: „I což o to, nechť je první nebo poslední;
jen když se bude moci seno vozit.“

Druhéhodne vydalse soused s pachol- '
k e m na sečení louky. Sekli; pacholek ale odhodil
mrzutě kosu & řekl: „Nevyspal jsem se, proto si
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zdřímnu a nebudu spíše sěci, až s e lk a přinese
snídaní.“ -—-—„No, to bude hezké,“ řekl sou sed;
„pravil jsi, že mi pomůžeš, a že budeme hotovi
dnes, a ty si lehneš!“ — Pacholek: „Jeu sečte,
a o mne se nestarejte;“ a již chrupal. „S 0 11se d
sekl až se mu pot s čela lil. Ž e n & přinesla sní
daní, a když pacholka viděla ležet, a slyšela chru
pat, pravila plná úzkosti: „No, to je krásný poma—
hač!“ V tom se p achol ek probudil: „Aha juž
nesete snídaníl“ řekl a hned se buchet chápal. Když
posnídali a selka odešla, byl s o u sed od práce
již unaven, a louky travnaté mnoho neubylo; mnoho
uepoložil. Slunéčko pálilo a spaní ho přemáhalo.
„I lelmě'te si a spěte,“ řekl pacholek; „teď já
budu séct.“ Soused uposlechl, lehl si a tvrdo
usnul. P a ch ole k chopil se kosy, hvízdl a hned
tam bylo na sto pomabačů. Jedni sekli, druzí
obraceli a sušili. a třetí dávali do kup. Nebylo ještě
poledne, a seno se mohlo už vozit. Pomo c níci
zmizeli, a pacholek zbudil souseda a řekl:
„\'stávejte; seno už je v kupách; půjdeme k obědu
a pak si pojedeme plo svou fůru sena.“ Sou sed
procitnul a vyvalenýma očima se díval na kupy kte—
rých bylo jako lnězd na nebi. Šli na oběd, po obědě
pak zapřáhl pacholek koně a jeli pro seno. Když
tam přijeli, zajel pacholek do prostředka louky
a čekal s nakládáním, až panské vozy a robotníci
pro seno přijedou. Juž včera vyprázdnil pacholek
a soused všecky hůry, kolny, a kde se co dalo.

,pro tu fůru sena, kterou si naložit směli. Po nějaké
chvíli dojel dlouhánský řad vozů pro seno. Pacho
lek sousedův řekl: „Napřed si naložím já. tu fůru
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pro souseda, & pak teprva budete vy nakládat.“
Nyní začal nakládat jednu k0pku za kopkou házel
na vůz, který se pořád víc a více zvětšoval a roz—
šiřoval. Polovice louky byla už holá, a vůz teprv
do půl naložen. Přítomní lidé nevěděli, co se to
děje. Dráb a jiní zbraňovali mu, aby více nenakládal ;
on však řekl: „Nevíte, že pán vrchní povídal, že si
můj hospodář jednu fůru sena vzít může ?“ Nedal
se spíše odehnat, až všecko seno bylo naloženo a
louka jak když smete. Praštil do koňů; ti však ani
nehnuli. Vypřálil je a hned tam byli čtyři“vraníci,
ty připřáhl a jel o všecko pryč přes meze á pa
hrbky zrovna domů. Sou se (1 celý pitomý nad
tím vedl své koně za vozem, a panští služebníci a
robotníci s otevřenou hubou dívali se po nich. Jeli
s prázdnými vozy domů a řekli to pánu vrchnímu.
Pacholek se sousedem skládali seno, a když
už všecko naplnili, skoro ještě nic z vozu neubylo;

lproto ostatní musili složiti na dvoře a udělali veliánskou kupu. Sena bylo tedy dost, a koně žrali,.
co se jim líbilo.

Sotva bylo seno složeno, musili se oba dostavit
před pána vrčhního. Ten jim nařídil, aby buď seno
přivezli anebo ten hrozitánský dub. nedaleko zámku
do dvora zámeckého. P ach olek pravil: „Zítra
o deváté hodině celý dub s kořeny bude v zámeckém
dvoře; ani ta nejmenší haluz z něho scházet ne
budeš“ Vrchní jich propustil. Druhého dne zapřáhl
p a c h ole k koně sousedovy do vozu a jeli pro dub.
„Ale,“ řekl s ous e (1k pacholkovi: „kterak takový
hrozitánský dub dostaneme ze země? Jak ho nalo
žíme, a kterak ho můj vůz snese a koně utáhnou?
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\ždyť to není možno.'“ P ach olek řekl k hospo
dářovi, aby se o to nestaral.

Když k dubu přijeli,stal tam už p an vrchní
s ťdmi. P a o b ole k nařídil svému hospodařoví,
aby ten dub okapal. S 0 us e (] sotva několikrát do
země uhodil, chopil se p a 0 h ole k hrozitánského
duhu, a jako trávu ho ze země vytrhl. Naložil ho
na vůz, ale kola se hned rozdrtila. , Protož odešel
do blízkého lesíka a vytáhl z něho vůz větší než
chalupa s tlustými obručemi na kolech. Do toho
připřahl k o n ě s o u s e d o v y, naložil dub na něj,
tikl jim tam jako nějakým klickem a práskl do
koní. Ti ale nemohli vozem ani pohnout. Vypřahl
je a povídal: „Tamhle je mršenec; přineste mně
odtud několik kostí ze zcíplých mrch; he, sousede.
slyšíte, co vám povídám!?“ S ous ed šel a přinesl
s v ě m u p a 0 h o lk o vi několik koňsk'ch kostí.
P ach olek je vzal, stloukl je dohioma y, a hned
z nich byli čtyři bujní bělouši hřebci. Ty k vozu při
přahl a jel o všecko piyč k zámku do dvoxa. Oč
sti om zavadil, všecko ti hal sebou, střechy chalup.
okolo nichž vůz hrčel, jen se sypaly a okna jen břin
čela. Příjeda na zámecký dvůr, shodil dub na zem
a řekl k vrchnímu: „Nyní. pane vrchní, vykonali
jsme, co jste poroučel, a ode dneška dejte mému
hospodářovi s takovými věcmi svatý pokoj. Mějte se
hodně!“ vyskočil s hospodářem svým na vůz, praskl
do běloušů, a uháněli k domovu.

V té samé vsi byl jeden sedlák velikánským
boháčem ale také takovým skiblíkem a nespraved
livcem, jakého v celém okolí nebylo. Když jeli domů,
viděl boháč ty čtyry bujné bělouše. Zalíbili se mu,



-—200—

a proto je chtěl za své se sousedem vyměnit. Potkal
jich právě na návsi a řekl: „Ale to máte bělouše,
sousede! Nechtěl byste je za moje vyměnit?“ „I proč
ne,“ odpověděl souse d, „přidáte-li na ně pět set
zlatých stříbra, obrátíme se s nimi hned k vám.“
--— „No tak ano,“ řekl b 0 h á č, a s o u s e d dostal
jiné čtyry koně a ještě k tomu tolik peněz, pět set
na stříbře.Když druhého dne b oh atý skrblík
bělouše zkusit chtěl, a do radla je zapřáhl, roz
sypali se mu na poli a zůstalo z nich jen trochu
kostí. S e dl ák celý polekaný běžel k s o u s e d ovi
a křičel, aby mu dal koně nazpátek, že se mu bě
louši rozšypali. P a ch ol ek odpověděl: „Až nám
přivedete naše bělouše, dostanete své koně i s pěti
sty nazpátek; pakli ne, a chcete-li své koně mermo
mocí naZpátck, položíte ještě jedenkráte pět set
stříbra, a dostanete všecky čtyry nazpět. Co měl
sedlák dělat ? Dal rád pět set a dostal své koně.
So us ed 0 vi však zbyl jeho prvnější pár, a při tom
vydělal tisíc zlatých stříbra. K tomu bylo co jíst,
sena bylo také dost, jen že mu ještě scházelo všeli
jaké obilí, hovězí a černý dobytek, něco drůbeže, a
pak aby si mohl svůj dům trochu lépe postavit.
O to se ale o všecko postaral j e 11o pachole k.

Zasedl si na toho bohatého skrblika a pokoušel
ho, jak jen mohl. Tak chodívával na jeho sýpku, a
bral mu obilí. Sedlák to pozoroval, proto tam usta
novil jakousi bábu na stráž. Pacholek ji zkame
nil a postavil k obilí s lopatou v ruce tak, jakoby
zlodějovi ještě do pytle nasypávala. S e dl á k přišel
na sýpku a viděl bábu, kterak ještě stojí 8 lopatou
v ruce, jakoby až posud chtěla obilí nasypávat a
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,.pravil: „Tato zprOpadená baba! Já ji ustanovím
aby hlídala, a ona zlodějům sama dával“ Běžel k ní
a chtěl jí notně nařezat; ale jak se podivil, když
viděl, že jest zkamenělá! Každý se bál dotknout se
jí a tím méně ji odnést..s půdy. Radili lidé sedlá—
kovi,aby o to poprosil sousedova pacholka,
ten že je srdnatý; on že jí odklidí. Pacholek
řekl bohatému sedlákovi: „I pročpak ne?
Já vám ji odtud odklidím, dáte-li mi do mého pytle
obilí.“ S e dla k musil svolit, chtěl-li se zkamenělé
báby zbavit. Srdnatý pachol ek odnesl ji kamsi do
křoví, a ušil sí hrozitánský pytel. s kterým si šel
pro obilí. Sedlák div zlostí nepukal, když viděl, že
všeho obilí přes polovici ubylo, než si pac ho lek
naplnil pytel svůj, který radostně svému hospodá.
řovi přinesl, tak že měl hned dosti všeho obilí.
V noci na to odnesl pacholek zkameněloubábu
do kravského chléva bohatého skrblíka, posadil ji
na nejlepší krávu a odešel domů. Se d lak a selka
slyšeli _šramot v chlévě; tancovalať kráva s babou
po celém chlévě, utrhla se a všechen ostatní doby
tek hyl poděšeu. Šli se podívat a ulekli se báby.
Poslali hned pro pacholka, aby jim bábu od
nesl. Ten chtěl za to krávu a dostal ji. Tak to
chodilo po několik nocí. Brzy seděla bába na koňovi,
brzy na hovězím, brzy na černém dobytku, & za
každé odnešení báby musil b oh at e c pacholkovi
ten kus dát, na němž seděla.

Když takovým způsobem p a 0 h o l e k souse—
vdovi všecko za0patřil. cokoli měl napřed než na.
něho ty pohromy přišly, a sou sed si svůj dům
do pořádku uvedl, jak ho měl před tím, čímž arcit
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bohatému, ale nespravedlivému a lakomému sedlá
kovi mnoho ubylo; sedlák pacholka prosil, aby ho
juž jedenkráte t_ébáby do c e la zbavil, aby juž ne
přicházela. P a 0 h olek mu odpověděl: „Tuť žádné
jiné pomoci není, než ta: Vy s manželkou svou
musite bábu jedním strkem hodit do hluboké studně,
kterou na dvoře máte. Kdyby ji tam jiný hodil,
zase by vylezla; protož to učiniti musíte oba dva,
žena i muž. Já vám ji zítra přinesu a postavím
k studní.“ Sedlák byl tomu velice rád, že již
jedenkráte báby dočista se zbaví.

Druhého dne přinesl p a 0 h o le k bábu, kterou
měl pořád v křoví za zahradou sousedovou uscho
vanou, postavil ji vedle studně a řekl s e (]lák ovi
a selc'e, aby ji tam strčili. Oni nemohli; proto
řekl pa ch olek: „Blázinci,tak to nepůjde; to se
musíte hodně rozeběhnout a oba dva silné a stejně
do ní vrazit; pak to půjde“. Sedlák se selkou se
hodně rozeběhli, vrazili do báby, a bums ——zka
menělá bába slítla do studně a s e dl ák s e s el k o 11
za ní_,a byli všickni tři v hluboké studni pochováni.

Pacholek šel domůa řekl svém u hospo
dářovi a hospodyni: „Noted si stojítezase
tak dobře jako napřed; & víte, co vám pomohlo
zase tak na nohy? To že jste ve svém neštěstí ne
reptali ani tenkrá', když jsem já vám ty podpopelné
koláče v tom lese ukradl, nýbrž řekli jste: „Požehnej
mu jich Pán Bůh, kdo je vzal.“ To vám dělalo
tuze dobře! Já tedy půjdu, protože jsem svou
práci už vykonal,ze služby!“Soused ižena
prosili ho, aby jen zůstal, že když mohl tenkráte
u nich být, když nic neměli, aby neodcházel, když
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nyní mají a on se dobře míti bude. „Milí braši“.
řekl a 0 h ole k, „já jsem ten, který vás do holoty
příve l, &.musil jsem vás nařízením Božím zase do
předešlého stavu přivést. Pak jsem si také přišel pro '
toho nespravedlivého a lakomébo boháče a jeho ženu;
ty juž mám ve své moci. Obojí úlohu jsem tedy už
vykonal. A víte, kdo jsem? Já jsem čertl“ — Na
to zařval a vykřikl: „Představte se, nespravedlivý
sedláče a selko, kteří jste ubohé lidí dřeli, dělníkům
spravedlivou mzdu upírali, ?.mozolů druhých a křivou
přísahou zbohatli a pro lakomství své každého žeb
ráka od domu svého odháněli! Představte se pravím,
a půjdeme k nám do pekla!!!“ — Tu se sedlák
se selk ou do niti mokří dostavili, z pacholka
udělal se čert s velikýma rohama; na jeden vzal
sedláka a na druhý sel k u, oknem vyrazil ven
a zmizel v povětří. Soused se ženou zůstali celí
omráčeni, sklo z okna na prášek rozdrcené sypalo
se dolů, a oni puchem v sednici dív neomdlelí.
Otevřeli ostatní okna a dvéře, musili utect & po tři
dni nemohli pro smrad do sednice. Potom byli šťastně
živí, a proto že mnoho mezi chudé rozdávali, žehnal
jim tím více Pán Bůh.

I3. Dva bratří Petr a Bukač.

Byl jeden králík, a ten měl dvoj č at a, dva
chlapečky, kteří byli sobě podobní jako vejce vejci.
Králík měl z nich velikou radost, a dal jednomu
říkati. „P e t r “ a druhému „B uk &č“.
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Byli to roztomilí kloučci a milovali se ku po
divu. Rostli až milo a pilně se učili, čímž otci a
matce dělali velikou radost. Nejen že byli docela
stejní dle těla a druh od druha ani sebe menším
znamením se nelišil, oni měli také docela stejné
způsoby. Stejně se učili; co jeden věděl nebo ne
věděl, to věděl nebo nevěděl i druhý. Stejně se
šatili; netrpěli na sobě a při sobě ničeho, čím by
se' oddělovali. Ba ku podivu, zachovávali i stejnou
míru v jídle a pití; co jeden rád nebo nerad jedl,
to i druhý. Řeč a hlas obou byl docela stejný.
Slovem, nebylo možno ani v nejmenší věci jednoho
od druhého rozeznati. Jenom králík sám nepatrným
znamínkem oba rozeznal, a proto mu podivuhodná
stejnosť synáčků působila mnohou rozkoš, nejvíce
proto, že je nikdo rozeznati nemohl. '

Když z podivných těch kloučků poznenáhla
krásní mládenci vyrostli, učili se také šermovati.
v čemž velmi prospívali a stali se z nich udatní
rytíři.

—Jednoho dne dal jim otec mnoho peněz, a
nařídil jim, aby šli do města na koňský trh, aby si
tam docela stejné koně koupili, každý jednoho. Ode
brali se tam, jak jim otec nařídil, a když sem tam
po trhu chodili a nikde dva stejné koně na
leznout nemohli; tu znenadání potkali s e dl áka,
který vedl dva docela stejné hřebce. Jeden byl dru
hému jako vejce vejci podoben. Byli to krásní b ě
louši, ještě hříb ata. „Sedláče,zač jsou ta hří
bata ?“ ptali se' oba jako jedním hlasem. „Za pět
set zlatých stříbra do hromadý“, odpovědělsedlák.
Bratři: „To je málo; tu máš ještě jedenkráte



—205—

tolik, tisíc zlatých na stříbře“ Kdož byl radši než
sedlák; zaplatili, každý si na jedno hříbě sedl,
a uháněli z města domů. .

Jeli okolo raso vny. Dva velicí černí psi vy
skočili z boudy, která před rasovnou stála &hu p k em
uháněli za koňmi, a štěkali co jen mohli. Ras je
okříkoval, ale nic na plat; proto se princi vrátili,
a chtěli ty psy, kteří se jim zalíbili, od rasa. koupiti,
dali mu za každého stovku a prosili ho, aby jim
udělal, by se nemíchali a každý jenom svého pána
se držel; kdyby se jeden z nich pustil v pravo,
aby i pes jeho za nímběžel;adruhý vlevo se
pustil, aby jeh 0 pes nepustil se s druhým, ale
se svým pánem; aby neběhali spolu za jedním
pánem, ale každý jenom za svým. Ras to dle jejich
vůle udělal; určil jednomu psovi za pána Petra,
druhému Bukače. Přidali rhovi každý ještě p o
sto vce, a prosili ho, aby těmpsům dal velikou
sílu. I to učinil ras. Promluvil k psům několik
nesrozumitelných slov, a řekl k bratrům: „Kdykoliv
budete jeden neb druhý v největším nebezpečenství,
jen řeknete svému psovi: „Lam železo“, a on všecko
roztrhá co mu v cestu přijde“

Bratří odjeli, a každý pes ja c h al za koněm
svéhopána. Královští bratři se chtělipře
svědčiti. budou-li psi svou povinnost konat; proto
se oddělili; Pe tr jel v pravo. a Bu kač v levo.
Hned se i psové oddělili; každý se pustil za svým
pánem. „Dobrá“. řekli bratří, a zase se sjeli na
bujných hřebcích, které sotva udržet mohli. Také
chtěli se přesvědčiti o jejich síle. Jeli okolo lesa;
tu vyhoupl med věd a zrovna se _hnal proti
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psa: „Lamželezol“ Pes houpl po medvědovi
a roztrhal ho hned na cucky. To byla také dobrá.
jen že se ještě P etr o síle svého psa nepřesvědčil.
Nečekal dlouho. Jeli okolo křoví, a tu vyhoupl lev
a hnal se proti Petrovi. On křikl na svého psa:
„Lam železo!“ a hned lítaly c an coury ze lva.
Oba dva bratři měli velikou radost z toho, že tak
dobrý kup udělali. _

Když přijeli domů a otcovi Králikovi okázali, '
.sokoupili,divil se kr álík ot ec, že za tak laciný
peníz dostal každý tak krásného hřebce a psa; a
a co při tom nejkrásnějšího bylo, ta stejnost jak
koňů tak psů.

Po nějakém čase řekli oba svému otci: „Otče,
nemůžeme pořád zůstat doma; musíme se také
někam na zkušenou podívat do světa“. Otec se
(nad tím zarmoutil měl je velice rád a proto jich
nerad ztratil, a řekl: „Aspoň jeden mi zůstaňte
'pro potěšení doma; až se první ze světa navrátí
domů, může“ jít zase druhý.“ Bratří si ale nedali
říct, a proto je otec s pláčem propustil. Sedli si
na své koně jako rytíři a uhánéli z domu otcov
ského. Psi Za nimi.

Když se po dlouhé jízdě v jednom lesíku octnuli,
řekl Bukač Petrovi: „Ale, bratře, my jsme
přece neměli otcovi ten zármutek dělat a oba odejít;
aspoň jeden z nás mohl zůstat doma a také zůstat
měl. Víš ty co, nesmíme dopustit, aby snad otec
zármutkem se kormoutil nad námi; buď ty se odebeř
do světa a já se navrátím domů, aneb ja se pustím 
„do světa, a ty odejdi na zpět k otci“. Petr odpo
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věděl: „Máš dobře, bratře; vrať se a já se pustím
dále.“ B 11k ač vytáhl svůj meč„ zapíchl ho do země
a řekl: „No tak ano. Do dne a do roka přijdu se
sem na ten meč podívat. Bude-li se tak blyštět
jako nyní, až ho ze země vytáhnu to bude znamedím,
že se tobě bratře dobře daří; bude—liale zazrzavělý,
bude to důkaz, že se ti špatně vede, a já ti půjdu
na pomoc“. Rozloučili se, Petr se pustil lesem do
světa. 15uk ač pak se navrátil k otci svému, který
měl z toho velikou radost. Nyní necháme Bukače
doma u otce a; půjdeme za Petrem.

Dlouho jezdil Petr ve svých krásných rytířských
šatech na bujném hřebci, věrným psem doprovázen
po světě sem a tam, až pak přijel k velikému
městu, a to bylo černým suknem potaženo.
\'jel tam do jedné hospody, a ptal se, co ten smutek
znamená? H 0 s p o dský odpověděl : „Oh, milý pane,
zle! Jsou nedaleko města v jednom zámku tři
ob ři, a těm se musila, každého dne jednomu,
je dna p an n a za pokrm dát. Všecky panny městské.
i z celého okolí již sežrali; a teď zbývají ještě tři
královské princezny. Zítra přijdejiž řad na.
první, a sice na tu nejstarší. Proto je celé
město v hlubokém smutku. Před zámkem tím jest
taková kapla a o osmé hodině zrána musí tam
už každá panna být. Ob r, na kterého jest po
řádek, pro ní si přijde a jí posnídá. Kdyby tam ne
byla, přijde do města a roztrhá třeba 20 i_30 lidí,
ať jsou mužští nebo ženské, starci nebo děti. Aby
se tedy horší věci předešlo, musí se každého dne
jedna panna, s kterou za vděk vezme, obětovati.
'Zádné kanony nejsou v stavu zámek ten roztřískat, a
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žádná lidská sila kdyby bylo vojska sebe více, nemůže
těm obrům ublížit; oni všecko poflákaj í. Oh, to
je ňaká úzkostl“ H 0 s p o d s k ý a všickni lidé, kteří
tam byli, naříkali až hrůza, a rytíř Petr všecko po
zorně vyslechl Zůstal v hospodě tě na noc, a když
se druhého dne 8. hodina přibližovala, dal si osedlat
koně, a pod záminkou, že si někam vyjede na pro
cházku,uháněl se svým ps em k zámku, ale tak,
že ho žádný nepozoroval, neboť zámek s druhé
strany objel. Zdaleka viděl černý kočár, & 'v něm
v bílém šatu krásnou, ale celou uplakanou krá
lovskou princeznu. Kočár volným krokem táhli
černí koně, byli černým závojem, a sice všech
šest, zakrytí. Rytíř Petr povzdálí ten pohřební průvod
pozoroval. Když se dojelo až ku kapličce slezla
princezna a vkročila tam, a černý kočár odjel na
zpátek. Tu teprv přistoupil Petr blíže na svém koní,
pozdravil smutnou princeznu a pravil: „Přišel jsem
vysvobOdit-vás od tak škaredě smrtil“ Prin cezna
plačky odpověděla: _.,Toje nemožno a všecko darmo“
On pak jí pravil: „Důvěřujte v Pána Boha a vroucně
se modlete; za Boží pomoci na světě všecko je
možno.“ Princezna vroucně se modlila a duši svou
Bohu odporučovala; na pomoc rytířovou však ani
za mák se ne8poléhala.

Tu bila na věži zámecké hodina osmá;
ubohá princezna hrůzou a strachem se třásla a byla
více mrtvá než živá. Hrozitánský obr vyšel a
měl v pravé ruce svou hůl španělku, totiž
celou jedlu, že by jí člověk sotva obejmul, a
máchal jí v povětří jako nějakým proutkem. Uviděl
rytíře Petra a pravil k němu hlasem jako hrom:
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„Ty lidský čel-víčku, co zde chceš ?“ Petr: „Tn
princeznu chci obhájit, budeme se o ni potýkat.“
O br ale ještě vzdálen, odpověděl: „() ty bídný
červe! Kdybych se tě svou španělkou jen dotkl,
bude z tebe kaše.“ Pe tr: „0 ne tak; však se ještě
neznámel“ V tom přibližovalse obr k Petrovi,
a napřahovalsvou španělku. Ale Petr křikl
na psa: „Lamželezo!“ Pes houpl na obra, svalil
jej a Petr na koni přiskočil, uťal mu palaš em
hlav u, a obr jen ještě zabručel a bylo po něm.

Na to uřízl Petr nožem obrův jazyk, napsal
na hlavu i na jazyk čísloI., a uschovaljazyk
ten v torbě své. Princezna to všecko viděla a byla
radostí jako bez sebe. Petr pak jí řekl: „Nyní,
princeznu, můžete odejít, domů; jste, jak vidíte,
vysvobozena.“ Princezna odpověděla: „Pane můj,
kdo jste a jak se vám odplatím? Mileráda podám
vám svou ruku k sňatku manželskému, mohu-li se
vám takto zavděčit?“ Pe tr odpověděl, hluboce .se
ukloniv: „Do dne do roka vás, princezno, navštívím
a pak si o odplatě té promluvíme.“ Potom hned
tryskem odjel na svém bujném oři, a královský kočí,
který ze vzdálí na všecko se díval, obrátil svůj černýr
kočár, princezna si sedla do něho a odjeli domů,
kde byla veliká radost ze zachráněné princezny.
O její vysvoboditeli však nikdo se dozvěděti nemohl.
Nejstarší princezna byla plna radosti: ale její dvě
sestry, které zítra a pozítřku ob rům vydány býti
měly, nacházely se ve velkém strachu. Vysvobozena
sestra je těšila, že snad i je rytíř ten vysvobodí
z drápů- obrů druhých. Tak se také skutečně stalo,
druhého dne. Na noc byl Petr zase v té hOSpodč.
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Bylo tam mnoho řečí o vysvoboditeli princezny, on
ale se ničím nezmínil a jen naslouchal. Druhého
dne k osmé hodině dostavil se rytíř u kapličky
před zámkem obrů. Druhá princezna plná. úzkosti
čekala na svou smrť. Osmá hodina odbila, a tu
vylezl ještě jedenkrát tak veliký o br jako ten vče
rejší ze zámku, a měl v ruce hrozitánský dub
místo španělky, kterým machal v povětří jako s ně
jakym ploutkem. Když ze vzdálí zahlédnul P etra
na koni, zahulákalna něj: „Co zde chceš ty zemský
červe ?“ — Pe t r: „A co ty se mne máš co ptát. ?
Jdu si pro tu princeznu, kterou ty sežrat chceš;
budeme se o nipotýkat.“ Obr: „Ty mraveuče! Se
mnou se potýkat? Vždyť, kdybych na tebe jen
kýchnul, už tě zabijí.“ Petr: „Ne, ne! Tak zhola
to nepůjde, napřed si musíme něco do ucha po
šeptat“ Tato úšklebná. slova dohněvala _ob ra;
chtěl už po Petrovi pá.-eno ut; ten ale zhurta vy
křikl na psa: „Lam železol“ Pe s na něj houpl, a

'o b r se hned válel. P e tr mu uťal palici, vyřízl
z ní jaz yk, a napsal jak na palici, tak na jazyk
číslo II. Zastrčil jazyk do své torby, a juž leželi na
zemidvaobři ajejich hlavy vedle nich.
P ri n c e z n a byla jako na svět podruhé narozena,
a řekla osvoboditeli svému: „Pane, kdo jste a jak
se Vám za to odsloužím, že jste mne zachrá
nil před smrti?“ — „Do dne do r oka přijdu prin
cezno k Vám a pak si o té odměně pohovoříme.
Hle, tamhle vůz, který vás přivezl, se už obra
cuje; jeďte domů a zvěstujte svým kralovským
rodičům a sestrám radostnou novinu zachránění
svého.“ Sotva domluvil, bodl hřebce a uháněl pryč.
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Když ochráněná princezna. městem jela do ot
covského sídla královského, zvěstovala všem lidem,
kteří ji potkávali, radostnou tu Zprávu, a v králov
ském sídle byla teprva radost; jenom že ještě ka
lena byla pomýšlením na zítřní den, v kterýž měla
nejmladší. ale nejkrásnější princezna o b r o vi do
vezena být. Tu bylo ňákého shonu po tom rytí
řo v i. který juž dvě královské princky tak od smrti ha
hanebné vysvobodil; ale nikde nebyl vypátrán; ne
bot se uměl Petr v hospodě té, která na zadním
konci města toho stála. dobře ukryt. Proto nařídil
k'r ál všemu vojsku, aby zítřejšího dne, až jeho p o—
sl e d n í dcera o b r o v i do kapličky vyvežena bude,
celý zámek rozsáhlým kruhem obstoupli a n a r y
tíře toho dobrý pozor dali; a až obra zabije,
aby jej chytli a k němu přivedli, že by ho rád po
zna odměnil. P etr přenocoval opět v té samé
hospodě, a nikomu nenapadlo, že by on sám to
byl, ačkoli se všude, tedy i v té samé hospodě,
o tom zázračném rytířovi hovořilo.Ráno
vyjeluž před sedmou hodinou kzámkupo
s le dníh o o b r a, nebot se včera dozvěděl, že po
sedmé hodině vojsko zámek již obkličovat bude.
Bál se, aby mu cestu k zámku nezamezili' a posta
vil se před kapličku. Vojsko r y t íř e dobře vidělo
a i P et r viděl vojáky. Tito však k zámku se při
blížit netroufali sobě, aby od obr_a n ě c 0 ne—utržili

Před osmou hodinou přijela velice krásná a
mladoučká p rin c e z n a v oděvu bílém na černém
kočáru šesti koňmi černými taženém, a zaradovala
se, když rytíře tam juž spatřila. *Vůzse obrátil,
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a kočí odjel. Pozdálečí pak čekal, co se bude dít.
P r in 0 e z n a prosila P e t r a, aby ji ochránil, a
on jí napomínal, aby se vroucně modlila a v Pána
Boha důvěřovala. Vo j 9 k o upřeným okem pozoro
valo, jak to vypadne? Osmá hodina odbila a
přeukrutný obr vystouplze zámku, tak že
velikánskými vraty sotva prolezl. Tento jediný byl
za předešlé dva, tak, že Petr před nímdostal
strach, a nahánělo mu. V ruce držel buk tak
ohromný, že ho svět neviděl, a točil jím jako něja
kým proutkem. Zahřměl na Petra, až se celý zá
mek otřásl: „Co zde děláš, ty lidský červe ?“_—
Petr: „Co zde dělám? Svou nevěstu chci před
tvýma zubáky ochránit.“ ——O br: „Co že? Ty žábo,
chceš svou nevěstu oclnánit, po které můj jazyk
piáhne ? Vždyť, kloučku, kdybych jen na tebe dechl,
svalíš se na zem mrtvý.'“ — Petr: „Ho, ho, Ta
ková pavučina já ještě nejsem! Pojď jen dále !“ Ale
juž měl strach, a ačkoli se obr k němu ještě ne—
přiblížil, zvolal na psa: „Lam železol“ P e s udě
lal několik skoků, a juž visel obr ovi na prsou;
ale měl co dělat, než n a d o brem zvítězil a k zemi
jej porazil. Petr na hřebci přiskočil a musil
několik rázných ran svým ostrým palašem dát, než
mu palici uťal.Vyřízljazyk, ana obou, jak na
hlavě tak na jazyku napsal číslo III. Jazyk schoval
do torby. Na to navrátil se k plesající princezně,
která mu padla okolo krku a zvolala radostně:
Kdo jste, můj pane. & kterak se vám odplatím ?“
—- Pe tr: „Vždyť.pak jsem již pravil ob r o ví, že
svou nevěstu chci před jeho zubáky uchránit; »
pročež, krásná panno, žádám za odměnu vaše srdce



a "vaši ruku. Do dne do roka si pro vás přijedu, a
bude-li vaše vůle, pojmu vás za svou milou man—
želku.“ Princezna: „A co do dne do roka, ra
ději hnedl“ — Petr: „Ne! To nemůže být!“ Tuť
ale se vojsko rychle stahovalo okolo zámku a Petr
měl co dělat, aby, jak si umínil, jim upláchnul. Vy—
skočil na hřebce a pádil tam odtud. Kůň hnal
ervna proti vojsku a nechtěl Petra nikterak upo
slechnout, když ho řídil na tu stranu, kde nejméně
vojska bylo. Nechal ho tedy pádit, kam se mu lí
bilo. Když se k vojsku přihnal, udělal skok a pře
houpl, pes za ním, vojsko celé, a pádil jako zpla
šený. Petr svou útratu v hospodě už napřed zaplatil,
proto uháněl na svém hřebci a pes za ním z města
ten tam.

Vojsko se po neznámém a divotvorném rytíři
celé pitomé ohlíželo, až se jim s očí ztratil; když
pak se kolem kapličky shromáždilo, musila princezna,
kočí, který se s kočárem už obrátil, a —šicknivo
jáci do jednoho slíbiti veliteli vojska toho, jenž, ač
starý, ještě svobodný byl, že královi a všem li—
dem řeknou, že on to byl, který královské prin—
cez ny osvobodil a ob ry zabil; na důkaz toho \
si ty tři hlavy z těch obrů s sebou vzal.

Princezna si sedla do kočáru, ten generál
vedle ní, a s celým vojskem, kteréž radostí výskati
& velitele svého hlasitě velebiti musilo. navrátili se
do města a ku královskému sídlu. Král s královnóu
toužebně čekali, jak to s jejich nejmladší princez
nou dopadlo; a když uslyšeli kanony, zvony &hudbu,
a 'jásot navracujícího se vojska, byli radostí jako
bez sebe, že šťastněvšecky tři dcery uchráněny
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a obří zabiti byli. Princeznu s vojenským velitelem
doprovázeli všickni vojenští vůdcové nahoru ku
králi a jednohlasně volali: „Zde Milost králi přivá
díme zachovanou princeznu a ochránce, který nejen
dnes, ale i včera a předvčírem Tvé dcery uchránil
zabitím tří obrů; na důkaz toho tuto jejich tři
hlavy neseme; tou “měrou celé naše kráIOvské město,
ba i veškeru zem od dalšího pronásledování vysvo
bodil.“ Král po slovech těch obdivoval se svému
vojenskému veliteli, a hned se ho tázal. co za to
žádá za odměnu, že mu dá všecko co chce, i půl
svého království. Velitel pokorně prosil o ruku nej
mladší princezny. Král hned odpověděl: „To je ni
vítáno, ještě dnes ať jsou sdavky.“ Princezna, která
to slyšela, velice se ulekla, a prosila svého králov
ského otce, aby s tím tak nenáhlil. ale počkal, až
ona aspoň po nějaký čas Pánu Bohu za šťastné a
zázračné své ochránění se poděkuje, a na stav mano
želský jak sluší a patří se připraví“ Král nemohl
této slušné prosbě své dcery odpírat, a proto svolil.
„A na jak dlouho máme se svadbou čekat?“ ptal
se král své dcery. 0 na odpověděla: „Vyžadují sobě
lhůtu do dne do roka, a pak se mileráda vdám“
Všem se to zdálo dlouho, nejvíce veliteli vo jen
skému; ale co dělat, když král k prosbě své
nejmilejší dcery povolil. Zůstalo tedy na tom, a
svadba se do dne “a do roka odložila. Po ten celý
čas navštěvoval velitel vojenský, který se za vysvo—
boditele vydával, považován byl, protože všickni
vojáci slib zachovali. princeznu, která. se k němu
chovala suše. Její dvě starší sestry nezáviděly
jí starého ženicha, ale čekalyna svého vy



svoboditele též do dne do roka, a byly přitom
tak tajny všecky tři, že ani jedna druhé o ničem se
n'ezmínila, tím méně někomu jinému. Necháme je
tedy v blažené naději čekat, a podíváme se zaPetrem.

Když Petr z města ujel, projížděl se po širém
světě a dobře se mu všude vedlo. Tu se přiblížil
den a rok od té doby, co se z domu otcovského
odebral, a bratr jeho Bukač meč svůj do země
zapíchl. Vzpomínal na dům otcovský a na bratra
svého, ale domů se mu ze světa ještě nechtělo.
Bratr Bukač stál věrně ve slově, jel v ten en na
svém hřebci a s psem do toho lesa. kde meč svůj
do země zastrčil, aby se přesvědčil, jak se jeho
bratru P etrovi vede a je—limeč zrezavělý? Při
jeda tam, vytáhl meč ze země, a jaká radost —
meč se blýštěl, jakoby ho byl právě nový kou
pil. „Tedy dobře,“ řekl Bukač, a zase meč do
země strčil. Řekl: „Nyni častěji budu přicházívat na
meč se podívat,“ obrátil se a hupkem uháněl
domů, aby svým rodičům tu radostnou zprávu při
nesl. Skutečně častěji jezdíval na meč se dívat, a
ten byl pořád čistý jako sklo.

A nemohlo to také jináč být; neb se Petrovi,
kamkoli přijel, tuze dobře vedlo. Petr samým do
brým bydlem zapomněl, že už rok a den uplynul
od té doby, co ty tři princezny vysvobodil.
Petr daleko vzdálen jsa od toho města, jel na.
svém hřebci po několik dní nejrovnějši cestou přes

ihory, doly a řeky, a hřebec jen hupkal. Když ve
vzdálí město uviděl, bylo už 12 dnů přes rok a den,
co se v těch krajinách nacházel. Když se k městu



—216—-—

přibližoval,viděl, že jest celé hollandským čer
veným suknem potaženo. „Co to ?“ pomyslil si
„to je znamení nějaké radosti.“ Pospíšil si tím více
a přijel do té samé hospody, v kteréž byl před ro
kem. Koně a psa dal si do stáje a přišel do sed
nice. Bylo tam mnoho lidí, kteří hodovali. Ptal se
11ospodskěho, který se nepamatovalna Petra.
a _Petr mu to také nezjevil, že tam před rokem
byl: „Co tam to červené sukno a to hodování zna
mená?“ Hospodský odpověděl: „Milý pane, dnes
je veliká radost v našem městě. Všecky hospody
jsou dnes plny, neboť mají všickni hospodští naří'
zeno, aby dnes každému, kdo do hospody přijde,
dali do syta jíst a pít ?.adarmo, a aby si útraty
za ten den napsali, že je náš nejmilostivějšíkrál
do haliře zaplati, neb. dnes jest králo vská
svadba. Nejmladšíkrálova princezna vezme
sobě zítra za manžela hlavního velitele našeho vojska.
který tak rok a 12 dnů všecky tři princezny před
smrtí ochránil, a tři ohromné obry, kterým se prin
cezny za pokrm dát- měli, zabil. Dnes, pane, jezte
a píte v mé hospodě jak a co se vám líbí, a ne
budete nic platitl“ ——Při té řeči usmíval se Petr
a odpověděl ho spodsk ýmu: „Není-li pravda.
pane hospodský, hoduje-li se dnes ve všech hospo
dách, zajisté na královském hradě největší jest ho
stina? Tam teprv se požívají vzácná jídla!?“ ——
Hospo dský: „No, to se dá myslit; jest hostina
před svadební. Kdybych měl takhle jenom něco, co
tam se stolu spadnel“ — Petr: „No, máte-li chut,
pane hospodský, já ji mám také! Pošleme si tam
pro něco!“ — Hospodský: „No to bychom do—
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stali! Ale, pane, račte poručit, já hned přinesu jídlo
a pitíl“ —- Petr: „Já mám dnes mlsný jazyk;
mně by sotva chutnalo, ačkoli vaše paní jest vý
bornou kuchařkou; vždyt jsem po tři dní Z vaší
kuchyně také požíval; ale dnes to nepůjde; dnes
budeme spolu něco požívati z královského stolu,
a sice to, co jest nejvzácnějšího; já si pro to pošlu.“
— H os po (1ský a 'všickni přítomní. kteří tu reč
pozorně slyšeli, byli nad tím plní podiveni a zvolali:
„O to je všecko nadarmo; nikdo tam ani nepůjde,
leda by pán sám proto si zašel.“ — Pe tr napsal
několik řádků královské nevěstě, přistoupl k otevře—
nému oknu, které šlo na dvůr, kde byla stáj a v ní
kůň a pes jeho, hvízdnul, a [)es vyhoupl se
ze stáje a přiběhl do sednice, jako by se pána
svého ptal co poroučí? Petr strčil mu lísteek do
huby a pravil: ,l'ospěš si do sídla královského,
vraz zrovna do večeřadla, podlez pod stůl a dej ten
list na klín nevěstě královské; to pak, co ona ti dá,
přines zčerstva zase sem. Běž, ať. dlouho na tebe
nečekám“

Pes vyrazil k velikému podívení všech přítom—
ných ze dveří ven, a hnal se kam mu pán poručil.
Stráže ho nechtěly branou pustit; ale pes porazil
k zemi každého, kdo mu cestu zastupoval. Když už
byl ve večeřadle, vlezl pod stůl, doškrábal se
po zemi až k nev ěstě, a dal jí cedulku na klin.
Princezna ji vzala, a hned toho psa poznala; šla
do jiného pokoje a pes za ní. Tam přečtla ceduli,
a div do mdloby nepadla. Nařídila aby se nej
vzácnější jídla dala do koše, napsala několik řádků,
a přiložila- k. tomu; zavěsila koš ubrouskem“ zakrytý
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psovi na krk, a pes uháněl tou samou cestou na
zpátek do hospody. „Už jsi zde!“ zvolal Petr na\
psa, vzal ko š, otevřel a přečetl ceduli, v kteréž
mu princka psala, aby hned přišel ke dvoru králov
skému. Hosp od sk ý a všickni nevěděli, mají-li
svým očím věřit. Petr napsal zase cedul- nevěstě
takto: „Spíše nepůjdu, až sama pro mne v královském
kočáru přijedete, bydlím v hospodě čís. 350 u Bílého
Lva“. Dal ceduli zase psovi, (aby jí tam donesl.
Petr a hospodský si dali dobře chutnat s královského
stolu. a podělili i přítomné lidí domácí a i hosty.

U dvoru mezi tím strhl se zmatek. P rincezna
sice nic neřekla, co to je za psa, ale její ženich
velitel juž něco čul; a proto mu šlo do kulových,
měl strach. Přísně zakázal, aby se p e s, měl-li by
Qpět přijít, do hradu více nepouštěl, a dal bránu
silným vojskem obsadit. Sotva že se tak stalo, při—
běhl pes, porazil všecko, co mu stálo v cestě, hnal
se po schodech nahoru. a zrovna k princezně, ona
když psaníčko přečtla, lmed dala zapřáhnout a jela
tam, pes běžel před kočárem. U dvora královského
nevěděli, co se to děje? Nastal tam veliký zmatek.

Když u hospody kočár zarachotil, princezna.
slezla, do sednice vkročila, Petrovi okolo krku
padla _a plačíc radostí zvolala: „0 kde jsi byl, můj
nejmilejší vysvoboditelí?“ Všem v hospodě zůstal
rozum státi. Po několika slovech P etr a prin—
cezna sedli do kočáru a jeli do královského hradu.
Když do večeřadla vkročili mezi hosty, pravil Petr
k rozhněvanému královi: „Co zasluhuje, milostivý
králi, ten," který Vaše veličenství a všecky národy
Vašeho království ohelžc ?“ ——Král odpověděl-.
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„Ten zasluhuje, aby byl šesti lvy roztrhán.“ —
P e t r obrátil se ke všem přítomným hostům, a ptal
se jich: „Co vy o tom soudíte?“ A všickni bez
jednoho volali: „Ten zasluhuje to, co vyřknul
král.“ Petr: „Nuže tedy, ten jeden z vás, který se
neozval,jest ten lhářt Velitel vojenský třásl
se na duši a na těle, z čeho všickni poznali. že on
to jest. Král ve veliké zlosti vykřiknul: „A co to
má. znamenat ?“ a při tom se díval velmi ostře
na Petra. Ten ale pokojně odpověděl: „Králil
Váš vojenský velitel lhal, když pravil, že on ty
obry zabil a dcery Vaše vysvobodil.“_Král:
„Vždyť.mně z nich přinesl hlavyl“ — Petr: „Ale
bez jazyků.“ — Král: „Ať.se hned ty hlavy sem
přinesou !“ — Stalo se. P e tr otevřel svou torbu
a pravil: „Nyní zkusíme. hodí-li se ty jazyky do
těch tlam'". Rozprostřel tři jazyky na stůl. Vzal
hlavu číslo 1. a Stl'Čll ji do tlamy jazyk číslo 1.
A hle, každý musil poznati, že to k sobě přináleží.
Tak též se dokázalo u druhé větší a u třetí nej
větší hlavy. — Nyní se teprva o p ra vé m rytíři
vědělo. V e l i tel v oj e n s ký _byl hned šesti lvy
roztrhán, a druhého dne byla slavná svatba Petrova
s princezkou. Bylo to blažené manželstvo!

Nedlouho po svatbě ptal se Petr své manželky:
_.,Coje to tamhle za horu?“ Oba dva u okna v nej
vyšším pokoji stáli. Ona mu řekla: „To je taková
hora, že kdo na vršek její vkročí, už více se nena
vrátí, nebot se do hory té dolů prOpadne.“ Pe tr
na to neřekl ani A ani B, ale druhého dne dal si
obsedlat svého k o n ě, a odjel se psem na milou
horu. Chtěl zkusiti, co mu manželka o té hoře po
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vídala. Když 11a samý vrch přijížděl potkal
s t a r o 11b a b 11,která cosi nesla na zádech v sta
rém ž o k u. Dýchala těžko a sotva to nesla; proto
prosila Petra, aby jí dovolil, by jí pes ten žok až
na samý vrch vynesl, kam už daleko nebylo. Petr
jí povídal, aby si to na toho psa naložila a řekl:
„Co to máš, babo, v tom žoku?“ Baba odpo
věděla: „To jsou kosti mých synů.“ Baba ta byla
matkou těch tře ch ob rů, které Pe tr zabil.—
„Proto že je nikdo nepochoval a dravé ptactvo
maso s nich sežralo a jen kosti po nich zůstaly.
šla jsem si pro ně, a chci je tady na té hoře po
chovat. Tu se pochovávají všickni ti, kteří nešťastně
ze světa přišli, a tak se stalo i mým synům; bylif
zabiti.“ P e tr se dál nemohl ptát, neboť pes zůstal
pozadu s nákladem stát a nechtěl ani ke slovu
Petrovu jít z místa, ne snad proto, že byl náklad
těžký, ale že něco nemilého čul. l kůň byl nepo
kojuý a nechtěl z místa dále. P e tr ho bodal &ka
rabáčkem bil, ale nic naplat. Tu dala b aha Pe
trovi jakýsi p rou tek a pravila: „Jen tímto proutkem
šlehněte, pane, koně a psa a hned půjdou dále.“
Petr rozloben vzal prut, šlahl jím ko n ě, & hle,
hora se otevřela a všickni: Petr, kůň, pes a

__ha_ba prOpadli se do hory, která se za nimi za
vřela. Tenkrát poznal P etr, že je zle. Dole v té
hoře byl krásný zámek a ten patřil té babě. Petr
se na babu zlobil, a nařídil jí. aby ho hned Z"té
hory vyvedla, sice že jí psem dá. roztrhat. „No, no.
řekla baba, jen se milostivý “pane nezlobte; vždyť.
já jsem vám jen chtěla okázat svůj hrad; když ale
mermomocí chcete odtud jít, tuhle tím zlatým

,
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proutkem uhod'te na vrata; tady se z hory na venek
vychází; ahnedle Sevrata i hora otevře, a vy budete
moct zase domů jet.“ Petr tak učinil, jak bába
radila, a hned byl on kůň a pes zkamenělý
Baba radostně zvolala: .,To jsem chtěla; vidíš
kluku, to máš za to, že jsi moje tři syny zabil.“
P e tr ale už nic neslyšel.

Když se domů nevracel a po několik dní hledán
byl, nesoudila jeho paní manželka jináče, než že
v hoře té zhynul. Tak soudili také v pravdě všickni
ostatní lidé. Byl veliký smutek a ve všech kostelích
sloužily se za něj cerne mše svaté.

Bratr jeho Bu kač chodíval se pilně dívat na
meč, který do zeme strčil. M eč se pořád leskl
stejně jako nový. Jednoho dne bylo Bukačovi jaksi
teskno a nevěděl. co by toho bylo příčinou. Napadl
mu bratr, jestli se mu nějak zle nepřihodilo?
„Ale“, řekl, ..to nemůže být; vždyt pak jsem se
včera byl dívat na m eč, a ten se leskl jako nový
leda, že by se mu bylo dnes v noci nebo před
polednem něco nepříjemnéhostalo. Dal si přece
osedlat koně a jel jako včera podívat se na meč.
Vytáhl ho ze země a lekl se. Meč byl celý zazrza—
vělý, jako kdyby tisíc roků v zemi byl. „Tenkrát
je s mým milým bratrem zle! Houpl na koně a
s mečem v ruce uháněl domů co jen mohl, a zvě
stoval smutnouzprávusvým a Petrovým ro
(1ičům. Rodiče plakali, Bukač se hnedle připravil na
cestu. Oblékl se do rytířských šatů, v jakých Petr
odjel, a pravil svým rodičům: „Pojedu, kam kůň
sám bude chtít; snad Pe t r a buď živého nebo
mrtvého přece někde naleznu“ Rozloučil se s pla
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čicími rodiči, vyskočil na svého hřebce, kteiý už
netrpělivostí dupal. a pe s kňučel.

Jak vyjel z brány, zarejdoval sám od sebe
kůň a pes na pravou stranu mimo silnici, a jako
divý uháněl se psem, který brzy vedle koně brzy
před ním uprašoval přes doly, kopce a řeky.
Koně nepotřeboval řídit, věděl lépe než pán, kam
má uprašovat; a skutečně netrvalo to dlouho, a
B u kač dojel do toho města a do té samé hospody.
kdež byl jeho bratr P e tr. Hospodský a všickni
lidé z celého domu ples-ali, že z ef. králův z cest
navrátil se. Pravil h o sp od ský: „Milostivýpane
zeti královský! To bylo ňákého smutku po Vaší
ztrátě. Jináč se nesoudilo, nežli že jste v tom kopci
u našeho města se propadl. Ptal prý jste se své
královské paní, co to za kopec, stoje s ní 11okna
v královském sídle; a ona prý Vaší Jasnost před
tím kopcem varovála. Vy pak jste přecedruhého
dne jako na procházku na ten kopec jel a tam se
s koněm i se psem propadl Zatím děkujeme Bohu.
že Vás zase máme.“ Bukač byl při té řeči hned
doma. Stavěl se, jakoby on skutečně byl zeť kr'álův
a pravil: „Já jsem jen na několik těch dní vyjel na
nějaké zvědy po sousedních městech.“ Ho s p odský
měl z toho velikou ladosť, že ho královská Milost
navštívila a připomínal Bukačovi všelicos co jsme
už o Petrovi slyšeli. B ukač jen hlavou kýval
a se usmíval, jako by mu hospodský něco známého
vypravoval, byl ale rád, že se nepoznán o svém
bratrovi P e t ro v i všelicos dopátral. Konečně řekl,
že musí domů. Sedl na koně a jel zrovna k sídlu
královskému. Kudj jel, byl všudy jen jásot slyšeti:



—-—223——

„Královský zeť se navrátill“ V sídle královském,
to bylo teprva radosti z jeho návratu!' Paní jeho
mu padla okolo krku a radostí bez sebe volala:
„Kde jsi byl můj předrahý Petříčku?! Co jsme
se o tebe naplakali!“ Bukač se usmál & pravil:
„Ale vy jste všickní bláhoví! Já jsem si trochu vyjel
do okolí našeho města, jak jsem pravil, na pro
cházku; a že jsem se ten samý den nenavrátil, na—
děláte tolik křikulž Princezna: „Ano. jak jsme ne
měli mít úzkosť o Tebe? Víš, jak jsme stáli tuhle
u toho okna, a ty jsi mi ukazoval na tu horu, &
ptal se's, co je to za horu, a já ti řekla, že kdo na
vršek hory té přijde, již více se nevrátí? Ty jsi pak
druhého dne odjel, a\proto že se's po tolik dní ne
navrátil, soudili jsme, že t u č 3 r o d čj n ici tam
chtěl jsi zničit, aby lidem neškodila; proto jsme
nemohli jinak za to mít, než že jsi tam ostal.“
Bu kač: „No, jen když jsem tady; nyní se zase
po žalosti budeme radovat“

Skutečně byla všeobecná radost. Byl již večer;
a ustanovil u sebe Bukač, že.ráno pojede za bra t
rem na horu, a že ho musí vysvobodit z té hory.
Tak se stalo. Vytratil se ze sídla královského, když
ještě všecko spalo, a uháněl na koni a se psem
k hoře. Když na horu jel a k vršku se přibližoval,
byl kůň i pes nepokojný, a ta stará bab a je zase
potkala a prosila Bukače, aby si mohla svůj uzel
dát na toho psa, že už ho unest nemůže, a že by

ho ráda až na. vršek té hory dostala. B uk ač na
babu zahřměl: „Tak to jsi ty ta' žprOpadená baba,
co jsi zde takového rytíře jako já jsem, do té hory
zavřelal? Nyní mně toho rytíře i s koněm &jeho
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psem vydáš, apakli ne, běda toběl“ Baba zapírala,
že ona o ničem neví. Bukač: „Mluv pravdu, babo
sice...“ B aba nechtěla a Bukač volal: „Lam
železo!“ Pes popadl babu a začal jí notně lomcovat.
Baba cela ustrašená volala: „Ano, jest v hoře
takový rytíř “ Bukač řekl psovi: „Přestaňtrochul“
a pak b abě: „Nyni otevři horu, abych tam mohl
vejít; ale běda tobě, jestli tam spadnu.“ Hora se
otevřela & všickni, jak B 11k ač, tak b ab a, i kůň
a p es tam vešli. K nemalému ustrnutí svému
vidělBukačsvéhobratra i koně i psa jeho
zkamenělého, a kůň Bukačův čmuchal ke koňovi a
pes k psovi zkamenělému. „Nyní babo“, zahřměl
Bukač, „uděláš, at tito zkamenělí zase obživnou.“

'B ab a mu podala proutek a řekla, aby do každého
třikrát uhodil, 011ale řekl: „Babo uhoď sama.“
B aba nechtěla; proto zvolal Buk ač: „Lam že
lezo!“ Pes houpnulna babu a začalji trhat. Baba
křičela a prosila, aby ji pes nechal, že ona sama
proutkem uhodí. Uhodila a Petr, kůň a pes hned
obživli. Tu se bratří radostně objímali, koně se též
radostně vítali, a psi vesele poskakovali. Bukač
nařídil babě, aby je nyní vyvedla z hory. Ona
pravila, aby m ás elnicí zatočil, na kterou _oká
zala, že se hned bora otevře. „Babo, zatoč sama!“
zakřikl ji Bukač. Baba nechtěla. „Lam železo!“
křikl, a o b a. psi rázně prali se o babu. Ta kři
čela,zatočilamáselnicí, a hora se otevřela.
Kdyby byl Bukač svého zkameněléhobratra,
proutkem uhodil,- byl by sám zkamenil; a kdyby
byl máselnicí zatočil, byli by všickni zkameněli.
Hora byla tedy otevřena a nikterak nebylo možno
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dostat se z ní ven. Bukač nařídil babě, aby jim
udělala z hory silnici, by pohodlně na svých koních
vyjetí mohli. Bab a nechtěla; proto oba bratří křikli
na psy: „Lamte železo,“ a oni hned babu trhali.
Baba hořekovala, šlahla proutkem v povětří, a hned
byla široká. silnice. „Nyní půjdeš, babo, před námi !“
zvolal Bukač a my pojedeme za tebou.“ Bab a
chtíc nechtíc musila před nimi. Jeli tedy k městu.
Cestou řekl Bukač Petrovi: „Ale ta baba by
nám “nebo jiným mohla ještě v něčem uškodit,
dejme ji od psů roztrhat“. — „Ano“, odpověděl
Petr. „Lamte železol“ vzkřikli oba na psy, a ti
skočili po babě. B a b a bědovala, ale nic na plat.
Uancoury z ni lítaly, a nezůstalo po ní nic leda
trochu kostí. Jeli volným krokem až k sídlu králov
skému, & vypravovali si, co každý zkusil. Když při
jeli domů, nemohla princezna nikoho rozeznati,
který jest její manžel. Bratří byli rádi tomu žertu;
proto se nevyzradili, ale každý říkal: „Já jsem !“
princeznu to juž mrzelo. _A jak si poradila? Dala
každého do jiného pokoje, a ptala se prvního: „Jaké
vlasy měl velitel vojenský? On řekl: „Černé !“ —
Sla k druhému, a ptala se zas tak. Ten odpověděl:
ladné; byl lysý“ Princezna poznala hned v tom
bratru svého manžela. Byla velká radost a hostina
královská.. S tarý k rál odřekl se svého krá
"'Wství a odevzdal ho svému zeťovi, proto že neměl
;adného syna. Podobně učinil i Petrův a Bukačův
..ec; a odevzdal svoje království Bukačovi, který

si vzal za manželku tu nejstarší princeznu, kterou
před obrem zachránil a ta prostřední šla do klá
štera.
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lfl. Josef syn krejčího.

V Brně byl jeden krejčí, a ten měl 12 synů.
Nejstarší byl silný jako o b r. Krejčí umřela žena
byla vdovou. Proto že byla chudá, měla co dělat,
aby těch 12 dětí uživila. Tu přišel čarodějník a pravil
k vdově: „Jsem bratr tvého nebožtíka muže; při
cházím ti trochu ulevit; vzal bych si jedno dítě.“
V do v a mu ráda k žádosti jeho svolila a pravila,
aby si tedy jedno to dítě vzal. Čarodějník
nechtěl jiného leda jen nejstaršího syna. Vdova by
byla radši bývala, kdyby si byl vzal jedno z těch
menších, proto že jí nejstarší syn byl k ruce. Dala
mu ho tedy a oba odešli. Přišli k lesu, tam si udělali
pod skalou oheň, a čaro děj ník řekl k Josefovi:
„Ty, odstrč tuto skálu!“ Josef se do skály Opřel

.a Odstrčil ji. Pod tou skalou byla veliká. a hluboká
díra. „Ty, Josefe,“ řekl č arod ěj ník, „já tě po
provazu pustím do té díry; je tam sednice a v té
visí lampička, tu utrhni a zatřep pak provazem,
a já tě zase vytáhnu“ Josef hned poslechl svého
strýce; říkal tak čarodějníkovi, protože
se vydával za bratra jeho nebožtíka otce; obvázal
si provaz v půli a spustil se do díry. Lam pičkn
utrhl, a když ze sednice té vyšel na venek, trochu
se poohlídl a byla tam tuze krásná zahrádka, protož
do ní vešel. V té zahrádce byla krásná panna.
a ta se J 0 s e f a ptala: „Kterak jsi sem přišel“?"
On jí povídal, že ho tam pustil jeho strýc po pro
vaze, jak sama viděti může, při tom okazal na
provaz, který měl o půl přivázaný. Pan n a odpo

\
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věděla: . „I nevěř tomu lháři! Vždyť to není tvůj
strýc, ale čarodějník, který by tu lampičku sám rád
měl. Odvaž honem provaz, a zatřep jim, aby ho ta
šelma prázdný nahoru vytáhl. Až odejde, p o můžu
já ti sama z této díry ven. Ale musíš zde po nějaký
čas počkat; on bude u díry na tebe čekat; bylo by
s tebou zle, kdyby tě d rap sl. On pak se čekáním
z a m r zí a odejde.“ J 0 s e f tak udělal, přivázal
na konec provazu veliký kámen, zatřepal provazem,
a čarodějník vytáhlmístoJosefa kámen.
Zlostí skřípal zuby a rád by byl na díru tu zase
postavil skálu, aby Josef nemohl ven; ale nemohl;
byl na to slabý. Chtěl díru tu zaházet aspoň veli
kými kameny a házel jeden po druhém dolů. Pra—
coval tak po tři dny, ale nemohl tu díru zaházet,
nebo—J 0 s e f pořád kameny odklízel a házel do
řeky, která nedaleko domku a zahrádky pod ska
lami tekla. Čtvrtého dne teprva přestaly kameny
dolů padat, což bylo důkazem, že č a r o d ěj n ík
mrzutě odešel.

J 0 s e fo vi se dole vedlo dobře; panna mu
dávala do sytosti jíst a pít; ale čím je a co tam
dělá, nemohl se J 0 s e f od ní nikterak dozvědět.
Několik dní po tom mu povídala p anna: „Juž
můžeš odtud odejít. Dala mu prsten na památku
& pravila: „Když ti bude nejhůř, jen pravou rukou 
tři po té lampičce.“ Šlahla pak p routkem v po
větří, a hned se udělaly v té díře schody, po kterých
J 0 s e f na horu vylezl.

Teď nevěděl, kam se má obrátit. Třel pravou
“'rukou po té lampič ce, aby. se přesvědčiljakou
má moc, a hned u něho byl takový č erný

15*
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muž, ařeliosefovi,kte1ému pannataze
své zahrady krásného ovoce do bílého šátku dala:
.,Co poroučí pán.“>“——J os ef se toho trochu ulekl,
ale vzpamatoval se a řekl: „Aťjsem hned u mámy.'“
A hned tam byl. — Vypravoval jí, co za ten krátký
čas zkusil a řekl: „To byl krásný strýc! Vždyť
ta šelmaje čarodějníkem.“ Matka odpově
děla: .„Já jsem hned myslila, že on není bratrem
mého nebožtíka; vždyť mně nikdy neřekl, že má
b ratra.“ — Když s vypravováním byli hotovi,
řekl J ose f: „Tuhle jsem pro naši princeznu z té
zahrady přinesl trochu ovoce; jděte, matko, a do
neste ho tam.“ Matka šla a donesla princezně
to ovoce. Ona ho okusila, a ptala se vdovy:
„Kdo pak to ovoce pro mne přinesl?“ — Vdova:
„Můj syn.“ — P rin ce z n a: „Řekněte mu, at sem
přijde.“ Matka to synovi vyřídila, a J 0 sef se
hned odebral k princezně, a ona mu řekla: „Odkud
vzaljsi to ovoce, jakého jsem ještě nikdy nejedla?“
— J 0 s ef vypravoval všecko od počátku až do
konce a řekl, že mu to ovoce v bílém šátku zavě
sila“ta panna při odchodu na ruku. Jo s e f se prin
cezně tak líbil, že si ho vzala za m anž ela. Byl
tedy k r ál e m.

Jedenkráte si vyjel J os ef s tchánem svým.
starým králem, na procházku; a na to čekal onen
čar o d ěj ní k, který se mezi tím dozvěděl, co se
z Josefa stalo. Udělalse cinařem, a přišel
do královského zámku s lampičkami na prodej.
Ptal se k o m o rn ě, jestli by nějakou lampičku
nekoupila nebo za ňakou starou si nevyměnila.novou
a lepší? Komorná vzala starou lampičku
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královu, a řekla cinařovi: „Dáte-li mi za tuto_
starou lampičkunovou, pak ano; ale to vám
povídám, že nic nepřidám“. Cin ař když viděl
la m pi (zku, už se radoval; dal hned nov o 11za
ni, starou dobře schoval a hned odešel. Když
vyšel z hradu, třel pravou rukou n a lamp í č ce
a hned byl u něho černý muž a řekl: „Co po
roučí pán ?“ () a r o (1č j n i k: „Já poroučím, aby
tento hrad b lhned zničen a princezna na ostrově !“
Tak se ihne stalo. .

Když pak oba králové, starý a mladý, přijeli
domů'a viděli tu zpoustu, řekl starý k mladému: „Ty
jsi ňáký pěkný kos; hned půjdeš mou dceru hledat !“
——Šel tedy celý smutný a dlouho po světě bloudil.
Přišel do jednoho lesa a chtělo se mu velice pít.
Byla tam studánka a on se z ní napil. Při tom

“ale jaksi zavadil o te n prs 1:en, který měl od té
panny, a hned tam stáli dva černí muži
a řekli: „Co poroučí pán?“ ——Král Josef odpo
věděl: „Já poroučím, abych byl hned tam, kde je
má manželkal“ Hned byl na tom ostrově, kde prin
cezna s tím čarodějm'kembyla. Carodějník
nebyl právě doma; a když princezna svéhoman
žela Josefa shlédla, byla radostná a pro Boha ho
prosila, aby od čarodějníka jí vysvobodil, že se má
u něho tuze zle. „Musíš se tady“, řekla Jos e f ovi,
„schovati, až čarodějník přijde domů. 011 si po
obědě vždycky lehne; musíš jej usmrtit a lampičku,
kterou na zádech nosí, mu vzít.“ Tak „\se stalo.
J ose f čarodějníka _zabila lampičku mu vzal. Třel
po ní pravou rukou, a hned tam byl č e rný chlap
a řekl: „Co poroučí pán?“ ——Jo sef: „Ať-jsem
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hned na našem zámkul“ Tak se hned stalo. Starý
král nebyl doma, a když přišel, naleznul zase
zámekvystavěný,a Jos efa i svou dce ru. To
bylo radosti !

Netrvaloto dlouhoa starý král i mladá
královna se nebezpečněrozstonalina psinu
(na zimnicí). Kde jaký lékař, všickni byli povoláni,
ale každý krčil ramenoma; nebylo tedy žádné po
moci více. J 0 sef naříkal, ale co naplat? Když tak
jedenkráte celý utrápený u lůžka. své nemocné man
želky seděl, přišel komorník do sednice a řekl: „Je
zde jakýsi cizí doktor, &.ten si troufá jak Milost
krále, tak i královnu uzdravit.“ J 0 s e f, mladý
král, řekl, aby hned přišelnahoru. D 0 k to r přišel ;
to byl b r a t r toho zabitého čarodějníka, &.řekl
královi Jsefovi: „Obauzdravím, dáte-li mi tu
lampičku“ Jo sef svolil & d oktor oba. uzdravil.
Král Josef mu dal za to lampičku, &na
schodech jí doktor samou radostí upustil a J 0 se f
ji našel. Od té doby se mu la m pi čka více ne
ztratila a on panoval mnoho let.

I5. Troie vyvolení.

Byl jeden mlýn, a vedle toho mlýna stála paz
derna. Mlynář &jeho žena byli lidé lak om i, a
v té pazderně žil stařec se stařenou, & ti živili se
žebráním. Měli čtyry děti, ale ty byly na službě,
proto že je rodiče uživiti nemohli. Neměli čím platit
proto si vzal ten stařec kousek vyžebraného suchého
chleba, &povídal své ženě: „Půjdu na několik kousků
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dříví do lesa, a ten chléb" si vezmu na oběd.“ Šel.
V lese sbíral kousky dříví a když sebral, posadil
se, aby chleba požíval. Tu přišel k němu jiný stařec.
Když se křesťanským pozdravením pozdravili, řekl
ten, který přišel, tomu prvnímu takto: „Jak pak se
máte, staroušku ?“ První odpověděl: „Jak Pán
Bůh chce a jak se staří lidé míti mohou. Vžd
jste sám také stařečkem a musíte bezpochyby, jak
na vás vidím, tak dobře jako já. od domu k domu
chodit.“ Ten druhý odpověděl: „Ba arcit; ale vám
se snad lépe vede než mně. Požíváte chleba, a já.
dnes ještě ničehO'nevyžebral.“ První zlomil tvr
dou kůrku, kterou v ruce držel, n a dví, podal
mu jednu polovici a řekl: „No tak tedy se budeme
dělit; vezměte z mála za vděk“. Žebravý stařec
vzal, poděkoval se, přisedl vedle prvního, a oba
jedli. Když tak jedli, pravil první k druhému:
„Ale staroušku, co pak to znamená? Co jste si ke
mně přisedl, mně ten chléb o mnoho lépe chutná
než prve; jest dobrý jako ta nejlepší buchta a sytí
mne tak, že již nemůžu více požívat; proto si
zbytek schován“ Zastrčil si kůrku chleba, která
mu pozůstala, do kapsy, a fen druhý stařec na to
odpověděl: „To snad vás Pán Bůh sytí a činí ten
chléb tak dobrý, že jste mně z mála také popřál;
zajisté to Bůh tak činí.“ — „I dobře máte, sta
řečku,“ řekl zase první; „ono jest blaženější dávat
než brát. J á bych od srdce rád dával, kdybych
měl; ale tak musím jen brát, a jsem rád když něco
dostanu.“ ——Mluvili mezi sebou ještě všelicos, až
pak ten druhý povstal a řekl: „No musím jít zase
dále. Proto ale, že jste se mnou svůj chléb dělil,
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vyvolte si tři věci, kteréž byste rád měl.“ Stařec
na něj při slovech těch pohlédl a nevěděl, co to
má znamenat; a on zase řekl: „Nojen si tři věci
vyvolte, a dosáhnete jich.“ Na to odpověděl stařec
z pazderny: „Když si tedy mám tři věci volit, volím
si předně, abych po smrti přišel do království neo
beského.“ 1 řekl druhý stařec: „No to jste si nemohl
lepšího nic vyvolit než to; to zajisté jest věc nej
lepší; stane se vám, jen buďte takým do smrti,
jakým jste až posud byl. Co si ale za druhé vy
volíte ?“ — „Za druhé si vyvolim“, odpověděl starý,
„abych na světě po ničem tak netoužil, jako po
Pánu Bohu.“ Druhý odpověděl: „I to jest tuze
dobré, stane se váml A co to třetí?“ — Stařec
řekl: „Do třetice si tedy vyvolím, aby ta špižírna,
kterou mám na hůrách, byla plna dvacetníků !“ —
„I to se vám vyplní za ten kousek chleba, který
jste mně dal,“ odpověděldruhý stařec, a když
prvnímu dal „8 Pánem Bohem“ odešel. Staře c od—
cházejícímu poděkoval, a když řekl: „No tak tedy
,s Pánem Bohem“a ,Pochválen buď Pán Ježíš Kristus“',
sebral nasbírané kousky dříví, dal si je na záda
a kráčel domů.

Doma v pazderně vypravoval ž en ě, co zkusil
a řekl ji: „Jdi naschvál na bůru a podívej se do
spižírně, jsou-li tam ty dvacetníky ?“ ——Z e na šla

a Ápřiběhla celá udýcbaná, a jako bez sebe zvolala:„ le, staroušku, špižírna jest plná dvacetníků !“
Stařec se šel podívat a přesvědčil se skutečně,
že jest tomu tak. Tu zvolala jeho žena: „Já půjdu
do mlýna, aby nám půjčili čtvrť, a my ty dvacetníky
Dřeměřímel“ Šla. Mlynář vida ji přicházet, nevrle.
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řekl k ženě: „Ta žebrota, ta pazderačka z'ase sem
jde; bude zase chtít, abychom jí dali jíst; je to ale
trest, když má. člověk takovou žebrotu v sousedstvu.“
V tom otevřela dvéře, a když vyřkla: „Pochválen
buď Ježíš Kristus“, pravila k mlynářovi, který se
na ní díval zamračeně: „Pane kmotře, buďte tak
dobrot-iv a zapůjčte nám na nějakou chvíli čtvrt.“
Mlynář zabručel: „A nač pak?“ Pazderačka
odpověděla: „Můj starouěek si včera a dnes vyžebral
trochu žita, a my bychom si ho rádi změřili“ Mlynář
ji čtvrť zapůjčil a bručel mezi zuby: „Mají ti lidé
na rozhazování; žito tak drahé a oni jím podělují
žebrákyl“

Když paz deračka odešla, nedalo mu to po
koje. a on by se byl rád dozvěděl, mnoho-li toho žita
v pazderně mají ? Sel tam potichu, aby to vyzkoumal.
Když vkročil do malé sínky, slyšel na půdě peníze
cinkat; proto pozlehka vlezl na schody, a když
viděl staré manžely peníze, samé dvacetníky, měřit,
vyvaloval do kořán oči. Nemohl sevpřemoct, šel na
půdu a vykřikl: „Tak vy tak ? Zebrat chodíte, a
máte tolik dvacetníků, že je na čtvrt měříte?! Ú vy
bezbožní lidé!“ Staří manželé se omlouvali, že
jich neměli juž před časem, ale že peníze ty teprv
dnes ve spižírně se objevily.“ Mlynář tomu nechtěl
věřit, & ptal se, jak těch a tolik peněz nabyli?
Na to stařeč ek všecko vypravoval, jak se to
stalo, a ml y n ář přiběhl domů a vypravoval to
zase ž e n ě a řekl: ,.Ženo, běž pro kvasnice, napeč
koláčů a usmaž koblihů; pak nakup vína, a zítra
mněmusí s tarý paz derník zavéstna to místo
do lesa, kde se s tím starcem sešel. Když on
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mu za tvr dou kůrku chleba dal tři věci na vy
volenou, dá i mně na vyvolenou, když mu přinesukoláče, koblihy a víno.“ Žena uposlechla,
nakoupila a připravila, jak jí m u ž poručil, a dru
hého dne musil stařec mlynáře na to místo
do lesa zavést, kde se včera s tím starým člo
věkem sešel. Paz de rák ho tam zavedl a odešel
domů. Mlynář si tam sedla čekalna starce
až přijde.

Skutečně přišel. Po krátkém pozdravení dával
mu mlynář jíst a pít; stařec něco okusil, ale ne
mnoho; vymlouval se, že na taková jídla není na
vyklý; že by mu to mohlo uškodit; plo něho prý
nejlepší kousek chleba, ten že mu nejlíp dělá.
Brzy odešel, a při odchodu řekl ml ynářovi, aby
si až přijde domů, tři věci vyvolil, ty že se mu_
vyplní; ale více ne, než tři.

Rozešli se, ale ten rozchod nebyl tak upřímný
jako ten včerejší; ani se stařec tak dlouho ne
zdržél jako včera, a přisednout také nechtěl; vy- —
mlouval se, že má na spěch. Rozchod byl jen tak
zkrátka. Mlynář vzal od jídla a nápoje, co zbylo
s sebou, a pln radosti chvátal domů, a rozmýšlel,
co si bude doma volit. Brzy mu to, brzy mu ono
napadlo; ale nemohl se nikterak ani pro to ani pro
ouo rozhodnout, byl by si rád to nejlepší vyvolil.
Že na první místo v myšlenkách kladl veliké bo
hatství a mnoho peněz, to se samo sebou rozumí ,
jen že to nesměl slovy vyjádřit, leč až přijde domů.
Když se k mlýnu přibližoval, běžela mu žena celá
zděšená naproti, lomila rukama &.volala.: „O můj
manžele! Naše S t r a k a (strakatá kráva) zlomila
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si teď roh. Budeš-li si co volit, především jiným
vyvol, aby zase dostala svůj roh.“ Mlyn ář, ,který.
se nad tím tak ulekl, na všecko jiné pozapomněl
a zvolal: „Volím si ať má naše Straka zase svůj
roh“, a kráva hned měla svůj předešlý roh. Nyní
se teprva mlynář zlobil na svou ženu, že k vůli
ní a její poplašenosti juž má. je dno volení odbyté,
& že jen tak malichernou věc vyvolil sobě. Celý
rozlobený rozkřikl se na ni: „Kakraholtel Teď jsem
!( vůli tobě juž jedno volení promarnil; aby tě kozel!
Kýž ti ten zpropadený roh hned na čele také vy,
růstel“ A mlynářka měla v tom okamžení
hrozitánský kravský roh na čele. To bylo
na ni krásné podívání! Podívala se do zrcadla,
a kutila zlostí, div se mlýn nezbořil; a lidé, co tam
mleli, div se smíchem nepováleli. Mlynář ale bouchal
se pěstí do čela, nadával sám sobě v olů a osl ů,
že tak dobrovolněpřišel o druhé volení. Když
pak mlynářka jazykem jako břitva ostrým na mly
náře hubačila, zuby zatínala. pěstmi mu hrozila
a rohem ho trkala, ano i příslibovala, že ho tím
rohem probodne, jestli ji nezbaví rohu toho; musil
chtěj nechtěj si za třetí vyvolit, aby mlynářce
roh s čela spadnul. To se také hned stalo, a m ly
n á ř neměl z tr oj ího vo lení nic ——ani za mak.
A dobře na něho; proč byl takovým skrblíkem.

l6. Žebrák zloděj.

Starý lenoch,kte1ý za mlad'ch let nepři—
vykal práci, a již tehda radši od omu k domu
chodil, než aby si spravedlivou prací chleba vyděq
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lával, přivykl žebráiii tak, že bez něho nemohl ani
vydržet. Při tom svém tuláctví vyváděl všelijaké
kousky; a ačkoliv měl ještě zdravé údy a pracovat
mohl, nejen žebral. ale i kradl, byl celý otrhaný a
ušpiněný jako pravý lumpák. tak že se ho děti na
ulici bály a před ním utíkaly. K tomu měl hubu
jako dryáčník a zpíval všelijaké písně, jednu také
1a tin s k ou.

Jedenkráte přišel do jednoho selského dvora,
'na dvoře klestil jeden chlapec smrčí, a když žebráka
vcházejícího na dvůr spatřil, vypadla mu strachem
sekera z ruky, a chlapec utekl. Zebrákovi se
ta sekera zalíbila, vzal ji a uschoval pod levou paží,
kterouž měl kusem roztrhané baleny přikrytou, a
začal zpívat svo u latinskou píseň, kteráž
tak zněla:

„Sekerátum vzátum,
pod halenu datum.“

Domácí lidé naslouchali, a slyšeli po latinsku
zpívat. Domnívali se, že ten člověk snad studoval
a ně'akým zvláštním neštěstím na tak špatná místa
přišel; ustrnuli se nad ním a dali mu hodnou al
mužnun Zebrak měl radost a těšil se z toho, že je
tak za nos potahal. Jak ale šel po dvoře zase na—
zpátek, ' potkal s t ar o u b a bič ku, která do svět
nice chvátala; i jí chtěl nějakou písničku zazpívat a
proto začal:

„Babičko má rozmilá,
to je krásná sekyra!“

/
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V tom ale zapomenul sekeru pod paží držet,
sekera Spadla, a proto, že byl bos, padla mu zrovna
na holou nohu; byla právě nabroušena, a proťala
mu celou nohu. S t a r a b a b 1č k a zazpívala nyní
jemu:

„Zhojiv sobě nohu svou,
živ se prací poctivou“

I?. Dvě sestry.

Byl jedenkráte v jedné chaloupce (] ě d o u š e k
a b abička; měli dvě dcery. Té starší říkalo
se Madlenka, _a té mladšíFrantiška. Ta
rodina byla velmi 0 h 11d'a, a jen z toho, co ty dvě
dcery rukama vydělaly, byly pospolu rodiče a děti
živi; s t a ř i již nemohli pracovat.

Stalo se, že pro obě děvčata se práce již ne
dostávalo, proto řekl d ěd o u š e k Madle nce:
„Milá Madlenko, musíš jit někam do světa na
službu; a až něco vydělaš, přines nám to. Nazatim
bude nás mlad ší tvá sestra F r antišk a živit“.
——Madlenka byla hodná dceruška, aproto, ačkoliv
jí bylo těžko od rodičů odejít, hned otce svého
uposlechla, uzlíček svůj svázala, a s pláčem šla
k tatínkovi, aby se s ním rozloučila a za otcovské
požehnání jej poprosila. 0 t e c, stařičký dědoušek,
požehnal Madlence, a dal jí na cestu krásné
naučení. Ona mu plačíc políbila ruce a nohy, a _šla
zase k _mat 0 e a prosila též za. mateřské pože
hnání. S matko 11,která. jí požehnala, když se právě
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tak jako s otcem rozloučila, odebrala se k sestře
F ran ti š ce, která. však sestru svou Madlenku
hrubě nemilovala proto, že M &dl e nku měli rodiče
radši, že více o rodiče pečovala než Fr antiška.
Když Madlenka ruku Fr antišce na rozlou
čenou podávala,povídalaFrantiška: „Jdi; a až
přijdeš, ráda se podívám, jaký výdělek přineseš
domů. Potom já. půjdu a uvidíš, co já přinesu. Pak
teprv budeme vidět, která z nás o rodiče lépe pe
čuje, a kterou pak z nás oni radši mít budou, tebe.
nebo mne. Posud měli jen tebe rádi, a mne ne
náviděli“. — Ta řeč nebyla pravdiva; proto se Ma d—
lenka velice nad tím v srdci zarmoutila a odpo.
věděla sestřičce: „Vždyť tebe, F r a nt i šk 0, mají
rodiče také rádi; a ačkoliv tě třebas nemiluji tak
jako mne, přece nemůžeš říci, že by t eb e nená—
viděli. Já. jsem starší, a proto můžu více pra
covat a o rodiče lépe se starat než ty; a milují—li
mne snad více než tebe, jsi ty tím sama vinna,
proto že jsi někdy vzdorovitá a po každé poslouchat
nechceš. Až já teď na službu odejdu buď taková,
jaká jsem já k našim rodičům byla, a budeš vidět,
že tě budou tak milovati jako mn e; ano těšilo
by mne, kdyby t eb e ještě radši měli než mne.“

Rozloučily se obě dvě sestry, a Madlenka se
vydala na cestu, aby si našla službu. S bolestným
srdcem odcházela od domu otcovského; žalostně
plakala, protože měla staré rodiče na mysli, jak se
jim povede po její odchodu; avšak důvěřovala se
v Pána Boha, a cestou pobožně modlila se.

Když tak po cestě kráčela, přiblížila se ]: j a
bl'oňce. Jabloňka ptala se Madlenky: „Kam
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deš'R“ — „Jdu si hledat službu, abych něco pro
vé staré rodiče vysloužila“ -—-„Ale vidíš,“ prosí
abloňka; „Madlenko, pohledni jen na mne,
terak jsem plna h ouse n ek; prosím tě, očisťmne.“
—Madlenka, hodná holka, ačkoliv spěchala, aby
»rzo službu obdržela, a něco sobě vydělat mohla,
ylezla ráda na jabloňku, a tak dlouho tam zů
bala, až jablo ňka od hmyzu a housenek celá.
čistěná byla. J ab ] o ňka jí za to poděkovala,
ida by jí za to něco byla dala, avšak nic neměla.
ladlenka šla dále, a byla spokojena, že dobrý!
(utek vykonala.

Za nějakouchvílipřišla k u studánce, a stu
nka seji tázala: „Kam tak chvátáš?“ Ma
enka jí zase tak odpověděla,jako jabloňce
studánka ji prosila: „Podívejse na mne; jsem
a ještěrek a žab; prosím tě vyčistimne!“
dlenka ustrnula se nad studánkou, &vy
ila ji. S t n d ánka se jí poděkovala; rada by se
yla odměnila, ale neměla čím. ,
Madlenka pospíchala zase dále. Již se se

'alo, a nikde neviděla nějakou ves nebo dům,
by přenocovat mohla. Když již hodný kus cesty

spatřilaosamotnělou chaloupku, ku
přímo utíkala. Přijdouc tam, viděla že cha

ka jest prázdna & napolo zbořena. Umínila
že tam přenocuje. Rozvázala svůj uzlíček a

la se tím, co sobě z domu s sebou vzala..
o, když se již chtěla vydávat na další cestu

dla se ještě po chaloupce, zašla i do
pokoukla i do pekárny. Pe kárna 3
„Kam jdeš ?“ M&dlenk & odpověděla:

„,/5Jak
\



„Jdu si hledat službu, abych něco pro své rodiče
vysloužila. “ ——„Prosím tebe“ , praví k ní pekárna
„jsem plna sazí, vyčistimne!“ Madlenka ačkol
byla již jako na trní a chvátala dale, vyčistilzi
velmi dobře pekáinu, která se jí za to podě
kovala.

Madlenka šla zčerstva po_ cestě dále. Tu
uviděla vedle silnice kotel, a ten byl plný neřádu.
„Kamjdeš?“ ptal se kotel 1tladle nky Ona od:
pověděla pravě tak jako prve. Kotel řekl: „Prosín'
tebe, vidíš, jsem pln neřádu; vyčisti mne!“ — M
dlenk a učinila tak a ve svědomí svém byla Obt
hacena, že již tak mnoho dobrých skutků tou cesto
svou vykonala. Chvátala pořad dále.

Když se již den schyloval ku konci, došla k jedi
chalo upce a tam umínila si přenocovat, ane
kdyby možna bylo, i službu řijmout. Přijdouc
pravila k babičce, která Jel ina ve Světnici11př '
ličky seděla., aby jí noclehu dOpřála, že si '
hledat Službu. ——„Chceš-li u mne sloužit“, od
vidá. babička, „můžeš zde zůstati“. \Iadle
hned radostně přivolila řkouc, že službu přij'
Na to ji odpověděla babička: „Tvá práce v
službě bude jen malá., ale plat hodný, tak že jis
spokojena budeš. Práce tvá bude tato: budeš
jen připravovat jídlo, a víc nic; napřed daš
mně, potom mému psíčkovi, pak kOčičt
konečně sobě. Madlenka udělala tak, '
t ař e n ka přikázala, konala službu svou p
ědomitě, připravovala z hojnosti jídlo a
apředstařence, pak psíkovi, kočc

nečně s ob e. Když již hodný čas 11 sta'
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službě ztrávila a mz (]u žádn o u ještě neobdržela,
začala pochybovat, dá-li ji stařenka co? Proto pra
vila jedenkráte, aby ji na návštěvu k rodičům ro
pustila, a jí něco na cestu dala. Stařenka r' a jí
propustila, ano dovolila jí, ab , chce-li zůstat u ro
dičů, zůstala Když M ad le nka chtěla zasloužennn
mz du, odpověděla jí stařenka: „O to se nestarej;
sedni si tamhle s psíčkem a s kočičkou na tu
truhlu, a jed směle domů; však tě odplata za tvé
dobré skutky a mzda za službu nemine.“

Madlenka sedla si a jela tou samoucestou.
kterouž tam přišla. Přijdouc ku ko tlu spatřila, že
jest pln dobré kaše. Ráda by si byla vzala, ale bála
se, že se spálí. Kotel pravilk Madlence: „Pročsi
nebereš? Vezmi si za prokázanou mně službu !“ Vzala
si a jeli dále k pekárně. Pekárna bylaplna
r 0 h 1i k ů. Vzala si též do sytosti, a ubírali se blíže
k domovu. AčkoliMadlenka u kotle a u pe
kárny se nasytila, a také psovi a kočce do _sy
tosti dala, přece velkou žízní jak ona tak i zvířata
trýzněna byla. Jedou na truhle dále; široko daleko
nespatřily ani dost málo v o d y, až přišli ke stu
dánce, kterou Madlenka od žab a od jiné ne—
řesti vyčistila; a ku podivu, studánka byla plna
v i na. M a d le n k a netroufala. si napíti se, avšak
studánka jí pravila: „Vezmisi jen, a napij se
do sytá; vždyt jsi mně prokázala velkou službu,
když jsi mne vyčistila“' M a dl e n k a ubasila žízeň
svou i žízeň zvířat, poděkovala studánce a cestovala
dále. Tu se octla u jabloňky, a ta byla lná
červených jablek. M a dle n k a ráda. by si ]byla
vzala, ale ostýcbala se. J ablonka jí dodala chuti



a proto sobědle libosti krásných jablek na—
trhala.

Ubírali se dále, až se přiblížili k domovu. Ma
dlenk a radostně 'shledala se s rodiči; - avšak až
posud žádné ještě neměla m z d y, aby r o d i č ů m
z ní něčím pomoci mohla. To jedině ji rmoutilo.
P sí č e k ale vyskočil na truhlu a štěkal : „N a-n a—
naše Madlenka si veze plnou truhlu šatů
a zla t a.“ Pak vyskočila ko čič k a na truhlu a hlá—
sala: „Mňau, mňau, naše Madlenka si veze
plnou truhlu nádobí a stříbra.“ Ahle,truhla
se otevřela a byla vskutku plna š a t s tv a., n a do bí,
zlatých a stříbrnýc h p eněz. Radost měli
staří rodiče i Madlenka, kteráž dle dovolení
od stařeny daného milerada zůstala doma při ro—
dičích a jim posluhovat si umínila. Jen F r a ntiš k a
se na; to jaksi kabonila, a zlostně, ano urputně pra
vila; „Já. nyní, protože sestra již přišla domů, půjdu
sobě někam hledat služby; já se tak brzo jako Ma
dl e11k a nenavrátím“.

Mezi tím co rodiče a Ma dle nka se radovali,
F r a nt iš ka ale se zlobila a hubovala, ztratil se
z nenadání psík i ko čk a, marně bylo jich hle
dání a na ně volání; byli ti tam. Františka
zlosti nad tím štěstím své sestry až k o p r n č l a,
svázala svůj uzlík, a ani hrubě s rodiči se neroz
loučila, tím méně o požehnání jejich prosila , na
sestru pak ani se nepodívala a z domu otcovského
se odebrala hledat sobě službu.

Kráčela tou samou cestou, kterouž brala se
předčasem M a dle 11k a, když služby hledala. Přišla

;jako Madlenka k té samé jabloňce a ta byla zase
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plna h o u sen ek a neřádu. Ptala. se Františky:
„Kam jd e š ?“ ——F r a nti šk a jí odpověděla vzdo—
rovitě: „Jdu si službu hledat.“ ——„Prosím tě, pra
vila i a b 1oňka, jsem plna housenek a neřádu,
očisti mne!“ Františka ji odpověděla:.„To bych'
leda bláznila, bych se s tebou piplalal“
A šla svou cestou dále. Přišla za nějakou chvíli
k studánce. Studánka sejí tázala: „Kamtak
chv átáš? — Františka odpověděla:„Coje
ti po tom, kam já jdu?“ Studánka ale prosila:
„Podívej se na mne, jsem plna ještěrek a žab; buď
tak dobrá a vyčisti mne !“ ——Nemilosrdná Fran
tiška jí na to povídala: „To bych radši.
v bídě žila, než bych tebe očistilal“ Šla
dále pořád tou samou cestou, kterouž kráčela před
rokem Madlenka. Když již začalo být tma, přišla
do té chaloupky, v kteréMadlenka před
rokem přenocovala, a zůstala tam na noc. Druhého
dne, když svítalo a juž dále jít chtěla, poohlédla
se ještě v chaloupce, v které žádný nebyl, a zašla

do kuchyně. Pekárna se jí ptala: „Ka-mjdeš?“
Františka vzdorovitě odpověděla: o„Cose ty mne
máš co ptát?“ Pekárna ale prosila: „Jsem plna sazí,
vyčisti mne!“ Františka ale řekla: “,;Já.b ych
radši nežila, než bych tebe čistila“. Šla

“dále nevědomky tou samou cestou, kterou před
rokem šla Madlenka. Sotva kousek cesty ušla,
uviděla na silnici kotel, a ten byl pln špíny. „Kam
jdeš?“ ptal se Fran tišky: „Tot už přílišné“, roz
zlobila se Fra ntiška, „každý chce vědět, kam
jdu; nepovíml“ Kotel ale prošil: „Podívej se; jsem
pln špíny; buď, tak hodna a vyprázdní mne!“ Fran
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tiška odsekla: „To bych radši bláznila, než

gy ch te be pr á.z dn i 1a.“ Celá rozkacená utíkalaale.
Když už noc byla na krku, spatřila nedaleko

c'h aloupku a pravila: „Kdybych už radši toho
ptaní, kam jdu, se zbavila, a tuto nějakou službu
dostalal“ Když do ch al 0 u p k y přišla, pravila jí
stařenka, která u přesličky seděla: „Chceš—li
u mne sloužit, můžeš zde zůstat; nebudeš mnoho
pracovat; jenom mně, mému psíkovi, mé ko
čičce a sobě připravíš jídlo.“ V tom skočilpsíč ek
a kočka 8 kamen, & běhaly po zemi. Františka
hned oznala psíka a kočku, s kterýmiMa
dlenE a ze služby s tak bohatou truhlou domů
přišla a pomyslila si: „Aha! Tudy byla Madlena na
službě; mně se také tak poštěstí! Zůstanu zde sloužit
a navrátím se s truhlou ještě větší.“ Hned sta
ř e n c e pravila, že tam ve službě zůstane. Tak sé
stalo. Ale Františka nesloužila tak věrně jako Ma—
dlenka. Ona sice jídlo přistrojila, ale co měla napřed
dát stařence, pak psíkovi, kočce a potom sobě, po
každé po straně nejlepší kousky snědla napřed, a
pak teprva dala ostatním. S t ař e 11k a to sice
dobře věděla, ale nic neřekla; po celý rok to tak
trpěla. .

Když rok uplynul, a Františka ze služby se
navrátiti chtěla domů, pravila stařence: „Nyní mně
vyplaťte; sloužila jsem vám po celý rok věrně; zasc
podívám se domů“. S tařenka jí odpověděla:
„Chceš-li odejít, s Pánem Bohem! Tamhle ta truhla
je tvá mzda; sedni si s psem a s kočkou na
ni, a jeď domů. Františka. byla plna radosti, když
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viděla, že dostala zrovna taikovou trub lu
plnou zlata a stříbra jakoMadlenka; ajiž
se radovala na příchod do domu otcovského. Sedla
si a jela; ani hrubě se stařenkou se nerozloučila.
Jela tou samou cestou, kterou přišla.

Chtělo se jí jíst. Přijela ke ko tlu, a viděla.
že je pln dobré kaše. 'la k němu, ani nepo—
prosila, a zrovna plnou rukou kaše nabrala; avšak
velice vzkřikla, neboť celou ruku si pOpálila, a kotel ji
připomněl:„Tobych rad ši bláznila, než bych
tebe prazdnila“. Hladová a .zahanbená jela
dále,přijelak pekárně, která.byla plna rohlíčk ů
Ráda by si jich několik byla vzala, aby hlad umenšila.
Vytáhla jeden ven, ale jak do něho kousla, zrovna
se ji několik zubů vylomilo a pekárna řekla: „Vidíš
to máš za to, co's mně před rokem řekla: „Já
bych radši nežila, než bych tebe čistila“ S nepo
řízenoujela dále. F ranti šku trap-la nesnesitelná
žízeň; prahla jen po krapce vody; avšak nikde jí
nebylo. Tu spatřila, když hodný kus cesty již ujela,
s tu (1á.n k u, a těšila se na krapet vody. 8 t 11
d án ka přivítalaFrantišku takto: „Aha,teď
bys ráda se napila; ale žab &ještěrek mne zbavit
nechtěla's! Nepopřeju ti ani krapk)r vody; a kdyby
se's opovážila a ze mne pila, proměněna bude voda
ta v jed.“ ——Fran ti ška si tedy netroufala pít
a žíznivá. odjela dále. Tu však za nějakou chvíli
spatřila ja bl o ň k 11, na které \překrásná jablka
byla. Chtěla si jedno utrhnout; avšak jabloňka jí
zakřikla; „Neopovažuj se trhat se mne, nebot víš.
že jsem tě před rokem prosila, abys mne od hou-'
senek očistila, a tys mi odpověděla, že to nikterak
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neučiníš. Proto odejdi; a když tě někdo budoucně
[) něco žádat bude, učiň mu to, chceš-li, aby i tobě
někdo něčeho popřál“ F r a n t i šk-a ale byla tvr
dého srdce, a málo si povšimla těchto slov, ale
velice se hněvala, že všudy tak zhola odbyta byla.
To jediné ještě, co jí na té cestě těšilo, bylo to, že
až přijde domů, M adlenc e vyvzdoruje tím, že tu
sa.-nou truhlu plnou zlata a stříbra přiveze domů,
jako ona. Ráda by se již byla do truhly podívala,
ale nemohla ji odemknout; nebot s ta ř enka jí
povídala, že truhla se Spíše neotevře aniž od koho
otevřena být může, až teprve doma, když p e s
a k očka na ni ve světnici vyskočí. Již se přibli
žovala k domovu. Pes na truhle začal štěkat a kočka
mňoukat. Mad lenka, když to slyšela, poznala štěkot

sa a mňoukám' kočky, a běžela jí s rodiči naproti.
avšak Františka si Madlenky ani hruběne
všímala,a pravila k rodičům: „NejenMadle na
si zlata vysloužila; já také, a snad ještě více. 'Po
dívejte se tuhle, na tu truhlu !“ Truhla byla do svět
nice odnešena, a p sík vyskočil na truhlu a štěkal:
„Va,va, vaše Františka si nese plnou
truhlu písku a kamení.“ Pakvyskočilakočka
natruhlu a mňoukala: „Mňau, mňau, vaše Fran
tiška si nese plnou truhlu žoků a ha děr.“
A hle, truhla se otevřela, a byla plna p í sk u, ka
me ní, hader a žoků.“ Všickni zůstali jako
omráčeni; p sík a kočka se ztratili, a Fran
ti š k 3 padla do mdloby. Když zase k sobě přišla,
poznala své chyby, napravila a polepšila se, a byla
od toho “dne osobou hodnější.,

'
u . O
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