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Tčskcm knjřecj arcibtslenoské knibttskárnp w čemlnáťij

:stljsto pťrdmlnmy.
Před

Učkolika lery swěřena gcst mi rato kxxjž:

ka, spolu wssak mi bolo Uložer, aboch se postaral
o qrqj wodauj
Mage celé prefwrdčextj, žcxse tako:
wým sptsem narodu UassrmU dobře poslmlžj, odew;dal
geerxl grg wUs dUst p. kanownjkowi W M j)eni:
Uowl (p. c.) sprúwri Dédťctwj Swatojanskédo. J gfa
tč nadčxge, že sslrcheruý půwodce knidh této, kdoby dol
mrši uámi, sé:m úmysl můg by pochwčilll, a nynj Ua
wččnodri žo se zaraduge, wida, an poslcdnj djlo rnky
a plod bladomoslné dusse grho tau merau netoliko za
lewný penjz tisjcům do rnkau se dostane, alcbrž kwiej:

mluwam sw. Zalla š wrlssjm požednanim Božjm na
dratdoccnný lid naš pusobiti bude. K nrnlalé radosti
dočkal gsem se posléze whdanj Užirrčné téro knilxh Gmčx:
no Sochrowo přiwrčxlono gest Uldo do spolku téáx flr:

chrrných mužn, kterjž dolčeným Dedicrwjm Swarojan:
skom napomahagj k duchowujmu zwelrbrnj mtlé nassi
wlasři Pamarka wýrečnédo rořwto wlastrnce, splso:
warole

a

kuěze Uchrančxna gcst

na

budaucj

wčxkn

Welcflnwjn
stal xo mu rakro pomnjkem U raš:
délw wernébo Čccha, Morawana, Slowaka i Slo:
zana

Ka dý črrnář, wzdrlaw se Užčrrčnau tnilmu

ramo, wzpomene zaqtstr wdčxčnau modltrbau na duni
wPanU
zesnulého splsowarelr, kreroš, maqe z rotdo
swčta odequi, qrssrě rakowým wzacnýln darcm kra:
gany fwé odlm,dslll

lf
Grst pak se Uadjti, že piťgdeme každéum š la:
stawých čtenaiů w dčxk piipogj:lč se tuto aspon něe
které šprawy o žiworU mU;e w nrqchom ohledu
wdččné Uznalostč, ucrw a lasley Uassj dnstognét)o Do:
staloť se gich Ujžepsančmu z wčtssj časti od gednobo
z neystarssjch přatel Uebožrjkowpch, od nulže siyUaU:
cjho Učrnostj a wzdělanostj neméně ncž ssirchernan lň:
skau k člowččenstwn a Uemmwitelnan péčj o prospčch

i blado oberné tho gest mi, že grg tuto gmerwati
nelzex. QU šagtsté byl také prodem
kuil,yy, wybjdnnw

ksepsanj

Uebožrjka nasselpo SPchrU

:čto

k tomnto

dle, a postaraw se o to, aby w zawomrmltj nepiisslo
a pamarka gcdnolw zUassťch Uryborliwěgssjch sptfowa:
telů wlastenstých Ua čtsto Urzcchpnnla.

Matěg Shcbra narodťl se bUď r 1776 Ueb
1777 w Ynstj nad ericj w kragr Kralowédradeckém
Nodťčowč gedo byli chudobnj: aniš bolt bh mohlx čťe
Uiti Uakladn Ua wpšssj whchowanj tiech sclwpných waU
swých, kdyby se bol

scinl Buřx djtek qrgčch orcowsky

Urugal Qntť zemřeli z.ilyy: soxtowé grglch ale bolmlě
gsanre dnchem Uadani, bhli giž Ua ssrndťjcb Ualešsse
w Prašr dobrodixrce, genž, ač xim mnooo Ua žbyt
nemčl, Urgiuak než orrc o wýborUč tyto mladrncr pc,

čowal Nrystarssj totiž z dorčrnoch tij brarij, starssj
o Uěkolik lrt Urž Uaš Marěg Sych:a, sršnamřl se
a dobhl sobě pirde wssjm Uaklouuosii a pixj;učxU telw
dcxgssjbo zprňwcc choru při chrě:mu nrwswčerégssj Tro:

gice w Praze. Schopnost i núklonuost k lyudlxě,gakož
i obratUost a wpcwičrllost, gakowau; gčlloch rru w krú:
sUém nmčxnj romto wyntkal, šawdaly pijčtxm k prwnj
znamosta, a slll by, ku kterýmš fc w kostclr propngčoe
wal, t Ufslechtřla powaha zdarnrbo Ullúdencr zaljbtly
se wýbornému starri w ré mjier, že si do zwlússrč za:
Ulllowal.
Tak orewřel se pixťčťnčxnjmstarssjdo toboto

bralra

nrtoljko Uasscum Matčgowt Sychrowi,

ř Uryntladssjmn

bralrn

pixjstup do domn

Uýbrž

řečcuého

7
zprawce kůrownjbo. Dobrosrdečný tento mUž, gmé:
nem Faltčš zamčlowal sobč hodné toto dratro w ob:
zwlasstnj mjře. Nemage sam ani dětj ani bljzkých přa:
tel Uččnil ǧe dedici owssem newelťétw gmčnj swého.

Gednodo dne z rana nalezli geg mrtwédo. Modle se
kleče na klekútku, odewzdal dUUi HospodtnU, byw ra:
něn mrrwtcj
Byloř widětč, že geg smrt Uezastibla
nepřipraweUébo.
Gsa přčchostan Ua poslednj cestU
z todoto žlwota, měl i poslednj wUli stranu swě po:
zůstalostč dorowau. Bratřj Shchrowssrj Ustanoweni
bylj za dědice.

ij

časem sssudowal nčxš Snchra na Nodwo:

měsťskčmǧymnasium U Piaristů w Praze.
Bylol to
r. 1792u1796
Wyssed z nižssjchstol těchro, a do:
konaw wošssj ssrUdia silososicka bebem dwaU roku, ko:
nečně po trjlerěm snažném namalmňj w bolposlowj
dossel cjle swétw a bhl poswécen na kněžstwj. Po
wssecka leta i we wssech sskolach wynlkage nad giné

newssednj bedlrwostj a obzwlasstnj mrawuj zachowae
lostj, dobyl sobě lasko nčttelů swých n weltté mjře.
Upřjmnc, srdrčné chowanj a Ujslechtilost wrsskrré poc
wahy gedo zjskaly a pogtstilh mu wúžnost spolužeirů.
Wnitřnj raz dusse gewj se časťo qediuým čiurm
Mameť pak i zmladrneckétw wélu Shclxrowa Uěco
tatowédo pird rUkama, zčedož wrlulť suadno a spolu
bezpečnč sandtri mUžrme o wrsskrré powa;e gcho Byw
Ua wwšssjch sstrldljch silososických, wypngčtl se od ge:
dnoho ze spolužakll sw!)ch sprso, w mcřxž se o jllach

w přjrodč pllfobjcjch a o zakonrch u wrslerrm rwor:
stwu zřegnlých, gednalo
Dorčcný spolužak ale zldo:
rowil gr sobě podlé wýkladll nčřtrlowa š takowau
bedltwostj a sestawil zanjmawé Uceuj toro w tak utr:
sseném poixádtu, že Sdňxra grduelxo dne z rana po
celé 4 ldodčny bez Ustanj a bez zawado

a podlé Utch pracowart

molxl.

w nich čjstč

Dnssc geldo přt praci
F

sl
téro radostj oplýwala. s přissel do sskoly Zočiw sU
milédo přjsele swého, rhchle posojssll k něnm, a celý
rozkossj duchownj rošnjcený přrwmul geg k srdci, dě
kuqe za tU radost, kterauž mu bhl přtwrawil kraslmm
sestawenjm a gasným wýkladem dotčeUé Uauky u Že
z nepatrného todoto na podled wúgewn wraucj lčxska
k mnenj, srdečuost a wděčnost zřegmě wynika, každý
zagisté přišna
Zl předce, qak hned nadlčxdneme, byla
gsau mlada lera Sychrowa negrdamll strastj a wsselt:
kými oleolnostmi nepijzniwpmj Urmňlo ztrpčena.

eratiw

zahh rodčče fwé, nmsilrě fe núš Sdchra

giš od lt)ti let wčxtUjm djlem sam o wý;ťwn a opa:
třenj swé starňti
Gak to n chndssjch sssUdeUtů wnbec
býwa: pomahal fobč wpnčowanjm mo;négssjch djrek
Měl pak wěrU podiwný w té wěci osud, a welmi

zdusta dostalo se nm přjlcšjtosti, doka;ati, gatau la:
sleau oddan

gest ncitelskémn powolčxnj, a gak malo

gest nagenmjkem w tak swaté prňcč Strawll

zagtsté

nčxkolskler w domě booatého sice, awssak Ucwšdrlaného

žčwostnjka w Praze. Podiwný trmo muž mčxlbro;nč
zwykw Každau réměř sobotU opakowal fe w domě
geho wýgew, při krerémž nemodlo lec krwaceri crx
tedlné srdce lidské Podwečjr totčš dostawtl se orec
mrzň djtky, cha w grdné rure stoláci, w druldč u
metln.
Ubobé polrkanč a poděssené dčxri musily paf
gedno

po drUhém k otcj pijstauptrl

a chrčxq Uecblčg

podroblti senu wýpraskll )čadarmo piixnlauw.iwal !e
učitrl geq!ch neiď cisedlný Sychra

x.dčicnepomadalo,

pakli sebe šřrrrlllrgč oswčxdčowal, že fe djrky po ralý
týden dobře bylh chowaly, še to neb ouo nic nrbUlo

zawťutlo

Srary

otec mčl swé šwlússruj Ualxlcdo,

a odpowrd býwala wdU na fnadč xBUď si,a ijkáwal
yrrrst nessřodj Wyplatjm Uapird za to, ro bndaucj
rýdru prowlnjac ou W takowrm dome bnl šaqlsté
trpký clxlrb pro upijumčho učlrrlr! Socdra bh w uam
bpl arct uikolč Uepobyl, kdyby geg bpla Urpaumla

fll
srdečnú lcisia kllebobým djtkcim. :Opnstjm,li gei uboe
žč:rka,a ijkúwal š bolestj, xgessrč mnobem huie se gim
powede.a uu Pracuge š celau dnssj o gegich dobré,
Usilowal aspoU saln osladitť gim žalostný ofUd gegťch,

a byl po š ler orcowstým gegich Učitrlem a wUdcem u
.xro;ný tenro dum byl pro nrho dobrau sskolan Mage
až přjllš mnoho starosti a péče o giné, a ginak též
sam tauše po wzdélanj wlastnj dnsse swé, lnnsil kašde
chwjlkh dobře pollžjwati, a tak anyfl
přjfladné, rč:
mrř až přjllssnč přlčinliwosti a whrrwalosti pri praci
Šlechctua mhsl a útrpné srdce mjwaly každélpo dne
pijlešitost,

cwťčili a wzdeleiwarť se sknrky bolmuulrho

sancxtUaaprawé lásky. SUrowost, gnkowáš se před
očima grlxo častégř grijala,
UrporUssila, nýbrš zwý:
sslla grmxmn powadU sslrchcmčlw srdce grlxo Bystrý
zrak odkrol zahy pramell, z kreréhož se wssrltkň nelld:
stost walllý:n prmldem prýsstj, a láskn, fterau; byl
dnrd w ginošském wčka zalwřel k člowčečenstwu, pod:
něcowala geg tjm wjre, aby napomalxage k rozssjřenj
prawé wždclanostť fiesťanské a k mslrchtčxnj žiwota,
txldjž j k umeUssenj bjdh a rozmlloženj blažlnosti
lidske pitfpel.

Nastanpiw š tnkowýxni zásadqmi a š takými
zaměrh kněšskč powolanj, a Po celý žtwot swng š oka
ge lstdrdpaxlssrěgr,
musil šbhw
pomocj
Božj wýborným
sest
.iri. Na knrstwj
poswčcrn
r. l80l, š knrzcm
celan

dorllwostj

milUgjcj fresťansté dUsse dostawll fe za dčlx

Ujka Ua wmtci Páně Netrwalo dlallho, a přxtladný
kaplan stal le smnostatm)m duchownjm pastýiem Nr:
grdno mjsto w Crchách a Ua Mormoě stalo sr rolj,
krerauž wdčxláwala aposssolska tdorltwost a Urunawl“:
selua láska gelw:e až pak geq poslézr we Žd.iir Ua
Morawč slnrr dostjdla Umiel rn prrd časrux, a dmrc
grlpo byla télnrř náslrdkrm Urmlawtrrlllé prarowirostl
;xrldo. Zuage dokonalr wrltkau úlodU knčšskédo prwo:
lčmj, a swédomťrčxsobě brm k srdci rčžké odpowjdánj,

fjjj
gakowéž by neomylně na sebe Uwalil kdob gedina
dUsse zadhnula gedo wanU, bhl naš Shchra žtw
celaU dnssj powtnnostem stawU swédo: chram i fskola,
kazatean i zpowědlnice, gedo nawssrěwp a prochúzky
bylh gsaU mU sjrj, ktrranž ťslowu Pcřnč ustawtčně
rozestjral k lowrnj nrsmrtedlných dnssj. Obzwlassmjm
gsa milownjkem djtek nrpiestal po celý žiwot swug
nawsstčxwowatl sskolu, a sčun se stal mjlačkem malrč:
kých Na geho přjchod do ssřoly wsse se tessjwalo. WU:

prawowanj
předkladal

a přjběhy, w kterýcbž spansedlné nrawdy
dodawalo obzwlússtnjho puwabU wyučoa

wúnj gedo. Ne menssj pčči než o maličké mčl také
o mlčxdež odrostlau, kteranž owssem ď oka nitdy Ue:
spaussrěl. Kterak i turo ť sobč wčxbiti Umčl, swědčj
nrgedua knjžka, genž sanlé odrostlé tčro mlčxdršč k wůli,
anobrž takořka mrzč Ui bhla powstala
Nelzeť nam
ale tUto ssjřitx siow a doljčowari, gatym znatelem bwl

potřeb lidstých,a kterak Uměl zastěawati úřad swng
Horliwost gctw byla olyněm lúsky, frerý zatxřjwal a nea

palál.

Bohara mysi, oschena

dlawa gedo bnla po:

kladnicj, ze kterčž dobrý bospodař podle porřcb do:
macjch a owečck fwých staré i dobré wčci whlmssetl
Umel. Kde Uestačowala bnstrota dncha, dosadlla pklr
nost a npřjnma, bodolxlysixlúwůle Krrrak si počjnal
černj spxsowé gedo sianžj za dllkaz, dešdcky naď wo:
bjzeqjce, abyckom wýdornčtw knrze SychrU réž co wý:
tečnědo, prawěho wlastence poznali.

Grst wůbec wédomo, gaký osnd se gazhkn a na:
rodU črskémll při konci mmnlélw a počatkem roooto
Uyněgssrtw wětU strogil
Ccský naš gazyk měl oně:
méti, my qmým Uarodem dlatl gfme se melt. Na
wssrch strmmch zwouilo se Uam Umjračkrm; drob byl

wykopan u

narodnost nasse hhxmla

tolxto řeč, alrbrž l pocnwost,

staročrsta

Ncž nrdyunla

Učxbožnost, zachownlost

Wssrlikau péčj zasašowali se tel)décžw Co

chach o to, abp co neprychlegt

gazpk nčmecký se roza

j)(
ssjřil a oanowal. Na nmoze slčbUau Uaděgj se kogili,
že fe to brzo podařj; mnozj slřbowali sobč odtnd horh
doly; wzdelanost a dokonalost wčdéla se gim býtč přl:
rozeným wýkwětem, nerozdjlnaU pruwodkynj a druš:
kaU cizjlpo gazyka Netřeba nam prawiti, že takowé
smýsssenj grst bludné,a tolčko še zpozdilé hlawy aneb
předsndkh wsselikými šaaslepeného rozUmU wpljbxlaUň se
mUže, a přcdce Uemalo se rozssjrllo a Ua tčsjce frdcj
pomatlo
Ywssak bylť dlled terxdaž U prostřrd todo
zmatku w nasslch Čcchach také negedni raznj a ssle:

cheruj mnžowé, gcnž Uesstastný tcnto blUd poznali,
dobie znamenagjce, Ua gakč koUce by fe tanto cestaU
konrčnč piisslo Nrbyloť gich z počatkU owssrm mnobo;
Urž laska qeqich k narodU českému nebďla takě malq
a wěc, o klerau dbali, byla dodra
Wčxdauce, že Uťe
.olt zwukcm slow, alebrž znamostj wěcj člowék wzdě:
lanosti dogjtl muže, počali gsau o to pečllwě Usilo:
wari, aby čcxskýgazUk fe Udržel, obnowll a zwelebil
Uarod pak Uaš prostředkrm todoro fwéťw přirozeuétxo
gazyka uáležitě se wzdělawal
Mrzi těmito muži na:
ležj richčmu, pracowitémll Sychrowi zagistč neposlednj

mjsto.

Každý těměř spiš kterýž whdal, zgchě

Uka:

zuge, kterak mU Ua srdci leželo Usslcchrčuj mlňdeže
a wzdčxlčmj nčlrodU Uasscho; a fpťsiš tčcbto gest Ua

oncU wčk dost welka řada. Mimo ro dobie wěda,
w gakém poxtjželtj a zanrdbanj od sta let český gazok
sr Uacha;cl, a chwida sskol, w ktrrnchš bo se Ccch
matrrské řrči swé pořňdně a dokonale molxl wpucirl,

Ueuuawčrrlum: pilnostj swaU opatřiw sobč Ua trlp:
degssj časy nrwssrdnj znamost črsiého qazyka snašťl fe
i gmom k toulU napomocen búri Ziegmúm dukazem
horllwostť grdo w tč wčcť Zcst kujžka w kterež je
raz a powalm gazyka Uassroo š Učmrclym dobře fro:

wnawei, a krerak bn se Čecb wlastuč prouasscti mrl,
whučugc Ncž nrchtčqjcr ro;ebjrati spťsowatrlskčprace
grlw, radčxgi afpou Uúpxso knio wydauých od Urlxo tUto

položjme. Gsaur pak to následugjcj:

x
Maličkosti w řeči wázané. Sbjrka náptsůw, drobnůstek, wtip:
ných nánadů atd., o kterč se pokUsilSychra. W Hradci

Králowé 1823. Str. 81.
Bczděčný lékať. Frasska we Z gcdnánjch, dle půwodnjbo fran:
caUzskěhospisu Molierowa, e bognýmt proměnami, swo:
bodně zčesslěna od Matěgc Josefa Sychrh. W Oradci

Králowč 1825. Str. 188.
Powjdatel, aneb fbjrfa rozmanitých pamětibodných pťjběbů,
powjdaček, důwtipných náparů a rrčuxoweřdjr W Brnč
a .Oolomauci, l. a U. fw. 1815, lu. sw. 1817.
Kratochwilnjk. Spiď pro obwefelenj a spolu k ponauc“enj.
W Brné, 1. fw. 1810, ll. swp 1829.

Kratochwilná wčelčnka.Sbjrka mnohých powjdck. W BrUě 1827.
Půwodnj rozmlauwánj a powjdleo k woswětlenj mrawnjch če:
skýchpřjslowj ku profpěchu ml.ideši. ll djly. W Prazc 1ď22.

Wáčanébo ptlné a mrawué mládešj sskolnj. W Hradci Krá:
lowč 1824.
Mrawnj a krátfě powjdky a podobenstwj na obdarowánj sskoluj
mládešc. W Hradci Králowé 1824.
Přidodobslčnj, gimiž muobau soasitedanU prawdu dospělegssj
mládešj w rozmlauwánjch rřednássjM. J. Sychra. W Hradcl

Králowé 1825.
Kázanj na wsseckouedéle. u djly. W Brně ldxmrj
Kázanj na wssecky slawnosti a swátko cclého roku.
dtml 1817.

W Cl,dru:

Nersuch eincr bďdmischen Plyraseologie durch furze alplxaoctřsch

georruetc. ltxucnňchtcn chst xer čechischcllSlxrache auš:
sprcchende Und der gros:rch aeďememxmtšlgfcltwegcu oerr

rcutschte Smšc. lj xčhetlc. Brňnn

1ď21 u. 1ď22.

xl
tho

to ntčl podjlu borlčwčkwpři každém ra:

kořka časopisU českcm Prace

geho nachašegj se zngisté

wPrworanch

prkUýchUměUj,wydawanych we Wjdni

18l3u1817

w Čechoslawu,w Dobroslawu, w Mi:

lozorU, w Přjtelč mladrže, w Wěrněm raditeli: wh:
darrmlých od prof Zčrglera

Kdo wj, gak mnobo čan a silh zaberau swě:
domčtčmu knrzi mnohonasobnč prúcc powolanj geho,
a kdo powažj, š gakowaU swědomčtostj ge Uúš wya
trčnú Sychra wokoňawal mejť se zagistč podiwčti
téro bczke řadč srtsuw gedo S tjši bylo bp sobč to
wyswěrliti, kdyby Uam nebylo powědomo, že Sychra
s:xsowatclské tyro prace dlawnj za dnchownj swé wy:

ra;ruj pokladal

Prochazka knida, hUdba, ansstewa

xčxkrrrébo přjrele bhly grdiné gelďo zabawh; giné, při
krerých zdrawj tčlesné, dobrč gméno, anblž Uezřjdka

idusse zka;ll brawň, geg ani erabčlh

Laska, kre:

raUž usilowal o zdar a dobré obchč, podnčcugjc geg
k praci, oslazowala mu žiwobhlj Taužebnost, aby
plarne piisprl kU prospčchU a wzdelanj swých bratix,
gowj so w fa;dčm spisu tak gako w faždém čtUU gedo.
Ywssak sjla tčxlefna Urstačila er kanUj dorliwé dusse
golxo Zchnrawčxw, nepřrstal owssem Učkoll dledčrč sobč
pracj swých Dusse gelxo tUssila pončknd še UebUde

gi; Ua dlauzo rrwanj gegjho na swčtč

Sychra při:

clmstal se zady k smrtč, a tak přčchystan gsa na každé

pokonutj Božj, ncnstal dodčlawatť gessrč grdUU pracj

lčsernj

Smrt

wssnk U drosticd tohoto djla překwa:

pčla geg při psacjm stolkU š perem w rUkaU dne
l9. března 1880 w 84. rokU wčxkugeho.

Dancomež, že me
sak Zalxy ksobe

na

powolaw slnžchjka swrbo

wččnost, gčž odplato

boqllč mU

račtl Udcliti To pak, lastawý črenaii! u wdččUé mysli
clxowage pamarkU sslechemětw todoto knčzc a wlastrnce,
proš zaň Bol,da a dlcď knřhy podané tobě od Učxdo

xll
swčdomitě Užiti, abo i we twém domě a pod twaU
střechau šdňrné sjmě lčxskh geoo se Ugalo, i ke cri
a siňwč Božj a ku prospěchu twému rostlo.
W Praze, Ua den sw. Lidmilp, mUčcdlnčce a matky
n(xrodU Črskcckho,l. Pj ldU„

B.Fj ŠtUlr.

Náwčsstj.
M
Farúř Weleflaij
wal, aby fwýnl fwatúm

horliwčo to péčo:

Zčxwazkňm Učxležčtča zaU:

pl.la zadost UčťUsl; a proto ne genom to za swaU
powinnost poklúdal, aby swým owčičfčxm w Ur:
ččtý čaš slowo Božj gadrně, a gegich schopnosti
přimčťenř hlcisal, na každaU Urdčli w kostele
pťed požebnčxnjm nňbožnš prawdy še sskolnj a
dospčxlrǧssj mlčxdežj opakowal, gako též začasto do
ofxad k grho fařr přiwtčlenúch Ua kťesťanské cwi:
čtxnj sobč zaǧrl, a Učleolčkrňte w téhodnč sskoln

ansstjwsl:

nýbrž č UpťjnmaU starost o to mčl,

abo gebo radaU a pomocj iwešdegssj sstčsij sroč:
řrných grmU owčťček fe založilo, a ǧak genom
Uložnú, se rošssjřčlo.

Nefcheišrlo luuxlčwémn duchoijmU

pastý:

ři na pťjležitostcch k wyplnčenj gcbo důlržťtých
UowčUnostj, Ueb obrc grbo dllchownj zpreiwč

swči:ena byla nrwssjmawostj přrdchňdců pohodlj
mčlowuúch wrlmč zanedbčma, a několčka cčzinců
se w mčstrčku pťčžrněnjm, aneb m zakaupenjm,
e!leelrslruwnu

j

2
domku Ufadilo,

o kterýchž seu š brzpečnostj

ne:

wědřlo, gakého nňbožrnstwj gsau, a genž swým
nrmrawným
chowňnjjm žhrUba pohorssenj dšc:
wali, na prosby a wýstrahy dUchownjho pa:
stúře mňlo co dbalč, a strach že sebe pausslěli,
žcxbo se nimi gakožto prassiwými owcemč crlý
owčincc nakaziti mohl.
Na tyto farčxř Weleslawjn bedlťwé oko
mčl, proto že siutečně stňdečkU geho zleňzau hro:
zili; zachowal se wssak k nim wssjmožnaU wlj:
dnostj, aby žčxdnébo z nich neUražil, a k tomu
nrpopUdčl, by fe proti nřmU spikli, lehkowčrné
bauřilť, a mnoho dobrého, co obmýsslel, poka:
zili
Nezbednost tčchto nčkolika pokažených ow:
čiček srdce farécťowo kormautila;
tčxssil se wssak
taU sladkaU nadčgi, že mnohý z tčch přewrc“ccen:
ců, koyž w duchownjm pastýři swébo přztele

požnň, napotom do sebe půgdr, na fpasiledlmi
napomenutj dci, a aspoň weřegného pohorssenj
se chrňnčti bude.
Psňwč se chystal nemocného nawsstjwčti,
gcnž nepořeidm)m žčwobytjm nebežpečný nedub
na sebe Uwalil: když se w tom holčička přihna:
la wssecka Uplakami, a šagjkagjc scxžalostnč žwo:

lala: OHonrm pogďteknúm, welebný pane! neb
U núš gest Boži dopusstčxnj, a grstli nčkdo ma:
mince k pomori nepřsspčge, snad ǧitatjnck Utluče.e
Zabolelo farěcřr srdce při této truchliwé zprúwč,
sstjtťl sr wssak holčičko žeptati, co by grǧj rodi:
če proti sobě popudilo,
aby dcerusska geǧich
fřehkost a poblauzenj odkrytť nemUsila.
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Wydal fe š nj bez odkladu na cestU, ač:
koli š nechutj, neb ze zkussenostč wřdčl, gak
méclo co dobrého pořjdj duchownj pastýř fwým

laskawým domlanňnjm

U lidj opilých, aneb

bnčwem rošpúlených, a žr, nechccli sobč bolest:
ného nrzdwoťčxctwj Ulowčtč, dotnd pofečkati chi,
až opilcc wystřjzlčwj, aneb prchliwec wychladne
a sxeUtčssj; nčxpotom tcprwa že podobnj núružč:
wj lčdé schopni býwagj pastýřskau domlUwu pťč:
gmamť.
Zamržel fr farčxř, kdwž giž wr wždúlcnosti
zaslečbl hťmotné zlořečrnj mužowo, a pronika:
wý kťik ženčn; a když spatřčl, gak wssctcčnú
miňdež přjbytek ten obklopčla, a nad taU pohorx
ssliwaU různťrj radost wygewuge: přjfnč do:
mlauwal šhlUklé chasc proto, že z cizjho nesstěstj
potěssenj mú, a poručil, aby po fwé préaci ssla.
Ze ale šnowa po krňtkém Usissenj žalostný
nčlřek že sednice w

Ussjch faréxřowých

zawznčl,

chwčttal tam kwapným krokem, aby tomu ha:
ssteřer a rwanj, budeli možnčx, konec Učinil.

Qddčlenj prwnj.
G Uěftrrých pOU!innostrch manšelských.

Trhl fcbau far.iř stoge na prabu a wida,
gak muž ženu ža wlasy lúhage po zemi ssmcy:
kci, a druhau rukaU poličkUge.
xPro Bůh, mčgte swčdomj člowťče! a ne:
1xTe
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rangte fe tak še swaU manželkau!t zwolal farňř,
byxo hněwem i autrpnostj nagednaU pogat.
Sotwa že mUž rozhorleUý ženU z rUkaU
pnstil, a ta fe rychle še zemč febrala; patrnčx
bylo

wčdčtč, žcby

se š

celaU chUtj do

fwěho

trýznitele byla dala, kdyby se dUchownjho otre
Uebyla lekla, genž gj Prstem pohrozťl.

Saned.

Ncwčřjre,welebnýane!

gakú

kixjž š tauto wztrklsrj mňm, ktexxaižUme tjm Ue:
Ustčtlým žlnči dčlčmjm brzre do hrobU přťwedr,

a fnad febe č Ume o fpafenj připrawj.

Farňř.

Domnjweitelč se, n.iblý a ncxpo:

wňžliwý člowřče! že sobě ten domnčlý křjž Uleh:
čjte, kduž žrnU zkrwňcjte, a fnad znj
mržčxka
Udťlcise?

u

Sallfed.

ij

owsspmméholčžkéhokřjže

neUbUde: ale nelže mť ginňk gednatč, mécli se do:
Unicj pořécdek zachowatč.

Fa rňř.
Snaťxlj tjm domňcj poťúdck Uwe:
kete, když w domč pohorfslťwml růžnici ztropj:
teš? Kam gste dal rožmn? a psxrdce gsrm w.iš
pofnd ža mnže rošssafllébo

Ulčxl!

Sa Ufedd Talo bežbožnú žcna xnne o rošmU,
o čest a o wssecka přjprawj, gestli fe w todn
šmčUa nestane.
Zena. Pixiǧdn o zdrawj, a snad ť o ži:
wobwtj,

bUdUlť déle k tomUto ukrutnjkowť

při:

kowúna.

SaUsed.
Možnčx, a tobo fe strachngi,
že grdnan pod mými ranami ertwa klefneš,
ro gsem tobč bežpočtukrňsr giž k wýstraze pixed:

e
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powjdal. ch mlUw co mlUw, Uic anj na
plat. Proš anebo hroz, ničeho si erssjmč:, a
dotud swým gesstčrčjm gazrpčkem do mne reopň,
až Umč žlost popadne, a tlustým na nč obreitilť
donUtj.

Zrna.

Pťisslilmchom bržce na

mi;inU,

kdybyclp ke wssemU mlčela, co si trnto possrsilý
prchlťwec dowolUgc; ano nad macrchU čxychhorssj

byla, kdybych fe erssjmawč na to djwala, gak
ncmilosrdnč š mým djlčrem nakleidei. Proto
také, welčbný pane! o to prosjm, abychom roz:
wrdčni byli, ned nenj naděge, žeby fč zUčxiwec
na pokčlnj daiti, a se ke mne gak též k swým
dičkeim tak chowati naučil, gak na kťestanského
manžela a otce patiej.

SaUsed.

Súmbych na lo rozwrdrnj do:

reižrl, a š celaU chutj swčxtrm fe co towaryš
trmňcel, kdyby mi dčxti nassr Ua srdcč nelržcly.

Zrna.
Tyrě mčxšk Uim lčxsky,až hrošno
powjdati!
p
SaUsed. Zaraž, daremnscr! Uemčxmlitodč
zUowa bubn nabančiti. uu Wčťtr mť, wrlebný
otčc! žrbn tato possrtslň matka swaU opičj leiskeau
djtky mé na prach zkašila, ledybych gj wolnan

usz dal.

Zena.

N dňwnoby trnto Ukrutnjk z mých

dčtj mržňků bwl nadčlal, anrd fnad gich do fmrtč
bol UrlaUkl, ledybych grmU, když ho ta wztrklost
popadne, wssemožnč chbrúuila, a ubohých dčxtj

fe Uqujnlala.
Farč:ř.

Ticho žrno! a Uerozdmychugte
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ohnč daUtUagjcjho. Sčnn gfem o tom slyssel,
žc djtkčam sroým pťjliš Uadržugrte, a tjm že ge
kazjtr.

Sa Ufe d. Tauto wýččtkaugj wrlebný pčm
té Ueymenssj křirody Uedělc“e,a prúwě prolo gfem
se do Uj dal, že znowa chlapce kazila.

Zena.
Nrmčelabychža mčxkmateřské lcisky
ro frdci fwém, kdybych fe Ua odpor nepostawila,
fdyž Ueswědomčtý otec fymička mého zrasowati
fe chysťú.

x.:šlsed. Mlč aspoň dotud, až welebné:
mU dčmU tU Uassi nxršutau

pťi k rožsauzrltj

pťcdložjm, fmjmli taU nrpťjgrmnostj dUchoij:
ho otcr obtěžowatť.
Farčxť.
Nčkoli cestU k Uedužiwcowi nťed
seban meim, a rúdbych ho grsstč za dUe ansstj:
wil, předce hotow gfem w.iš wyslrchnamč, a Ue:
stranný Usudek fwůg Uad tjm, kdož n:dčnrn aneb
erinrn,
pod taU wssak zřetedlnaU roýmjnkaU
pronesii,
abynstr soťxě žčxdného trx,drawébo slowa
nedowolčli, a wčc fwaU, gak fe w skutkU a

ro prawdč mň, bez powka

SaUsed.

fe to pohoxxsscxnj dnrš

ena

prcin

přrdmxsli.

Račtr tedy wyslechltauti, gak
U Učxň frmlelo.

Ll Umč Orori wssemU fwědomj a

tolik baulj a modsčn nadělalo.m
SaUsed
Škoda každélanh, kterňžmimo

padla
ǧjti,

Fateňř. Nrmňmli, lčdičfy, bnrd po swých
a wč:š wassjm nělrlxžiwostem žůstawitč;

lépr ssetřtc mé wýmjrtky, a wsseho tcxyrčmj zanrchte.

7

Saused

Nť gen žena pťeostrý gazyk

fwůg za žuby držj, nedam gj sspinawého slowa
Zena
Kýž těž muž k swémU očisstenj
wssecknU sspjnu swaU Ua mne nebazj uu

Farať.

Což wam ženo!ner mona aspoň

chwjlkUmlčeti?M

ij

sebe w podezťenj da:

wúte, že tčch domcicjch rčxžnicblawnj přjčinau gsir.

Saned.

Co se welrbnému pcimxpauhým

podezřenjm býti ždčt, gest slemečnččprawda. Gegj
prosioťeký gazýček gest ten rarčxssrk qcnž w nassj
domacj swornost kaukol rozepřj aswčneů rozfjwai.
Zena
Ll mUžjčkowa nahlost z giskťičky

stramllwý plamen rozfmlfčxuu
Fareiť. Nrmeimlč na wňš, rownč též Or:
chliwčl ofobičko! žaxlewřjtť, a w to okamženj fe
odstraniti: pogmčxtcprostořekost swaU na Uzdu.

Zena. Za hodnau chwjji ani necekml.
SaUsed. Př.ilbych, abyšslowo swé drže:
la, a welebnébo pěana ncdomržrla. u M.im
dUchownj otčr! djlfn fwé l skUtrčnč rčtd, sstjtjm
se wssak lUto fwau otcowskau leisku na gcxwo dúri.
Farčtť.
A ro wčlš k tomu Utai, abysie
fwaU otcowskaU laisku tagil?

SaUsed.

Zr se obňweim, aby si mnc

dčti w obnčeǧ nčwzaly,. a se nedomnjwaly, žc
což dr,brébo gim prokažugi, to že Z powťnnostť
prokčlžati lUUfjm.

Farúř.

Tčžko mi w tom rozbodnaUti,

zdaliž prožťetrdlnč gcxdnaite, čili chobugrte, dokud
wassich djtrk dle grgich powab, i též gillých do,
mčlcjch oleoličdtostj ;cela Uešnčml?

Saned.

S těmi welebného peina feznú:

miti fe wynafnažjm,
mohlo,

šdaliž

mé

aby se pak rožhodnauti

k dětem

chowčxnj chwčxly či:

li hano zasluhUge. BarUsska, neystarssj nassr
djtě, gest holka dobrého srdce, a prolo mi lnad
Wogtjsska milegssj, genž rwrdé, mstiwě, Ueuznalé
srdce myšražUge, a wyrosie z Uěg padauch zei:
hUbUý ncim rodičům k žalostč a k potupě, gcstli
přjfnčl kaizeň ho na lepssj cestU Uepsxčwrde. Mrzj
mne to wssak na x)arussku, žr ǧest přjliš plachú,

wrtť“awci a ssrřbrtawčt.n

Znamenňm kupoko:

grnj swél,w zčnemutkcl, že bolce na dobrém aU:
nxyslU se nikoliw nedostňwň, grdiné ta grgj wsse:

tečnost, dotěrnost, sstěbrtawost w
Farňř.
Tyro ncctnosti šhusta na mlčxde.,
ži, žwlčxsstč ženského pohlawj

, rna.

pozorugeme.

Tomuby fe odnaučila, ažby odro:

stla, a k rožnmu přťssla. mu

Saufed.

Čjm hrnéčekanřel, tjmi stťe:

pina pčxchne, ixjkňwali nassi staročrssi. Toho
makawý dúkaz nalržaime Ua Barussčině mamťn:
cr, krerčxž, žr zmlčxdj odmlauwčmj a hUbaU tlu:
čenj pixiwykla, toho nencchčxwčx, ačfoli se gj za:
časřo gegj gjzliwň odixjkačť“a dosi pěstj nmluge.

Farňť. ijto

reypmltjm,saufede!proti me:

čité wýmjnce se prohixessllǧctr, a tobo si znowa
zakašUgi. Nadčgi mi powčxšte, gakých prostředků
užjwňte, aby holka těm ncctnostem odwykla.

Saused.

Qbňwage se nc bez přjčiny, že

kdyby se nepowčxžliwénm dčwčeti ta gebo wsse:
tečnost a sstěberawost pronlinnla, žeby z nj wyrost:
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la osoba wadiwčx, nestydatň, a spolu klewetnice a
rropitelfa swčxrů, a že se š dětmi mazlirč w zwy:
kU nemeim, gsa pťeswědcen, že se mlčxdež mazle:
njm kazj: tedy gč po každé, kdykoli po nččem
zakéczaném wsselečně sahú, přeš ruce Udeřjm, a

pťigdelč mč š gakau klewetaU, aneb zaslrchnu:
li nčco podobného z úst gegich, dostane pro hUbU

na hubu.
Zena.

Až ubohé Uezťjdka z nosU

a

š hUby krew crkem teče.

Farěcř.

Této wassj přjsnostč chwč:litč Ur:
.
SaUsed.
Kde nenj kčlznř,tam mxnj beizně.
Zena. Prawdě swědectwj dčcri mUsjm, že
můg muž nemťlosrdným rasowčmjm swým to
mohU.

wymohl, čeho žaidci, totiž bxiznč U dčtj, neb se
ho hůťe nežlť strafsidla bogj.

. Saused.

Ze š sebau žahrčxwati nedúm, že

strach že srbe ansstjm,

trnosti.p

Faraiť.

Spolu

Učj dětč požornostč, opa:

ale ne zřjdka ossemetnémU

pťctwaseowňnj, lhanj, kččwémuginúch osočowčmju

Sansrd.

Lhúti Umj n.iš chlapec, až mi

nad tjm žluč w tčle puknauti múže. Tomu fe
ale ochme nenaUčil, neb ne tak bonem si lži:
wého slowa dowoljm; mei wssak w tom wúbor:
nau Učitrlkyni na swč wlastuj matcc, a proso
Uenj dčwu, že mU ť makawň

lrž bcze stUdu od

huby qdc
ZeUa. Zase nanme swňdjš, abyš mne we:
lebnénm pxinu w osskliwost Uwedl?
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SaUsed. Neymenssj kťiwdy tobč nedčlúm
tjmto naťknmjm, ano w prawdč tebe winjm, že
gsi toho gedinéc přjčťna, proč se dneš
sskaredčx různice ztrhla.

Žena.

U núš

TU gsrm chtčla předegjtčxzastčmjm

se o swé mťlé djtě.

Sanrd.

Pťrwrúceněgssjhoprostťede Ue:

mobla gsi wywolčti, nrb skUtečnč gsi ž nerošu:
xUU olegčm oheň hasila. u Načte wysleclmamč
a rozhodnami, Uebyloli to k zlostč, a stčlli gfem
k tomU mlčrli? Magj dčtť mé pod pťjsnúm trr:
strm zakňzémo, aby se ťemeslnčckého ncidobj mého
am“ Uetýkaly, tjm ménč qe kU potťebcim swým
braly.
Cbtč na ssaly přistřjhnaxltť wežmU Uůž:
ky nedéawno braussrné, ale žlnč se mi w lčle
pohnUla, kdož gfem na nčch nčkolik hrubúch žU:
bů spatřil, a ničrbo nčmi nstřťhnami nrmohl.
Udrťťl gfem na chasu, aby wdšradťla, kdo atč!ch

nůžek pokažil? Swčřil mi towaryš,

že Ueyfpj:

ssr Wogtjssek tjm kažiswětem byl, kterýž prý se
do sednice pčeikradl, a nčco na stůl podstrčilr
TUť mi přissrl chlapec Ua rčxnU, a hned gsrm
se ho wssemožUaU nljrnosij wyptciwal, co š xnú:
ma Uůžkama dčlal? KlUk nrstydatě zapjsal, ačko:
li gsrm mU oznčxmčl, že trest sobě oblehčj, powj:

liprawdn.

Nno opowúžčlsem

sskodUna Učedlnj:

ka fwéadčtč, ktrsýž k ofwrawcdlnčnj swémU wy:
zradil, že wicxčl roszlstilého swnka, an Ua dwo:
řr nňžkama kUš plrchu lerúgj, že alr rožešnatť
nemobl, co to ža nňžky gsan. TUť kašiswčxl
pťcfwčdčen gsa pťcxstal žapjralť, a Ua přjfnaU

11
domlnwn man, proč na newčnnébo strkal, čeho
se fúm dopnstčl? w anzkosťč wl,dzradil, že ho
mamťnka fama, zabldeaUc tU ssťodu na Uůžkaich,
nawedla, aby lo na Učedlnjka lžčwř swňdčl.
Farčxř.
Llle osobo, osobo! k“am pak gste

rozum, kam fwčdomj dala?
,Žena.
Nemčxm nic mileǧssjho na swčtuč
nad swé děti. Gakeibhch tedn matka byla, kdy:
bych fe djtčte swého Uerlgala, když UU: žrasowčx:

nj hrozj?
Farňř.

Nle probůh! kterýž zlý dnch wčmt
tco posscptal, bwste djtč ancdla,
gak otce obe:
lhati, newinněho obwčnčtč mčl? uu

SaUded.

Nčkoli mnaU zlost lomcowala,

a lelnlr přjsnčxho porrestňnj
zaslaUžčl, gak ka,ždý
powčxžlčwý Užnčx, předceby se ta mrzUtň
wčc

byla beš powykn skončila, kdyby Ulne žena
w dobrotč byla předessla, a pro důležčtaU přj:
čimx rozbněwaného laskawými slowy byla Ukro:
rťti bledčla Ta wssak, sotwa že qfem kazifmčta
a lb.ise lofrem preš zada přemčixll galeo ljta
san fe přil:nala, a Ue genom Uri dajU nadňwa:
la, Uýbrž č lokrt mi z pčsti wydiela, a Ujm po

mnr bčla! xu

Fasúř. Geli možnxie? snadli gste se, žrno!
tak swan pxxchlčmostjšaslepiti dala? Nynj se
tomn nrdiwjm, že mUž š wčnni zuřčwč Uaklň:
dal,

ačkolč fc w tom

pťrnčxlplčl, a

se pxxotť fčee:

sianské trpčlixďolťť probťessťl.

Zena.

Wšdyť pak čuťxkaswých sstčnati
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ď odwciženjm swého žiwobytj

brčmj, když nčkdo

gim Ubljžiti hrozj! u
Farňř.
Fena gest zwjře; a snadli wy
sobč rožumem gsaUc od Boha obdaťrna ze zwj:
řere přjklad béřetr? u Plno mčlabh wam tjsta
ččlč psice w tom za přjklad slaUžlti, že když
an, komU núležj, mladé gegj béťe, po Učm ne:
kaUsa, nýbrž lichocenjm a knučenjm mladých
swých ž rUkaU geho wyswobodčti se snažj. Nč::
podobně gstc se zachowati, a hnčw mužůw pťj:
mluwaU a prosbau krotitč mčlae

SaUsrd.

Ta

wssak polénka přikleidala,

aby wčtssj plamen wznikl.

Zrna.

Kdo může za to,jkdyž ho núhle

zlost popadne?
Farčxť. Galowč: to wýmlUwa, a na kťe:
fťankU nepťjslussnú. Newjtrlč o tom, že sr mstjti

nemame, poněwadž se Hospodčn prohlasil: Mať
gest pomsta. Ano Spasitel miš prčkazal: Udeřjli
tč kdo w prawé ljce twe nasaď mu i drnhého

(Mat 5 Z9) bechom totiž pro zachowanj
pokoge a fwornosti raděgs kriwdu sneslč, nežli
se pro Uraženj mstili

Zena

Malo gest těch, genžby tUto an:

gelskaU trpčlčwost mčli.

Farař

Hauba

ncim křesťanmn, gestli

meži nami zřjdka kdo k nalezenj, genžby mstčwý
nebyl, a sskUdcowi swémn, gak naboženstwj welj,

zaolé dobrým se odmčnowal.
ena.
Za to nemohU, že fe brzce roz
hnčwam

a pak z prchlčwosti nčco Udčlčnn, čr
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hož owssem požděgi, když se krew ochladj, želrti
mUsjm.
Farčxř.
Gťž gsem wécm ožUúmťl, že tato
wýmlUwa platnosti Urmú. S těžkrm byste mUže
swého za zcela osprawedlnčného prohlčxsila, kdyžby
wčxm, gfa k hněwU popuzen, žhrUba fe do žč:

wého dostal,

a k osprawedlněnj swému fe Ua

přťrozenaU fwaU Učchlost odwolúwal.
Zena.
Q Učm se bež Ukťiwděnj řjcč mů:
že, že gest ž horka nakwassený, a hned se hnť:

wem rozpéalj, třebašby mU germ
Uoš přeletěla.

Farúť.

theli

maUcha přeš

o tom, že fe wčxšmUž

snadně k hnčwU popudj,

tedy múte,

gstelč do:

mčxcjho pokoge mčlownice, a Uechcetelč prchlťwost
geho na febe wysstwati, wssecko bedlčwč odstra:
Uťti, cožbU gemU Ua UrécžkU býtč, a podpal k

rožhorleňj dciti mohlo.

SaUsed.

Kýžbyš, ženo! této pastýřské

rady Uposlechla, a do mpe nereypala,

když se

hněw wr mne ozýwčx! Q gak mUohých mrzU:
tostj bpš nmě, sobč bolesťných ran, a dětem po:

horssrnj úspoččla!! n
Farécř.
Wňm ale, faUsede! pťirozenčx
aneb anyklčl mihlost tak mčxlo za wýmlUwU
býtť smj, gako wassj ženě. u ))Nedey se pře:
moci zlému, ale přemčchey w dobrém zlé,e Učj

aposslolečmč.

(k Řjm.

19,

21.)

Pťáclbych

srdeťnč, abp wňm wždy, kdykoli fe š domčxcjmi
wadťtč chystčxte, Sťrachowo wyřantj
w Ussjch
zawznčlo, genž Uapomjnčx wčxm podobUého pr:
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chliwcr: ))Nebýwey gako lew w domč fwém,
wžtčkage se a podwracuge domčrcj fwé, a Utiskage
poddané tobč.(( (Sťrach 4, ZZ.)
Zena. Býwci katečně mUž můg ne zřjdka
lwem řwachm, genž hledú, kohoby sežral.

Sausrd.

Ll w tom se potkň šr mšteklicj.nu

Farčxř.
Ticho, ticho! sic plamen bUde
Ua stťrsse.u Qba pamětliwi buďte rozkazUPčx:
na Ježjsse: xChcelč kdo za mUaU přigjtč, zapťť
sebe súm, a wezmi kťjž swůg, a núslrdng nme.((

(Mat. 16, 94.) ij
winnost

ale núm wssem za po:

Uklčcdň, akxychom swé zlé anyklosti

a nezřjzeUé žčxdosti přemčchali, w sobě potla:
čowali, kterýžto bog gest owssrm ze wssech ney:

krUtssj, a proto nenj slowútněǧssjbo rcka nad
toho, kdož sč:m Uad sebaU, totiž nad tjm, k črmuž
w sobč přťroženau aneb nawwklaU núklonnost
cjtj, ssťastnč wjtězj.
lŽence. Každú to za třžkú křjž Uzmi, když
leohú žena š mUžem žčwa býtť mci, genž sr
Uro maličkosii rošborlj,
a š člowěkcm se pro
sspinawé toliko slowo hrdluǧe.

Saused.

A kdo to žň lebký křjž pro:

hlčtsj, když mčx muž dny žiwota swého trčnočtt

še ženau, genž mu wsse na wšdor dčxlň, to
z nerožUmU boťj, co mUž pro dobré fwé .o:
dčny wystawčxti hledj, a což chyhorssjho gest, na
wlastnjch dčlech kazj. un

Farúř.
polnau

Ticho š tčmi wýčťtkami oba:

kyselost dreiždjcjnlť, a radčxgi sobč pťťpo:

meňte a wěrnč zachoweyte napomrlllltj

apossso:
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lowo: wGeden drUhého břemrna neste, a tak

naplnjtr zakonKxťstúwe (K Gal 6,0)

Qbčma

wam mohU8 Panem Ježjssem w prawdč wptýkati:

))Proč wčdjš mer w oku bratra swého a w
okU swémbřrwna erčdjš?(e (Mat 7, Z) Weta
po wassj domúcj swornostť, a famč sobč gťž zde

Ua žemi očistec působjte, genž wssak waš er:
ťčstj, Uýbrž hůre žasspinj, gestli toho pohorssli:
wébo hassteřenj se a křrhkostj swých přrdstjranj
Uenrcbúte. Přemnozj lidé magj tU sskaredan
nectnosť do sebe, že na chhby a krrhkostč fwého
bližUjho bystrnm okem breylj, Ua to zcela zapo
m,nagjce, že snad stegné anrb snad hrubssj Ue:
řostatky magj. Toto patranj po cčzjchchybachUebp

loby tak sskodné, ano mohlobp prospčti, kdyby
k wústraže slaUžčlo, a gimi pohnUlo, by se po
dobUých pokljsků

sstjtili

Llle obyčegně dělagj

š tjm powok o tom gmúm wypraquj,

aneb

bližnjmu samémn to am“ťlrbnč Ua žlehčenj před:

stjragj.

ij

ale kaUkol rozepťj a swčcrů rozsj:

wagj, a gčné lťdč na swé wlastnj chyby, gťchž
žúdný prúšden Urnj, pozorlťwé ččUj.uu Smjli
oak Ua kixťde Uasxjkatč, když gim zahanenú,
žlw,xzděný blčžuj stegnaU mčraU mřťj, gegich sla:
baU straUU odlerýwčx, ginúm w žmimost Uwcidj,

aUeb do očj gčm wytýkň? u
SaUsed.
Toť grst čistčx,ačkoli bolestnéc

prawda.
Farúix.

Protož gestli tU anrb onu ne:

ctUost Ž Ucljbostj Ua swé manžrlce znamenúre, bUrd
š tjm hlUkU Uedčxleyte, tjm méně gj to š kysc:
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lostj U pťjtomnosti giných, a nikdčl, když djtky
přjtomny gfaU, nepředstjreyle; abp wňm ale chUť
ktomU odpadla, řekněte fúm k sobě: Wždyť
pak ty sčtm andčlem bez posskwrny negsi, a snad
mnobo hrubssjch chyb múš, o kterýchž ani ne:
wjš, že gsi gčm od dětinstwj přčwkaUl.

Saned.

W tom welrbnémU pčlUUanč

slowjčkem odpjrati

nesmjm, a mimo zpowěd,

i zde před swaU manželkau wyznúwčxm, že
množstwj zlých nawnklostj na sobě žnamenúm,
gichž bych se rcid zprostčl. Špatnč bych ale po:
chodil, a wčtssj by nepořčxdek w domě nastal,
kdybych ke wssemU mlčel, cokoli žena mč:, ačkoli
fnad bez zlého aumyslu, ale také bez powč!ženj
trUchliwých nčtsledků, pťed febe béťe.

Farč:ř.

Nemeim na to anč pomysslenj,

abych wčxš k tomu xnčl,

byste swé prčxwo ga:
kožto otec a manžcl zadal, a wňlj manželky swé
co otrok fc zprawowal; neb žkUssenostj přefwčd,
čen gsem, že tam bospodčxsxstwjeržnikne,
kdež
tak nazwaný hofpodčxř nččjm ncwlčxdne, a gak
řjkcime, pod pantoflrm gest: leč sčnn pro mdlobU
ducha swého patřjcjho prčxwa fr odřekne, a ge
manželee swéohospodčxřstwj lépe se Ugjmagjcj a
tomU rožumčǧjcj pťrpaussj.

SaUsed.
nau zprawugc;

Podobný božjdšrek ať se že:
domnjwč:m se wssak, že tolťk

rozumU mčxm, abych k ženě o radU choditi

nr:

musil.
Far čxť. Řjkčxmč:me, přjteljčkU! že čtpry
oči che widj, než dwč; a začasto mjwagj žeUské
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wúborné ncipadw, Ua fteréžby muž č š wybraUssr:
ným rožumem nikdý snad nepťissel.

SaUseď. Znalť poblawj ženské, kdo sťaré
přjslowj: ydlauhé wlasy, krcitký rožmn(( wy:
myslil, a w Zneimost Uwedl. A že w tom přjslowj
mnoho prawdčwého, žena méc mne žhusta pťe:
swčdčuge.

Zena.

Snad

hlawč fwé nemňm,

tolik dlauhýeb wlasů na
kolťkr.ite gsi gjž nedage na

maU radu, a gednage dle fwé tuoe hlawy pro:
hlaupťl.
Farčx se. Zanechte reypawúch ausstťpků,
z nicbžby nowý swňr powstati mobl. Dňwňm
wždy ženčchňm Ua cwččenj přčchcizegjcjm tu ra:

dn,

aby

ničebo dňlržisého před srbe nebrali,

dřjwe ncžlťby scxš nxanželkami swými o to nepo:
radili, lečby se Ua gegťch mlčenlčwost zpoléhUaUli
nemohli, a ncxdeilč se pomyslťtč, žeby žeUa co
walncebo porařťti Umčla.
ZeUa.
ťnohčtby se mrzutost U neiš Ufpo:
řila, kdybo muž Uxúg Ua tUlo radU dal.

Saufed.

Ll snadby pak od samých Ue:

motoruúch rad twých ohluchnul, aneb tale se
fpetl, žchch nrwčdčl, čebo fe chopčti.
Farčt sx. Nenj dčwU, gestli často poblau:
djte, mciteli w zwyku cizj radaU za hřbethčtžetč,
a grdiné dle swé hlawy gednatč.
ťěc rada
k šachowéch manželské swoonstť fměřuge, a

přňlbych, abostr gj nposlechl.uWyslechna

muž

mjnčnj manželčino powaižj, gelč k platnosti. Sble:
dcili, že mjsta mjti nemůže pro Uwarowúnj sskody,
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byl by possetilec aneb licbotiwý otrok, kdybn
se taU galawau radau zprawowal. Při čemž
wssak se Ua pozoru méc, aby neohrabaně a
š aussklebky na gewo nedal, že rada za Uťc ne:
stogj, sic maUšelkU odkrytjm gegjho Uerozmnu za:

hallbj a zarmautj.
Saused.
Yť mlčj, když Uic maUdrého
newj.
Farňř.
J nňm mužňm na miš rošUm
fe zpoléhagjcjm Ue žřjdka se ořihodj, že fe neim
Uěco Užitečnau wěcj bútč šdú, žxčrboby wssak
bolestnň sskoda Uécsledowala, kdybo núšx nčkdo
wčasnau wýsťrahau od toho Urodstrassil. Mčxgte
tedy trpěliwost, když manželfa smé zdčmj pserd:
Učxfsi, aneb proti xoassrnm nawržrnj
odporné
Uúlltťtky činj.
Múli gčtdro, co pixedneissj žena,
a Uwedelť platných dňwodň protť wassrnm lUj:
Učnj, nebyllibyste wlastnj Uepsxjtel,a trrstu hodný

swrdohlawrc, kdhbyste tjm pohrdal ǧediné proto,
žr to z úsř žrnskýcd posslo? u

Saufed.

Pakbo sr Uxina potUpU před:

l)odčtť moblo, že se žrnským ro;mnem žprawugs.
Farňř.
ll enst“ýrošUm grsi rownč tak dar
Božj, qako Umžský, a ploto darcxm Božjnl pobr:
date, kdwž radaU qrdiné pxoto polndňte, že z
žcxnskýchmr pochašj. Uposlrchnrtrli mandré ;enfké

radn, šadný powažliwý o waš na posnpn Ue;
řrkne, žc se žrnskau rjdjte, núlxrž weim swčdectwj
dňti nulsj, že z důwodných oixjčin gedUčcte, kte:
réž U rožssafnébo mnže xxošboduauti magj, z ǧa:
kýchkoli úst pocheišrgj. u Nenj romU dčneouo, co
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gsem dčwečce domlauwal,

proč Uedala pastew:

cowč krčlwy Ua pastwu hnčxtť. Na odpowčd
wssak gegj, že se občxwala w husté a fmradlawé

mlze kraw z chljwa pustťti,

aby té nezdrawé

wlhkosťť do sebe Ueu!alykaly,

a Uj nawlažeUaU

lrňwu nežraly, upokogil gsem se, a gč za tU
prozřetedlnost pochwč:lll, neb seim gfem na fobč
hlawy a očj bolenj zuameUal, kdhž gsem skrz tU
odporUau mlhu k Uemocnému gjtč musil. Mohlby
owssem Učkdo na

posměch o mnč řjcč, že k dč:

wečce pro rozUm chodjm; alenedčlallčby mi tjm
křťwdu?

Saused.

Když welebný pčm tomu tak

cbee, a o polřrbnostť ť slussUostč toho mne pťe:
swědčuǧe, budU si ženo! tebe brútť w důležitostech

a w pochybnostrch za radu: to si ale na tobč
wyprofjm, abyš fobč na gažok pošor dala, a
nržwústala pro pauhé odmlauwňnj a nčnnťsek
dčlňnj,

co tokxč sljna

Zena.

Ua gazyk psečnefe.

N g.i si na tobč wnžňdeim, abyš

mizpozdčlých, blaupých ofob u psxjtomnostč djtek
aneb domňcj cbasy ncfpjlal, kdyžby tobč mě
ždčmj nechutnalo, a twému ponawrženj z důležč:
tých pixjčin na odpor bylo.

Faraiie.

Slussnň a sprawedliwú gest tato

žňdost. Kúž wcim přjtrlť! kdwkolč manželka wasse
w nččem pochwbj, a přjččnU k teorúuj děe, ua:

padne naučruj Božj:
Zhserssillčbo proti tobč
bratr twůg, gdi, a potrefcť ho mezť sebau a gjln

samýnd. (Mat.

18, 15.) Snad a bez snadn

saim chúpčxte, co tjm mjnjm,

abysir totťž mau:
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želfU fwaU, zaslaUžťlali domluwy, saUkromj wžal,
a gč z toho, w čem prowťnčla, w tichosti a
8 wljdnostj trrstal tak sice, aby se ostatnj do:
mčxcj, tjm ménč djtky nrdowčdčxlť, že gaké nrdo:
rozumčnj meži wčxmčbylo. Tak zpořeidami do:
mluwa neyspjssrwolnú přjstUp Uagde, a žeidaný
auččnek mjwčx. Stanrlč se ale wesxegnč, woha:
njlč fe manželka pťed djtkami a čclňdkaU, tjm
Ua wňžnostť tratj, a gako w počet čelrdjnů fe
Uwrbuge. Yno grst k občxwúnj, že nemčxli ducha
křesťanské trpělťnoostl, též fe ozwe, prowčněnj swé

zapřjti aneb osprawrdlnili fe wyxlasnažj, a když
se to nepodaťj, na keiragjcjbo a gi zabanbrxgj:
cjbo fe obořj, a gemU geho wlastUj chyby na
pomstu wyčte.

Saned.

Podobci se, gakoby welrbný

pčln nčkolikrňte gťž byl poslanchal, žxak ženč mé
wyťjdčlka gede, když ǧč žněčcxho kcirňm, a zapj:

ragjc, w čem zawinila, wssecko mť do očj mluwj,
co genom sspatnébo o mne wj, tak sice, žc gč z
nččrho trrstatť potťrkxugč, abych sobč Zpytowčmj
swčxdomj před žpowčdj

Farčlčx.

Ufpořil.

x

Tauto nepřjležitostj a mržutostj

snad slUU wčnen gstr, když manžcxlfU fwan

oro

nčgafé třebaš nedobrowolné poblau;rUj před do:
mčxcjmi hyšdjte,
a tjm gč w lebkost dčxwúte;
kdežtoby si snad řjcč dala, a bez odmlamočlnj
wassč radU přigala, kdyby se to sankromj bez

fwědfů stalo.

Zena.

erebný

pňn tak mluwj, gakby

mi do srdce byl nahljdm:l.

Mělabych swého
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mUže o mnoho che rňda, kdyby toho sskaredého
a Určlžlčwého teyrěmj Uechal.

SaUsed.

Nemčl se tobč ode mne sspčna:

wým slowjčkem křiwda stčxti, kdhž wždy bedlťwě
odstranjš, což mť kamenem Urúžky býtř může.

Farčxř.

N to wčcm, faUsedko! ža gedml

z Ueyhlawněgssjch powinnostj wassjch Uklúdčem,
abysře wssj možnaU omtrnostj toho se sstjtčla,
cožbh manželowč na Urňžkn lxútč mohlo. Nefmjlč
wččš mUž před ginými žahanbowatč, abyste na

wcižnostč neztratila,

tjm che

wy Ua fwůg ga:

žyk požor dčltťmufjtr, abyste pťcd gčnýmť Uičrho
neprohodila,
cožby manžela zlehččlč a zaboletť

mrhlo. Gsall
rrž z Uerožan

někleré marné a hrdé ženy, kte:
žeidagj, aby qim mUžowé we

wssem po wnli bylč, a nestanelč fe to, tuť hU:
bngj, wssecko Ua wždor dřlagj, aneb za dlaUhý
eašd na mnže Uemlij.
Dčxlč se mUž oblo:
mčlč, ca žrně osedlatč, obaztoho hanbu i sskodU
magj. Gčným na pofměch gesi nmž, o němž se
prawj, že mU žena w geho sskornjch cbodj;
a maiř žena mUžem, Uťkoli pak mUž žrnaU čcst,
kdo UmUdrý wčxžj sobě possclilé ženy, grnž š an:

žem swým co š zakaupeným otrokem nakleidú? uu
Zrna lmd mUžem wlúdmach rUssj přirozený od
Boha

Ustanowený

pořčxdck, Ueb k žcně sxeklHo:

spodčn: Pod mocj mUžc bUdcš, a on pauowati
bnde Uad tebaU. (l. Mogž. Z, 16.) Nno dú se
suadUč doťúžatč, žc fc proti učrnj křcsiauskénm
probřcssnǧc,

a ksxčwopřjsežnčx qest.

Zen a. Ncwjm, kůebych bpla křčwěpřčsčxl!ala.

kQ tQ

Farúř.
W chreimu Pčxnč U oltčxťepťi oda
dawkúch, když pťed P.Ž Bohem, před knězem a
pťeddožčxdanúmť fwčxdkwswalč gste fe žawazowala,

že muže fwého poslUssUa kadete. K polilowčmj
gest, že xnňozj manžrlé šcela Ua to žapomjnagj, gak
důležité zčxwažky pťed Púnem Bohem a celau
cjrkwj křesťanskaU Ua febe wzali, když při od:
dawkčxch sobě sljbčli lúsku, wčrnosi, Upťjmnost, a
žena ktomU ťposlUssUost, kterňž pťjpowčd fe za
způsob

přjsahy

wssjm prčxwem poklčxdalč může,

pončwadž ženčch a erčsta

Boha ža swřdka

berml, že powčnnosti mamželsié fwčxdomťtěwypl:
nili se UwolUgj, aktonm si Božj pomocč žčxdagj.

Saused.

Dčlležité gsaU to owssem po:

winnosti,
kteréž Uastciwaǧjcj manžel Ua sebe
přigjmčl, a též Uefnadně k wyplnčnj, když drn:
hěc strana

ge ztčxžUge.

ena.
druhé

Nownč též, když prwnj strana

z Uich Uesnesitedlnč bixemeno dčlč:.

Farčxť.
N prolo dle aposstolského Ua:
pomemxlj geden drUbého břemena neste, a tjm
si ge oblehčjte i osladjte. Požorowal gsem Ua
wčxš, přjtelkynč! že gste se zasskaredila, když
gsem o poslussnostč manželčinč xnUžowipowinné
zmjnku Učinil.
SaUsed.
Tato powťnnosizdčxse gj býtč
kťiwdaU do Uebe wolagjcj.
Zena.
Nezdčx se mi to sprawedliwé,
proč se ženč che nklčxdú, Uežlč mUžowi.

Farúř.

Snadli

swatých aposstolů ze

strannosti wčnitč Uebudete?
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Zena.

Chraň Bůh! uu

SaUsed.

Pamatuǧ se, co gsi mč řekla,

když gfem tč na

kaz: ))chy
Peinu,e

pamčl Uwedl aposstolský roz:

mUžům swým poddňny bUďtr, gako

(k Efez. čx, 22.)

a když gsem se dle

swědrctwj swatého Petra (1. Petr Z, 6.) od:
wolčnoal na SarU, že Nblahama manžela fwě:
ho poslanchala, a geq pčmem nazýwala.
Zena
Kdo pak sc na wsscckoUpama:
towatť může!

SaUscd.

Qč, že tč to z pamčtč nrwh:

padlo, co gsi Usstčpačněbo při té přjležčtostčpro:
sswle:l)tla, a nouj se k tomU přrd welebným
pcš?acwlpřčhlňsiti stydjš.
J mňš se zač styděti;
neb UemohaUc Ume ze lži trestati, prohodčla ǧsi,
žc swatj apossrolowé proto žr mUžsstj bpli, po:

hlawj swénm nadlžowalč
cha.
Znowa mne welrkdnémn pč:nU

zossklčwllgeš.
Farčxť.

Domlmoy

zaslUhUgete pro to

prossplrchtnmj Uepowxižlčwé. Nrgednali a nc:
psalč aposstolowé gmčnem swým, Uýlxrž plno:
moccxnstwjmod Krťsta Pčma gčm daným, brz ohle:
dU na pohlawj aneb Ua osobU lčdskaU. Prawda
sice, žc se ženúm skrze poslUssUost o gednU po:

wčnUostche Uklňdčx; tjmwssak negsaU zkrč:ceny,
Ueb mnohem obtjžněgssj zčxwazek gest pro mUže,
když fe o žeUU a dťtč staratč, dům řjditč, po:
třebné žčwnostč pracj swanydobyti,
a ze wssech

gch

fwěřených počet wydati mUsj.

SaUsed.

Skutečnčx prawda, a nmož,
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stwjkrčxteerjm,

kde mi hlawa stogj, kdhž ob:

staratť mčxm, abychom se w tčchto obtjžných ča:
sech poctčwč wyžčwčlč.

Zena.

N Ubobň žena může se potrhatč,

žčxdúli wssemU, gak slUssj a patřj, odolati. Co
wssak neymrzutčrgssjhop že zr wssebo naměchčmj

žúdného trwanliwého Užitku eridj.

u

Co U:

strogj, to se snj, a pozňstane po tom Ueťč:dU a
Uč:dobk Umjwčmý; co wypere, to se od do:
mčrcjch zasspinj; co Ussige, to fe časem rožtrhčx,
přč čemž mužowť o prnjžr Ua wařenj, meydlo
a giné potřebnosti na krk lézti, a Uezřjdka bo:
lestných domluw pro zbytrčné UtrčxcrUj pixeslrh:
chati musj.
Farčxř.
Který mUž trochu powčxženj mčx,
lnjlerňd
přčswčdčj, že řčldně hospodyni uUrlze
chwjlkau žabčalrts, chreli wssem swúm zčxwazkům
Učxlcžilč odolatč,
Urdbatť.

SaUsed.

a

Uičehož ootřcxbného

Z

Uepro:

té pčejčinyžapotřrbj grst,

aby hospodyně, chrelč řčdeaU býti, když si Uč:
leam žagde, Ua domow Urzapomelčula, š každau
zUčUuaU Ua potkčmj do nrkonrčného sstěbrtčmj
sc Urd.iwala; aby z těch peUčš, ktrréž gj hospo:
dčxsxna domčxcj potťxeby dčx,

Uččrhož brz dowo:

ler bospodčtřowa Ua ssprrky a gčncedareml:ostt
neoťxracrla, a b tak dčxlr.

Zrua.
ssklelxnau

Nrnj pochybnostč, žr tauto aU.
čeečj na

mne

Uarčxžjš,

tjm

do

Nešapjrčxm,

a

že

žiwceho rrypnautč

obmeyssljš.

se xxčledyopoždjm,

když nčkam si zagdU; alc ať
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welebUý pan rozhodne, smjmli, když se š nč:
kteraU přjtelkynj potkam, a ta sinmč Uěco postě:
žowati, aneb še mnan se o nčco poradťti taU:
žj, před nj co pred strassidlem Utjkatť, a ždaliž uuo

Farař

Tomn narownčxwanj a rožfUzo:

wémj nebyloby dneš konce, kkybych wssech wa:
ssich žalob wyslechUaUti měl, a proto mčlé li:
dččky to na Uěkdy gindy, až lčpe po chwjli
mjti bUdU, odložjme. Wcim ale, přjteli! swě:
ťiti mUsim, co gfem před chwčlkau na wňš 8

Ueljbostj pozorowal Zamračil gste se totiž, a
patrUaU nechť wyžradťl když gsem o tom mlU:
wil, gak potřebUé a Užčtečné gest, aby fe mUž
še žnaU poradčl, a gegj rady fobě wssjmal
kdyš fe k UěčemU důlržitémn

Sansed.

chysičx.

Wyznati musjm, že mi to ni;

jgak chUtnati ncchce, a žeby to způfob sebe za:

hozer bylo, kdyžbo mUž k ženč o radn chodil
a tjm k swě hanbč Ua sroznmčnj dal žr sňm
sobč rady dati nenmi, a proto se o ni k ženské
utjkň.
Farětř. Wy sk to ž pťjlčš odporné stra:
Uy wyobrašUgete. Dle mého zdúnj nenj to febe
zahozcnj, ančž potnpně wyzmmj fwr nenmčlosti,
když fe někdo w febe samého ncdowěřnqe, a
Uznawage, že fe w tom aUeb w onom meylitč
může, Usudků giných lčdj sobě wyžada, a geg
k swémU zdanj přirowna. m Křyby třebaš
manželka ničeho wlastnjho neměla, a manžel
wsseho toho, čjmž wlúdUe, neobmezeným pčmem
byl, přrdce by cbwalttrbnť a maudře gednal,
Welrslawjn.

2
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kdyžby zdúnj manželčino asnoň wyslechnUl. Neb
tjm dčx důkaz, že sobč manželky wúžj, gi ža
swaU přjtelkyni, a UpřjmnaU společnčci a fpolu
za rozssafnaU osobU, třebašby nj w skUtkU a
w prawdě nebyla, aspoň aUstnč pro zachowčxnj
swornostč poklúdú, ne wssak za nřgakaU zakam
penaU otrokynč, genž sr slepč a brž ceantj dlc
grho, často twrdossjgných nčxpadů zprawowati mčc.

Žena. Pust si to k skdci, mužjčku. u
SaUsed. Každý z núš sipamatug, co se
ho týkčx, a podlé toho pokračUg. u
Farčxť.
Dobťe meite pťjtelč. Gestli ale
mé Upřjmnč rady Uposlechnetr, a š manželkaU
swaU, chystage fe nčco důležčteho podnčknami,
se poradjte, zacpúte gj takořka ústa, aby wúm
wewčirrk dčlati nemohla, kdyžby podniknutj wasse
fe přewrhlo, a trUchlčwých Uúsledků mčlo.

SaUsrd.

Newjm owssem 8 bezpečnostj,

čjmby se dlr ždčxnj wrlebného

pčxna prostořekč:

huba teyragjcj ženy zacpati dala. N poslechml,
a chci sr bUdaUcnč š ženau raditi. Repodařjlč
se nassr obapolnč Umluwené Uzawťetj, a ona
toho winU na mnr šwalowats začne, pak gj
ťckal: dProč pak gsi dťjwe tomU lépe nerožU:
mčla, a maudrau radau sskodU nepředessla?

Farúř.

Ra tUto nčxmitkUnemohlaby pak

Učc walného odpowčdjti, a musilaby UtichnaUtč,
čjmž pro domňcj pokog mnoho wyzjskňno. Pro:
tož mé pastýťské dobťe mjněné rady ssetťte, toho
pohorsslčwčho hassteťenj nechte, a o zachowčn
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Uj swornosťi domčxcj, na

kteréž wezdegssj sstčstj

zúležj, bedliwč pečUgtež; brzre wúš ansstjwjm,
Ueb mčxm ď wč:mi o gině důležitosti
prčxwčti.

co roz:

Qdděler drUbě.
G psj wšteklině aneb běsnosti.
Prčxwč když se farčxř Weleslawjn

donm

Ubjral,

pronikawý

ze sskoly

pokřik: xUtjkeyte!

wžseklý peš!e gemU w Ussjch zawznčl. Skokem
byl zpět we sskole, naťjdiw, aby se djtky dťjwc
neansstčly, ažbw nebežpečenstwj bylo odstrančno.
szrogťw
sc pak hrUbaU holj wybčhl na Ulici,
aby sc pťeswčdčil, grli tomU tak, gak zaslechl,
a geli, aby fe měl čjm brčmčti. uq S hrůzaU
spatťil xcižjho psa, an gčného porwal, a pak slčn:
tage Ulicj taU se potňcel. Na žawolčmj farč::
ťowo připogil se k nčmU tesař, genž pantok
k Udeřenj namččrný držrl. Když pak wžteklý
peď k nim dobčhl, nastrččl farčcř hůl, do kteréž
dotčený peš znřťwč kaUsal; a w tom tcsař U:
deřil psa přeš leka, až sc swalil, a pak fe
snadnč dotlaUkl. Sstčstj bylo weliké, že se peš
w tom okamženj dobil, neb Ua bljzcr ležel na

zemi starý wýminkúř, grnž lřantjm padna po:
wstatč ncmohl, a tak by neomylnč byl kpokaU:
fcinj Oixissel.ouu anj

hrm:lč se lidč z přjbytťů
š!let
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sroých, a mrchU obklopili; farčxť wssak gim
wzdúliti se poruččl djlem se boge, aby mrcha,

nerlč dobita, žnowa se nefchopila, a nrsstčstj
nrzpůsobila, djlrm aby grdowaté pčxry z tč mr:
twoly do sebe nenadýchali. Na rozkaž farúťůw
brzce sc pohodný dostawil, a mrchu do pytle
wstrčiw odncxsl, mage pťjsnč nařjzeno, aby gi i xš
pytlem nčkdr sťranau hluboko zakopal, by z nj pUch
tak snadnč Powětřj nakažťti nrmohl. Též zafrwčxre:
nčxzrmč, kdež pokažený peš za fwé wzal, brdliwč
se šesskrčxbala, do gčxmy wrhla, a kamcnjm za:
húšela. uu Nynj wyžwal farčxřnčfolčk mladssjch
sausrdů, aby se po tom pokausaném psu pustili,
a grg, čjkoli gest, brz aUtrpnostč žabťlč; a gcstli
se dowčdj, žrby nčkdo giný byl k pokausčmj
přissel, by mu bez odkladU o tom šprúwU dali,
aby sr nessťastnčmu w čaš ku pomoci pťispjssilo.

Nynj trprw dowolil, aby sr sskolnj mlúdrž
propustila, a gfa wsseckr“nUnawcn pod ljpami
pťrd farau fr posadil, aby sobě oddrchl.
Poznenúbla
se k nčmu nčkolťk fausedů a
fausedck pťibljžilo, z nichž nčktrřj grmu za to
dčkowali, žr swau prošťetedlnostj a zmužilostj
hrošjcj nebršpcčcnstwj odwrč:til; ginj alr grmn
wljdnč proto domlauwali, proč sr w tak patr:

né nrbržpečrnsťijydal,

dúwagjcr fpolu na sroz:

Uměnj, žeby po wšteklčm psu fe šhúněti na
duchownjho pastýře nepřjslUsselo.
Nrchagr sausedů mjnčnj swčx dle gegčch lj:
bosti přrdnéstč, posléz sr ošwal: Mčnnr Bohu
zač dčkowati chc, nrž fdyby od něcš mračno
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krUpobitjm hrozjcj byl odwrútil; a BohU dčko:
wati nepřestanU za to andělské wnuantj, že mi
Uapadlo, aby se sskolnj mlcidež dotnd we ssčole
držela, ažby po nebezpečenstwj bylo. Studený
mrčiz mi po celém těle gde, když sobč připome:
UU, kolťferé nesstčstj fe stčcti mohlo, kdyby fe
bugnci mlňdež w té strassliwé dokxč ze ssčoly
byla wyřjlčla., když si tcn pomčnutý peš do Ulť:
ce namčťťl. Mnoho
zagťsté rodččů plakaloby
nynj nad nesstěstjm swých djtek! w Podobčx fe
owssem na prwuj pohled, gakobych byl aUťad
fwůg žneuclil, anť gfem se Že wžteklau sselmau

w fanog

pustil.

Gfemť ale tobo přrswčdčenj,

že bližnjmu swěmU w neerzpečenstwj pomocč,
hrozjcj nesstěstj od nčho odwrňrčts, gest powčnx
nost každého křesťana, ať mčx poswčcenj anebo

mc. uo
Ze gste na Uččnčný pokřik wrara domň
Uzawjrali, a domaicjm na wenek nedalč, bhlo
owssem opatrnč ǧednčmo k žabrňněnj, abh wňm

ten sskňdcr do přjbyckn nežaběhl. Ze se ale žčx:
dný ž mnžských Ž nčxgakau zbranj na zahlaženj
té obludy na Ulčcč ncosmělťl, to nčgak chwňlitť
nemohn; neb powčnnost nasse gest, aťxychom ne
genom o wlastnj bešpcčnost starost měli, Uýbrž
ilo
wssemožně předegjrč fe fnažilť, coby gi:
ným zčxhuban hrošilo. Bylby fe fnad zkažený
peš dotnd mčxstečkem taUlal, ažby Ua někoho

byl padl, a geg pofanal,

aneb še na poli do

boxočzjho aneb gčného dobytka ťxyl dal. Co se
dčtj Uynj lxerUjho čafn scm ram potulngr, anrb
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na Ulčcjch zahrč:wck; gak snadnč mohl wzteklý
peš na nčkteré z nich Udeřiti, a gedemd swým
ge nakažťti! uo nu Proto gest mčt srdečnčxrada
pro Uwarowécnj truchlťwých núsledků, abyste,
staneli se podobné nesstčstj, pomčnelč se totťž které
zwjře, pťede wssjm dčti„ chUrawé a starě lidi
w bezpečnč mjsto Uwcdlč, a pak dwa a dwa
ď nčgafaU zbranj, třebaš sekeraU, wťdlemi, cc:
pem, sochorem anebo lelackem opatřenč, Ulčce za:
staUpili, aneb fe fpolečuč po žkaženém howadU
pUstťrli. Gedťný srdnatý mUužanad pomčnUlým pfem

swjtčziti může, když tot.čž dwa flarky

aneb

kpge mú, zn:ichž g.cden lewaU rUkaU
tanl,agjxcj sr mrsse k tlamč ftrčj, do nčgž
ona w žUřiwostikaUsň, drUhým wssak pfa

pťeš noš, lebku a.neb waz wssjmožnan
silaU Udrťj,

po kteršž rúnč omrňčený klesnc,

a pak se dotlaxncč může, gak gfme toj š tejaťem

dowrdlč. uu Kdyby se ale stalo, žeby pomimxlé
zwjře še žťwobytjm od nciš wywcizlo, a gťnčxm
běželo, tedy powťnnost Uassr gest, abychom w okolj
o tom hrozjrjm nesstčstj powčsi čerstwč rošhlčlsili,
by faUsednj obywatelé ščchy sc na pozorn mčlť,
a proti tomU zčxhubnéum sskůdcowť fc ozbrogili.
Kťefťanska lňska též radj, aby, w kterémž přjbytkU
che
U:Užských gest, gedeU mezť dwéťmi stal,
když sc powčst o taUlagjcjm se wžtrflém psowi
rošssjťila, a to z té přjčťny, aby pocrstný, anebo
kdokolť giný pťed obludaU
Utjkagjcj mčl kde
aUtočisstč swč w,;jtť.
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Čjm to ale, že se mrzč wssemč zwjťaty ge:
dčné psi wztrkagj ? Uadhodčla saUsedkae

Meyljte se, mysljteli, že téustrassliwé ne:
moci gedťnědpsi podrobenč gsau! odpowčdčl fa:
rč:ť.

Toto

Uesstčstj potkčcwú kočky, lixssky, wtky,

i gčnč: drawčl zwjřata, gak se nedciwno č o po:
minulém slonU w nowinčxch čtlo. Co fe ale
psU a kočekdotýče, gegich wzteklinau býwagj lidé
na wčtssjm djle samč winni, a sice těmťto žpů:
sobh: Gestlč se psowč nepořčxdně potrawa dčxwú,
grdnaU do pťecpňnj, a pak za nčkolik dnj mňlo
co, ancfo kdhž ptš whhladowěl, dcili fe mu horké
žrčxdlo, tedy hladem pUzený Uečckčx,ažby wy:
chladlo a pak sobč wnitřnosti sprUdj, a opařj.
Tak léž když fe mu dostalo pťesoleného žrňdla,
a nemč: ějm žjzeU hasisč; aneb mufjlč se Shnčlé,

stradlawč

wody Uapjtč pro Uedostatek čerstwě;

aneb podčxlč se mU mafo porussené od čerwň
prolezlě.
Přjlčssně psů aneb koěek sskčxdlenj,
trýznčnj, a gim strachU Uahémčnj často ge roz:

w;teklj.
Ne gednaU se stč:wč:, že dobrý peš,
když fe zataUlei, žtraceného pčma aneb d.omowa
fcm tam o hladč běhaǧe š aUzkosťj hlrdň, a gfa
Uči tom od gčných psů porwňn,

menjm prončxsledowún,
nččjm

chladným

od Ulččnjkú ka:

od lčdj bit, a nemoha

žjznč Uhasitč,

skUtečně se pak

wžtrknr.
Wřdčl bych nmoho psxjfladů Uwčsti, gak
často se tanlaǧjcj peš ža wžreklébo poflčxdal
a pxxonxislcxdowal, ačkolč mU nčc ǧčného neschň:
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zelo, než geho pčm, gehož fe w polekčmj dohle:

dati nemohl.
Což pak nenj bezpečnčho znamenj, dle kte:
rčhožbo sc skutečnú wzteflina poznati dala?
pannorhl geden ze sausedů.
GsaUť owssem znamenj zťegmá,
kterčxž
wzteklost oswčdčugj, o kterýchž š wňmi bowořčti
hodlčxm, až dopowjm, z čeho ten strassliwý a
zňhubný

neduh

swůg poččxtek mjwčx?x odpomč!dčl

farčxť, a hned rakto pofr.ačowal U wyučowúnj:
Psowé od swých púnů opusstěnj, aneb gčch
opausslčgjcj, a Ulčcemi sc taulagjcj gsau po:
dešřelj, a magj fe dle ncywyšssjho roškazu po:
chptatč, aneb pobjtč, poněmadž k obúwčmj ǧeust,
že se dřjme aneb poždčgč wztcknau, a sicc prot.o,
že nemagjce, kdoby gčm w čaš žrčrdlo dal,„ zxbladu
ledacoš nezdrawého do sebč hlsagj, a kdnž ka:

lnžiny dodržugjcjm horkem wyschnau aneb kru:
taU zimau zamrznau,
Uemagj čjm žjšnč Uha:
siti, a že tjm taulainjm zdčwočj, a pak žkčazuwe:

zman.

ij

gfem podotknul ginau

wřjčiml

Uafaženj psii, totiž parno a krutau zčmu, což
šwlčxsstě psům na řetěze aneb prowaze Uwúzaným
žáchubau hrozj. Gestli uwč:žaný peš nemčr se
kde přrd palčiwými slunečxnjmi paprslky Ukrýtč,
a opomčnrli se gemu častčgč čerstwé wodw na
ochlazenj, do budky dčlti; ancb gestlť zimnjho
čafu nemň se kdr šahřáti pak se snadnč wztekne.
Re;drawé
gest těž psčxm, a často wztrlelťnu za
Uč:sledek xnjmei, když se gim w žimč za dnc do:

wolnge U silně Zasoprných famen se powalowatč,
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a když se pak borkem rošpaťenš aneb teplřm
rozmažlené šwečerrm k hljdčxnj na wenek wyž:r:
nau, klrražto nčxhla promčna, z horka do zťmw,
šxadcxlmýaUččnek mjti mUsj, gak fam rošUmdi,
wa. Častau prjležčtost a žaflad k wzteknulj

dawa dle mého zdanj, prjlčssné

rožmno:

ženj psu, a malý počet psic ččlč čubek
ux Kxždý brz mala hofpodař a ťčmčslujk chce
mjtč psjfa, a malo kdo S psicj se žčwj, ačkolč
w domě býwět platněǧssj nad psa, že se nr tak:

snadnč žataUla, a lěpr sr domu držj.

Pxoto

wčdjwamč š nrljbostj, že když se puce, na wčtssjm

djle strowné

postawy,

běha, aUeb gak řjkamr

hoUcUge, že se za nj hegno hrubýchč malých
psú shčmj. Wčtssj Ueš odhňnj menssjho, aneb ho
odkausč:; trUto wčtssj wssak pro malost čUbččnU
nrmňže

fwe žcidostč Upokogčlč, čjm sr gen geho

nerwy rošdleiždj,

a až U wztrklost předrčxždj

Nenj nam šdr šaǧťsté o zeerbné

nahljžrnj

přjččn a Uaslrdků co grdnalť, au to grn stU:
dowaným lčdem, gako gfaU lékaišowé, možno
grst, wssr nahljdnautč a rozUmětčs Ncim dostč

na tom, že obrcnú a mnohoUúfobnč opakowa:
nú kussenost tomu Učj, že nrmookogenú chtč:
wost psů často psj wztrkliny působjwé:. Nrbyl:
bych o té

nrstydatostť

zmjnky

Uččnčl, kdoby

nebyla třeba, wčxš Ua tuto, pro naislrdky fwé
powaženj hodnau prjpadnost, pozorny uččnťlč
Pxoto radjm, aby, malč kdo tjstu ččlčpsicč, gruž
sc bčhatč chce, gi na wenrk nrpausstěl, erj gč:

ným iz

té prjčťny, aby swým honcow.iujm
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wssetečné

mlčldežč

pohorssenj

nedalckaxn„

nébrž fe š psem pro nč fe hodjcjm

nčk.destranaU žawrrla,
běhanj pressel ij

ažby gj čaš

Užawťenjmtčfawé čUb

ky Uspořj se Umoha ncpřjležčtost, a zamršj sex
pťjčťna k wžteklč.nš ZkUssenost gest na swčxdectxoj,

že Ucirnšiwý peš

wdžzwědcw kde bčhawa

psice

wčzj, dnem i nocj, ať parno, aneb trefknla zč
ma gest, sljdj, kudyby sc k nj dostal
Nedba
na blfrj pci.na swého pro taUlúnj geg trestagjcjho,
hladem se moťj, genom abo taUžekxně dledané
pťjležčtostč nepromessfal a pxak z dladu do čeho:
kolť nešdrawého ť horkého se da Nrbylody ša:
gisté dle mého zdanj na sskodU, aby fe zaleúžalo
psa chowati tomU, kdož nema ho čjm žťwčrť, aby
fe hrubssj, k hljdčmj odhodlanj psowé wpťe:

zalť, Ueb mcilo přjkladů

mčxllme, žebn se

psťce aneb klcsstčnct sami od sebe
wzteklč, leč přťssl.ťk pokausč:nj, aneb
že se š nimč pčleišd zle naklčxdalo. Nynj
čaš gest, abych dle dané přjpowčdť wyswěrlčl,
čjm se na psjch wzteklťna wygenge.
Nčkdy
owssrm prudce xoypUknr, a nenadúle šstj, oby:
čegnč wssak pošnenúhla fe rožnnihei, a rjm sa:
mým nrsstčstj léčcnjm pfa, ancb zabitjm přede:u
gjtč se dčx. uu

Kazjcj se qoešd gest nrobyčrgně trUchliwý,
newrlý, hrútč nechce, sřranaU žalrzú, k žraidln a
k pitj chUtť ncmč:, často wrčj aneb chsxaplawě
sstěkei, a wleče čťlč potčxcj se gako

opťlý š sleloa

prUýuxa Ussima a dolň wisjcjm ocafem.

ij
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podezťetegssj a nebezpeěněgssj gest, gestlč Ua fwého

pana a domacj zxxamě nedba, gčch nežna, chro:

pot dostawa, do kautů je wleče, gazyk wypla.
nge, flintň, wodh fe sstjtj, okolo tlamy sspčUa:
wau přnU dostč:wci, po wčcech na bljšce chňapxi,
tčsse leže chwjlkaU hbťtě fe ze spanj probjrň a
bčežj, kternžto běh gest pomatený a žnamenjm, že
newj kam ochce, při čemž xml skrčený ocaš dolů
wisj. TUť giž swrchowanaú čaš, abn sr Utlelukl,
anrb šastseclčl, neb z nčxg wžlrklost bršce mypU:

knauti hrožj. Docela ale wžteklým a nežl!ogr:
trdluúm gest, kdož mU hlawa k prsům klefň,
kxalnéu začerwexmlé

gsau wywalrné,

očč Uřčjm gako

pofypané

z nichž časem klihowatčna kape,

wyplašmllý fUchý gašyk olowennaU baer

mň;

takowý wzteklý peš bršo fem, brzo tam fc točj,
do wsseho, co se mU namale, kaUsse, a w běhu
do ledačeho wražj. Bčda tomU, č geho dobro:
dincowi,

kdož mU Ua rčmU přťgde, neb šUby do

nčg žatne, a bo poslintčt; a dostalolč fe co
mňlo ré gcdowaté sljnw ranaU neb odťellčnau
do krwr, giž pokansaný nakažru gest, nrb ney:
prUdssj

ged

xďčžj w

sljnč

a

pčxlě zkaženého

howada.
Což pak uer žčťdné pomocč protč UkannUtj
od pomčUUlého zwjřete ? prohodčl kdosiš přjtomnúch.
Z poččxtkU owssem, dokud fe grd žilami

nero;ssjřil; zprňwn dal farňť.

Byl

gsem toldo

očitú swědek“, gak ssk“olUj Učjtcl sčun grdčnú

Oo:

kansanémU djlčtč žpomohl. Ra pokřčk, žr mlw:
Ueiixowa holčččka přčssla od ;kažrného psa na
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nože k pokaUsňnj, cl)wňtal k pomocč, nrb pro
ranhogčče bylo daleko. Wyhnal wssctečné dčwécky
ze sednčce, genž přjtomnostj swaU powčtřj kazčli,
rodťčňm wssak přčkčxzal, aby hořekowati přesta:
nauce přjwětťwč se k djtčti mělč, gakoby fe Učc
zlého nebnlo přčhodčlo, a bolčččka Uičeho k oběx:

wčmj ncmčla, nrb Upokananého gest zapotťebj,
abn wrsclé aneb aspoň pokogné myslč byl, po:
něwadž strach a zastesknmj nedUh ten rošu
množuge, ano každý wj, že nčxramný strach o
sobč giž mrtwčcj nerwownj člowčka Usmrtčtč
může. Neydřjw přewčxzal nohU nad kolenem,

aby krew z powrchU do wnitť tčla gdach
(ornosnj) probjhati nemohlae Na to od pře;
waku k rčmč tlačil a ssanťalu nč:kolčfrčxte pal:
cřxma, wzal pak klaUcek w čistéjwodč omočený,
aby wytlačenaU krew smyl a oddeilil, a tjm grd
fnad ǧčž wšsatú nazpčt wrňtil a z žčl wytlaččl;
pxak Uemage silněho lauhU po rUce, UdčlalřjdkaU
kassťčkuž octa, z folč a z ččstého popele, a cairrk
w nj namčxčege čťstil a nawlažowal
rčxnU,
w tom mlymiťre pokračowatč welel, by se co Uer,x:
wssemožwčxgi w re“mě wciznach gedowatčna tčmi:
to ostrúmč wěcmčroerssčla a gak Učenj lučebnjci
(rl.demčkowč)řjkagj, šobogetčla a nesskodnau stala.
Zahljdna na wenku sausedowU holčččku na tU

žawolal, a gi nawedl, aby š poraněnaU o pa:
Uenkcich howořťla;

též porUččl hsxjčky snésti, aby

še Wymýwáltj wodml čťstau plxedcházeti nnlfj whmýwánj
octcm a folj a t. d , a wodan ue wclmi stuřcuau žjly
a céwy kx,šďpnofr!e sc neůužUgj a ncfwjragj owsscm, ale
octcm a wlzu
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lxanuěneijna nč swaU požornost obrútila, a že
feagj co žlébo stalo, zapomenula. Nynj possep:
sal mlymiťowi, že pro leossj brzpečnost a aUplné

šrussch gedowatiny zapotřebj gest, aby se rúna
nččjm wypúlila.
Toho

se owssem rodiče Ulekli, magjce wssak

ztoho rozUm, žrby rozssafný pomocnjk gegich
mťlňčkowi bolestj Uedčlal,
kdyby toho třeba
nekxolo, swolili tomU leonečnč. thledal
Učitel
hxrubý hťebjk, gehožto plostaU paličkaU bo crlaU
rčmU zaklopiti mohl.
Maǧe hťrbjk dostatečně
rožpňlený pieikradl se, gakoby rčmU, probljžetť
chtčl, a kdnž holčička š domúcjmi howořjla, na
nic takowého nepomwsljr, pťisskwařil gjm nebež:

pernaU rňnU. Snadno Uhodnami, že se holka
do hrozného kťikU dala;
když ale rodiče gi
chlčxcholťlť š Učitelem UgissťUgjce, že bUde po kxor

lesti, a že wyhrčmo gest,

tUť fr plačjcj Utissňcc.u

Pro lepssj bezpečnost powolaný léleať pochwúlil
Uččtelowo w tom se šachowňnj, a dal dčwčeti
prč:ssrlez gedowaté lxwliny, gežto rnljk (Učjlšu

ljoučxu Tollkraut) sluge, a pak gj dal zapjge:
ti odwar z kUixjho UlorU aneb žabjbo stčxewceš tjm
Ugčsitčxnjm, žr nebezpečenstwj odstraněno gest.

Proto gest lei Upixjmnň rada,

abostr, přigdrli

kdo od w;teflého žwjixete k pokaUsein, čebož
nčxš Pňn Bňh chrčmiti raččž, brz odkladu pro
lékařc poslalčž zatjm ale, dřjwe ncž fe dosiaws,
o to péči mčli, by fe raUěUý and ztuha obwú:
zal, kredo z raiňy wymačkala, aby fe gedowatina
deile do tčla U wUťtť a le srdci nrdostala, rčma
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nrwelleň a UepřjstUpnň nečjm tťeba rozsskrňbala,
i též luhem ancb močem, wňpenml wodaU
k přerussexnj Uak“ažliwiny wymýwala a Uak též
porančné mjsto buď žhawým želežrmfe přisskwařilo,
aneb rUčnččnjm prachem sstědře posypalo, a ten
prach

se zapčxlil.

Slwssela gfem, že se ktomu wnpalowčmj po:
swčxcený kljč swatého
saUscdka.

Proť

HUberta

brčxtčmč:„ prawčla

Ue? geli při ruce,

Usmjwagjcj se

twňřj přčswědččl farňřž mohU wsiak wčxš Ugčstiti,
že se k tomU každý kuš železa anrb mosazU hodj,
a sťcxgnaUplatnost mčx. Zapotřebj gest, abl)sie

pokaUsaného ze zúrnulrkU wyrňželč, a mysi gcho
Ua Uččo Uřjgemného obracrlč, grmU spňti ne:
dali, dokud tomU lékařx nexswolj;x to wssak, čjm
se rcema ččsťčlaa, aneb co se krwj ž rány
po:

kalilo,

mň se fpňlitč.u Na zahrab.čxnj gčž Uténč

se gcst sx:dolěhxmutč.u

Snadli

od kaufmltj žkaženého psa wžďy

wzlrklost nčxsleduge? zeptal fr geden ze saUsedú.
Qwssem že nc wždy, šwleissť fdyž zwjře
skurrčně wžtcklě Uebwlo, anrb kdwž se gedo:
watina do krwr nedostala.
N deč)xnrž tomU,
cožby k pťčmj bylo, žeby z desjti pokana:
ných grdiný wzrckliml doslal,
ko,ho z wčxš
l,drůša nrpopadne, když poxoúžj, žeby on trn de:

scitý nrssťastnjk býti mohl? u Do Urydelssj
smrti na to Urzapomenu a wždy mnc srdce za:
bolj,čdkdnž si nato wzpomrml, gak gsrm grdmcho
mleidrncc zaopatřowal,
gcxǧž pomčuurý domňrj
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Uocanr pokausal Bylť gest to ginoch k malo:
wanj kreifný, podpora swé na myslč pomatené
matky, a pro swé mrawné, neporUssené chowanj
přjklad wssech mlčtdenců.
Stňl na zahradč
8 fanedowým towaryssxem, když kocaUr, gehož
po nčkolik dnj Uebylo wčdčtč, ž lesa,

kamž

se

zabčhl kwapnč se wracel
Udeřil ho praUtkem
ťka: :oBčtj zaslUhUgeš, tUlúkU!e( luleocchr wssak
bo za to sswibmltj do nohy kaUsUUl Nym po
nčm č tomaryš hůlkaU prasstčl, toho žaš kocaUr
do kolena Usskrúbmrl; nad tjm rošhorlenj leo:
caUra tyčlřamčsUtlaUklč. SaUsedůw towaryš byl
opatrnčgssj, neb postawčw fe stranaU pUstil moč
na nehlUbokaU rčmU, a krew ž nj wytlaěčl.
Pťťǧda domů, a nemagc chmř k wypalowcinj
posskrňbaného kolena, posypal rčxmx nrhasseným
wňpnrxn, a po nawlxaženj cjtčl bolestné pcilenj.
Mlúdenec wssak w hospodňřskych dúlcžitostech
dosti opatrný a prožťetrdlný nessetřčl žňdných
psxilxxčťrných prostřcdků, že rěma Unilo krwaicela,
a žr tomU w dUchU ǧa prawdn
dčxtč nrchtčl,

žeby č kocaUr mobl ponliUUtý býtč, poněwadž
gen o wšteklých pfrch slýchal. Po Učleolika wssak

dnrch znamenali na nčm domčtcj š chtrpnostj,
žr nadoťxyčrgnč trfklj, zanxysslewý sem tam cho:
dj, proti obyčegč swémU ncwrlý a braUkaxoý

gest, o gjdlo nestogjn a pitj se sstjtj.

Powo:

laný lékať wyšwčděw,
co zjsc:Urssťastnénm Ž
kocaUrcm přčhodčlo, ze wssech patrm)ch zname:

Uj Ufaudil,
pxlknautč

že strassliwň wštrklčna brzce wy:

hrožj.

Nčkoli fe nessťastnjkoxoá ščlaU
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pustilo, a ǧiných prostťedků Užjwalo: pťčxdrr
nežpomohlo nic,
neb wzteklčUa sř wygrwila,
chwjlkamť wssak gen zůřčla. anwňn
gsa, abncb
Ubohému swč:tostmi umjragjcjch poslaužil, dostal
gsem wýstrahU od lékaře, aboch se na pozorU
měl,

a pofwňtnau

hostťč w plestrch gak obyčegnčča

nrpodč:wal, nýbrž na lžicť, strachem, aby přčgj:
magjcj po mnč nelťausnul.du Bylo wčděti, gak
se ubohý pťemčxhal, a wnitťnj zuťťwost w sobč
naisilnč potlačowal,
Ue qedUaU wssak na mně
U postele srdjcjho wzkččknul: Plxobfch! račte se
odstranťti, gťž žase to na mnr gde. u Ssdred
mohlo mi žalostj pukmmti, gak to tjm sslechetným
mlúdencem lomcowalo, a kdpž ho zuřenj přesslo,
gak dogjmawč bratra a sester napomjnal, abh
o Ubohau matku starost. mčly, a wespolekw swor:
nosič po grho brzké smrti žiwť byli. Sč:m do:
mčxcj k tonU měl, abp ho pewnč k posteli při:
wázalť, (což lékař dřjwe gťž nařjdčl) š dolože:
njm, žrby sé Ujm proli geho wůlč brozné
nesstčstj stčxtč mohlo.

Toho

grsstč i.xnedskonal,

a bylo prý Ua geho š smrtj žúpasenj strassliwé

poddoánH
Za bodnaU chwjlť bnlo tťcho, a mnozj
ž poslucbačů slšn sobě z očj wytjrali.
Geden wssak ze sausedůphnčwiwě se ožwal.
Od dětťllstwj pfům a kočkčxmnepťegi, anťž gťch
w domč trpjm. Kdybych alra mřl co rozkazowatť,
dal,bych prošx uwarowún,i
podobného
Uesslčstj
wssecky psy a kočky pobubťtť.

To

bysřel to zprawil,x odwčtil na to fa:
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rčxť, a ssparnčby se wč:m myslčwcč, řezxnjcč,
owčúci, polUj hospodčrřowéj a mnozj gčnj za
tUto UlerUtUostd p.odčkowalč. uu Dobťe, že wcečš

za aUťednjfa Uad wořegnaU bezpečnostj neuš
stanowili, Ueb šxlebyste mezč zwjřaty hjospoda:
řčl, genž sice na sslčodU býti mohaU, skUtcčnč
ale k znamenčtémU
prospčchUx gsaux
K.dyby
wčxš kwapný UsUdck platčl, že se pokolenj wy:
hUbitč mň, gehož Učkteťj aUdomép na. zčchUbU

gsaU: tedyboč na nasse
ťčcdek k wyhlazenj

pokolenj

xořziǧjtčdmUsil,

nčb

po:
negsaUlť

laUpežnjcč, zlodčgowé, ueswědomčtj lčchwč:ťi,
wdow a sirotků dťjčř a gčnj bezbožnjcč na ney:

wýš sskodlťwj? u Mú miklonnost k psůmu nenj
slepa, nýbržrdňwodnú, a mčlbych mnoho o tom
co powjdatč, gak hežké powaby gsem na psjch
znčxtč se naUčil, a zač gčm děkowatč mám.

Smjmlč se ptčxti,zač welebný pún nsiim po:
wdččným býtč se domnjwč:? zrptal se poněkUd
aussklebnč Uadřrčený saUsed.
Za žťwobytj swého otcex, kteréhož cčzj ale
znňmý peš z rUkaU třj žčckeřnjfů wyswobodil,
genž ho ž pomsty Utopčti obmrysslelú.

WěrUlč pak?

toby bylo! zwolal saused.

SkUtrčUňprawda, doložilfarúř, aten pamětnj
pťjbčh Učkdy gindy wypr.awowatč
To

wssak připomeUU,

se Uwolugi.

že ledyby se mstčwým zčx:

krťnjkúm bol)apraizdné předsewšetj bylo powrdlo,
žebwch gak žiw Ua sstUdie Uebyl přissrl; a proto
prawdě se nrzpronrwčřjm, když zastčxwčxm,že žčeistkn
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i lomU psowč z,a to děleowatč múm,

když Uynf

wassjm duchownjm pasiýřem gsem.
TUť grden saused se dussiť, žeby raděgč
čráwU

nežli

swého

raUsnxatc“ho hljřaěe

zětratčl,

genž nekolikrúte žlodčge naň se dobýwagjcjho
donUtčl, aby od swého zlomyslného předsewzetj
UpUstčl. Po čemž saUsedka wyprawowxala, žeby
pytlúri bratrau gegjho mysliwcc bylč ufmrtčlč,
kdyby mU houjcj peš gcho k pomocč nebyl přie
fpjssil.

J

ginj

wčdčlč ou wčrnosti,

rozličnxých dobrých

bexdliU.dostťu
a

powahckch swých psů ro chwa:

lilebného wyprawowatč.
))Gelč pxak tomU taf,. což můg, šeť wyprax:
nge,
genž se rúd kučhamť objrčx, že w nčktes:
rých kragčnňch psi se k saxnjm žapťúhagj, a za:

biti,

za pokrm se požjwagj?e:

žeptal se někdo

z Uťjtomných.
Toho

gsem sc něcpodobnč dočetl,

P:dřismědččlr

farciť. W púlnočnj Nsič, geuž NUsům núležj,
zwlňssť w Kamčalce, gak též w Ewropč, totťž
w stUdenýuch kragčnúch, kdrž časem na mnoho
saihů snčhU napadne, a krUlei Zťma dlaUho tr:
wú, Ucmagj chUdj olxywatelé lepssjho potahU k
saujm Uad psp, gichž osm č deset žapťňhnau, a
pak přrš sněžné hory čšš žnamenčtým nčxkladem
hbitč ǧezdjwagj. Magj prý tčlo psowé ro ob:
zwleissrnj do sebe, že sstčleati nrnmčgj, nýubrž
wrčj: a wygju. Snadno
dčt se Uhoduamč, že
lidé w těch pUstých kragčxtúch, kdež žeidné občlnj

zrno, ani owocné sťronlowjd dro krutaU zimU
wžnčkU nemň, psjm masem rúdi ša wdčk we:
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zmau. Těch wssak psů obyčegnč: potrawa gsaU
sUssené ryby, neb Kamčadal nemčx gčm co lep:
ssjho dčxli, leč čjm sám si pochutnčx. We wýchodnj
ančč tnčné dsj maso za obzwlússtnj pochautkU
se poklúdčx, a proto se psi, gako U nčxš černý
dobytek, krmj a na trh wozj. Nefelhal:lč spix
sowatel, z gehož knčhy to mčxm, dee:wei se tam
za dobře wykrmeného hrUť!ého psa deset ť dwa:

dcet otrofů.
throkň?

gfau to zwjřata, anxek!cťzokra:

gťnsié žwjřata?(( prossplechtla gedna ženskč:d
S chntj bh se byl farč:ť, žaslechnxa tUto
tčotěrnau. otčxku„ do smjchU dal, kdyby mu bo:
lestné Upamatowňňj na Uakrutné otroctwj, w
něwž; na tťsjce tisjců lidj axž po dneš wěšj,
wssecknu chUi k zasmňnj nebylo odgalo. N proto
mrkna na ty , genž se wssetečné osobč wysmj:
wali, wčxžnč odpowěděl: Qtrok gest nessťastUý
člowčk, genž štratčw swobodu, k zaprodeinj při:
ssel, a tomn, čdož ho kanpilx, tčlem swým, gako
nčxm domč:cj nňš dobytek, patiej; kterýš nčc wla:
stnjho nemčt, leč nassel:li pčma wldeého a sstč:
drého; ba aneť swě djtky ža swé poklňdatč ne:
smj, neb rownč geho dětč, gestli se mU které

w otroctwj narodj,

nčllržrgj pňnowč, gako tele

weim patťj, když se wane kréxwa otelčla. Mnošj
dčwocj núrodowé zwlússtč w Llfrčce, magj tcn
UkrUtný zwyk,l že kohokoli we wogně ancb Ue:
přeitčlsleým přepadn.mjm ,;aǧmaU, toho w poro:
bU Uwedml., to grst otrokrm fwúm Uččnj, aneb
l,qo,lgako u nčxš„dobyt.rf,

Ua trh zawedau,

kdrž
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kdo mle:d.ssaj,j silněgss,

ždrawčgssj

a žwůxsobilegfsiš:

gest, tjm wčtssi cenU mú“, za to stařj a chUra:

wj lacinčgi než U nňš psy se prodciwagj, akté
nehhorssj

prč:cč se dohčcnčgj.

xNemohU pochopiti, gak člowčk 8 člowěe
kem co 8 nčgakým howadem naklúdati může!e
zwolal rožssafnýu saufcd.
Daloby sc to pochopiti, kdyby ono otroků
prodňwúnj a kUpowčmj tolčko U diwokýcb núu
rodů panowalo, k nimž“ fwčtlo nebeské prawdy,.
wjry totčž křcfťanské,“wljdnosti, aUtrpnostia xni:j
lofrdenstwj Učjcj, posud nedorazťlo. Nlc banbitč
fe ža to mUsjme, že též někteřj křefťané, ačkoli
toho fwatého gména nehodnj, swčdomj si z toho
nedčlagj, když tťch otroků nakUpUgj, w nich pro
snrzkýu šisk kUpčj, aneb gčch k té uethžssj prciti
Uemčlofrdným trýšnčnjm dohúnčgj.
))Mne ale šeť můg Ubezpečowal, což bcža
pochyby z Učené knil,dy mčl, žr to otroků od:
kUpowcinj pro nč zčcistky dobrodčnjm grst, a sice
pro tU pťjčiml, že dčxoochowéž dokud kUpčenj
w otrorjch nebylo, žagaté swč UkrUtUě na tčlex

žhanobili, a ždlana

umučili.

Gak ale sr cč:

žiUci wynassli, kteťjžby zagaté odkaupilť, žc giž
ge wražditi, aneb na tťle hpžditč přcstalč, ne snad
zaUtrpňosťč,
Uýbrž z dycbtťwosti ziskU, aby
mčli co k doprodúnj,
aneb na wx,omčknčnju
za
rozličné potřebnosti;e( prohlúsil se saUsed.

Načcž farčlř: ij

sc owsscm ono hanebnč

š lidmč ssantročenj od obchodnjkůlakotných wy:
mlauwč:, ale sspatnč osprawrdlňuge, neb od té
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doby., co Ewroďčané toto kUpčenj w Nfrice ša:
čali, pťestalo sice ž čcistky ono zuřiwě zagatých
mučenj a zabjgenj, ža to ale dal fe podpal la:
kotnostl, abr,d se co možnú mnoho lidj žagalo,
genžby fe Ua trh hodťli, a proto dťwochowé bez
důwodné přjččlly wogny mezč febau žačjnagj,
silUčgssj slabssjho pťepadú, a fobě w poddanost
Uwč:dj„ jaby mčl z čeho tržťti,

njcina trhy dostangj.

když fe pťekUp:

Yle mlčmež radčgč o tělo

hanebné UkrUtUostč, kterčrž pokolenj lťdskémn han:
bU dčlú, a š radostj wcim oznčxrnčli mohU z
nowin, že něktrřj fřessťanssrjnúrodowé, UeyaUťťn:
lčwěgčlossak Nnǧličané a Francauzi, i fčxmfwatý
otec papež tomUto pekelnémU š lidrni kUpčenj konec
UčiUčtčUstlUgj, a proto, dopadnaU:li ktrrau loď š

zakaUpenýmčotroky, žagaté na fwobodu propausstč:
gj, přrkupnjko wssak pro zakňžané ssantročenj tre:
stagj. Mčxmr BobU zač dčkowati, že fe U nč:š podo:
bnčx haUebnost nrtropj, že žčxdný fe do otroctwj
nčesilně odwéstť Uefmj, nýbrž že každý i ten Uey:
sprostssj čeledjn pčmem xswébo těla ǧrsť, a do:

stal:lč fe kžlému púlldwi do služby, z té fe po:
dčkowati a nčkomU gťnémU dlc lčbostť se w
slUžbU dčxtč může; gak též tomU powdččni býrč
mčUUe, že UČUU z mořfkých laUpržUjků strach Ue:
gde, gcnž Ue zřjdka w kraginčxch bljž moře le:

žjcjch na

břeh wystUpUgj,

pťjbytky pokogm,;ch

obywalelu pťrpadagj, lčdi kpotťebč zagjmagj, a
do orroctwj odwlékagj. euu Giž se nepamarUgi,
a diwjm fe tomu, gak Ua otroky ťeč přissla,
kdežto gsme o psj wzteklinč rozmlanali.
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:,K tomU dala přjležitost saUsedka swaU
smčssnan otúzkaU,e zprčxwu dal Učkdo.
Nemůže toto bčžUé podotkmxtj o hanebném
osročenj Ua sskodU býti, neb Uňš k djkůčiUčnj
wzbuzc:ge, že Ua swobodě gsme, a žemě pčma
měeme, genž nčxš co wlastnj dčti milUge, a Ue:
připnstj, aby Učxš kdo silUěgssj sobč w porobu
Uwedl. Přčxlbych ale srdečně, abyste na pamětč
měli, což gsrm o wztekliUě wčxm k naUčenj a

k wýstraze přednesl.

beste

totiž Ua swé do:

mčrcj psy, zwlčxsstě když parno aneb krntčx zčma
gest, pozorliwé oko měli, o pořcidné gegčch žrčx:
dlo se staralť, gich sskčxdltlč, přrš potťebU try:

zniti nedowolčli, a znamenňte:lč Ua Uich dle
podolknutých prwé znamenj podežťclaU nedU:
žčwosť, hrošjcj wzteklinU předegjti hleděli.
))Núdbych wťdčl,e zwolal saned, xgak fe
stčUi může, aby peš před tjm krotký tak w krčx:

lkém čafe se Zdjwočil, a sr rozwztcklil, že ani
swého dobrodiUce a žiwitele Ueznei, a gemU

rownř gak giným zňhUbným UkaUantjm hrožj;
a oded se Uagednau teU neyprudssj ged w ge:
ho sljUř béťe?a
Toho wyssetťenj zaUechme lékařům a zpy:
tatelům přirozenosti, nčxm o tom wřdčti Uenj
třcba. Dosti Ua tom, fdyž wjme, že zkaženě
žwjře, bUď prš, kočka neb lčsska gest ten ney:
nebezpečněgssj host, kteréhož se co možnčt sstjtčtč
mčxmr, a když iUčUU powčdomo,
gačk to ne:
sstčstj přrdrgjtť, a stalo:li se, gak se w nčm za:

chowati

mé:me,

aby wčsssj sskoda se Uestala.
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Někteťj zastčxwagj, že w zmrsstčnj swalů w po:
žjradlje základ swůg mci, a proto že wšseklý ne
tak snadnč črho požjwatč může, a každý mok
sobě žossklčwuge. Gťnj prawj, že dzapčxlrnimxžťlen
Uad stčewami a w chřtčxnUtoho půwodcrm gest.
Co ale núm do toho? om Ze a.le sljrxa žkaže:
ného zwjřcte neysilněgssj ged gest, a sle swaU,
třcbašby Uschla, za drcchný čaš podržuge, a tjm
samým, žeby sr wčci nj poslčntané bez odkladu
spúlitč měly,

na potw.rženj

toho

k zčawěrce chcxč

wyprawowatč krňtký přjbčh, gegž gsrm za mlad:
ssjch lrt z úst slowútného Učitele na wysokých
sskolňch, pana Josefa Seibta siyssel.
Gakýsi pún we Wlassjch gda Ulčcj zname:
Ual, že cťžj peš po nčm chňaanl,
a zUby do
cjpu geho kabčxtu zaťal. Z toho saudčw, že
psjk zkažen gest, Udeřčl ho holj pťeš noš, a
drUhaU ranau ho dorazil. Za pňl léta po tom
dal kabcit obraititi. Když kťegčj na kabútč pč::
rage na ten porusscný cjp přissrl, a dlr kreg:
čowského obyčege Užljčky od Uitj fwými zUby
sskUbal, tjm se nakažčl. Reb po nedlaubém čase
wzteklčna z nčg wypUkla, na kterauž lxjdnč za:
hwmll. To mim na důkaz býti mč:, že gedo:
watci sljna zkažcného zwjřete i po dlaUhěm čase

wssecku sjlu newytratj,

a nakaženjm hrožj; a

proto wssecko, což nj pokňleno, znččitč, a co ney:
přčmčřenťgssjho,

spčxlitč se mčx.

Giž swrchowaný čaš, abychom se rozessli,
neb sel tmj.
dobře.
xxux

S

Pčmem Bohem

lčdččky! spčte
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Qddělenj tťetj.
G šďrawj tťlesném a dllchownjm.
Z rčma po wpkonané kostelnj pobožnosti
žamčřil sobč farč:ř Weleslawjn k domkúřowi,
genž ža drahný čaš postončxwal, a o němž lé:
kař, gednau tokxikopowolaný, pochybowal, že
kdy che okřege, pončwadž na lékařfkau radU
nedbal, a od nawwklého nepořúdného žčwobytj
Upustiti nrchtřl.
Tohoto muže, grnž mnoheecléla na wogně
slanžil, mohl farúť wssjm prčxwrm za fwaU pra:
ssčwaU owci poklcidati, nčb dokUd zdrčxw byl,
prostopússným swým chcxwňnjm pohorssenj dčx:
wah o člčmcjch zgeweného núboženstwj rauhawě
tlachčxwal, o duchowenstwu potupně howořjwal,

a že ǧeho nepťjtelem gest, nezapjral,

ano tjm

fe před sprostčxky, gako důkažem swé domnčlé

newssednj ofchenosti honosjwal.
Nčkoli farňř toto nežbedné domkčxřowo chon
wčmj w osskliwosti měl, a mjtč mUsil: pťedce
to za fwau swataU powinnost poklčxdal, aby
ho, ačkolč pro wlastnj zawiněnj na lůžkU fe
trčxpjrjho nawsstjwil, a budeli možnč:, pastýčw
ským swým napomenmjm na cestUpokúnj pťiwedl.
Nemohlo to dUchownjho pastýře tčssiti,
když na swé frdečné poždrawenj žčxdné odpox
wědť od nedužiwce neobdržrl, genž se stawčl,
gakoby twrdť fpal, a bezpochybnč tjm aUskokrm

ú9
fareiixeod scťxežahnatč daufal.

Zena wssak přetwci:

řence obsluhnqjcj hlasilč farňře pťiwjtala, a na
ǧedo ot.ižku, spjlč nedUžťwecřš Ugissťoaďafa, že
romU tale nenj, pončwadž se psxcd chwjlkaU š Uj

wadčl. Nenlesskala bo probuditč,

a co za bosta

maxgj, genux ošnximčti.

Parrnč bylo wťděti, gale odporné bolo Ue:
dUžčwcon.xifarňřowo nawsstjwenj, Ueb sskarrdč bo

žamračrnýma očima rřemčřčl,a mr,;Utčšamnmlal:
komu pak napadlo, aby pana far.iřc kčxUmč ob;
tčžowal? wždyť wak gesslř k smrtť nepracUgč!
Farčxť.
Z wlastujbo wnuknurj :dřťchcišjm

wňš anssrjwir,

mage o tom žprčxwll, žc posto:

nčxxao.ite. Bylobo

poždč,

kedobyste fobč

tcxprw

tuť

a k majé plalnosii,
knřše

žčxdal,

kdxažby

dUssr, gak iejkňme, na gažnku byla.
Domkčxř.
Tčxssčlkxych se z tohoto neoče:
keiwaného nawsssjwenj, kdnbo pčm farňř nedu:

žiwcňm ztracrué ,:,řrawj darrm Uosjwal.

Faraiix.

ijbw

fcxaž rřcš Ořjliš od dU:

chownjho pastýťxe požadowalo,

atxy ;drawj gako

hieičleU dčtom

Ž)ťrš.xrol!ťrsslnt sc

ro;n.issrri

mčxl.

wssak orori Prawdč ani Uroti pokořr, kdnž fe po:
chlUbij,

žc se mč lo

šačasio

nrdužiwúm zdrawj stčncst.

Oosslčstčlo, atxnch

Zdrawj

ale lidskč,

gcst dwoǧnaisolmj, totiž dUchownj a tčxlesné. Tč:
lrfné lék“aťxlima wlastnj opatrnosii porallčsm;
o dnchownj

wssak

ždrawj

Uossech xnč swčsxenúch

owčiček dlr swédo powolainj Uéčowasť mUsjm,
a dle mošnostč pečqu,
Oixi čemž se nxi, cldwxila

Bole!

Uc žsxjdka powcdlo,

že gsem hoǧrmm
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dUchownjho nednhn,
afpoň

i tčlesUý gestli nezapudil,

snesitedlněgssj UčiUil.

Domkúř.

Co tjm pčm farúť mjnj, nr:

chúpčlm.

Farčxř.

Daufčxm, že sobě brzo porošUmj:

me. ZkUssenč: wčc gest, že když dUssc onemoc:
nčla, fdyž gi zčxrmutek, ljtost, k,dnčw, přjlissné

starosti kormantj a bauřj, zwlússtč wssak když
na swčdomj něgakě břrmeno ležj, že itělo chřadne,
a Uedužiwj. Posstěstjli se ale nčxm, abychom
odstranili, což dUssi nepokogilo, wygasnjli se
trUchliwú !Uhsl, oblebťjli se ztjžcné swčdomj, pak
i nedUžiwé tťlo okřege, a býwalého zdrawj

nabude.

Domkúť.

Přiansstjm, že se to lékařer

welebnc“mU pčmn a giUým knčžjm Uěkdy podaťj
zwlčxsstč U pobožnůstkč:řů a slabých dUssiček; po:

chobngi wssak, žeďy se na mne hogenjm cti a ra:
dostč dodčlal.
Farúř.
Nť pťčgde na zkaUsskU,kterčxž ne:
profpčgeli, aspoň sskoditi nemňže.

Domkúč.

Přiznatč se mUsjm, že kté

ponawržené zkaUssce té neymenssj chUti Uemčtm,
pťedšwjdage, že z loho m“c dobrého nepogde,

a protoby mi w hod bylo, kdyby sobč welebný
pém prsaU zbyrečnč nenamúhal, a mč odpowj:
dčmj Uspořil, kterěžby mi pro tjhotn Ua pljcech
welmi obtjžné pťichúzelo.
Farč:ř.
Wždyť pak nessťastnjk, genž do
wody UpadnUl, a UtonUtj kobčxwčmj mú, čeho:
koli, i wetchého rčdkosj se chopj, w té nadčgi,

že
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pomocj

geho z nebežpečenstwj wywňzne!

m

Pročbyste fe wy ždrčchal, skUtečnč gsa i nebez:
pečnč na tčle i dnssi nemocen Upřjmné rady
Uposlechnauti, kdežto možněe wčc gesi, žeby pro:
spčti mohla. N dedmež tomU, žebych nic wal:

Učho poraditi neumčl, aspoň sobč pak wytenkati
Uemejte, že gste prostřřdkcm opowrhl, ǧenž wčxm
fnad k platnosti býtč mohl.

Domkč:ť.

K platnosti aneb ne;

tedh

welebný pčxn sčun pochybuge, žeby co radaU swaU
U mne poťjdil.

Farč:ř.

Rowně pochybUge o Uzdrawenj

fwčho nedužiwce i ren Ueyzpůfobilrgssj lčkař,
když fe gemU Uemocný swým nedUhem nč:ležitč
ns:chce fwčťčti, w pomoc geho se nedowčřUge, a
proti geho radč gednčx.

Domkě:ť. ij

lussjm pan farúř na mne

Uarčxžj, že gsem sr toho letkwč:ťnjka, dryě:čnjka,
gegž mč nčfdo pro žlost na krk poflal, brzce
zprosťil, a gemU se ž geho pomoci dřjwe podě:
kowal, než mi swými prňssky a břečkami do

hrobU pomohl, aneb mne ožebračil.
Farčxř.
Mťl gsem wč:m to skUteťnč a
wssjm prč:wcm za zlě, že gste radaU a pomocj
tjm pro swaU způsobilost a přčččnliwostna slo:
wo wzatúm lékařem opowranl,
kterébož scsřra
wasse na mč pobjdnUtj wám kU pomoci powolala.
Domkčxť. Nemč:m komU za tU nežúdanaU
flUžbU co dčkowati, neb mne o nčkolik rýnskxšch
chudssjbo Udčxlala; ano mUsjm doložiti, že mč

po tom hůře bnlo.

3::
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Farúť.

Začasto se přčhňšj, že po Užjwú:

nj Uodanúch léfú nedUžčmcowč nančc býwei, což
lékaixowč důkazem,

že lék aUččnkUge, a

Učxpotom

swaU platuost okúže.
Domfúče.
Gestlč tobo, ko.xožho Užjwal,
ze fxrčta nešprowodj. Nrnxňm w lékařc dUwčr:
nostč, nrb gsem oččtý fwčdck lolw byl, co wogú:
kú w nemocnčcjch pro nedbalost anrb nchmčlost
lékaťxň padlo, che
fnad, nežli nrpixčxlclskaU

zbranj.
Farňř.
Wssady kaUkol mezč Ussenčcj, a
núranmě bl,)stefe w úfude swěm přenéchlil, kdy:
kxyste š tobo, že ten aUeb onrn lékař potixrbné
Umčlosii a pilnosii nemei, onwlnaU šňwjrfU Učť:
nčl, še nrnj řčxdněho lékaťe na swčtě. Gň afpoň
pamčxrlčw gsa n:xyčxknutjSčrachowa:
Cti léleaře
pro potidebU, nrbo i qeg stwoťčl Neowwšssj,
(98, 1.) aUtoččsstč swé beruk nčmU, ledož nčga:
kaU nednǧčwost w sobč cjtjm, a rady gcbo bca
dlčwčxssorixjm, mage ša to, že poněwadž od přcd:
stawrných fwýclř za lékařc Ustanowen grst, tomu
sc wUUčťl, gakby sr Ucmocným pomčxhatč mčlo,
protož

že se mU

swčxixčrčmohU.

Ll byťby

léky

grbo žčxdného aUčsnkU nrmčly, aspoň sobě předx

stjratť nchsim,
k Uža.samrnj

že gfem črho šancdbal, co fnad

mcemU slaUžčtť moblo.

Domkňř.
J gx“tlékU Užjwéml, ačkolčbych
w brřxlo lhal, kdylxych zasteiwal, že po nčch šna:
nlrnťlé Ulrl!črnj cjrjm.

Farňsx.

Smjmlč wč!dčts,co to ša léknťgsaU?

Domkaiř. Proč ne! u

Přcswčdččw fo,
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še teU tak fchwňlený pan lékať řemeslU fwémU
sspatnč rozumj, uposlechl gsem rady gčstěho žnú:
mčbo, genž mne k tomu měl, abych nčkoho po:

slal š wodau swau do Darebňkowa k poho:
dnému,

tcn že ncxospjsse Uhodne, gakby se mi

pomohlo.
Farcisx.
TUť to meime; čd Ořewrěccrnosti
iidskai! Učený, rožssafný lékať důwčxrnostč nena:
gde: a rafowi, genž snad anč namrclxčxch léččtč
neUmj, swčřj se žčwobytj! Této possrtilostč Ur:

bwlboch fe do wňš nadúl. nu SUďle súm, grli
k orawdč podobno, aby nčkdo nešnaǧc nrdnžťw:
ce tcoliko z gel)o moče Uhodnauti mohl š bešpe:
čnrstj, co grmn schúzj? a gafěc pomoc Urwpři:
mčřenčgssj? kdežto hluboce Učenj lékařowé ma:
gjce nrdUšiwce přrd oččma blaw fobě nalčlmaǧj,
atxo br;prčnč Určirč moblč, w čem ,Zňklad wnitř:
Ujl,do UrdUbU stogj, a čjm nUl odolalj!

Domkňř.

Zaěasto

fmxostúčleowi naxoadnr,

načbn si co Uenhlanběǧč Učený parukňč

čx.nťne:

ponmslil. Q tom wssak pohodném ǧdc powčst uo
Farňť.
Ze lťdi za blčlžny xmi, a ž geǧťch
Uw;olň tr.iwj; alr Ua nčm se staré přjslowj:
ǧak nabyto, lak požbyto b dostatečnč oswřdču:
ǧr; nrb gak mi powčdomo, Uťfo:ť mU Urstačj
Ua chlastcinj a hcxoťenj, co Ubohúm lrl!kowťrnúm

lťdrm ljm swým tak na;waným

doktorow.injm

wwdjrň, a proto w dlnbčxch wčxšj, a Ua nčco
posioxlaiwú, o čxrmž banba mluwťli.

Domkúř.
ným

léfařům,

Pan farčlř Uadržugr sstUdowa:
a proto

U Učxǧ za Uťc nrplatj,
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e

komU se toho darn hogenj bez wytlankňnj sskol,

a snad důkladněgi, než těm nedonům dostalo.
Farčxř. Mé prawčdlo gest: sswec ať zůsťa:
ne U swého kopčta, a pohodný ať na nednži:
wém howadU léčj, aUeb hox zakolj a šwleče,
když nenj giné pomocč; ale ať nechň. lťdj na
pokogi, gegichž přčrozenost ččli natura od howad

welťcr nošdjlna gest. Pčm Bůh swé dary po:
diwnču siee rošdal,
a proto ne zťjdka Ua
tom aneb onom člowěku zopůsobčlost šhledňmex,
giž bychom se nebylť n.adálť. Sččm znélm fe:
dlčxlea w lčternjm Umčnj zcela nežběhlého, genž
žlomenečdty wýbornč hoǧštč a wymknmé andy
dobře narownati Umj. Dčxli se wssak na ho:
genj wnitřnxjch nedUhů,.

giž koss: plelex„ a hrocu

baťům weydělek nadhňnj.
Domkciť.
Gakoby žňdný gčný, leč kdož
w lékaťských sskolcich fedčl, wwskaumati nemohl,
gaké wlasťnnostč magj bylimn, kořjnky a giné lé:
kařů.m sr hodjcj wěci,l a k če.mu se polčebowaú

dagj.
Farčlř.
Znčxm fúm nčkolčk sprostý,ch lňdj,d
genž se newssednj bylčUářskau znélmosťj honositťx
mohan, i těž w té aUeb oné nedužčwostč čascema
welmč pťimčřenčx poradčli Umčgj. Tato wssak
gegich lékařskčx Umč!lost: Ž.cst na wčlssjm djle!d ge:
nom xoowrchňj,l galeoz knfň,
Uegťsřčxx,a sspatmče

sobč zdrawj ažiwobytj fwěho wčlžjp kdožese tčm:
to domnělým, samorostlým lékařúm swččj, neb
kobňwčmj mč:, že pw. nepgwčdoxnost wnitť:
njho Ufpořčxdňnj těla lidského ae pro nedostau
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tečnaU znúmost aUčinlťwostť podaných ljků ge:
mU do hrobU, ačkolč proti swé wůli, pomohaU.

Domkciř.

To též nenj nic neslýchaného

U tčch pčmů lékaťů, š swým doktorstwjm fe chlu:

bjcjch, že nrmotornau

radaU

a přewrúcrnýmť

prostřrdky nrdUžiwce zr swčta zprowúzegj, genžlxy
fnad bez nich a bez gegčch letkwarů bpl okťécl.

Farňř.

Rechci a nemohU zapřjtč, že nč:

klerým léfařům bystré oko fchúzj, abw nčxležitě
wopčxtrali, w črm nedUh swůg žčxklad měx, a že
pro tU přjččnu nrpřčměřrných prostředkň se chčxpa:
gj,a tjm samým pťewrčxccnčna nemocném lěčj:
rožbodněte ale pčjteli! byl:liby lo řčxdný úsUdrk,
kdyby nčkdo proto, že ten aUeb onen tkadlec
přjše pocUchal, a kažů nadčlal, zčijrkU z toho
Uččnil, že nenj tkadlce k nalezenj, genžby kUš po:
ctťwébo pkátna zhotowťtč Umčl?

Domkňř.

TomU bych zomle

pomohl,

kdybych zdrňw byl; neboť mnč Uesoylo třeba
za swaU tkadlcowskaU preici se stydčtč.

Farúř.

Gestlč tedp nčklerý lékař w osse:

tťoweinj swěťených nedUžčweů Urdbalý aneb lrh:

komyslný gest, a při předpčfowňnj k Uzdrawrnj
potťebných prostřrdků Uepowčxžliwý, kwapný bý:
wčx, a tjm famým se fnadnč meylj: zdaž z toho
nčxsledngr, že bychom prčxwo mělč na wssecky
lékaře zanewřjtř, ǧimť pohrdati, a aUtoččss:č swé
k pohodným, olcgkčxřům a k babcim brčxrč, když

se roznemůžrme? nu Cti lékaťe! žnowa opětUgi š
maUdrúm Sirachem; čest a wňžnost žaslUhUgc
lékař, gestli se Umčnj swčmu ťčxdnč naUčsl, tťe:
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baš by se mu každé hoǧenj nepowedlo,

což ča:

fem Uemožxxé býwci. n Léfařský Učenec slyssj
we sskolčxch, co nrosiowtltnřqssj lékaťowé a žpy:

tatelé přjrody od starod.iwných čafů až do télo
doby U nemocnúch ZkUsilč, qakýmč šnamrnjmč
ten aneb oneU nrdUh kpoZneinj fe dxiw.i, kleré
wčcč w psejrodč khogenj sr hodj, gakei wlast:
nost ěčli aUččnlčwost grgčch; w kterých přjpadUo:

stcch, a w gaké ijře sc kUžjwčmj podčxwati
magj.
Y na čemž přč boqrnj wnčtťnjch aU:
ražů

welmi

Umoho

šeiležj,

UaUčj se léť“aixskýžčck

skrze pyth
ččlčanatomii žwiti, gak to wnčtř
w člowěfu wyhljžj, ǧaké sooǧrnj erži aUdy, žč:
lamč, swěcly a žčlwamč sr nacheišj;

kUdy pťjstup
kwnčtčenostj rančné, abo fr qj xooruohlo; o čemž
Ž tčžkem ze sta rafú gedčn nčro důwodného wj,
a proro Ua člowčku Uxa UaUhě ždařbůh lng.m
Llno ncgednaU se ǧťž sblédalo, že pobodnj Ua:
xoyflč gfaUcc nedUžiwým howadúm,
;wlčxsstč
ošhřčn.dým koňům grd k požchinj dčlwalč, lč:
dem též nemocným ǧrdU podúwagj, a tjm člo:

wčfa uždrawrnj ldledaǧjcjhoolrangj.
Domkňť.
Toho sobě pobodnú žDare:
běckowa žaǧčsié Urdowolčs, nrb gsem trochU toho

grho prňsskn Užjwal, a š poslaných bylinek od:
war pčl, tobo Uromcnssxbo wssak šnamcxnj, žeby
w tom grd byl, ncšnamcxml, ačkolč wwžnatč mU:
fjm, chrčlč prawdě fwčdrctwj d.itj, žc po tom Užj:
wčxnj žeidněho olxlrl!črnj wuitienjch

bolestj aniž

zmenssenj mdlob na sobč nr;namcnňm.

Farúť.

Smjmlč fe podjwatč, ro to asi
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za zbožččko gest, gjmž weiš ten zlopowěstný po:

hodný podělil?
Domkúť.

a odwar.

Tamhle na stolkn ležj préessek

Farčxť.
(Nabral prč:ssku na maljček a
kdwž lo gažykem okusil, kraUtil hlawan). Ztoho
nrmčxm rozmml, co to za prčxssck gest. Re brz
důwodu se občnoúm, že w nčxm ǧedu pťčmjsseno
gest. Chuť gest sladkai a fpolu zahořklčx, bělostj

se grdu podobčx. u

Domkúř.

Gste na omylu; ged w tom

nenj, sicbych po užjwčmj we wnirřnosirch bolrstj
zUamenal.

Farúř.

Gčž gfme doma!

nrnj to nčc

gčného nežli hořkci sůl Ž natlučrným cukrem fxnj:
sscnčx. J ten ssibal! gak zchotrale umj lidi zpe:
nčz ssumowatč. Mnoho:lč pak fc mu za ten prci:
ssek platčlo.

Domkčxř.
Nemeyljm:lč sr 1 zl. Z0 kr.
Farčxř.
N ša tuto snxjssenčmxnakrúgc:
Uých kořjnků a ljstrčků?

Domkčtť.

Dwanúcte ǧrossú.

Farei ť. Y poslowi fe tčž šaplatčti muňlo?
Domkňť.
Ncchtřl rýnfkým od ccsty fpo:
leogcn býlč.

Fareiť.
Trdy gste pťrš tři rúnské zbúh:
darma wyhodil; ncnjli to š hřjchrm?mu Snadlč
na zacpňnj trpjte?
Domkňř.
Nž přjlčš často na potťebn
mufjm, a tjm famým wždy che slčxan.
Farúř.
Tcdy wčnn Daredeifowský raš do
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brobU pomocč obmewsslj, aneb

protč wůlč po:

méchň, ncxb ačkolč w lékařských prostředcjch sspatnč

zbčblý gsem,
a cUkr,

předce o tom wjm,

ačkoli k fobč nepatsxj, žiwot

a tjm

žr hoixkú sůl
obmcělečUgj,u

samým wčml w tčchlo piejpadnostrch na

žéchUbU gsaU.

Domkúř.

Možmi,

že wrxlebný pčm fe

w tom nemeylj, nemohU wssak za cizj prohlaU:

pt?nj.ru
Farú“ť..

Můžrte,

a protč žiwokďytjswémU

se prohřessUgrte, když radw a pomocč U tčcl!
hledéxllte, genž wňm gj Uděliti nouxxxěgj, sěmi

wssak pohrdúte,
S

těžkrm

grnžby wúm nryspjsse pon:obli.

bystc seeidnémU lékaixť ša gedno na:

wsstjwenj a přčmčťeUých léků podčmj che byl
mnsil platitč.
Domkň ř. Prawda sice, žr lékařž mčsta
za prňsskd

a leilnďťčkU břečfy co žlnč odporUé

gak téš ša ansstjwenj

grnom dwa

rúnské

kplacrnj
wymčxřil; ale č tčch Ua wěky sskoda,
když lékey kplatnostč Ueboly.
))Lllc ǧak pak wčxm mcdlc proswětč mobly,
když gste ǧčch ncxužiwališ a sotwa gste erdi:
ciny Ua gažwkU ok:lsil, gč na šrm wylčl, orň:
ssek wssak olenem wybodile u ožmala se osobččka
ncdužčwce obslUl!Uťljrj.
))Zaraš, a mim sr do řeči nrpleť!š obořčl se
Ua Uč žlobťwč Urdnžiwcr, a Oaf mjrnčxgssjnx hla:
srm kfar.iseowi ieckl: ))Llť poluk.i podobné oc:
poruostč, kdož wssrckU clduťztratsl, wcnmčx se ale
střrwa

Zbausečla, fdp!ž gscm

si té Uad žlUč hoř:
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čegssj bryndy zawdalj, a ktomu. oreissťU přllťwox:
nčl, z nčgž odporný smrad sscl.(e

Farčxř.

ijto

přenúhlenjm, že gsťepo:

dané léky znťčil, sspatnč gste sobč poradil, Ueb
dle mého nahljdnntj bylh wassemu nedUhU přs:
měťeny.

Domkňť.

Wždyť pak gich wrlrbný p.in

nrokUsil, ba anč newiděl!
Farčxř.
Z palché wassj řečč hňdňm, co
zač byly, a z črbo zňlržcly. Trpké wěcť oby:
črǧnč srsl.inblý žalaUdrk zabťjwagj a twrdj, a
k tomU ten Uro hořkost odporný odwar slau:
žiti :Učl. Qnen protiwnú prňssek wssak žčxlržrl,
nel:urwljmlj se,

z rožrmleté

čjnské klilxx,),flcr.iž

choe, a wnčtřnostť sjlj, anrb snad z rhabarbarť,
genž sice pro počisstčnj grst, žalaudku wssak
prs.xsxšxjnoň.d

Domkňř.
Kdyby to gen tak osskliwaU
chUť nrbylo mčlo! m
Farci ř. Bnl gsle Ua woǧně, a fnad tobo
w nemocnicjch

očťtúm swčdkem, gale xxaltšdoǧččowé

mnohému i dňstoǧujkows prostřrlcxnml a šanjcr:
naU ruleU anrb Uobu odňali, aby nm šiwobytj
zacldrňnili. Takowé odřjšmltj potřebnčho aUdU
šaǧisté nrchlltnň, a pťrdcc fe tolmx chdllžiwec
podrobuǧe, chceli déle žťw býtť. Llwňm ša tčxžfé
přichňšelo nčco Uechutného špolknallti, po črmž
wňm nynj o mnobo lčpe lxýti mohlo. Nesto:
djtr:li fe nonj za swaUrošuxaZlcnost a possetčlost?
Tobo Osňssfn od pohořnébo si wnžxidňln š tjm
auxm,dslrm,

alxoch bo erclmosteuffáax.xll

allřadn
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předložťtč mohl na důkaz,.gakého podwodU fobě
trn ochlasťa w Darebňfowč dowolUge, a aby
po pťefwčdčenj, že lidť, ačkoli pro gegťch Ueroz:
Um, olerxidň a hUbj, slussnč lepotrestúnj přčssel.
Domkčxť.
Načle powňžťtť, co gscxmža

to prněž wydal, a ty magj býtť gako wyhozenye?

Farúř.

Snadli

hodlcile tohoto ssikxalského

prasskU wyužjwatť,
kdež gfem waš přefwčxdččl,
že wam pťč nynčgssjm zrslabenj skurrčnč zčchnbný

gest? Q lčdska prrwrúcrnosti! Wyhodil gste leb:
kowažnč rož waš postlnčtč mčlo a mohlo, a od
toho se odlaUččli ždrxihěxle, což wúš nedlch horssj

čin, a wňm tak řka hrob kopatč pomčxhei! TomU
swolčti Uemohu, lečbych weiš bršce na mareich
mjtť chtěl, Uačež Uemňm pomysslenj
eMčUc zde

dčbčmrkšOněčjm U hlawy, smjmli fe plútč, ro
w něm geste?

Domkeiř.

Něro múlo pro Uhassenj žjzně,

gcxnž nme hrozně Uxořjwú.
Nač mu slUžka aUssklebUč do

Dwa

řečč skoččla.

meišy pčwa od ledU ža půl dne wyšUn:

knaUtť, to grst snad nčco mčxlo?

Domkúix.
Klepno sslčxbetmi! co wčmt do
toho, čjm žjzeň sobč hasjm?
Farčxť. Každý wčxm to za zlé mjtť mej,
lcč wúm fmrt přege, že žalaUdrk swůg UastU:
žugele a rozbaldňuǧrte, fdežto bysře se chcctelč

okixitr,ooǧebo zahrčmj a otUžer staratč měl
Domkciř.
Pčwo sjlj, a múli dostatečně
chmcxlll, č ;ahiejwei.

šareiř.

Každé pťwo, leč přjfadamť gčně
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wlastnostč dostalo, quěkčUge žalaudek, a sice
sladem smýmd Pigelč se ale studeně, a geli
z meila, tUť teprwa žalaudek rozbahňUge. Kam
pak gste tedy člowěxče!rozUm dal, žc takowúch
prostředků Užjwňte, gčmčž se neduh wúš zborssiti
mUsje? Cbcetelť okřjti, aneb aspoň pťjlčssný, tč:
lesnau fle
hubjcj průgem
žasťawčtč, meite
nesolenaU poljwku z wymačkaných krmo pjtť, lčlo
w teple drželi, nastuzený žalandek Uččjm teplým
často obkleidasč, a tr.ipjlť weiš přjliš žjšeň, genž
fe po aUplawicč žhrukxa ošúwú, mňte gč hasse:
nau wodaU, a to skrowně krotitč.
Domkciř.
Ncnj mč owsscm do smjchu,
alrj směssné grst to, že woda tam hasitč mú, kdež
Uehoiej. Kdo to gak žiw slyssel, že se woda ha:
sitč může.

Farčlť.
chUtj

wassj

N gei bych něcpodobnč š
sprostnostč

cclau

se wwfměald Neřjkňwai:

melč zčmnjho časU: dneš tam mrašowý wjtr
fUčj, až to pňlj? Y skutrčnč podobú sc auččncle
tťeskuté žčmy onomU, ǧegž obcsl pčxsobj, Ueb
cčtjme na aUdU ožuobeném swrbčnj a pčxlcnj.

Woda wssať studcuei, ǧrxxžby zcmdlenému ža:
laudku sskodila, hasj se neyaUčiUliwěǧi řrťawým
ul,dljm, kdož se do Uj lexhne, klerčž uhlj wodě
stndenostč odegme. Té si šawdepte, když fe w.im
pjtč cl,dcr,a to gcsstč mjrnčx. n Tuhlc ale Ua stolčcč
widjm púl silenčce wody, ždčc se býtč odst.ilei.

dGest wssak od wčlxopala
doložčla olxslubugjcj žensk.i.

Farč:ř.

kaUpeUčxe u

Wěrulč pak? che bych ro;UmU
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wr Uniš byl hledal člowťčed! Nřnj třeba, abyste
k pohodnémU pofjlal, bh wciš ža drahý penjz

doraščl, když fčxmna swém zdrawj rasugete..
Domkčxř. Zawdňm si po trossce leoťalky;
abych fe posilnil, když na mne mdlobn gdau.
Farčxť.
Nemohl gsťe si přewrčxceněgssjho
prosťťrdkn k posile wnmysliti nad sprostaU ko:
řalku pťi této wassj chUrawostč. Pochwňlil bych
wňš, kdobyste žegdljk starého dobrého wjna byl
soťxč faUpčl, a gc po

čústkňch na

žpůsob

lékU

k posilnčnj a zahřčmj mdlého žalaUdfa pčl. Ko:
řalka wssak negen š wsseulčgalťýinťsskodnými psxj:
fadami chwstňna grst, wssak i bčž psxjfad wrlťce
sskodj, Uxňm skutečným gedem, nrb pod nj fr ža:
landrk scwrknrž Uonitsenostčdse oprUdj, chnť k gjdlu

odpadnr, žjšeň fc rošmňbň, a budeteli gj stUde:
núm piwem hasiti, neomylnčx a Za krňtkau dobU
swnrm smrtč bUdete.
:aTo gsrm mU giž ťxcxžpočtukrcite do

Ussj

cpala, za to ale Uotnč hUby dostala;(( žalowala
služka.
Farčxř.
Grst to f Zlosťi, a spoln k po:
litowňnj,

že Uxuožj lťdě, když onemocnčgj,

srdcxčně

sicr šdrawj a prodlauženého žiwobytj fobč přegj,
a předce fcx tak chowagj

přcxwlxčxrrnýchprostřrdkú

Užjwagjce, gakoby frbc co nrydřjwr Usmrliti
obmeosslrli.
Byťby powolaný léťař wssrcky
smysly

febral,

Uodal

mnobolč

a

tčch

nrypsečxllčťeučgssjch lékň

to ponxňžc a ponwci Uxňžč,

fdož fe na qrbo obrau

radn nrdbčx,pixrdlošené:

ldo lékn qak načxjžrno, se Uchžjwú,

auo i Zau:
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mwslnč anrbo z nerozUmU na tom fe bořj požj:
weienjm wčxcj zéchUlmých a přjsnč

lékař Umčlostj fwaU pracnč
pčxedce, ledyžd š

žakeižaných,

wystawčxle? Ř

nedežčmcem

hůře

ǧest,

co

N

a býrč

mUsj, a kdjwžna trest pro nrposlUssnosta nrstřjd:
most bolestně skončx, grdčné lékařowč wina se
přičjtčx. ))Tkll že tomU nerozUmčl, omylně na
nelxožtjkowť léččl,e: wůbec se na potUpU newin:
ného lékaťe rožtrUssUge; o tom fe ale mlčj, gak
fc prolč Uaťjzenj lékařskémU swéjnyslnš gedualo,
a čjm se aUčinek gebo léků w nic obr.itil. an:
ssenostj potwrženú prawda ǧest, ždena hixbitowecip
bez počtU lidj odpočjwčx, genž samč sobč hrob
wykopalč, a sobč tam psxed časem pomohlť, a sice
tjm, že se w swé nedUžťwostč přewraicchě zaclw:

walť, aneb nepowňžliwým
byli, genž do nčch lrdaco
zholxssťti mUsil.

Wy

domúcjm po wňli
cpali, čjmž nrdelh fr

čloroěče!

Ua nmU

ixrč ne:

pozorUgete, a hlawU ke šdč obrarUgete na šna:
menj, že wčxm lnéc fprawedliwň domlnwa ne:
cbutuei. Z čchož ščijrkU činjm, že ncx ménč
na dUssč gak na těle ncdežťwcem ǧste; nrb kdo
solxč raditč Urdň, a grnom fwaU blawaU a nčx:
rUžčwostmč fe ťjdj, trn dnchownjm zpútobrm grst
ncxmocrn.

Domkč:če.

Přjlčš ǧde na mne spauj, ge:

mUž se Ubrňniti Uemobn.

Fareiť.
po wyspňrlj

Spčte tedy, a pix.ilbych, abyste
lm tčle č na

dUssi oksxéxl.
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Qddělcnj čtwrtě.
G loychowa“nj djtrk.

Mage

farúť po chwjlč, a žúdaǧe whzwč:

dětč, dagjlč si manželé, o nčchž hned z počcitkn
ťeč byla, po kťesiansku pofoǧ , zassel si k nim,

a bned na prahu
z wčxš radost,

weselc zwolal:

Dneš

lUčUU

nrb gest U wěcš tčcho, gakby žč:

wě dUssččkodoma nebplo, kdežto onrhdy uu

Sansed.

Pčknč wjtaim welrbnébo pěma,

o to wssak drosjm, aby se něcm to hrUbé pro:
wčnčnj, gehož néchlost a nerozmn půwodem byly,
odmlstťlo, a na pote.xpu nepřčpomjnalo, neb fe
oba žcž to stydjme.

cha.

Ponjženč welrbnénm pčmu za to

rUku ljbeim, že swým nawsstjwenjm a zprostťcd:
kowainjm tomn nassemu pohorfslčwémn kočko:
wčmj konec Učinčl, a mezinňmi pokog whgednal.
Fařúř.
Mčxxn ž toho radost, že moge
pastýřsk.i rada wolnr“ho mjsta nassla, a přécl
bocld, aby trn domčxcj pokog trwanlčwosť lnčl.

Sansed.

Bnde trwanlčwý, aspoň ža

scbe rnčjm, když genom manžrlka gašyk ža žnbh
držrtť bUde a mé slowo, m.ilč crnU a weihU,
platťtč nrchú, což po tčch několik dnj swčdomťtě
zachowala, gak gj k chwčxleswčdrcswj deiti mUsjm.

,Žena.

N když můg manžrl bnrd se hnč:

wrnx nrkohaUtj, gestlč w črm pochwbjm aneb
co prohodjm, co gemu chnrnatč nechce, a když
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dowo!j, abnch fe we wčcech hospod.iřstwj nasseho
se týkagjcjch ozwala.

Sancd.

MlUw! ncUposlechnUl:lčgsem

twé sxrči, kadyf; gsi mne

wčrra

od kaupť toho

wepťjka žrxižela?

ena.

Bola a gsem tomu Uowdččna,

že gsi na mé slowo dal.

Sanrd.

N to Uroto, že gsi dostatcxčnúch

přjčin bez křjku azlosti Uwrdla, proč k té leamoi
neradjš: lexdežtobosr naopak bolo stalo, tdyby

gsi sobč tUan

blawičfn ǧak gindy byla posta:

wťla, a Umr pieckřičrti Usilomala.

Fareiie.

Gcnom fobč wybowte, milé lč:

dťčkne, aby swatei swornost dny žťwota wasseho

sladčla.

Sansed.

Deož Bo,že! aby tato kxúfnei

ctnost, m.xnžrlfké sworwostť, mcilo posUd nxim
zUčxmň, w přjbytkU nassem fe Ufadčri chtčxla. Po:
chybugi wssak, že si dlmcho U nxiš pobUde. uu
“ Faxeeiř.
N proč o tom UochobUgcte?

Saused.

DokUd manžrlka toho opččjho

mazquj Ž dč:mi nenrchěeuu
Zena.
Ll dofUd sr manžcl š múmč dčxrmť

ra owati Uopřcstanrb
Farxiie.
wogska oroli

DotUd
gcxko dwě Urpčxxircdlskú
sobč siciti, a na sebe znťiwčxdorčx:

žeti chcerr, žňdagjce mjsta opanowati, a nad od:

pornjkem swjtčxžiti, anjli

prawda? ne

Tuť

oxossem sspatmi ěčcka, že manželslú swoonst
dlallbo nxe:.č wňmi bodlrti bude.
Grstli ale
wc mnč swébo Upřjmnéldo pťjrele nzneiwčxte, geUžby
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srdeťně rcid zprostťedkowak,

abyste

žčwč byli, gak na křesťanskéxmanžele

tať“ pofpolU
slUssj, ažeim

dcitelč, aby se wcim rdchowčxnj djtek podařilo:
zcela gčný špůsob Ua febe wzjtč mUsjte, Ueb obm
dwa we swém k djtkcim se chowčmj zhrUba
chybugttr, a sice wy přjteťjčku! swaU přjlissnaU
kčxžnj; wy wssak saufedko! swým mašlenjnr,
a nedci se snadrw rozbodnamč, co U wychowcinj
djtek zú“hUbnčgssjho ǧest, zdalčž mazlenj,

ččli pčee

hnančt fúšrň.

SaUsed.
Ueuj kčxžně, tam

Farčlř.

de

dňwna sleychčiwčim,že kdež

že nenj

bčizně.

Mčlčxčekwssak Pčmčd swatý Jan

žaustšwci: bčtznč nrnj

w lciscex, a že dokonalčl

lúska wen wyhcinjxbázeň. (1. Jan

Sauscd.

4, 18.)

Tomn nerozumjm, a sspatnř

se wpchowčmj powedr, nemagjlč dčtč z rodťčů
aneb

š fwýech pčstaUeuů

ťdécšněx.

Fdarciř.
Magj sedowsscm dobře zwedené,
dčtř rodičů a wychowateloů swých bčltix, ale tak,
gak se osmjcený fřesťan Boha bogj, tocčž že fe
z leisky k BohU strachnge nččeho se dopnstitň,
co by proti swaté, wčxlťBožj bx,xlo, a U Boha
nlčlostčho zbawilo. Gestlť se alc Boha proto bogj,
že Bůh pčestupnjkům swých přčkei;anj trrstrm
gak časným tak xoččnýn: hrozj:x takowčt bčxzeň
nenj fřesťanskci, nýbrž orkockčt„genž dobrotn a mť:

losrdenstwj the
Uenj

dobře

nebeského nrznčx. Podobxnč djcč

žewedené“, gcnž

rodččů swýllch gcdi.sré

proto poslUssno gest, že pro neposlnssnost trest
k obciwcinj mčt; nýbrž

tou gest po křesťanskU wyď
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chowané a ťňdně djtě, kteréž fe chrčmj w čem
proti wůlť fwých wychowatelů se přrčinčrč, třež
bašby za neposlussnost trestU se bčltč Uemusilo.

Saused.

Welebný pčm nemň wlastnjch

djtek, a proto gemu ze zkussenostč Ž těžkem p :
wčdomo, čjm se děx Ua dčtcch bUgných anrb roz:
mazlených potťebná poslUssnost whmocč, ba wy:

nutitj.

Farář.

Byťbych neměl wlastnjch dčtj,

pťedce Ž dčtmčxújce a častěgi zachňžjm gak wc ssčolr

tak i gčnde, Uež snad Umohý otrc, a to djm,
že bitjm aneb giným trestem Ua dčtrch wynucrnčx
poslUssnost gcst podezřelú, ano že gesi oprawdiwé
pťettoařowčmj, genž dotUd grn rrwú, dokUd se
lrrstrm hrožj, a brzre pťestane, když z trýžnitcle
che strach nogde„ aneb když se dčtč gcho tre:
stagjcj prawčcč Uhnaurč umčgj.
Saused.
A když Uepowú“žlčwšmamčnka,
ancb nčkdo chaulostiwý ž pťjlissné a newčasné
autrpnosti djtky trestu hodné pod ochrann fwaU
béřc, a Učxsilnč brúnřnjm a ksxikem wymúhú,
aby zaslaužťléamU trestu se wwhnuly.

Farčlř.

Podobné“ Uernjstné zastainj pro:

winilých dčtj býwú owssem sskodlťwé, zwlécsstč
ou, když se pťrstUpUjkům potťrbuý“ a přfmčřený
trest chystčt: trn

alex ch

tenkrčx“te metlau

scxsičxtč

nxú, kdož mjmčgssj prostťed kowé bez aučinkn žústali.

ena. ij

měnč se magj autlé dčxtiholj

bjtč aneb čjmkoli, což zuťčwému trestatelč manč
do rukau padne, Ueb gak snadně zUichw swém
p“lachťut rozhorlch mrzčxků Uadťlati mližc.
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Sause

d.

Tobo pťjčinau býwčr nešřjdka

mamčnka, když metlu přrschowň, a tjm Uraže:
Uél,xo otcr donutj,
aby fe čehokoli k potrestčmj
Uchopťl, nexmilč prowčnčlé djtč brz zaslauženěho
trestU wmoňžnamť. Gčl melle přegť, a rodičům
swňm dxiwno zemťelým za to dčkuǧi, žr mi často
metlaU čerwa bralč, a nj k poslUssUosti dobčxe
Učli. Giž nassi předkowé w prawdč ťjkčtwalč,
žc bsxešowčl mctla wyhčxnj dčti š pekla.

Farňř.

Daloby sr dokňzali, w čemž škU:

ssenost swčdkem ǧrst, že gestli sr mcxtlaU Učxgaký

žlý duch š djtčlr wypUdj, že fc Ue zřjdka nčko:
lik horssjch duchů w nčxg wtluče.

SaUsrd.

Načte odpustitť, že tomu ne:

wčxixjm; a kdybych Učco

podobněho

na

fwxšclj znamenal ,

bn

tj:n

měla

mrtla

dčlrch

chr

na prňci, a dorud bwch sslebal, ažbo se wssickni

žlj duchowé až do poslrdnjho wysičhowalt.
Žena.
Tťebaš bnste Ubobxšclpdětj rjm ne:
rňšnúm trýžnčxujm až do smrtč utlaukl; pakby
owssem i žlj duchowé zmčžrlč.

Saused.

Naděǧč chci búri brš dčtj, nržlč

se Ž rožmažňnky
žiwčlč.

Farňř.

a Ž pxeo.ďstopňssnýmč Ucžbeřxnjkn

Mčxžete sr na fxoúchdjtkcich trwan:

lčwé radostč dochowatť, tieebašx bw mrllo a ǧť:
Uébo hrubébo Uňsťroge k trrsteinj anč nrfpatřčly,
tjm méně okUsiln.

Sauscd.
Fareiř.

Tobn fe žúšraku podob.alo.
Přčrošemšm špúfobrm sr to stciwč:

u dčtj, gesstč nepokažených, gak gsom fe nr gr:
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dnan k Potčssenj pseeswčdčťl. xn Umčl:lč si rož:
ssafný otec léxskn a waižmost djtexle swúch stkati,
na čemž celé wychow.inj zňlržj: zsxjdfa swé

aUtočisstč ktčlefnému potrestčmj brčxtč ledr,
dčti genlU nččebo po wňli neučixlj, nrb
nčǧssjxxxťa pťcxdce platnými
slUssnosti naUčj.

Sallsed.
Faraiř.

prostsxrdky

kdož
mjr:

dčli

po:

Tčch bnch se r.id naUčil žnňti.
Magjli

dčti skUrčxčnčrodiče swé

reidť, a o lo fe oloc Z Uxarkau swým laskawúm

k nim chowňnjm dřjdoe postarali

lnufeǧj:

ten:

kreile býwú bolcxsiné ancb Utržutě poblédmxtj ot:
cowo k tomU dosialcčné, alxh djtč do scxbe sslo,
Uro:oinřnj swé Ušnalo, a ;a odpxxsstčnj prosilo,
by žafe Uražruébo

Sansed.

otce sol.xčxUdolxřilo.

Podolxné djtč xUUsilobyž giné

lčxtko ťxúti, nežli můg siarssj rožpUstilrc.

NřohU

fe mračili gako ssfarrdú den, a brankalť gako
mrdwčd, nic to na plat, leč fe Uaň r.ino sypagj,

pak trprwa krolnr.
Farúse. To mi na dúkaž, žc cblaprc gcst
ǧiž, gak sxjťňmr, ollUčrnú, a kxitj pixiwoklú, a že
gsir ldo mjsnčxǧssjmi prostsxedkp Ooslussnosti Učilč

zanrřbal, a wnclwwúwúnj Ž bitjm žačal.
Zrna.
Bitj grst U mého Ulužr, kdwž se
nřco Uo gcho wňli nestanr, wždy to prnonj
a sooslrduj.

Fareiť.

W tom, pťjtcli! žbrnba chybU:

grtr, a nrdiwtr sr pak toxUU,grstli djtfn wssrcku
lňsiu k wčUU štratj, ano Po;nrn.ildla w srdci Ua

wúš, swédo nrmilossdnébo trýšnitčle, zanrwran.
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Léxska plodj lcisku, žnj staré přjslowj.
Chcetelč,
aby dčti we wčxš swého otce ctčly a milowaly,

dixjwe wc wčxǧ Upťjmného, ge oprade
cjho otce poznati mUsegj.

SaUsrd.

ij

mčlugj:

fe dostatečněoswčdčugi

ne genom tjm, žr o gegčch wyžčwenj a o slUssně
ossacenj upřjnmě se starč:m: Uýbrž že zwléesstně
a wssemožnč o to UsilUgi, abych ge dobťe wy:
chowal, a z nich Užitečně aUdy towaryšsťwa
lidskčho whcepowal.

Farč:ř.

Ceorm, aneb gčným hrubým nčl:

strogem se to nepodaťj, mnohem alc aUčinlčwěgi

lčxskau,poshoijagjcj

dobrotiwostj, kterúž gest

trpčliwň, nečinj žle, Uezoauzj se, a trpčliwě ťekčl,
až fc dobsxe mjnťně předscwzetj podařj; gak
o lčxfce kťcfťaUské Nposstol Pčmč swatý Pawel

prawj. (1 Kor. 18.) Nno může každý wycho:
watel djtrk bez nňsilného slow kraucenj š tjm
těž Llposstolem

řjcť: Kdybhch

lčxsky Uemčl, Učc

mě wychowčmj djtek neprospjwú.

Saned.

Tommo swědectwjUefmjmna

odpor kxýti, že ale opččj lčlska k djtkúm hůře,
Uežli přjsnost na sskodU gest, patrně widjm na
swé manželcr, kterčxžby rožmazleněmu chlapcowi
pomysslch Udělala, a fnad ž lčlsky k nčmu po:

slrdnj krůpěg krwe wycedila: a pťedce gj měně
poslussen gest, nežli mue.
Fareiř. Přigde též na wassčmanželkU po:
řňdek, a hodlňm gj požděgi pro to gegj mazlenj
do swčdomj mlUmitj. Wčxm ale knelibostč ožmi:

miti

mejm,

že z té powrchnj poslussnosti
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swého fynka potčssenj mjti nemůžete, když po:
wěcžjte, že poslUssen
nýbrž z bčxznč trestu.

SaUsed.

gest ne

z lčxsky k wčlm,

Když genom sr poslussnost na

dčtech wwmňžr, ať se preysstj, oded

Farčxř.

cbce.

Toto wasse fe wygňdřenj nenj

wassemU srdci anč wassj hlawč kr cti.
K wý:
straše wčam powjm nčco z Udčxlostj swého mla:
dého wčkU, když gsem w Praze na sstudčjch
byl. wu Dostal gfem se za domčxcjho Uččtele k ge:
dnomu mčssťanowč, genž wzhledem fwé pořčxd:
nosti, horliwé nč:božnosti, a přťčťnliwostč giným
za pťežlelad býtč mohl.

powahU

Měl

rossale lU sskaredaU

do fcbe, že se sstjtil

otcowskau

swaU

lňsku djtkčxm na gewo dčxti ze strachU, gak fe mč
fwčřil, žeby si ho snadnč w obyčeg a w lehkost
wzaly, kdyby gťm lúskU okčxzal. Za taU nechwa:

litebnaU přjčinau zťjdka kdh které djtě na něm
pťjwčtiwau twčxť k sobě fpatřilo, anťž fe které
z nich honositi mohlo, že kdy š orcem stolowalo,
neb sčlm pro sebe 8 manželkaU gjdčxwal, a dě:
tcm se w saUkromném pokogjku na stůl strogťlo,
Uikdy wssak to, což toho dne na stůl pčmůw

pťisslo. Snadno k ubodmltj, že geho rozmlaU:
wčmj š dčtmi laskawč neznělo, a obyčegnč w roz:
kazech aneb w zčwowědcch zkrčxtka a szrnč
pronrssených zňlrželo, při čemž se zťjdka zapo:
memllo doložiti, kolik ran 8 prUžinaU se na
pixestUpnjka bez prominutj fhpati bUde. Neby:
loby to tak žčchubný něcsledek mělo, kdyby byl
djtč hned, když se w něčem zlém dopadlo, při:
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mčřenč potrestal; mčl wssak w szkU, žr Ž tre:
stem odklúdal, a djtčli prowčnčlšnm pobrozil:

meiš U mnr anraner,
až gru po chwjlčbUde,
ljfkowfau budeme wrub :šře;ňwati. erčxčené
žňstaln dčtč, gakbo hroxn bol do domu Udeťil,
kdnž sr pém zamračenau twcisejUenadňle Ua prahU
Ž prUžčnaU dosiawčl,a:
)x,psxčchčxžjmeš
wrnbem,e:
cmeb ))dnrš chccme aUčry w pořňdnost Uwéstče
wssemkpolekúnj ;abčmčl. Na přjsný grbo roškaz
ža prowinilce prohlússrný skxmstolčci pťťnésiť, za:
řck obnažiti, a se beZ odfladU položčtť musil, sic
ža šřrňl„nčmj fe rčmo Uowé oadalo, ǧchž se ža
Určitú trxxst Uepoklč:daly. Nťčlnčco obžwlxisstnjho

přč dňwčmj rlplostú gaf rčmo gmcnowal, že po
každé rňnč chwjlkn pomirmUti Urchal, aby se,
gak fe o tom wwǧčxdřil, každň rčma rožležela,
a rjm samým lépe fe pocjlila. Ne žxrdUaUsestalo,
žr

kdož mU ta bčsxickeicldUť napařla,

wsseckw řčti

zpoťňdal, a když se kaožxitfo frpiatýma rukama ža:
siéawalo: ))géa gfem ďanleilo Uic zlébo Uelldčlal;
pcm nčilel doswčxdčj!(( nčc Uebnlo na plal, ned
zkrčttka odfrfl:
Geu se polož, wssak fc lobč
lečxčwdaUrsičmr. Pamatngi
sr, žr gfom tobř wn:
flčxkati pixjsljbťl, necldce mi wssak naoadnauti,
kdo a proč to bnlo. R tresitl odbodlaných se
žastčxwati bylo tolik plarno, gakolnn se oleg do
ohnč lil, a grstli fe osmčxlil kdo, ša Ubohé se
přimlauwati, kobčcwein mčl, že sňm fobč rčmU
Ulowj.
ďDUedZ gsrm si Umjnjl wrub šsee;ali,
pořčxdnost

domčxcj uččniti,(e

grho odpowčd na přjmlmoy,

bwla če atleklrlxkrm

ǧrn nmr

Urmr:
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sskeýte, když každémU za sprawedliwé Učinčti, a ža,

staralé dthy

šplúccti chcť, neb kdo wj, kdybych

k tomU zase časU nassrl.e

Gest to k prawdě

nepodobUč, a předce

čistčc prawda, že gednaU prostřednj synek Uey:
lrpssj mrži ostatnjmč ke mne tťefa se přiběhl, a se:

piatýma rukama prosil, abych mU chlost dal. Na
otčxzku: w čem zawinil?

kem porúžel,

wyznal,

že se š Učenj:

to že pan tčxta žahljdnul,

a se

prohlčxsil, že za hodinkU grmU čerwa wzjtť přigde.
Ne gednaU gfem dčtj, dowčda se, žr nččjm
otcůw hněw na sebe popUdily, a že se gim horkú
lčlzeň chnstčx, což se nr žřjdka pro nččemné pro:
wir.ěnj stalo, sčxm pťed časem pťiměťenč potre:
stal, abych gr tjm mjrněgssjm pokčxrčmjm zd nc:
otcowskúch rUkaU wyswobodil. Kdož se wssak pčm
k trýšnčnj přichystaný dostawčl, a gčx ho Ugissťo:
wal, že gsem žawčnilce potrestal, abych Urozr:
němU púnU mrzUlostč Uspořčl,uhlawaxl klčxtčpro:

hodil: S tčžkem gste se pťedal, neb tak lrestati
UeUmjte, aby djtč za hezleý čaš na to pamatowa:
lo. Ty ale klUkU! meiš sstčstj, že mne pan čnsstrUk:
tor pťedessel, Ueb bych tč byl obebfaU liskowkaU
přemčřil, žrbyš se bwl dlaUho ossjwal.

Saused.

Ten pčxnfe mi neljbj, třebaš

w giných wčcech pťjkladný býti mohl, neb ne:
chtčxlotcem, nýbrž zourným pčxncm swých djtek býtť.

Farúř.

Dobře mč:te, a toho cjle owssrm

dosčchl, ale k sspatnémU potčsser, neb se bo dčti
búly hůře Uež powěrečnj lidé strassidla. Potře:
bowal nčkdo, když fe dčti hassteťily, aneb bUgnč
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fobč prowčxděly, tolčfo posseptati: Pantčxta gde!
oleamžčnjm Utčchly, zblrdlé po dweřjch se ohljžely,
menssj pod postčl aneb do kaUtů zalézaly, a starssj
se k swé prčxcč hrnUly.
Gaf ale se fhledalo,
že to prúždný powyk na zastrassenaU bwl, aneb
že přstý otec Učkam z domu fobč zassrl, tUť
nastalo hlučně čtweračenj, gestlč nikdo na bljku
nrbyl, kdoby bugnost gegťch krotčl.

SaUsed.
Farňř.

Toť nebyly dobře zwrdené dčti.
Qwssem že nebyly, a býtť Ue:

mohly při tak přewrčxceném wychowčmj. Mohu
wssak gim swřdectwj dčttč, že zkaženěho srdcc
Urbyly, o čemž gsčm se dostatečně přeswčdčil,
bmo po třč léta

gegich Uččtelem.

Nčkoli

gsem

gčm ne tak snadnč co promčnul, a prominauti
nrfmčl, a ěasto ledyž napomenmj, pohrožrnj, kle:
črnj, Uložený pčlst, neprospčly, metly se chopťl,
a chlapcům se nj do žčwého dostal, kU kterémUž
tčxlrsUémUtrestu čproto fwé aUtočisstč gfrm wzjti
musil, abych otce, přjsné kčxžně mčlownjka pťe:
swčdččl, žr sr 8 gcho dčtmi nemazljm: předce
gfrm k potčssenj znamenal, že mne rcidy magj,
a we mne sč důwčřugj gakow Upřjmmeho přjtele.

Saused.

Dčwnčx a nepochopitedlnčx mč

wčc, gak sobč cčzj člowčk lčxsky a wšižnostčswč:

řrnúch djtek zjfkati mohl, kdežto se to wlastnjmu
otcowč nrpowedlo.

Farúř.

Hned tomU porozmnjte, a dč:

wčtč sc přestanete, když wnložjm, gak newinwým
prosiťčdfcm gsetn to wwmohl. Dčlal gsem wždy
rozdjl mrzť prowčnčnjm z dětčnského nerozUmU,
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z pťirošené bugnostč a ztřesstčnosti pocbúzegjrjm,
a mrzi přrččněnjm, genž swémyslnost, twrdossjg:
nost, mstčwost aneb gčnaU neťest za půwod

mělo.

Qno prwnj za nrdobrowolné poklúdage,

a dětským powabňm přččjtage, co možnčx mjrnč
gsem trrstňwal na wýstrahU, aby fobč děti m“:
čeho podobného budaUcnč nedowolily. Přč hrUb:
ssjch wssak prowčnčnjch wsseckn prčxcč gfrm si
dal,
abych Učxlržčtčwwssetřil, gelč okxžalowaný

tak wčnen, gak fe Udúwú, čtli fe gen zpomsty
aneb zlomyslnosti ofočngee? a magr pťrswčd:
čenj, že fe mU kieiwda nedčge, brdlčw gsrm
tobo byl, abych prowinilého přefmčdčil, že žhrU:
b.x fe prohřessťl, a aby fe sčxm ktonU přťžnal,
a toho lčtowale N když mne potřeba dohuala,
abych trest wyťkmxl, aneb wlastnorUčnč kpocj:
těnj dal, Ulohlo djtč fňraUé na Umr poznatč,
že Uerčxd, tjm méně přeš potřrbu trrsřeim, a že
brzce fe Udobčxjm, když nolepssrnj spatřjm. uu
Toro prawťdlo při potřekxné kčxšni zwl.isstč fobč
pamatUgte,
Uechceteli, aby djtko k wčxm l.isku
ztratťlč, a wčxš fr co strassidla bčxlo.
Llť na waiš widj, že protč fwé wčxli, to:
lťko nrwyk,mUtedlnaU potřebau dohnčm gfa, tre:
stč:te, fwčdomitč toho ssetřjte, aby trest horssj ne:
byl než prowčnčnj. Pťi čcmž fe wsseho poborfslč:
wého hxlleikúnj, klenj a nadúwúnj,
zwlčxssťale
té plaché zUřiwostiwarowatč mejtc, kterčxžprch:

lčwce tak omange,

že ncwj, co dělš, a kdy

od trestU přestari mei.

Zena.

Něcobych podobného o nčkom wy:
4:7:
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prawowati mohla, kdybych se nebúla toho gisté:
ho Urazili.

Saused.

Nezapjram, a š zcirmu“tkemsr

pčiznč:wňm, že fdyž mne Ueihle zlost popadne,
pak osobč hrUbč ani nrwjm, a w tom dUchow:
njm pomatenj ledačrho sobě dowolUǧj, čehož
Ueipotom srdečně željm; což owssem pozdč býwň.

Farúř.

Znaǧe swaU přirozenaU čili na:

wyklaU powahU mřlbyste fe tjm betxliwěgi na
pozorU mjli, aby ta zčchUbnú powaha wcimi

newlčxdla, nýbrž wy nj;

a proto radjm, abnste

fobě, když se hnčw o wciš pokaUssj, ono Spa:
sitelowo: ))Zapřiš scxbe sčxm,e pťemčxhey se, ne:
dey se plaché núrUžiwosti podmaniti! opakowal,
a tjm swaU sskodlčwaU powahU Ua Uzdě držel,

a gj wypulenami nedal.

SaUsed.

Načte dobťe mjtč, anegednaU

ǧfcm lsi přcdsewšal,

že té

fwé prchliwostč co

možnč:, odporowati bUdU, aby anť mnč, ani
giným na zkúšU nebyla.
Llle gakň to těžkosťsta:
rčho člowčka swléci, gak tomU Llposstol Peinč chce.

Farciř.

ij

wčtssj zúsluha wassr, čjm

wřrssj ncisilj fobč Učiniti, a čjm horssjch přrkň:
žek přemocč mUsjtr. Dowolte ale, ať dopowjm.

SaUsed.

Zňdostiw ǧsem se dowřditi,

gak se to odcl,loweinj swěřených wúm djtrk dařilo.
F a r čxř. Qwssrm newalnč pro tolikrré pře:
kčxžkn,o nichžby bylo mUoho co powjdati.
Po:
sstčstilo fr mi wssak, gak gfem fe giž pochlUbil,
že ǧfrm fobč lčtskU a dúwčrnost tčch často trý:

zněných fwčřenců zjskal,

a tjm samým na ge:
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gčch dUchownjm wzdčlčxnj 8 anččnkem pracowatč
mohl.
Ugčstčtč wčrš mohU, že když gsem chlapce
pro neposlussnost aneb nčgaký wýstnpek bolestnč
aneb zlobťwč oččma pťemčťčl, aneb na geho
otňzky zkrčxtka a wlažnč na důkaž, že U mnč

zlúsiy wypadl, odpowjdal, že gjm to che po:
hnulo„než
kdybych mU byl wybčl. Začasto
mne za ruku wezma lichotiwč prosil: Gen se
na

mne nehnčweyte pane čnsstruktor! wssak gčx

to ch neudělňm.

SaUsed.
si wúš

ij

dal owssemswčdectwj,že

wc:ťžj.

Farčlť.
Nneb když gsem některému pro
sspatné chowčmj na trest Uložčl, že doma zůstati
ďnnsj, když š ostatnjmi na prochčxškccUůgdn, že
mne š tjm rošesmál, když žwolal: Nadčgi mť
deyte Uotxný chlost, a pak Ume sebau wezmčte.

Saned.

Dčtč, zwlňsstč chlapci rúdť na

prochúzku chodj, abh fe proskoččlč.

Farčcť.

Prawda,

prochúzku dral,
byl neměl, a
Proto

tcckés Ulekli fe chlapcť,

orec wyzwal, aby šnjm
předšwjdali,

erpatrný

nebylby se ale na tU

kdyby ke mUč žňdUé nčlchylnostť
mé přjlčssné přjsnostč fe búl.
kdnž

ǧťch nřkdy

do kostrla ssli; neb

že po službčxch Božjch,

pro nčxgaký

krok, aneb wssetečné se ohljdnmj ně:

kolik pohlawků aneb ran pružčnau dostccnau.euuz

Ne pro chlanu,

Uýbrž wňm na dúkaž toho

gsem Uwedl, abyste fr přeswřdččl, že chcemelť,
aby fe nécm wychowčxnj djlek podaixčlo, pťede:
wssjm o to pečoma:č. měcme,a abU d.tlky w něcš
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swé Upťjmné přčxtrly ctčlč a milowali, genži
tenkreile horlčwau lňskU swaU k nčm wygewllgeme,
když gčm lrestem, polřebaU wynureným, bolest
dčlúme.

SaUsed.

To měalo kterč djtč nahljžj, že

mU wwchowatel důkaz swé lňsky ax pečlčwosti
dč:wčx, kdnž ge pro něgaké prowčnčnj trcsce.

Farúť.

Meyljte se w tom.

Djlě, genž

se mazlewjm aneb nezawčnilým trúžnčnjm ncpoka:
žilo, wj o tom že kusserstť, že na přeččnčnj
trest nňsleduǧe, a že tjm samým wychowatel dle
swé powčunostč gedwú, když ge pro skutcčué za:
wčnčnj psxťměřenč tresce. Nemeilč wssak ztoho
rožUmU, šdaž fe mu to po dobrěm i zlěm neděc
woqcidřčlč, ččli pochopčttdlur“ Uččnčti? u Ll dey:

Uxež tomU, žr djtč gsaUcntrestúno, nenahlj,žj
w tom okmnžrnj, že se to k ǧčho dobrčmu stei:
wei, Zdaž to pozděgť, když lépe k rošumu pťč:
gde, ša Užčtečué nru;nň, a towu žfrdacr powděčno
nebUde, ǧruž bugnost gcho krotčl, a ge žcxšlé ce:

sty na dolxran wedl?

Saufed.

Načtr mjtč žcrla dobře, a

proto ostatkňm fwčho otce, genž na pťjsnau kň:
Zrň ssel, powdččnč žrhnčxm, že Umr zkrňlka dr:
žcl, a hotowými wyplélcel, když gsem přeš ssňů:
rU trfal.

Faré:ť.
wdč!čnč paměti

wačňy

owssemhodno, že w po:

mčlte přjfnau

kň„šeň olcowu;

chwňlčlč wssak nrmobu, fdyž špřjfladu otcowa
tU kwapnau šciwjrkU ččnjlr, že se wždy botm
wýmč platilť, a nhodl:lč gsrm prawý smysl, že
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za každě prowčněnj na winnjka rčxny se fypati

magj.

Saused.

Welebný pane! dostal gsem

ran bez počtU, což mč owssem chUtnatť nemo:
hlo; a pťedce gsem sobč ne gednau w dUchU
pomyslčl, powažuǧe dčtské possetilostč, že sskoda
každé ránh, ǧenž mčnw ssla.

Farúť.

Kýžby toto trýznčnj wassj pr:

chlčwost bylo wyleořenčlo, genž nynjwassemU do:
brémU

pťedsewzetj přč wychowčcnj djtek přckčxžj!

Nechci wssak wcim proto znowa domlanwatť,
poněwadž sčlm tUto fwaU žlau powahu Uahlj:
žjte, a gak se wr wassč rožssafnost důwčťuǧť,
wssemožnč gj potlaččtč se wynasnažjte. Z nasscl,w
wssak dnessnjho rožmlanémj
tU žňwjrkU Učč:
nčtč můžetr, že gelč pro sirocrnj dčtské bUǧ:
nostč aneb prostopňssnostč trcstu potřebj, že fr
gčm trestagjcj přenčxhlitč nefmj, aby meze spra:
wcdlnostč wr swé prcblčwostč nepřestaUpčl. Tak
též, že trestage swýnx mjrným fe clpoxďňnjnt na
gewo daitč mňj, že ho to famého bolj, kdož
ktak odpornémU prostředkxl swé antoččsstě wžjtč

mej.
SaUsed.

Wlastnj kusserst a rožnm nme

nUtj welebnčmU pčmU w tom přifwčdčiti.

Farňť.

NcrozUUmé djtč owssrm w tom

okamženj, ledyž fe důtklťwč trefce, nl.i trcxstagj:
cjho ža swého nepřjtcle; gak alc po přestxinj ža:
wčnťlého trestu fe Ua mťlost psxigjnni a dňkažy
Udřjnmé pečlčwxostčo swé dolxrě pozorUge: fanw
pak ačkolč trmně nahljžj, že bolestný trcst zlým
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chowňnjm na febe wyzwalo,

a žeby si té bo:

lesti bylo Uspořilo, kdyby se roůlj swého wycho:

watele bylo fprawowalo.

Gak gedenkreite djtč

k tomUto přeswčdčenj přisslo, nepřestane swého

wychowatrle milowati,

tťebašby geho trestagjcj

prawice začasto okUsilo.
Zena.
Zwlcksstč když se djtčti pro geho
dobré

chowěmj nčgakň potčss.čtedlněčodmčna dčt.

Farúť.

Snad:lč na penězjch, aneb na

pamlscjch?
Zena.
J Uroč ne? aby fe Uťeswčdčilo,
že fobč geho dobrých mrawů wňžjme, a z nich
potčssrnj

mčxme..

Farňť.

Wtom gste, fausedko! na omylu,

a gestli djtkňm dobré choročmj odeUUgetex, sspa:
tnaU slUžbU gčm tjm prokangete.

Zena.

TomU nerozumjm, gak bych tjm

dčtem sskodila?
Farciť.
Powčnnosti

swé“ ťěcdně konati,

gednjm slowem dobře se chowatť, wssčcknč gak
dosďčlj tak dčtč zawceczčmčgsme; a za to žxidné ob:

šwlcisstnj odměny koohledáwcinj nrmúme. W tom

fmyslu dal Spasitel

núš ono naučenj:

když

Učinjte wssecko, což wúm Uťikňzčmo gest, rcete:

dSlUžebnjci neUžčtečnj gsme.a( (Luk. 17, 10.)
Dostix na tom, když djtěti dobťe fe chowagjrjmu
swau fpokogenost na gewo déeme, a ge nčxkdy,
a to mjrně Uochwciljme; neb gestlč djrělč hlUčné
pochwaly

Udčxlugeme, když se Uořcidnč zacho:

walo, maruostč ho Učjme, neb fe pak domnjwčl,
že kdo wj co obzwlcisstnjho a neslýchaného do:
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kcizalo,

ar žex zrčcka ďoťlonaijé, gčsk, ax wjče Un sebe

pozor datč nemusi.
Sansed.
Possetťlé dčckoxbrzo zoyssnj, a
sebe za to neyleossjxpoklč:dú, když gexpťechwúljme.
Zena.
Nassř: djtky pro nafsir chwčxlUza:
gisté nezhrdnaU.

Sansed.

ij

lépe, aspoň nebUdaUna

mne, gako na tcbr oro mazlenj se 8 nima nařjkatť.
Farúř.
Ticho„ txčcho! sic hasslrřrnj mežč
wčtmi wypUknc. Nawraťmež se k předesslé, nassť
řečč! Dňwúlč se dčtcm sstědrú odplata za dobré
gegťch choweinj,

tjm

sex gčm zčsleUchrťwost wsstě:

pUge, ta sskarcdč: wc swětě až přjlťš panUgjcj
Uecttlost, kterňž za, každý č malčcherný dobrý skU:
tck bohatě odměnh pohledčxwň, a ne tak ho:
nem nčcod dobrčho předsewezme, nrnjlč z toho
něgaký časný zťsk k očckúwúnj.
Wčřte mi we
swětě zločxhlédml, že neyche lidj pro tUto hned
žmlcidj wkořeněnaU dychtčwost po ziskU Ž osU:
dem swým nrspokoǧcni gfaU; Urb pončwadž se
gčm dle geǧčch přcxbnaného očckňwúnj wrchowatei

odplata ža lergaleš odbyté powťnnostt nrsypr,
žkrňccné scxpokl.idaǧj, na anšnalosi a ncspra:
wedlnost lidskaU Uařjkagj.
SaUsed. Znčxm mnobo takowých, genžbn
rUkaU, nohaU nehmllč, dokud gčch nadčxǧekžťslexl

f tomU newybjdne.

cha.

Lllc gak pak sr djtč dowj, žr sr

dobřr zachowalo,

ledyž se lUU ža to Uččchoncdxi?

Faréasx. Zdaž Uččjm Uazwrte wnťtťnj spo:
leogrnost č potčssrnj, grnž gest odplataU každého
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dobrého skutku? Nečteli dobčc st chowagjcjxdjtě
na pťjwětiwé twčlčč swých rodččů aneb pčstaunů,
že š njm spokogenč gsaU, a z něbo radost magj?
Nrnjlč to pro cťtedlnéž onau wssak nectnostj ne:
nakažrné djtě taU neysladssj odmřnau, když z úst
swých mčlýllchwychowatelň uslyssj: ))Dneš mérme
ša tebe radost;

wal.e u

dneš gsix se gak slUssj a patčj cho:

Podobnčx wygňdťenj, gimčž se spoko:s

Uostd na gewo dňmč:, neysladssj
pro ťxjtčddobrého srdcr.

opdmčnaU ǧest.j

Sause d. Na wlaš mčř weleťonýspň“n do:
bře, a UosUdšsepamatugi, gak mč srdce zaolésalo,
když Uebožljk tatjnek můg, gexnuž nebylo tak

fnadno wyhowčtč, mnč na ramena

žatlcskal,

kdož gsem mu něco zceka w hod Udčlal, a ybUde
ž tcbr chlapčc pťedc Učco hodnčbo!e
na důkaz

swé sookogenosti še mnau doložil.
Farčxř. Yproto žastciwúm, že rodťčomé tč
onéd djrky kažj, genž gegťch pořúdné chowčmj za
nčco gakox Ueslýchaného prohlassUgj, a za to dary

deiwagj; nrb kobúwčmj magj, že se ža tu swau
UrwčasnaU sstčdrost sspatného podčkowčmj od
djtrk dočfagj.

ena.

Načte, prosjm, to poslcdnj lépe

wyswčxtlčtč, Ueb mxlže mč Oochopčtč, pročby toho
dčtč wdččně nrpřčgalw, črbož gčm Ua odmčxUUpro

dobrč gegčch chowčmj Udjljm?
Farčxř. Z UočaiskUsr ž tobo owssem tčssj,
a na sstčdrého dceercelaskawy gsan: bržcr wssak

tomU pťčwykagj, a pak to za nrwybnutrdlnall
!oowčnnost rodččúw swých magj;

posléž wssak
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feeomrzj, č, Ua rodťče zaneme,
egestlč rodťčowé
tak sstčdřj UegfaU, a snad býti nemohml, gak

hrdost a nenasycenost na obdarowčmj nawhklčho
djtčtex očrkčxwa!a. ue ZfUssenost swčdkcm grst,
že dčti tjmto žpilfobrm pokažené wssecku l.isku
k rodťčům žtratj, a mňlo si gčch wssjnmgs, když

tito pro wlastnj ncmožnost, aneb potťebxtaU
ssetrnost, darů dciwatť přestanan.

Sallsed.

Gest k občtwúnj, že dčtč na

dary nawyklé, když odrostaU rownč tak kgťným
lidem gako řřjw k rodččům fe žachowagj, a ža
každau i powčnnau službičkU sstčdrč odmčny
poh!edňwatč„ nedčxlčse gčm, reptatť, a na nr:
wdččnost nařjkatč budau. uu er co tobč ženo!
k smjchu?

cha.

Nenj mť do fmjcblt, Uýbrž mno:

hrm spjsse k plčxčč. Mršj

mne

to,

č dčwjm se

tomu, žr welrbný pécn š rebaU sc frownňwň,
a ne grnom obdarowčmj djtek žawrbugr, nýlxrž
č pončxkud trcstúnj

gčch bčtjnt šchwalnge.

Farňť.
Dalalčste Ua dmxssnj nasse řož:
leauwčmj, a žwlňsstčxna mé sc wygaidťrnj po:
zor, mohla gstc worožllmčtč, žc anť grdnolml ani
drubéxmx nepťcgč, U.dgčstých wssak pčxjoadnostcch ža

potťché Ušnéewčx!n.Ncslussné an

sskodlťwégrst,

kdnž se dčxtrm ža to od:xlata daiw.i, k črnmž
fwatč žawážúun ǧfau, a čcldož oponlčmxtj trrstU

zaslubuge. Chwbuǧrte w tom, grsilč fu př. sy:
nčxčxfowčlrpssj fnjdanj proto dúsc, žr rannj po:
božnost brš pobjřky a řxidnč wpkeolml, Urb wssech
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nčxš fwalxax powiňnost

gest, abychom sex wstčxwa:

gjce i lěhagjce kBohU wraucnťxpomodlilč. Když
ale djtě z wlasťnjho wnUkUUtj nčco ncwsse:,
dnjho, k čemu zawčxzčmo nebylo„ aneb xořcšulo,
co se mu Uložilo, wykonú: tUť owssem zauuslUš

ssno,

aby se něgakým dúrečkem potčssčlo, naj

důkaz, že si geho pilnostč a služebnostčx wssimeine,

aby pro bUdaUcnost k podohnšmud chwalitcb:
nému chowúnj wětssjchurč dostalo.. Z čťehožupo:
chopitť můžete, že obdarowúnj ťdjtekrzcela neža:
mjlčcm, nýbrž na lo obmergč, aby se djtěti gen
tenkrňte nčgaký dčtrek udělil, když si geg nřčjm
obzwlússtnjm zaslaUžilo.

Saned.

Mčg to mčlú ženo!“naxpmnčlč,

a djlek nassjch tjm nekaz,. kdwž gčm za každýll
tobč po wůlč Učiněný krok pamlskyd podstrkUgeš,

a tomU nawykčrš, aby gen tenkrúte poslUssUy.
byly, když fe gčm za poslUssnost platj.
Tauto
swan newčafnaU a sskodlčwau sslědrostj k mno:
hým bolestným rančxllm gsi chlapcowč pomobla.
Pončwadž
gemU pc.drrdčnnéjposlUssnostť ǧako ty
odleUpowalč nechcč a dnrfmjm, nechcilč š tebaU

na gobo škňze pracowatč:
zřjdfa Uposlechne,
leč nčkterý“ nčtstrog k bitj w rukaU mých fpatřj,
a z podobné geho wystrassené poslussnostč radost
mjtč nemohU.
Fearčxř. K těmto nécstrogúm pro bťtj ne:
sicheyte, leč giné pomocť ncnj. Třlefným lrcstom,
gak gfrm gťž podotkUUl, tUť trprw se na mla:
dého pťcstrlpnjlea dokročťti moi, když napomjnňnj,
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wýstrahy, pohrůžky a méňč bolestUélltrestybez aUččU:
kUzůstaly. Gsa donUcen djtč prostopassUé a neU:
stUpné na těle trestatť, rozdjl dčleote mezi nústrogi
k bitj, neb se každa wčc k tomU Uehodj, a ne
zrjdka slepčl zUřčwostčnřčřho sr kwapně k potre:
stanj chapa, čjm sc ž prowťnťlého snadnč mrzak
Udčlatč může.

Žena.

Za nemalý zazrak to pokladam,

že Uasse dčti posud wssecky aUdy zdrawe magj

SaUsed

Že z toho rozUm múm, kdy,

gak, kde a čjm se roszstťlecx pokaratč ma.

Farať.i

K

tťlesnémU potrestčmj djtek

nrylsépe se metla hodj, neb nj se Ue tak snadně,
kxdďžfe na zadck dostane, krerý aud přerazj a
otluče; ačkolťw bnch srdečňčxpřúl, abp wychowa:
relé žňdných metel,

tjm

ménč

holj,

karabácdčx“x,d

důtek a beykowců neb žil nepotťebowali, a gťmi
strach Ze sebc pausstčti

Uemusilč.

.

Saused.
Přcilbych též, akxyxmě djtkh Ue:
poslussnostj swau podobných nústrogů do rUkaUx

.newnutily.
charčxř.u

Cbraňte

se těž

djtek

pobsamolťo:d

noatč,d anrb ge pčxstj do žad bjti.
Mňme pťj:
kladů Uazbyt, žr djtč po gedčném Ueraizném po:

hlawku ohluchlo, pmnťtztratilo,.aneb
zwolowatčlo.
týkčx m

Žrna.

Zmalatnčxlo,.

Co se wssak bilj pčstj do zad doo

ij

sexfnadnč na řeččusskodj,

ncb mcim trtkU koktawau a welmť šagjkawaU,
ktrrčxž grn swé macesse wťml dama, žr gj častčgi
buchly na zadxa, neolč do hley dxiwala.
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Farčtr

Snadno

st da pochopiřč,že pora

dobnčx, Uasilna rana do žad aUtlémU neusaze:
nému tělU na sskodU býti mej
Gak ale to
otce a matkU nčwotom žere, ax hnčte, když sobč
sami wx,dtm)kati mUseǧj, že w prchlťwosťi z wla:

stnjho djlčtr mrzcika Udělali uuu Pončwadž sam
saUsede! Uznawate, že waš nahle zlost popada,
a roUm waš zamračuge: Ustanowte sobč za
prawčdlo, že w rozhorlrnj ničeho pred scbe
neweZmete, tjm ménč koho protrestňte, aby se
pťenablrnjm pťeš potťebU neUbljžčlo
Zex.Ua Dryž Bože, aby naš tatjnek to:
hoto prawidla wždy pamčtlčw byl! uo
Farú“ř.
Ll kdykolč sexk tresteiunj chysťčx,
wždy bedliwč a co možxnú š stUdenaU krwj
wykaanmal, gelč djlč tak wčnnoo, ǧak se býtč
zdú, ax nedaloliby fe mjrnčgssjm trestem na do:
braU cestu pťxiwesti; nrb ne zřjdka se st.iwci, že
Ua někoho podrzsxenj padčt, anrb kťiwan žalo:
baU sc Uwalj, kdcžtox po nčlležťtém wyssrtťrnj se
šhlrdčx, že ncmčnný, ancxb ménč wťnen gest.

Sausrd.

Tomu mejm swčdččtč,a wy:

znatč, žc daǧe fe pauhým podcxzřenjm zaslepťti
w trcstňnj gsrm se přenáhlčl, a nčkdy pťrš po:

tťch kňral.
chax.

Nadost, meim z tohoto twébo wy:

šnňnj, a pťúlabych, aby bolo tobč Ua wústrahU.
Fareiř.
Gsa člowčk horké krwr a po:
pudliwý žwlcisstč se na pozorU mjtč méxte, aby
se wňš lmčxwčwost nežmocnčla, když polřcbaux
dohllain koho lrrsteitr, a prolo žwlňsstč w tom

87
okamženj Ua pamčtč mčgtr, že otec, že křrsťan
gste, aa sobč mnohých poblaUšenj powřdom, ge:
gichž promčnmj od Qtre nebeského žcidčxtea daU:
fčxre; a ž té přjčiuo že Uad blťžnjm chybUgjcjm,

a tjm che nad nerozUmUým djtčrrm aUtrpnost
mjtix mčtle.

Sa Used. Toto fe Upamatowčmjna wlastnj
hognčc prowinčnj ne gednaU mť trestagjcj Uústrog
z rUky whtrhlo, aneb aspoň méně přjfným býtč
mne napomemllo; kdyby genom té diwoké prch:
ljwostč Urbylo. uu

Farčxř. TU oprawřčwý křefťan Ua Usz
oogjměc, aby bo k nefprawedlnosti Uezawedla.
Nt dčti zawťnilé po wystúlém trestU poznagj, že
otcowskai prawčce gich trrstala, a nercida gim
bolest špůsobčla. Trestúlč wssak otec co Učgaký
bčřťc bcž autrpnostč,

dětč se ho owssexn bčxti bU:

dau, žtratj wssak lčlskUknčmU. Llno co erhor:
ssjbo, dowolj sobč galeýchleolineprawých prostieedkň,
gako ossemetného psxetwařow.inj, twrdossjgněbo
zanjreinj, brubúch lži, Ua gčné ncwinné fwčxdčxnj,
kťixočlpo Zafljneinj fe, aby fe tjm, ǧelč možnčx,
žrukaU
Ucmťlosrdnébo txxúžnčtcle wysioobodily.
Ll tak sr stčxwň, že Uepomčxžliwý a žUřťwý tre:
statel chrč chnoho Zlčho ducha wppudťtť, nmobo
gčmšch eldorssjcl! w zrafowauě
djtč wrlučxe, gak

gfrm prwě žastciwal, a wy tomU odporowal.

Sanscd.

Nynj alr nahljžjm, že tomU

sklltečnč tak qest, a wčdjm toho dlřkaž na fwém

starssjm chlapci,

grnž,

aby

trrstU Ussrl, nc:

88
gednau se opowúžťl nme zhrUbn obrlhatč, a nxa
gčného prowinčnj swé sl:r.katč.

Fara:ř

Tuť tudmate nax důkaz mé pťe:

ldessléuřcčř.. Nhnj zwlasstnj opatrnosti i trpčlť:.
wostč budep zapotrebj, mali se synek tčmto ssibal:
ským auskokůmx odnančiti. u Gaeko w giný“ch
přjpadnostechd ax důležčtostech, tak Ua wochowčxnj
ť!jtečj gest: prostťednj cesta mezix přjlčssUaU dxobro:
taU. ax pťjlissnan kčtžnj , ta neylepsfx,l ačkolix dlex

powahx swěřenců kúzeň tUť psejsněgss„ gindexmjr:

něgssj se žachowatč musj. u

Gšak: smutnérnú:

sieeiokllyd
mjwácl přjlčssnck pťjsnost u wychowčmj dj:
tekll, dostatečně
gsrm wčx“m k wý,stražeo oznčxmčl

i dokňžal. Pozůstňewčč wyswčllčrč„ že ne měně
zčtlmlbnňdgest přehnanéc d.obrotčwost tak nažwané.

mazlenj; pončwadž se ale nasse dnessnj rožmlau:
wčmj až přjlčš protahlo, nčkdy gčndy o tom
promlnwjme.

SaUsed

Škoda že welebnýpňn ktomu

času a chUti nema, neb srdečně bych psal aby
manželka mci. k požncinj přissla, že šhrUba chy:
bUǧr, když dčtem přjlčssný“ folk dci“wée,nerlnostcm
gegčch Uadržugež„sloxoem, kdož sr Ž nimi mazlj.

Farú ť. Gčžj gsem. sezprwé problcisil, žc
Ua rožparjch gsem, co za lskodliwřgssj Uznatč
nlcim, djtek:lč lrýžnčnj,
ččlč chaulostčwé š nčmi
sc nxazlrnj. Q tonl gsem sr bešpočtukreite pře:
swčdččl, že rozmazlené dčti gak též dospčlj roz:
mašlenč wwchowúnč býwagj nednžčwj, ancb ne:
dubňm pro maličkosti podrobewč„ šahčtlčiwj, sweir:
lťwj, swénlyslxxj, prostopňssixj,

pončxn.xadžfe ǧrgčch
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bugnostč wolnčx Uzda pUstčla. Znamenal gfem
též kmrzmosti, že rožmazlenrr wychowalrle swého
wc wssrm gemn hochjho w obyčrǧ sobč brúwú,
za způsob swého čeledjna poklč:dei, proto na grho
prosby a napomjnúnj zřjdka co dčx, a grn po
swé tUpč palicč gednčl, ať se to ljbj aneb protiwj.

SaUsed.
žrno swčdectwj,

Skmečnčx to prawda, a dey
že gsi gčž řo sobč na dčetrch wy:

chowala, což nynj welebný pčm gakožso truchlč:
wé ncisledky possetčlého mazlenj Uwedl. Co se

chlapce naprofjš, nachlňcholjš a nahladjš, prwé
než fobě Ufmyslj, aby tobě po wůlč ndělal; a
zdaž blawaU nrpohodj, aneb se tobč nrwysmjwč!,
když mU pro twrdossjgnost a roszstilost wy:
brožugeš? wěda že zkussenosti, že š njm na stra:
sscika l,dragrš, a nikdo pohrúžek Ueplnjš.

Zrna. Mrzjwči mne owssem, že sak mcilo
na matrťskaU radu dňwci; sčssjm se wssak tjm,
žr až lépe k rožUmU pťigde uu

Saned.

Ze se na pokčmjdň, powol:

nčgssj budr? menljš se ženo! a něčdy, ale po:
zdč fwé possctilostč pwkali budeš. Gak často
gfrm tč opakowal wyřkmxtj Sirachowo: OPo:
chlrbug synowč a nažene tč strachu; pohrúwey

š njm, a zarmautj tebe.e (Eklrs. 80, 9.) Smut:
nan prawdu této ťečť gčž na fobč zfaUssjš, když
tobě synrk na odmčnU, že se Ž njm mažljš,
Umoho na wšdory dřlú, a tnoého napomjncinj
fobč newssjmú. Proto dobťr radj tcntýž maUdrý

Sirach:

dNedčxwry synowč wůle za mladu, a
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Uepťehljdeo obmýfslenj geho.e Shýbey ssigj geho
z mlcidj, aby fe fnad nezarwrdil.

Zena
Shýbciš ssťgj geho, diw žc gich
nepřelomjš
SaUsed.
Čerstwý stromek ne tak snadně
fe zlomj, když ho maUdťe narownúwcimc;

ne:

chúmelč bo wssak zkřiwa wyrůstč, pak nelze
bez žlomenj naprawčti.
Gestli se chlapec
nynj, dokUd twěho ossetřoweinj každodennč
tťebuge, a mnoho dobrého z rUkaU twých

ho
giž
po:
po:
žjwci, tobč na odpor stawj, a radaU twaU ma:
teťskan pohrdň: čeho se dobrého od něg nadjti
mňžeš, až odroste, wčrssj sjly ť bllgnostč nabnde,
a twé pomocč tak často nebUdr potřebowati?

Farciť.

PřipUsitež, fausedko! tUto mj

stnau domlUwUk frdci, a UpUsite od toho za:
hUbnébo mašlenj, chcetrli jč zarmUth a l)anby
še swýmč dčtmč ufpočxiti. u M arnč sc tčssjte
tjm, žr sonek sňm od frbe ty Uectnosti, až od:
rostc, gako had staran kčxžč š frbe šhodj, neb
podobnúch pijkladů mcilo znňm, leč k torml přč:
mčřenci kň;eň dopomohla.
Zčxdný wcim za žlé
mjrť nrmužc, kdož se laskawč k swým djtk.im
meire: tčžké wssak odpowjdcinj fobě chystcitr, gestlč
k wúsinpkům grgččb gako nčkdy Hrli k nchbedx:
nosti swúch Ucpotatilých synťl lUlčjte, anrb fnad
gčxn nadržugcte. Magjť nčxmri psxjslowj, že čemU

fr Hon;jček ncuaUčil, š tčžkem sr tonm Honza
UaUčiti dň.

Saxlsed.
domlallmal,

To gfem žcně giž bržďočtllkrňte

ledyž sc Ua lxudach

čafy a doozrň:
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wagjcj rozUm nassjch djtek odwolňwala. Pořjdil
wssak gsem tjm,
húzel.

Farň

ř.

gakoďych byl

hrčxch na

zeď

Mcili fc wňm mťlě lidičky, od:

chowčmj djtek podaťťri, mnsjte w tom zcela do:
rošUmčnč a šgednocenť býtč, na gaký žpů:
fob k djtkňm fe zachowatť chcete; š dobrotaU
ťčlč š přjsnostj aneb prostředkem tč čtlť oné wěcť;

sic co geden wystawj, druhý rozbořj.

Saned.

Toť gest mčl každodennj ťeč,

a blawnj pťjčťna nassjch domeicjch húdek a rů:
znčc, že žena tomU na přckňžkU býwú, co do:
brého U dčtj způsobťtť taUžjm.

Farč:ř.

Uprťrc saUsede, od swč býwalé

přjsnostl„u gcnž l.iskU djtck

k wňm

dUsila;

wy

wssak saufedko, chraňte se, aby sr o wúš w pra:
wdě sxjri nrsmělo, že mažlcujm na dčtech kažjte,
a neposlUssUost grgxťch podporugte,
Ua

překčtžkUd, když

manžel

za

anťž bUďtcž
potťebné

Ušněc,

aby djtč potrestal. NUo sama lU fwatau po:
wčunost gakožto malka Ua sobě mútr, aboste
trestala znamenagjc, žc se dčti trrstU lpodných
wústUpkú dopausstčǧj. Na ten a takowý špů:
fob přčbljžjtc se kfobč

w floéut žpúfobU gcdltxiex

nj, přrstane to ro;wolčenj mcži wňmť, a wy:
choweinj djtrle tjm lc“pe se wúul podaťj.

SaUsed.

Kúžby to Pčm Búlp dal, ǧak:

bych bo z tobo wclebťl!
Zena.
Čldcxi ua fcbr co možwú pou;or deitť,
abp sr mť mažlch š dťtmi pťcdstjratť Ursmčlo.

Sancd.

Též gčx se swatč ZawažUǧč, že
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prchlťwost swmc rozUmem krotitč,

mjrnčxgssj a

powúžlťwčgssj w trrstánj,býti,
a o to sc wsse:
možnč starati chci, aby dčti we mne swého
Upřjmného otce poznaly a milowaly.

Farňř.

Srdečnč bych nad tjm zaplésal,

a tUto hodčnku, kterauž gsem za rozpráwky
š wcimi strúwil, za ssťastnau poklcidal, kdybystex
kslowU swěmU wřrnč dostčxli, a společnč geden
druhémU radaU i skUtleem pomúhaǧjce na zxwe:
lebenj těch wčxm od Boha swčťených klénotů,
čjmž dobře zwedené djtley rodččům gsaUx, w swatěu

swornosťi prarowali.

ijx

wssak ž cižj a wla:

stnj kussenosti, že zlei nawyklost, když fe w núšx
wkořenila, ne tafx sUadnč fe wypUdčtť dú, a
proti nadčinž znowa wypUknaUti, a zlč tropťriu
UsilUge. ou Proto
takéj k občtwčmj, že ačkolč
wassex ckywaliře!ťméupředscwzrtj

z Upťjmného

srdcex

pochxňžj„ a že hot.owč gste dle mé pasťýřské rady
fwčdomčt.čx se zachowati: pťedce chwjlfamč na

siaraU stopU přigdete„ že totiž wy, sauscde!r w
drčstčmj fe přenčxbljte, wy wssak, saUsedko! ne:
ctnostir swýuch djtek na lehkaU wcihU wezmetr,
aneb se na Uč skrz prsty, gak řjkčxme, djwatč
bUdete.

SaUsed.
Co si gedenkrci“tepewnč Umj:
njm, od toho na wlaš neumrstjm.
Farňř.
Znčxm,e pějtrljčkU! kťehkosta wrt::
kawost lčdskau, gak též mocnost žastaralých na:
wyklostj, a bnl byste gederr žr sta, ba hrdina
k pohledčmj, kdy bnstr gednaU ranaUx zlaU na:
wyklost w sobč potlačjl. BUďtex tomU powdččen,
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když fe wam posstčstj, abyste té swé naružiwosti
Užde.l wložil

a tak gž zkrůckkadržel, abw prora:

zitť nemohla
Při tě pťjležuostť a pťjoadnostč
wam poraditi mUsjm, abyste grden š druhým
trpčliwost mělč, když se gednomU ž waš nepo:
wede, aby se zcrla dle daně pťjpowčdť zacho:

wal.

Zwlčxsstčse chraňte pťed dčtmi proto

ancb ono poblaUzenj a přenúhlenj sobč
domlauwati

,

nýbrž saukromj gedrn drU;

hého na omyl pozorliwa čťňte, a to bez bo:
lestných wýčitek a drsnatých slow. u Kdyko:
li wěcm chuť napadčl, abyste se pro něco po:
hč:dalť, ať wcim w Ussjch zawžnj

wljdný

rož:

kaz swatého Pawla:
OByl:lťby i zachwčxcen
člowěk w nčgakém hřjchU, wy, ktcřjž duchownj
gste, Uěte takowého w duchU tichosři prohlédage
každý súm k sobč„ abyš nebyl pokaussjn.ec (k Ga:
lat. 6, 1.) Každč: húdka rodťčúw před dčtmč
a čeladkml gesř pohorsslťwa, a bčda tomu, skrze
něhož pohorssenj pogde. Bcž pochhby wjtr z pjsma

swatého, ancb z kazanj, gak se Spantrl naš
o člowěkn prohlasil
genž malým pohorsscnj
dč:wú, žcby mU totťž lépc bylo, aby zawčssen
e byl žernow oslččj na hrdlo gcho, a pohřjžen byl
do hluťdokostčmoťské.ac (Mat. 18, 6.) Rťc nenj
sskarcdřgssjho dle mčho Zdčmj, nrž když olec
8 matkaU U pťjtomnosti grgťch djtek sobč swé
kťehkostťa nrdostatky na žlrhčenj whčjtagj, nrb

tjm se oba gak banjcj tak pohančný w opowr:
ženj dúwagj. Dčtč magj býti toho, bUď si třeba
omylného zdčmj, že grgčch wychowatclé

žčxdných
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chyb Uemagj, a že fobě gich gakožto dokonalých
za přjklad wzjtč mohaU. Když ale samč před
dčtmi swě kťehkostč odkrýwagj, a tjm gim w zwčx:
most Uwňděgj, gak Uedostatečuě rodčče magj:
oded
se mč: pak w djtkčxch wč:žnost a lčxska

krodťčům wzjtč, co gich powszdčtč, aby Ua
swém zdokonalch pracowali? Prolo magj pťrm
de wssjm rodčče onen rozkaz Pčma Jržjsse bedliwč
zachowúwatč: ))Zhřrssil:lč protť tobč bratr twůg,
gdť a potrescč ho mrzč sebaU a gim samým,e

aby totiž bez swčdků pro chyby domlanali,
a bež powykn

Saned.

gedew drUhého polepssčlč hluedčli.

Welebný pčch meecw tom do:

bťe a k swé hanbč

sr wwzučxwčxm, že gsem

se

ne gednaU protč této swalé nowinuostť prohřc:
ssil, když ǧfem se š manželfaU

U přjcomnostť

djtek wadjwal, a gj hanlčroýmť slowy gegj nro:
wčnčnj wytýkal, nenowňžčw, že tjm ne genom
gi, nýbrž

i sčUU sebe zlehčugť.

Farciř.

Dobřr, že to nahljžjte, nrb po:

zncinj swé křcbkostč gesť prwnj krok k polepsser.
Giž ale swrchowaný čaš gest, abwch se odcbral,
Ueb mcim mnoho na prčxci. Nedryž Bože! abych

wzpomjnage si na dnessnj nassr důlcžité rozmlau:
wňnj řjci mUsil, že gsem řrčj sroaU powětťj to:
lčko rozrčxžel, a žr zrnka slowa Božjho mrzi

trnj padla. w
Saned.

Remč: Ua zmar přčgjtč, Urb

fe Uaneyweyš přičiujm, aby hogné owoce wh:

dalo.
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Zena.

J

gň pťčgatého naučenj pamčt:

liwa býti chcč, a dle nčho „se swčdomťlč zacho:
watxi w.ynafnažjm.

Qddčleltj pútě.
od wěelařstwj.

Farčxř. Pošdraw

wčxš Pňan Bčch, sireyčr

Kwapile! oč že nčǧafaU
lak sskaredjte.

Kwapčl.

mrzUtost mč:tex, an sr

Renjlť to k zlostč, fdyž si člo:

wěk wssrckU pčlnost dú, aby se žotawčl, a když
předce š nic býti Uemůžr.

Farčlř.
Kwapčl.

Snadlč to o fobě prawjte?
Qwssem,

a wessjm pxxč:wrm.

Mohu brz chlany
o sobč řjcč, že fobč wssebo
wssjmňm, ž čehoby něgaký Užčtek whplýwati
mohl; kdo wssak se Ua raku narodil, gako gň,
ať sobč blawu

lxime,

ať se přč prčtcč potrbci,

přrdce nuzúkrm zůstane.
Farčxř. Mcimc wáš ža U!Užežčxmožnéhou

Kwapčl.

Ba

nčkteřj mne boheičem na:

žýwagj, že mč:m od čebo žčw býtč, žr se nedlu:
žjm, gako mnohý nrhospodciř, a že gfem si ně:
kolik žlatých pro čaš potřcby přčchrcinil.

Farúix.
Kwapil.
bych fe nad

TomU wssak powdččen negste?
Bylbych owssrm possetilrc, kdy:
tjm mrzel;

to mne wssak hnčte,
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a

nefpokogeného činj, že ginj tťebaš

slepé sstěstj magj,
čehokoli se dagj:

naopak.
Farčcř.

hlupňci

že se gim wssecko dařj, do
mč wssak ale wssecko chodj

Přegte gčným domnělěho sstěstj,

čehož nepřegtnačjte, kdybystr se tťebaš žčxwistj
Utrúočl, a beťtež srdcem wděčným ža wdčxk ljm,
čchož wčxm sstědrč: rUka Pčmě Udčlila. TomU
ale newčřte, žeby to osUd lčdský rošhodlo, na
které planelč se kdo Uarodčl; neb gest to anhčc
a směssnč: powčra.

Kwapil.

Qd dčtťnstwj gsem o tom slý:

chal eu
Farúř.
žčckladU. Do

Ledacoš se powjdú, co nemčc
počtU tčxchto bčxcl!or Uwčxdj šdrawý

rozUm, núboženstwjm oschemš

onU starožčtnau,

ale Uedůwodnml smyfslčnkU, žc kdo fe kU př.
gako wy na rakU narodťl, že sslčstj zbawen gest.

Smjteli

sobč bez raUhčmj na nesstčstj nařjkati,

kdož powčxžjte,

že sr U přčrownčmj

k gčným

w dobrém stawU wynachč:žjte, a fwaU žiwnost

přeš potřch

Utúte.

Kwapil.

Co gfem se ale nastaral, na:

Uracowal, nabospodařčl dřjwe než gfem sr ž dlubú
po wnhoťenj Udělaných wysekal, a zúfobččkUpe:
nčz pro chUrmoé stciixj přichrčmil.

Farúř.

Wždyť pak wjte, gsa mUž letitý

a žkUsscný, že š nebe pečené holUby neljlagj

lidem do bUbU .u

Kwapčl.
kolňče.

N že bez prúce negedj fe
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Farňť.

Proč fe tedy Uad tjm ždržUgete,

že gste pilnč pracowarč, sjly dnchoxonj ť tčlrsné
wwnaložťli musil, abystr fobě z naUše do lep:

ssjbo siawU Uomohl? Nemňteli
wclebťti, žc waim zdrawj

popieňl, a požcxlmčmj swého
se psxedsewžetj wasse dařila?

Kwapil.

Boha

č prostťedfú

ž toho
k tomU

sstčduře údčlil,

aby

Qwssem, owssčm; a bylbych

newdččnjk lrrstU Božjho hodch, kďobwch prošře:
trdluostč Bošské za to dobrodťnj neděkowal.

Farčx ť. Q gak mnohý člowěk wssemožnč
fe Oťičjnj, wssecky smyslw napjnei,

aby

sobě a

swýs:t domúcjm polťrbně žiwuostj obgednal,

a

přcoce nauži tsxjri a Ž rožlččnými protčwenstwjmč

cipasiri mUsj! p
Kwapčl.
Ten sš narodťl šagisté uu
Farčxř.
Nepochybně z matky, gako wssi:.
cknj. Zasr wňm ta powčrečmi smysslénka Ua:
padň? u Nle ro pak wňm prwé čelo wrňskamť
zčdreiždiloxa žlnčj pobnulo?

Kwapil.

Nrnjlč to bolrstnei rčma, když

mr dxoau anlrch wčrlťčky womrau? a toto ned,
sslčstj giž mlic do třrtčce potfalo.
Farňř.
Ztrč:tau owssem Uemalú pro ssc,x
trlkébo hospodčlře; alc medlr! ždaližby se wěelo
wzleřjsilo, kdybyste sc Uad gegich wyhd,mutjm

Utr.ipjl?
Kwapil.

Toby mi gessrč scheišelo, abych

Uxěel.im k wůli do nemocč padl; ačfolť mi ta
žrrxita wssccku chuť k gjdlu odgala i spanj po:
Wcjrsiawm.

5
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kazila. Čjm to asi,.že
mč:, giný wssak ne?

Farčxř. , Snad

někdo 8 wčelami sstčstj

a beze snadU proto, že

prronj wčelč:m rozumj, onen wssak neUmj š nsmč
zachňžeti.

Kwapil.
Meži hlnpúky chwňla Pěxmx
BobU! nepatřjm. Dal gsem si ledacoš pora:
dčli, což gsrm zachowal, a pťedcewčely possly.
Farňť.
Ze snad po té radč nic nebylo.

Kwapil.

Nspoň kplatnostč nebyla, gak

nňsledrk okňzal. Mň žena žasiňwčx, že múmc
Udčlňno, aneb že na nassem přjbytkU klrtba
wčzj, že se w nčm wčely daťiti nefmčgj.
Farčxř.
W tom owssem nčgakci pťjčina,
ale přťrozrnčx, kteréžbych sčxm snad Uhodl.

Kroapil.

WčrUlj pak? qčl UhodnaUtťUe:

modU, co mým wčelčxm na sskodu. Můg zeť
ew Dobroslawťcjch méc cclé pořadj aUlů, až mjlo
na nč fe podjwati, a za tčch nčkolik let, co mčl

dcera tam hospodařj, ǧediný aUl 9čm newy:
mřel, a každoročnč mnoho penčž za med a wosk

tržj.
Farčxř.
To mi na ldUkeač„ že wčxš zeť
lépr wčely ossctřowati Umj, nržlč geho pan tesť.

Kwapil.

Toť byla nornéc ssstpka,

až

po nj noš brnj. Prawda owssem, žc zeť nťůg
wčelařstwj wýbornč rožUmj, aneb že mU w rom
obžwlňsstř

sslčstj Přeǧe,

grhož

Mčnnli wssak se žahoditi,ua
gako žňk do sskoly chodčti?

Farčcť.

mU nežčxwčdjm.

k lomU mlaďochowč

Uččti fe nenj hanba, a zpozdilý

99
hrdopýsska gest, kdo se domnjwň,
že sc gčž
wssemU nauččl. Pročbystc si ,toeza hanbu po:
klúdal, ď nčkým se o to poradčti, čemU núlcžťťě
nerozUmjte? Ze wssak wr wčerlaťsťwjlnedonem
gste, swědčj to protč wč:m, že siuna klelbU a
na Udčlúnj naťjkúte; a že wčxm wčely w aUlU
possly, a snad wcim křčwdy nedčlúm, dolelúdage,
žr wassj wčnaU possly.

Kwapčl.
Toť gest bolestněgssjrána, než
ona prwé obdrženčx ssňupka. Naětr mne fza:
hanbrnj přefwťdččti, žc wymřenjm fwých wčcl
wčnen gfem.

Farňř.

Yuplných oúkazú o tom sice ne:

mč:e.n, domnčnj
bez zcišeladl:.

wssak mé nenj,

gak fe mi zdň,

Loňskébo rokU mčlč gsmc sskaredý,

chladný a desstčwý podzimrk, též lčto bylo po:
ssmaUrné. uo

Kwapčl.
a otawu

BohUžel! proto mňlo kdo občlj

za sUcha pod střechU dostal.

Farčlť.

Bez pochyby wčun powč!domo

gcst, že fe wěely na hledémj potxxawy a zúfobn

pro nast.iwagjcj žčmU ne tak bonem zaUlů wy:
sxjťUgj,dokud gasno a trplo nenj.

Kwapčl.

SkUtrčnčl Urawda, neb gfaU

zimomťiwé, a žawlússtnč flUnečnúch pa:
prslků

milowné,

gak ǧfem fr o tom pře:

swčdččle

Far ň sx. Když alr nečaš pracowčtúm wče:
lččkňm zabrňnil,
abU fobč polřebné polran.m
nafldromčxždčtč mohly,
a kdwž hofpod.etř opo:
mčne, aneb z hlaUposii fchwúlnč zqwedťxčxncdo:
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sřatku tomu pomocč, a wčelúm potřebné žčwnostč
zaopatřčli ou e

Kwapčl.

Gčž gfekn doma, a mčl to no

wčt ssnUpka pro mne býtť Domnjwam se wssak,
že proto wčrjy m.ime, aby nam med nasbjralw,
ne wssak abychom gčm ho za drahý penjz kžra
dlu kUpowalč.

Farčtř.

Streyc Kwapčl gest z Berauna

ado Dačic nerúd chodj; leoo wssak chce od wčel
xnrd brúlť, musj gim gako gťnýnl pro weydčlck
chowaným žiwočťchům potrawU dčxtť, když si ǧj
samu pro zlé powčtřj nasbjratč nemohau. Za:
Uedlxeilč tobo, ať sččm na swau skaupost aUrb
Ueprozřetrdlnost naťjkú, gestlč mu wčrly bladem

pogdau

Swčelamč

gsem se posud nechowal

že Ume zwelebenj polnjho hofpodarstwj a wždě:
lčmj zanrdbané žahrady pťjlťš zamčstknawalo,
bodleim mssak wčelnjle založ čtč, gsa přrswědčexn, že

se wčrlo tomu sstčdrr wyplatj, kdož gich hledj,
a hlrděri Umj.
oKwapil.
Gčx gsrm sr gich na wždy odž
řekl.

Farúř.

Dobťe máte,

kdož se toho od;

řcknrtr, š čjm ťúďně zachňzeri nrmnjte,
nechcetr.

aneb

Kwapčl.
Rúdbych Uslyssel, w črm.gfem
wžhlrdem wčel, prohlaupil.
Farčx č. Gčž tjm, gak gfem napowčdčl,
že gstr gich w čaš geǧčch nanšr

nekrmil, pak réž

založenjm wčrlnicr na mjstč nrpřjhodném.
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Kwapťl.

Toby bylo! stúli auly ya po:

lednj straně.

Farčlť.

stromowjm,

Llle wkaUtě mezč kossatým

tak že zřjdka slUnce na nč

zaswjriti mohlo; ktomn fe pod jnťmizhnog:
nice staw.ila a mokwala, a wůkolfe mno:
ho wlassťoročjch hnjzd nachčlzelo.
Kwapčl.
To fe nedčl owssem zapřjti,
nechčlpčlm wssak, gakby to wčelaim sskodčti mohlo.

Farňť.
Wčclo milUgj seplo, sUcho č či:
stotu, a bržce zhynaU, aneb se wystčhUgj, kdcž
gčm tyto potťeby schčlzegj. Když se š wlhkých
zdj, aneb wody na bljzce stogjcj bUď trkach
mokrost do aUlů tčxhne, a kdnž negfaU před de:
sstčm zachrňnčny, nrbUdaU mjti znifU, byťby tcn
neylepssj rog byly.

Kwapil.

Pťčansstjm, wčembp gim ale

wlassťowčj hnjzda pčekécžely, nenahljžjm. ..

Farňř.

Hnjzda

fr owssem do wčel nr:

dagj, ža to člle wlassťowicc a giné ptactwo,
pak též slrpice a kachny raidi pracowčté wčcly
lapagj,
a zwlčxsstč gich mnoho rolassťowky roc
fwém lrtU prrchytse lapati znagj Z té přjčinn
prozťrtedlný hospodať neda wlassťowicem bljž
wčelnice se Uhnjzdťri, anťž drůbeži tam přj: x
siUp dowolj, kamž wčely na pastwU ljtčxwaǧj
pak těž nrtrpj na bljzce wosjch hnjzd nrb roofy
a frssně gsaU wčcl zaihchowé.

Kwapil

Q tom gfrm slyssrl, i sčlm se

přefwědčil.

Farčxť.

u

Gsa

po nčfolťk let dUchownjm
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pomocnjkem U gedlťoho farčlře, chž obzwlčxsst:
njm prjzniwcem wčel byl, a znťch ossetřowa:
njm znamenitý Užitek mjwal, UaUčil gsem se
z častkw UžitečnémU wčelařenj

Kwapil

Nesn člbychse Uěcoz toho wěe:

laťského Uměnj dowčdčti,

z čehož Uřkreťj Ueprj

zniwj sobcowé tagemstwj činj?

Farúř

Nad sr 8 každúm zděljm o to,

což Užitečného wjm, neb mč tjm se zdčlenjm
znamosti Uenbýwa , núbrž wyUčowanjm ginúch

spjsse pťibýwčl; a proto erražjm

na ty Ue:

wljdnjky, genž se prospčssnými .znňmostmi co
wčcj zapowězeUaU Ukrúwagj, a giného w tom
wyUčiri znepřjznťwosti se zdrcihagj.
Kwapil.
uYčkolťpro tolikeraU sskodUwče:
lčxm pťjtelem Ucǧsem, pťcdre žčxdostiw gsem Usly:

sseti, gak sellk Uimdzachowaťč sluss,

aby Užitku

podňwaln.
Farč:ť.

Wčely sobč .slUnrčnj teplo a ga:

snost oblibUgj, a proto wčelnice
slunj

ftúti

Ua wý:

m čx,ač mjrnč zastjněné mjsto wčel:

njleU Učrkdy ch prospjwň, wssak ale.tak,
aby
polrdnj palčťwé slunce zpřjma Ua aul Uepralo,
an wčely gako lťdé, od přjlčssnébo horka zemdlj:
wagj, a djlo gegťch sc rozpausstj, i giné trUchliwé
Uúsledky to mjwča. Nozssafný wčelař aUly tak
stawj, aby od 9 hodin z rčma až do hodiny
z poledne slUnečnj swčrlo tnčlU. Za drUhé chrúnj
gťch, dúlise dělati, před wětry,
zwlčxsstěpřed

wčtrrm od stmpcnj fe odrúžrgjcjm a wjr dč:
lagjcjm,
Ueb když trn pťelétagjcjch wčel za:
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chwčrtj, gedml
srčxžj,e aneb

o drUhaU obrúžj,

daleko zanússj,

ge na žem

že fe mU Ubrúnčtč,

nemobaU.
Za tau přjččnau fe wčely w lese
neylépe dařj, že tam pokog ořed wčtrem, žwlússtnč

pťed půlnočnjm
gich šgara,

a zč:padnjm magj, genž

když aUl Ua wčtrU stogj,

set pohUbj. chmj
wysokč: stawenj,
stromowjzbýtč,

mnoho

též wůkol wčelnčce
gak též, hrubé hUsté

neb tjm se wčelčun obtjžnost

dčl.i, když š nčlkladem dol takowé
se wznčxssrtč magj.

wússky

Prospčssl:o gest wčelěcm,

kdwž Ua bljžco magj
tčchý. wotůček, hognost
kwčlin, ljp a getele, gak žafe na proti tomU gťm

k žčthbč býwčx bljzkú prUdfčx řeka,
pekňrnw, wčUopalU.U, piwowúr zpřj:
ččny, genž se snadnč UhodnaUtť dčl.

Kwapťl.
Farčxř.

Ze se snadnč w nčch Utopj.
Qwssem; gak ale wnčlř fpořčx:

dčxn býtť mčl, abo fe wčelčlm ša přjbytek a nčx:
ležťtě kgegťch prúcč hodčl, o tom by bylo Umoho
co powjdati, a na to se pteyte zetč swého aUeb
některébo zkusseného wčelaře.

Kwapčl.
Kdyby mč wssrcka chuť k wče:
lařstwj nebyla odpadla.
z
Farčlř.
Qdstraňte, což bylo wčelčlm zci:
hUbnébo, abndetez nixchgak potčssenj tak zname:
nitú prospěch mjti.
Zdalťž se godnjn“x krUpobč:
rjm od wzdčlčmj potlUčených rolj odstrassitč dútr?

Kwapčl.
každoročnč

Q:ossem že ne,

neootlUče;

krčxte gčž pod nohy daly

neb baUřka

wčelh wssak mi
nw

nčfolč:
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Farň ř.

Na trest, že gste gint co patřj:

cibod buď Ua strawčx, Ua přjbytfu,

slauženj a obh.igenj nedňwal.
slussj a patřj,

aneb na ob:

Hleďle gčch, gaf

a Ž potčssenjm se přeswčxdčjtr, že

ffutcčnč wýnofmé gfau

Ka;dý

dobrý aul fe

ročně zdwoqncidobnj i ztrognafobrtj

.Řwapil.

Ze totťž grden aneb dwa roge

pustj.

Farúř.
bo

aulu

Prawda, a tak můžetezgcho:

po Uěkoljka letrch wrlmč mnoho rogú

mjti.

Kwaoťl

Kdnťm arn aUlU Urwymjralč,

a roge fr pryč neodstčxlwwalč

Farňř.

To pro;irtrdlm; wčesař Uředm

qjti Uulj. N deomrž llomll, žčby dwč tiertťny
possln, tedy by wčxm přrš 20 aulú po ssesti lctcch
žňsialo.
Kwapčl.
Nadostj kxycbUofťoččl, .a sobč
wrysknul, ledy,ž bych tolčk plnúch sspalků počjtal.

Farčxř.

Nadost massr bnlabp tjm wčtssj,

kdyžboste po podřršU wčxel ža med a wosk zna:
chnťtaU fuxnu prnčxš fbrcibmal.

Kwapil.

Mnol,w:li ale geden aul UžťtkU

piečnefr?

Farčcř.
Gak qrst rok wčeleim oťjžnčwú,
qak med a wosk platj. eMůǧ búwalý farčU“
nčkterrbo roku sobčx zmnohého
anlu až na
edld zl. čistrbo ztskn

počjtal

ZleUssrný wčelař

mi w loln za Prawd!l d.i že sr každoročnč Ze
Zachowalédo aUlu aspoň 8 šl. sixxžťlidú, a pro:
tož, kdyždyste ǧich w zahradčx, na lepssjsn wssaf
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mjstč 20 sspalků steiti mčl, steilo by za ťeč 160
zl., a to by k žaUrawenj wssech danj stačťlo.

Kwapčl.

Gťž fe mé zanewřenj Ua wčelo

w lčxskU k Ujm promčnťlo.

To mne ale na Uě

mrzj, že se fami wefpolek Ufmrcngj.
Farčxř. J to fwúg Užčtek mň, gak
wčxš o tom pťeswědčjm.

mo, že se w anlném

Snad

waim powědo:

sspalkUmatka,

to krčxlowna welťkostj wssecko nřewyssUgjcj,

trchť,

gakoš:
pak

genž gsaU samcť kpoǧjmúnj fe š mat:

kaU, a pale pracugjcj

wčelťčky neymenssj sice ale

po matce neyplatUěgssj nacheiqeǧj. Na matce
mnobo zňležj, nrb ona !Uagččka klade pro bU:

doucj rog, a poǧdelť dťjwe, než fe gegj
nňstUpnťce wyljhla, Uo aUlU gest weta.
Wčely wssecku chUť leprňcť žtratj, ančž aulU
protť žlodčxǧkúmbrčmj, gakoby nahljžely, že po
newčasné smrtť fwé matky wynafnaženj gegčch

gest marné.

Kwapťl.
Dťwnci wčc!
Farúť.
Pťedcc skUtečnei prawda.

Co

fe ale trubcň dotýkxi, o tčch skaUmatrlé piejrody

žasieiwagj, že gfaU famcowé, a gediné proto
w aUlU, abU fe pro rozpložrnj š matkan pogj:
mali. Tč žňhadcl nrmagj, aby se brčmčtč Ue:
mohlť, když se š Učmť powrawa

Kwapťl.

stane.

Wčrulťpak? o tom gfcm gak

žťw ncslyssel.

Fareiť.
Truťxcť gfaU o třetťml wětssj,
tlustssja tmawěgssj barwgy, než plastcwnťce čili
pracowťté wčelťčky, prť tom wssak lcnossnj, Ue:
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aučinlťwj, a UxUsj wrlmi krcisný den býti, kd.yž
se Ua wenrk opoweižj, a wůkol weyletnj djry

kťewčjd Neuhljdčxte
ǧťch, aby Ua kterau
kročtřnusedli, Učco do žécsoby nesli, a ga:

kau précci konali.

Hodnč žrúti, w teple se

powalowati, se pogjmati a čerwy Uebolč
wagjčka šahťjwatť, ždécse ǧegich grdiné
zamčstknňnj býti.
Kwapťl.
zbcda

Ztěcb sobč snad mnohý ne:

a perčwúlrle mčzi nňmi přjklad béťe.

Faréeř.

N trestu neugde, ǧak tito šci:

žjch možolů se žichj lrnochowě. KU koncč Cer:
wence aneb Ua začeitku Srpna,
kdwž fr pogj:
mčmj š matkau skončilo, dagj se pracowité wče:
lťčky do těch darmožrautů,
a bez autrpnosti ge
wssecky zawraždj a čefnem čili wrylrtrm gich

wyhodj.
Kwapťl.
gťch hodnau

Farňř.

Tak tomu grste? ale gč: gsem
hromččdku pobitých widčl!

J proč né? wždyť se prawj, že

tčch trupců w silUém sspalku Ua ssestnčrcte
srt býwú. Plastrwnice wčely gfau Ua počet
neyhogněgssj, a proto nad tčmť erzbrogenýmť
zabčrlečč snadnč swjtčžj,

giclxdwadcet

tisjc

neb

Ua hodUý rog se

počjtčr, o těch staťj wče:

laři řjkagj, že bez pohlaroj gsau.
Kwapil.
Gak tomu rožumětč mč:m?
Farčxř.

Myslelťť, žr to Uenj Ua prwnj

pohled samcem ani samicj, že nrmčx pak žčrdnr“ho
pohlawjo To wssak chybUé gest, a sice ža dwě:

ma přjčinama: 1. žr často wčrly pozbywsse nú:
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hodaU matky, hnčd nčftrré

wagjčko na

pra:

cowky Uložeué wolj, ge krmj, a ossetřngj gako
matku; načež toto za krútký čaš tak co do tčla
wzrůstň, že tčlnatostj nade wssecky přčdčj. Za

2. pitewcč,

genž nrgen ty nrytenčj čústrkky

tčlaelčdskébo wybledatč a rozbjratč Umj, přčwedli
gčž to č w pčtwňnj rožlččnúch braučků a zwlňsstč
wčrliček tak daleko, že bych wcim w mé knize ney:
dUowčgssjo wčelařstwjč ta neymenssj stčjwka ro:
zebranci, namalowanci a rozundanň okúzatč mohl,
a totěž pončknd č fcim na nčkteré Umrlé wče:
lččcr gcxmnúm nožjčkem okňzali a pod žwčelssuǧj:
cjmč skly gesslč patrněgč předstawčtč mobU. Ne:

zaoomrňte mnr na to Uťčpomenautč až čistý
gasný drn bnde, okúžč Wňm to š radostj, an
ito, kolik žaludečků, gaký Ua mcd, ǧafý na wosk,
kde dčlú

a lisuge dlažicky ty woskow.é,

z Uichž

wosstiny gsaU sestaweny.

Kwapil.

To bych sč:m myslil, ale do

mozfu mi to gjtč nechce.

Faráť.

Gako nassehospodyně doma tak

plasiewnire domcicj wsscckUprňcť zastúwagj. Tyto
wčeličky sluǧj wssjm prčxwem pracowiré, neb
cofoli sjly wynaložrnj žcidčx,to na starosti magj,
a w krélsném pořňdleU to wykonúwagj. Nčfteré
ččstj přjbytrk

od mssexbopnrťúdU,

gčné ossctťugj

mladý plod, a kdož hegno gich na šbjrčmj po:
trawy wylctj, giné gsaU na strciži pťrd wýlelnj
djran, a stalnč fe sskůdcům breinj. Nemňlo gťcl!
gest wždy le obslulwweinj matko swé poholowč.

Kwapťl.

Dal gsem sobč řjci, žr pra:
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cowky wagéčka

fxlňssegj, z Uichž fe onč trubco:

wé ljbnau.
Fareiť.

Gsan owssem famičkami, ale za:

krnělými, a Uegfau tobo w obyčegném stawu
schopnw. Snňssenj wagéček sama gedčnň matka
poprawj, genž za rok do bunčk 40 i 60xtisjc
waǧjček skl.idčxw.i.

Kwapil.

K prawdě Uepodobulěcwčc! mu:

sjm wssak tomu wěťiti.

Farúť.

Z toho wagéčka wdljhne se čer:

wjček, genž w 11 dUrch tak wyroste, že bůňku
(obydljčť“o fwé ssestčhranxxé) wyplnj, a když se

od pracugjcjch wčel potřcbnau potrawml

opa:

třil,
gde gak“o na spanj, nrbo žaknlelj sr,
protož i kUlela slowe, nežere nic ančž se Uebýbe.
Za tčmilo přjčinamč plastewnice bned Uachnstagj
wosk a šalepj bořegssj djrkU, aby tjm pokoguě
w hrobečku swém dčxjuml. Za 9 dnj pťrlwořj
se ona kukolka w skulrčnau dokonňlau wčelččkU,
wosleowé wjčko proklnbe , a k nastěcwagjcj preici

wylržr.

Stréij

trdy wčrla grnom tři Urdčxle

k dofažrnj swé dofpčlostč.
Kwapčl.
Nčxdbych alr také xdčděl, proč
a gak“ se rogcnj

Farňř.

stčxwčx.

To se dčxfnadnč pochopiti. Rdož

se tisjce tčsirů wčeliček iše swau Uastxiwagjcj
lnatfau
wwljblo: gest ǧim w ssoalfu tčxfno,
a proto blcdj na prostrannčgssj ijsto se odstč:
bowati, a tam swan piejbodnau djlnu žaložčti.

Kwapil.
wčely krogenj

Dňli pak fe uhodnalltč, kdy fe
chl,dstagj?
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Farňť.
gjcjho rogrnj

Gfau nčkterěežnamenj Uastciwa:
gakož č opowjdagjcj. Toho dne

č přrd ljm mčxlo ktrrú xočela na pastwu letj, a
wyletj:lč: tedy galeo pro srbe, aneb na ;wědy.
Když slunečnjho tepla piečbýwei,začjnagj se wčrly

bauřčti, a kola wůkol wýletnj djrn dčlati.

Na

těmž mjstč okažUgj senxubci, gakoby si swčr pro:
hljželč, wssaf alr neodleti délle; a to býwci Ua
znamenj, že se hodlagj toho dne rogiti nebudelč
nečaš na př“ekňžku. Brzo přrd tjm, než fe wy:
řčtj, woklaužne několčk wčrl gako po břjsse žaU:
lu, wcsclc bzučj, a wždy wčlssj leoln lrtcm dě:
lagj. Za Uimč pak se celé spolrčcxustwo kod:
stčxboxoeixtj přčchostané

ž aUlU šrnc,

a Učxfde se

w chmeič sražrné usařčrč čjli léoe Uwčsirč hlrdj.

Kwapil.

TUť prý se magj wodaU po:

střjfali, ojslerm posnpatč, a wýlrtwj djra se buď
zacpati aurb aspoú žaUžitč.

Farař.

Tolw nenj tťrba, a býxoeina

sskodu, ncxb tjm mnoldú wčeličfa a žčwol pťiǧde,

anrb se žnj mržňk Udělň, gako též sama malfa
při tom zkúzu wzjtč mňžc.

prstitč.
Kwapťl.

Nexsmj se rog š očj

Kdyby genom wždy na očjch

zčlstal, a gčnňm nrodletčl.
Fařxi ř. To fe UlU zabrčntťlč může. Když
sr totčž rog Usadčtč Uechcr, a wšbům se wšmissj
Ua ;namenj, žc sobč gjmim namčřťtťmjnj: tedy
žaposčxrbj grst Ua blj;leU Z flčnty
Ua prčxzdno,

alr sčlně nadčté wyssčxelčtč, což rog za
žahřmčnj mei, dolů sr spUstj a Ufadj.
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Kwapil.x

Pak se ho spěssnč žmocniti

musjmee?

Farúť.

Ne tak na lewap, nýbrž mň se

chwjlkaU posečkatč, ažbo fe wčely Ua gedUU hro:
madU Shromčxždčly, ačkolč fe Ua gednotlčwé pře:

létagjcj a poplassené dbč:ti nemú. ,Že holýma
rUkama a bež zakUklenj nenj hodno krogi se
bljžitč, sčxm rozum dňwú. Nynj nenj na sskodU,
když fe rog mjrně wodaU pokropj, aby se nemo:
hly wčely tak fnadnč wzhůrU wšnrstč, podstawj
fr koš, a do něg se rog šlťefe, aneb smetúkem
šhrne, prkýnkem šakrnqe, a na bljzce od toho
!njsta, kdež se rog Usadťl, postawj, aby oblerUgjcj
kchyceným
fnňše se pixčtowaryssčtč mohly. Llsi
o půl bodťnč, když se rog w kossi Utťssťl, zanese
fe zHowolna na tomjsto, kdež fe mU obydlj od:

hodlalo, apostawj
ssxoalkU Uwrdl,

se do stjnU. Když se rog do

bršce fe okéeže, Uepťťsslalč matka,

na kteréž wssrcko žúležj, w žtrcitU. Wynachcizjli
se w aUlU, hbitř a wesele wčeličky wen a bržy

domU ljsagj,
se Ž okoljm
wssak matky
se nenawrcitj.

a Uťč wylrtčnj do kola reydj, aby
swého piijotkU sežnúmťly. Nenjli
w sspalku, brzo se wytratj a che
Proto se mci přč chotčxnj roge be:

dliwě na lo požor dúti, zdaž matka do tré::

wy, aneb nčkam stranaU nežapadla;

což se poznčl, když fe Učkde chnmúěek

wčel

hemžj; neb neyspjsse se mežč nimi mat:
ka Uacházj, kteraUž wčely obklopj, a

gakožto gegj tčlesnú strúž gj chrúnj.
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Kwapil.
wosti! uu
Farčxř.

Tyť egj magj w lúsce a Ucti:
Že matkaU a krúlownau gest.

Byloby k přčmj, aby djtky ge sobč w„;hledem
swých rodičů, a poddanj z ohledu swé wrchnosti

za přjklad wzalč! .u Když se pak nowý rog
Usadčl, na to wčelař pamětlčw býti mci, aby
obywatelům ten nowý přjbytek přjgemný Uččnil,
ssrčdrau potrawau ge přiwjtal, a když wčely
pro nečaŽ potrawy swé hlcdati Uemohau, Uedal
se gčm hladem mořčtč, sic sspatně
od nťch pochutnň.

Kwapil.

medem

sobč

Ta wssak weyloha na přilep:

ssenj wčel býwčt bolestnú.

uuo

Farč:ř.
Bolestnčgssj wssak žtrčcta Ubohých
wčel, když Uassi skanpostj zahynaU.

Kwapil.

To méczase na mne padati,

Uenjlč prawda? Saused wssak můg žastěewň, že
mé wčely neyspjssc pro medogrdky, ty zatrolenč
zloděgky possly.

Farčxř.
mnohý

Možnň wčc,

anl zničj,

neb th zloděgky

když sc gčm to Učzabrčmj.

Dle čeho faUdjte, že wčely wasse tčmi žloděg:

kami zkěcžu wzaly?

Kwapčl.

to tam.
Farč:ť.

Ze djlo gestpožrané,

ba

Tedy se nemeyljte, a tčm mcdo:

gedkcim křiwdy nedčlč:te.

Kwančl.

Nle co pak gsau to za potwory,

ty Uepťjtelkpqč pracowitých

Farčlť.

wčelťčeke?

Qč že toho zdúnj gste, gak
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mnozj lidé, že medogedsy gsaU zcela gčného po:
kolenj než nasse domč:cj wčely?

Kwanil.

Q tom

Uemécm pochybnosti,

sicby fe tak ncpťčltelsky kwčrlúm

Farčxř.

nemčly.

N pťedce se w tom meyljte. Pťe:

.stawúli čloročk člowěkcm býtť, když se krádeže a
lanpežnčctwj cbylješ

Kwapil.

Člowčkem owssemžůstawa, gesř

wssak pokolenj lčdského ohawaU.

Farúř.

Tak to múte na wlaš š ročela:

mč, znčchž přjležčtost fwodnčl aneb naUze zlo:
děgky Uččnčla, a proto i neylepssj wčely w zlo:
dřgky fe pťetroořiti mohau.

Kwapil.

To poneyprw slyssjm, neb gsem

ty zlodčgské za tak rozdjlné od pracowitýchmřl,
gak se od nich čmel aneb wosa rožděluqe.

Farúř.

Meylťlgste fe, lečscimna omle

gsem, což owssem wčc možnčx. Každai wčela
mú nenafycenan taUžebnost po sladkých wčcech,
a i na hodinU cesty cjtj. Wwstytneli se přjle:
žitost, aby wčely gťným wčelňm mrd fmlsati
mobln, š tčžkrm toho opomťnaU, a pak se znich
zlodčgky Udčlagj, genž obtjžné pastwy zanrcha:
gjce zcčzjch mošolů se žiwitč mtlUgj b Ney:
spjsse se to staroa zgara a na podzjm, když
w zahradňch a na poli mňlo potrawy k nau,
lezenj.
Kwapil.
TUť gsch bez pochnby naUše
kU kradržia laUpežnťctwj dohňnj, ačkolťto sspat:
na chwúla pro pracowitc wčely gest, že tak
zlým prostředkem žiwnosti hlrdagj. Slyssrl gsem

113
wssak

že ty zlodčgky gsaU od dobrých k rozr:

znňnj

Farčxř

A sice tjm,

že bzučjce křjdlama

ssUstot dělagj, gako bogúcnč k aulu se ořiblč:
žugj, aby se něgak do něg wkradly; že se hbitč

okolo wýlrtnjch otworů otúčegj, a zadnj noby
gako traupy dolň pausstěgj Gelč aul stlný,a
mali stalnau straž, tu mnoba zloděgka laupež:
Uictwj swym žiwobytjm žaplarj; aneb poraněna
odtěehne. Posstěstiloli se wssak nřkteré launež:
nčci, aby se do aulu wkradla, a kořist odnésti
mohla:
wrsele ťxzučj, a swúm saudružkúm
gako w znčxmost Uwúdj, že se kořist Ulowiti dei.

Ty se nedagj dlaubo pobjzeti, a š tau zlodčg:
kau fe knamlsanému
sspalku pusťj. .Umjli fe
u obležený aul statnč brěenitj, poraženč odtúhnau;
geli ale obrana mdlú, rož obočegnč býwň, když
matka schažj: luť autok činj třebaď do tmawé
noci, a hncd časně zrana k dobýwanj fe do: “
stawj
Neydťjwé matku Ufmrlj, bylali tam
ǧakěe,pak se do porrawnj zafoby dagj, a roslrz
pozňstalé wčrly donutj, aby sc š Uimi spolččly,
a okradcnú aUl opnstjlw.

Kwapil.

Pčkmi žoraiwa! u

Prawdč

welmi podobnčx, že gfcxm na ten způfob owčelo
přissel. Yle co pak se nedň tomU přjrrž Učťniri?

Farň ř.

Zkussenj wčelařť radj proti tomu

naisledugjcj prosiředky: 1 Nť se nenechň wčelčnn

che než geden wýlet a ostarnj djry aťse
bedliwčucpaqj U.Nť sc gedina djra do aUln
tak zaužj, aby upřsršdwě wčely progjti
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nemobly,
a to žwlčrssrčw teU čaď, když zlo:
děgky k obaročmj gsau, aneb giž se dostangj,a
to zte přjčťUy, aby str.iž U wýletlr tjm lépe
doražrgjcjm mlfným laUpežnčcjm odolati mohla
Z

Yť se wčelčxm za dne, zwlasstnč geli gasný,

nepřilepssuge, aniž se med aneb sladká
potrawa u aUlU rožbryndčx, aUeb kuď
prč:ždného plastU po podřezňwčxnj wče:
lč:m kwyljzeienj

nenechčl,

Ueb wůnj taU

cizj wčely se přiwčlbj, a kžlodčgstwj ponaU:
knau. 4. Nť se pilnč dohljžj, gfaUli auly rodo:

brěm siawu, a magjli swau matku Ua ži:
wě, Ueb zlodčgky bržce wysljdj, kde matka fchúžj,
a tam sUadnč wjlčzstwj magj
Gelč ale sspalck

bež marky, což se na podšjm žtoho požna, že
se trubci neUsmrtilč: tedy osirelé wčely š gťnými
se fpogťtť, aUeb se gťm matka obstaralč mú

.

Kwapťl.

Této prčxce, grli možmi, ne:

chtělbnch sobč na starost wzjti.
Farčlř.
Možnčl sice gest, aak wčlm škU:
ssenj wčelaři doswčdčj, žčxdú wssak obzwlčrsstnj

opatrnost, o čemžby bylo mchho co powjdati.

Mčxlť alr flabý aUl swaU matkU, a zlo:
děgky fe o Učg dorčxžlčmč pokaUssegj, a geg okrčn

dagj: tedy lřeba, aby fe žabednťl,

tak ale,

aby. se žawřewé wčely Ueudusily pro chdostatek
powčtřj, a postawj se nčkde do chladného, tmaa
wébo mjsta, a po několčka dnrcld se přesadj;
Ua grho wssak mjsto dčc se prcizdný koš aneb
sspalek.

Dočetl

ǧfem

se léž UčxsledUgjcjch pro:

středků proti zlodčgkcim: Přednč Uad zauženým
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wýletem přčbčge se kaUsek kartU

na žpů:

sob stťjssky aneb zčxclony, a to zté přjčinyll, aby
se zloděgkčxmdobýwčmj aUlu ztjžčlo, genž š hů:

ry do aUlU se wedrati

UsilUgj. 2. Za:

cpú se aUl před wýchodem slunce,

a když se

pak na den zlodčgkydostawj, čerstwým

pran:

tjm aneb kopřiwamť fe zaženaU; téžmno:
bčx zlodčgka

od aUtoku

Upustj,

zadělaným aUlem taebčlk púlj,
naU chwogj kaUř se způsobj.

be

gestlč se před

aneb zapčxle:

se wypútralo, čj zlodčgkh gsaU,

zdaž řonxcicj aneb cčzj, tedy fe magj natlUčcnaU
křjdaU pofypati, Ue wssak maUkaU, po kteréž se
fe mcd rcid kazj.

Kw a pil. Snadli sewčelydo domúcjchdagj?
Farúř.
Tak dobťe gako cišje a proto p

se pozordč:timufj,kam zabjlenč letj. GsaUli
domč:cj zlodčgkp, přestawj se gegich aUl,
čjnl se pomataU. L.Dú fe Ua mjsto aUlu,
gehož okrčxdaly, a tcn na gegčch. Z. Ne:
chččfe Ua treft po Z dnj nčkde w chlúde

ašabednčný;

aneb odsrčhUge se nčkam

kde. nenj přjležitoslč

kU krčxdežč.

K w ap il. Co dčlati, když gfaU zlodčgkycišj?
Farciř.
Patřjli dnčlercrésnuznúménm wčc:
laři, tedy se Uctiwč wyzwe, abw na něleterý
z tčch gmenowaných prostředků wčelúm swým

laUpežnicle odnaUčil.
Kwapčl.

W tom se, tUssjm, nepřencihlj;

neb mčx z toho zisk, když mu wčely nakradeného

medu nanesau.

1l6
Farňť.
Nť ncecmtrdy za zlé nemčl, když
sprosřých prostředkú Užigeme, abychom se zlodčgck
z:drosiilid

Kwaoil.
Ll gacj gfaU tčto orostředkowé?
Farécř.
Když hledjme lanežnic pochy:
tatč, a oobjli. 2. Když žhaucj laučj anrb roz:

schrenaU pochodnj gichprobč:njme,akřjdla
gim popňljm

e. Z. Po odsirančnj aUlU toho,

na krrrý Zlodčgfy laskomťny maǧj a geg si oso:
bUgj, posiawj fe na to xňjsto prčaždný sswalek,

a dčxfr do nčg mr.dU ň natlučenau
merkaU,

čilč leeychawkaU(ljčdllšdorušz

če:
Nčrsi:

wurzrl) smjsseného. Ktrrčx se tobo noažcre, š tčž:
kem fe žiwčč do swého aUlU wrcitj, nýbrž na
cestč pogdr.

Kwaoil.

Slwssel gsem nčco o piwných

kwasnčcech medem oslazcných u

Farňř.

Tobo prostřede wěxmneradjm,

ačkoli uplratný gest.

Kwapil.

N proč ne, kdož žňdaný aUčč:

nek mčx?

Fareiť.

Proto žr se gťm ne genom

zlodčgkw pohUbj, nýbrž i crlý qu,
z něhož nosslw, w niwec fe Uwede. Poně:
wadž od tobo kwasnirrmi zfažcného medu zlo:

dčgky hned nrpogdan, nýbrž ho domU za:
nesau, a od sebe dagj, čjmž wssak plod

zkňzU wrzme, fdyž na té zkažené břečce

trúwčtč mufj

Kwapil
Dxisel wezmi tU zloděgskau zwťež
i 8 grgjm plodrm!
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Farčxř.
Qč žebo wčxš to bolrlo, kdyby
wňm nčkoo oro Učfolik zlodčgef, za které nemů:
žetr a gichž fu krčxdežč neuaioňdjte,
celý aul,
a pak wčxš a domeicj tjm olrciwťl.

Kwaoll

Probůb! gafby selo steilimohlo?

toho nxiš Pan Buh uchowey.
Farať
Ybn naš před tjm nrsssčstjmchra:
nil, nesmjme blčžujho do neg uwéjli na pomsiu
pro sskodu wčelami. gebo
nčkrrťj prchlčxaoj wčelaťi
že na zlodčǧky, gako na
š Utreochem, anrb ǧinaU

Učxm Učiněnau. Nťagj
lrn nekřrsťanskú zwok,
řomňcj mauchy med
gedowatťnaU smjssenú

nachwsitǧj; tjm ale se w nebrzoečenstwj wodci:e
wagj, že Ue grnom zlodčgky, klerýchžby Ukoda
nebylo, nytxrž i ony lidi orrňwj, genž new č:

daUce, že med gedem Uakažen gest,
geho požjwagj.
Kdoapťl. Myslčl bycb, že gedowatina ge:
diné wčelcim sskodj, genž ž nj mlsaly.

Farčlť.
Qwssem, kdybo bned puo mlfcinj
pokapaln, že ale š tau xgrdem napusslčnau kořťstj
do swšho aUlU chwcilagj, a ram gj odesebe dagj,
tedy nj se djlo grgčch nakazj, a otrúwenj kodčx:
wčxnj magj, kleťj z toho djla požjwagj.

Kwapil.
ljm
na
xlil:
na

Račte dobčxemjti, a nedowo:

si podobných nebezpečných prostkedků, abych
sebe pso wčely tčžkébo odpowjdeinj neuwa:
donmjwěcm se wssale, že podobmi trawenina
kčmy a myssi, grnž prý také nepiútclé wčel

gsau, a do medu fe dňwagj,

Farňť.

nachystari se fmj.

Neradčlbychtoml:, neb gaksnadnč
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nřkteré Užitečné domňcj zwjře, aneb snadi wsse:
tečné dčcko na podobnaU nústrahu padnauti,

afe otrčxwiti může aUeb pohlrjli kočka podob
nau otrawenau myš, i sama tjm pogjti může?

Kwapil

Prawda, a to mi nenapadlo

Yle gelč pak tomu tak, že ť tak nažwané můry

pwčelčlmsskodUé býwagj?
Farčxř.

N sice tjm,

když wagjček

swých do anlů aneb do sstčrbin w nčm
nakladaU, ž nichžse pakečerwjčky wylj:
hUaU; genž se do wosku zažerau,
haU sč ljhnaucj

wčeličkU .Usmrlj.

a mno:

Prolo

se mčx

.každčl skUlčnka brdliwč Ucpati,
dobnčt wagéčka rožmačleati.

a po:

Kwapčl.
Slúchč:m, že i wčrly
lččnýmnedUhům podrobeUy gsau.
Farúř.
kňžali dčl ,

roz:

Skmrčnčx prawda, ačkolťse do:
že nrdUžčwostj wčel začasto

scim wčelať wťnen

taU, nedba,loftj,

bywčl, a sice nečisto:

a přewrúceným

gčch

obsluhowčxnjm.
Neohlawněgssj grgich ne:
moc býwa aUplawice,
čili chwistačka kterčl
tjm zčchUbnčgssj býwú, že gich neyspjsse w zčmč
potkčxwčl, w kterémž čase k wčelécm nefnadný
přjstup, a šbaUřenj gčch sskodUě grst.
Nastyd:
nutjm w krUsé wlhké ;čmč žačnaU se stčeewa ge:

gčch naplňowati

srčlžkau ččli sračkau, totiž čer:

wenawúm smradlawým

nesxčxdrm,njmž,

wčrly pro krUtaU zčmU Ua wenrk sobč netrau:
fagj, ano dosti si w tom bčbawkowém kwapU
pospjssiti nemohaU, až posléž tjm zemdljcr od
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sebe to do plastwj a medU pUstj, tjm se ale
djlo zaneřčxdj, powčtřj se zasmradj, což na čč:
stotU da poťč:dek gdachm wčclčxm zúhubné býti
mUsj, gako nčxm lidem, kdyžbychom z obydlj Ua:
sseho lrusU a moče zwlčxsstč w čaš bťhawky wy:
nčxsseti nemohlč..

Kwapčl.

Jgčx onemocnjm, musjmli fe kde,

kde gcn trochu smradlawý pUch zawťen gest, děle
zdržeti. Dúli fe dle nččeho poznati, že wčely
na čerwenkn postončxwagj?

Farč:ř.
keyslý

Wyžražugegi odporný,

za:

pUch z anlů whrč:žegjcj, gak též na

prkénfu ležjcj mrtwé

wčeličkh,

gegichž řit

nabčhlci a žpUchlčšgest; a kdnž wosk a plafť

txnawč čerweným chnčdým)neřúdem na:
mazún gest.
Kwapil.

Snad mimo nastydm:tj i giné

pťjčiny toho nedubU gsaU, neboť nčfdn widčl
gsem ten nednh U wčel, a mwsljm, že pro do:

bré powčtřj nemohly nastndnauti.

Farčxř.

Giž gsem zčňstfp podotkm:l, že

w tom krUrň dlaUho dodržUgjcj žčma ořjččnaU
býwú. Neb když se w zimč zťjdka kterú seplý
den wudařj, w Učmžby se wčclh wywčtratť, a
truš fwůg odložiti ččli gak nčkdy řjkaǧj wyne:
řécditč mohlo, ledo to we sspalkU učinj. Tře:
siUtú šima gich též dohčxnj, aby pro zabřčxnj

che
množj,

gedly,

tjm se ale neťč:d w střeweich

a zéxklad k chwjstačce dňwčx.

se mladým rogům nryspjssc přihodj,

NastUzcnj

genž pod
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sebaU nmoho nezabrdnčnébo, wodnatého medu
magj, genž spjsse chladj než hrege

Kwapil

Deili pak fe tomU zlému po:

Faréeř

Nr tak suadnč, ďončwadž se o

a moci?

lom ročelnjm morU teprw tenlerale dowj, kdož
giž zčxhubně w aUlu zuťj
Předrgdr fe w čaš
i tento Urduh, kdož se wčelam i w žčmč do:
wolj, aby z aUlu na wrnek mohlo, třebašby
nčkteréc ooowcižlčwěgssj pťč tom zalwmlla, a po:
trawy o nčco che se w aulU sirčxwtlo. Nsoďň
to se zjfkčx, žr každčx xo(ela se,

tčeba, wyčistiti mčxže, a
powčtřj zachomú.

R“wapil.

když toho po:

že fr w anlU zdrawé

Slewch.im, še mnohý aUl tjm

žkč:zu wezme, kdwž grho plod pogdr.

Farňť.

Qwssem že gako i každai rodina

wymře, ledyž nenj potoxukčl. Pošnčx fe, žr
w aulu plod hnťge, když w buňkúch, do nčechž
se wagéčko sneslo, a zmolů wčelťčkw, fe wn:

ljbnami magj, ijčko

zapadlo,

genžpřčždra:

wém plodU na wenčk wypnklé gest.
Když
w tčch pro wyljhuutj bUňkčxchna mjstč bčxlawé:
ho plodu ǧaksi bleda, mazawěa lňtka odpočjwú,
aaul od febe pUch dčxwa gako zeshnčlédo masa

čina?

Kwapil
Farč:ť.

Wypatraloli se, co toho pťj
qussenj

wčelaťi ud.iwagj misle:

dUgjcj psxjččny té epro Uč bolestné rčmy.p Gestlč
po nčkolčka garnjch gafných dnech znoxon zťma

nastane,x trdy sr wčrly pro zahťčmj do hromady
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sležaU, a opUsstěný plod Zahyne.

Gestli matka

časně žgara mnoho wagéček Uanrsla, a plod

se ljhne, w tom ale powčtrnú

nrhoda

Ua:

stane, a dlanho dodržUge, pro leteraUž překč:žfU
pracowky na pastmU se wydali nemobaU: lrčx:
wj na zčxfobč, plodxl obslUbomatč a krmitť pče:

stanaU; dčw:li pak, když Ubožútka pohynaU?

Kwapil.

Dčw by owssem byl,

kdyby

obstúlo.

Farúť.

W té přjpadnostčmej powúžliwý

wčelař sstčdrostj fwačlnaprawťlť, což šlé powčlřj
pokazilo, a mň wčelélm prčlepssowatť.

Kwapil.

Nabljžjm, žr bojpodař w té

přj:xadnostč, nechcelť o wčrly piigjli,
trným býlč nesmj.

psleiš ssr:

Farčxť. ))Dente a bUdeť wcim dúno,e
mohlobo se k skaUpým wčelařúm ž ijma swa:
tého řjri; zňhubUé též búwú plodU ncsmjrné
parno,

kdwž tolčž slUnce celý den Ua aUl pražj,

čjmž se djlo nr zťjdka roszstj,

staré i mladé

wčeličkh polcxkaǧj. Gčž gsem podolanl,

že plod

také tjm žfeiZU béťe, kdnž šlodčxgky mrdU qedem

na nč Uachostaného do aUlU UanrsaU, čjmž gak
sebe tak giné otrawj.

K w ap ťl Kdoby segenom mch tak drahébo
wčelčxm w čaš gcgich naUšc ža potrawU
nemUsilo.

Farciř.

Geli mrd drabý,

dčxwatč

mú wčelař

z toho znamenilý
zjsk, když prožčxeledlnofřj
a sslčdrolaU swaU opatišj, aby mU ho wčely
bodnč mnoho Uadčlaly, a z toho zbožj pak fe
ercslawjn.

0

12:„
prnjže Utržiti daly. Cukrowčx woda, bťečka zořjz

zgara,
medu

grst chutnčt potrawa
nenj,

pro wčely, kdwž

genž neolepssj geǧčch Uokrm gest.

Yby wčeln tak honem nanzc netrpťln, postarú
fe rozssafuý wčclať, aby wččlsčko pro fwaU po:
trawU daleko ljtati nemusily, nýbrž gi na bljžce
mčly. K tomn cjlč postawj ssdalektam, kdrž na
dljzce owocné stromowj, ljpy, ljfkowé kře, dčwoké
kasstany, gak též maliny, chlnpatky (anǧressty,
frstfo) nafúšeno stogj. W šahradč se nasčxzegj,
gestli se přrdce k tomn hodj, nr genom rožlťčné
kwětčnw, z gegichž mednjkowúch

ččxstekwčely med

a wofk šbjragj, nýbrž ifafnle, okUrky, dýnč,
siunrčnire, borúkh a giné rostlino, a šorostřčd:
kowati fe blcdj, aby rostlčnw na grdnau do kwřtU

nrbnalw, nýbrž se gako stťjdaly

a tjm způ:

solxem wčelcim dlaubo ža potrawU flaU:
žilo.
Dneš bnch řečj swaU U konce nebyl,
kdyboch o potřebnostč a ,;Uůsobu přilrpssowňnj
čilč ernenj wčel, o Uodťešňwúnj, gak též o žlep:
ssowňnj, šesjlenj mdlých rogů, o zgednňnj žtracrné
malky i o ginúch důležilostrch wčelařstwj fc
txšleaǧjrjch š wčxmi howořčti mřl. Nawsstjwte
mne, a bnduli mjtč po chwjlť, o tom porozprň:
wjme. Nynj fe š waimi rozlauččti musjm, nrb
mnč powčnnost k nedužčwrowč žene. S Pčxnem

Bohem!

Qdděleni ssestě.
Cd šcrawj

čuxchowujm.

Skončcnč rošmlauwánj, gake“w oddělenj tčetjm.

Farňř.

Gak slyssjm awidjm, nechce wčxm

lépe býtť.

Domkčxť.

Kúžby mnč nčfdo dorazčl, abo

tomU nesnrsilrdlnšml:

Uxeipenj gednmx konec bol.

Farňč. Mčgte trpčlčwost! wssak wčxšBčch
z tohoto swěra powolň, až to ža dobrě Užnéx.

Domké:ť.

Snadno

se dú o trpčlťwostť

mldeočtč tomu, kdož ǧfa šdréaw dle ljbostč febau
pohybUge, a o bolestechnewj. Kdož ale gako gčx
k twrdémU lůžku, za tak drahný čaš Ořčko:

wčxn, žčxdným audcm wlě:dnami nemůže, a
přč každém pohnutj
nrsmjrné bolrsti rjtj,
žčxdného oblcbčrnj a potčssenj nenalrzň: tomU
wssrcka tr:dřliwost přegde, byťbh nad wyhlňssrného
Joba trPčlčwčgssj byl.
Fareiř.
Zdalčž fokxčxfwau nrspokogcnostj
a newrlostj třch bolcstj Umrnssjte, a břjmč fnr:
sitedlnčgssj Uččnjte?

Domkčxť.

To preiwě gest nehmržutčgssj,

žr čťň co ččň, pťrdce bolestč neUlengj,
sc mi spomoci Urdú.

Farčxř.

a nččjm

Zwlússť když pomoci tam neh!r:

deime, kdebn snad bola k nalezenj.
Domkňť.
Té wcyččtky ǧiž nešaslUbUgč.
Přefwčdččw se, že mč po těch lécjch od poho:
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dnébo, a po wssech
nechce, poslal gsrm
pňna wychwčxlenébo;
spjwú, každý fe očitč

babských radňch lépr býti
pro lékaťe od welcbného
gak ale pomoc gebo pro:
na mne mrzčcka pohlědna,

přeswčdččsč může.

Farčrř.

Gest mč wúš srdečnť ljto, a že

Uad wassjm trUchlčwým stawem aUtrpnost mčUU,
dčxleažem bUdiž roto mě nawssrjwenj, třebaš wčxm
ne tak pťjqemné,
žécdal, abyk waim
pa:
siúixskei
mxi rada gak
tjmbych
aUččnliwčgčk
potčssenj

slanžčla
Domkúř.

Pro

mnč ncnj potěssrnj leč

w Uždrawenj, a toho se mť odpjrú.

Farčrř.
Uabytč,

chlzelč wécm tčlefného šdrawj

o čemž dotUd pochybowati

dokUd dusse w tčle přebýwčr,

nesmjme,

měl byste wsseckU

fwaU péči na to wynaložťtč, aby dUchownj nrduh
fr žapndťl, aneb afpoň Umenssťj.

Domkécie. Chňpám, nač tjm pan farčcč
narňžj, a bolj mnč to dwogmifobnč, když se za
lnrzčcka gak na tčle tak na dUssč prohlassUgi.

Farěxř. Nelze žapřjti, že gste UedUžťweem
na tčle, a nmohem hůře na dUssč.

Domkňť.

Snadli

proto, že se tjm ne:

fmxawUǧi, co xoowčrečnosta sprostnost lidskú wy:

nmslila, a qako wčcč knňbožrnstwj patřjcj pod:
strččla? Meim ždrawý rožUm, a o mnoho zdra:
nečǧssj, nežlč mnohý

pobožnůstkňř, genž růžence

chraUstčl, a po antjch

Farař.

reodj.
Twrdčc to řeč, a mi na důkaz,

že rozUm wčaš, dle wlastnjho

zdč:nj zdrawý,
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rožlččnýmč předsndky zakalrn grst, a proto rozdjl
mezi zčxkladnjmi člčmky spasitedlné wjry nassj,
a mešč Uténč! podstatnýmč

Domkňř.

Učťnčtť neUmj.

Posstčstčlo fe mč, že gfem se

wssrch pobožnUstkúrských pťjlepkU a zbyrečlwstj
zprostčl, na kterýchž fobč fprostúcč pro obmrženost
fwého rožUmU až pťjliš zakladagj.

Farať

Qč, že gstr šsskořrpinaU č chUrné

gčxdro zahodčl.

Dolnkčxř.

Farňř.

Čjm se ro dokčxže?

ij

dostatečně,že se w swé nr:

dUžiwostť Uičjm potěssitč, nťčjm z malomxsslnostč,

ba ze žananliwostč probrati neUmjre.
Domkať
Že gsem brš porčssenj, i malo:
mnslný nežapjram, že bych ale sobč žaufal uo
Farúř. Zanalec gest, kdo ž.idú, abo bo
nčkdo Uro Ukrčxcenj aeho rr.iprnj dor;ažťl gak
nekřrsťansky qste se pťed chwjlkau puoblajťl

D o mkar

Člowčk tolťkrrým Orotčwrmťwjm

sewřený neběťe každc slowjčko Ua wcibU, až bo
lesti probodj slowa, gťchž smyslU nrpowúžťl.
Farňř. Yť platj tato wcxomlUwa, ačfolčbo
se U opramdťwého křesťaua za plarnaU přčgmauti
Uesměla.

Domkětse. N :oroč ne?
Farňř.
Zr by naň neUřjslUssela.Řč:dný
kiesťan ǧsa krUtým protťwrnstwjm skljčen nedo:
woll sobč žlolagčcných slow, anrb rrďrňnj prorč
prošťcrrdlnostč Božské, nxaqe ro Ube;pečrnj, žc
nad Ucinxj bdj Qlec laskawú, kterúž nedoxomrj
Učxš pokaUssetč nad

to,

črhož bwchom sUésti ne:
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mohli, ale Učťnj 8 pokussenjm také prospčch,
labycbom mohlč snčstť. (1. k Kor. 10, 13.) Ll
proro dpoleočejfr dlr napomenulj Perrowa pod
mocnau rUkaU Božj, aby ho powýssila w čaš
nawssrjwenj.

Domkňť.

Nynj, bohužcl! gest U mnč čaš

nawssrjwrnj, ale ssxdarnč mne powússugr, když
ani z lože powstatť, febau wlč:dnamč nemohu.

Farčxč.

Proč se k Bohu o pomoc neutj:

kčxte, geho swaté wůli fe nepodrobUgetr?

Domkčxř.

Tčžko w toho fe důwčťowatť,

kdož na nciš nesnesiredlné břrmeno seslal.

Faraiť. Neprobřrssugte se rauhawau řečj!
Domkčxř. Bčch prú swčtem wlcidne, a
o wssrm

wj, co se xo Učm dčge,

a brz grho

dodusstčnj prý ani wlaš š hlawy nassj nefpadne,
gak gfem na kč:zanj slysscl.

Farčlč. N snad na této potčssitedlnéprawdř
pochybugete?

Domkčxť. Kdnboch to za prade

přťgal,

mč:lo bych z uj potčsscnj chbyld

Farč:ť.

N proč nee?

Domkčxř.
Mčnnlť sUad fe z toho těsssti,
že fr na mnč pixcbolrstnč: Uemoc poslala?

Farč:ř.

ij

o swatém muži, genž se

Urmocmi swýmč chlubčl, a scbe ža ssťastného
pofleidal, že gimi pro wčtssj dnchownj wždčlčmj
nawsstjwcn lxol.

D o xnkň ř. Po tom mužowť qfem fe nrwrbl.
Fa rčl ř. Llni ž čústky; přčalboch wssak, aloyste
si ho ža psxjklad Uxžal, Ueb to byl sčxm swatú
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Pawel, gak se kU Korintům wygňdťťl. (2. Korz
12,5.) Pamatugsrž pieť lom, že gcxstrozdjl meži
protčwenstwjm, kteréž Bůh Ua Uaiš seslal, a
lnrži tjm, kteréž gfme fami na srbe wyzwalč, a
Bůh

tolileo Ua Učxš dopustil.

Domkč:ť.
Stcxgně rčma bolj, ať gest fe:
slčma aneb dopusssřna.
Farciť.
Meoljte se w tom. Pixi rčlunč,
od Boba Ua nňš bež wlastnjbo nrowťnčxnj se:
slané,

mčxmeto potčxssenj, že newčdmě trpjme,

Orožřetedlnost Božsiň

že

srpčliwost a dúwčrnost

nassi w gegj nxaudré ťxjženj zleaUssj, a kdnž nčxš
lrčxpr:ljm tjm pokcirú, we wsixe wssak stěxlé fhle:

dci, že zeirmmrf Uaiš w radost r.xroměnj. Zcrla
gťněxk grst to w“ fauženj zawinilčm,
neb tuť
sami sob.č wima přččjtati, a genom Ua sebe na:
řjfalť mufjme.

Domkňř.

Gestli Bůh gfa wssčmohach

každě treipenj bnď zawinilě aneb ncžawimilě od
nčxš wzdňliti mčxžc, ledož geuom chre, zdaliž se
prawdčx prohsxessugť, Uodtčxgssj pťenkrutné proti:

wensiwj Božjmn bněwu přičjrage?
Farčxť.
Čbljcjmn sr fseiwda nedčege, ;Uj
staré pixjslowj, a Ua w.iš Uowý dukaz Unim,
gak nm lidé pro očisssčllj fwé na giného rňdč
swňdjme, čebo qsme se fami dopusiťli. Gak:
boste asi tobo člowčefa nažwal,
genž bw w.iš
žtoho obwťňowal, co fobč zlého U wassj pixj:

toumosti dowoljl?
Domkúř.
SsaUl by wssjm pdúwrm lbčx:
řcxm a cliutrhačxrul.
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Farč:ř.
N tjm gste, člowěče! wzbledem
na Boha.
Zhrozte fe, a BohU nepřičjtxeytetrčx:
penj, kreréž gste fúm Ua febe wyzwal.

Domkč!ř.

Newjm kdy a čjm.

Farňsx.
Když sčxm srdccm kagjcjm to
Uznatč nechcere, žpřjma to powjm, že gste
sčxm fwébo Uesstčstj pňwodcem,
Uepořňdné chlipné žiwobytj.

Domkčxř.

a sice pro fwé

Snadlč nmc Uňš pan farňř

za Uenwčtssjbo nezbednjka

pod

slUUcem Uepro:

d!úsj? wždyť pak gsem žúdného nrzabťl,

an

oleradl.

Farč:ř.

Doložte š farčféem: Negsem gako

šxťnj, a uǧako tento pUblčkčm! uu Nepixčssel gsem
s:xčxšžarmamit,
Bdůh gčxst mi w tom f„wčdkem,

Uýbrž tjm allmyslem, aboch wčxš Ua Uebešpe:
čenstwj pošorlčwa Učinil, w klerémž wšbledem
tčla idnsse wčžjte, a abych wčnnč pobnul, bwste
fe tčch fldasitcdlných
dnsse kťxrsťanskěe sobč

prostřxrdkčl chopil,

gčmiž

š Urbcx;xxečenstwj spomocč,

a soasrnj sobě olxgednatč mťle;o. Cbcťli alr dle
swé swaté powčxmosli se žachowati:
Uefmjm
wčxm přčswčděowatč anč pochlcbowati, wťda pa:

trnč, žr Ua brzcestj blalldjtr, chž

xoaiš kwččné

zčxbubč ck;awésti hrozj.

Domkčxť.

WelebUý pčm Uxi siraclm Ua:

hčmj.
z Farčx ť. Že skUtečnč mnoho dsřrafslčmélw
kolxčxwňnj měcte, gestlč se wčmx šrak Ueprotťe,

abyste Ž l)rúšan požnal, žc !tste kzkaiše swé
chwčxtal. Přiǧnxčxtrž tedy pastýřfkall lnaU wý:
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strahU žUpťjmnébo

frdce pochceczegscjbeš Uraženj,

na kteréž ponwsslenj nemúm, a nepohrdeyte ža:
slaUžčlaU domlUwaU,

gať“koli odpornč žnj.

Domkčt ř. MUsjme se wssemu podrobčti.
Farčt ř. Ne wssemU, nýbrž grdinš tomU,
co ncim nčxbožrnsřwj a gjm oschený rožUm ;a
powimwst
Uklúdei. Nrreid bych mysl wassč
bňťr baUťčl, a žr zbarxťemi qrst, wasse nrstdoko:
genosť wwšra; Uǧe indňm wssak swčdomj w.xssU
probUditi,
krcré; narUžiwostč a žlé na!ďdklexerč
w ncbežpečxlr sOan gako Ukoljbalyd. Z toho, že
se wcim wražda anrb klxeidrž dokeišali Uemúšr,

nikoii UrnňslrdUge, že do počtn fprawrdliwúcb

počřjte. chmýlre fe, šPawlem
deiwčxm:
dčxǧi, an

wšm wústralm

Llni fmčlnjcč, ani ciu;oložnjri, ani žloc
opišcč a žlolagjcj erilowstwjdn Božjxn

wlxičxnami nrťxudaU. (le Kor. 6, 9.)

Domkeii.

Nršapjdňm, ašapřjti nrlllobU,

žc gfcm tčxlU swrmU pijlčš

howčl,

a Uržsejšcnú!n

žadostrm často až pťeš pljllš UšdU ansslčl, č
tčž dmu Božjcb, žwlasstč opogmdch Uápoǧň Ur:
siijdmě požjwal a kdwž mnr ;lost oopadlcx, šlo:
lagicnai slowa pčobašowal. “
Farčxť.
(šxsrm tonm powděčrn, že to

Ušnňwúlr; neb pošUij
Oxšonj

kdeok le :xolcxsscřlj

stébo poblanenj gčxr
.)ťwuj srplw

ačkolč

poš:c, zwlastnj zknnruosti pošněcweile, gak U:xx
wdiwč zažUamrUal f!oatý Pawel xka: Žc fkc
fmilnj, pxotč tčlU swčmn bsessj,
o opilstwj ixjci a dokxišasi dň.

Uost a

a ro sr !oxxox.x
č
Nyuj asr chlčp:

Urstsxjdl:lost na w.iš msřj,d kdwž dobraU
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ssťúwU žwciš wyšsúlh, aUeb gč porUssily. Qd:
tUd ta wasse mdloba tčlefnň, asUchč lčxmčmj w
aUdech ; odlUd hljža po tčle, fwčdek žkažťné krwé,
a wssecky ty těžkostč, gimčž sewřen gste.

Domkčxť.

GfaUlč to slowa

potčssenj,

kdpž se mi k zcirsmltkal dofécže, že swým Uynčg:
ssjm nesstčstjm sčxm winen gsem?

Farčxť.

Nebhlbych fe té bolawé

rčxno

dotkmll, kdwby nrbnlo tťeba wčxš přeswčdčťtč,
že kťčwě i raUhawč Boba obwčňčlgete, když

gch

přjtomné swé nesstčsij pťččjtúte.

Domkciř.

Nrdowoljm che

sobě tobo,

akdych opowčxžlťwčBohU ža wťUU dciwal, wčem
gfem sňm prowčnil.
Načte ale powčxžčtč, že ne:d

gsem perj
Ustlal.

ani posledlxj, genž sobč,tak sspatnč
.

Farčxť. Prawda owssem; pochUbUgťwssale,
že w tom potčsscnj nagdcte a oblehčer bolesij.
Každémll UpťjmnémU psejtčli lidskěmU srdce nad
tjm krwcicj, kdwž toho očťtým swčdkem gest, apčxe:
gčnaččtť tobo nemňže, gak pťelnnožj sr tělesného

žřraloj, loho stkwostnébo darU Božjho zbangj,
a fcxmi sobč pťcd časrm brob kopagj uu Tenť
fwěmu žalUde odpočsmltj a časU k zažjw.inj
nroopserge, neb bez přestú!lj že žrawosti do Učg
cpei, žčehož nrmoc dřjwe aneb poždčgi powsřatť
nUlfj, proto že žalndrk zemdlený tobo nesmjr:
něho ncikladčl Uúležitě strciwitť, a w dobraU tčlex
fnaU ssťčxwu proměnčti Uomňže. wn Qllen silné
Uúpoqe do sckxe legc, a dřjwe nežlč zqrdnobo
olnraičextj wysiiszlčwčl, drubč hrlessj folxč chystú.
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MUsiloby

tělo lčdské, tato

kťehkčl ncdotkliwčx nň:

doba, Uad ocel twrdssj a pewnčǧssj býti, kdybo
ljm pťečastým přepnutjm a oslabenjm žileU, ljm
se rozpčxlenjm a Uciblým ochlašenjm frwe brzce
žfaizU newzalo.

N proto

srnj dosiawuge,

wariepřestúwčl. u

se žčxwrať, aUdů tsxe:

žalUdek wssaf opružmý

Qna

zažj:
marnú osoba nežnčl

wčtssj slúmy, Uežli když Ua plesu ztřessrěnúm
kťepčrnjm a Uťrbnaným kolčm reydčnim wssrcky

towarossko přrdčj

Draže

wssak gj tato do

mnčlň čest, že !ooťxornau tanečnicj gest, posléž
přigde, ledyž sr qj dech zkrňtj, a saucholiny hUse
a buře sr ozúwatt začnau. QUen žhorka na
kwossrnú pro každaU maličkost hněrorm sc rož:
púlj, žlUč a lerew w sobč zbauřj, což se nr
šťjdka žlaUteUicj nebo mrtwicj končj.
Gčmš,
gesilč ho naUzr aneb rozkaz předstawených kprňci
nedobúUj, Ua žabeilkn se oddň, w posteli aneb
Ua odpočjwadlech se powalUge, a při tom žma:
latnčlé tčlo pilnč krmj.
Dčwnoli, že tčlcsnč:
ssťúwa a hUstčt krcw pro Uedostatek potřebného
pobybowňnj, rownčogako woda w Uxočécke, se
zleašje a žúkladem smrtrdlného nedUbU gest? uu
Trnro mssak nepřjtčl šabúlky a přjlčssný hofpo:
dúř swémn pracj sedranénm tčlu oddechll Uepo:
přrge, zgcdnoho Unawugjcjbo djla do drulpél,w
sc honj,

biecmeUa sobč Uklčxdň, Ž kterýchž bútť ne:

může, spanj fobč odcpjrčx, starostmč se mořj, až
pak mu štrýžněné tčlo službU wypowj,
a sčxm
Ua sobč prawdu starebo pťjslowj spatřj, že psxč:

taženú struna praskú.uNcbylbhch

dnrš U koncr,
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kdybych obssjrnč woprawowati měl, gak lčdé
znerošuňm, zlafomstwj, aneb pro gčnaU Ucirm
žčwojť Ua swém ždrawj bořj, a fami sebe do
hrobU Uxorhnǧj.

Domkčxř.

SmUtUň, pťesmmnň prawda,

gcǧjžto zdčckažš Užafmltjm Ua sobč fpatřugi, a
bolrstnč cjrjm, že gsčm lruchliwých Učxsledleůswé
prostopaňssnosti a nrstřjdmostč hned Ua solxě Ue;

znamenal,

domnjwal

gchx fe, že mi to na

ssťodu Uebudr, Uýbrž žc to mé přiroché powažr
přčmčťon gest. Blno w swé zaslrpenosiť byl gfrm
loho zd.čxnj, že bych fc protč fobč prol)ieessčl,
kdnbych sobč čeho odcpřrl, po čemž tčlo dnchtjwč

taUžčlo, mage to ša hlaš pčjrody, kterémnž od:
pjsatč

UeslUssj.

d

Farúř.
UrporussrUa

,

Qwssem, kdoby pťčrošrnost„lidskěc
byla zčxstala, tuť bnchom fe geǧjm

lďlafrm fprawowart

Ulohli; žr ale žkúžll wzala,

gak pjfnxo fwaté fwčdčj, a k“ažd:xchnj žkxxssrnost
nňš pťrswčdčxlǧe: protož tčxlrsnépušenj grst xorlmi
Pod Zi.rlú, ba Uebežpečnú wňdce, a k žkňšc swě
chloňlú, kťož fe gjm řjdj. o

Domkúř.

bech

tomU na zabanbrnj swé

pixiswčdččl, Uxú psxjtomn.i nrdostatcčnost Umč nutj.
Dostal gsrm wýstrahu, neschňželo Ua piútcxlském

napomrnutj;

tjm se ale ža hřbet hodilo, dokUd

ǧsend se Zcrawúm

cjtčl.

Farěcč. Tak ǧest ro U núš dospčlúch, šralým
rožnmrm
fe honosxcjch lidj, gako U dčtj mx,;kU:
sscnúch, neb Urwčeřjme gako tUto, že obcň peilj,

až solxč prsiči popailjmc. u

de,dž

fe ale núm

lZZ
bolrsiné n.islcdky Uassj possetilostč k:xocjtťnj dalč,
tUť nasxjkňmč: Kdo by fe toho byl nadcil? anrb
nčkomu ginémU winU toho přččjtécme.

Domkňř.
Nownč gfem se žachowal. Nle
gakei zde pomoc? račte poraditi.
Farč:ř.
Kdož stawenj plamenem hoiej,
nrfnadné hassčnj, kdežto by se snad wynikaǧjcj
obeň džtxčmkemwody kxyldal Uhasitť. ch wassjch
přjtonmých owssem rruchlčwýcb okolččnostcch Uc:
wjm

l:xpssj rcxdy, nržlč swaté

trpčlčwosiť,

ú sdx.xč:

domitébo zachoweiwňnj wsscho toho, cožkoli lékexř
le U,Zdrawcnj wassemU ša dobré U,ǧnú a Uařjdj.
Domkčxř.
Sčxm lékai doswčťčj, že g(xčw
roš ka;dex o Umobo

poslUssUčxgssjqfem, nežll

;

čeith„ dokud gsrm UedUh fmug ;a tak ncbršOrčný
Uexpoklčxdal. Podobai

fe wssak, že léleaixowo ww:

nasnažcxnj marné žůstanc, Ueb užjwage podanúch
léfll, žčxdnébo polepssenj Ua sobč mšnamrxmm

Farař

Za to gň fe z polepssch wa f?čx)o

radUgi, a sice ž dUchowujbo. ua
Domkeiť
To wne: tčssj, že welebný p.i:x
afpon nččo Ua mUč k radosti nachaž
šxax aťe Wždyť pak maqj andčlé šn r.rbť
radost Uad hixjssnjkcm pokčmj činjcjm, gak fam.
Učx.šSpasitel
Uǧťssťnžxc.Gstr gťš, přjteli! Ua ccstč
pokeinj, kdnž polxlaUZrnj sxrceUžnúwaite a grho žrljte

Domkciť
Pokčxm toho owssmn, žr gsem
nrpoťňdxtým žčwobytjm ta prorčwenjrwj na febe
Uwalčl; ale co fe stalo, odrstati fe nemnže.

Farčcř. Srdcem skranssrným a poleorm;m,
Bože! nežhrzjš; špjwú Zalmista Pxině (80, 19o(

134
Qbraťte sethci

swčmu UrbeskémU,od ukterébož

gstr sc přestaupenjm

geho přikčxšanj wždčxlil, dUcldcm

Uokory a kagicnosti, a zwoleyte 8 marnotratným
synem: Qtče! šhťessil gfem proti nebi a Oťed
tcbau: gjž negsem hoden slauti synem twým.
cLukčxš 18, 21.)

Domkč:ť.
fobč samčmu,

Ze gsem se proti BobU, proti

gak též protč dbližnjmu skrše bognčx

poborssenj prohřessil, kpošnúnj

lobo gsem na

tomto bolcstném lňžku přissel, stydčl gscm fe
wssak to wyznali, poklčxdage si to za banbu.
Farxúť. Newčasný sťud to byl, Ucb choby
sc dopllsiili gcst lidské: chybu wssak Užnati ,a dlr
nwžnosti Uaprawťtj gest andčlsié.d

Domkčxř.
Reid bych naprawil,
co se
nmau šlěho stalo, čehož Uemalý počet, gak mi
fwčdomj předstjrčc: ale to wssc Uaprawilč gest pro
mnč na třlc i dussč mržúka, gak mnč súm pan
farúř snad bez křčwdy nazwal, wčcj nenwžrmu.

Farňř.

Laskawý thc

nebesleýpťigjmň

dobrý aumysl za skutck.

Domkňř. Snad genom od tčch, geUž by
reiřč mnobrm che dobrébo špůsobčli, pro obme:
;rnost wssak smé sjly ncmohaU.x Gčx ale moba
fobč plalných žxisluh nashromeižditi, kčcmuž měe
ž poččxlku Uemssede mobowčtost i tčlefnčt žpčlfo:
bilost hogUých přjlržitostj poskotla, ne genom
qsrm tobo lehťowčxžnčšancdbal, nýbrž bohaprčxzdnč
U.a ginúch kašil, když ǧscm nňboženstwj zlrbčomal,
; wčcj swalúch posmčch sobč dčlal, k prostopň:
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ssněmU chowňnj giných gak mrzkaU řečj, tale swo:

dným přjkladem ponankal a zawňdčl.

Farčxť.

ij

gste se owssem pťetěžce

prohťessil.

Domkčxť.

Gak tedy danatč mohU, že

na milost přigat

bUdU, a že se mi wsse to zlé

prominr?
Farělť.

Což pak wěxm w tomto saUženj

lidskčl maUdrost, kteraUžto ǧste se za ždrawúch
časů honosjwal, ničeho k potčssenj nepodciwei?

Domkciř.

Neračte mč to k potupě a

kzňrmurku
připomjnatč.
Z cela ginčckxčlowčk
smeysslj a howořj, dokud mU šdrawj slaužj a
ssrčstj pťege, nežli když pod přrtěžkým křjžem
wždychčx To, že žčcdného potěssrnj nenaležčxm,
že zbauřené swědomj, kteréž gsem marně potla:
ččti usilowal, kdwkoli o famotč gfrm, trpké wey:
čitky mi činj, a pťjsnúm potrestčmjm pro spa:

chané errawosti wyhrožuge, to hůre mne mořj,
a kzanfalstwj pťiwadj, než ty neyprudssj tč:
lesnr bolestč

Farňť.

Nňd wčxm wčťjm, a srdečnau

autrpnost 9 wčnni Ulúm.
Domkčlť.
Kýžby se nessťastnjkowčpau:
hau autrpnostj spoxnoci dalo! ačkoli ona, gak
š wdččnostj ušneiwčxm, wnirřnj bolest umenssuge,
a skďrmaucruart mysl wygasixuge.

Farčlř.

chpřestanu na galowé autrp:

nosti, a mčlrrčxd fcx o to pokusjm, d.ili
wasse wnilřnj bmlřka nččjnl Urjssťti.

se ta
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Domkei ř. Welebčl bych oak we wčxš, we:
lebný otče! fwého Ueywčtssjho dobrodčUccx.

Farňř.
Na wúš pťčtrlč! Uowý dúkaž
widjnl, zač zgrwrnénm UaboeUstwj powdččni
lxútč lUx“UUc,a že gest maUdrost

lidskei strom

bch

kořrnc, gcnž fe skčxcj, když fe naň wčchřicr pro:

tťwenstwj oboťj.

Domkúř.

Co do lé domnčlé anUdrosti,

gesilč pomocč, ba an rady dútč Urmnj, když
tobo na Ucywýš potrchgcmr?
Žr gjcxm, Ua
woǧnč gfq, hoǧUa ranhňnj proti UeibožrUstwjslo:
ssrl, čdústognjka obsluhowal, genž aui wBoha Ue:
wčťxťl,a kUihy mi dňwal k čtrnj,. kseréž i Uryfwč:
těǧssj wčxcčw lehkost Uweidčxly, a žúdUý člčmele wjrn

Ua pokoǧč a w swě renč Uchrchalo: taU Urwč:
r.x.U gfa UadchUUt posmčxch gfcm si dčlúwal zdo:
Umčlých fprosteiků, grnž se prkla a očistre sila:
chowali, magčx to za anhé kněžské fnuxsslchkyala
žastrasscatj hlacwých lidj

Faras.

A UUUj gťslúk sitleyssljtr?

Donlkúř.

Zčrla

Uaopcck, a býwalaU

swau Zaslrprlwst oplxakňw.illl.

Farúř.

Kdo pak weiš kpozmin wňssčch

bludň pčxiwedl?
Domk.iř.
Ta mčx UrkodlečmiUrdUžťwost,
;xrnž mť z postelr Urdei, a mi na žbyt čan po
skwtugo, aboch č proti

Uulýcld, prjtomných

wúlč do srbe sscxl, o Ulč:

a Uastňwaǧjcjch wčcrch přc:

mm,xsslrl

Farňř.
Ll ro wčcm pťť tom pčrmrysslch
fpasitrdlllého Uapadlo ?
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Domkňť.
když ranawč

Ze býwalý pún můg lhal,
zastčxwal, žeby tento fwět siean

néchodaU byl powstal

a že nenj žécdnčho, kdoby

ho řjdil a sprawowal

Farař.

Čjm gste kpoznanj

této raU:

hawé lži přčssel?

Domkciř.

Nozgjměmjm toho

krňfnébo

pořňde,
grnž wc swčtč pamxge, genž fčxm od
sebe powstati nrmohl
aniž by fe pp tolik tčsjc
let bez neymcnssjho zmatkU žachowal zčrbož
saUdjm, že fc od bytnosii na ncywýš mocné a
maUdré šaložil a žachowawa

Far(xř.

KtrraUžto bytnost Boha gmenu,

geme.

Dom kčxř. Co tcdy Bčch stwořsti a we
fwčtč Uspoř.idatč za dxobré Užnal, na to až oo:

sUd zřenj swé obrachr,
žčlo, protož o wssrm wj,

aby kurčitémU cjlislaU:
co fe we swětč dčǧe

Farať.
GakaU žawčxku žtoho činjtreš
Domkňť.
Kýžbych byl dčxjme powňžil,
gaké naUčenj sobč wžjtč múm ž tčto prawdo,
žc Bůh wssadypsxjtomný a wssewědaucj grst,
š tčžkem bpch fe Uynj zdc co Uedužiwrc . raUě:

ným astjženúm swědoxnjm powaiowal.
e na tomto

Trwrw

bolestném lčlžfU mč Ua Umsl, fwolu i

na srdcc padlo, žr, pončwadž Bčlh nrydokonalcqssj
axneyswřtčgssj bytost gest, genom co dokonalého
oprawdčwč! řobrébo gest, milowatč můžr, a nň:
slcdownč žc každú břjch, proco že dokonalostč
zcela ua odpor ǧrst, w ossklidoosti mjtj nmsj.

Farňť.

Qwssem, sice by Urbyl fwalú.
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Domkčlť.

N gakožto swatý gedčné robo

w lčlsce mčc, kdož se gcho swaraU

wůlj řjdj;
gako naprori tomU w ncmčlosti U něg býli mej,
kdož se hřjchrm prznj

Farať

Tato zawjrka gest wassemUroz

UmU ke rti.

Domkňť.

Pro mne ale strassliwei, ncb

gsa sobč erbých prowinčnj proti zgcwené wůli
Božj powčdom nrpochybnč té Uryswčrěgssj byt:
nostč w ossklčwosti gsem.

Farúť.

Prawda,

dokUd zbrzcrstj hťjchU

na cestu pokňnj a polepssrnj nrwleročjte.

Domkécť.

Na lmo spasitrdlnaU ccstU se

wx,!darč giž pro mne poždč gest, pončwadž w kaž:
dém okamženj k obeiwanj mcim, Uslyssetť ohro

mný hlaš: ))Wydey počet zwladaťstwj swého!e
Črho

giUého ǧsa

na saUdU k očrkčxwčlnj mcim,

nržli žawrženj, a ktrestU odfaUzenješ

Farúť.

Qwssem,

gestlč toho spraweřlč:

wčho faudce dřjwe š sebau nrsmjřjlr.

Domkúř.

ij

famúm, že lrn nastúwa:

gjcj saUdcc sprawrdlťwý gest, a njm býtč musj,
sicby dofonalým ncbyl, trrstU se UcUlmU pro
swé spčxchané neprawosii; neb dle swé sprawc:
dlnosti musj dobré odmřňowati , a žlé trrsřatč;d
a neislrdowně bUdaU dožagčsta sprawedliwj od
hřjssnjků oddčlcuč, a oběma okdzwlňsstnj mjsta
wykňzána gsaU, kdrž se gťm odmčna za řobré,
trrst

wssale za zlé chowčmj wodučřj.

Farúť.
súm prawdě

ij
na

důkladným úsudkem gste
stopn pťčssel, že na wčěnostč
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mjsto odplato tak nazwané nebe, a mjsto tresťU:
oččstec a peklo dýti mUsegj.

Domkaiť.
K sspatnémrl wssak potčssrUj,
ncb hrůža nme pogjmci, ledyž mi Ua mysl padne,
že bych se mčl wěčnčx trcipčtč.

wrlebný ane!

Kýž

dystr mne,

pťeswčdčiti mobl, že na Určitý

čaš do očťsťce na trest a spolU na fwé dU:
chownj očisslěUj odfmlzend bUdU. Z čústky bych
se Upofogťl; neb že Uebe hoden negseam, a že
trestU zaslUhUgi, Uznatť mUsim.

Farúř.

SaUdowé Božj UegsaUsaUdowé

gako lťdsstj, a proto

žčtdný ž U.iŽ š bezpečnostj

Určťti nrmňže, kam se kdo po wyfročenj ztohoto
swčta dosiaUe.

Domkččř.
napťrd

Tato nrgistota mčpekelné muky

dčlčx.

Farúř.

u

Bol:lťbw gsťeUpokogrUčǧssjmyslť,

kdybystc gťstotnčx wčdčl, že prflU odhodlein gste?

Domkci ř.
přiwedlo.

To by nme fUad kzaufalstwj

Farciř.
Těsslr se tjnt, že faUdce neiš Ua
wčxčnosti qrst Uc grnom fprawedliwý,
núlxrž i
milosrdný, genž Ua nasst přčroženaU fřchkost,
Ua žanedbalé wochoweinj, Ua žlú rčzj přjklad, a
k zlémU wňbrnj ohled brňti bUde.

Domkčxř.
Toť gsaU slowa potěfsitedlwň!
Farčtř.
Mnobem wjre wúm sirach přrd
pcklcm odeǧmauti

nui

wUřkUutj milčxčka Pčmč

swatčho Jana: ))Tak Búb mťlowal fwčt, že
Syna swého gednorošeného dal, aby každý,
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kdož wčřj w něho..nezahynul,

alc měl žťwot

wččný. (Jan 8, 16.)
Domkňř.
K fwě hanbč wnznčlwčxm,že
gfem sr ne gednaU opowčxžil Ježjssowo Božstwj
w pochybnost Uwčxdčxti,gak gfrm to z úst swého bo:
haprčxždného pčma sleychciwal, aneb w knčhčxch
zgewrnémU Učxboženstwj odporných čjtal.
Na

wer wssak mne obrčltilo. powňženj, žr wěc Uemo:
žmi, abU pauhý člowěk tak wýborné Uěenj sčxm
od sebe bol wwmyslčl, a wčcč před njm a po
nčm Ueslýchaně byl konal, kdyby w Učm Uwc
Božskčl Uebwla.

Farúť.

Nuže! wy w P. Ježjssewčřjte, ga:

kožto w swého Spasitelr:
proč bysťr tcdy na
swém spasenj zcrla pochybowal?
Domkciř.
Kdnby genom mé gedncinj
š taU wjraU fe bylo srownciwalo; alr bol,mžrl!
bylo gj zcrla Ua odpor.
Farciř.
Bndaulč l,:iejchowěwassi ǧako čer:
wený postawee, ǧako sUjb žbjlrni bUdaU; zast.i:
wčx prorok Jzaiňš; (l, 18.) pod taU wssak
wýxnjnkau
skutcjch

budrmelč pokčmj činčlť, a w dobrých

se cwčččlč.

Domkciř.
Chci se žr wsscxbo řčxdnč wy:
zpowjdatč, wssrckw swé baUebnosti srdrčuč opla:
katč, a že swé xnalé, marnotratnostj žtenčené mo:
howitostč skutko milosrdné konatj.
Fa r čxř. Y pak zwolrwtr 8 ZalmistaU Pčmč:
Smiluǧ sc UadellmaU Bože! Uodlé welčkéldomť:

losrdrnsimj fwěbo! lenmgcš
zbělen bUdu. (,Žalm 50.)

nmr, a nad fnjh
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Domkúť.

Kýžby Bčch dal, aby še mně

ty hrubé dUchownj posskwrny setřeny byly, udřjnoe
nrž fe přcd faUdnaU sřolčcj dostawťtč mUsjm!u

Farciť.
K tomU gest swňtost pokčmjney:
aUččnlčwěgssjprostťedčk, proto také radjm m

Domkňř.

leych fe dal zaopatřčtč?

Farčxie.
Wcim zlčxsky tU radU ťxčxwúm,
a Ubržpečugč wciš, že gčstli tU pobožnost řxidnš,
totiž ducldem kaǧjcjm wykonúte, na tčle č dussť
kU podčxou okřegete.

Domkúř.

Pěm Búh mč hřjssnjkowčk wůli

žcidných šúšraků dčlati Učbudc.

Farčxř.

Qkřňnj nedUžčwcowo pořňdnč

wnkonané pobožnostč přčrozeným způsobch se
stčmxň, a tjm famúm bež š.ižrakú. SčUU gste
pieed chwčlkaU wl,!znal, žc strach před hnčxwčm a

trcstrm sprawrdlčwého saUdce weim pokogné chwčl:
ky nrpřege, a nad tčlefné bolesřč weiš mUčj.
Domkčxř.
Tak tomU skUtečnč gest.

Fareiř.

Řdyž ale ffraussrnč zhťjchů swúch

se wyznňte, a po obdrženěm rozhřrsseňj tčlo
Pčmě přčgmrte, zbauťenú mysl wassc taU nú:
božnau, prawdčwaU mnsslénkml: Giž gsrm š Ura:
žrným dobrodťnccm swým smjřrn, od nřg na
mčlost pťčgat, oddoalčn gest přrtčžkú kňmen, genž
swčdomj mé oblčžowal; srtťrn gest počet hřjchů
mých mocj fpowčdlnjkowaU od P. Ježjsse gčmU
swěřcnaU, a maU UpřjmnaU kagtcnostj. Črbož bych
fe bčxl? proč se smrtč a budaucnostč strachowal?

Přčgalmne žtracenaU owčččkUP. Zežjš do swého
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owčince, a tčssjm se sladkan nadčgj,
lúwý nrbrské aUčastného Učinj.

Domkúř.

že mne

Neračte tjmto dobrodčnjmpro:

dléwati, nrb nikdý gesstč gsem toho tak žčtdostiw
uebyl.

Farúř.

Gesstč dneš fe wasse žčxdostwy:

plniti mč:, abystr zwlastnj zkaassenostčse pťe:
swčdčil, že moc Ježjssowa w nemoci se dokončl:

mú, gak Ugissťugeswatý Pawel. (2.Kor.

12, 9.)

Kžaopatťenj toho na pokčxnjse dciwagjcjho
blťžnjho frfslo semnoho fallfedú; akdyž se farčlř
po pťťsllchowčmj swéltostmť odstranil, plačtiwým
blasem prosil domkčxř přjtomných lčdj, aby xUU
odpllstťli Uegrnom,
gestlť koho Uraxťl: Uýbrž

zwlasstnč to, že gim nepoťňdným swým žiwoby:
tjm, nestydatým, nčcbožensiwj zlehčugjcjm tlachú:
njm pohorssenj dúwal, a wyzwal ge, aby sobč
žnčbo wýstrahu wzalč, poťcidnč žčwť dyli, a
swědontitč dle Učenj zgeweného nécboženstwj po:
kraěowalj.

Qdděler fedmě.
G Bobbtějm morn.

Lukňš.
Slyssel:li pak welebný pcin tU
trUchlťwaU nowinn, žr w sanedstwU nakažlťwý
neduh mrzi dobytkem se rozméchée, a že gjm
mnoho kUsii giž padlo?
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Farúř.

Ze tomU tak, wčdjm z psanj

swébo přjtelr,

gemUž se Učkolik kraw

moblo.

SUk.

rozne:

Cbraň nciš Pún Bůh lé bolestné

rěcny! ta by Učxš Ua mčziml Uwedla.

Farčxť.
Dobřc mčlte, ledyž Boha o po:
moc a zastňnj prosite; nrbUde ale Bůh Ucim
kwůli
zňzraky ččnťtč, gestli sr famč horlčwč o
lo nepostarúme, aby mežč Uassjm domňcjm do;

bntkem mor eržnikl,

a kdyby se w nčm whnj:

zditi Usilow.xl, přjtrž aby se mU Udělala.

Wawťčn.
powstňwň?
Lukčxš.

Nle zčeho pak dobytčj mor
Co

se na

pťjččnU loho ptňtee?

radčgi sr žepteyte, čjmbp se dokxytek před nčxka:
zaU zachrňnťtč, a Uakažcný Uzdrawirť dal.

Farňř.

Gest těž potřebj wčdčti, z gaké

přjčiny dobytčj mor wznčkú, Urb snúze se dčx na
nedužiwci hogťtč, kd!,!ž se Uúležitč wypňtralo, od
čebo oncmocnčl. Gaf gsrm sr w knčhňchdočrtl,
a w bčbn žťwota o tom wťeswčxdččl,mjwň mo:
rowčl rčma hlawnj zčcklad fwůg w Uakažrnént

powčtřj, gak též temalé

čňstky w Uropatrnostč,

nedbalostč a powčrrčUosti lčdské.

LUkňš. NowUč z tobo powstč:wagj nedU:
žčwostč lidskě, š tjm ale rošdjlem, žr člowěk
býwň sňm swým Uedlchem wťan, dobytče ale
nr zřjdka pro rčžj wčm: trpjwň.

Farčxť.
bofpodňř

Z ččxstleydobřr mňtr.

dobytck

Grstlčne:.

Ua pastwU hnňtč Urchčx, když

prssj, kdwž hUstň, smradlaw.i mlha grst, Ua mj:
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strch babnčtých, aUeb letnjho časU, když slnnce
pražj; aneb na proti tomU, když dobytek stúle
Užawčxený w nečistém chljwč držj, pokaženan pjci
a Urpořčxdwč gemU předklč:dč:, a na zdrawé po:
wětřj žťjdka mU dowolj wygjti, aby se pro:
wětralo, ať súm na srbe nařjkci, gestli mU do:
bytek oUrmocnj a padň.

Lnkúš.

Pozorowal gsem, že dobytek ncyě

spjsse lctnjho časU, zwlússť když parno
dodržUǧe, nedUhy dosiňwň.

SUk.

dlaUho

Y w tom čase býwagj ty nemoci

neyprUdssj a neynakažliwěgssj.
Farciř.
Tobo přjččna dú fe snadnč Uho:
dnaUti.
DodržUgjcjm parnem mnoho škažené
tnčuosti ze šrmč fe wypotj, a šr stoǧjrjch wod
pčxrau se do powčtřj wznese, kteréž porUsseUé
pomčtrj pak dobytek š sUcbým prachem do frbe
nalnka Že se wedrcm, sUžowanjm od hmižU,
žtrrsstčným hnanjm a střečkomasljm pčjliš za:
ldčege, protož nestčjdmč chlasta pro Upokochj
žjšnč, tčxebaš by na kalUžčny še zkaženaU wodaU
padl. Gsauce hospodč:řowé, fami to bež mého
připomcnmj Ubodnete, že to dobytkU zdrawé
lxúrť nrmnže, a že sobč wnčtřnj zapúleninU Ulo:
wj, aneb že se mU pot žarazj, když po tom
Uhixútj stUdené třebaš ždrawé wody fe napčge,
a pak bned kžlabU w chladném fnad a welhkém
chljwě se Uwciže.

Mrlichar.

Gčt zdobytčjho morU mnoho

sřrachU ncmúm;

a kdyby se o nč:š dobytek po:

kaussrti šačal,

čehož wssak Pňn Bňh zachraň,

1ú5
bUdU wčdčti, čjm a gak mU odolati,daby fe
dobytek při eždrawj zachowal.
Farécť.
WčrUlč pak? toho bych we wňš
nebyl hledal.
r Melichadr.
MnobčmU se zdcim býti hlaU:
púm, meim ale hlawu Ua swém mjstč, gač kdo
giný. Nrdňwno gsem nakaUpčlood xolřgkňřeko:
ťjnleů aprcissků rozličných, genž neomylným pro:
stťedleřm proti

morowé rcinč i každé dobytčj Ue:
moci býti magj.d
.
LUkčxcš.u Yspoň

dle Ugčsslčnj toho ossemet:

Uéhol olegkčxře;nerli prawda? Tenť mUe též o
penjze tjm způsobem opentlčti obmeysslel, wčU:
dry wssak.nenlowil, neb radčgi nedUžiwého člo:
wčka aneb churawého dobytčete kxešoomoci ne:
cbňm, nežli bych mu Uččo pro U;drmoenj podč::
wal, čchož wlastnosti a aUčinliwosti nerčxm.

Farúř..áMaUdťe

gednčxte, a ménč by.

doťxytka i lidj zahynUlo, kdyžby každč:ebabka ne:
chtčla lékšxřstwj rozUmčtč, a do hogcnj se nedei:
wala. .
o

Meloichar.

Mxi tchýnč mnohého by lé:

kaře žahanbila, Ueb na sta wýborných domčxcjch
prostředkú zmi, gixnčž fe chUrawým lidem gak
též dobylkU spoméchň.
Lnkei š KU přlljkladU:šažebnúwúnjm, wo:
kUřowainjm, podeprčtťd U chljwa aneb pod žlab
gistých wčcj zakopč:wňnjm. uu

Melčchar.

Pomoš co pomož.

LUkúš.
Tťebaš lidem do hrobU, a do:
bytku Ua mrssnjk. To owssem nsďuhů anždy
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zprostj.e Rerčxd bych wassj tchýni tupčl, a čemU
rozumčti se domnjwčx, zlehčowal: tomu ale ne:

rozumjm, proť. gj, dofud sama hospodařila, do:
bytef se začasto roznemohl? itéž nčkolif mla:
dých fusů posslo?
o
Melichar.
To se stalo udčlčxnjm zlo:
myslnnch lidj!

Lukaš.

Gak se aspoň whmlanala,

pťi:

čjtagjc to kauzlům, co swým pťewraceným lé:
kařowanjm způsobčla
r

Farať
N tjm daufňte každému morU
odolati? Prwé gfem, pamatugrtrlise, podotknul
že powťrečnost

lťdskčxpřjčťnau dýwée rozmnožrnj

dobytčjch neduhů, .a přrkčxžkau, že se morowé
rcinč w čaš přjtrž nrčinj; když totiž possetčlj
lidé chrjce dobotku

pomeěehati, autoččsslě fwé be:

raU kprostťedkům negenom neplatnúm,

nýbrž

, skntečně sskodliwým, čjmž alr zlchorssjm se děla,

a morowé raně wrata fe takřka oleraqj
Lukaš
Ga afpoň kdnž znamenam, že
některé mé dobysče postona :oň pťede wssjun noy
od čeho asi ončxmocnčxlo? zdaliž

ssetřčli hledjm,

horkem aneb nastuzrnjm; přchčmjm anebe sspa:
tnau pjcj? Gestli horkem; posiarčam se, aby fe
wodan brodilo, polťlo a Umylo; dčxm mU solč
aneb sanntru k ljzčxnj, abn se ochladito, a lepssj
chUť kpi:j dostalo. Nastu;rňěmu nrchcim kůži
e kartčxčem třjti, a pak ho bůnčmi zakrygi, aby se

do potu dostalo. Přchané se prowéwj, aby
lépe zajwalo
Znamemimli ale kzúrmmku, že
tito newčnnj domčxcj prostťedkowé negsau kplat:
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nosti, šelékařem dobytčjm si poradjm,

a nenjli

ten brzce kzalezenj, zprostjm se podezrelého do:
bytka oďprodanjm řeznjkoroč, aneb zabirjm; nač
ale malo kdy přisslo,

leč U starých kUsú
eSUk.
Táto domč:cj prost.ředkowč mjwagj
žčudaný aučinek, gak sčUU zwlastnj
kussenosti
wjm, přč obyčegm)ch dobytčjch nemocech; ale co
dčlatj, kdwž mor nastal?

Farař

Wtom gediné radU datť mohaU

lékařowé od řjzenj zemského schwalenj; a proto
méx každý bospodař wrchnostenskrmU aUřadU skrze

rnchtciře aneb konssela powčdomost dati, zname:
nčtli galeý podešřelý neduh na swém dobytkU,
aby se od rožumnúch prohljdl, a w čaš nařj:
dilo, co se pro Uwarowcinj hrozjcj něckazostčUi mci.

SUk.
fe wyrozUměti

Gsauli pak ktrrěl znamenj, z nichž
ds , že se doby„tka chytú more.2s

Farar.
ananxjm, co gsem o tom četl,
itéž wlastnjma oččma widčl u Dobytče, o
kteréž se tento strafslťwý neduh

smutné, nrwrlé

pokaussj,

gest

wúhawé; hnané na pastwU

zůstčxwa statč a od stada se odlučuǧe.

Ztrúcj

chUť kžradlU;
newssjmň U ostatnjho dobyt
ka, pokafslčxwéc, gest gako zamysslené; hlawu
kzemi klonj, a Ussč klopj; zdlauha dúch.i, a
chlupy mu se geřabatj, kxarwu a lesk tratj, a
gsau drsnatčqssj

Qči,

zemdlenj wošrazlxgj. u

Ussi č wssčcknč audowé

Hlawau, notčécsa, zwlassi

po pčtj, a neobljže tlamu, kdwž se napčlo .Kdnž
se naň sňbne, méne tepla ma než pťed jtjm,
doknd zdrawé bylo, a tlačjli fe na hřbetč, bo:
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lestj se swjgj. Chřspě, Ussč, rohh, dolňj bnúty
gsaU stUdené. Prckd naň pťčchúžj zrúz,
tak že
fe zimaU pytlUǧe; potom ho to rožpcilj,j a hned
spěssněgi oddychUge. Ussi, rohy a gazwk ǧsaU

horké, a toť gfaU znamenj mrowé zimnťce U
dobytka, a wssak mnoho, mnoho tčchto žnčxmek
i k gťným dobytčjm nedUhům padň; protož gen
maUdrý a kusseUý dobytčj lékař tUto platnč
rožhodnmlti může. Makaxox) ale důkaz, že nedUh
se horssj, gest, když dobytče o pjci nedbčl, opodč:l
od žlabU stogj, mléka Uedúwú, am:ž přežwkage.
Nechre se mU zmjsta, na kterémž stoǧj,e a nedčx
na bitj, neb podobčx se, gakoby citU nemčlo.

SUk.
Farúř.

Gaťň zde pomoc?
Welmčnesnadnei, a zřjdkaknaleženj,

kdwž se UedUh w dobytkU tak silnč rdzmohl.
Po:
mňže sc ale ždrawxšm, když sr nakažený kUš gčnam
odstčhllge, aďy se od nč.ho nenakažili. Rynj se

wssrcka pošornost na zdrawý dobylek obrcitj, aby
též žkňzU newšal.

WygewUǧeli se nčckaza letnjho.

čan ž parna a psleiš sUchéhopowětřj: rozestawj
se dobytcxk w chljwě, aby wolnčr sebaU pohybowati

mobl. Nť fe šprostředege, aby chlqdný wjtr chljw

profukowal, a proto ta strana, oded palčiwý
wjrr faUkčx, mčx se ža dne Učkolikrňte čerstwaU

wodan poljti. Wr dne ať se dobntek doma
držj, kwečerU teprw ať fe na pastwU wyžené;
ať se le wodč žrne,

kdeby fe brodťl a ochladil.

Mú fe často napúgeti, a sůl kljzčmjmú

fe mU

deemdati; čcxrstwého getele, zdraxoé ččsté trčxwo, lU:

penj

od zelj a ǧiných zelenin ať sstřdře obdržj.
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Musj fe na to bedlčwč dohljžeti, aby se neťéed,
a cokolč puch dčlée, zchljwa odksidťlo, a čistota

gak na dobytku, tak wůkol nčho, na stropě,
w žlabč, na podlaze,slowcm wssady aby panowala,
nčb ččstota gest polowčc šdrawj, gak.Ulidj,.takUu
dobytka; a proto se musj také ěasto proplawčtč.
Lukaš.
Zaslechl gfem, že též dobrý pro:
siředek proti.morowé
rúnč gest, když se zdra:
wému edobytkU dčc pro poččssrčnj; když sr mU
žčlaU pustj; ano že se nechč: mor dobytku gako
nesstowčce wočkowati, a tjm zabrúnčtč, aby ten
ged tak žcihubnč nezuřťl

Farař.

Reradčl bych komu zwaš,a abx!

tčchto prostťedku o swr hlawč prť swém dobyr:
kU ssetřčl, sic kobčxwňnj

mú, že dobylkU a sobč

samémU sspalnč poslaužj. Qwssem, trpjli dobo:
trk na zacpňnj, anrb štrcicjli chuť kžrňdlu pro
nešažitau potrawu, přixx:čřený lék pro poččsstěnj
mjwč: pak dobrý qUčinek. Gak ťéž w ǧčstých
přjpadnostech, když grst k. p. krrwsmtý dobytek
schwúcen, tjm se mU důležčtě poslaUžj, když se

mu trochU žpčnčďé kpaoe odrǧme.
sr to

stěxlč mč:,

o tom nrchtr

de

a gak

škussonébo lékaixr

rozhodnauti,
Ucb newčasným počťssťowcinjm a
krwe odrǧjmč:njm dobytek, rownč gako člowěk,

feslňbne,a šrmdlemi přirozenost nemúše pak au:
činlťwč zabUbnrmU chduhu odporowati
Co fe
ale očkowanj morowé rany dotýče, o tom mxch
mež lékařr se badati, znichž množj zastawagj,
dle mého Zc.inj důwodně, že se tjm mor sojsse
rozplemrnj nežli mnrnssj.
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SUk.

Zc fe nakažený dobytek od zdra:

wého, gčxko prassiwú owce od stčxda, wzdčeliti
mč: že strachu nčckazy zdrawých, welebný pún

prwé podotanl; radbych alr wřdčl co se 8 pa:
dlým. aneb w nedUhU zakoleným dobytkem stati
ma, a fmjli se čeho z nčho Užjwati

Farař.
nul.

Kdo

dobrowolně

Dobřr že gste mi to pťipome:
swé zdrawj a žťwoťmtj milugr,

a

w nebezpečeřčstwj dari ho nechce, ať

morem nakažený dobytek lečby ho lékar wyhoo
genjm těssil, nčkam stsanaU žawléci, Ufmrtčti a
bluboko do žemč, na ssest ť fedm střechů za:
hrabati dčx, aby puchem a trUfem fwým powč:
třj nekazil, a morowé lčxtky nemnožčl.

Mrlichar.

ijť

dlé.ho dobytka maso gedj,

o lťdrch,genž zpa:
a pťrdce fr gťm nic

zlého nestúwú
LUkaš Y staneli se gim co, nepUstj toho
pťeš gaznk

Farať

Pťipomenami musjm, že mezi do: e

bytkem nabodau, aneb smrtedlným rančnjm pa:
dlým weliký rozdjl gest Padnelik p krúwa, že
fe otelťli nrmohla, a pogdeli wUl že se přežral:
může maso grgťch býtť zdrawé,
ačkoliw bych
kněmu chutč nemčl. chla
ginčxk gest to ale
8 dobytkem Ua morowaU rčxnu šcjplým, aneb
w tom nedUhu usmrcrným.
Protož žěchubný
ged do srbr hlta, ledož nčco z toho pokažrného

kaU požjwa, neb morowa gedowatina negenom
krew a wnťtřnosli,

nýbrž

celé zwjřr skrz na

,
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skrz nakange, aneb aspoň welmi podrzrrlě a ne:
bezpečně ťčnj;

Melichar.

r

Domnjwňm fe, žeby sc aspoň

kůže š něho zachrčxniti a zpotřebowatť fmčla.
Farčxť.
Neradčl bych wčxm gč anť zdarma
pťťgmami, žeby wčxm pťjlčš drazr pčťgjti mohla,
uneb mčUne pťjkladů nemčxlo, gak na fmrt se roz:
stonalč, ť žčwobotjm fwým to zaplatili,
kteřjž
morem posslaU mrchU 8 kůže fwlékls. u Proto

opatrnost radj,

a o dobrč swýchxpoddaných pe:

ťliwý žemč pčm poraUčj, aby fe faždé žwjťe
morem padlě w celosti blUboko w zemi zakopalo,
a sice Ua Učklčrém pokamnjm, od prjbytkU lťd

ských, jilnic a pastwlssťat wzdalenem msstě:a
hrožj přjfným trrstem tčm, kleřjžby pošůstatky
ztčch podezřelých mrch kradč prodawalť Na:
čižUge tcž,

aby fe Ua wyčťsstěnj chljwů bedliwě

dohljželo, w ktrrýchž nakašený dobylek dlaUho
fe zdržowal
LUkaš
Oznňmťlo:li se pak, w čem to
čťsslčnj chljwů

zňlcžje?

Farč:ř
Qwssem, žr se to w zncimosť
Uwrdlo, a hnrd o tom zmjnku Učsnjxn n
Přcdnč ma fe bUUg tčch padlwch zwjřat ne
fnad na hnoǧčsstě bodťrč núbrž do hlUboké ga:

my zabradati.

Podlaha

ma fe odtrbnamč, a

zemč pod nj na půl ajt stťeche frsskrňbalť, a
pak hlUborr fe žakopati
Zlab, žrbčťny a prkna
U nich maqj fc odtrhnauti,
a grstlť Ue fpalčti,
afpoň oboblowatť a sllným ludrm odrhnami.
Stěny

magj se osskrčxbatť, sstčrbčUy fd nich wy:
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u

.

kaUřiti, a pak omjtatč a wybjliti. .Núdoby,
gimiž fe podczřelému dobytkU pťčslUbowalo, meegj
se Učkolikrčxle na čťsto umyti, dťjwe Uež se kgaké
potťrbč wezmaU.
Gestlť ale kleré z nťch od

zkaženého dobytčete poslťntané, anrb gebo trU:
sem pokčclené gfaU, magj se spč:lťti. Nadj ť po:
raUčj fe, aby fe chljw, dťjwr Urž se do nčǧz

čerstwý dobytck postawj,

Uechal wywětrati,oa

pak paraU ;o,cta Ua řeťawč Uhlj Ualitého, aneb
šapšlenaU fjraU, gak též rUčUičnjm prachrm wy:
ťaUťiti. Bylali střecha nad chljwem dosskami
pokryrň,

mci fe otrbatč,

fpčxlčtť, a chljw dosskami

zčerstwé slúxlm pokryti.
SUk.
Podobné čisslčnj podežťelýchchljwů
byloby přjliš aUtratné, ť snad brzpotřebué.
Farč:ť.
Qwatrnostč dúwčxzťjdka na ;byt.
Powčxžlčwý hospodňř nclitUgr aUtral, když fe
o gebo bezprčnost gednai, a žachowagex sc dle té

snad přehnané rařy nemň fobč čelqo kpředstj:
rúnj, že žanrdbal, čjmž by fe dobytck geho pťedx
.nakaženjm byl mohl žachrčmčti.

Melichar.

Dei Pčm Bilh, že pťed taU

bolestnaU Aanau zachrúnčni bUdrme.

Farňť.

Q to ho prositč, fpolú wssak se

wynasnažitč chceme, abychom wssccko odstranilč,
čjmžby mor wznikUaUti, a Uňš dobytck bUbitix
mobl. K tomU cjli radjm, abysře pilnč dohlj:
želi,

gak čcxlu!ďrdobytek

wéaš Ukljzj,

gale fc mčt,

a wygcwugrli se Uar kterém podotlenutčx zna:
mrnj podezťelč UrdUžťwosti. Pak pozornost fwaU

obraťte ňa chljw, aby byl čistý, prowětralý,
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sUchý a swěslý, a kdo gesstť průdUchů

w chljwě

Ua způfob fomjnků nema, ať gich Udčlati da, by

aimi fmradlawa para wychažeti mohla. Pro:
hljžegte pjci geli zdrawa, a dawa:li se dobytku
pořčldně, neb famč fnad lépe nežli gň o tom
wjte, žr čelč:dka někdy přesstčdrú, a gindy skaU:
pčx gest, kterňž nestegnost w potrawč dobytkn

kždrawj slaužčti nemůže.
Cbraňtež se kUš dobytka kaUpiti ztčch kra:
gin, w krerúchž se mor wbnjšdčl, třrbašby do:
bytče na pohled ždrawé wyhljželo a lacčnč bylo,
neb ǧest kobawčmj, že gčž tU gedowatinu do
sebe Uatahlo, kteraž brzkým wypUantjm brožj,
maa:ce na pamčxti staré pťjslowj: že gedinka
praniwa owce celé stado nakažiti mUže kan
by přč wssj wassj opatrnostč předce na nřkterčm

dobytčeti šnamenj té ncikazo sr wyzrazowalo,
tedy netutleyte toho, babských prostťedků neUžj;
weyte, aUřadU o tom powčdomost deyte, aby fe
žňho žlé předegjti mohlo. u Gčž alr čaš, aby:
chom se rozesslč, pročrž š Bohrm pťčxtelé! u

Qddčlch osmě.
G náldošrUské fnássrlimesti.

Farciť.

thňm

wúš sauscdowč! co do:

brého nrsetee?

Horlickú.

Něco pro núš apro welekxného

pňna welmi pohorsslčwého.
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DUrdjk.

Gfme wssak lé nepochybné na:

děge, že núš horlčwý duchownj pastýť tomU zlé:
mU na odpor fe postawj, a nepťčpustj, aby dra:
ssťwý beran do geho owččnce se wkradl, a stčxda
geho nakažčl.

Farěxř.

anamte,

w čem to brozjcj ne:

bežpečenstwj zčxležj, abych wědčl,

stranitť.
Horlčcký.

dňli se od:

Přčchceazjmeže slawného wrch:

nostenského kancelč:ře gfaUce swčdkowé, gak se sta:

tek po nebožtjkowi Dopťlowč na odhad daný
rychlňřowč ž Husinowa přčřfl, že nenche oodal.
Farňť.
Mnoho sstěsřj! a přčxlbych, aby
se mu na lom zanedbartém statkU lépe nežli
geho pťrdchůdcowč dařilo, aby aspoň wlastnj
wčnau

o nčc nepťčssel.

Horlický.

Tomu nefmjme swolčtč, aby

se u miš whnjzdčl.

Durdjk.

Snad

welebnénmpěmu nrpo:

wťdonxo, že rychleiř ten zalwrzelý helweta ǧest,
a o rožssjřeuj swč sřrčmko wssemožnč UsilUge, a

na nčxš katoljky nrwražje?

Farňť.

Z tobo owssem potčssenj mjli

Uemobu, nrb gest se růžnčc, swěerů a pohorssrnj
co obňwalč, kteréž Ue žťjdka tam wšUčkags, kdež
lčdé nestegného miboženstwj pospolU pťctxýwaǧj,
a pxxtxmčdel křrsťanské

suússelčwostč bUď Uežnagj,

bUď žnagjce žanedbčxwagj.

Durdjk.
Proto také pťčchňžjmegménem
relébo sanedstwa welrbného pčma na lo bro:
chj nebešpečenstwj pošorlčwého uěčnčti, a wy:
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zwati, aby tU kaUpi zrussil, a tomU zhelweti:
lěmn horlirelč u nčxš fe nsadčtť nedowolil.

Faraiř.

Kanpě aneb prodag statkn, a

tčm podobné swťtské zčxležirostčnetýkagj fe mébo
pastýřského aUřadU, a dal bych se w pofn:čxch,

ano odpowjdúnj

bych na sebe uwalil,

kdybych

se do nččeho pletl, což krozfaUzenj Ueméem.

Horlťcký.

Snadli

ro swatěl powťnnost

duchownjbo pasiýře nenj, aby fe na odpor po:
stawil,

kdnž se prassčwéc owce

w geho

stňdo

wkrčxsti UsilUge?

Farúř.

Pťčswčdččrimnfjm, a nczaslan:

žil bych ani nňgemnjfem,

tjm ménč pastúťem

swčřenčho stčxda slantč, kdybych Uččemu fwolil,
což owčičkčam mým zxčxhuban hrožj, mohato

zamezčti. Snadlč rjm porupným gménem rpch:
tčlře zHUsinowa nažwati fmjte?
Horlčcký.
Bez toho neymenssjho Ukťiw:
dčnj; neb nenj nad nčg wtě zhelwrtťlé ofadč
zarytěgssjho kacjře.

Farč:ř.
Deote si na ťeč pozor, alxoste
blčžnjmn nrprawč na čest neskchl. theli pak,
kdo se zaslaužčle kacjřem nazýwčc?

Horlický.

Každú, kdož Uenj kaloljkem.

Durdjf.

Toš tomn dal! Kacjierm qest,

gak gfem na kňzanj slwssel, kdož Užnalé prawdč

zpnrnč odporuge.
Horlický.
Ll ponťwadž teplý Wčxwra
zHusinowa
katolčckčmn nňbožeustwj, klrréž ne:
oumlné prawdř Učj, rwrdossjgllř odpjrčx: prolož
kacjřem gest. Renjlč prawda?
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Farč:ř.
Nž dokčcžete, že ten sedlčxkzHU:
sinowa o prawdě wjry křesťanské katolické pře:
swčdčen gest, a předce se blUdú nčgafých od nj
zawržených neUstUpUč držj.

DUrdjk.

To

se owssem nedú dokňzati

Ueb, nemeyljmli se, Wňwra w helwetstwU zrozrn
i wychowún byl, a š lčxžkemwj, gsa předsUdky Uo:
gat, w čem Učenj katolické skUtečnč stogj, tjm
ménč o tom přefwčdčen gest, že gest erkew ka:
tolčckčxprawčx choť Kristowa.

Farúř.

Dobře mčxte, a ztobo zčijrku

Uččnčti můžete, že ne tak honem koho kacjťem
Uazwati smjme, poněwadž tčžko gest wyskaU:
mati, držjlč se blUdU něgakého dobrowolnč aneb

droti Uadňnj; proto také každý, komUž prawda
wjry

katolické w znčxmost nepřissla,

bUď on dle

gména katoljk, aneb od narozenj nekatoljk, žid,
turek, poban, nasseho politowúnj, ne wssak pro:
nňsledowúnj zaslUbUǧe.

Horlčcký.

Newjm gakby odpornjk fwaté

erkwe nassj politowčmj hoden byl.
Farú ř. Ne grnom proto, že nassťmbliž:
njm ǧest: nýbrž že w omle wčxzj, a spasitrdl:
mšch prostředků zbawcn gest, gichž erkew kato:
lčckci swým aUdňm wčiejcjm podáwň.
Horlčckú.
Blť dei sobč bčlmo š očj šnjtč,

:.rak protsxjtč, abn lépe prade
od blUdň a za:
staralých předsndkú roše,šnal.
Farčxť.
S tčžkcm byste dal komU swé očč
lwǧiti, kdybwste tol,do žd.inj bnl, že gfa ostrowčd
dúle než gčnj domnčlj zaslrpenci wčdjte; tťebaš:
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by skUtečnč zrak wňš pokažen byl,
wúm wčcč pťrdstawowal.

Horlický.

a omylnč

W té přjpadnostč byl bych

k polčtowňnj.
Faráť.
Y prolo k polčtowčmj gsau wssťcknč,
genž fe mimo lňno erkwc křesťanskénarodilč, a w
nj pečlčwau matkU prawdč wUUčUgjcjnepoznalč.

Horlický

Yť se š nj sešnamj, hlasU

gegjho UposlechnaU, od nj se prawdam zgrwe:

ným Učj u
Farař.

be

gim DUch swatý toho spa:

sitedlnébo wnukUUti Udčlčl ma se každý borlčwý

katoljk k Bohu modlčtč,gak to cjrlecwBo j na Wel
ký pčrrek po cclém swětč kona Že sr ale tobo od nčch
nestawa, wřjčina gest w tom ta, ž,ease domnj:

wagj,

gakoby gim gcdiné swěllo prawdy bylo

wzesslo, a žc xny katoljcč U přirownšnj
w temnostcch blUdů a powčr wčzjme.

k Uim

Horlický.
Q tč zaslcpcncč!
Farúř.
Doložre: :xolitowcinj, ne wssak
nassj nemiwisti hodnj.
nedei se taf

DUchownj

snadllčx gako tčlcsnú

kraitkozrakost
od tobo

Uo:

znati, kdož gj sijžrn gest, zwleisslnč když hned
zmlňdj od swých wychowatclů slossj, žc čistei
prawda gcst, čenm wčxřj, a žc dčcle nežli ginj

dechownjm

fmyslU widj. u

Nemňm pochyb:

Uostť, že kdwbystr se, Horlickú! znekarolčckúch ro:
dičů byl narodil a w Učeuj wjřr farolickč od:

porném aneb aspoň š njm sr Ursrownč:wagjcjm
bol wycwččen, žrbyste pro swan strcinsu tak hor:
til, gako nnnj pro katolickau erkew.
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Horlický.

Gsa rozený nekatoljk, zassel

boch kU katolčckémU duchownjmu,

a wyžúdalbych

si od něg, aby mne zblndů wywedl, wězjmli
wgaleěm.
Farář.
Zasadčl bych se očkoli, že byste
toho kroku neUčťntl, a š knězem katolickým o to
se anč nešmjnčl; neb sleychč:wage od swých spo:
lrčnjkú, že learolickú knčz gest wůdce sleoých, ža
posselilost byste to Uznal, prawdy hledali U toho,
kohož w podežřenj byste mčl, že powčrčxm Učj, a
žebyste se bludnému wůdcowť swčřil, poněwadž
súm Krťsťuš Pcin sxekl, že fdyž slepý slepého we:

dr, oba do ǧčnny padnaU. (Mat. 18, 14.)
Horlťcký.
Možnx.i wěc, že bych gsa zro:
zený nckaloljk zcela ginčxk o katolickém ducho:
wenstwu smeysslel, a knčmU dčxwčrnosti nemčl.

Farúř.

Nemčǧte tedy nekatoljkůmza zlé,

grstlč se knúm

tak ochotně, gxak byste od srdce

žčxdal, pro ponaučenj a zomylu wywedenj ne:
hrnau, a toho zdčmj gsau, že gedčně po grgich
bokU prawda se nachňžj.
Horlčcký.
Nť sobě wťřj, co ža prawě
Uznčxwagj, neiš ale ať na pokogč nechagj.

Durdjk.
Nať se mezč nčxďnepletaU pro
Uwarowěmj pohorssenj a různic.
Farčxř.
Srdečně bych owssem přěcl, aby
wsseckn zússť protč nčxm a nedůwčrliwost že srdce
wypudili. a zanechagjce wssech aUssklebků a na:
ssjch obřadů bozděnj wswatěm pokogč 8 nčxmč
žiwč bylč.

,Žcidčxmelť wssak

k nčlm po bratrsku

zachowali,

Upřjmně,

aby

ese

famť ge w tom
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dobrým přjkladem pťedchúzelčmúme, na důkaz, že

prawé

erkwe

Kristowy audowč gsme, geUž
ukléadň, aproto Spaa

snčxsseliwostza powinnost

sitel něeš nařjdťl: Wssecko, coleolč chcete, aby
wčxm ljdé ččnilč, č wy čiňte gčm. (Mat. 7, 12.)

Horlický.

Nčkoli télo prawdě odporowatč

nelže, předce wnznali mufjm, že kdybych měl co
porančeti,
že kxpch těch odtrženců w zemč Uetr:
pěl; a ǧim Ua wůli dal, aby se bnď zase do

lňna erlewr nassj zmiwodm znňružčwosti a po:
matenj opussrěné nawr.ilili: aneb nčkam gčnam
š bludo swými se odstčbowalč, a pťestali fau.,
kol mezč pssenici rozsjwatč.

Farčlř.

Dobře,

že wciš laskawý Učxš

žemč Pán w nčkteré kraginč, kdrž se lčdé gčnčho
Uciboženstwj šdržugj, za swédo mjstodržjcjho nr:
ustanowil, neb by se Ž Uimi zle naklčxdalo.

Horlčcký.

Chtjcij

sr leřiwda nedčǧe.

Proč se nad nassi, od Krista Pčma Ustanowe:
nau erkew mandřegssjmč býtč domnjwagj, a
gčnau cestau ťspasenj krcičrgj?

Farúř.
se gim

la

Snad

a brz snadu proto, že

cesta bezpečnčgssj aned pohodlnčgssj

býti zdčx.

Horlický.
Prostrannň cesta gest, klerňž
wedr k zahynulj, prawj Pčm Ježjš. (Mat. 7, 1.šp)
Nekreičrl by nčxš mťlý zemč Pčm Že swau rodč:

Uau a šnroořednčgssjmi dwořanjno swúmi tau:
to cestau

úzleau, cestau neiboženstwjm néxm wn:

kčxzanau, kdyby kspafenj nrwedla,

nýdrž ona
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pohodlněgssj a prostraněgssj, kteraUžto odpadl:

cowé blaUdj.
Farúř.

Ll hle! ten núš laskawý moc:

núť, ačkoli horlťwú leatoljk gesi, předce nekato:
ljků wc swých dřdččných zemjch negenom trpj,

núbrž i nařinge,

aby fe gčm žúdného swčwol:

ného přjkořj nečinilo, nýbrž aby se gčm pod gistým

obmezenjm dowolilo, by swé nňbožrnstwj dle
fwého způsobu prowozowali.

Horlčcký.

Q nessťastná tolerancj,

od

pťrdfa geho se počjsagjcj! u
Farúř.
Na gazyk oošor deyte, člowčče!
abyste si ho nespálil.
ren

Upřjmnč powčzte,

žčxkon snússelčwostč od cjsače Joscfa

proč
pochčx:

zrgjcj nessťastným nazýwútr?
Horlický.
Nelze se whgčxdřiti, gak mť
U srdce gest.

Far áť. Mátelčco důkladného,wen š tjm!
Horlický.
Swědkem gsem toho byl, ač:
leoli tehdúž gčnoch rozUmU teprwa nabýwagjcj,
že tato kwapnč propůgčcxmi swoboda, aby se
moblo zlůna erkwe katolťckcekLUterúnňm aneb
kHelwetům prchnanti, trUchliwč ncislcxdkymčla.
Fareiř.
Neni w swětč gcdinč wčci, i té
neowýbornčxgssj, kteraiž by žlým gj Užjwúnjm ssko:

dliwaU býti nemohla.
Horlický.
Nťůg pan sireyčck, tšž dU:
chownj otec, ne gednaU zastciwal, že taU tole:
rancj položčl se zčxklad kwlažnosti a nrwssjmax
wosti, kterauž nynj na pčemnohých křestancxch
wzhlcdem něcboženstwj šq zňrmmkem Znamen.ime.
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Farčxř.

Kdo zwúš dokňže, že tťn otcow:

sky mjnčný zúkon tjm winen bplšš

Horlický.

Prrdner

UfUdekstreocůw o

tom, ne wssak swůg Ze cjsař Josef k fwým pod:
daným, zwlasstč klťdem fprostěho stawU opraw:
dčwč otcowskaU lúskU měl, a co možmi mnoho do:
. brébo w dčdťčných swých zemjch zpťlfobčtj Usilo

wal,

w lom se srownawagj

gak chwaloťečnjci

lak qeho s.ddporrljcť.u Ze ale pro přjlťssnaUhor:
lčwost časU wohowětj neuměl, byl mržč gčm)mť
onrn žakon snňsselčwostč důkazem.

DUrdjf.

Múg otec Powjdúwal: Toto

zUaři:,enj přčsslo neUadúle bez wssj přjprawy,

a

že ne každý Uabljžcxl co se gim mjnj, a Ž ob „
Uxezenjm (přjliš opožďčným) se dowolUge, a že Ua
ossomrtnúch wnkladačjch tol!o zeikona ncfcheiželo
genž prý se roštrUsowati ooowúžťlč, žc s.im cj

sať P.iU tobo nowého neiboenstwj acst, a že
kdož se té nowé wjry nechopj, toho chfařstwj
swébo wyhostj: ša to ale ty wssrch danj zprostj,
kteťjž fe k tomU obnowenémU nňbožrnstwj při:
ehlňsj; proto množj dagjce se taU lžj za swýmť
wůdcč, čňi skutrčnúmť swůdci gccko owce ža be:

ranem Ž zwoncem kwyšnúnj té domnčlé cjsaťské
wjrw sr hrUUlť, nedagjce sobě tolčk prňcr, abn
lwysscetrčlč, co nowú wjra olsiahUǧe, a smčxqjli
sr k nj brz Uražch swého swčdomj pťihlús.tti

Horlčcký.

Bolestnč to č!ýti mUsilo dn:

chownjm pastýťům, když se stécdo swčťcných gim
owťčček poplassčlo a rozUtjkalo, nrdbagjc Ua
žalostný pokřčk dUchownjch otcč; swých.
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Dlťrdjk.

Neoborssj ale misledek té no:

wotU byl ten, že nčxboženstwj fwaté Ua wň:
žnosti žtratčlo, a gako za wřc zbytečnaU, aneb
mčllo plalnaU se prohlúsilo.
l
„dFarciř.
O tom w zčxkonč snússelťwosti
ani slowa nestogj, nýbrž naproti tomU mu

Horlčcký.

Přťansstjm; a předce se tjm .

wjra falolickéc w lehkost dala. Neb mnozj ne:
ponžňžlťwj slyssjcc i wčdjce, že dowolrno grsť
kté anrb oné trpěné cjrfwč se dle ljbostč pťč:
wtělčli, kwapně Uzawťelť, žeby gednostegně bylo,
Zdalčž k lč aneb k ǧiné cjrkwi patřj, proto že gedna
gako drnhčx k fpasenj wede, a kdyby tomu lc.k ne:.
bylo, žch se wrřcxgněknj pťťhlúsilč nedowoloewalo.

Farčxť. .erze

zapřejti, že se tjm pře:

mnoho ssoatnč wycwičených katoljků poplrtlo,

a

U wjťr žwiklalo, wúžnosř ku katolické wjře že hy:

nula,eť newssjmawost wzbledrm núbožných důle:
žitostj že sc wkořenčla.

Horlický.

Nemcimli trdy dobťe, žastň:

wage, že onen zcikon swobodU we wjře Udčlu:
gjcj mxssťasřný néxpad, a pro erkrw
leatolťc!kmlu
zňbubnaU Udcilostj byl?
Fareiť.
Každci wěc roe fxočsč mci dwč
sťrany, zlaU a dobraU. Wyčjlali gste owssem,
co zlého zlě Udčxlené tolerancj posslo, chcetelť.
ale sprawcdlčncskli“audčtč, č na dobrau stranu té,
núboženstwj

sk teykagjcj

obrčxtčci měxte.

e

Horlický.
mčrlep bUde.

zcsteěčtosti zřetel fwůg
o

Toho dobrčho, tussjm, na
.
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Farčxč.
Snad

Až wyslechnete, potom sUďte.u

wúm powčdomo, žr český nč:rod že wssech

kU katolčcké erkwč

se hlčxsjcujchnňrodů

neydřjw

promčnu w ně:božcnstwj začal, a sice wsioletj
pařnactém, wyžwňn gfa k tomu kčxzanjmťJana

HUsa a gebo spolrčnij
DUrdjk.
Té prednostčnam zagistéžadný
narod nczawidj
Horlčšký.
N tjm prcdkowé nassl gak
sobě tak potomkům swým sspalnč poslaUžčlč

Farať
wnzradil,

wj

Kdoby tomU nrpťťswčdčll teň bo
že mčxlo co

o Ud.ilostech žemč črské

H ůža popadčx rťtedlnčho wlasiencr, kdož

powaž , co sc lťdské frwe wycrdčlo, mčst a we:
snic, kostelň, klcissrerň, hradů, zčxmfů, twršj po:
prlem položčlo, co se aUrodnúch kragťn po:
plenťlo od začňtkn hUsitskúch rozbrogň, (ǧenž
želrznau metlaU gaf kréelowstwj českél)o tak oleol:p
njch fragin slauti mohaU), až do skončenj třid:
cetileté wňlfw, w fterčž nelidské UlerUtnosti sc pod
plasstčm nabožné l!orlťwosti tropčly.

Durdjk

Čcll gsem nčro o tčcb bmlt:

skúch walkeich a dčwťl gsem se Udalnosti

i od:

wažlčwostč těch strach ze febe anUtěgjcjch bo:

gownij

Farať.
laUpežnicle,

K potUpč grst brdčnstwj, kterčž
a ulerulné woblazcnj gčnak wěřj:

cjch ža Zamčr nxň K tomU smčřowal každý wo:
genskú tab ždtwoččlých HUUtů, zwlasslč Uod wo:

genskýmčwndrť Zižkau a Prokopy, a mila wlast
nasse posud žalostnč palrj na zrjcenčny stkwost:
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ných gindčx stawenj,

kterč:ž ta laUpežnčckčt špťež

djlem zčxsstj proti katolictwj,

djlem pro kořist

wydrancowala a fpčxlila.. Strach přčd pomstau.
těch ZUřiwců mnohého Cecha donutčl, aby se
wjry swé odřekl, a to nowé Učenj přigal, aeže
přemnohé dychtiwost po laup.eži a prostopňssné
žiwobotj k Husitům přčlč:lealo, snadno se dčx
Uhodnauli.
Proto Uenj se čemu dčwi.ti, když
za ňčxtký čaš wčlssj čcistka Čechů .a Morawanů
katolické wjťe se zproncwčřila.

e rDlǧrdjk.

Dočetl gfrm sc nčktxc, že sotwax

třetina Cechů před bčlwau Ua bjlé hoře leUka:
tolčckémU Uč:boženstwj se hlúsila.

Farčxč.

K prawdě dodobno, a núm na

důkaz, gak sirasslťwě fe ten nednh we wlasti
nassj rozmčchal, a wjru katolickau potlačowal.

DUrdjk.

Bťlwa wssakeUa bjlé hoře bljž

x Prahy
tomU zmatku gcdxsaU ranau konrc Učč:
nila, a nňbožensřwj katolčckémU gak w Črchčxchx

tak wMorowč

,dobyla.
Farňť.
sař Ferdinand

býwalaU gj patřjcj cti a slčxwy

Qwssem, když slawný wjlěz cj:
odbognjků upřjfnč! potresťal,

a wssecky zdčdččných fwých zemj wypowčdčl,

by

se do lůna erkwe

hali.

ijto

katoljkú

a
ǧeUxž

kcktolickénawrč:tčti zdrei:

Ueisilným prostťcdkcm sc sicc počet

wclmč uroznxnožčl, fpolU ale nadělalo fe

tjm pťemnoho pokrytců a přenoáťenců, ponť:
wadž nmožj, aby wnczncimé ciziněužiwnosti swé
bjdnč

erlewč

hledatč

nemUselč,

Ua oko se kU leatolčckě

pčihlč:silč,ewfrdcč wssak Oťňli strčmcr, od
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kterrž se pro anhé
oko byll odtrhli

Horlický

Uhagenj swěho žiwota na

thUd

snad posslo,že ačkoli

fr w Čechach a na Morawč od mišjtončlřů pře:
hogně nekatolčckých knih pobralo a popalilo:
předcr se množstwj gčch Uchrúnilo a až do na:
ssjch čafů kradě zachowalo..

e Farciř.

Snadno k Uhodnutj, že se tčm

Ukrytým knčhčlm zahňleti ncdalo, nýbrž že se poš

lagmo kčlrnj

půgčowaly,

w saUkromných sbo:

jrrch če:ly, a dle nčch fr djtky wyUčowaly. nn

DUrdjk

Nynj teprw ché:pam, proč U

naš bmttstwj a giné frktaťstwj po dwaU bez
mala stolerjch konce wšjtč nechtčlo, když sau:
kromj Uowé potrawy dostawalo

Farař
Nynj ale sUďte,saUsedeHorlčcký!
mohlali Cirkew Uasse swata ztčch gj mocně do
hnaných.aUdň polčssenjomjti, a bylolč to k gegj
ctť a slňwč, že někt!ré aUdy w lůně. swém měla,
genž se k nj š nrcldUtj a protimyslně prihlasili,
a gako na poskokU bylč, aby zgegjho owččnce
do

qťného

Uprchlč,

kdyby se to bez trestU sťčxtč

mohlo?
nebyl

DUrdjk.
SčUU bych gčm toďo aUtčkU
brčmil, aby blUdy swýmč owččnec Pčl:

nč! nekažčlč.

Farčxť.

e

Wyobrazté

sobč trčlpenj tako:

wého přetwúřeného karoljka, když nasse obťady
zachowúwati mčl,j genž se mU zbytečnostj, ba
hlaUan powčrau býti šdúly; a kdož se swčltosti
olteiřnj klančl, tčlo Pémě přčgjmal, w dUchU
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wssak tomU erťťčlž
přjtomen gest?
.

DUrdjk.

že Pčm Ježjš

Toť bylo anhé

twařowúnj.

skmečnč
l

ohawné pře:

x

Farúť.

Tomu

tedy ossrmetnému pťe:

twaťowainj cjsať .Josrf konec Uččnil, kdwž pro:
ohlcisil, že žěednému geho swšdomj obtěžowali Ue:
chcr; a když fpolU dowolil, aby sc ledokolčdlšté
strčxnce křrsťqnského wnzneinj weťegnč přčwtčlil,

ktcraU dle wlastnjho uznúnj, ancb domněle“ho
přefwčdčenj za prawau erkew poklňdč:.

Horlčcký.

ij

ale dowolenjm wolný

pťjstUp se drawým nšlkúm do owčťncr Krčstowa
otewřel, a nasse erkew ztrútau tolčlea aUdů
fwých UgmU trpčla.

DUrdjk

Mamlč zub whžraný, radčgi

ho dam wylrhnaUti, aby gčných ždrawých ne
Uakažil
Farať.
Když dňme dbčlj přewjtč a ťadně
wnpčllati, menssj sice znčho gest hromada, ale
ččstssj, uže se přjfad

a plew zprostčlo.

Horlečcký. Zaslechl gsem, a kprawdč po:
dobno, žctehdúž mnozj ťúdnj katoljci, dagjce se
swobodným

rlachanjm lžčwých swůdců omcimiti,

prawé erkwe sr štrhli
Farčxť.

Za to zakonodarce odpowjdati

nemůže, neb gčxn toho newelel. Řadný katoljk
gest ten geuž fe o prawdč fwého naboženstwj
ne gcnom důkladně přcfwědčil, núbrž dle nčdo
pokračuge. Ten zaslechna nowčx Učenj staro:

žčlné wjřc odporUgjcj zwolč: 8 Pawlem:

ij,
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z
komu gfem Uwěťčl, (2. kTimot.xl,
se w té důkladné

12.) a nrdei

wjře zwilelati.u Yby

totop lehkomnslné přebjhčmj ijrkwe

se ale

do cjrkwe

zamezilo,x maUdrý řjzenjm žrmským rozfaz se dal,
aby každý odpadlctwj od katolické wjry ob ey:
sslUgjrj kdUcbownij
pastýřowi. po celých est ll
týhodnů na rwťčrnj chodil, a teprw, když dwxau
čsyťicrtikrčttena Učenj byl, w kterémž čase prade
od bludů rozčkznatčumohl, dowolj se mU od:
padnaUtť.

Dusdjk.

Kdoby grnom podobným od:

padlcům ěafnj ohledowé prawdn
wolowalč.

Farčxř.

.

poznatč do:

x

Za to bUdaU někdy odpowjdatč.

Nedčx fe owssem zapřjti, že přemnohě čafný Uč:
gaký prospěch ktomU l.ěckú, aby se núboženstwj
katolčckého štrhli; ale azdaliž se to o wssech od:

padlcjch dofcižatč dč:? u
“
Horlický.
Bez mč:la, kdyby sexgčm do
srdce nahljdnaUtč mohlo.
Farč:ť.
N že nňm to wčc nemožná,
proto úsUdek fwůg za žUby držeti mčxme, aby:
chom žč:dnénm křťwdy neUťčnili.

Horlický.

Nychtňř z HUsinowa pro sy:

na swého U nčxš statek kUpUge, aby ue

Farciť.

be

sUna swého Usadčla zčt:

opatťil; kdož mU to medle za žlé mjti múže?

DUrdjk.

Kdyby genom nčxboženstwjna

pokpgi nrchal.
Farciř.

K toUUx se můžc swčrským pčei:
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wem donntiti.

ueDemfčxmwssak, že z toho roz:

Um mjti bUde.b
„
Durdjk.
Pochybugč, neb gest horlitel
pro swě wyznúnj.“

.Farař

o

Nemčgte mu to prjliš za zlé,

neb gest toho zdanj, že prawdu ode wssechpřj
lepků wwpalenaU zastawa

Horlčcký W rom fe alr n.aramně meylj.
Farč:ť.
Zwoleyte tedw dle fwatého pj:
fma: deusť gemU, Pane! nčb newj co činj.

Horlický

Gak se mU to da odestťti,

že aUhlawnjm odpornjkem nassjm gest,
od naš Uražen?

Farar

negfa

SČUU šnňm mnoho nekatoljků,

gegichž núbožnú horlťwost w tom žčxležj, aby
dswčdomitč zachowali, co. gim wjra gegich Uklč::
dč:, a gcnž každeťhodna pokogč nechagj, genž
gich žlomyslně nesskččdlj. Té horliwosii pťcil
bnch wssem katoljkům, aby nereypagjce do ginak
wčřjcjch, toho bedliwi byli, abo na cestč od
erkwe fwalé wykčxžané wčrnč .krúčeli.

Horlťcký
erkew
tlžencmo nenaiwčdj

Farař

fwatčx wssech tčch od:

Neraneyte se gj! Renawidj

owsscm,oa bolestně snassj blUdy a rožtržitosti
w lunu swém; blaUdjcjch wssak žrlj, za ně se
modlj, abp k pošUanj prawdw piisslč; neb řjdj
sc taU lčxskaU, o kteréž apossrol Pňnčxaprawj, že
gest trpčlčwei, nečťnj zlčho, wssecko trpčliwč

ěejú. cKU Korint. 18.)
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DUrdjk.

Přede wssjm na wjru obreicen

wssech popletenců a odpadlců.

Farňř.

Dobťe mčxte, a na Bohu wy:

prositč Usiluge, aby lčdé gčného ncibožensiwj přč:
fslť k poznčmj prawdy,
ktrrauž hlčxsň, aby fea

to ale stalo cestaU mjrnosti, ne wssak misilnč,
a zťetedlnčr přjpowčd Ježjssowa aby se wyplnč:
la, že bude geden owččnec a geden pastýř.

DUrdjk.

Kúžby Bůh tét modlťtby wy:

slyssel, aby to pohorfslčwé rozkolnictwj a kače:
roweinj sr pťšstalo.

Farňř.

Poručmež to prozřetedlnostčBož:

ské, kterčxž Ueylépe wj, kdy tomU neypřjhodnčq:
ssj :xaš bude.

Horlický

Gak fe podoba, niček,dogsme

U welebného pana

š swým poselstwjm Urpo:

ťjdčlč

Farař.

Črho na mne pohledawate? čjm

mohu poslaužitč?
Horlčcký.
beste

reičťl žprostťedkowatč,

by se Ucim žčldný helwrta

zde neufadil.

Durdjk.

Gménem celél:o saufedstwa o

to žúdc,tme.

Farúř.
Gelč to žčxdost celé obce, o ťemž
pochybugč; Uččeho U mně pohledčchite,
což
Ua fnč:sselčwého křesťana, a tjm ménč Ua kně:
ze nepťčslUssj Yle powčžte, gakby fe to dle

wasseho zdanj žprostředkowatčdalo? Tu

e

Durdjk.

deby welebsd pan ňa sla

wUém kancrlařč wymohl,

aby se ta kaupč siat:
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kU Dopilowa erssčla,

a k nowé prodagi aby

se žčxdný Uckatoljk Uchstčl.

Farčtř.

Proč gste tUto dorúžlťwan pro:

be, samč gsaucc Ua kancclúřč, panu wrchnjmn
nepťedncsly?
o
Hoklčcký.
Nčco podobnčho gscm, za:

hljdna šhelwetčléhoWcier,

prohodil.; pan wr:

chnj wssak zle se Ua mne zasskaredčl a pohro:
il mč.

z

Farčlť.

Wssjm prúwelá, Ueb dle zemských

žúkonů stegné prčxwo mú w čafných wčcech rUe:

katoljk š katoljkem, a gednal byewrchnostrnský
úřad protč Ucywyšssjmuznařjze.nj, č přjsnaU do:
mlUwU by si Ulowil, kdyby člowěka zde žroše:
ného a udobré powčstč grdčné proto od kaUpč
odmrsstčl, že nch katoljkem, ačkoli patřj k spo:
lečenstwj U Uňš trprnčmU?
gjcj

Horlčcký.

Bylodby zaslUssno, aby anU:

Uňboženstwj

w

Uassjch zemjch wýtečUaU

přednost mčlo.

Farúř.
wčxte? Snadlč

Co tjm panowúnjm wyrozmnj:
že erkew

prčxwo mčc, do sxočt:

skýťlp zčlležčtostj se plčstč, a ty Utčskowati,

sc gj nepřčdržUgj? u

genž

:nKrúlowstwj mé nenj ž

tohoto swětam prohlúsil se Pňn Ježjš před Pčlú:
tem, a rownč erkwč

anzc

swé žčxdné mocčewc lnočrcech

na tělo se wztahngjcjch UeUdčlil. Núbox

ženstmj kačoličké proto se w dčdččných rakankých

zcmjchtpamxgjc;m
žc při
katoljci
ljků počtem da eko gmem:ge,
přewyssUgj;
tom Uekato:
wfskxk
pčedce i Učkteré pťednosii mú.

171

DUrdjk

Slyssťl gfem, že Ua gednoho

nekatoljka 19 katoljků se počjtú

Farať.

Welmi k prawdě podobno, Ueb

gsau kraginy, kdež nekatoljka nenj k nalezenj.
Nčxboženstwj nasse též proto se UanUgjcj nazý:
wčt, žc zemť pčm, gakožto panugjrj hlawa, 9
swaU celaU rodťnaU, i š neyznamenitěgssjmi dů:
stognjky katolického núboženstwj gest.
Horelický.
N proto by mčl swým spo:
lUwčřjcjm nadržowatč.

Farúř.

Lečby chtčl se proti sprawedlno:

sti pe.eobťessiti,
a na gako
sebe katoljk
nččťek nefnňsselimošei
Uw.xlilť.
Nekatoljk
danč odwčxj

a

k

obecným

potřebam

přispjwa:

protož

stegné ochrany a žastanj gako katoljk zaslUhUaeo.

Řadný ze.mčpan, a tjm gest bež pochlebensle
naš laskawý cjfar, ochrannau rUfU fwaU držj
nad každúm poddaným gafébokoli wyznǧns, kdnž
gcnom fwé powinnosti gakožto poddaný něcle:
žitč žastčchi, a když nčxboženstwj gebo m“zbo
proti mrawopočestnostč a žčxkonům žemským od:
porUgjcjho ncobfahuge. Wždyť pak sčxm Qtec
Uebeský déssť dciwč: na sprawedliwé i na ne:

j sprawedliwé, (Mat.

Z, 45.)

pročby žemě pčm

ochrany swé mčl těm, genž w nčm swého pčxna
rownč gako katoljci ctj a milUgj, gediné proto
odrpřjti, že se š njm w počtU člčxnfů wjry

zcela nefrownúwagj?
DUrdjk.
Nebyloli by dobře, kdyby se
nekatoljkům obzwlččsstnj mjsta wykč:zala, kdežby
8:!:

172
pospolU pťebýwali a Uúboženstwj swé prowo:
zowalť, gako k. p. HerrenhUti w LUčťci?
Horlčcký.
Y do tčch Uekatolťckýchmjst
lněl by se katoljkům přjstUp zakčlzatť, by fe Ue:
nakazčlč

Farař.

Po tonij obogjm nawrženj Uenj

Učc, Ueb gjm by se swoboda poddaných rU:x
ssila, aneb Uasilnč aUžila, čchož sobč žadný

wljdný mocnať Uedowolj
DUrdjk.
TomU wčrU! gen
rozUmjm.

kdyžby

Farar

Nebyllč by to způfob otroctwj,

poddaný

hledatť nrsměl

ž ččcstečky

tam swé

ťdež pro

poctiwé žťwnostč

Učg Ueyspjsse k Uale

ženj gest; a kdyby, co malomocný U Zidů, nť
kam se wyhostil, kdrž pro Uěg žadných wýdčlků
UčUj.

o

DUrdjk.
Z čústky, Ue wssak z cela chčx:
pčxm, coe welebný pčxn tjm mjnj.
Farčxř.
Nčxš kowčxť, gak slyssjm, syna
srsl)o w HUsiUowč oženťtč hodlčx, že tam řú:
dnčho kowčxřeUemagj. Stanclč se to, občma,
gak HUsiUowským, tak synU kowčxřowU spomo:
ženo bUde. Tento Uagde slUssUš žiwnjosti, gsa
řcmrslnjk obratný, a HUsinowským bUde to k
pohodlj, když Ua bljzce bUde řrmeslnjk, grhož
potřebUgj.

a

Horlčcký.
Yť se gen ten sswarUý cha:
snjk tam nežhelwetj.
Farčxř.
Nemúm o Učg strachU, ncb se
ďe swým Učlboženstwjm důkladnť

seznčcmil, a
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gak powčdomo, horliwč se knčmU hlúsj u
Z HUsinowa rychtúrůw fyn, pro kteréhož otec
Dopčlůw statek kaupil, gest prý whllčený sedlař,
a žr se nam toho nedostúwú proto mUsjme
ďkaždall maličkostj do wzdaleného města k se:
dlaťowč Bogjte fe snad, Horlický, že se wam
sedlotěnehodj,
laly?

pončwadž

Horlický.

ho rUce helwetské Udě:

Toby byla possetilostodemne

Náčte wssak powažiti,

gakě pohorsscnj nastane,

když se helwete U naš Usadj!

Farať.
Bdětež a modlete se, abyste ne:
wrssli w poknssrnj! u odpowjdňm š Božským
Spasitelem nassim.

Powyk

to owssem Udělň z

počňckU, ten se wssak žneněchla Utissj, .bndaulč,fe

pťčstěhowancč pokognč tbowati.

Horlický.
wrhl,

Gestlč se synúček po teitowi

gak k občxwúnj, sstrhnaU fe mežč Uč:mč

pro neiboženstwj různčce, a

kdož bnde mjti to

k žodpowjdanj?
Farar
Potrebj gest, aby pťichašelapo:
horssenj;

bčda wssak člowčkU tomU, skrze nčhož

přichxišcgj! uu odpowjdňm š Pňnem Ježjssem

(Mat.18, 7.)
DUrdjk.

Proč by pohorssrnj potťebmi

byla, nčgač nerbňpňxn.
Farčxť.
Wzniklei pohoxrsseňj na grwo dei:
wagj, gak pewnci a st.ilč: gcxstwjra nasse. Ctnost
se gčmi zfaUssj i UpewňUge, gako stromek wč:
trem

klčxcený lépr se w zčmč wkoťeňUge.
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Dnrdjk.
Gestlč ho gen wichččcenezlomj,
aneb newywréxtj
Farař
Toby bwlo na důleaz, že byl
swadlý a bez Ulných koťenů

Horlický

Mam za to, že powinnost

gest každého leřesťana, zwlcisstě duchoieonjho pa:

stýře, abh pohárssenj, gelč možnčl, pťedessel, a
wynikangcj UdUsitť hleděl.
F a r čxť. Dobře mčcte, gestlč doložjte:
když se to řeidnýmč prosťčedky stčxti můžr. Pro:
hťessilbpch se wssak proti lasce kblťžnjmu, kdy
bych se rhchtařowi zHUsinowa a geho synům
za nepťjrele postawil, a předsewzetj gegich, gjmž
na dowolený zpusob prospčch swůq wyhleda:

wagj, zaumysla kažsl z té gediné pťjčiny, že do
gmého owččnce patřj .

Horlický

Domnčle to prohřesscnj da:

lo by se promčřxauti, kdyby fe gjm nčco dobrého

wymoblo, anrb něco zlého zamezilo

Farař

Naramnč gste na omylu, myslj:

teli, že dowoleno gest, gakýchkoli prostseedků se cho:
pčti, kdož genom aUmysl dobrý gest. Kdybych

na wassi nekresťanskaU radu těm nekatoljkům,
genž fe U naš

Usadťtč obmeysslegj,

na překažkn

byl gednal bych protčwýslownénm nařjzcnj na:
sseho žemě Pana, genž poraučj, abychom seš neka:
toljky snčxsseli. Mnohem hůře bych sse prohřessil
proti lčtsce křesťaňské, genž nčml za powťnnost
Uklčldčx,abychom w každém člowčku, č w nežna:

bohowi, bližnjho swého milowali, a tak mljdnř
se knčmU

měli, gaf žúdčxme, aby se č on k nčxm
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zachowal. u

Nť poznagj tito bUdach osadnjci

zdegssj znasseho bratrského š nimi naklč:dňnj, že
prawowčřjcj gsme, genž ono hlawnj. přťkčlžanj o
lčlsce kblťžnij
swčdomitč zachowčxwagj a žčxč
dnémU pro geho núbožné smeysslenj nňtiskUene:
činj.

Kdož se w nčxš oprawdčwě křesiany zdčxti

naUčj,

což se chowčxnjmxnassjm knim dokúzati

mUsi, dpalesnad wšnčkne w frdcjch gegťch wúžnost
i .lčxskak nassj erkwť, fterčlž nčlš kté křesianské
snússelťwostčewede,
a kteraUž posUd omylně za

fwaU aUhlawnj nepřjtrlkyni mčlť. N kdyby tťr:
baš bratpskú lčxska gčch nroblomťla, a ono ža:

newťenj proti erkwč swaté žgegich srdcj nrwy:
pUdčla, aswoň budcme to wnťtč:nj Upokogenj
ijcč, že gsme gakožto wčrnj poddanj wrchno:

stč swě, duchownj i swčtské, swčdoňllšč posln:
ssnost zachowalč.

Qddělenj dewátě.
o (P Utoprných a o kanpánj. e

ngda

farúřereslawjnxse podjwatč,zda:

lčž ťxanxka, grnž den před tjm šUřila, grmU
lauky nezaplawťla, zahljdl bljž řeky šhon lldj,

genž na .gedno mjsto se hrnau, a nčco obklo:
pugj. Hned hcidal na nčgaké nesstčstj, a kto:
mU mjstU chwňtal.

SkUtrčnč

see w zdčxnj fwém

nrzmeylťl, neb ležel na srčanjkn

lrtťtý čelcdjn,

gel)ožu nčxkleřj před chwjlj Utopeného zwo;dy wy:
tčxhli. ))Ze fe nessťastnjka toho ochotnč Ugjmčxte,
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a wžkťjsiti ho Usilugete, chwúly owssem hodno
gest; že ale to pťewrúceně dčlúte, nťkolichwčxlčti
nemohu; ťekl farúť khognémU zčxstmon.u Kdo
pak wčxm, Mčkulússi! tU zpoždťlaU rai:ml dal,
abhste Utopence na hlawU stawčl?

e Mikulúš.

Wždyť pak chtjre midobll

spčssně wyprázdnčti dnem wžhůru gi obrútjme.
Farčxť.
Což pak se člowřk wnčtř konwy
neb dčbúml podobú? Zcela gincik to w člowčkU
wyhljž:?

Mikulaš

.„

Gednalo se pťedewssjmo to,

aby se zubohého naběhla woda wylťla
Farař
NeypťedUěgssjstarost býti ma,
akm se Utoprnec na

sUcho dostal

tčlo geho se

žahřňlo, a žjlny se spamatowaly

ij

ale,

že
gstešo Učm
na gesstč
hlawUžťwobotj,
postawilč,doražčtť
snadnčmohlč,a
gste ho,
byloli
sice rjm,

že se mU snad přč tom ncisilném pťe:

wreirenj srdre aneb pljce wodau žalčly. Q tom
sobč potom Učro powjme, nynj se gednú o brž:
kaU xoomoc.w Pracowalť fareiix, až š, nčho pot
tekl, a wssech možných prostiedků

fe Utopeným spomaha;

ssetťčl, gčmčž

geho wynasnaženj wssak

šnstalo marne, a snad prolo,

že neopatrnú če:

ledjn qsa tUhaU pracj uhiatý pro ochlašenj se:
baU do stUdené wody wrhl,

kdež l,do kieč po:

padla, aUdy mu žmrtwila, a proto se praudU
ubranťlč nemohl, a žabynami mustl
Sotwa sobč farař od té Unangjcj prěece
trochu odpoččnul, takto se gal kzeistUpU mlU:
wiri: dNrpodařčlo sr sice nasse namahčmj, aby:
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chom Uessťastnjka wzkťjsilťu; tjm se ale nedčlme od:
strassčtč, a chceme kU pomoci chwčxtati, kdyby se

podobné nesstěstj přihodilo.
gednau

Byl gsem toho ne

oččtým sdočdkem, že Utopenec k sobč přs:

ssel, kdož pomoc w čaš prčssla, a Ualežitč se
stala. N byťby nasse wynasnažowanj, gakoebo:
hužel! dneš,
bež žadaného aUččUkU žUstalo:
aspoň mčxme to wnťtřnj Upokogenj, že gsme ne:
ssťaftnémU, gak genom možnú bylo, pamčchúlť.
Chci wčrš š tjm sežnčxmčtč, čeho ssetťiti tťeba,
mčxlť se k žčwotu přčwedený na Utopencowi po:
wéstč. 1. NozUmj sr samo, že pťedewssjm se

Uloprný zwody wytčchnamť mUsi, ale tak opa:
trnč, aby se neranil
Protož wydobwwčanj Uo:
topem!ho

ostrýmč haky grst nebezpečné,

že se

Uimč smrtedlně raniti mUže, a germ tenkrate
knim aUtočisstč swe wšjtč smjmr, když anj
gčné pomocč ans pťjstupu kUtopenémU
2 Gčž
gfem podotkmxl

gak a proč žahubné gest, kdwž

se Utoprný hlawau dolů klade, aby žnřho
woda wytekla, a proto zanechte tobo, a gčným
to žldaňte.

3

Nedalč se Uloprný hned nčkam

pod stčeechu odstěbowati,
kdežby fe mU lépr,
Uežlč pod ssjrým nebem poslaužiti mohlo: ať se
dřjwé sblUklčl mladež odstranj,
pak ale ať fe
nwlexý oblek š Utopence swléče, a že to pro na

deté tčlo býwa parawé, ať se ssaty Žrc;aqj,
acclé tčlo až na obljčeg do hlmj anrb do uč:
ťrho zabťjwagjcjho zaobalj.
4 Toho pak bcx:
dliwi buďte,

aby scxUsta grbo od lxleita a gčné:

ho nanofu při polykanj wody nalokameho wy:
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d

čistčla, aby woda š neřúdem odtěkati mohla. 5.
Yby se giskřička žiwobytj w tčle snad tljcj roz:
njtila, mú fr tčlo hUňatými kay sUkna, genž
se dýmem zggloxoččnek žapúlených nakanřilix,
pilUč ssaUstati, a w tom neUlewowati.
6. Dčxli
sr eltoprnec do něgaké sednice přestčhowati, če:
hož

žwl.isstě potřebj,

ať fe mU tam

žahřčxtčx

postýlka tak postawrnei přjchystň, aby knj že
wssech siran přjstup bwl, na nj wssak wjtr wxiti
Uemobl; a ať fe každšmU za wystanprnau dei,
kobož tam třeba nrnj, pončwadž mnoho lťdj po
hromadě powětřj kažj. 7. Třenjm a ssaUstú:
njm ramen, stehcn a žalndka a šwlčxssť okolo
srdce ždola nahorU mú sr 8 žahččelými cňry hor:
liwč pokračowali , léž plosky nohaU kartú:
čcm třjtdč, a pak nohy na teplé ,cťhlo nrb ka:
meny položiti.
8. Nechceli třenj za sUcha pro:
spčti: ať se hnňatý cécr nč!čjm čpawým, kU př.

ljbrm zgrleujch parohů, aneb aspoň wjnrm, sil:
nau

kořalkaU postřjkei,

lře.

9.

Zatjm

a za tepla se gjm tčlo

co ginj na těle tjsnto žpůso:

brm drhnaU, aby zahřěcnjm obžiwlo, nčxkdo dUď
lnčxchrm aneb trubičfaU skrze chřjpč fmťk.i, aby

se wjtr do pljc dostal. Geli alr noš zaneřéc:
dčn, ať je brkem w olegi nalnočenúm dřjwe
wnčistj. Kdož sr do Utopeného faUkai, aneb
dýchčx, chřlein seemn žwolna přimúčkue, a rU:
kau na podbřjsskU fe požorUge, zdali sr pljce
pohwbugj. 10. Dagj fe mU wlažné klystýry
žwařenébo tabčxlen, a nenjli střjkačka po rUce,
faUkry mU kuřčxk trubicj, do řiti sirčenaU ťauř
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do stťew, což fe nčkolikrčxtc opafowati mčx. 11.
Šimrň se w chřjpj pérem, aneb fe mU ttabčcko:
wého prčxsskU do nosU nafaUkčx; gak též na:
straUhaný
leřen aneb UatlUčenčl hořčice pod
noš se cpč:. 1:!. Rechceli to žč:daný aUčťUek
mjtč, nakapčx fe rožpúlený sspaňhelský wosk Ua
kňži, aneb rUce č nohy grhlami sč popjchagj.
13. Gestlč tito wssčckni prostřčdkowé neplatnj
zůstalč, a ranhogič se Uedostawil, pro kterého se
hned při naleženj Utopence poslati mčlo: ob:
ložj se Umrlec wňkol a wúkol, wygjmage okxli:

čeg tcplým hnogrm, a bedliwč se požor d.i,
zdaliž se na něm gaké žnamenj žiwobntj Ue:

wyžrange.

se slabé

lrbčmj

w oblč:xeǧi, mdlč očnjcld wjčelepobobowňnj,

14.

PožorUgeli

žačer:

wenčmj twčxťj a pysků, a tčchto třefenj sr, ža:
čnaUlč se pljce pohybowati, srdce slabannk“o tlaU:
cč; žačnelč se woda w stixewúch pťelrywati,
a
we wnitťnostech hluk dělati,
a Ulecižrlčse pčna
na tlstech: tUť gisté žnamrnj, že Ulopenec od:
žťwnr, bUdelč se mU dšle pomňbati.e
MikUlčxš.
N čjm pak fe docela wžkřj:
siti dčx?

Farciť.

d

SaUstčmjm,

sťenjm a žabixjwéx:

njm žprwu fchwcilrným mčx se pilně poleračo:
wati,
po chwjlkéech trUbičkaU do chsxteinU faU:

katč, ale zpowolna; tělo teplýmč, galowcem aneb
fjraU naleaUťenými peťťnami obklúdali; žahixitei
w Uěčem hUňaténl šaobalenél cihla na frdce po:
ložiti, a nohy na teplé kameny aneb cibly se
podrpřjtč. Začjmili fe Uessťastnjk žnamenitř ša:
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hřjwatč, a sobč oddychúwatč, ať se zkaUssi, můželč
polokašč.
Llť se mu podéc Ua lžčci wlažné thě

š octem, neb trosskU koťalfy š wodaU, a dokUd

toho nepolanl,

ať se do něg nčc nelege.

Do:

stčrwňlč sskyrawkU, což dobrým znamenjm gest, a
gestlč při tom chroptj, že w požeradle Ueřčxdwčzj,
ancb pracUgelč k décwenj, čehož welmč třeba:
ať fe mu podň Uěkolik kofljků rmenowého čilčheť:
mčmkowého thé š medem, aby spjsse wrhUUl.
jmrú se mU w požjradle brkem opeyřrným, a
w olegč omočeUým, pťč čemž se kůžr nad srd:
cem tťe, a mjrné sstUlce do šad se mU řč:wagj.

MťkUlúš.

Ze baUchUUtjpčstj do zad

ť wrhnutj psečwňdj, wjm mnoho pťjkladů.
Farňř.
ZkUssenost swčdkem gest, že tč:
mito prostředko množjUtoperse wžkřjsili, a pro:
to gich, stalolč sc nrsstčstj padmxljm do roody,
pťlně ssetřťti mčxme, Uedagjcr fe odstrassčtč, když
w Utalé dobč žeidaný aUčťnrk nenúsledUgr.
Nťc

wssak méně na tom přestati nemčtte, Uýbrž po:
winnost wasse gest, abystr pr.o lepssj be;prčnost
hned, gak fe Utopený nagďe pro ranbogťče po:
slalč, a gemu nessťastného ku wžkťjsrnj odewšdalť.

Mčklllúš.

Co gfem žčw, nrwiděl gscm

Uroprného wškčjsitč.

Farúse.

Qwssem,

gestli lčdé„ gjm tak,

gak wy pťed chwjlj š tjmto Ubohúm, Uaklčtdalť.
Gei wssak méně lrt než wy počjtaǧe nčkolikrúte
gfem giž fwčxdkrm byl, žr UtoUenrc maUdťe ob:
slaUžený a sobě pťčssel. Prawda owssem, že fe
často č ncxpžpňfobilrgsljm lékaťům nepodaťj, aby

.
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Utopenau osobU wzkťjsili; toho ale přjčťnaU nenj
snad neplatnost ssetřených prostředků, nýbrž že
se pomoc opozdila, aneb aUčinkowati nemohla,

poněwadž Utopený skutečnč mrtwý bhl, a toho
gen moc Božska wzfřjsitč muže. Gestlč kdo ce:
lébo pňl dne pod wodau ležel; gestli ho mrt:
wice ranila, aneb. kťeče usmrtily, aneb padna
do wody dostal:li na kamenj aneb skrhtých koljch
fmrtcxťdlnérrčxnh, po leterýchžbh č mimo

wodU po:

gjti nlusil: tuť zůstawa owssem i neyaučinli:
wčgssj namahanj o geho wzkrjssenj marne.

Mikulaš.

To sam rožum dawa, že fe

dussička, ǧestli se šcela ž tčla wystčhowala, naš
zpčt zawolati nedčx.

Farčlř.
Gestli malé djtč do wody spa:
dlo, a dlauho pod nj nebylo: spamalugc se,
kdož fr nahé

a ofussené do teplé postele mezč

dwč ždrawé ofoby položj,

neb ty ho tčlem

swým žahťjwagj, při čemž domeicj lčch při spa:

matowúnj utopených podotknutých prostťrdkň
ssrlřiti magj. wu ch na tomto chuďafowi pa:
rrnú dňkaž wčdjtc, gak nebržpečné ǧest kaupčxnj
w stUdeUě praudjcj wodč, kdhž se potřebnú opa:
trnost zanedbčl. S tčžkrm se mehljm, mage ža
to, že čelcdjn tento nessťastný, chtě fe bršce ochla:
dťti, gfa w potu nňhle febaU do řeky wrbnul,
na krerauž nčchlml proměnu mrtwicc nňslcxdo:
wala, a proto se nčgak wzkřjsitč nrdal.

Mikulaš.

Nasse dčtč, dokud malé byly,

wždo odrmne notného chlosta dostalh,
protť mémn přjsnému žčckašu kanpaly

když se
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Farňř.

Wtom wčxš pochwcilčtiUemohu,

když gste nčco bez weymjnky zakcizal a trestal,

což kr ždrawj slaužj a tělo sjlj.

Pamatugi

se

zmladostč swé, že:ukdyž mi w letč nanic bhlo,
a chuť kgjdlU odpadla, že gsem se potřebowal
wykaupati,
a brzce gfem okřčtl, chuť k gjdlU

dostal, a wýbornč fpal.

Proto Uedowoljm, které

sskolnj djtč pro to trestatč, že hledčlo kaupcinjm
sspjnu ďr sebee fplčcknauti, a audy swé občrr:
stwčti, když fe genom žčxdných Urslxlssnostj při
tom Urdopustčlo. Llno Ua ro dorúžjm, a to
wymoci musjm, aby fr dwč bežpečUčxijsta wy:

hledala,

kdeby fc mladež, každé pohlawj pro

sebe, U wzdalenostč od srbe, pod dohljdkau oso:
bU dofpčle, kaupatč mohla, pončwadž se plawa:
Ujm wčrrstwě wodč tčlo znamenitč zedllugr, a že
gim to w bčhu žiwota, kdpšby do wody padlč,
aneb komn ginčmu znj pomoci xslčli, kzachrú:
nčnj a kprospčchu býsi můžr.
Dňwčxm těž sskolnj mlčxdežť naučrnj,

gale

fe žachowati mčx, abw gj kaUpúnj kždrawj slau:
žťlo, ne wssak gj ždrawj č 8 žčwobytjm ode:
gmulo. ley se totiž nčkdy, gfaucr žapoceni aneb
Uhřútč do wody nčxhlr nepaussrěli, Uýbrž dťjwe
se ochladili, požnčněchla do wody lržlč, a zwlaissť
onobo

keykljťského skéckčxnj S bťehn

po blawč fc warowali,

do praUdU

čjmž množj giž kuto:

mrtj přissti. Gak též aby dťjwc, než fr dčale
řekaU pustj, twčkau wypcitrali, nenachňžeǧjlč fe
pod wodaU kotlčUy, wýmolc, do nťchžby fpadnauti

!nohli.u u
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Dneš gesstč za ťerstwé paměti španemeUčč:
telem o tom rokowati bUdU, kdeby fe pro každé
pohlawj zwlússť mjsto w ťece ku kaupčmj wy:
fčlzalo.

Qddělenj desútě.
G stawn wogruskčm.

anwatelé

lťdnalé osady, w kteréž pan

Weleslarxojnr farařowal,
su,

schňžjwalť se lctUjho ča:

ansxb kdwž lomU poddčrřj dowolčlo,

Ua Učx:

wsj pod ljpamč, a tam na sedadlech pckenúch
fedjcr, o ledačem howořjwalč. xwu Farňř Wele:
slawjn Ua wssecko pozorlčwý, čjmby se swčťe:
ným owčččkčxcmna dUssč i na tčle poslaUžiti da:
lo, ncšřjdka se Uedělnjbo a swcilcčnjjho času po

wokanné

auřednj prňci

k tčm sl,)romciždčným

gako Uúbodan piečtowaryssil a z grgčch rozmlau.e
wcinj pťjležčtost nasscl, aby gčm potřcbné rady
udťlčl. u Nrmčxlo fe nad tjm zaraščl, že, ačleoli
shrout.iždčnj Ua počet prosč obyčegč wclmi silné
bylo, pčedce tčcho panowalo, každý pro sebe fe:

dčl, aneb sanedowč něco do Ucha sseptal, ano
že nčleleré selky oči Uplakané Uxčly. :,Pozdraw
weiš Pcin Bxib, lidččky!e šwolal farňř, přčchcir:
zege k Učm šaš podlé swébo obyčege, co pak se
to dncš dčxqe, že se ž.idUý š wčlš blasitč neo:
zúwú, a wssčckni bez mňla gako postrasseni wy

bl:š„e? e
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Dorota.
nrsla,

TrUchliwčc nowčna se nčxmdo:

ktrrúž neiď wssrckn skoro omrčxčila.

Werončka.

Gčt se posUd co osilea tťrsU..

Srdlčxk Kwaš.

Kdož by se nepolekal,

lrčby cčtcdlnosti nemčl, když k občxwčxnj mčc, že
se mn milý syn nčcsiǧnč odegme.

Chalupnjk

Cčxp.

Byli

gsme wrselé

mysli a přútelsky gsme howořčli, když nagednau
ďafel drčtba š cedUlj pčinesl, w njž prý se rych:
técřowi naťizugr, aby z Uassj ofady defet ždra:
wúch chlapjků k odwodu dostawil.

Farč:ť.

Tedy budaU na wogUU brňti?

a totof nč:wčsstj i wěcš Čč:pe polekalo?

Cúp.

Negfem strašpytel ,

chlapci mogi na

a kdyby se

wogmr hodčli a fc k nim sčx:

hlo, nebral bych si to přjliš k srdci. Proto takě
gsrm pťjtomné přčctely, taUu trUchliwaU Uowinau
polekanč, co možněx tčssčl, ale gakwčdčtť, Uťčeho

ťrčj fwau nrpořjdčl.

Dorota.

Gefťli se Jošjfek můg na wog:

nU dostanr, brzce Ume pan farúť pochowčx, ncb
se Utr.ipjm.

Farúř.

ij

bystc fobč i synowčsspatnč

pomohla.
Weronizka.
Načte powčxžťtč, wcxlčxbnýj
otče! co ša twrd,ohlawce neiš Weiclaw grsť!
Sotwa gsrm žaslechla, gakě Uebezpeěrnstwj nčnn
hrozj, řjzcm gsem domu běžela a Uasseho Wú:
clawa k tomu mčxla, aby Utrkl a nčkdr se do:
tUd skryl, ažbh po tom branj bylo.

Fareiř.

N této darrnmé,

ačkoli dobřox

.
mjnčné rady fhn
meysslel?

Weronika.
Domnjwala
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wč:š Uposlechnami sefroz:

Kdožby si to byl Homyslil!

gsem se, že fc mi za mateřskaU peč:

liwost poděkUge, nohy na rargena wezme,a co
rtUť se ztratj; zatjm alc mrzntč odpowčdčl:
proč bych jUdtjkal, když gfem nic zlého nespachal?
Geli mi dBohem saUzeno, abych se na wognU

dostal, děg se wůle geho! proto nebndu ztra:
cen; a kdož wj, nebudeli to k mémU sstřstj
slaUžilč.

Farňčš.

Mám

z nčho frdečnaU radost,

a dostane:lť se na wognU, nagde w nčm nasse
wlast mflň frdnatého ohhňgce, a bUde swému
nowémU stawU ke cti

Weronika

Spjsse bych se wlastnj smrti

byla Uadcila, než že Uaš an
twrdossjgnost toho
synka pochweilj.

Faerúř.

fmar noroznm a

nasseho glndy

waěcly

poslUssnéhoe

zaslUýUge proto fyn

wcecš,že fe do wůle Božj odewšdňwú, a tomu
bež reptňnj fe podrobUge, což gemU prošřelrdl:
nost Božskčx odhodlň a swčtskčcwrchnost nařižUge.

Naproti tomU wh, malko, pťsté domluwy za:
slubUgete, že gste fyUa anúdčla,
aby se wr:
chnostj od Boha Ustanxowené zprotčwčl,
w řjžch ǧegjm .mrzUlé překňžkn dčlal.

Weronikaz

Snad

a ǧj

bych mčla milého

syna fama na kaňcelňř odwésti?
e Farčxř.
J proč ne? když by wcim to
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wrchnost za powinnost Uložčla, a syn se dosta:
wčtč zdráhal.
Weronika.
Leč bych si Ua rozUm sedla.
muCo bych byla za matkn, kdyžbych wlastnjho

syna na smrt w dala?
Fa rúť.
S tčžkem wjte w tomto
swém rozhorlenj, co mlijte.
Kdož na wčxš
pohledčxwčc,abyste djtř swé Ua poprawU wedla,

když w ničrmž nezawinčlo? Niwté

přjpadnosti

mčla byste fwé wrchnosřč, gménem Božjm wlci:
dnach, poslUssna býťč. Na pťjklad bUdčž wč:m
arcťotec. Ybraham, genž se chystal na rozkaž Ho:
spodčnůw , Jsgňka, gedčnkéhb snna swého, obě:

towatč. u Snad:lč to gednosteǧné gesř, že, když
se kdo na wognU odwúdj,
na gčxtkUk zabčtj wrdlo?

gako by se dobytče

Weronika.
Brz mčxlatomU tak grst.
Čáp.
Ze se w tom meyljte, saUsedko,
na mnč důkaz wčdjte. SlaUžsl gsem cjsaři pčx:
nU ža plných čtrnňcte lét, a w mnohých krutých
bitwč:ch gsem byl, a předce, gak wčdjte, žiw a
zdrčxw gsem, kdežro mladssj bratr můg dúwno
gčž w hrobě odpočjmú, že bo skúcený wůž roz:
drtil. Snadby posud na žčwu byl, ktchbyd se
byl gako gčč na wognU dostal, a Uebyl mUsil
pacholččri.

Dorota.

Múte o ssrčstj co powjdatč,

že gstc š celaU kůžj z wogny wywčxžnUl, a snad

gste že sta geden,

anrňtil.

Čáp.

genž. fe še ždrawýmč audy

Meyljte se; o tom wč:š pťesnůědčj

.
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tolik wyslanženců wogenských, genž se w Uassj
osadč a w okolj nachňzegj.
.

Dorota..

eNezapomeňte nal ty z odwe:

dených chasňjků, genž domowa chc nespatřilč,
.

aneb se co mrzcici zpčt wrč:tili.
uCčxp. Nesstčstj Uechodj po horňch, ale po
lidech, ťjkčnočxme. Prawda
sire, že když wogkxa

wypukne, a bitwa se strhne, na tisjce lčdjz:da:
dne, aneb fe ž nich mržúků nadčlčl. Nle kďož
nciš přeswčdčitt může, žrby pčed každau anho:
Uau zachrčxnčn byl zůstal, kdpby ho wogenský

staw byl minul? uP“odtwil

gfem fe tomu při

nawkčxcmj sr z wogny, že pťentúwage se na
zdegssj ubýsoalé znčxmé, genž za pecj zůstali,
Uslyssel gsrm, že trn na,hlawničkU, onen na
saucholčny nmřel, giný o nohU, ten o rnlen pťi:
ssrl, ano xže nrmnohý z pozůstalých na zdrawj

se mi wyrownati můžr.

Dorota.

Mčxle Bohu zač dčkowati, že

gste z wogny ždrawé aUdy odnesl; hťepce gste
se snad grdnan we wogrnské nemocnici powa:

lowal?
Čúp.

e
Llž do omrženj; wlastnj wssak wč:

UaU, gak fe k fwé wlastnj hanbě pťiznati mU:
sjm. Remčl gsem z tohoj rozUm, afpoň z po:
ččxtkn, že č wogčxk we wssem

stťjpmosti

ssetřiti

mnsj,anecbcelť se o zdrawj pťiprawitč. Stěcwň
se ne zřjdka, že wogsko pro nedostatek sspjže
hladem se dlanho mořťti mnsi. Padne:li hla:
drm wymočený wogčxkna pokrmy, třebaš ne:
zúžťwné, a chceli nagednaU nahraditi, čehož
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e

pro nedostatrk promesskal, sskaredě fobč poslaU:
žj, gak se mf samému skUtečnč stalo. Remohl
zemdlený žalUdek nacpaných peokrmů zažčtč, zče:

hož zimnčre nastala, genž mne tak semlela, že
gsem anha kost a kůže bnl nu Mnozj z mých
společnjků, když gsme se do winnjch kragů doa.
stali, domnjwali se snad že gediné pro UěPan
Bůh wjno stwořil a proto ho gako wodu do
sese lili. Ze ale tomU silnemU napogi nawykli
Uebyli,

zle onemocUčlč,

i nǧeliký počet lgčch to

chlastúnj žiwobhtjm zaplatťl

Farňč.

N předce se qu ťeklo, že co

bogownjcč pred neprjtelem padlč.
Čapx.
MohU welebnčho pana

u
Ubežpeččtč,

še che wogaku nepořadným žčwobytjm, a pro
rozlččné weystupky o žiwot přčgde, Uežli mečem
a kaulemč nepřatelskýmč

Weronťka

Špatné potěsser pro upřj:

mnaU matkU, řeknelť se, že swn geǧj wlastnj
winaU,
čmeb zbranj nrpřeitelskaU possel: Ueb

g pro Uj ztracen
Č ap

Kdož wj, šdalčžbyho nebhla ztratťla,

Uodxšjc ho za pecj, aneb zdaližbh fe nad arl!o
nešbednostj nebyla Utrapčla
We wogensleém
stawu ne tak honem který erbý wx)stupek fe
promčne Uro žachowčmj potťrbné pťjfné kécznč.
Proto také zastňwčxm, že kdož gsa wogcikem,
prostopússně sobě prowňdj, ten žeby se š těžkem

mrawně zachowal gfa na swobodč.

Dorota.

Psepijsna, ba Ukrutna k.ižrň

U wogúkú panUge

Šla

gsrm ža mladých ler
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bratra swého, koňčxka, nawsstjwčt. do hlawnjho
mčsta, a srdcr mi Uad tjm bolrstj krwčxcelo,
widauc před branaU, gak nemilosrdně se ď no:
wúčky naklč:dalo. Za každý omylný krok fe
nad nč rúny ekaprčxlskaUholj sypaly, a při tom
zlqťečenj a nadúwčxnj u rdlasy se čloročkU ge:
ťabatčly.

Farč:ť.

.

e

Tak to owssem ša starých časů

býwalo; múhU wssak wč:š Ugistčtč, že laskawý
žemč pčxn každé zbytečné trýznčnj wogč:ků pod
přjsnx)šn trestem zakúšal..

. Cňp.
Sčxm tjm wogčxk winen gest, když
sr mU lčskowka do žčwého dostane. W prawdč
usr mohU pochlUbčtč,

že gfem za tčch célýclx čtr:

néccte lét wogenské swě slUžby gediné rčxny na

trest nedostal, ba aUč sspinawého slowa: kdržto
o mnohého nezbednjka defč:tnjct hole swé otlaU:
klč, a přrdce ho wogenskému pořúdku ne:
nauččli.
Farčxř.
Nenj snad U žcidného stawU,
dlr mého. šdúnj, pťjsné kčxžně che
potřebje,
nežlč U wogenského.
Ččxp. TomU nmsj každý přiswčdččrč. Kdyby
kaprčxlských holj, žalúřů, pauť, prčxčat č ťekanň

nebylo, kdož by mrdle ď nlnohým nežbedaU wr
wogrnském oděwn zawlčxdnUl, kdyby sirach před
hrozjcjm trestem prostopčxssnosti geho na Uzdě
nedržel? a mnohý stalný plUk by se snad w
laUpežnickaU zhčř pťewrhl,
přjsnň kčxšrň přestala.

Wšronika.

kdyby tato xwogenskčx

Strachem trnU, když wč
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na frdce padne, že můg milý Wúrlaw do tak
UkrUtných rUkaU paďnamč

Čúp.

mč:.

Wždyť pak posud Uenj obeslún,

tjm ménč odweudenu?

Weronika.
leč prchnutjm,
Farčeř.

Wogenskéhojkabútu neugde,

k črxňuž se ale mjti Uechce.
Dobře mčx, neb genom dařeb„cik

trestU hodný pťed fwau w.rchnostj Utjkú. Dey:
mež tomU, žeby fe za wogcika odioedl, ždaliž

proto po nčm weta?

Weronika.

Welebný pún si snad anč

pťedstawiti nřumj, gak to frdce mateťské jmjrčx,
když potatilého sUna ztratisi mčx.
Fa réať.
K čeumu.si tU wčc tak strasslč:

wč předstawugete? Ztratčla:li gste ho na wždp,
když gste ho do mřsta na Učenj dala?

Weronika

Tam byl w dobrých rUkaU,

ale na wogně ho Utlukau.

Farať

S wamč těžka ťrč. Pťrd chwjl:

kau gsrm wčem ošnčxmil, že se dle nepwyšssjl)o
nařjzenj 8 wogenskýmč Učenci co možnčc mjrnč

naklada: protož kdož z nowačfů na cwččenj
wogenské bedlčw a nrmotorné lrdlo nenj, pak
těž na pťedepsaný pořadek gde a wýstupku se
chranj, žr anč gedné rany k obawcmj nrma.

Čúp.

Predzwjdam, že waš Waclaw,

budeli mU wogrnský staw sauzen, za kratký čaš
wogenskému cwččenj porozmnj, neb gcst gonak
chytlawé hlawy, k wyšssjm zdwpřčlý a k spolU

lowaryssům wljdný.

e

WeroUčka.

Čistň prawda, q mateřské
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frdce

mé dlésča, když o Uťm chwč:lU slyssjm.

Proto

také, že. se chwalčlebnč chowú, nemčl bp

se na wognU

Čúp.

brččtč.

j

Mysljle, tetko, že se genonš nemox

tory a nežbednjcč k wogenskémU staewU hodj?

u

Werdnika.

Tčch aspoň

nenj sskoda,

když se š nčmi katUgj, aneb w bčtwč gčch Usmrtj.
Nle můg Wčxclaw wo

Farúť.

BUde pťjkladem swým společnjď

kům, gak fe kťesťanský bogownjk chowati mú,
lečbh fe pťewrhl. Špatnč by nassj wlastč oo:
slaUženo bylo, kdyby se grnom powrhrlowč a
darmožramč na wognU brč:ti, a uUemaUdře by
gednal zemč pňn, kdyby žiwil, ssatťl a platil
darebčxky, grnž břemenem towčxryšstwa lčdského
gsaU. mo Wogeik se ndgjmú pro .weřrgnaU bez:
pečnost a pro obhčxgenj wlasti, kdnž by od ne:
přč:tcl nrsstčstj nastččwalo. Důstogné gest tedy
powolúnj wogúkowo, U ťěxdnúm mUžem mUsj
býtč, chcelč powolčxnj swému důl,ežitěmU zadost
Uččnčti.

Čúp.
Nenjlč wssak tjm poťúdným člowť:
kem, postawj se mu za učitelknni ona přstú
kúzeň, grnž giž přemnohým zheyťilým nččemnj:
kům čerwa wzala, pořčldku gčch naUčťla, a když x
se gj lo neposstťstilo, fUlkaU anrb oprxčxrfaUhor:
ssjch nezbednostj zamezťla.
.

Dorota..

TaUto řečj wyzrangrtr, že

gste na wognč byl,

a aUtrpnosti se odnanččl,

neb o šastřelenj aneb oběssenj Ubohého člowčka
howořjte gako o šahlazenj sskodlčwého hmyzU.
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Čč:p.

Nemč:m wňm, kmotro Doroto! ža

zlé, když dopadnanc blechU gi zamačfč:te, ačkoli
wam Usskodťtťerbmeysslela, když si pro núsy:

cenj UčgakaU kapččkU krwe zwaš
wypůgčila
Ba snad wam skUtečně tjm poslaUžila, když
zčastcčky odegmUla co fnad w tčle zbytrčného
bylo, a způsobcnml bolestj žtlnamť pohUUla.
Neysskodlčwčgssj wssak hmyz gest dwaUnohý, to:
tčž člowčk, genž fe Boha a mrawopočestnosti
spUstil. Proto oprawdiwé dobrodinj pro towa:
ryšstwo lčdské, když Uedage se člowčk přťmčřc:
naU kčxznj Ua dobraU cestU přčwésti, núsilnč se

odstranj, aby sskoditi pťestal.

.Farčtř.
a wogenskaU

Yčkoli tato řeč wassr twrdč znj,
přjsnostj

zapčxchčl, přcdcc gj Ua

odpor býtč nrchci, nahljdagr, žr brzké Utracenj
nrnaprawčtedlltého žloččnce mjstněgssj gest, nežli
žalařowanj geho, kdež sobě žana, a na giných
kazj.

WeroUťka.

Mrtwau nme méctew tom

okamženj, kdyby se mně přržalostnci nowina do:
nrsla,

že se syUU mémU k hrdlU fčchlo.

d Farciř.

Na to Uenj anť dpomrsssleenj, leč

w čaš woǧny před Uepřjtrlrm;eano pťedpowj:
dčUn, že se synowi wassch ani wlaš Ua hlawč
Uežkťiwj, a že milačťcm swých předstawrných
bndr, zůstaneli tjm pořadným gonakem, kterýmž
pofUd byl a půgdelč mU wogčnske cwičenj tak
dohře, gako gindy sskolnj.
Ččlp.
Yno těsste fe Uapťed, že dostaneti
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se kwúm

za krčxtký čaš co desěxtnjk, ba snad co

wyšssj důstognjk dostawj

Weronika.

Powdččným srdcem Uzna

wame, že gak wrlebný pan, tak kmotr Čap mne
žtoho polekanj probrati, a nččjm potěssiti Usi
lUgj; ale ždaž fe mi straka na wrbč neoka:
šUge?
Čap
J wy Učdowěťliwa kmotro! co
wčxm to napada! uu

Weronika

Možna owssemwěc, žebn

zmého fyna čafem fwým Učgaký wogenský dU
stognjk býtč mohl, Uenj to ale kprawdě po
dobno, Ueb Ua ty důstognosti dosašUgj fe fyn:
kowě Zwyšssjch stawň, ne wssak chndj sirotko:

wé šwefnic.
Farč:ť.

Meyljte se wdowo!

neb sěcm

znčxm několčk wyšssjch wogenskýchdůstognjkú čest:
Uým řeidem ozdobcných, genž se ze sprostých lidj

Uarodili.
Čap
U Uasseho plUkU malo ktrrý dů
stognjk weoš fe rodem počjtal nežli gai, gsance
zwčtssj častky fedlsstj synkowé

Weronika.

Nle kmotre! proč pak gste

toho sam wryš Uepřiwedl, bylli wam přjstU:x
k dústognostem otewřrn?

Dorota
(aUssklcbnč) PaU Čč:p se do,
stal za fprostébo, a po dwanacti letech nawsa
til fe sprostý blatofslap.
bolj.

Čap.
Toť gest ssUUpka, až po Uj Uoš
Powjm Uprjmně, co tomU na přckažku

bylo. densi

to Pein Bňh mým rodičnm na
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wěčnosti, že mne malo kdy do sskoly posjlali,
a proto gfem se toliko čjstč, a to ne walně

UaUčil Škoda tebe, Čape! negednaU žwolal
nciš fetnjk, radbych žtrbe desatnjka Udčlal, a
hodčl bysi se k tomu, kdybyď grnom psútč a po:
čjtati umčl.

Weronika.
tisknul,

Núš Wňclaw pjsse, gakby

a gak od gčných slyssjm, mč: býtč po:

čtčxř dšýborný.

Cap

To mU snadnč pomůže do wogen:

ské kancelaťe, kdež pokogně psatč a aučtowati
může, když gčnj sprostj ro nečasu na stražč statč
bUdaU

Dorota.

Toby bylo pw nčg znamenité

polehčenj, neb ljtosť gsem měla nad Ubožňtky,
když zčmnjho času gsaUce na strňžč pod ssjrým
nebem pťechažeti mUsilč.
Čap.
Nepřčchažj to tak obtjžné, když fe

wogak otužil a tomU přčwyanl KtomU, čjm
krutssj žčma, tjm kratssj býwa lhůta kstanj na

stra i.
z Werončka

Poslednj penjz gsem na to

wynaložťla, aby fe syn můg důkladně ťemeslU
nauččl, a napotom se poctčwě žčwitť mohl. Do:
sianclč se ale na wogm:, gsaU weylohy gako

wyhoženy.
Farčlř.

.
CrmU fe nanččl, to mU žcidný
newezme, leč to fúm zanedbci; dostanelč po wy:
slauženj swě propUsstěnj, mUže ťemeslo sroé pro:
wošowatč, gak na tčsjce gčných zwogny propU:
ssrčmšch

195
Weronika.

Těssťla gsem fe, že milňčka

swého žaopatťeného spatřjm.
Farciř.
Slussnč zaopatřen bude, když se
do wogenské služby dostanr, neb zaopatťenj geho
sč:m zšmč Pčln na starost béřr.
Cčxp. Ne ǧednau mč napadlo, když přť:
gda z wogny, musil gsem sobě tuť potrawU,
tuť odčw, swětlo a teplo obstarciwatť, a nebylo
pro sspatné weydčlky zač kaupčti: Proč Uak
gsi tam nezůstal, kde se tobč to wssecko za tro:
chU nawyklé služby dčxwalo, a lede swan pil:
nostj

ne žřjdka si penčz wydčlatč,

a sobě přť:

lepssowati mohl?

Farať.

Dťijč:m

fe tomU, proč mnozj

sotwa nuzné žčwnostč doma magjce, wogenského
stawU se co mUčjrny bogj, a se zdréchagj, když gich

řjzenj zemské tčlesnýmč potťebami šaopalřiti se
chpstčx. Nneb když se propusstěnj zwoqny do:
čkatč nemohau, kdežto na nč doma nauže čekčx,
a nechtčgjlč hladem mřjrť, aneb se krčxdržj ži:
wťti, ža skrownaU mždu nč:denickau tuhau prčxci
konatč musegj.

Dorota.

To gest na důkaz, že wogen:

skú služba gest přeobtjžnčx, sicby znj nechwčxtalč.
Čč:p.
Daleko nenj tak těžkčlgako rolnčckčx,
aneb drwosstěpskčt, gak to ze zkussenostč wjm.
Qna wssak přjsnú kčxzeň we wogenském sřawU
mčxlo komu chutnč:, a mnobý zpozdilec se do:

mnjwú, že dostana fe šwogny, swobodnúm pú:
nem bUde, a že mU pečené holuby poletj do
huby. Když ale prostranky natéchnautť, dnem
9xee
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i nocj w potu twčxřčpracowatj
scx hůčxe ma Uežlč Ua wogne,

musj,

a piedcr

teprw nahljžj,

že

pxohlaUpil když se wogenské slUžby, a tjm swé
ho zaopatřcnj odřekl

Farúř.

Mluwjte to z wlastnj zkussenostč?

Cap.
Rezapjrčxm, že gscxm toťxo Ue ge:
řnau pykal, proč gscm se wogeUského stawU,

kdež fe mč dobře wrdlo,

dobrowolně strhl, a

bsxjmč domcicjch starostj sobč Ua krk Uwalčl, o
krerýchž gfem na wognř mčclo co wčdčl. Yno
Ue zčxjdka, když se na mne protčwenstwj hrnulw
Hřčxl gsem sobč gako wogňk přrd nepřútely stčxtč,

da žiwot swůg za wlast občtowati.

Dorota.

To bylo, tussjm, ze žananli:

wosti, kleraž přestala, když sc wč:m lépe wéstč
šačalo; a proto gsře rad meži naimi zůstal.

Čap

Člowčk požnenahla wssemu pii

wylence, a rmpodobně nassc cheiska přťwykne sta
wU wogenskénm, když sr š njm lépe scžneimj.

Kdož na čest gdr, wogenský staw sobč obljbj,
Ueb sr gjm čest obgcdnňwú. Wpžnari nfojm,
žr mč frdccx radostj tlaUklo, když přigda sswarnč
ossacený

Ua dopUst

oččtčx gsem

se

pťeswřdččl,

w gakč weižnostť gest ťeidný wogcik. Mnohý,
kterúž si mnc nynj erssjméc, trbdčxž ochotUč če:
pččku psede nmau

smcxkl; tUť šnčlo zcxwssech stlan

pcm wogúk, pan Jan

Čaipůw, a w krčmě cha

snjcč mč we wssem pťednosi dawali.
Sotwa
gsem wssak wogrnský oblrk Le sebr shodil, a
w fprosté

kazagce chUrawémU otcč žiwitč se po:

mč:hal, giž gsem gako za mladých letslaUlHone
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Za Hrnčjťůw,

ta tam.
Farčrť.

a wssrcka búwalčl wňžnost byla

Wogenský staw gest dle nyněg:

ssjbo Uspořécdúnj a powah lidských newyhnnse:
dlnč potřebný č Užčtečný, neb bdj nad domúcj
a weřegnan bezpečnostj, a lo š odwúženjm swé:

ho zdrawj a žiwobytj. Poněwadž teU důležťtý
staw pro towaryšstwo lidské tolťk odporUého
sneissj, proto zwlússtnj wúžnosti hoden gest.

Dorota.
Zapotťcbj,

Nebylo by wogčxkůani drúbů

kdpby každý člowžek, gak mocnčxř tak

poddaný, na swém přestal, po cčzjm neprúwě
nesúhaj, a každébo na pokogč nechal.
Cúp.
Dlmchě wlafy krútký rozUm.
Farčxť.
Dostť maUdťe to tetka Dorota
rozhodla. Scim zasteiwúm, že wogenský staw
ǧesť důkaz lidského nakaženj: Ueb kdyby lidé
sobč wefpolek neUblčžowalť, pokognč geden drU:
hého (Uaissňč, nrbyloby obhúgců a strcižců tťeba.
Cčap. Y pak by bylť sandcowé a prčxw:
njcť zbytečnť.
Farúsx.
Blspoň kxymňlo na prúcč mělč.

Čúp.

Zabolrlo mne, gak to pro wogčxka

potUpné, což wrlebný pém prwé řčkl, že totťž
woǧcnský staw gest Ua fwčdectwj o nč:kazelidské.

Farúsx.

Nťkolčto ctčhodnémustawao:

genskému Ua potUpU nenj, rowně galeo lékať
ztobo hanbU nemčc, ledyž lidé swaU nesiťjd:
mostj a gťnýmť UúrUžiwostmč na fwém ždraroj
boťj, což lékač Umčnjm swúm naprawťrč mč:.

uu Důkazem, a ne germ

znamenjm mrawnj
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nčckazy gest to zagisté, když ctižeidostiwý wlcidať

zdychtiwosti po marné slciwř a pro rozssjřenj
swé řjsse do faUsedské kraginy nepřútrlsky wtr:
hne, gi bežprciwně fobč přiwlastnťti UsilUge, a
drancnge;
aneb když w zrmč nepokognýmč hlan,
wamť bUřičstwj wznilečt,laUpežnictwj sc tropj. TUť
zapotřebj gest, aby se tomU pťjtrž Učinčla, a
bezprúwj se zamezilo. Ktomu cjli grst wogsko.
Ctč, slčxwy i sstčdré odmčny zaslUhUge, když fe
nesprawedlčwémU dobywarelč statnč na odpor
sťawj, wlasi pťed Utiskowňňjm a drancowú:
njm

hčxgj, Zpťež laUpežnickaU

stjhčc, a ktrestU potahuge,
nj pokog mělo.
j

Dorota.

aneb

bUřičskaU

aby obecenstwo před

Q gak mnohý wlastrnec při

tom o žčwobptj, aneb o swč zdrawé andy při:
chčtšj!.
Cňp.
Padneli, mci ztoť,xočest, Ueb Umřrl
we swém slowútném powolčmj. Pťigde:li wssak
kporaněnj,
žemč pčxn ho w Uemocnicjch žwlčxsslě
ktomU žřjžených na swé aUtraty hogčtč dú, a

nenjli pak pro aUhonU kslUžbč dostatečný, meši
Uedostatečné wyslaužence wogenské se na wyži:
wenj přigme, aneb se UxU každodrnnj plat wy:
hodj, abp před naUzj zachrcinčn byl.

Farúř.

Mcilo kterýž gčný stawzpodo:

bněho dobrodčnj se těssj.

Čé:p.

Ze ho wogenský neyche zasluhUge.

Bolcstné mnč to přichcizelo, když gsem ne dlaU:

bo po mém zwogny

wystaUpenj onemocnčl, a

lékaťowč za geho pomoc

platčti mUsil,

kdežto
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bych to wsse gsa wogč:kem zadarmo byl mčl. A
kdo mi co dú až sestúrnn, a k žčwnosti swé budU
neschopen? Mčlbych wssak až do smrtč obstog:
něho wyžiwenj, kdybych byl na wognč zůstal.

Weronťka.
Wy byste se snad znowa a
šchUtj na wognU dal?
Čč:p. Proč ne? kdyby mne přigaln, a
kdybych od dětj směl, gimž wychowatele zapo:
třebj.

Dorota.

Nahljžjm owssem, že wogenský

staw potřebný a Užitcčný gest; přč:la bych ale
od srdce, aby wssecky wogny přestaly.
Farčxř.
To každý přjtel lidU žčidčx,a ta
žč:dost by se wyplnila,
kdyby wssickni mocUčx:
řowé tak kťesťansky smeyssleli, gako nčxš laska:
wý zemč pňn, w gehož otcowské srdce se do:
wčťowatť můžeme, že žúdné wogny nezačne, leč
z donucenj a pro dobré swých poddaných.

Weronika.

Gestlč se k wognč nechystú,

Uač nč:m syny na wognU béře?

Farčxř.

Staré

přjslowj znj: Chcešli w

zemi pokoǧ mjti, k wognč přichystún mciš býtť.

Čúp.

Snad

z té pťjčiny, aby ǧsa k od:

dorU připrawen, tčch zastrassčl, genž fe naň ne:
přčxtelskn strogj.

Farč:ř.

Dobře mňte, a proto mocnciř,

múli bogowně nč:rody w saUscdstwU, wogsko po
hotowostč mjtč mUsj, chceli hrozjcij
nčxsilj

odolati.
Čúp.

Mimo to každoročnč mnohým wo:

gčxkům dochč:zj čaš služby,

a

ginj se pro do:
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plněnj

plUků Ua mjstč propusstěných powolatč

mej.
Dorota.

Yle proč pak fe neyche sedl:

sstj synkowé Ua roognU beraU?

Farč:ť.
Snadnčx odpowčd, že gich na
počet eryche gest, a že fek tomU neplépe hodj.
Cécp. MohU wňš ženy přeswčdčiti, že
fe mnošj z wyšssjch stawů, ano hrabata, knjža:
ta dobrowolně do wogenské slUžby dúwagj.
Dorota.
Ty ale Umčgj fobč wogenskaU
slUžbU oblehčiti, kratochwilemi č rozkossemi osla:
dťtť, nenj:li prawdae?

Farňť.

Kdož š nč:š si nežúdú a nehledj

Uložené bťjmř fnesitedlnčgssj Učinčti a nčgakého

wyražšnj Užitč?
Cňp. x Za to ale gfaU i neywyšssj wo:
gensstj důstognjci třebaš knjžecjho rodU rownč
tak přjsné wogenské kč:znť podrobenč, gako ten
nepsprostssj wogúk; a w čaš wogny,. když
wogsko polem túhne, stegnými nesnúzemi zaipa:
siti meegj, na holé zemi ljhagj a komiscirleem
za wdčk beraU.

Weronika.

Nechúpňm, proč by fe sel:

ský fynek neylépe k wogenskémU stawU hodil,

gak welebný pňn prwé powjdal.

Snadlč

pro:

to, že nenj ho tak sskoda, gako nčkoho z wyš:
ssjho stawU, když kUlkU dostane, aneb pod ne:
pťútelským mečem klesne?

Farňř.

Kde fe, Weroniko, tento aU:

ssklebrk we wčxš wzal? uu Ze lid sedlský gest
otUženčgssj, nesnčxzem rozličným nawyklrgssj, neš
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který gťný, a tjm samým, že snúže zlé powětřj
a nahlč promčnh powčtrné fnasselč Umj; a po:
něwadž hUed z mladj tUhaU pracj se zabýwa,
a tjm wčtssj tčlesné sjly Uabýwa: proto sc na
wognn lépe hodj, než mčstsstj rožmašúnkowé,
genž w pohodlj wychowémť gsaUce, zřjdka se
šc žlým

powčtřjm

seznúmili

a

gemU přčwyklxť,

aniž aUdů swých tuhau pracj sesjlťli

Čap.

NUtrpnost gsem mjwal š mnohým

na teU rožmazlený žpčisob wychowaným důstog:
njčkem, genž sebaU co osyka pytlowal, když ho

mražowý wjtr ofaUknul, a mdlaubau

klesal,

když š Uňmč š kopcr Ua kopec reyditi mUsil.

Weronika.
nebUde,

Snad to marnaU chlakaaU

když ťekUU, že mé dčtč rozmazleně se

erychowaly,

a že přede wssemi Wciclaw pro

geho mrawné chowčmj, borlčwaU neibožnost a
neUnawenaU pracowitost wssj chwč:ly hoden gest.
Farňť.
Tyto krč:sUéctnostť budau gemU
;wleisstč k prospěchU, dostane:li fe na wogmx,
Ueb tčch se na ťúdném wogúkowč pohledeiwč:.

Weronika.

Ncračtc mč to pro bolest

přčpomjnatť, neb ledyž o branj na wogUUšmjn:
ka gest srdce mi pUknaUti můžc.

Čap

Proto že se wam každý Ua wog:

nU wžatý fonem fmrti býti zda.

Farař.

ij

i waš milý Waiclawžů

stňwa, tťebašby se pťeš prúh wassj chalUph Ue:
dostal.

WeroUika.

Qwssem žr smrti anǧdemr,

tťcxbaš by Ua zrmi wěčný pokog panowal.

Chy:
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stal fe Wúclaw,

že fe do swčta podjwčx, aby

se UččemU přiučil
znčxmil

Farar

i léž

š

nčmčinaU

lépe se:

Budeli wogakem, žadost geho se

š meUssjm Uebezwečenstwjma bež aUtrarwyplnj

Weronika.

TomU Uerožmnjm,a zcela

giného zdúnj gfem.

Farč:ť.

Neszssený,

fwčtem pUtUgjcj a

sobč samčmU zůstawený gčnoch, snadnč na zlau
stodU přigde, nrmage kdož bh UU:wýsirahn dal;
tak tčž sdjsse padnaUti může do pazaurů boha:
prácždných laUpržUjků anrb ssibalů, genž na Ue:
ozbrogené pocestné ťjhciwagj. Tobo wssak mla:
dý wogňk ne tak snadně k obciwčmj mč:, a sicr
proto,
žc se zřjdka sčxm gedčný kam přcš pole
dowolj, eld že giž odčw geho a staw laUpežnj:
kům strach nahécnj. Stčxwčx se ne zřjdka tčchto
časú, jže ixemeslnický chasnjk mnoho mčst přebčhú,

než fe do prč:ce dostane,
dčxlků bUď nauzi třjti,

musj.

ij

a proto nemage wý:

aneb

žcbrotaU

ale znenčchlastUd ztratj,

se žčwisi

wsseliǧa:

kým aUskokúm, lžem a podwodům sč naučj, abU
žiwobytj fwé zachrčxnil. Toho zprosstčn gest gxš
x noch, Za wogúka pťigalý, neb mň swůg odřw,
strawu i přjbytek, a Uemčc zapotťebj U koho
žcbratč.

Weronika.

Mezi

wogécky se

mnol,dý

nezbrdnjk nacheizj, genž snadnč newčnněho cha:
snjka swým zlýmepřjkladcm pokazisi hrozj.
Farěcť.
Wssady kaukol mczč pssrnicj;
rownč meži ťemcxslnjky ǧako mešč wogécky. Wo:
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gč:ka na Ušdř držj wogenskú kč:zeň, aby se zlým
přjkladem zawésti nedal, neb očitč se přefwčd:
čUge, což ž toho nčxsleduge, když člowěk nczřjx

zených swých núkloUnostj gako zaprodaným otro,
kem gest. Gsa ale towaryssem U misira ne:
wssimawého, genž na mrawopočestnost swých
dčlnjků mčxlo dbčx, když germ UloženaU swaU
prčlcč odbudaU:

kdož ho

na

dobraU cestU přč:

wede, když zablaudil? u
Čč:p.

Z toho pozUatť můžete,

gak Uži:

tečnú gest kčxzeň wogeUskú.

Wrrončka.

W ťčxdnč kúšnč gest wy:

chowcin syn můg.

Čč:p.
N proto mU wogenskú o nčco přj:
snčgssj kňzrň nebUde Uefnrsitedlným otroctwjm.

Farčlť.
gemnostč mú,

bratr

Ze staw wogenský i mnohé přj:
o tom mne Uedúwno přefwčdčťl

mé hospodynč, dčlostřclec. Na

otňku

maU: nawrč:tj:li se domů k fwémU ťemrslu,
mage gižl čaš swé slUžby prosslý, odpowčdčl:
))Leč bych blčxznil, a sňm na sebe metlU Uplčsti
chtčl. Rúš dobrý cjsař o nčxš fe starč: pečlčwě.
Powčnnč: slUžba gest mi hřjčkaU, že gsem gj
pťiwhkmll, a že pokog mčxme. Kdyby alr wog:

na wypUkla, nebUdU paf zdarma cjsaťůw chléb
gjstč, a mohU fe wýtečným Uččnitč. Kdybych
se ale z hlaupostč toho zaopatřenj odťekl, mUsil
boch zase gakožto sscwcowský lowaryš skrownaU

mzdaU a sspatnaU strawau za wdčk wzjti, aneb
oženčw se po podrUžjch se potlaukati. Ziw bUď
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nč:š laskawý cjfať, gemUž do fmrti slaUžčti
hodlcim.
Čcip. Kýžbych byl tak pťed nčkolika letn
smeysslel, nynj bych fe hljnaU nemazal a lépe
fe měl.

.

Weronťka.

Snad

gste mémU.Wňcla:

wowi staw wogenský wychwúlťl, že z nčho
strach .nemč:.
Cňp.
Nehowoťťlť gsme o tom; méa ale
ž toho powúženj, že wogč:kem býtč, nessrřstjm
nerq.

Weronika.

Gsa ale njm, snadně ne:

ssťastUým býtč může.

Farčrť.

Gakožto dobrú kťesťankao tom

wjte, že wssicknť, gakéhokoli stawU a powolúnj,
pod ochraUaU Božj gsme, a že bez dopUsstěnj

the
nebeskčxhoani wlaš š hlawy nassj ne:
fpadne.
Cožkoli tedy fyml wassemU prošřete:
dlnostj BožskaU odhodlúno gesl, bUď wogenský
sťaw aneb ťemesla prowozowčmj, sstčstjaneb ne:
sstčstj, to wsse mčxte wůlč Božj porUčitť, a bez
reptč:nj se tomU podrobťti.

Weronika.

Děg se tedy wůle Pčmě!

a byťby dneš fyna mého na wognU odwúdčli,
žúdný sspčnawého slowa z úst mých neUslyssi.

i:: D Dj

Qddčleuj gedenáctě.
G chewánj hewčšjýo dobytka.
Farčxř.

Nčco U wčxš neslýchaněho, aby:

ste fe š powokem hassteřilč. Což pak se U wč:š

semlelo?

Damičtn.

Nerlč to k zlostč! Načte po:

wč:);itč: fedm kraw chowčxm, a nemčxme čjm o:

mastťti, ba zťjdka mjfU chUtného mléka fnjme,
neb obyčegně wyhljžjwň mléko, gakoby bylo
ssmolkaU barwené.

Zena

Damičxnowa.

Ll gcecUbohčxžena

tjm wťnna býtč mčxm, proč krčxwy sspatnč dogj.

Farčcř.
Kdož wj, nepadčx:lčtoho wina
na wčxš, a sice proto, že se snad dobytek gak
slUssj a Uatřj neobslUhUge.

ena.

Gsemť w tomto statkU narozena,

a od maličkostj š howčžjm dobytkem gsem ža:
chčxšela, protož wčdčtč U:Usim, gak se k dobytkU
chowati mčxme.

Farciř.

Pťiansstjm,

ačkoli my lčdé mno:

ho dobrého wjme, dle toho wssak ncpokračUge:
me. Konňli čcleď swaU powinnost? uu
Zena.
Lhala bych, kdybych Uassc dčwčw
pro pilnost a bedlčwost chwúltla, a proto gsem
ge ze služby wypowčdčxla. Hčxdčlm wssak a š
tťžkem se w tom meyljm, proč nasse lerčnoo

cl!UdnaU a sspatně dogj;
před welebným pcemem ťjci.

boǧjm

se ale to

206
Farúť.

WeU 8 tjm, mčx:lito hlawn a

patU.

.

Zena.

Pan farčxť na Uic takowého ne:

wčřj.

Farčxř.

Snadlč se domnjwč:te, že wúm

Učkdo krčxwy očarowal?

Damičxn.

To šastčxwň, a začjnčxm tomU

sč:m wčřiti.

Farňř.

N UčxramUčse meylčti. che

gsem zdrawého rošUmU U waiš pohledňwal, a
Uepomyslil sobě, žebyste w čč:ry a kauzly wčřčli.

Damťún.
Nle čjm to gest, že za ren
dcelý čaš, co Ua tomto stath hofpodařjm, zho:
wězjho dobytka žcidného potčssenj a UžitkU ne:
mč:m, kdežto koUě se dobťe chowagj a gako sUdy

wyhljšegj?
Farč:ř.

Snad proto, že w konjch šalj:

benj mčxte, pčlně k nčm dohljžjte,
dobx,otekženským poraučjte. „

Damččm.

howčžj wssak

TomU gest skutečnč tak; ale

k čemUž mčxmhospodhni? proč bych fe š dwčma
dčwečkama žiwčl, kdybych č krawský chljw ob:

starúwati mčl?
Farňř.
Gsem toho šdčmj, že opatrný
hospodúř žačasto dobljžeti mčx, zdaliž črlxidka
Uciležťtč swaU powčnnost zastčchi, a ničehož nc:
zaneddaiwú,
čel,wž k wychowčmj domcicjho do:
bytka potřrbj gest.
Damieťxn0
My gsme se o hofpodeiřstwj
tafto rozdčxlilč. Wzal gsrm si konjrnU, owčjn,
role, laUky a lrš Ua starost; kuchynč wssak, chljw,
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kurnjk a zahradU žcela gsem ženě pod opalro:
wčmj poruččl.

Farčxř.

W lom gste chhbil a znamrni:

tau čústkU swého prč:wa žadal, neb řč:dný ho:
spodúř mú wssjm na sťalku wlúdnautč,
a
bedliwč dohljžetť, zdalťž se co k hospodúřstwj
patřjcjho nežanedbaiwň, aneb na Ugmu celého
hospodčxřstwj pťjlčš se Uerozmnožuge a aUtratnč
Uechowň.

Damiún.

Co tjm wrlebný pčxn mjnj,

nechúpúm.

Farúř.
Hnrd sobč porožumjme. Nčě:m
gcdnoho spolubratra, genž přrdewssjm owcjm
přeǧe, a wúlod nelituge, aby owčjn swůg rož:
ssjřťl a zwelrbil. Nčč:lo wssak pjce stlidj a pa:
siwissť gest Uamúle. Poněwadž
owce wsseckUo
scno strč:wj, ubohé črúwy sekaninaU za wčxčk

wzjtč magj, což gim k duhu gjti nemůže, a
proto donucen grst farúť mč:slo i začasto mléko
pro dčlnjky kupowat,i.

Damiňn.

Nynj tomu rozumjm. Ze

fc na té faře owčjm přjlťš nadržuge, a přeš
patřjcj počet se gich chowň, howčšj dobytčk U:
gmu trpj, a hospodúřstwj wzniku mjtč nemňže.
Tale lo alr u mnč nenj. Nechowúm mnoldo
owcj, a když se trčxwa Urodj, mjwúm sena ša
dostatrk. Předce wssak krúwh wyhljžegj hUbe:
né a nnilo mlčka dčxwagj.

Zena.

N prolo žastciwcim, že mšme u:

dčlčmo a to od dúwna,

aneb že nčgakč: kletba
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na tomto statkU wčzj, aby se zde howčzj doby:
tek Uedaťčl.

arčxř.

Deyte si pokog š taU powčreč:

UaU řečj!

Damičm.

Powčrau

to owssem žapcichč:,

nelže wssak pochopiti, proč zřjdka které tele od:
stawitč a wychowatč můžeme, Ueb každoročnč
nčkteré poǧde,

utsrebae.šbyz poččrtku dobťe wyhlj:

želo, pak žhUbenj, a Udčlčxfe z Učho kostrbatý
žakrUělec. eKaUpil gsem wlonč od bratra dwř

galňwky, a bylo milo fe na nč podjwati,

neb

ǧak pecky plné a ro frnky bUgné byly. Netr:
walo to wssak dlaUho, a giž Uebyly anč k po:
žnčxnj,

a mUsilť gfme gednU žabčtť, sicby byla

possla sama od fcbe.

Farúř.

Pogďmež se do chljwa podjwatč

a wypčxtratč, co asi za přjčinU, že se wúm š
krawamť tak sspatnř wede.

Damiún.

Neračte se obtčžowatť, Ueb

tam nťc hezkého k spatťenj Urnj.

Farúř.
Snad se dčxedobraU radaU žpro:
středkowatč, aby tam budaUčnč lépe wyhljželo.

Pogďmež! u
Když přeš Uečistú dwůr k zawťenémU chlj:
wU krčcčelť, přitowaryssťl

fe k nim saUsrd LUleč:š.

Sotwa že fclka petlici odstrčila a dwéře od
chljwa otcwřela, farúř uněleolik krokú odskočil,
ssčxrkemnoš sobě žacpúwage. :)J toť ǧest smra:
dlawý,pUch, až člowčkU mdlo znčho.
K čemU
pak dobytek tak Ušawjrňte, gako bystr tomU
chtřlč, aby se w tom grdowatém pUchU žadUsil?
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ŽeUa.
Farčxř.

Yby krúwy mčly teplo.
Rediwil bych se, kdhby mrzlo,

mčxme wssak prčxwě krčxsný den a powčtřj zdra:

wé. Nenj:li

to ď hřjchem, že krčxwy toho zdra:

wěho powčtřj zbangete, a gčchdo tohoto smra:
dlawého žalčcťeco wčzné zawjrč:te? u Nownč
domčxcj dobytče gako člowčk, nemčt:lč onemocnč:

ti,

čerstwého powětřj potřebUge, a proto ne:
gelč wčxš dobytek churawý, když se
mU an zdrawého powčtťj nepopřege.

dčwte fe,

Zena.

Toho fe nalykagj, kdnž gsaU na

pastwě.
Farěcť.
Za lé:a pro celaU žimU, Uenjlč
prawda? Kam pak gste dala rozume? Qč, žeby
wčxm samě nanc bylo, kdybychom wécš do toho
fmradU na několik hodin zawťeli; a Ubohé krčx:
wy magj ten ged stčxledo sebe polykati, apťedcc
šdrawé žůstati? u Yčkoli giných starostj mnobo
mčxm, předce bedliwč dohljžjm a dorcižjm na
to, aby se chljwy každodenř i w zimč prowě:
tralo a wssecko fe odstranlo, z čehož sskodlčwň
pčxra powstati může. Průduchů we wassem clxlj:
wč newidjm, nimiž bh nakažené powčtixj wy:
chččzeti a ždrawé wčxtč mohlo.
Tčch nechte co
neydťjwe Udčlati a gčch neUcpčcweyte, tťebaš by
krUtčxžima panowala, leč gest sichrawé powčtřj
a smradlawčc mlha.
Tak tcež ať se nechagj nč:
kolikrčcte za den dwéře U chljwa odcwřené, z
oťjččUy gčž oznúmeUé. wu J co to wčdjm? strop

plný pawUčin, sotwa že trúmU k spatťenj.

Zena.

KomU ty sskodj? uu inch

se
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rozlččný hmyz
tost

pochytčx, genž dobytkU nepťčležť:

dčlčx.

Farěař.

.

Mysljtelč snad, že dobytkU pjce

lčpe chutnei, když do nj pawUččn napadčl,

aneb

paroaUk ostrý swůg trUš do nj pUstj?uWždyť
we wassem chljwč mjstečka nenachcizjm, kam bych
bezpečnř sslč:pnaUtč mohl, abych fe w leyně a

hnognčci nebrodčl! dee

w kautč hnoge! uproč

fe newykydal, aby zde powčtřj nekazťl? Gak
skaUpě Ubohým krawúm zastlčxno, a proto chtjce
sobě odpoččnautč

do

řjdkého blčata fe položčtč

musegj! Gak gim to kzdrawj býtč může? uxu
Y žlab wssecken zancřč:dř,n, čsmrdj gak starý
seyr, a ztoho snad š chutj žrťctčmagj krčxwy?
Lnkčxš.
Dostaly by mé děwečky, coby fe
do nťch wesslo, kdybych gen zččcstky podobnaU
Uečistotu w chljwř swém spatťčl. xČčstota polo:
wic zdrawje řjkciwč:me w prawdě, a té dobytek
rownč gako člowčk pro zachowéanj zdrawj fwé:

ho potčebugc.

Proto

také děwečky aspoň ge:

dnaU za den hnůg wyhčxzetč, a čerstwau slčemU

pod krécwy nastlati musegj. Zlab se mUsj po:
každé wydrhnaUtč, aneb aspoň wěchtem Utťjtč,
dřjwe než se co kžrč:dlU do něg dčx. Nedowo:
ljm, aby se do žlabU nagednaU xnnoho nacpalo,
neb dobytek rownč gako mnohý nesselrný člo:
wek, když čeho nazťdyt mei, sobě wybjrčc, a pjcj
mrwj.
Nerčxd čelčxde trúžnjm, a lrdacoš gj
promťnn žnamenage, žr nrdobrowolnř w nččem
prohlaUpčla: ale netrpěl bych dřwky pod stře:
chaU, kdyby kterú zmých fraw tak gak tyto wy:
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hljžela, neb maǧj na sťehnúch blúta na palec,
a prússj se znich gako žmleynského žokU, když
kdo na nč dlanj plčxcne.

Damičxn.

Čjm to, že se wasse krciwy

wždy lesknaU, gakby sčxdlem namasstěné byly?

Lukúš.

ij

to gest gediné, žr gich dť:

wěčky hřbelcem česagj, a ostrým kartčxčem často

ssanstagj, čjm se negenom neřúd, prach a hmyz
z nťch wypUdj, nýbrž gim to ssaustčmj též kzdra:
wj slaUžj.

Farať.

Widjm tamhle nčco pod žlabem,

co se trosskU senU podoba w

Damťan.

Zaplawčl nam letoš lčgawec

laUřU m

Farúť.

tho žatUchlé, zakalené seno ma:

gj krěxwy žrúti, po nčm se dobťe mjti, asstčdťe

dogčti?

Zena.

Sena.gim

hospodúť zřjdka doZ

přege; on 8 njm předexwssjm na swé konč pa:
matUgr.

Damčún.

Na mé lauce neyspjsse ostřice

roste, a tU sobč konč che

oblťbUgj nežli krč:wy.

Zena.
Proto když zelenýxlUpen, řepa a
brambory dogdau, anhň sekančna (nrb řežanka)
grst krawč:m potrawaU.
Farč:ř.
N pak se qtdťrojte, a na Učaro:
wčmj nařjkúte, když wasse krčxwy hUbenč a sska:
redč wyhljžegj tale, gako ončch srdm, o kterýchž

se krúlč Faraonowi

zdňlo? Nynj

se nedčwjm,

žc krúwl,d wasse ǧak drahčx leta wymořeny gsaU,
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ba gest se co diwiti,

nohau držj.
Damčein.

že fe pofUd w kúži a Ua

Nle gakčxšdr pomoc?

F a r ú ť. Welmč snadnú. Wezměte sobť
saUseda LUkeisse za přjklad, ď přjsnostj na to
dorúžehte, aby gak chljw tak dobhtek ččstotně se
držel a potřrbmi pjce ne genom se obstarala,
nýbrž i ťcidně a w čaš sr podčcwala. Nadťl:
bych též, abyste dobytek žadkem Ue wssak hla:
waU ke šdč postawčl, by kněmu pohodlnčgssj
přjstUp byl, a dobytek črrstwé powětřj ž wenku
gako zprdpnj rUky dostal.

Damičxn.

To sr stúti může, a stanr se;

o pjci wssak bUde nauše. Welikau sicr lauku
mčxm, mčxlo ale znj na fennjk swešU.

Lukč:š.

Kdybych wúď tjm, faufede! nr:

rošhUčwal, š chutj bych řekl, že sčUn tjm gste
winrn.
Mčlm o lxoolsowčcť tnenssj laUkU, a
přcxdcr gednaU tolťk frna a otawy znj dostň:

wúm, nežli wo zwassj, genž djlrm močúl grst,
kdež pro pťjlissné wlhko kořrn trawnj wyhnige,
djlem bolý mechem obrostlý palaUk, kdčž krticc
bez překčxžky sskaredě hofpodařj.

Damiún.
Kdož pak si dci takowaU prčxci
š laUkaU gako wy! a gak dlaUho to trwalo,
co gste seno kUpow.ati mUsil, když lauka zplU:
ženčl ladcm lržela!

Lukňš.
To sr mi giž dňwno š lčchwňř:
skýmť aUroky wyplatilo.
Lana mčl té wassj
fe podobala, když gsem hospodařiti žačal; nrb
Ua wyšssj stranč, dodržowaloli parno, nťc nr:
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rostlo, wdolUj wssak straUě, kdež wčtssjm řjlem
mokro bnlo, nčro hořké trécwy koňům se hodjcj
se Uafrkalo. Gakým žpůfobem gsem zaUedba:
UaU laukU zlepssčl, a wýnosUaU Učinčl, o tom

bU bylo mnoho co powjdatč, a chlanau

by to

snad šawčmělo. Byli gste wssak saUsedowé toho
swčdkowé, ro gfem fe Uapracowal.
Farčxř.
Powčšte, faUsede Lukčcssi!gak se
wčml to powedlo.
Snad si wčxš Damččm za
pťjklad wešme, a gň sňm UččemU UžitečnémU se
UaUčjm.

Lukúš.
prawj,

Welrbný

pčm gen žertUge, když

žeby se odemne Učiti chtčl.

Farčxť.

Nedostal gsrm posUd whofpo:

dčxřsťwj ža wyUčeUaU,
nosťi naUěenj wešmU.

a rěcd sobč zcizj

kusse:

LUkčxš. Powjm tedy Upřjmnč, gak se
mč to posstčstilo, abych ze sspatné laukn dobran
Zpúsobčl. Wida, že mechem zarostla, a starými
Uahnilúmi kořeny propleteUa gest, genž autlars
lr.iwč wžnikn Urdali, celau gsem gi zplUžil hncd
kdnž se ser odwcšlo, ady Ua wrch obrciceUé
kořjnky swadln a sr Umrtwily. K tomu cjli
gfem drn ž drodna rozkrúgel, pak na přjč plU:

brm rozdrmolil, a ostrými branami zcela roztr:
dal. Z gara ǧsem Uas.išrl zemčat, pak Oo dwč
léta obilj do Uj sel, a mage pťcfwedčer, že
žtobo kostrbatého drml pamčxtkynenj, pončwadž
žtyřrl, a w dobrau želni fe obrňlil, posléz gsem
lanleu w pole promřnřnaU posil smjsseninaU zowfa,
wilewe a hrachU, a tU gsem motykami

zcckopatč
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dal,i aby se půda tjm lěpe změlččla. Na to
gsem Uasil getelowého semena a trusn ze sen:
njkčx, což trawnj semeno gest, a čjmž se lauky
pofetč magj. Tu smjsseninU dal gsem za žele:
na, dťjwe než se metala, posecť, a byla ztoho
wýbornú pjce. Pak se getelťna š trawaU zmo:
hla, a celau laUkU zaklopila tak, že Uynj o čty:
ťčkrcite che užitkU znj múm nežlč žpočéctku.
Dolnj mokrčx strana té lauky o mnoho che
préxce mi dala, neb abych té žbytečné č sskodli:
wé wlhkostč průtok způsobil, musil gsem wětssjch
č menssjch přjkopů nadčlatč, a sice tak, aby
žwrchU ssjrssj a dole Užssj byly, a tam smčřo:
waly, kam woda spčad mjtč mohla.

Damiún.

Tčch přjkopů nenj nikde wč:

děti.
LUkčcš. Zahéczel gscm ge kamenjm a na
to se dobré země nahrmxlo a getelnjm semenem
posypalo, tak že nesnadno Uhodnautč, kUdy žby:
tečnča woda

Utjkč:.

Damťčm.

Wždy gfem se nad tjm po:

zastawowal, proč UedowolUgete, aby se kreiwy z
gara a pak na podzčm, když otawa pod sřťc:
chaU gest, na wassj laUce pcisly.
Lukciš.
Ze to lauce na zkčrzu býwčl.

Měete xnnozj w žwka,

že sotwa z gara trawnj

lUpen pUčitť začne, giž na laUkU owce ťhowěži
dobytek honjte. Tyť aUllaU bylinku odsskUbnaU,

a oholený koťjnek swadne, gestlč naň slunce
pražj. Na podzim Uadčléc howčzj dobytek Ua
lanxich tlapamč swýmč, gr:lč půda rožbahněnča,
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hrUbých stop po sobč,

w kterýchž sr ledowčl

oodawwžčmě shromaždj, pod kteraUž koťjnky,
gak fnadno k UhodnUtj, wyhynami meegj
Farať
Tmo sskodUdčla dobyrek, když,
nenj:li zem žtUhla, na zčmnjm osenj se pase
LUkaš Yby tčž na sUšssj stranř mé lau:
ko dobra a hogna trawa rostla, to owssem tro:
chU aUtrat nadčlalo, čemU gfem ale brzce po:
wdččen byl, neb wodnj kolo hňzj sstčdťc wodn
do korýrek, ž nichž woda rýhamč se proplétagjc,
laUkU nawlažngež proto když w čaš parna wa:
sse laUka wyprahlémll palaukU fe podobú, čjmž
skUtečnčxbýwčx, na mé sr trč:wa hUstčl a wyso:
kci ko!jbčl.

Damiécn.

Toť gest skUtečnúprawda,

a

mnozj wčlm toho zúwčdčǧj, že tolik UžčtkUmúte.

Farčlť.

Co zúwťstj, taU hlaUan

redaU neťestj pořjdj?

nij

a sska:

leU každémU z těch zciwčst:

bych š Spajitelem nassjm řekl: :,Gdi, a

Učiň též;(e to gest: wynafnaž se, ať podobným
způsobem laUkU swaU zlrpssjš
Damian.
Nlc saUsedr .LUkcissi! odleud
wesz
čerstwaU a fUchaU pjcť pro dobytek, gestli
na něgaký čaš z laUky pole Udělúm?
LUkčxš. Z rolj swých, a když to nestačj,
za hotowé penjze od gčnud se kaUpj, gak gsem
gčl to dčlal, a pťi tom dobře pochodčl, ačkoli
gste se mémU domnčlěmU nehospodúřstwj

Damičcn.

sméclč.

Tato wýloha by mne mrzela

i bolela.

LUkúš.

Přčgde:li na to,

žr byste fcno
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kUpowatč mUsil, čemuž fe fnadnč uhnaUti dú:
kaUpjte ž dobhtčj mohowťtostč, a ne ze fwé.

Damičxn.
oodil?

J co gste to smčssného pro:

Lukčxš. Yčkoli to fmčssnč žnj, přrdce gest
to afpoň ž ččxstkyprawda.
LaUky tak řka ho:

wčzij

dobytku patťj, neb gedčnčdobytek sirú:

wj, co fe na nčch Urodj. Gesilč tedy dobytku
laUku odegmete, Udčlage ž nj aUrodnau rolj na
nčgaký čaš, trdy zawčxžún gste, gimxža tU U:
gmu núhradu dčctč, aneb to, což fe na rolj z
laUky Učťnčné Urodilo, k žlepssenj pro dobytek
obrútčtť.

Damčč:n.

Wy gste fe, Lukčxssi, krawčxm

ša prčcwnjho žčxstUpnjka postawčl.

Lukňš.

S celau chUtj a z wdččnostč, že

fc nčmť mé hospodúťstwj žwelebUge, neb hčžký
penjz w roce za mčxslo, mléko, sýr č za tclata

tržim, a dostalcčnč rolj swých pohnogitč mohu.
Poklúdeytc tčdy to, což z té nowé rolj sklťdjtr,
za magetnost doťoytčj, a když gč Zpenčžjte, ža:
gisté z tčch peněž tolčk srna a otawy nakaUpjtr,
co toho posud ž žanedbané laUky swúžjte.

“Damiún.

Mč:m 8 to rošUm, že sr w

tomto aUčtU š tčžkrm meyljte.
gste pčxrd chwjlččnkaU,

žr by

Yle napomčdčl
fe ť tčto wýloxžr

wwhnautť dalo ? galeým trdy způfobem?

Farúř.
wzdúlenčl a

Pronagal

gsem laUku, že pťjlčš

zlodčǧkčxm trúwu

chpstagjcjm

na
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rěmě byla,

a předce pro swůg dobytek dosta:

rečnaU pjcť mcim.

Damččxn. ij,

čjm to gest, tottž že

welebný pčm do rolj hognč getele zasjwčc.

Farčxř.

N kčo wčlm šabraňuge,

abhste

fe rownčx tak zachowal, a pro fwůg zchUdlý do:
bytek gelrlťm! zaopatřčl, ktrrčcž pro Uěg Uenpřj:
gemnřgssj pochamkau gest, a po kteréž krúwn
sstědře mléka dciwaǧj?

Damičln.

Dal gsem se gčž gednaU k to:

mU přemlUwiti, a zasel gfem getel do gečmene,
semeno wssak newšesslo a penjze bwly wphoženy.

Farčtcřj

Snad

Uebylo nic po semenč še:

telněm, aneb gstr newčdčl, gak š tjUx zachúžetč.
Proč pak žde Lukňš ,a Umožj ginj, genž fe ne:
dč:wagj siarými předsUdkh zasleptti, každoročně
mnoboewozů cl,mtné getelčnh na stčxg zawňžegj?

Poraďte
žachowati

se š nčklerým z nich, gak se w tom
nxňte, alxo se wčxm též getel dařil.

Damčún.

Grtel prú žč:dú dolxraU tuč:

naU půdU, genž gest na wýslUnj, a tU pať žle
wyšfagc a feslatxj.
x
Farčxť.
Newčřte tomU; a přťpnsťmež,
žeby role šeslčxbla, kdož bUstébo getele wndala,
nemňže:li fe gj bnogem spomoci, a ztracemi sj:
la nawrčltťtť? Pončwadž se nňm i neychUtnčg:
ssj pokrm pťegj, kdwž ho neUstňlr meime, a že
to též U dobotka gest, a pjce se střjdatč mú,
aby pro dobotrk wždy gako nčco nowčbo bh:
la: bUďte tobo bed.lčw, abwste bodnč Umoho
zenxčat, řeop, želj, a ginúch lUpcnasúch zelenin
sl“(šcll:slemdýnu

1 0
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nasč:zel, z čehož by dobptek chUtnaU a zdňrnaU
strawU

mčl.

Zeena.

x

Nčxš hospodčlť se neyraděgč obi:

lj držj.
LUkčxš.
Ze č my občlj nezanedbňwčxme,
na nassjch požehnaných roljch se widj.
Noz:
ssafný hospodúř si mUsj toho pilnč hledčtč, čehož
se mU přč hospodúřstwj

nedostč:wčx, a předce fe

wlastnjm přičinčnjm, třebaš pracnč a autratně
wydobyti dú. Wčxm, Damičxne, nedostč:wú fe
zdrawé pjce pro dobytek, múte gi trdy při nedo:
statkU polťebných lUk gčnaU cestaU obstarati,
gak giž wčxm welebný pún poradčl. Patřj wčxm
kuš pole bljž potokU, z nčhož nemnoho UžťtkU
mjwčxte, že mú w fobč dúýwařjska, a že přč:
chúzjwéc k zaplawenj , když se potok rozwodnj.
Kdybwch byl wúmi, Udčlal bych z tohoe newý:
Uosného pole aUrodnaU laUkU, když bych wý:
wařjskům skrze přjkopy průtok způsobčl, a pole
getelem i trawnjm semenem zasil.
,

Damič:n.

Každý by se mi wysmúl,

fdyž bych se súm o kUš role připrawil.
LUkčxš. Nť fe do ljbosti smčgj, když ge:
nom z té promčny skUtečný Užitrk mjti bUdete.
Smúli gste se mť do očj, když gsem na laUce

hUslatý drn pthem

na ruby obrňtil, a tam

zelj a zemčat nasčxzel; a kdwž gsem wloni na
laUkU zdaleka přiwezenaU súdrU a sstolowinU
od mydlč:ťů i popel od bčlťčů wozťl, a taU wý:
borUaU auprawaU seslčxblaU laUkU spamatowal

a tak sesjlil, že mi nynj o gednaU che

bUgné

219
trňwy dciwci. Krautčli owssem mnozj hlawamč

nad tau newjdanaU nowotau,
že tau ostrostj trawnj
nom

trochu

a predpowjdali,

koťjnky Umrtwjm a ge:

kopřčw mjsto

sena

sussiti bUdU.

K poslede se chwala ččnj! rjkawal gsem au,
ssklebnjfům když mč blaznu nadawalč;
Uynj
ale neořjžnčwým okem na maU laukU a aUro:
dné role hledj, a teď gest na mně se smari
Farař.
Nepťegj pťemnozj wesničané Uo:
wotčmt w hospodčcřstwj, bludně fe domnjwagjce,
gako by pťedkowé gegčch hospodňřstwj na ney:
wyšssj stupeň dokonalosti bylč pťčwedli, a žeby
se od gegich polomleů

nčc Užitečného na zlepsse:

Uj rolnčctwj wynalezti nedalo. Proto také, do:
mlauwňm:lč komu, proč na ten aneb onen zpčl:
sob hospodňťstwj swé ždrchané zlepssčtč nehledj,
negednau gsem gčž nemotornč za odpowčxd do:

stal: Můg lěcta, dčd a pradřd na wlaš tak
hospodaťčli gako gci, gegčch potomek,
dťdylč poctiroč

a předce

žčwi.

Lukúš.
Gň ale wsseho sobě wssjmécm,
coby kzdokonalenj mého hospodčcťstwj slaužťtč
mohlo, ssetřjm wssak přč tom té opatrnostč, že
dřjwe

na

malých

čňstkňch žleausskU ččli průbu

dčlcim, aby mč to bolestnč pod nohy nedalo,
kdyžby se žkausska nepowedla.
Tak též sobč
rado od ončch wyžcidúm, kteřjž nčco nowčbo
w hospodňřsiwj š dobrým nčxsledkem wywedlč,
abych wřdčl, gak se pťi tom nowčm podnčknutj
řcidnčxžachowatč

mňm,

lostj a nemotornostj

abych siUU swaU nemnč:

dobré wčcč nrsskodčl.
10xTe
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Farúť.
opatrnostj

W tom maUdťegednútr, a tau

mnohaU sskodU a mržUtost sobě Uspo:

řjte. Znúm gednoho Uana, horlťwébo mťlo
wnjka polnjho hofpodaťstwj, gcnž gedčnš pxoto
žotawčtč fe nrmůže, že přjlčš Ua rolnčctwj mU:
drnge. Gak genom o nčǧaké nowotč uslyssj,
třebaš by fe do Uassjch kragťn nehodčla, gčž gč
w fwém hofpodúřsiwj Uwésti Usiluge, čjmž fobč

ne žřjdka bolestnau sskodu působj. Dowj:li se,
žc fe nčkde hospodúřský nústrog dle nowého způ:
fobu wynaležl, hxxed si ho Udčlatč dčx, nezňaše
auplnč celé grho Ufďoiečxdúnj, a wroto býwú

wýloha wyhozrna , a fúm pro tu kwapnost li:
dem k posxnčchu. ij
ne gednaU sobč samému
sskodj, nýbrž lepssij zwelebenj polnjbo hofpo:
daťstwj

w okolj geho na překažkU gtxst. Neb

widauce rolnjci, že po lom wychwalrnčm na:
strogi mnoho nenj, že femeno, ža drahý wenjš
přiwežené wznčkU nemú, a žc kwapnč Uččněnčl
nowota che ke sskodč, Uežli k proswěchu gest:
blUdnaU žčijrkU čiťtj: že problUpUge a fobč
sskodj, ť“dož Uěco nowého w bospodúřsiwj začj:

na,a že newlépe gest, starých nawyklostj fe dr:
žetč, třebaŽ by znamenťté oprawy potrebowalw

Lukaš
bnrd dokonalé,

Co člowčk wwmyslil

nebwwa

a proto fe to od důwtčpnčgssj

blaww na wyšssj stUpeň dokoualostč Uwéstč dčx.

Nrbyl:li bwch tedy wlastnjm nepřjtrlem, kdUž
bUch nčgafého zlepssenj, ;aslnbuge:lč tobo gménex,
solxč newssjmal a si přťwlastnilj neblrdč!l snad

proto,

že mi to famémU nenapadlo?

Za to
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takč, že na cišj radu dbňm, a ro se nowébo
na zlepssenj bofpodaiřstwj wynalršlo a za dobré
Ušnalo, k swémU prospčchu obrčxtčtť taUžjm, ž
wčrssjho wýnosu toho mého statečkU che fe
raduxgi, nežlč mnohý swobodnjk, genž třčkrňte
Uxečtssjwýsewrk

mai, tobo

wssak si newssjmčx, kde

bn sr co zwelebitť, wýnosnčǧssj

Farar

Uččnčtč dalo.

Kwž by si waš LUkassč.nčksrčj

žnassjch swéblaxrch ža pijkladwšali, gťmž k.x:,cei
nowola w bospodařenj žřaleka !mrdj, a Ororo
se otrocky lobo držj,

což U psxedků swých wťdčlč,

Umjce, žebo sr to Uigak žlepssťtčuxedalo.b

ale,

Waim
Daxxxsáne, na rožlaUčrnaU dobraU radU

dčxm, abniřc totčž, přťchňžj:li wňm

ža tčxžké, ncx:

dostaiwa„:jcj sr seno za hotowň penjž kUpowall,
tčch kopřčw pčlnč hlčdčl, kteréž za wassjm plo:

trm lequč rostau.
Dam.ččm. chlebný

.
Ucin si fnad še mnaU

zassassfowatj chce.

Farčxť.

Snadlč tjnl, když radjm, ačxyste

kopřčw k potřrbč

hlrdčl?
u Damččxn.

swé Užil,

a Zčch rozmno,žčlč

Qwssem žr tjm, a dňwno bwch

bpl gťch wwpleuxrnčl, kdybu tak nrpňlilč.

Žena.

Nednla bwch gich polmbťtť, nrb

k Uim swé aUtoččsstč brrU,
kdnž se nčxm baU:
sairka ljbnaU, klrraiž aUt!é lťstj z kopřťw š celaU

churj žobaqj, a též staré hij
dúch foořlw dawaaj

Damčain. ij
spomožrno.

radť se do mla:

ale nenj nassjm krawňm

k.:d tQ kš)

Farčxť.
spomoci.

Mú

Damťan.

se ale teprw

kopřťwami

Rewjm gak, leč že snad dě:

wečkam kopriwami wyslakati mam, že tak ne:
dbanliwě krawy mé Ukljšely?
Lukčxš. Toho by wčru zaslaUžilo, a sska:
redč bych se Ž domčxcjmi počjtal, kdybych podo:
bný nepoťňdek w nassem chljwče spatřil.

Farňť.

Múte to za nrwčafný žert, Da:

micinr, když wčxm kopřiw hledčti radjm, a gde
mi to přrdce od srdce. Co tomu ťeknetr, když
wčxm powjm,
že gsem schwcilně kopřiwowau
laUleU llzaložťl ?

Damččxn.

J wjře nepodobno, a proto

zůstanu newěťjcjm Tomússem, dokud gi Urspatřjm.

rau,

Farčxř. Podjwrytr se na palauk za fa
mezi stodolau a chljwy, a ustrnete nad

množstwjm Užitrčných kopťiw Ze na to za:
stawené nxjsto zřjdka slunce zaswjtj, a že puda
pjsččtú gest, nic tanx walného růsti nechtělo, leč
kopřiwy. Přčxl gfrm gjm toho mjsta, zač se
mč sstčdře odmčnugj, neb z nich mcim pro ho:
wťzj dobytek zdrawau pjci

Lukaš. Ga sam autlé žahawky na dro:
bno naseleané a zparené rad gjdam,a šname:
núm, že na moč ženau, a krew čistj.

Damčán.
Nač
Farúč.
J gú
fr mi na stůl mjsto
bwstr fr podjwati,
Ž

wy gesstě chuť dostanete!
nimč neopowrhnu, kdož
ssprnútu přrdložj. Mčl
gakau chutj i bltawostj

kreidoh mé kopřiwy buď za čcrstwa gesstč zclené,
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aneb š gčnan pjcj nakrúgené, fmjchané a spa:
ťrné žeraU.

Lukúš.

Pozorowal

gsem, že odrostlé a

pťezralé kopřiwo krawč:m pod noš negdaU.

Farúř.

Rowně to tak gest š pťrrostlaU

getelinau, že mčx twrdé praUtky, Ua kterýchž
krňwy nerňdy žwrykagj. Proto také nedúm ko:
přiwč:m wysoko wyrůsti, aby lépe pťi churč zů:
staly, a když gich rťikrúte za léto poseci d.ixn,
obdržjm zdrawé pjce tolčk, co z neolepssj lankn.
Kopřiwa gest pro dobotek oprawdťwý lék, ado:
četl gsem sr, že w nčkterúcl! ssweydských kraǧi:
nčxch, kdež se dobwtek
mčxlo co o dobytčjch

zwleisstč kopřčwami kruxj,
UedUhčxch, tjm ménč o

morU mezi dobytkem wědj.

Damčňu.

To by b::lo! a kdož by si

to byl ponwslile?
Farčlť.
Posečené kopřťwn dúm stegným
zpňfobem gako seno sussčtč, a když se k žrcidluu
děcti magj, Uaprčx gich děwcčka do džberu, solj
posnpčx a wařjcj wodau polige. Když náležťtč
umychlaťxly, oči byste na to wdwalčl, gale kraweim
chutnagj, a Ž gakau dyclxtiwostj i wodu ž nčch
wychlemtúwaoǧj.

Zena„

Qč,

že kráwa po té pjci na

mléce Umrnssje?

Faraiř.

Nikoli; Uýbrž mnohrm lépr a

sslědřegťUllélea dňwags, gak wňm o tom mai ho:
spodynč! swčdrrtwj ťxčxj Mléko po kopixiwowé
pjci gest tučné, hnstý sskralanp dčlxi, a kdwž
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se ztluče, mňslo se podobú na baer
garnjmn,

a chUť

když fe čexxstroúpjce žasypati mňže.

Zena.
Farúř.

To gest kU podčwu.
N přrdce se to přiroženúm způ:

sobem stčchi, neb kopsxiwa, aťkoli posud opowr:
ženčx č Uenčxwidčnčx, nčco

nerossednjho

do

sebe

mú,x cožbo wassi pozornost na nč obr.itťti mřlo.

Damičtn.
nčxš popcilj,

Sama gč na febe obrarj, když

an se gj dotknemr.

Farciř.
Sami se powciljmena trcst pro
erpatrnost.
Cbopte se qj od wzdůlj kwrchU,
a š těžkrm popňlrnj porjtjte, pxxoto žr grhličj
sstjplawé, kreréž kopřiwa mčx, na swrsskU lUper
gest. Y gesili gste se wlastnj nrprozřerrdlnostj
žahawkami popcilil, snadnčx pomoc, když popci:
lený aUd wymačkanaU ssť.iwau zkopixiw, aneb
dsxewěnúm olegem Uarřrte.

Damičm.

chchci š kopřčwamťUic mjtč,

neb prňwě tjm, že Uciš pcilj, wýstrahU dčx:
wagj, abochom sc gťch sstjtilť.
Farňř.
Tato posscxtilčeřeč wasscmn rož:
UmU ssoatUaU dělň čest. Z ré přjčiny mustli bU:
clwm též pracowité wčeličky posmrrčti, že nčxš
šňhadlrm swým bolestnč ranitč mohan. Kdo si

nrdň raditi,

tomU nelze spomoci.

Gč: aspoň

kopřčwě, gakožto welmi Užitečné bolinč srdrčně
přegi, a o lo sr starécm, abo Ua mém palauku
nrwpbwnUla, což tak snadno k ob.iweinj Ucnj,
Urb kU podčwn grst to, gak ssparnan půdaU za
wdčxk béře, a gakémUkoli powčtřj, č neykrUtssj
;inxčewzdoruge, a ernhync,
leč fe U.isilnč roy:
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plemenj,u aneb dozrňwagjcjm kopřťwňm se ža:
brčmj, aby pro potomstwo femenem fwým zem
posrly. Zúdnčx nňm pofud znňmú bylčna tak
mčllo ossrtřowčxnj nežúdú, gako kopťčwa. We:
fcle fobč poskočj, když gč parnem přisskwaťrnaU
bnognčcj nawlažjme; a bugnč roste, když gč
aspoň grdnau ža tři léta ooadalým lčstjm aneb
gedlowým sspendlťčjm pohnogjme.

Damiún.

Snadlč fobč welebnýpňn Žko:

přiwami tU nepřjgemnau prcicč dň?

Farčxť.

Jproč

ne, když to skutrčnč

k profpčxchn ǧest? uu samo od scbcxfe rozclmj,
že fe prčxcc ta čeledinům wwkčxše, a fe dobljžj,
ždaž se ieč:dnč stciwčx. W hodnowčrné knčšc gfem

četl, a o prawdčr toho šwlastnj

žkussenostč sr

pseeswčdččl, že koxoťčwamť fe odstawenci telata,
když fcna aneb čcrstwé trčxmw Uenj, žwlčxsslčmla:

dčx drůbcž odchowatč dň. Zwlč:sstč kduhu ǧdaU
mladým ťopkňm, a chrčmj gčch před nedllžčwosij,
lercréž talo zwjťňtka často zmlúdj podrobena
gsau, a ččUj gegčch mafo

tuhé a chUlUé.
Luk“čxš. Pauský kUchase deiwal k howč:
;jmu mafu, byloli starobčtč, !lxladé kopřťwy do

brncr, a twrdil, žc pak fe o mnolw dřjwe Uwa:
sxj, a cl,dntučgssj ǧest.

DUssný!U

wssak,

a Zú:

erčxť dostxiwaǧjcjm radjwalž alxy častčgi wy:
mačkancm ssťeixUUžmladých žahawele užjwalč a
znamenalč prý ulchčenj.

Damiain.
na gest?

Skutečnčlč kopťčwa tak plat:
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dňm.

Zena.

Gesstč dneš gi krawňm kžrúdlU

Lukč:š.

Ubljdúte,

Farňť.

To ale núm bUdiž na wýstrahu,

že gim chutnatč bUde.

abychom žčxdnaxl wčrj od Boha stwoťenaxl ne;
pohrdalč, a gj lehkowč:žně nrzkazili, newčdance
w gaké přjpadnosti nňm olatna býti může.
Mč:m čaš, abych Ua domow pamatowal.
Wy ale, Damičme! Ua to pamasllgte, aby fe
chljw

wňš

wždy

nňležčtčx wyččstčl, a wssecko fe

ořstrančlo,j což pofxld wciš howězj dobytrk hU:
bilo.au Wúm ale, faufedko! za powinnost uklčx:
dcim, abyste na Učarowčmj nařjkati přestala, a
fe Ž tjnl w pofmťch ncxdaiwala, nýbrž na Ue:
dbalé dčwečky bedliwč dohljžcla, by kraiwy ǧe:
gťch lenosij a newssjmawostj k zkré:crnj nepiečssly,
uúbrž ťč:dným Uklťdcm k polraccUémU ždrawj
pťčssly.

S Pčmem Bohem! měgre se dobře!

Qddělch dwanúctč.
G ehni.
Sotwa fe faxečxť
Weleslawjn na odpočjmltj
odebral, žprwnjho fpanj ho pobauřčlo a mira:
mUě polckalo, llučchj na wrata, zběb lčdj na
chkU: Hořj! bosxj! hxllňkagjch, a ohniwčl zčlře
ložnčci sirassliwč oswčcUgžcj.
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Sfoleem bol š postele a U okna, atdy ww:
zwčdčl, kde oheň wnsselakde zuřj. Zprwnjho :xo:
lekémj se probral,
když se přeswčdččl, že neerš:
pečenstwj na blj,škU nenj, nýbrž že w dčdinč asi

na hodjnu wždeilené hoťj. leékna
se chwčxtal
do čelednjka, a pacholkowč naťjdčl, aby bned
šapťňhnul, a Ualožjw leyto (ěč woznčcč)pro wo:
dU na wůz, rychle do Uessťastné wrsnčcr gel;
ku kterěmuž připogil dčwečkU Ž pohůnkem, geuž
wosmolené kossjkw a putýnky k Ualšwúnj wodď
nesli. u Hospodwnč pťjsnč nařjdil, aby dwcřj
wssady pewnčr UZawjrala, pončwadž zloděgowé
podobné přjles;čtostirčadiužjwagj, gaktéž, abw na
swětlo požor dala,

a dotUd bdčla, ažlxy fe špčxt

od ol„dněwrňttli. u Zcidostiw gsa pomoci ancb
poraditi, kdebw možnčx bolo, žpřjma sobě namč:
sxil stexznjkem k tomU nrssťastnénm

žtobo

potčssrnj,

mjstU, a měl

že mnobo fallsedů dohončl,

ǧenž bčxko, scfery, rUčnj siřjkačky a ǧiné Uň:
stroge klmssenj nrsancr cbwčxtalč, ačxw nessťast:
Uým kpomocč přčspčli. Kdnž farčxř Wclrsla:

ij

š pomocnjko swúmč do weswťcedoražčl, giž

Učxkolťkstawenj poprlem leželo, a knrsstčstj bnal
prudleý wjtr plamen na tU stranU, křež Uey:

che stawenj pohromadč stčxlo, a wssrm fe Zň:
l)nban l!roščlo. Doǧel též wrchnostenský spraiwčj,
a ža njm dowcxžla se pansleai stsxjkačka. Zfréxtfa

fe Umlmche,
gak bo se rožmčxbagjcjmu ohnč
Ueyspjssc stjtlež Učinčla, neřalč chalnpn plante:
neUt ldořjcj tshati,
čjmž sc ol,drň bňsee dr.iždťl,
a wolnčegssj průchod dostal: Uýtxrž poručilč gi
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na hromadU zbořiti,. aby se pod zřjceninami
odeň tjm spjsse Udusil; nač se woda ssrčdřelčla,

a blato bazelo. u Dal tšž sprawčj zdwaU Uey
l.xlčžssjchdomkU stťechy strhatl,

a wssecko paliwo

stranaU odkliditi. Na to Uebezpečnémjsto wsse:
cka požornost a pomoc fc obrčxtčla; i posstčstilo
sč nňsilným Uaméchcinjm, že oheň UeUstčllým po:
střčkowčmjm a blútem pokydémjm mjst tčch,

gichž zachwútčti Usilowal, znenčxhla seslúbnnl, a
pak se docela UdUsiti dal.
Zamrzelo to oba ochrance, že měclo foho
ždomcicjch oheň hasiti widčlč, krom tčch, gichž
nessrčsij potkalo, kreřjž pomateni gsaUce che na
překňžkU než k pomoci bylč, Ueb rUkama lomjre
Ua bědw nařjkali. u Přjččna toho byla bez po:
clmby ta, že w tom Ucsstčstj faždý gen na sebe

pamatowal,

a ty, gimž přjbytky Uad hlawami

bořelť, BohU a cizjm pomocnjkům porUččl.
Drlchého dne po tom ohUi dostal farčxť
zprúwu, že mnobo saUsedů na Uč:wsj pod ljpa:
mi fcdj a o tom nesstěstj howořj, té aneb oné
psejččnč ho přččjragjce. Nezancdbal pečliwý dU:
cldownj pastýř této přjležčtosti k Udčlcnj mandré
radw a wýstrabh, a proto chwčxral tam,x a po:
tkage se Že ssfolnjm Uččtelem wyžwal ho, aby
l!o do spolcčcnstwj doprowodčl. uu Po obyčeǧ:
Uéul pošřxrawenj a podčkowúnj problňsil se fa:
xx.isxrakto: Pixedewssjm se weim faUsedowé! po:
i.xčkowatč mnsjm ;a tU wčera mi přč tom ci:
šjm nessrčstj zpňfobencm radost, že sc wčtš ro:
lčk k bassenj Žbčldlo, a aUččnliwč pomčxhalo; ncb
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toť gest mť na důkaz, žč sobč mé pastýřskě ra;
dy wssjmúte, dle nj pokračuǧete, a že w frdcjch
wassčch lčxska kblčžnjmu bodlj.
Snad a bež
snadU bylaby ta sausedskci wesnčce trUchlčwým
spéclenčsstěm, kdy byste byli, gako množj nekťe:
sřané, saudčlč, že co wčcš nepcilj, hasiti nemu:
sjre, a kdwbysťe strachem možnébo aurazu
doma bylč zčxstalč, neb fe z daleka na cčšj ne:
sstěstj žahúlččwě bylč djwalč. J séž z tobo fr:
dcxčně porčessenj múm, že gste nčkterým zsčch po:
boťelých přčchrčměnj U sebe popťčllč, a žwlast:

njdo wnUknutj fbjrku Uččnčli, a wňž š posra:
wau tam wyprawčli, abw ubošj pohořelj hla:
dčm moritč fr nemusilč. Gako rodččé zapléfagj,
když se přeswčdčj, že djtkw na grgich rařU dba:
gj, a roškašu grgčch poslussny gfau: rownč dU:
chownjmu pastýišowč frdce w tčle radostnř tluče,
když se gako gň wčera pťč ohnč přrswčdčj, žr
owčičky gemu swěťené blaš gebeo slyssj, a gjm

fe sprangj.

u

Nemňm pochybnostč, že až fc

osadnjcč Lčbjnsstj ztoho brozněbo polekňnj pro:
beratl, wčnn se žčl tU fřrsianskau slUžbu Ur ge:
Uom austnč Oodčfugj, nač gakožto fřrfťané če:
katť nrmútr, núlxrž, že kdnby miš Pčxn Bxll) po:
dobným nrsstčxstjm ansstjwčl,
čehož fnad od
nčxš odwrčxtťtč rčxčj, stexgnan horlčwostj,
gčm, nčUn k pomocť psxčfwapj.

ǧako my

Dopusstčnj Božj! žwolalč množj ;w.iš,
šbrůžau na to patřjce, gak obrň nowé porrawy
blrd.i, a stawenj za stawrnjm plamcnem ;ni:
čuge.

DopUstčl owssem swrchowaný Pčm,

ady
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se lčdskčx neoxoatrnosť potrestala,

a gťným

na

wýstralm bwla, neb wypútral ran sprúwcc, gak
Uxč přrd chwjlkaU psanjm ošnčmxil, že celého nr:
sstěsij půwodrem gest sňm sedlčck, u něǧž obcň
wyssel, genž chtť widčti, gak se ǧeho hčxebmi kli:

sna mň,

psxed spanjm notně napilý š dýmkaU

w hUbč do chljwa zassel, a bežpochyby tljcj hUb:
kU do stlanj zatraUsil, ǧak súm wssccken popú:
lený a na smrt nemocný hňdci. Doklcidčc pan
sprúwec w swém pfanj, že se dwaU dospťlých
ofob a třj dčtj dohledati nrmohaU, ksrrčž , gak

se podobň,Uhosxely.uu Přcdstawtrž fobč wnťtťnj
trcipenj toho nessťastnjka, když mU na frdre pa:
dne,

kolťkrrčl,do nesstřstj

psxjčťUaU gest,

a še se

žtoho zodpowjdati mUsj! Qkřegcxli, kčeU!U Usý
žňdnú čěcka nenj , šňstane erzčckem a po:
lowičnjm

žrbrécfem,

shočelo.

Zaplatjlč

weižetť ho bUde do

neb

UxU wssecko na wrach

to wssak žčwobytjm, dopro:
hrobu

nňřrk

wssech těch,

grnž gcho wčnaU š njm do nesstěstjpadlť. Hoť:
cr prý oplaleňwú fwan lehleomyslnost a nropa:

trnost; u

ale dúli se obrň slzamč Uhasiti, a

ztrčxta njm žpčlsobenň nahradťti?

Pčeilbych,

abyste

sobč znčxlw wústrabU

wžalč, a se nančili, gak prožsxrtrdlnčx š ohnčm,
a š každaUdsUadně chytlawan wěcj žachňžetť mU:
sjtr, nemeili se neopatrnosij fwaU strasslčwě Ur:
sstčxsřjOciřem obnč stciti. KtomU cjlč gfem zge:
dně Užčtrěné knťh.y wytúhl prawidla,
gčchž be:
dlčwč ssrtčxiti slUssj, aby se nežapcililo. Požna:
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menal gsem to naUčrUj Ua papjťe, a pan Uččtel
waim to Oťečte

Školnj Učitel wezma pjsemnosi zrnkau fa:
rňčowých takto na hlaš čctl:
1. Když wnoci na odpočťnutj, aneb we
dne zdomn gjtč chceš, ohnčsstč a pec plol)ljdnč
awyssetr,

geli mssecko bešpečnš.

Zawřť ťUclwni

a dwjrka U pcci, aby tam kočka wflanžnauti
nemohla.

u

Farňř.
Mcime pťjkladů mnoho, že kočka
tepla bledagjcj na ohnisstč aneb do peri se wlera:
dla a položila, a že gi gťsiro do srstť nabrané
pcililp, do nččrho chytlawébo zalrzla, a tjm ža:
pňlčla. To se rownč Osúm žinmjho časU stxili
múže, kdož se mu w pccč aneb na obnissti lj:

hati nezabraňugc.
Učitcl.
2. Mú sc požor deiti, aby sr
traUd po kčesňnj zatlaččl, a kťrsadlo se řo bez:

pcčného mjsta položilo.
Farň ř. Neb se ne gednau gčž stalo, že
se dantnagjcj traUd zňal, z črho wčxci wůkol
chntilo; a prolo se ncnlci mnobo siscf w kťe:
sadle nechati, aniž na gednau přjliš nmobo
traUdU napeilťti kteréž traUdU palrnj sijc ra:
Uo, nržli pozdč Ua Uoc fe stciti Ulň.

Učitcl
Ll pťedce nxagj hofpodynř a dě:
wečky w zwka,
že trprw lraUd pčxlj, když se
na odpočinutj clwsťagj. Z. Křrsci:li se do hUb:
ko, ať se malý kaUsrk kté potřebč odtrbnr, ne
wssak aby se do cclého kUsUgťskry pausstřly,

proto
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že bUbka dlano
dnč žapúlj.

tlj, a do čebo se sirčj, to sna:

Tobiňš.

To se mč stalo, když gfcm ta:

bcik pailiti žačal, nrb mi neUhassrnaU thbkaU
půl nčxprsnij šhořrlo, a bylobh se wčtssj Uč:
sstčsij stalo, kdyby Uúš fmrad zdautnagjcj ka:
mčzoly Urbyl probUdil.

Učitel

čtc:

4. Yť se nikde o samotč

swjčka aneb laUč hoťeti nenrchň, a gestlč kdo
pťešo Uoc swčtlo mjti chce, mčt fwjtian buď do

hrncr, do džberu, nllcbona mst šwoxťaU a na
takowé mjsto posiawčsi, kam kočky aneb myssi
přjsřupu ncmagj, sicby snadnč swjtilnu skčxceti

a žapúliti mohloe Swjtilna ččli lampa ať se
na prowňžek aneb tkanici newčssj, núbrž na
drčxt.

Farčxť.
Pročů? snadno se dú Ubodnauti,
že fe totiž prowč:zek přepňliti, ztratiti a lamra
do nčbo padnami můžr, ščrhožby oheň possel.

Učitel.

5. Swjtj:li se laučj, podstrčj se

midoba š wodaU, abo fe w ni oharky odpadú:
waǧjcj Ubasily. Když fe fwjčka sstipcem ancb
prstw čistj ččli Uljrú, mei fe pošor dúti, abo se
knot nčxlržitč zatlačil, a nc snad tljcj ǧesstč nč:
kam se zahodil,
kdebw sr něco zanjtčtť moblo.

6. ?lť fe nikdý šrozžbataU swjčkan aneb
laUčj do stodoly, do chljwu, na bůry, do ko:
mor ancb tam nrchodj, kdež nčco chotlawébo ležj
ancb wssj, ke.p. lcn, kaUdel, přjše, slémm, seno,

orawa, třjsky šdixewa a tčm podobné wčcť,
gichž grdčnei žhawň giskra žapňliti hrošj: nýbrž
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ať se swjčlea do dobře opatťené

kterúž nesmj žpaper

swjtilnh strčj,

býtč, anť gj kleré sklo

scházeli.

Lukňš.

Llť že pak fwjtilna Ueb lUcerna

wssecka skla dobře Urpančx mú, pťedcr nrnj ho:
dno S nj do lakowých podezřclých mjst chodiri,

leč žnrwyhnutedlné

potťebo, a š bedliwostj. Nč:

koli U Umč na opatrnosti nrfcheizjwčx, předrebhch
bnl fúm fobč stodolu šawcilťl. Když gsem ge:

dnaU u wečer na mlatposszčl,

žůsialoli wymlú:

crné obilj na pokogť, stčblo š patra wisjcj nad
sszilnau se clwtlo, asstčstj bnlo, že ǧsem lo po:
zorowal, a bořjcj siéblo dřjwe sirhl, než až na
Ualro dol!ořelo.
Farčxř.
Gaké nrsssčstj se moblo stčxtč
daubým stéblem! Qč že nrbyla djra na swjrel:
Uirť djrkowatým plechrm pobila, a mčl gstr w nj
beš pochwbw dlanaU fwjčfU.
Lukčxš. Qwssem, a nonj nedowoljm žei:
dnémU ani š lucernau do stodoly leč sčxmswjtjm.
Učitel.
7. MUsilj se w chljwč newwhnm

redlnč kauřiti, což fedlky che
pro skUlrčnau porřebn činj,
džberu aneb kxidě postawj.

Lukúš.

žpowčry,

než

ať se púnew do

Wadjwňm fr š domčrrjmč, když

do bsnce uhlj naberan, a pak do chljwa kaUřil
qdan; nrb gale fnadnč krúwa ko:omltjm brnec
překotj, a řeřawé Uldlj po stlanj rošhodj?

Učitel.
8. Nepalle lalxúkU, dokud gste
dúmkn wjčkcm nezabedxtili. ij
ménč fobč do:
wolrc, dýlnkywyprčxzdnili

lam, kdež se nčxcochy:

234
tlawého nachňzj. Do Uebrzpečenstwj sebe čgčné
décwú, kdož š dýmkau zapčxlenau třebaš poklč:
čkaU pťikrytaU do sřodoly, do chljwa aneb nč:
kam gde, kdež se wěci chytlawé schowčnnaǧj, Ueb
gak snadnč může malň gťskřččka někam fe za:
traUsitč, a z nj strassliwý ohrň wšnťknamče?
Farčxř.
Podobných trUchlčwýchpřjkladů
Ua sta mémle, že sr přč pňlenj tabčxku nesslěstj
stalo, a předre to kUťéka opatrnčgssjmi uččnitč
nechce! Mčgte, snažně wciš prosjm! na črledjno
a domúcj mUžského pohlawj, kaučenj tabčcku na:
wyklě, pozor, aby fe wčxm š dýmkaU Uěkam ne:
žatanlali, kdeby wčxm protč nadúnj žlr pýswj:
titi moblč.

Učitel.

9. Nrčekrote na komčnjka, genž

se ne wždy w čaš urččtý dostawuge, núbrž budiž
wúm za wrawidlo, abn se komjn, obzwtússtč so:
anch, wždocky před nedělj tUpúm pomeslem
žostra mymetl, a w kuchyni usažené faše se od:
strančly.

Farécř.

Zanedbčmj tohoto prawťdla mno:

ho ltdj o přjbytek a gměnj připrawtlo, když se
nashromeižděné faze šapňlily.
Učitel.
10. Nelelaďle dlaulyúch polen do
krúrké prcč, ančž kwapný oheň dčlryte ze slčnny,
třjsrk, chwoǧe; nrb pak se plamen čelestnem walj,
a co bljšleého, zachwacnge Ueb saze rozněcUge.
11. Nrdčxmeyte syrowého dřjwj zwlčxsstčUa
noc, na pckrlec, bljž pecč, tjm ménčx w pccč sU:
ssčtč, nexb tjm bez počrukrňle giž oheň wossrl.

12. Dějxnc nrž sc šatopj,

ať se kanma
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problédnau, ždalčž fe na nich, aneb bljžko nčch
nčco chytlawého nenachňzj. 13. Meirelč mňslo,
sčxdlo, oleg, aneb gťnaU tUčnost přepansstětť, ččli

nčco w nj fmažčtč: udčlewte mjrný plamjnck,
grnžbo dno pčmwe aneb rendljka zabťjwal, nc
wssale stranamč wzhůrU sslrhal.
Wybeřte pča;
new, genž nenj děrawú, aUeb po stranňch zaď

massrčnň. w

Nemjcheyte rožžbatau tučnost mo:

krau wařečkau; UepřiblťžUgtefe še swčtlem k waťj:
cj se mastnotčx, a chcerelť čeho do nj nasypatť,
nechať se dřjwe rendlšk od ohně odstawj. Sta:
lolčby se, žeby tučnost fe chytťla, chraňte fe
wodaU gj ř,dasili, neb pak tjm fpjsse se zapčrlj
a komjnrm U.xyletj, ť nessrěstj způfobj; nýbrž Ue:
messkeytr gč rwchle poklťčkau žakrotč, ancb do

dopele wolžrč a zaklopčti.upFermež, lep, fmůlU
nrnj bodno w stawenj wařili, že snadnč chy:e
tagj, Uýbrž mei fe ta prúrc
žawcilenjm se nesskodčlo.

Farčlř.
ohnčsslč stňtť,

Učxkdekonatč, kdežby

Nelze gčnak, a mejli fe to na
ať welikú poklička po

ruce gest

kzaklopenj zňaté mastnostť; ať sr též na krok
erdchňzj, dokud fe ta wařjcj wčc od ohně nc:
odstawj.
. Uččtel.
14. Horký, Ua obnčssti aneb
wprci febraný popel ať se do lelenutébo mjsta
wosywe, ledcxžwčcj chytlawúch ncnj,
a kdwž se
zdčx búlč wostydlý, ať se spjsse do sklepa nrž na

strop žanefe.
Farčxče.
kům,

Přč

čemž kowúseům,

zčlmrčnj:

a gčným řcmcslnjkčxm š Uhljm zachňzcxgj:
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rjm wýstrahu dčxti musim, aby nedúwno pňle:
nébo Uhlj dřjwe pod stťechu Uebralč, až dorcla
wnchladlo, neb gfem toho pamčtnjkem, že často
zanjceným Uhljm oheň wyssel.

Učitel.

15. Nehassené wňpno nemň fe

tam nahromadč
UixjstUp nagjtť

Uechati, kamž prssetč, wlhkost
může,

a křež Ua bljšre slúma,

seno, chwog ležj. 16. Nedosussenč, nawlblé,
seno neb osawa ať se na hromadU nedňwň,
Uýbrž ať se po

Farčxř.

fennjku rožldodj, a přehašUgr.

N to ne genom proto, aby mo:

krš ta pjce Uezatnchla,
hož by dobytek

na hromadě,

a Uršplefnťwěla,

z čex

ončxnocxlčl, nús.drž abw se, gfaUc

Uežapúlčla, což se také občlj týkú,

když se nolhkě sklidčlo.

o
e

LUkécš.

Skmečnú

prawda,

a toto Ue:

sssťsij bnloby mne méclem potťalo,
když šdjfem
bosoodaixčcč začal; Ueb mčxlč gsme onkré žnč, a

gčx strachcm, aby mi občlj na poli ncžrostlo,
swčxžel gsrm bo múlo žafchlč. Znamenage puch

a neobnčegné teplo w stodolr, dal gfem na ra:
dU tchúnowu fnopy rožstawčti, a oboge wram
dokořčm odcxwřajsi. Byl ktomu sxrxrchowaný čaš,
Ueb se občlj na hromadě lržjcj tak pařčlo, žr
když kdo do snopu rUkuustrččl, spčssnč ǧč galeo
zwařjcaj se wody wytcihl.

Farčxř.

Téso opasrnostč sřeba grst též,

když se stlanj

žlesa

se z nčbo drub.i

drokaowatč

ža wlbka swčxžj.

broxnada,

Udčxlň:lť

skrz letcraUž wjtr

nemúže, dotUd sr pačej, až t chthe;
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gen so gesstčw stelin za wlhlea hrabaném dobré,
že gfaUc obyčegnč prstj promjcbňno, gťž také
bafjcj lčxtkU w sobč držj,

čchož přč wlhké pjcč a

přč obilj ža mokra skljženém nenj.
Lukúš.
Nenj též suchémU hnogč co wču:
ťčtč, ledwž se Ua hromadU

sesslapr.

Farčxř.
Mnohem spjsse slepťčj a holUbj
truš se šančtj, kdož ho přjlčš mnoho na sobč
lc:j:
o LUkúš.
Čeň gfem nedčano, že tUčnú
wlna,

gestlť fe smačkéc, fnadnč se šapúlj.

Farňř.

To fe též w prawdě zastúwčl o

lnu tťcném, o konopj č drtinécch, a prolo magj
fe ty a takowé cbyllawč wčxcčpro Uwarowúnj
hrožjcjldo zapňlenj někam po rúan řútč, kdežby
núležirčxprowčsraly. u Ze nenanmšanú kola přč
rwchlém getj se zapcilj, powřdomo.

l Učirel. 17. Lidem slabého rošUmu, opčlúm,
slepúm, aneb zděrnčlým starcům, předewssjm ale
bcžrozmxmúm dčtrm a ofpalé ťelčcdce neswčřte
swčrla bcxz bedlťwého dohljdnmj,
sic wčxš wy:
pňlj. NepřťpUsťtež, aby dčri Že zbranj kstřelbč,
rUčUičnjnx pracldem, še sjraU, hubkaU, Že zapalo:

wacjm stlem, hlawnčmč, Ž rožžbataU laučj ža:
hrňwaly,
aneb nčlede bljž stawenj oheň sobč
Udělatč stčly.
Fareiť.
Bez počtn stawenj giž sbořelo
pro žanedbeinj tohoto dúležitého prawidla, a
sknn pamatUgč,

gak dětť famy sobč zňstawené,

když rodčče nedčxlnjho časU do wždúleného xkostela
odesslč, chtjce sobč wegcr Uwařstť do stodoly se
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š ohnčm odsičhowali, zčehož celú weš byla by
wnhořela, kdyby dčwečka saUsednj gesstč w pra:

wý čaš to byla nepředstihla.
U ččt e l. 18. Rastúwňlč hod Božj, poswčcenj
chrčxmnPúnč,
aneb w domě swadba, ať ho:
spodňř bedliwé oko mča, aby se ohnčm nesstčstj

nestalo.
Farčxť.

Přrd tčmč slawnostmi poraUčjm

wňm kčxdč š wodau naplniti, a rUčnj střjkačky
zkaussetť, gsaUli k potťebč.
Llle gesstě gedno pra:

widlo připomenamč mUsjm, abyste totiž nrdo:
wolčli, což fe zhruba stčxwú, by se sirowé dťjroj
do peci a pekúrny k sUssenj kladlo, aUťž mofré
prčxdlo na kamna wčsselo, čjmž fe gčž množstroj:
krčxte ohrň žňal.

Učťtel.

UwolUgi se, že tato

prawidla

tolčkrúte od žčxků přepfatč dčam, kolik se zde wět:
ssjch rodčn nachúžj, aby se každěc tjm pjsemnjm

naUčenjm podčlčtť mohla.
Farčxř.
Ngei si od wňš wyžčxdúm, aby:
sie ta prawidla nčkolčkrútr w roce foro aUpl:
nčgssj wpamět wtčsknmj před dčtmč a čelaidkaU

nahlaš četli, aneb čjsti dali,

a na to dorč:želi,

by se rada talo w skUtek Uwedla, abysie totiž
dle tčch prawidel swčdomčtč pokračowalč, a
wssrcko odsiranili, co by kzapč:lrnj přjččmc dč:ti
mohlo. u Llčkoli wčeregssj strasstiwý peid ohnč
wé:m na wýstrahu býtť mň, abystc co neyopau
trněgč šobněm zachúzelč: pťedce nebUde na ssko:
dU, když wňm k zasirassrnj připomenU, a na
srdce položjm, do gakého nebezpečenstwj i ne:

ll
sscčstj febe a
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gčné Uwňdj,

skrz kohož

oheň

wygde.
ú. Neypřednčgssj čafné zbožj gest zagčsté
žčwobytj nasse, neb njm stogj neb padčx cena
wssech ostatnjch wezdegssjch wčcj. Kdož wssak
tobo bedliw nenj, aby se gcho wčnau Uezapčx:
lčlo, tengswé gak cižj žťwobytj w nebezdečenstwj
dčxwča, a gestli skUtečnř geho nrdbalostj aneb
neopatrnostj obeň wznčkne, a nessťastnjk Uhořj,
nebyl:lč sčam swým wrahem, a nrmnsjli ztoho,
že se o žčwot přčprawil, před saUdcem na
wěčnostč zodpowjdati? uu Ze ne zťjdka lťdé, U
ktcrýchž nočnjho čan obeň wyssel, o žčwobytj
ďřigdaU,
wčeregssj strasslčwčx noc oswčxdčUge.
Posstěsti se mnohémU sice, že bcz aUhony zobnč
wnwčtzne; přjlčssnčx wssak dychtčwost po zachrěx:
nčnj gmčnj swého aneb nřkoho zmilých žene ho
do hoťjcjbo stawenj, kdež od plamenU zachwčx:
cen, od dýmU zadUssen, aneb od bořjcjho se
sťawenj do smrti zabit býwčx. u Kdo wčxškaež:
peččti může, že š žčwobytjm wywúznete, kdoby
fe U wňš núhle zapěxlťlo? uu Nedčxwčxteli swé a
fwých domčxcjch žčwobytj w patrně nebezpečen:
stwj, když š ohnčm lčhkowč:žnč zachčazjte?wu
Z. Dcxymež ale tomU, že byste žiwobytjm
fwúm bežpečnč byli, když bh plamen přjbdtek
weiš šachwéetčl: nenj:li k obšwěmj, že kaUrazU pťč:
gdete, a přč hassenj, při odnňssenj nčxbytkU a
nňsilnúm naměchčmjm mrzéxků še febr Udčlčxte?
Nemčame:lť přjkladň w hognosii, že lčdé pro ně::
ramné polekčxnj nad wznilelúm ohnčm na celém
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e

tčle zmrtwčlč, a Uikdý che

se Uezpamatowali?

Ze se lčžkých břemen tahčmjm zchwčxtilč, aneb
o Uřklerý aUd přisslč, gehož ǧčm k dobýwňnj

žčwnostč Ua Ueywýš žaprštťebj? u Protož ždra:
wj swé, ten sikwostnú dar Božj, w ssanc dňwčl,
čj wčnau fe přjbytek zapňlj. Čjm fe polčssj,
gsa mržčckem, když mu raněné swčdomj před:
stjrčx, že wlastnj winau zdrawj pozbyl?
0. K wezdegssj blaženostč to pťčnňležj,
kdhž fwůg pťjbytek, slUssUý oblek pro pohodlj
žčwota, domc?cj nčlbytek, w sspčžjrnč zúsobu po:
trawo mč:me, Ua čemž“sobč tčlesnj lťdé až Uřj:
liž zalel.idagj. Důwodný ale strach gest, že o
wssecky twto mčlé wěcč přigdetc,

gestlč se U wciš

žapčllj. Qbyčegnč lčdé w podobném Uessťastném
púdU hlawU, gak řjkčxme,žtrúceqj, a w poma:
tenostč newčdj, čehož se dťjwe chopiti, kam fc

obreilitč magj,

aby co erdůlržčlčǧssjho a ney:

stkwostnčgssjho Ueydťjw zacldrúnitč lyledčlčo N tak
se st.iwčx, že kdož dneš žčxmožným mUžem gest,

zjtra,

nedú:lč Ua oheň pozoru,

brčxkem býtč může.

uo

Gakébo

rUkama lomenj a pykčmj! ij
ztrčnocnčx mohowčtosř zpčt žawolati

hotowým že:
tu bčdowčmj,

se ale ohnčm
nedčx.

U. Kdož Ua čest gde, o to se starň,

aby

o Učm dobrčx powřst ssla. Ta tam gest wasse
dobrčl Uowčst, do hUb lidských fe dostanete, od:
powjdčmj č přjfnaU pokUlu Ua sebe Uwaljte,
fmj:lč se wčxm w prawdč wytúkatť, že w swém
přjbytkU na smětlo a oheň pozorlčwč Uegsřr, a

taUto neopatrnostj

sebe i celé faufedstwo w ne:
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bržoečenstwj dňwcite. Pťčhodj se ne gednaU, že
ncxssťastnjk, grhožto wťnaU, ačkolč protť wůlč a

nadě:nj, oheň žuťil, boge se trestU od prúwnj,
wrchnostť, bolestných wýččlek i žtrýznčnj od roz:
borlcného sausedstwa,
nčkam do ciziny Utjlečx,
swčtem se co žtracenčc owce potlaukčx, a bjdnč
žrbrlštau fr žiwj. Yno gebo žawčnčnj, mčlo:lč
přjliš fmmné núsledky, šažiti musegj ť gebo nr:
winnj potomkowé, neb fe gim wwčjtč: a k ban:
lxč Useipomjnčc, w čemž se nedbanlčwý

gegich pře:

dek prowčnil. N tak mnobý člowěk grdčné tjm,
že na ohrň pošorU nrdal, ne genom sebe, nú:
brž č crlaU rodčnu až do třetjbo č čtwrtěbo ko:

lena o ccst pťčprawj,

aneb afpoň pomlauwa:

čům žúmjnky k týrčmj gčch poskotUge.

j).

Bolestnč: gcst owssem zlrúra drabébo

zdrawj, ctč a dobré powčxsti; ale mnohcm bolcxst:
nčgssj gest ztrúta wnitřnjbo pokoge, spokogenosti
Ž sebaU samým. Q tuto wssak wnitřnj spoko:

genost na wždy se pťčprawj ten, čj wčnau šň:
bubný obeň wyssel a sskodo nadčlal. u
Gak
to asi w nrssťastnjkowi bauřj, kdpž xnu obro:
qujcj musslčnka: oTU gsi žbňť a palič!c: na:
padne, a swědomj ǧcho swjrň, a kdnž ro ra:
nčné swčxdomj gemU předstjrčc: ))Pro twau nr:
dbalost a nrprožčetedlnost celci ofada fe polrka:
la, a snad mnozj z tobo polekeinj onemocnřlč!
x Ty gsi tjm winen, že pokogné pťjbntky
Uracowitých faUsrdů popelem lrbly, a žr ukrmný
Plamen gegich mohowitost strč:wil, a tjm gich
Ua mtžčnU pťiwedl! Ty fe z toho zodpowjdati
Wcleslmnjn.

1 1
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musiš, gestli kdo w tom od tebe žxoůsobrném
nrsstčstj o žiwobytj aneb o zdrmoj přčssel Bč:

da mi w tomto slžawrm audolj, pťebčxdateprwa
na wččnosti, když k saUdU pobnan ťmťm!!a(qu
LUkčxš. Chraň mne Pún Bčxh podo:
bnúch wnčtřňjch wýčťtek, genž by mne brzce do

hrobu ;prowodťly.
Farňť.
Chrňnitč něcš bUde Bčch toho:
to nrwwčxtssjho nesstčstj,
budrme:lč co možnčx
tokw bedliwi, abychom swčxdomj ničjm neranili,

a pak wúčitek geho nezaslaužčls. ú
Yčkoli sc
ro.;mlaUmňnj nasse o ohni až přjliš prodlaUžť:
lo, přr“dce nebude zbytečné, když zkrňtka aspoň
podotan,
čehož ssetřitť měxte, aby oheň cišj
winaUežaložený

LUkciš.
prosjm.

Farúť.
gak se řjkúwň;

nrpodčfj,

wčxm nxěnč sskodťl.

Gménrm wssech nňš o tU radU

Pťrdšwjdanxi rcina nxénč bolj,
a gestlč stegnč bolj,

a na nmslť nepomatr,

aspoň tak

gako nepťed:

zwjdanci
Widčlč gste to wčera na Urssťastnnch
saufedech Lib :,nskúcld že na to UeyOotixcbnčgssj,

toriž na bassrnj zapomenUlč, a gediné o to pra
aowali, aby gmčnj swé w brzpečnč mjsto odstě:
howali. Kdržlo snad z počeith, kdpby se k ba:
ssenj bpli ochornč šbčbli, bwli by mohli samč

tomu ohniuodolati a geǧ Udusiti.
1) Pamatlčgte často na to, a š domňcjmi
o lom howortr, což bwstr dčlali, kam wěci
swé, a fterexž Urydčjwe odnassrlť, kdyby U w.iš
aneb w saUscdstwU ohen wyssel
Qbstaxčntc
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to, aby každý ze fwé ložnice w čaš potřrby
swobodný průchod mčl, sice Uhořj, newloha
Utěcč. u K truhlňm aneb skřjnjm, w krerúchž
neywzčxcnčgssj swé wčcč fchowčxwúre, deyte drža:
dla čťlč rUkowětj Udčlatť, aby sr tjm snčxze od:
néstč mohly.

2) Chytj:lť
kaUdel, fl.ima, a
bčheyte pro nč,
búnč a t. d., a

co, co spěssnč bořj, gako len,
Uenj:li wody pohotowč: ne:
nýbrž hoďte na oheň pytcl,
tjm oheň Utnrlatť hleďte.

Z) Chytčx:li podlaha aneb dťrwo od za:
padlého řeřawého Uhlj: nemesskeyte fe wpdo:
býwčxnjm zapadlého Uhlj, nýbrž spěssnč zasne

newte a zabraňte, abo wjtr tam newúl. Pak
teprw wodU na to legte,
přestane.

až se z toho kanřčri

4) Chytťly:lč fe w pecč faze, ať fe čclestrn

a djra

U pecč anlaženým

hnoǧem pewUč

Ucpčx, aneb gčch komjnem dolů strčj.

5) Gestli se wssak w dýmnij
čilť komjnť
sazr zanjrily, nahč:zry na pňnrw š Uhljm sjrrk,
aneb kaUsků fjry, a žrň kaUř do zapšlenébo
komjna, nebo také na prčxždno do dýmnjka
wwstřrl. Mezč tjm ať fe nčkdo obratný na
střechn wydrčxpň, a průdUchn na komjně hno:
qem aUeb mokrúmč húnčmi Ucpá, aneb gich
fomjnom dolů strčj.

6) Giž fe prwé
tUčnost,

ozmimilo,

kU pť. mčlslo, olrg,

že zanjcemi

nemčx se wodau

1lee
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hasitč, nýbrž spčssnč nččjm zaklopčtč, aby ktomU
U.x:jtr přjstupU

nemčl.

7) Wyssrl:lč U tebe obeň, kťčč co hrdla
mxiš, žc hořj, a rozesslč djtko, abo pokťčledělalo,
by tjm spjsse fansedstwo tobč kU pomocč přč:
spělo, dokpd pomoc možna gesi.
8) Dowjš:lč fe, že U nčkoho gčného hoťj,
bnď U přjtele nebo nepřjrelr, běž ku pomocč,
Ue wssak š holýma rUkama, nýbrž š Uččjm na
hassčnj, aspoň š pUtýnkaU wody. Dřjwe wssak
dčtcm a slabssj čelč:dce pťčkaž, ať fe od domU
newždalUge, nýbrž ať wořU na strop do kňdč
Uosj, poprlč tam nasopaǧj, žamjchagj, aby wo:
da kalna byla, genž se k hassenj lépe hodj. Yť
se nřkdo z domšcjch na střechU š rUčnj stťjka:

čkau aneb š putýnkau
řxčxwěx,padaǧj:lč

wody posadj a požor

kam ohnčwé giskry, by se hned

polčtjm UdUsilp. Co chytlawého fe na stropě
nacheizj, do klcnutých komor se odstčhnge.
9) Z té strann, od ktrrěž oheň plúpolěx,
magj se okenťcc zawřjti, a sstčrbčny mokrým
hnogem Ucpatč.
10)

Přč ohni zwlčxsstčk pozorowcinj gest,

oded wjrr wěge, a kteréestraně nebezpečenstwj
hrošj. Wtu stranU se stťecho stchagj, dřjwr Uež
gčch plamen zachwútj, aby mU potraww Ubylo,
čjmž se obyčcguč šUťčwosti geho přjtrž Uččnj.

11) Srřjleačka mčl fe, geilč možnú, tak
postawťti, aby po wčtrU, nr wssak proti UčmU
wodu do obnč metala, ančž Utč: fe do plamenn
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praudem měřitč, ž čebož gen anhčl pčxra po:
gde, nýbrž žrowna na wěcč hořjcj.
12) Qčitč qste se přeswčdčili, gak to pro:
spělo a oheň dUsilo, když pan sprawce dal bla:
to a bahno wozťtč a lopatamč do ohně bazeti.
Toho též ssetřtrž přť hassenj
13) Reprotiwtež se, kdož se za poliebné
Uzna, aby se střecha wasse strbla, aneb stodola
rozhazela.
.
LUkúš.
Lépe stawenj ztrbané, genž se
Zase něǧak složťtč dú, nežlč w popel obrňcené.
Farčlř.
Ten a takowý mčx to potčssenj,
že se gčnj sskodaU gebo před

olmčxm zachrčmťlč,

a magj:lč w tčle trochU Uznalostč, neopomenan
mu za tU sskodU nčgakan neihradu dčxti. Zby:
tečně se mč ždčx doložčti, že powčnnost smatci
gest, abwchom se pohořelých, přede wsscmč domčx:

cjch, horlčwč Ugjmalč, ǧčm w přjbotcjch stých
přčchrčměnj pťúli, a wssemožně pomčxhali, aby
co neydřjwe pod wlastnj střechaU bpdletč, a žč:
wnosti swé, pčxdem obně přrtržené, hjedati mR

blť. u

erj

ale swrchowaný čaď, abychom se

rozefslč, neb se setmjwč: a powčtťj
braU noc milě owčťčky! u

chladj.

Do:

Qddčlenj řťinácté.
G stawU frlsiěm.

LUkáš.

Nť welrbUý pčm rozhodne,

kdož

z nňš dwaU dobře mčx.

Farčxř.
Q čem pak mčxtehčxde?
Lukčxš. SaUsed Sčmon žastúwň, a osta:
tnj fanrdé mU w tom přčswčdčUǧj, že nenj pod
slunceršt bjdnčgssjbo twora nad fedlčcka.

SčmoUr

Ze tomu,

bohUžel, lak grst,

wyžnú každý, kdož genom za krčxlkýčaš sedlačťl.
Farčxř.
N gakého zdčmj gste wy, fanse!:j
de Lufčxssie?

Lukň š

Užnciwňm owsscm, a ž wlastnj

žkussenosti Užnali mejm,
žr š Uassjm sclským
stawem pťemnoho odporného a obljžnébo spo:
geno gest; žc ale přrdce newdččnjcč gsme, gestlč
pro ty obtjžnostč sebe za nrssťasřnš Uoklcidcime,

a protč ťjžrnj Božij

reptéeme: nrb skUtečnč

Ueim dobrota Božj za ty třžkosič sstčdraU Uei:
bradU d.iwčx a břjmč nassr žačasto oblrhčUgc

a oslangc.
Farčxť.
Z.aeim z toboto wasseho wogň:
dťenj srdečnau radost, a psxchbnch, aby každý
wrfnččan gako wo fmchsslel. Pak bnchont o
mnobo Uojce ssťastnúch, Boba z dobrodinj grho
welcbjcjch lčdj Uočjtalč, a ménč rauheinj a Uo:
l:olesiťč!pčl)o reptňnj

Sťmon.

slysselť.

WčrU newjm, gak a proč bycb,
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neiš Ubohé sedlňky,

za ssťastslé poflňdali

smčl,

a š powolňUjm swým spokoch býti mohl, kdwž
wčdjm a škaUssjm, že tak řka Uúš ǧediné an
klclba Božj ljžj:
:W potu lwňři swé chlčb
fwůg qjsii budeš!(:

a

Ua Uúš fe Ueytčžssj břr:

mena kladau.
Farčcř
Každý nefpokogcnec mú sxoůg
křjžek za nrytěžssj

Šimon

Že Ueimrolnjkům ertěžssjkijž

Uložen ǧest, nenj pauhé
ť“ogslébo, Uýbrž skntečnú
den Ž tčžkým plubem se
sselo aneb slunce pražilo,
lxx, sotwa

smýsslenj ducha Uepo:
prawda.
Kdož celú
tabal, třrbaš naň pr:
kdož, kdpž žně nasta:

Učkolik prňzdmšch chwjlek nagde,

atxy

neustňlml pracj fcdranému tčlU odnočimllj po:
Ořúl, kdož se w stodole ša dlauhý čaš ccpem
občmčl, a pytle občljm Uaplnčué na fcypkU, so:
twa ducha Oopadage, Uositč musil, th š tčžk“em
o txlaženostč selfkě wčselau pjseň zanotUǧe.
Kasspar.
To by bylo ǧcxsstčk fncssmj,
Učb to bcž přjtrže Uetrwxi, čafu k oddechmčrj
popťrgc, a od čeledjnů fe posprawčti dai. Nlr
co lUňra dusj srdlňka to nesčjslné bcgno roz:
ličnúch danj a poplatkú, pčssjch i tažnjch slm
žebnostj.

Simon.

Dobřc máš, fausede! a ko mi

krew Uige, a š osUde

mým Uespokogrnčho

Umcx činj, žr sr podobň,
gako by fcdlčck odsau:
Zen byl k tomu, aby sč wssickni ostatUj siawo:
wé ž mozolťl geho klmilč
Častokxxile ncwjm,
5
kdpž nčco penrz Ztržjm, kam :n nimč Ucydřjwc,
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abych obeslčm a pokutowčm nebyl pro opozdě:
nau lhůru k placenj. Zdaliž ge krúlowskému
wýbčrčjmu, aneb do wrchnostrnského důchodu,
Ua faru aneb do sskolw zanéstimúm; neb wssa:
dy gest srdlčřk poplatný.

Kasspar.

Mai:li fe kostel, farnj dům,

sskola, obecnčx feypka stawčti ččli oprawiti,
fel:
fký lčd se Ua pomoc žene, a bčda gemu, gestli
fe tonšu wrotiwj.

Simon.
Na čj aUtraty a mozole se sil:
nice zaklúdagj, a woznj crsty se oprangj?
Kasspar.
Gakým teprwa břrmenem gest
fedlěekowi robota,

a gaf gest zňbubnčl, když prčx:

wč w ten pohodlný čaš do panské prňce geti aneb
qjti mUsj, kdož Ueyche Ua pčlno mú, a proto
wlastnj hospodúřstwj ;anedbati musj.
S im o n. Co sedlčxkzastati mufj, kdwžwogna
wwpukne, a nepťjtel na bljzku gest, wrchowatě
gsme toho zažčlč w mčnulých letech, dokud wog:

na š Francauzem trwala.
Tuť ne gčnom ge:
dna daň drUhau stjbala a přewyssowala, núbrž
che gfme na cestňch při dowčxženj sspjže a wo:
gcnských potřeb, nežlč při swém Bohu poruče:
ném hospodeičstwj bylč.

Farčtř.

DčkUgmež Bobu, že ta strassli:

wčx bauřr přrstala, a že swatého pokoge požj:
wňme. uu Gste:li pak gčž stjžnostmi swými u
konce?

Kasspar.
Nelže Ž prawdau wen, aby
fe nj buba nrpopúlčla. b
imon.

To aspoň zastčxweim,že žčxdné:
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ho gčného stawU tolik pohrom čili nrsstěstj ne:
potkawa, gako selského.

Farar

Možna, i k prawdř podobna

ročc, kteréž wssak důkazU schazj; a gaké dUkazy

o tom Uwedete?
Kasspar.
Tčch si Uspoťčtč mohU, Urb
wrlebný pčm, mage též hospodčcřstwj a dostaw
nčkolikrčxtepod nohy, z wlastnj kusscnosti snad

wj, gak polnij

hospodúťstwj še wssech stran

zčchchš hrožj.

Simon.

Když se baUřka š krUpobytjm

přižene a požehnané osenj, nadčǧč rolnjkowU
rozdrtj a š zemj srownčx.
Kasipar.
Yneb když nčxsilnýligawec š
zrnem

i zem splčxkne, w roljch a w lUkčxchroklj

Uadělú.

Ščmon.

Když mor na dobytck přiǧdcx,

gjmž Ubobci zwjťčttka co maUchy po gedU kapaǧj.

Kasspar.

Když se hmyz sskodný rožplr:

menj, grnž pole a šahradw w nčwec Uwrdc.
imon.
Když zťjdka den mine, aby sc
nčgakú sskoda na stawenjch nebo na hospodeiř
ském nciřadj uesiala.
Kasspar.
Nneb kdnž sobč rolnjk tUlmU
pracj aUhonU Ulowj, a mrzčxkem se namcihčmjm
Ucmj.
Farčxř.
Gčž:lč pak gste wssecky stjžnostč
wysypali, ččlť gesstč dalssjch spUstčti bodlčxte?

čmon.

Domnjweim

se,

že poslUchač

ua tčxchpřrdncssrnúch pťestatč může.
Farčxř. Dobře mčxte, a mohU wč:š Ubez:
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prčitť, že to tak bolestnč zUělo, gafo plčlč Je:

remičxssůw Uad zpustlým Jrrufalémrm. u

Po:

wězte mi ale, lčdičky, co tjm Uaťjkúnjm a re

ptanjm poťjdjte?

Zdaliž tjm břjmč swé, genž

owssem lrhké Uenj, še frbe shodjtr?

Šimon.

Qwssem že nr, slaUžj to wssak

na důkaž, že frdlčckgrst Ua Urywýš faužený twor.
LUkčxš. N gée zastúwčxm, žr grst newdřč:
njk trestu hodný, grstli hogných dobrodčnj po:
wdččným frdcem Uruznawci, ktrrýmiž gemu pro:
žretedlnost Božska staw geho za často obtjžný,

nrgenom fnesitedlněgssj, warž i pťjgemnh činj
Proto také žadný z Ust mých stjžnosti gaké nad
Uassjm stawem neUslyssj

Farať

Co pak waš tak fpokogeUěbo,

a wam felský staw přjgrmUý čťnj?

Lukaš

Upřjnmě powjm, gak mi na srdci

gest, a přal bych, abyste wy, proti Bohu se
raubagjcj, ačkoli na nic zléhq Urmysljcj faufe:
dowé, zrale powúžilť, co pťedUěsti hodléxm, a
paf se za fwau newdťčnost stydčlť, i kleknaucr,
dobrotčweho the Uebeskěboza odpusslčnj prosilť
Farar
Zadostčw gsem uslysseti, co gesl
žeikladem wassj fookogerstť.

Lukčxš.

Nedčano

ssrlť, že Pčm

Bůh

que

Ua kúzanj sly:

wssrcko wr swčtě dle swé

maudrosti ťjdj a sprange,

o čemž gsrm fe w

bčkm žiwota bržpočtUkrútr pťefwčxdččl;a sicetjm,
že mnohčx odpormi wěc, od Boha Ua mne do:

pusstěnú, k profpěchu mému slaužčla,
gscm

tomn

súm

na

nrbwl:li

pieekčxžleu. Z toho dčlčml

25el

tUto fprostaU, důwodnan snad zúwjrku: Pún
Bůh

tomU chtěl, aby ze nme srdleik byl, sice by
mč gčný staw bol wykúzal. Pončwadž ale
maUdrost Božj nrylépr wj, což mi neoužčreč:
nčgssjho, a k čemn fe neylépe hodjxn: staw sel:
ský gest ledy pro mne neppťimčřenčǧssj, a w
žaidném gčném nebyl boch ssťastněgssj.
Farčxčč. Tato zciňojrka rozUmU wassemU
dělčx čest, a oswčdčUǧe wassj ncibožnost.
LUkčeš. Múm z toho potčssenj, že fr mi
staw wykeizal, ačfoli od nčkterých šlebčený; gčnž
ǧest ale ze wssech stawů nrwdťeťnčgssj, neyUži:
tečnčgssj a neypotřebnčgssj.

Sčmon.

Z cestymlijte,

LUkússi!nňš:li

staw gest nropřednčgssj? u ZkUssenost swčdkrm,
že grsix nrx,dposlednčgssj a nenopowrženčgssj.

Lnkúš.

Co neoprw bylo, to fnad ntxy:

pťednčgssj slaUtč zaslUhUgee? Prwnj
orec nč:š
Ndam zrmi wzdčlčxwal, protož byl rolnjleem, ččlč
ǧednjm slowem sedlňlerm. Což gťněho boli ar:

cčotcowč Nťxraham, Jžéck, Janb,
nrž seřlxirč?
neb w polč pracowalť, stromowj súzelč, a do:
bytef cbowalč.
Šimon.
W rom, LUkčxssť,dobře mcile,
a žňdnú staw starssjmi přrdky fč pronkčxzali Ue:
můžr nad fclský.
LUkňš.
kantečué kxy bylo čan nxaixrnj,
kdybych oldssjrnč Usilowal, žc nad staw frlfkú
mšnj w

Nrwcde:li
rolnictwj

fwčtč potťcbnčgssjbo

a n,žčrcčněgssjlw.

se lidem dobře w kraginč,
řčxdnč olxstarčxwčx, proto

lrdož se

že každý pixi:
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ččnliwý žiwnostč nagde? kdežto i Ueppožehna:
nčxgssj kragčna pustne, naUze a bjda w Uj Ua:
steiwěx, když nrnj, kdož by zemi wzdčlčcwal, aneb

když fe to nedbanlťwč odbeywň. uu Protož fe
snad w úfUde fwém nepťenúhljm, když pro;
powjm, že felsiý staw grst trn hlawnj pramen,
ž nčxbož fe wršdrgssj blažrnost prýsstj, a že gest
židoilelrxn wssech ostatnjch stawů gakkolč wžne:
ssených.

Kasspar.
N přčdcr gest u Učchw opo:
wrženj. Mnohý mčssťúk, genž by hladem po:
ssel, kdyby mu fedlčck potrawy nedoweižel, před:
ce fobč o nčg Utjréc noš,

a naklňdčx gjm co

powrbrlem.
Lnkčxš.

Qwssem, kdož powúženj nemá,

aUčž wj, čjmže přiččněnjm pokrmy a gčné tčlefné

potťeby fr obgednčcwaǧj, š opolorženjm patřj
na nčxš fčdlěcky co Ua stetj

toxďarxxšstdoa lčdské:

ho. Proč bhchom si ale posselčlost tčxchanšnal:
ců přjlťš k srdci brali.? Jžwoleymež, když nčnnč

pohrdagj: deUsť

gčm Pane!

Ueb newědj co

ččnj. Za to mnžč zdrawého rozUmU Uzneiwaǧj
Užčrcčnost a potřcbnost stawU Uasseho, a weižj
sobč řúdného fedlécka.

Farč:ř. Wždyť pak feim cjfař Josef, ob:
húgce imilownjk stawu felskěho, nrstpdřl se,
plulm se chopiti a worati; gak o tom na Moxa:
wč bljž Stareho NaUsinowa pamčtnj kamrn swě
dectwj

dčxwčt.

Lukaš.

N tjm laskamý mocnňř wssem

253
w znčrmost uwedl,

že rolnictwj nenj prňce ne:

poctiméc, nýbrž ctihodnčc.e

imon.

Kýž by sobě z toho nesmrtedlné

pamčrtky mocmiťe přjklad wzali ti,

pohrdagj.
LUkciš.

genž ncimi

MUsjm wssak wyznati, že mnozj

š Uassinců famť staw Uciš w lehkost i w opo:
wrženj dč:wagj, a sice swým nezdwořécctwjm,

swaU neobrabanostj

i žbowadilan tUpostj, z če:

bož wyšssjch stawů lidé zciwjrkU činj owssem
omylnaU, že wssčckni sedlčrci gsau hlupúcč a ne:

mrawci.
Far.iť.

Dobče mčxle; přestane ale z wčt:

ssj ččxstkypředsudek proti

wassemu stawu, gestli
na swém duchownjm wšdčlčxnj pracowati bUdete,
kčemUž wčlm za Učitele a wůdce Ustanowen gsrm,
a pro wasse djtko slaužčti mčc k tomu U“fola,
a skUtečnč slaužj, když ge tam pilnč posjlčcte.
LUkč:š.
SkUtečnč žačjnč: nasse mlč:drž
býti mrawněgssj a žpůsodilegssj od té doby, co
fe lépe ke sskole přidržUge a na cwičenj cbodj,
kdežto gčndčr co stromowj w lrse rostla, a zdi:
wočťla gako dobytck, kterýž pcisla.

Farčrť.
Kúž bo wssickni rodťčowé wen:
kowsstj tento Užitek, z nawsslčwowčmj ssťolywy:
dlýwagjcj , Uahljželť, a lchni swých djtek pro
pastwU a ginň domňcj zaměstfnč:nj od sskolo
neodlučowalč, čjmž na sebr odpowjdeinj, pokuty
a poslčz ncičrk zanedbanúch dčtj UwalUgj.
P stař

Cjnský w dle

swčxta Ysii, od náš wšráleuý,

na počestnost stawu selskeho š whsokan sláwan roché to čirxj.

Red.

254
LUkčxš.

Že

nčxš sťaw pro

wezdegssj žť:

wobhtj gest neyootřebnčgssj a neyužitrčnčgssj, to
obssjrnými důkažo twrditč, bylo by hťjssně času
maiernj, a kdož o tom pochybuge, ať na pamčr
si uwrdr, čj přiččnlťwosti za pokrm a odčw co
děkowati mčl, a žr bw pokolenj lčdské wymřelo,
fdoby rolnjfů a dobwtka chowatelů nebylo.

Kasspar.

Skutečnč gste mnr, Lnkňssi, š

osUdem múm poněkud fmjřčl, když gstr dokčlžal,

že staw nčxš ctčhodný grst.

Smjte:li

ale za:

wřjti, že newobtjžnčgssj ze wssrch gest?

Lukčxš. Ze š njm rošlččné obtjžnosti i
skutečnčx břemena soogena gfan, nelze owssem
zapřjrč, žeby ale nad nčǧ obtjžněǧssjho nebylo,
š tčžkem se dokeizati dú. w dež
powčxžjm,
co potlečxwň bogoronjka w čaš nessťastné wňlky,
w njž okamženjm brzprčrn nenj, brzolč o žiwo:
bytj nrbo o fwau swobodn newřčgdr; w gakém
nebrzpečxrnstwj wčzj hawjř, genž w zemť gako

;a

žčwa pochowein rudy

dobýwei,

gedowaté

peirn do scbe lykčx, a wždy k obúwňnj

brob swůg pod žřjceninamť nagde;

mei, žr

gakými ne:

fnčxšemi plawci na mořť zčlpasiti musj, kdpž gčch
baUřr pťroadčl, wjtr do nexžneimých fonččn fwě:
ta šančxssj, aneb loď na sk.ily žene; a když
sobč na pamčt uwedu, že Urnj stawu na swčxtč,
ǧenžbo nčxgakých nepřjlržčtostj nemčl: tUť febe,
gsa sedlčckem, ža nexssťastnébo poklúdatč nrfmjm,

nýtxrž naprotč tomu Bohn
dlňkcm

dčfugi,

že nme fr:

Uččnťl.

Ščnlon.

WU gstk, Lukňssč, starň lčsska,
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ǧcnž časU wyhowčrč Umj. Wsadil bych se, oč
chcetc, žc bystc se nezdrčchal a na Upeypawěho

Uchrňl, kdyby se wňm ponawrhlo, že panem
wrchnjm, aneb gakýmkolč wrchnostenským aUťcd:
njkrm býtč nxňte?

Lukňš.

Mryljte se; ždwoťčlc bych sc š

toho xšodčkowal, abych nesstčstj Ussel.

Sčmona
J ro wčxmto Uapadň? oč, že
sr pťetwařqute, a ginak mluwjte, nrž smey:
ssljte? on Snad:lč ža nessťastnčho prohlěcsjte,
kdož se dobixe mň, w foččtťc geždj, giným po:
xxaučj, mňlo co na prě:rč, ža to alc sstčdré přj:
ǧnm nlčx? Podobného Ursstěstj, smj:li se to tak
nazwati, Ua wždy bwch fobč nřňl.
LUkúš.
N brzce swě blaUpostč oželel.
Wy na mne očč wywalUǧete a hlawaU kraU:
tjtee.š Snad soďč brzcc porošUmjme. Nrssťastným
ǧest, tťrbaš by se gjm bútč nešdúl, kdož Učco
;a powčnnost obdržj, čebo Zastati ncumj. .Čkddbo
tedn Zr mne dlr wasscho smčxssnčldoponawržch
:oana wrchnjho Udělalč, sspatnč by se mč tjm po:
slaUžčlo, neb boch Ua sta přrkňžek a oldtjžnostj
wro fwaU kaUřadU neschopnost nachúšel, Uad
tjm fc trčmčl, a sňm š sebaU Uespokogrn byld

Kasspar.

Když bysi se ale anřado:

wémj nňležitč naUččl, Oak by Uad tebe po paml
hrabětč nrbylo w okolj ssťastněǧssjho.
LUkčxš. PochybUgi ž dňležčtých přjčin, žc
bych, gfaxč;půfobilým wrchnjm anťrdnjkem, spoko:
ǧrnčgssj byl, nrž nwnj Ua swém strowném statrčkU.

Kasspar.

Powaž, staraUsskU!ro za pei:
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na wrchnj gest, gak se wssčckUi pťed njm kořj
a třesaU, gak pohodlUě swé žťwobytj trč:wj! uu

LUkčtš.
Ne wssecko, což fe třpytj, zlato
gest! Byl gfrm, gak wé:m snad powědomo, ša
mladých let panským kočjm, a gsa na wsse po:
zorlčw, naUčil gsem se š obdčwenjm znčxti, zač

té domUčlé danfké slúwy loket gest. PamatUgč
se Ua to, gakoby to dncš bylo, kdož gsem gedUaU

pana wrchnjho,

muže z mjry dobrého,

Učkam

wezl, a k žcirmUtkU žUameUal, že zamračený
wyhljžj, a bolestUč sobě wzdycla uu Qsmčlťw

se,zrptalgsem fe ho: fchažjli mU co agakby mo:
žUo bylo gemU poUlehčťtč? u ::Schažj mč tobo
wrchowatč,(( dal ža odpowčxd, ))ty ale, chUďa:
sku! Uemůžeš mč w Uččemžpomoci.(( u UmlkUUl
gscxm, a geli gsme dňle.
Křyž ale přjkře do
kopce fslo, a gú š kožljka skočťl, porUčil dobrý
pún žastawiti, š tjm doloženjm, že též chce ko:
njm pracj sedranúm poulehččtč, a pčxssky gjts.
Gda wedlé mne wssrckrn žamyssleUý, posléše
žwolal: ))Za ssťastného se poklňdey, LUfňssi! že
gsi žde Ua ansťwj kočjm a Ue wrchnjm.(( u
To mi owssrm podiwnč w Ussjch zažnčxlo, řckl
gsem wssak: ))Děkugi BohU za to, čjm gsem,
domnjwňm fe ale, že Urošrný pňn che přjčťny
méc Bohu ža to dřkowati, kým přjtomnč grst ((
u ě)Dobťe gsi podotkmxl, Lukússč! kým přjto:
mně, tolčž dnrssUjho dnr gscm, Urb Bohu po:
wčxdomo, čjm

chnj. u

žcǧtra

))Urozrný

wůbec milowaným,

bUdU;(e žalostnč

ťekl ror:

pčm gcst nassjm wrclmjm
a srdečnei žécdost gest wssecld
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řčxdnýchpoddaných, abo Bůh tak dobrotiwémU
pčmU dlmchého panowňnj
popřjli rčlčtl.e ouu
oMčxm z toho owssem srdečnaU radost, žr se

poddanj nassrho hrabčte we mne důwěřugj, a
fwau lňsku ke mně na gewo dúwagj: toť ale
může a hrozj nxým nesstěstjm býti, neb prčxwč
tjm, že š poddanými bez fřčkU a zčlsstj dobťe
grdnčxm, w podešřenj Ume Uwúdj, gako boch š
nčmč na zkrě:cer mťlostiwé wrchnostť w spolkU

bnl.( u

))J klerý pekelnjk mohl by podobnšho

lžčwěho nařkmxtj z ctčutrhačné tlamh
zwolal gfem rozhorlenč.
))Prčxwě to
šlé woklúdň, že šr wssj přjfnostj na
panských rowčnnostj nedorčxžjm, že

šhoijúm,

pUstitč?(
se mť za
odbýwčxnj
dlUžUjkům

a gčm, když nemagj čjm platčtč,

dalssj lhůty propůgčUgj, pro kteraUž přjčťnU to:
lčk se do důchodu neodwč:dj, gakby dle wýkazU
Uatřčlo. Nčktrrý z nižssjch aUřednjků, žčxdage

fobč na pana wrchnjho šahratč, rúd by mne
šbaUanl, a proto mne U wrchnosti osočUgea
černj. Negfem tedy okamženjm bezpečen, bržo:
lč odporchč aUklady swými nade mnaU swjtčzj,
o slUžbU č o čest nme pťiprawj; ačkolč by pťj:
maU cestaU nččeho protč mně newygednalč.

Kass,par.
tlo,

Mne by to též nčxramnčhnč:

když bych wědřl,

že nčgaký zé:wčstnjk na

mé zkčxzr snowč:.

Lukčxš.

To nebylo to gedčnč, co toho

fsiecbetněho pňna mořčlo. Nerčxd kobo žalowal,
aby mU neUbljžťl; ža to ale sčlm trpčl, když fe
mU cčzj nedbalost a nepořcidnost přččjlala. Gfa
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muž swčdomitý polgledeiwal fwědomčtosti též U
gčných lidj, wssak gj k swé sskodč nenasscl. Zbey:

řilý pjsať se mUuzproerčťil,

wrchnostcnský dň:

chod olaupil, ksrraUžto frčxdcždobrý pcin Ur ge:
nom žr swébo na wjdeňský Uahraditč nlUsil, Uý:
brž k tomu domluwu pro Uebedlčwost a lehleo:

wřrnost utržčl. u Mage bogUaU rodčnU, a gda
Ua forawedlnost, chž poťamnjch auplatků Uen.i:

px

widčla, ničebo pro čaš potřebn přčhospodařčlč
nemobl.
Sčxm gfrm gedUaU z úst gobo slUssrl:
:oMnohý zc frdlčxků na naiš aneřnjky ščxmisti:
wým ofrm ssilhci, a domnjwai se, že ragsié bla:
ženostč ždr požjwamr, a pťodre naš staw Urnj
Učc gčného, Uež krasně se třoptjcj bjda ,e
čmon. To by bolo! ux Gčl xim gscm
ty Učmy za Ueyssťastnčgssj mčl, ačkoli wyznati
Ulusim, že přigda Ua kancclňť, a wida gak skr:
čcnč srdjce pjssj, Ue grdUau gsem w duchu ksobčx
ťekl: radčgč se chcč obaiučtť cepem, nebo to

lezdrawj slaužj, nežli boch š prrrm w ruce qako
přčkowaný U stolu frdčl.

Farař.

Žr

se častčgi špainy aUřednjfU

fchňzjw.im a gegich stjžnosti slcych.iwčlm, mobn
weiš Ubežprččti, že š gegťch stawem mnobo ob:
tjžnébo s:ďocho gest, a ,žc nrpowxižliwý žč:wčstnjk
grst, kdož qim Uřǧaleého wxǧrašcnj nepřrgc, gjmž
mysl sioau starostmi sewřrlmxlwygasUčti Usilugj, qe:
ssto sedleikscxnrǧrdnau qiž pii swč placi olchjrlugr

LUkaiš

Byl qdrm toho zdčmj, že brabc,

pein tobo panstwj, ssťastnúm ǧcst, a o žxidmšch
protčwrnstwjch newj; alr sskarcdč gfrm sr zuxry:
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lčl.

Přigcl na panstwj, a každx) mohl na geho

twčcťč čjsti, že čerw nespokogenostč

Ua nťm hlo:

dčl. N nrbyl bycb, wčrU! na geho nljsio dosedl,
byťby mU crlý krag byl patřčl; nrb gak gsem se
dowčděl, panj fe mU špronewčřčla, a dcera, bý:
walý gcho mčlcičck, š Uěgafúm ničemnjkrm do cč:
žiny Uprchla, a tam hanebné žťwokxytj wedla

Kasspar

Toť owssem panU hrabětčkrcw

pjtť mUsilo.

LUfétš.
K tomU byl
Ua lécjch žiw. Nepamatngč
kdy usmjwatč sc wčdčl, a co
řeč. w GrdnaU, když gfem

stčxlechurawý, a
se, abych bo byl
pogedl, nestňlo za
konč cjdtl, a Přč

tom soťxč skočnaU hwjšdal, pťčssrl hrabč do ko:
njrny,
a o něco wljdnčxgssj twňťj a gako pla:
čtiwým blasem kc mnč řrkl: Celé panstwj bych
š chUtj za to dal, kdybych gako tU zdrciw a we:
fclé nmslč bys.

Kasspar.

Sčlm, wčrU! raděgj chUdým

ale zdrawým

sedlčxkem zůstanU, nržli bych chn:
rawým a nrspokogeným brabčtrm bwl.
Farxisx.
TUto přrdnost nnite wy scdleicč
přrd wyšssjmč stawy, že ždrawj požjwňtc, a přč
sjle gstc,

gestlč samč na

mosřj nrboilee.

fwém

dŽc wčxx:xwasse

šdrawj

nestixjd:

powolčmj

do:

bčmj, abystr srbau w črrstwém powčtřj polmbo:
wali, proto weim i ta nroforostčdgssj strawa
kdnhu gdr, a když gste se hmotnan rracj Una:
wili, lěor wčx.m panba woda aUeb sinowčxtka
cdmna, mxžlčpecčwalkllm malwašj u Rdr na:
gdemr che zdrawých a silných lidj, nržli we
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wesnčcjch? Kde wětssj počet na Zdrawj zacho:
walých kmetů a ččperných babiček nežll mezi

wúmi?
Kasspať.
mčstě,
š kým
hljžel,
kteťjž

Byl gsem letoš w hlawnjm

nad tjm gsem se žaražčl, že ǧsem se mčxlo
potkal, genž by byl nčxležitě zdrécw wy:
leč š čeledčny a š nčkterýmč mlaďochy,

snad žwrnkU pochčlzelč. Magj

tam lťdé

na wětssjm djle sirowňtkowaU baer,

a gako

opUchlj wyhljžcǧj. Co se tam mržčlků a trpa:
sljkú po dlažbč plažj! m
Farúř.
Kdyby wčUUpowolčxnj wasse ne:
snesitedlnú břrmena Uklčxdalo, gak nčkteťj ž wúš
prwé přenčchleně a neprňwč zastňwali, gčstč by
ždrawj wasse tjm znamenilč trpčlo, a zřjdlea by
sč mezi

wňmč který

k prčxci fchopný staťec Ua:

chčxzcl.

Šimon.

Wyžnatť mUsjm, že když po

polnj prňcť grst, a když něǧaký čaš doma wě:
zjm, že gaksi malatnjm, chuť k gjdlu tratjm,
i nepokogné spanj mčxm.

Farúř.

To wňm na dúkaž slaužčtčmůže,

gale neždrawé gest w zawřčném powčtřj dlaubo
se ždržowatč, kčemu gčných stawú, zwlňsstč uče:
ných, gegich powinné žamčstknňnj mxtj, a gak
se člowřk při zdrawz žachowú, když přč swé
prčxcč sebau pohobowati může.

Kasspar.
Napol,mblxgi sebaU w čaš žnj,
a Ua mlatě, až šr mne pot curem tečr.
Farciť.
Horko též býwčxučrnému U stol:
ku sedjcij,
když se prúcr nedařj, a w čaš fe
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zbotowiti ma

Wťrte mi kussenémU, že nenj

na swetč gedinkého stawU wssech nesnazj žpro
ssrčnébo

Ščmon

Bnl bych spokogenčgssjw swém

sprostém stawU, kdybh grnom tčch nekonečných
služebnostj nebolo, při kterýchž sedlčxksebe a swůg
dobytrk zedere, a za to windry nemčx leč bitj a
ssatlawU, ledyž se opoždj aneb se žprotiwj.
arčxť. NeposlUssnost proti UrččsémUpo:
řeide mUsj se trestati, sic by se žčthbný zmatek

stal.

Načjkcite si na slUžebnost a poddanst,

pťedce nenj
na swštč.

Simon.

nad

a

sedlčxka swobodnčgssjho pčma

J toť gest ksmjchU! Gú že

gsem snad swobodný pčxn?

Farčxť.

Swobodnčgssj nežlť gčx, a než

pan wrchnj. Chcili kU pťjkladU wždčxlenaU cestU
nastaUpčti, o dowolenj U swých pťedstawených mu:
sjm prositi; neioodobnč pan wrchnj mUsj se U
hrabčte opowčdčti, žeidňli w zúležťtostech swých nč:

k“am se odstraniti.
Wogenský důstognjk nesmjse
wčaš slUžby swě na hodčnU wzdúlili, sic se

kprofaufowi dostanee Súm
rých bodinach š dworenjny

cjsař pňn w Určč:
fwými mUsj pra:

cowatť, prosl!w a stjžnostl poddaných wysleychatť,
Uecl)celi narek na sebe Uwalťri, že o poddané
ucpcčUge Wy wssak když gste powčnnaU služ:
bU wykonal, aneb skrze čeledjna odbytť dal,
múžete dčlatč nebo zahčxletč, crstu nastaUpčtč,
ancb w krčmč sedětč, a zčxdného se o dowolenj
ftomU prositč nepotřebclgšete.

?Q

Ǧ

k.:d

Šimon.

Toť gest skUtrčnúprawda.

LUkeiš.

BUďmež tedy šr stawcm od Boha

Uúm wykčxžaným spokogenť! uu

Farčxř.

Y dowťnnostj powoleinj fwšho

lxuďtež pilnč, aby saudcr na xrčxčnostť, U Uěgž
nrnj pčxťgjmčmj osob, (Esez. 6, 9.) U něgž wlčr:

dař přrd núdennjkem pťednosti neměx, k grdno:
mu každému žwčxš ťjcč mohl: Mčhodčk slUžeb:
njče dobrý a wěrný! ,Žr gsi Uad mčxlem bol

wěrný, nad mnohem trbe Ustanwjm: wegdťž
w radost Pčxna swého. (Mat. 25, LZ.)
Lukňš.
Deyž Bošr! abychom tčxcbbla:
žjcjch slow po wykročrnj zlohoto
šaslechli!

fwčta wssčcknč

yu

Qddělenj čtrnúctě.
G wežatagstl::j a pelnjm hospedářsiwj.

Farčxř.

Dčano

gsem šwěcmť faukromj

nxlUwťtč taUžčl, Ueb srdce mnc bolj, když Ua lo

sr djwati múm, gak gindý poťňdný sausrd Hau:
dek welmč sr fansstj, do pťtj fe dčchi, a spjsse
w krčmě nržlť Ua poli anrb

při hospodňřstsoj

knalezenj grst.
HaUdek.
Nezapjreim, že rňd si zawděml,
abnch mršutých brkalj potopčl.
Farčxř.
Smjm:li wčdčsi, co wčxm tolik
starostj a mrzutostj dčlň?
Haudek.
Kdoby fe Uemrzrl, když Uťj

L(ZZ

swé nrunawrně přčččnlčwostčUčǧak wžnčknautč nr:
mčlže. Co ǧsrm sr swčtrm Uagrždťl, anrb čele:

djna pro
ztobo

weodělck do swčta Uaposilal!

a co

maimeš konř gako kostlčwcť fotwa Uoho

wlrkaU, wožy polamané, hospodařstwj szstlé

Farař

wu

Danxilrlč snad kdyžžřjdkawystrč

zlčwjtr že konč žedrané lepe na sč bratč bUdaU, bor
fpodcixskénaťadj samo žr se oplawj, a lepssj pořa
dek wr wasse žanedbaně hospodařstwj že se Uwede?

HaUdef.

Bwlaby to zpozdčlostode mne,

kůwbpch Učco podobného a gako zúzračnébo oče:
k.inoal. Newsm, čjm to gest, žr dokUd Uřkolčk
sklrnčček pcilex.xéw sobě nccjtjm, žr na mnč wsse:
cko gako padň, a takowú newrlost a nrspoleoge:
nost mne si osrdlú, že mi Uegednall gčž ta sspč:

nawei mysslénka napadla,

abhch sobč khrdlU

scihl.

Farar.

Nebyla to anze

sspčnawci,Uý

brž žananlčwčx, lxohaprazdna mnsslénka, za ktee
raU bwste sr styděti mťl, grstlč gčskra žǧeweného

nčxboženstwj we waiš tlj. Qdstraňtr, co hospo:
deiřstwj wassemn na zč:hUbU, a pak sr w.im
lépe powede.

HaUdek.

N ktrrňž gest ta hospodčxřstwj

mémU zč:bubnčx přjssera?

Farňř.

Doslcychúm, že faUsed HaUdeť

gest čafem žborlea Uakwassený,

a nrrčxd sr dč:

zomle trrstati.
traud,

HaUdek.
Býwal gsem owssrm chytlawý
a snad gjm posUd gfem. Qd welrbné:

bo wssak pňna

dčtm sobč i odUornaU pilulkU
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chUtnati, ugfa pťeswčdčen, žr Uěcš duchownj

otec

poradili a Uikoliw teyrati obmewsslj.
Farčať. Mčcm zroho frdečnau radost, že
fe w maU nepřetwňťenau Upřjnmost důwčťugete,
a gak daufčxm na dobrau straUU brúri budere,
cokoli odporného přednesU.

Haudek.

Snad

můg žaludek tU pilUli

zažige.

Farciť.
Když gsem zde farciťowati začal,
ssla o wúš chwalnň powěst, žc hospodúřstwj
swého bedlťwě hledjrc, a mezi zčxmožnčgssjzosad:
njkú parřjte. Newjm ale, kdo wčam to nessťastné

wnUantj dal, abyste se polnjbo hospodčxřstwj
spUsičl, a obchodnjkům se za wozatage zaprodal,
a tak nazwané forměmky se chytil.

Haudek.

Ten nč:pad nebyl daremný, a

mohU wrlebného pčma Ubržpečitť, že forman,
rožUmjli swé wěci, gediným týhodnem che sobč
Ua silnici wydělú, nežli rolnjk š porahem swým
za měsjc.

Farčcť.
K prawdč podobno; ale proč
pak wúm,HaUdku! tak mňlo co dobrého ztoho,
gak prawjte, wýnosného wozatagstwj wypley:
walo? ano že od té dobh, co gste na cesty gez:
dčti, aneb konč posjlati začal , na miziml přč:
chčtzjtee?

HaUdek.

To grst mč famémU wčc Ue:

pochopitelnčt.

Farňť.

Skmečnč? a nelze wúm přjčiml

toho Uhodnautie?

HaUdek.

Qwssem že ne; a mčl bych
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geden ze zamožnčgssjch býli, ncb UegrdnaU sc
stalo žc prčgeda zcrsty šc sto žlatýmč gsrm sc
gakožto ččstým weydělkrm pronaž atť mok,dl a
přč tom fe na cestč nčkdy lépe nlěl, než doma

na Božj hod.
Farčxř. Tento čťstý weydčlek byl bysře ža
sskodU dyl poklčxdal, kdwbystr zdrUbé strann byl
powčxžčl, gak sc konč tčžkým nčxkladem žrdralč,
wčlš a nčxčenjfrdřelo a polúmalo, a wy na sobč
wssecken odčw strhal, a co horssjho, že se wasse

polnj čdomčxrj bospodňřstxoj zanedbalo, ancb
pro nrpťjtomnost ťjdjcjho hospodčxse ledabylo
na kwap robylo, a gak řjkčmxe,žpohlawkowalo
Čchož pak nigak orčnitč nemůžrtc, grst to, že
se přewšacný hnčlg na dlauhau zahUbU wlasř
njch polj po cestčlcb rožkaňhň.
Farčxřowal gsem
po třč léta w gedné wesnčcť, kdrž sedlaicč woža:

taǧsřwj silně prowožowalč, tak sice, že che na
silnčci nržlť donla bnli. Nešnal gsem wssak gr:
diného šnich, genžby ťxyl tjm po swčlě repdč:
njm zbobalnul, naprotť tomU množj šnčch tjm
formančnjm

o wssecko pťxčsslč,a co nephorssjbo,

na těle č dUssč se zkašili.
stwj nrpřrgč.

Haudek.
swč!a si pro

Proto

také wožatag:

Gčxbochalr š crlau chtj
weydč!lek šagcl,

do

kdyby se grnom

múg potab ktomu bodčl.
Farúř.
Snadno leUhodnUtj, že wčxš na
crsty mimo domnčlý weyřčlek nččo ǧinčho lxikei,
a sicc pohodlnčgssj a stkwostnčgssj žčwobytj.

Haudck.

Při wozatagstwj nenj mnoho
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pobodlj, a welebný pan si Uepťčpomenul, co wožka
kusj, kdwž gest pod ssjrým nebem když š oblak se
lege když hrdelnj cesta gest, aneb když se šimnjho
čafu znobitť, zamčtj neb žawčgj broditč mej
Farňř.
Za to Uúhrady hlcdčxa nachcizj
Ua hospodach, fdež sotwa že konč pod střechU
dostal stUl zasedna hodUge lépe než mnohý po
cestm) žeman

HaUdek

Blčxznem by byl wožka, kdyby

sobě po přestčxlé nesnč:šť nepřilepssil,
silnťl.

Farňř.

a fe nepo:

Tak ale domnělý weydčlekzwčtssj

ččxstky chřtčmem prožene, dobře trčcwiti se Uaučj,
po čemž gemU pak sprostěx domcicj strawa pod

Uoš gjti nechce. beste ale, Haudku! nerekl, že
Ua woalagstwj ž Učgakeho snad předsudfu ne
wražjm, a waš ztoho žražjm, Upřjmně powjm,
co fe mi na lé žiwnosti neljbj, a gak fmUtné
nčcsledky mjwú formaněnj. u Gak gsem po
mnobčx léta požorowal,
rožeznciwagj se tčlo
formanowě od swých fansedů, doma hofpodúř:
stwj swé obstarňwagjcjch, mezi gčným lrpssjm,
městskčmu se podobagjcjm oblekem, stkwostnčgssj
doma strawaU, že gj na silnicč pťčwyklť, gak
též wydlUžeUau zdwoťilostj; za to alc nedba:

lostj wzhledem polnjho hospodúřstwj, a erssj:
mawostj kchrčme Pčxnč.
HaUdek.
Wozka gsa Ua cestč a mage
swčřené cčzj žbožj nesmj se od koňů wzdčxlčlč,
ncchcelť do sskody pťčgjtč, a proto pťčkúzanj cjr:
kewnjho zohledU slUžeb Božjch w zaswčcené dny
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chtč nrchtě poslUssrn býtť nrmůže, leč se núho:
daU nčfolik žnximých na hofpodu sgede, z nichž
nčxktrřj koně a wozť opatrugj, když drUzj do ko:
strla gdaU.
Farú ť. Dobťe sice měcte. ČemU ale člo:
wčk š polřcxbo přťwoknul, toho se držj, kdwž č
potřrba přrstala.
Proro také mcilo který ztčxch

wozoragň,

když zcest

domů přigede, hřjch si

žloho dělčx, když slUžby Božj zanrdbci ad mjxoú
znich krčmciř a peilcnkxiť pro častčǧssj nawsstčxoo:
wčmj che potčssenj, nržlč dUchownj pasťýť.

HaUdnk.
padari.
Farúř.

To mci bezpochybnč na mnr

Qč že wcim swčxdomjnedbalé
chrčnml Pčmč nawsstčwowúnj wytrnk.i, sic bystr

na srtxe nrobracel, co se o gixtúch powjdčx. S šča:
rmUrkrm gfrm též na nčktrrúch ženatých, nc wssak
na wssrch rčxcldwozalagjch pozorowal, žcxmanžrlské
ločxrnosti U olrciře sljbrné swčdomčtč nrsscrřťli, ano
žr fe ci;oložstwa brž stUdU dopausstčlť, ponč:
wadž tomU na crstčxch pixiwyklč.

Haudek.

TomU bych fr do očj podj:

wal, kdoby mne zpodobné nrixrstť wťučl. Brž
mUčenj wssak wyšnciwúm, že ksomU Ua hospo:
dčxch hognxi pčleržitost se poskthge,
a že člowčk
neisilj fobč Učťnťti mufj,

chcrlť nad

pokUssenjm

swjtěžiti. Nrb když sc tčlo masitýmč pokrmy a
opogným nčxpogrm roždrciždj, tčlesnú žúdost fe
ožýwxi, a nčgakú chljpnosti oddanň slUžka k smčl
stwU lcckxi: žr ma člowěk se co premahati, aby

se hrjchU nrdopustil
12:::
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Farciř.

Kdo sr w nebezpečenstwjansstj,

w nebezpečenstwj zahyne,

prawj

pjsmo swaté.

Scim Užnčxwčxte, že na cest.ich hogné býw;i po:
kUssenj. bu

HaUdek.

Kde toho nenj? ani w chrčxmě

Pěmče člowčk před njm

nenj bežpečen.

Proto

bych fe wozataǧstwj neodřekl.u
Farčxse. Snad ale proto, že tjm na mč:
zťnU přčchčxzjtr, nenjli prawda?

HaUdek.

Pťigde na dúkaz, že forman:

kaU hofpodúřstwj

Farčxť.

mč schčxzj.

SlepotaU

,

poražrn gste, grstlč

tobo Urnahljžjte.
Když polnj prčxce Uastane,
konj doma Uem.ite, že fe fwětem taulagj.

HaUdek.
krčxwy lahati

K tomU gfem wolka kaUpil, a
UaUčil.

Farúť.
,Že šxpodobným slabým pota:
hem prcice býwčx erdbwtnú,
přeš čaš fe pro:
dlUžUge č ledaco w hofood.iťsřwj potřebného tjm
se zamrsskéewň, fnad mč přifwčdčjte?

HaUdek.
fp

, z

Drhmež tomu, co ztoho?
,7

a

s

.e

Uara r. Ze se polnl prace sswarne agen
pro gméno odbýwú, a proto znj hogného Užčt:
kU woolýwati nemůže; a to tjm ménč, když
hospodúř súm rUkaU k nj nepťčložj, dneš tomU,
zegtra ginénm neidennjfowi gi fwčšej, zřjdka

dobljžj. u
HaUdrk.

Nerčxd Ua pole chodjm, že tam

mčxlo co potčssitedlnébo

Farúř.

spatřugi.

Wassj wťnaU. Dal bych si trdy
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prč:cč, aby fe býwalý pořúdek Uwedl, a rolelépe
se wždčlaly.

HaUdek.

Nž do omrzenj a Unawenj

gsem fe za pluhcm nachodčl, a proto si odpoči:
nUtj přčxtč mohU.

Farčxř.
TUť to mňme! gak gste zpeino:
wčtčl, a pracjm powolčlnj swého odwykl! To
gfem též na mnohých wožatagjch žnamenal, že
sobč polnj prčxrčzosskliwilč, ža ni se stwdčťi, o sobč
hrdč smryssleli, že fe o nčxcodč:le ohljdli we swčtč.

HaUdrk.

Sedlčck swčtrm geždjrj rožličné

wěcč wčdj a slyssj, a ledačch fe naUčj, o čemž
sobě peciwčtlek, grnž se zwesnčce wzdčclitč ne:
ofmčlj, anč šdčltč nrdč:.

Farčlť.
Byloby owsscm le winssowčxnj,
aby selský lid, kdož pro swčt pracUge, na to
swaU pozornost obrčxlil, gak se gčnde role Uoždě:
lčxwagj a co Užitečného se pro hospodňřstwj
Uwedlo, akxy toho doma miflcdowal. Yle bo:
hUžrl! sotwa snad gedrn že sta tčch wožků na
to pomyslj, a gegčch žwčdawost se obmežUge na
wyptčmj, w kleré hospodč ncylépe a nrylacčnčgi

se trčij.
HaUdek.

Wclebný pčm mú na formany

pťjlčš 8 kopce.

Farč:ř.
,Že gscm se mezi nčmi mnoho
ncpořúdných, prostopčxssných.,ankočných a pod:
wodných znňti naUččl.

Haudek.

Farňř.

Wssady kaUkol mežč pssrnicj.

Bolrstnčl to prawda,

pťrge pssenirť, w njž che

ale kdo

kankolr, ncžlč psscnč:
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čných zrnek? Proč wozatagstwj rolnjkňm banjm,
gest i ta hlawnj psjčina, že se tjm dobrc mra:
wy kazj, prostopassnost rozplrmesmgr uu Že
hogné prjležitostč poskthgek nestřjdmosři,k z:hey
řilostč, k fmilsřwU

i k cčzoložstwU,

sčxm ǧqstc při:

swčdčil. Nže Učj zahčxlčiwémr: čan maťenj, po
hospodčxch se powalowčlnj. uo

HaUdek.
Forman š Uččkladcmmčx toho
bohatč na prňci a na siarosti, a gcxstli pc:k dora:
ščw na hospodU ža sřolem si odpočjwň, a sobč něco
pro posilU cldUtnati dú, kdo an to ža zlé mjti, a za
zahúlku pokl.idarč může, leč UemňOowúžrnj? u

Farčxř. No, přjtrlč! To bolo nřco zfor:
manské šdwoťilosti. erasiúwňm,
že by woška
bez prace a starosti bol,

což i neywčtssj moc:

Uěcř nenj, že wssaf geho zamčstkminj U přčro:
wnúnj ktnbé rolUťckě Oreicč břjčkaU takořka gest,
ždaliž přiswčdčilč nrmUsjte?

Haudčk.

NapachtUgc sr dost pixi naklci:

dcinj a skleidúnj pťigatébo

žtdožj.

Farúř.
Brz praicr neǧrdj fcxkolčxčr.Gakň
to proň obtjžnosť, kdož gsa anedený wrdlé“ fo
ťUl bičem sc ohčmčge a sobě hwj šdage silnicj se
laUdčx, anrb gsa podnapilý na leo;lij zdřjma, a
když pčigrdak hospodč na anbé gcbo bččcm
mrsknUtj slUha fe přizenc, ktcrúž leonč wopřňba,
kdcžto na pčxna hragjcj wožarag l,dosoodskénm
drfnatým blasem naři;nge, co fe wssrcko pro
Učg na stůl fmesti mxi.

HaUdek.

Přrǧmež mu tobo, kdpž sobč

dobrý den Udčlčx,a tčlU pohowj. n
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Farčxť.
Přňlbych mU toho relým srdcem,
kdoby genom tjm zmezj, stawU grho wokeiša:

núch, erykračowal, a prarowitosti, té rolnjkowi
ncwybnmedlnč potřebné ctnosti, nrodwykal: pro:
ro také tomU swčtem sr potlaUkčxnj nawyklú
wožka doma steinj nrmjwčx, a rolwickxi prčxcr žda:
lefa mU smrdj, diw:li pak, žc hofpodňřstwj geho
hynr? ZcihUbněǧssj ale pro nčg, žr se ssibalsixoj,
lžč a podwodům
na UgmU blčžnjho UaUčj.

Haudrk.

Nrnj snad Ueřrstj na fwětč,

gichžby miš an
pťičjlal.

fareiř Ubohým wozatagčlm ne:

Fa rčxť. Ze nrnj nrřestj, krrrěby sr nessťastnjk
nedopUstll, když srBoba a mrawo:xočesinosti spn:
stil; w črmž wošataǧowé nežbrdnúm fwým cho:
wčxnjm swčdcctnoj deiwagj. Nrnj ale dčwU, že
na dUssč i tčle žkúzu bcraU, ncb žčxdný fnad
staw tolik pťjlcžčtostj kzlémU, ro!ikcrého pokU:
ssrnj nrnacheižj, a tolik žlúch přjkladů nrwťdj,
gako wozasagský.
Z l,wfpody odgrda Ua gčxlau
fobč Uamčxřj, a ro tam obyčcgnč slyssj a widj?
hořfo gcst o tom powjdatč.

Handck.

Pro

pobožnost žeidný fe na

hospodř nržastawj.

Farňř.

K oplakúnj grst, že fr obyčrgnč

na l)ofpodčxch zwožky wytratj ta č.istlea polxož:
nostť, ktrseiž fc w nčg ža mladúch lct wsstjpčla.
Proto také ;a nemalý žčx;rak to Uokl.id.im, gcxsili
učxkdo za nčxkolťklct žiwnostč

daZe,

dobrým

wo;alagstn.djm

kťxesťanembú.tš nerřrstal,

ldlr:

služcb
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Božsch pilně nawsslěwuge, kprácč se mň, swě:
domitč, neossemrlnč 9 bližnjm grdnú.

Haudrk.

Nčxš pan fareiřď lěžkrmby, tu:

ssjm, komu ze swých farnjků dowolil, kdyby lo na
Učm žeiležrlo , aby sobě formanleaU chlrba doloýwala

Farciť.

Na wlaš ǧstr Uhodl, nrb za:

gisté bych fr w tom nčpťrnčchljl, gsa fwčlskaU
wrchnostj, abwch komn dowolenj dal š zančdbň:
njm swébo hofpodúixstwj po mrzkém č negčstém

wrydčlkn fwčlrm se shňnčti, a pťi lom clkano:
wúnj na tčlr i dUssč sč zkažčlč; Ueb co gčsř plat:
no člowřku, by wssecken sxočt zjskal, dusse wssak

fwč sskodu trpčl? (Nčat 16, 26)

HaUdek

Nr apjrčun, žr sr čloxočkžho:

fpody u.o hospodw gezdjcj malo črmU spajitedlnému
Uaučj, a žr zlé promčnp, kteraž se še mnau
a š mým hospodčxřstwjm stala, sspalnš potčnmj
meim.

Nle ro se stalo, odestati sr ncmůžčx.
Farčlř.
Dčx se wssak žlěmU přjtrž Učč:
niti, a w čem chykxeno, žččxstky afpoň Uaprawitť.

Ha Ud ekethodjm

tanto prawřan za břbct.

Načtr ale powčxžiti, kdoby leupcňm a obchodnjkúm
Zbožj swňžcl a rožwňžel, kdyby wozatagů nebylo?

Farňř.

Brž pochyby weim powčdomo,

žč se wr wčtssjch nxjsťrch mnž owé nachňzrgj,

kte

ijž grdinš wozataqstwjm žiwnosii swé dobýwa:
gj; a bwloby gčch snad o wčtssjm počlU, kdwby
gčm rolnjcč, kUpcčUUse za laciněgssj penjz nabj:
zrgjcj, žčwnostč neuǧjmalč.

H a Ud e k. Proto na nččšwrnkowské nrwražj.

Farélť.

Co mč do toho! K lcpssij
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wssak porozUměnj doložťtť mUsjm, že bych wssem
rolnjkům bez weymjnky wozatagstwj Uezakcizal,
kdybpch w tom co poráUčetť mčl. MUsil bo fe
ale každý na cestU fe chystagjcj sedlcik řňdnč
wykcizati, že role geho nčxležťtč zadčlcina gsaU,

aneb že doma dostatrčného polahU zůstawj, a
někoho kzastcinj prcice Ustanowj, aby gcho rol:
nťctwj ke zlerňcenj nepťčsslo. Dohljžrl bych be:
dliwč na to, aby se dowolrnj onoho k tak na:
zwané formance gedťné faUsedům na cli dobře
Zaclpowall)m, a w mrawném
chowčxnj Usedlým
Udčlčlo, Ue wssak zbeyřilým darebčxkňm, genž
swýmť ssrody a hřjssnýmť weostupky na celaU
obrc banbU Uwalj, a ostatnj saUsrdy wpode:
;řenj UwedaU. Mladčx wssak, w mrawnostč ne:
Upewněučc chasa

nesměla

by mč Ua cesty,

leč

w čaš newyhnUtedlné potřeby, a to gesstč pod
dohljdkau nťklerého weižného saUseda, genž by
gj napomenmjm a přjkladrm swým zdobré ce:
sto wykročiti nedal. Q komby se proneslo a
dokúzalo,

že w cizčnč nepořčxdné žčwobytj wedl,

tenť bw prňwa k wozatagstwj na wždy pozbol.

Haudčk.

Když tU wčc zrale, a dle

wlastnj zkussenosti powčxžjm, wyznati mUsjm,
že by podobné Uspořeidčmj na sskodn mel)ylo.n

Farécť.

Ba že by na neowýš zohledU

nrkussených chasnjkň pro zachowúnj mrawopo:
čestnosič Uotťrbné

dolo.

Gest

loxnU giž pťeš

dwadcrt let, a přcdcr mnr posud srdre zalxolj,
ledož si na grdnoho gčnoclpa we wfl Bu wzpo:
menU, grgž wozatagstwj Ua prach zfazčlo. Bylť
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gest ro ginoch

gak pro krčxsnaU tělesnaU posta:

wu, tak pro geho mrawné chow.inj skusečnč
kzmnčlowúnj, a slaUl wssjm prčxwexn zrcařlem
řňdm)ch

čeledjnů;

až

se řo slUF;bU k srdlňleowč

dostal, genž wozatagstmjm zbohatnantč danal.
Pťeswčdččw se sedlčxk, že se na poctiwost,

obrat:

nost a rozssafnost tobo swébo črledjna zpolé:
hnaUti můžr, poslal ho za febr na cestp, a zpo:
ččxtkU wsse dobťe

chodilo.

Sotwa

wssak asi

dwě léta formančl, zcela sr pťewrhl, neb ztoho
gčndčxpokorného, siřjdmébo, stydliwébo, praco:
wčtébo a mibožného

mlčxdence Udčlal se pyssný

chlap, pro stUg lrpssj oblek se wypjnagjcj, ožra:
lec, dčwkaiť, lenoch, zlolagce a raUhač;a
že mU
dostč sstřdra mzda na geho Utracenj nestaččla,
hostoodeiře doma okradal, na cestčxchnesmjrnúm
nčxkladem k swé rUce konč překleidat, cla pťegjž
dčl, že fwčřeného zbožj Ukrcidal, žač Učekolčkrcite

bčtjm a wěženjm trestain bpl, až posléz že slUž:
bh gsa wybncin, ožralstwj fe žcela oddal, a Za:
pčxlenjm kořalky we wnťtřnostech bjdnč žahyUUl.š:

HaUdek.
K polčtowčmj byl.
Farciť.
J wy gste k polčtowcinj, gestli
si z nčg wýstrahU ncchzmete, neb po grho sto:
pě chodjte,

když se opčlstxoj oddciwčxte.

Mčxl gscm farnjka wošatagc,

který Umčxlbedm! sobč

swčxřcnémtsrruč olerat a pamlsso a zbošj wytaldowat qrš si
pak domácj chntuat dali u Wiřel qxem wozataqc Ua silulcř

qak odruc na ldccccodrazili, ncbochcm rst prowrtall do PU
týuky wjna si Uatocili djrku pak orarrnčx ncpali a oornc zafe
rxuazili u Takowým zruxolxem fám qxcm na qcřuc txcčceo
x.!uxrdrn wjua riiucl; a kdy; toto w lelnjm werlU pilwezeno
lxnlo rxjno ucplur xc rožkloktalo a pak we sslcpč čpleuňwčxlo cjm

gsem o U Uxčřcrwma rrňssel

ch
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HaUdek.
Welebný dčm mť zle do swě:
domj lemoj, a zaslUhugť, bohnžel! přjsné do:
mlmoy. Llle račte powřdjti, ge:li mč kspomoženj?
Farciř.
Pomoc gesř možnň, ačkoli Ue:
snadnň. Té potťebné pontoci hledeyte po BohU
u sebe samého.

HaUdek.

Weta po mně! nenagdU:li lep:

ssjho pomocnjka Uad sebe.

Farňř.

Styďte se za swaU malomyslnost,

ktereiž mi dúkažem,

gak mysl wasse častým se

podnapjgenjm fcxslňbla. Poradjm,
coby wčlm
profpělo, bUdeteli na UpřjmnaU radU dbňti.
:)Nenlňžrte dwčma pčmům slaUžiti,(( řekl Spa:
sirel nčxš. Bal gste se tak řka dwčma pčmům
do slUžby, když gsa dle powolčlnj swého rol:
njkem též gste fe wozatagstwj chopil a nemoba
obaU obslaUžitč, gednoho znich gste zanedbal.
Zc pro wozatagstwj wasse hospodňřstwj k zane:
dbčmj pťisslo, nynj snad nahljžjte. Mú:li se
xmiln, spoxnoci, che se powolčmj swěmU ne:
;pronewčřugre, nýbrž bUďte, co gste ǧim.dúsbú:
wal, odťekna se na wždy té wúm Ua dUssi
i tčle zňhllbné formankh, rolnjk bedlčwý a psxi:
činlčwý, genž se Ua čelňde nrzoolčhčx, nx)(xrš
sňnx, co možnai, obstarčlwčl a xossady dol!ljžj.
Wybýbcyte
se bratčejm z mokré čtwrti, gcxnž
wciš posUd zawaidčlč. uu Wcžmčte si ža přjkmd
faUseda LUkécssca grbo rady si wyžčldeyte, ncb
wýborně hospodeiřstwj rozumj, a choďtc mrši
nciš, když pod ljpanri o wěcech Užťtrčných ho:
woťjwňme.

kxd

xl D:

Qddčlenj patnňctě.
G ťadnssenj.

Dodalo se farčxřowi Weleslawjnowi pfanj,
z nčhož srdečné

dům,

potčssenj xnčl, a kteréž sause:

až se š nimi pod ljpami segde, přečjsti

sobě Uijil,

aby gim k naUčer slaUžilo. Po:

chčxšelopfanj od farčxřowa bratrowce, genž se ran:
hogictroj Učťl a w mčstč fwé umčUj prowozo:
watč začal. Bylo psant nčxsledUgjcjho obsahn:

Welkbný pane StrenčkU!
Ne

fnad

abych

fe

chlUbil,

což

by

se

promťUauti dalo, nýbrž abych swémU dobro:
dincowi pťjgrmnml zpr.iwaU radost způfoblšl,
péra

se chč:pčxm.

Posstčstilo se mi, že gsem třem osobúm ži:
wobytj Zachrňnťť, Uro kteréž fe giž Umrlčj trU:
hly chystalp.
Gesiiť to mčstr ssewrowský še

ženau a š towarpssem, kteřjž z nerozumU, aby
přeš celaU noc tepla mčli, kamenného Ublj do
děrawých kamrn Uahňšeli, dýmem wssak fe za:
lknuli, a prřšto gich liťxé zrúna

wé mčlč.

Sťastnau

za sleutečnč mrt:

nňbodaU gfem do té po:

kautnj Ulčcepřissel, a zaslechna, co fe Oťihodilo,
beš wušwčmj gsem se do préxce dal, genž fe mi

Ž Božj

romocj

wyšwědětč

nčxlržitč podařila. uu Qč,

žxidčxte, gak gfem se w tom

že

zacbo:

wal? gakých prostťedků Užjwal? abyste Uwhl
š Uimi osadnjky fežnňmitť. Dťjwc než ǧfrm kU
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pomoci dorazil, geden rozssafný mčssťan dwěře
a okna z odwjral, a ty zadussenč na čerstwé
powětřj wnnésti pomohl, ze wsseho, což tčlo
ztahowalo, swlécč dal, Ua žem ge položil a črr:
stwau wodaU poléwal.
Pak gc Ua lawici
posadčl, přťwňzal, a gčm studcnaU wodU do
obličrge a na prsa, žwlčxssť k srdci střjkal, též
do Uich trubččkaU wjtr fankal, pod paždj a na

prsa kusl,dlch položil. b

Pončwadž tito při:

měřrUj prostřrdkowé žeidaUého aučinku mjtč Ue:
chtělč, mohlč wssak býti k platnosti,
kdylw ne:
ssťastnjci byli tolčko oerúčrUi, ne xdssak skutečnč
zadnssenč: tedd gscm ge do Uetopené swětnčce
pťcnéstč, Ua lawici posaditč, a wlažnaU kaUpcl
Ua Uoby Udčxlati dal, do kteréž fe po chwilkčxch

teplegssj woda přiléwala.
Pustil gsrm každémU žilau na krku; pod
noš se qčm trrl silný ocet č ljh z gelenjch pa
robU, a začasto gsrm gim trubčcj do pljc faU:
kal Sotwa gscm Ua towaryssowč žnamenj žč
wobwtj pošoxowal bucd gscm mU wodU co led
studeUaU do očj střjkal, a když se žpamatowal,
nechal gsem bo teplcgi oblécč, annúhla po swřt:
nťci prowúdětč, psi čemž sobč začasto wodn š
octrm, do Ujž se trochu sanytru zamjchalo, ža:
wdati Uxmtl Nryche praccx mi dal letčtý mi:
str, Urb se Uťǧak ž toho smrtcdlnčho omračenj
probratť Uecbtčl, až bo posláž klistúry z tabeiku

žpamatowaly.
š podasxch
mřl,

Snadno

k Ubodnmj, žr gsem

swčho Uamábeinj srdrčnau

radost

a ačkoli gfem od těch cl,mdých lčdj nččeho
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ža swan slnžbu nepřťgal, předce se mi sstčdře
wwoleicj; Ueb od lé doby gsem w tě lťjdě na:
sscl)o mčsta na slowo wzal, a nestačjm nedu:
žčwce obslUhowati, kdežto před tjm múlo kdo we
mne fr dňwčřowal, a mne kU pomoci powolal,
že mne Za nežkllsseněho holobradka mčlj
ll,r gsem fr welifomoslným prčfořnjm we

lebněho pana Streyčka lékařstwj naUčil prolož
i na šachrcinčnj třch lřj osob Uodjl nni, a zei:
stUbU š tobo mjli bUdr, cožkoli dobrébo smým
lékaťsleým Umčnjm žoůsobj Wčxš š srdečnaU
wdčxčwostj až do fmrti zůsteiwagjcj dlnšnjk

N. N.

Přjpiš.

Dobťe že gsem se še žaslňnjm

toboto Usanj nepřrnčxhlil, nrb mohU žase nčco

newssednjho ožmimiti. uu Hogjm na gednom
zcimožném sedleikowi bljž města, genž do hor:
ké Urmoci padl. Že nedllžťwec pro prndkaU
blawnččku zsxjdka sobč řúdnč powědom byl, a
k okxčnoeinjbwlo, žeby w nonmtenosti ;banťené
Umsli něco žlého prowésti molyl, psxjfnč gsem
domňcjm nařjdčl, abn na wopletrnce bcdliwé oko
mčli, a nifdei bo o samotč ncxnechali Ze alc
nchžčwrc Ufmll, domnjwali sr, že uenj čel)o le

obawňnj,

a sslč po swc praci

dlčxk se pxxobndil,

občsiti.

Bčxžcxltedy,

na hůrn,

sil. u
nagdaUc,

neb

Zaljm

alr f:e

fr mu ždčxlo, že se mci

gale byl w anhé

kossily

a tam se skUtečnč na opreitkn powč:

Přigdanc frlka zr stodoly, a nulže ne:
powyle Uččnťla, a mlatcc xoyžwala,

aby š Uj pohťrssrnehomuže hlrdatpospjssili Na:
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lezsse ho na hůUťe občsseného,

selka fobč mlaso

zhlawy rwala, dčtčrukmua lomčťy, čeladka na
občssence zemlomala, žadnčmu ale nenapadlo,
aby

ho

odsjzli,

a se o to pokusilč, dčxlč se

wzkřjfčli Štčstj bnlo, žr gsem se o hodinu
dsxjwe, než obyčegně, do wesnice odebral, a w
statkU sr w swrchowaný čaš dostawil, neb š
třžkcm bych byl,

pťigda

o hodčnU poždčxgč, š

oběssrncem co platného pořjdčl Z toho welc:
bnn pan snadně wyroznmj, žc se mč posstčstčlo,
aboch nessťasiného fedlaka k žčwobytj probUdčl
a geg rodčnč gcho nawrasil; z čehož sjm wčsssj
radost meim, pončwadž srdlčck ten wůbrc chwčxlu
mxi, že wýbornú hospodňie, wěrný manžel, a
prčlčdďý otec swúch

hoǧmfnch nedospčlxšch djrck

gest Ž)cewjm, měem:li wyprawowatč,
čebož ǧsčxm
ssetrčl aby fr wzkřjssenj toho občssence rowedxlo,

neb mol,dlo by sc to marné chlanč podobati. u
Pončwadž mč ale dobťe žncimo, žr pan Slrtd:
čele owčičkeim swým ponaučch dčlwň, gak fe w
rožlččnúch přjpadnostech wršdrgssjbo žiwolxwtjšň:
chowati

maqj:

tedy

nčc zbyrcčnčbo

pixcxd sexbe

ercš mU když pro ně pjsemně žaznamcn.řm, co
k pooroweinj, a k wykončmj grst, když fe kdo
občjil
Pixexdewssjm mň

sr co neydřjwe

odsxcžatč,

ancb to rozwěežati, na čemž wčsj, přč tom po:
šor se dčelč musj,

aby

obřssrnec, gsa Uřcxščm,ne:

reišnř na zem nrfpadl, kterýmž pěedem snadně
by fe mohl doraščti: Uýbrž aby se opasrnť do:
lčx šňal,

a forwa

že se n„a zcm položťl,

mčx sc
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wssecko rozwúzati, čjm tčlo ztaženo grst. Yby
fr totiž prowaz odstranil, ssňtrk na krkU odwň:
zal, wssecky knosljčky gak U fossile tak na ssa:
tech rozepaly, a ge:lč to ženskň, aby sr ssněro;
wačka, zňstčra a suknč aspoň popustčly. Této
prúre gfme owssem U toho popletencr nemčlč,
kterýž, gsa w anhé kossčln, f hrdlu sobčxsňhl:žlost
mne wssak popadla, a přjsným potrestčmjm gsem
mlatcům wyhrožowal,
když žúdnémU z nich se
se nechtčlo, aby se oběssence choďilč a gemU pa:
dnaUti nrdali, když gsem opratkU wlastnj rUkaU
odřešawal neb hlUpacč se obawagj, žeby gich
llde za nepoctčwé mčli, ledybo sc občssence teklť.

u

Kýž by dUchownj pasiýrowé tento sskodlč

wý předsudek wypnditč chtěli, a owčččfčxmswým
dokcišalč, žr poctiwý grst, kdož nessťastným po:
mčchci, kdož wssak gim pomoci odepjrň, že čest
a wcižnost tratj. Pončxwadž lékaťskň pomoc pťč
občsseUci newyhnmedlnč potřebna býwčl, tedy se

mň bez odkladu pro ranhogiče poslatč, aby obč:
ssenémU Ua krkU aneb na rUce žilau pUstčl, bež
čebož se žkřjssrnj zřjdka podaťj.
Když se obč!ssenec sňal, a z nčbo sr, co
úzkéť)o gest, swlělelo, mai se na lože aneb na prkno

tak položťti, aby blawa a prsy o nčco wýsse
bylw, nežlč nodo. Postcl wssak mň na čerstwém
powčxtsej staiti,

a

tak,

abw

se wolnč

oleolo nj

choditi moblo.
Gsa občxssenec na posteli, do
nada se swleče, a nčxčjm lrhkým se přčkryge.
Pči tom se celč geho třlo nččjm buňatým

tře, zwlňsstě hrdlo, prfy,

břicho, hřbet.

Do
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wlažné wody š ortcm namočj sr sseitek, a když
se hodnč wyždjmal, obložj se njm hlawa a krk,
noš wssak a ústa nesmj se zafryti.
To obklú:
dčmj wlažným ssatem mú se nčkolčkrúte opako:
wati, a wždo když přiložený ssat wychladsle.
Pod noš se domnčlčmu umrlcowč cpe natlučený
lemjn, aneb Uastrauhaný kťen, cibule, ssalwčg,
nčkolč wssak pčxra še zapúlené

sjry

do nosu se

mu ansstčti
mčx. Nť se mu židowiuy octem
aneb silnau kočalkau Uatrau. Nť se mu nččjm,
tťebaš wčtwj Že stromu wjtr do očj fofruǧe, a
chwjlkami studemi woda aneb ocet na oblččeg
stixjkčx.

Gedčné lékař rošbodnaUtč mč:, kdež sr žilau
krew pUstčtč, a mnoho:li krwe wšjtť se mufj. Qpa:
trnost radj, aby fe Ua gednau mnoho krwe ne:
odgjmalo, nýbrž po trosskč:ch. Umjli kdo lšlčstýr
dxitč, ať se k tomu mú, a dcž ťčtč wywaťený
tabčck nessťastnjkowi střjkne. Saustúnjm a dr:
bčxnjm mci se pčlnč pokračowali a na to se
bedliwč dohljžrtč, aby tťené tělo se UenastUdilo,
pro kterauž přjčinu nččjm teplým č přč třenj
zakryto býtť mčx.

Dúwčx:li žardaussený gaké žnamenj žčwo:
lxytj od sebr, popadúlč totiž ducha, rož neyprw:
učgssj býwú při zpamatowěmj
se: ruť se mčr

pilnč wjtr Uaň fofromati, a chladnau, š octrm
smjssrnau wodau do očj střjkati.
Mliželi polwkati, dň se mu po lžičce bezo:
wé tbč, ancb medunleowú (melčsow.i) wodččka š
mrdem. Přestane se od ssausiňnj, tčlo wssať
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se nččjm zahřjwagjcjm

přioděge. Gestlč chroptj,

dýchage z tčxžka, dci se mU klistýr

ž bezowého

kmčtU, š medem a š trosskem foli, aneb z an.:
hého trochu osoleného mťe“kazawlažna. Přťssel:li
zcela k sobč, mUsj se núsilněho scbaU pohybo:
wčmj, nrstťjdmostč w gjdle, a opogných núpogů
afpoň

po Učxkolikdnj chrcinitč.
Upťjmný oťjtel lidj Uedei fr

odstrassitťx,

kdwž wynasnažowúnj ǧcho za bodťnkrl ž.iraněbo
aučinfu Uema, nrb m.imc přjklady, že fe š ussťr:
crným po dwč č tii hodčny pracowaxč mmčlo,
Uež k fobč přissel

Zaxoachčxli wssak giž Umrlčinau, marné
stúwa wssecko Uamúhčmj

zů:

Nropomrnul farčxř, kdpž mezi fanscdy na
befedll pod ljnami pťissel, toto dúlržité psanj
přečjstč, a ljm gťch š prostťrdky scšnúnxitč, kre:
rúchž při šadUssenúch a občssenúch ssetřitč třeba;
pťč ktrréž pčjležitosiť gčm wýsirahU dal, aby

se do

komor,

klenUtj,

sklenň dlaUho

přcd

tjm žawsxrnúch, aneb w ktcrýchž nčco kysse,cke
aneb do wwschlých stUdnic kwapnč ne:xau:
sslčxlť, strachrm,
by fe Uezalkmlli, a tjnl o

žiwot nrpixifsli, což fe gťž mnohým ncopatr:
núlu přihodilo. Mútr:li kU přjfladu do sklrpa,
lede wčxc kysse, anrb do komory gjti, kde Uhlj
Zakauřčlo: dřjwe Uež tam wkročjte, boďte zapčr:

lrnml slúmU aneb hořjcj papjr.

Gcsili to Ue,

Zmlásstč kkyš mcst mladého wjm kune kde mnobo
lidj ql; zalxynulo
N c.d
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zhaflo, tedy nenj se co zadufenj obňwatč; zhaslolč
wssak kwapnč, ledo gest to gčsté znamenj, že
1am powčtřj pokažené wčř;j, genž se wypudťtč
aneb očtstiti musj. To fe neylacčnčǧč stanr, když
se w pťcdsklepj aneb U dweťj od zatuchlé ko:
morn otep slňmy zapálj, a pro lcpssj bezrečnost
do toho mjsta se nčkolčkrcite na prňždno wy:
stťelj, aby se powčtťjm hnUlo. Znamemitelč, že
nčxkdo gda

do podešřrlého

sklepa dlaUho se nee

wracj, a strach grsř, že se zalkUul, tedy ram
ťwaďnč k nomocť neběžte, sir wňš také geřxo:
watý puch zachw.itj; nýbrž Udčleyte na pčmwi
gasnú oheň, a trn před febau neste.
Gsaulč Oochodnč pixč rUce, ať fe rošžbau
a napřed wrure UesaU. Začjnaǧjlč wssak temnč
boťetč, achb žbasjnagjlč,

ať se Ua krok děclr negde,

ažbo sr powčtťj na ten ponawržrnú

zwůsob wo:

čťstčlo.

mei fe Ua

Zadnsenčx

ččlť zalklčx osoba

čerstwé powětťj wynéstč, a š Uj se taf naklčx:
datč, gak se léfať přč tčch dúmem od Ublj za:
drchnutých zachowal. PsxťpomrnUl též. farňř, že
Uassť aUtrpnost žasluhugj wssčckni tč, genž z blčx:
zněnj aneb ze zanaUlčwostč fobč k hrdlU fúbagj,
a že se ldťbčtow tjm Urposskwrwj, kdwž se gčm tam

noleautnj mjsto Ž dowolenjm wnšssjho astadu k
„;abrabúnj wnkňže; a že každú, kdož fe tomu ďro:
tiwj, Ue genom swčxg xxrrošum a powěrrčnost
wožra;ngr, Uýlxlxžgakožto leřič trest fobč chostň.
kdnž se tomU na odpor stawj, což swěsskei č du:

chownj wrchnost za slussné Ušnala.
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Qddčler sseftnáctě.
D relnictwj.
Přčgeda farňř Wcleslawxn ze wzdčxleně
wefnice, kde na křestanském cwťčenj byl, rěctxby

byl swým mdlým prfům odpoččnutj potřebného
popřčxl; sotwa

wssak fe od sskolnjho Učitelc do:

zwčděl, žeose pod ljpami mnoho sancdů sefslo,
o hospodčxřstwj howořj, meži srbau wssak od:
porněho zďúnj gfau a zdwořčle žeidagj, abymeži
Uč Uřigjtč, a hčxdku gegčch úsudkem swým roz:
hodUaUtč rčxčil. Bcz odkladu se přewlékl, Učga:

kau pjfemnost do kapsi strčil,

a na nňwsi po:

spjchal mage Uččtele k tomU, aby ho tam do:

prowodil.
Lukčxš.
Pťknč wjtčxme welekmého pčma,
a daufcime, že nassemu hasstrťenj konec uččnj.

Farčxř.
Dčkugi za pozdrawenj, a wssech
waš přjtomných srdečnč pozdrawngi. Mčxte prý
o polnjm hospodačstwj hadku?
Lnkaiš
Qwssem, ale těžko někomu zrak
Protťjti, kdož wčdčri nechce. Gsem tobo mjněnj,
že i rolnjk gako každý powúžliwý řcxmeslnjk při
swém řemesle o zdokonalenj fwého hofpodeiťstwj
pečowati, a znamenčxli kde gaké prospčssné zlep:
ssenj Uasseho rolUčctwj, toho nčxslrdowati mčx.

Farěcť.
Gsem zcela wassrho zdčxnj š tjm
tolčko obmrzenjm,
abpchom skutečné zlepssrnj
polnjho hospodúřstwj sobč za pixjklad wzalť, ne
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wssak kažcébo tlampače poslaUchalč, genž nemage
žkUssenosti wsseligaka ponawrženj na ždokonalenj
wenkowskeho hospodaťstwj naždařbůh ččnj, čjmž
se mnoba sskoda působj.

Melichar

Ga si ale mysljm, že nassč

pťedkowé též mozek w hlawě mělč, a hospoda:
řilč Umčli, protož adychom po stopč gegťch krei:
čeli, a wssebo toho mUdrowč:nj, a lak nazwa:
ného zlrpssowúnj nechalť.
Farécř. Nesmjm wúm přčswědččti,abych se
protčprawdč neprohťessčl.KdUbychom předků swých
we wssem slepč núslcdowalč, a na žúdné možné
zlepssenj ncpomeosslrlč: přčpodobnčli bychom se
zwjřatům, genžw dokonalosti nepostupugj leč lid:
ským whcwičrnjm.

Melčchar.

Toť grst wyfoce wžato, a

proto tomu neroznmzm.
Farúř.
Gak wlasstowice kU přjkladu pťed
padesčxtč lely, ba hned od stwoťenj swčta hnjždo

swé stawěla: tak stawj na wlaš

nynj žiǧjcj

wlasstowice, a stawětč bUdaU grgčch potomkowé
až do skonňnj swřla aneb do wpmťenj wssech
wlasstowic. Nécpodobně se ostatnj žiwočicl!owé
přčrozeným puženjm zprangj
nččrho nrgčnačjce.

Člowčk ale obdržel od Stwořčtele rošum a swo:
bodnau wůlč. Nozmn mu kpoznčmj dciwú, co
pro nčho grst dobrého aneb zlého, a wůle mci
prňwo z toho sobě wybrarč, co se gj ljbj.
Mclčchar.
Dneš Uenj wclebnénm pčmU
fnadno rozmnčti.
Farčlř.
Snadlč tomn porozUmjte, když8

286
žalmistaU P.inč žxwoťúm: Nechtčgtež búti gako
fúň a mešek, kteřjf;rožUmU nemagj. (Zalm 31, 9.)
LUkciš. Qd podobné ssňUpky noš by fe
mi rozbolel.

Farář.

bechom tedy sebr gakožto ney:

přednčgssj twory Božj na zemi ofwčřčili, ne:
fmjme drahaU hřiwnU nňm gediné propůǧčenau,
totčž dar rozumu žakopati, Uýbrž múme gjm
tčžiti, a k tomu ho Užjwati, abychom staw
swčxg, a k čemU prúwo č přjležitost mňme, co
možnň zlepssilť. Nolnictwj ǧest wasse žiwnost;
gestliž tedy do počrU tčch patřiti nrchcete, genž

rozunm nemagj,

powinni

ǧste,

rožmn ma:

gjcr f tomU geg wynaklčxdati, abyste wypňtrali,
aneb dowčděwsse se od giných toho sselřili, čjmby
sc hofpodčcťstwj

wasse

w lepssj posxčxdekUwésti,

oblehčili, a pťi tom wýnosnčgssj Učinčli dalo.
LUkč:š. To gfem pťed chwjlkaU šastčxwal,
ačfolč nr taf Učenml ťečj, a Ua lepssj důkaz
toho odwolúwal gfem fe na wjastnj přjklad.puu

Farčtř.

To

owssem pokorau nežawú:

nčlo. eu
LUkč:š. Pťčansstjm; newčdčl gfem wssak
lrpssjho prostťede k přeswčdčenj fwých odpor:
njků, než toho, abych gim ua pamět Uwedl,
že ǧsrm holýma takořka rUkama zadlužený statek
fwůg nastalmil, a gediné tjm fe žotawil, žr gscm
každé maudrč rady k žlepsscnj swého hospodúť:
stwj Užil, a zastaralúch

Mrlichar.

předsudků se odřekl.

Ne gednaU gsem o wč:š, LU:

kčxssi! řekl, žr ssotka múte.
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Lukeiše
Mčmx bo, meim, a grmU bned
po Bohu ža to děfugi, žr žřjdfa kdy ro o Uau;i
wjm, a žr fr mi Ua mém statečkU o Umoho
lepe wrde,

nržlť ginému,

genž třčkrčxtr Uxč!tssj

wýsewek mň, gako wy kU pťjkladn,

Mrlťchar.

Melčchare!

Hle, teď fr k fwému ssotkn

hlúsjte, což ǧstc wždy zapjral.
Farňř.
Toť gest od wčaš, Lnkéessi! nr:
wčasný žert, gjmž Uowěrečnosti nadržUgete.

LUkeiš.

Račte odestťtč,

že gfrm powč:

rečnšho faUseda na omylu Uechcxl, znč!hož wssak
ho roywrř.xUs kdož mU zpťjma powjm, žr můg
ssotek ǧrst :nysl Ua wssecko pošorlčwú, wsseho
si wssjmagjrj,
cobx,x hospodúřstwj k prospčchU
býtč mohlo; klerčxž mnr tčž k tomU mú, abych
preice a aUtrat nelitowal, když se o skUtečné
zlepssenj Uxého hospodčxťstwj gednň.

HaUdrk.
hnal,

Kdoby sr gako wy do prcice

zřjdka kxy fobč odpoččnUtj popřúl.

LUkňš.
Kdo fe za pr.icč selskan siydj,
Uch hoden, akxy ža dlaň weysewkU mřl. Nuce
gsem obdržel, abych gimť pracowal, ne wssak
gich toliko

k gjdlU a k pitj Užjwal;

a že gčm

wssednj den zahúlrti nedč:m, fprostú strawa Uasse
wýborně

mi chUtnčx.

HaUdek.

Welebný pčxn mi pťisljbčl, že

núm oznximj, gakby se rolnčctchd co neylépe zťj:

diti dalo.

Farč:ř.

Gsem fwé přjpowřdi pamětliw,

že alr mne prsa od mnohého mlUwenj bolj,
zde pan Uččtel gménem mým nčco weim přečte,
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zčebož sobě wsseligaké naUčer wybratč můžrte
Grst to poUčUgjcj pscmj na Utého bratra
genž
sr na znamenité hospodařsřwj prťženčl mcilo ale
tomU hospodasstwj rožUměl a proto sobč rady
od streyce aUťednjka wyžcidal.
Wyndagr farčxř pjsemnosť z kapsy, podal

gi sskolnij

Učitclowč š tjm wozmúnjm, aby

aspoň ččcstkUtoho dlauhého

psanj na hlaš četl.

Znřlo wssak psanj takto:

Milý StreyčkU!
Mam z loho srdečné potčsscnj, že se we
mne dUmčřUqcš, a o radU profjš, qakbyš Ua
statkU, qegž tobč manžrlka wčnem pičltrsla, co

erprospčssncgč hofpodaill

Hotow gfem tobč

po wůlč Učinitč, a Upřjmnč ošmimčtč, čeUtUgsem

se wžhledrm polnjhobospodňřstwj che zwlastnj
zkussenostč, Uežli ž knčh naUčil. uu Neočekňweo
alc ode Ume Učenébo pogednčmj o rolnictwj a
o gťUúch wčcech k hospodňčxstwj patřjcjch, neb
k podobné prélcč anč časU ani chtč nemňm.

Postamjm na Paojr beš poixčxde, co mi dle
wlastnjbo zdčmj pro trbe nastňwagjcjbo rolnjka
Užčtečnčbo napadne, a přňl ldwcb, abyš so zralc
powčxžil, a UzUagc to za dobré, w skutck Uwé:
sti hlrdčl.

xxu

Přcde wssjm sc posťareo, abnš mčldostatek
hnoge, ncb kdož chce ž rolj Užirrk brčxtt, mej
roljm aUprawU dňtč Naijfň mnol!ý ncbosoodňř
na neaUrodný rof kdnž Unilo onpU do stodoly
swezl; zatjm ale obyčcgnč seim ljm wjnch búw.i,
a sice tjm, žc wyšséxtaU roli Zřjdka hnoǧj,
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aneb genom gako pro gméno hnogem poprskčl.
wu .Mezč hnogem a hnogcm gest welťký roždjl,
a znúm dost hospodčxřů, kteřj sstědře hnogj, a
pťedce ssparné obilj magj. Přjěťna w tom ta,
že po hnogč nic Uenj, a že toho gména anč
nezaslUhUge, co se pod gménem hnoge Ua ro:
ljch rozkydú. Hnůg mú swé gméno od slowa
bnjtč;
tedo gediné wčxc šhnilú, šprachnťwčlčx
bnogem gest, Ur wssak slňma, nasekančx chwog,
žawadlé lčstj stromownj, genž se sotwa w hnog:
nčci omočťlo,

do anozů
nosii nenj,

waš

a když na poli

oschne wčxtrem

zanrsseno býwú, a kžúdné plat:
lcč že cestU sikaredčgssj Uččnj.

hodnč mnoho dobrého bnoge Udčlal,

postarey fe o slčnnU, aneb o takowall wčc, kte:
rxiž se kstlanj
pod dolxytck hodj, a Ořč tom
aUtrat a prúce nelitUg, neb se to lčchwúřfkýmť
aUroky wwplatj. Nenjlč penčz Ua slňmn, swú:
žeg z lesa nahrabrné gehlččj, lčstj a chwog, a
tjm nafrfaným každý den dokxotkll Ustlatč dey.
xx Nčkteťj Ua Přjlissnan ččstotU gdach hospo:
dčxťowé každodennč neřňd z chljwa Ua hnoǧťsstč
wobúžetč Urchúwagj; to wssak ža doťxré neUžnčx:

wčxm, že se nmoho stlanj šporřrbugr,

a bnúg

se nezťepssj. Gčx dčnoňm dobytčj rrUš gen dwa:
krčxt w týhodni na hnůg wykydatč, aby močem
od dobwlka Uahnčl, a strliwo lěoe se šneřčxdem

spogčlo. Na to ale bedlťwč dobljžjm, aby se
každodrnně ťúdnč zastlalo, by dobytrk sobř w
suchU odpočťnautč mobl.
Dělwčxm se stlanjm
stiejdati, to gest: ža nčgaký čaš slaanU, pak
č!šrlcslawm.

1Z
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stýlj z lcsa aneb i mechem stlúti dčxm, aby pak
Ua hromadč leže slabssj od silnčgssiho dob.roty

Uabyl.

dež

se hnůg zchljwa whhašUge,na

to dorňžjm, aby se do bnognice dostal, a w nč
sobč asi za měsjc poležel, a tjm žpůsobem dřjwe
sbnčl.

Dčxli se Ua hromařU,

tedy fe ztlUče a

Usslape, abw bo wjtr wwassowati nemohl, a
dodržUgrli sUcho, každý rřetj den děcm hromadu
bnognťcj sslčdře polčri, kterúž hromada se mj:
sirm jochorrm propjchci, aby fe potťebnčx wlciha
řo wnťtř wolnčgč dostala. xu
Na hnogUťcč welmijmnoho sobč zaklúdúm,

a proto anč kapce znj se dobrowolnč wytratčsč
ued.im, Ueb ǧj ša to co dčkowati múm, že se
dwůr mť fwčřený za krútký čaš znamenčtč zlep:
ssčl, ba dwognúfobnč wýnosněgssj Učinil. Yby
se mi hUognice erhtrcicela,
přrš potřebU Ue:
wytňkala, aneb do zemč newsčckla, dal gsem
mjsto pro bm“:ǧ wydlčxžditč, a dobťe ohradčtč.

Nrdaleko hUoǧe dal ǧsem gňmU wykopati, a
dobixe spogenýmč fossnamč pobjti, do kteréž sc
zbotečnú hnoǧnčcr a dcssťowú woda spansstj.
Tať gest oprawdťwú djlna na potřebný hnůg.
Do té nahcišjm wssecko, zčehož huůg býti mů:
žr, Zwlčxsstčsbnčlé wěci, aby woda stogjcj spjsse
zleeizU wzala, a w ni wězjrj wčcč tjm lépe fhnč:

ly. uuTU fmradlawaU wodU w leytrch na polc
a lUka wywňžjm, a že ge tle omastjm, dčckaš
ten patrný,
občlj bugnčgi roste, a laUko až
mjlo fe šelenagj, a bohatč trčlwy magj. Llno
zimnjho

časU dčUU ;amržlaU

ǧúmU

proscxkati,
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a ledowě kry na pole wywúžetč, kU kterémUž
w lctě nesnadný pťjstUp. Čjm tento led sspčna:

wčgssj, tjm si ho pole lépe oblibUge, a zgara
rolj ne genom znenčchla nawlažj, když se roz:
pUstj, nýbrž č pohnogj.
Gestli sUcho dodržUǧe,
a múlo hnognčce gest: tedn takto we wybedněné
ǧcimč hnognťce dobré nadělécm, aby knawlaženj
hnoǧnťsstě, gak též k wyweženj se hodčla. Na:
sypú se na dno popele, genž se kgčné Užiteč:
nčgssj potťebě nehodj; na ten se nahúzj dobťe
žahnilého krawského hnoge; pak se to wařjcj
wodaU sslčdťe polege, a gčxma řičnj aneb stud:
ničnaU wodaU se doplnj; potom ale bednjk
ten žprker. Udčlaným poklopem se žaklopj dj:

lem proto, aby tUčnost newywětrala, smradU
nenadčlala, aniž které domúcj žwjťe tam spa:
dnaUti mohlo. Wařjcj wodU proto ktomU bé:
rU, aby se khnogč odhodlanú wěc spařčla a
tjm spjsse hnčla. uu Pro wyzjskňnj newyhnUte:
dlně polťebného

platné býlč mej,

hnoge

wssecko wssndy mi pox,

kčemU prč:wem přjstup múm,

a což se šprúchniwěnjm

w hnůg obrčxtj. uno

deo hnogťsstčš tjm !e žwolčxm na čelňde,
widjmli nčco se powalowati, aby sr shrabalo,
smetlo a do hnogťsstčuwrhlo, co kpolťebč nenj;
čjm nr genom hnoge přčbýwň, nýbrž stawenj
čistotnčgi wyhljžj. GsaUlč na bljku močúlo,
babna,
kalUžiny aneb spUstjlč se rybnjle , ncob:
těžug sobř blčxto na hromadU fwčxželč; k tomU
ale nech ge pxxowčtratč a wymržnautč,
dřjwe

než njm rolj polmogjš.wZamrnámlť
13:::

kde drn,
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na němž nic klaUdného neroste, a knčmUž giný
prciwa nemč:, décm ho zreypati, wěxpnem aneb

popelem prosypati, nahromadU wyrownatť,

a

když Učxležitčžtýřel, múm znřg wýbornau aU:
prawU. J blúto desstčm před stawenjm nane:
ssené nechčxwě:m šesskrčxbati, a na hnogisstčx Uwr:

ci. mNčlřoli se na tento způsob tUčného hnogc
bobatč nadčlati dčx, třrbaš by gediné krčxwy
wcl)ljwč nebylo: předce dobrý hospodúť o to
péči mci, abo w geho chljwč dostatečný počet
howčrzjho ť skopowého dobytka stčxl, gak pro
mléleo, omasťek, tale xxoro rošmnoženj potřcbné
aUprawy, kterčxžž kraw, ž owec a koz nethč:
nčgssj gest.

Chraň se ale, abyš chljw swůg dobytkem
nrpřcložil, totiž che si ho Uežgednal, než sr
řčxdnř wyžiwili

dčx.

ZkUssenostj potwrženň prawda gest, že žpřtč
dobře Uklizených kraw che se mléka nadoǧj, a
bnoge nadčlčx, nežlč žosmť kraw o hladč, aneb
kterýmž sc nepoťčldnč a skaUpč sspatmi pjce dci:
wč:.mNemčxšli dostatku na želené a suché pjcč,
chowcy genom několťk mladých kraw, o to sc
alc přiččn zlepssenjm luk, zasetjm getele do rolj,
nasňzenjm hoǧných žemčat, gak též ťepy a zelj,
alxy zdrawé pjce přibýwalo, a pak wětssj počer
dobyrka chowati mohl.
Gak to maUdře zprostťedkowatč, aby sc.
k odstawenj hodjcj telčxtka, gehňútka i kňzlútka
odchowala, o tom by bplo mnoho co powjdati.
U telat, bUď se odstawiti anrb žabiti magj, na
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to dorúžey, aby se k žlabU, gak genom Ua no:
haU stčxti mohaU, bljž matky aneb stranaU pťč:
wč:žala, a w Urččtý čaš kšsčxnj přťpausstčla,
Urb tele po chljwč fwobodnč reydjcj fnadnč fe
přepige, a tjm pogde, aneb od gťných kraw
kopnuljm aUeb trantjm kaUrazU pťčgde.
Nčkoťčw fe podobú, gako by so nepřjslnssnú
wčc bwla, kdyby hofpodňř za dčwkamť, když dogj,
aneb dobytek poťljzj, na zwčdy do chljwa cho:
dil: předce fe za to Uestyď, leč manželka twčl

skutrčnan hospodynj grst, a sama co potřrbUé:
ho obstarú. Steiwč: fe Ue žřjdka, že mnohei
kreiwa Uerňda mléko od febe dčxwú, a we we:
meně zadržUge, aneb že dčwečky z lrnosti aneb
spčchem krňwy Učxležčtě newydogj,
což welmč
sskodné gest, Ue genom proto, že fe ménč mlélea
dostane, Uýbrž že se takowčx řčxdnč newydogenčt
lerč:wa pofažj,
a pak wždy méUč mléka déewei.
Pak Ua to dohljžeti mčx, aby fe wssemč čtwrmč
cčcky (cecky) dogťlo,
a teUkréxte se dogenj pťed:x
fewzalo,
když krňwy žeraU. Dčroečkčmtuať fe
ža powčUUost Uložj, aby dřjwe rUce fobč Unly:

ly, Uež dogitč začUaU, taf též wcmeno wlažným
ssatem otťely. Wyl,mbng Uedbalé dčwcčley, gestli
mljčen (mljčnčce) wypraný, a l,)rotek(djžka) mny:
tý nenj, Ueb pro tU nedbalost mlěleožasmrčtdň, a
brzce zkňzU béťe. Llť fe Uadogené mléko do chladné:

ho mjsta postawj, a prkénleem žaklopj, aby do Uě:
ho prach, maUchy, komáry i mnssť nenapadaly,
a se w Uěm Ucpotopilo.
Mljčnčcr méc mjtť čer:
stwaU wodu, do kteréby fe Uchčcčtš mlékem po:
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sřawčli; mei se w letč pťeš noc prowčtratť, aby
se powětřj w ni nenakazilo.

Farúř.

BUdiž pro dnessekna tom dosti,

a zewtra dčxli PČU Bůh
wati hodlčnne.

dúle w čtenj pokračo:

Qdděleltj sedmnácté.
Uekračowánj e rolnictwj.
Sotwa
že fe faUsedowé sessli, Učitel na
pokynUtj farúřowo wyndal lisť, a četl dčlle:
Ze U wúš pofUd aUhořjrr, a dobytek od
gara, gedwa že snjh slezl, až do mrazU na
podzjm na pastwu honjte, nechwňljm, a chwú:
liti nemohU.
Ladem aneb úlehlj ležjcj pole
gest pro weiš gako ztrarené, a daně znčho
pťedce gdaU; pro pastwU nUzUě z drnU wyro:
ste,

nestogj

ani

za řeč U přťrownčmj

k ztréctč

sem tam roznesseného hnoge, a přč wncenčnj
těch rožlťčm)ch sskod, kteréž se pafenjm dobytka
sťčtwagj.

x

Gcli rok sUchý, pro ktcraUž přjččnU aUhor
nlčxlo trčlwy mjwč:, krč:wy tolileo prachU do febe

nalykaǧj, a bčhčmjm hůře wyhladowčgj, než
kdyby doma byly pokognč sřňly.mNadjm wssak,
abyš dřjwe aUhořčli nepřestal, dokUd dostatečnéa
žeifoba na hnogissti nenj, aby fe zorané role
sstčdťe pohnogčtč mohly.
Nownč se též dřjwe
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o pjcč postaratč mUsjš, akm bylo co dobytku na
stúnj krmenémU podatč, když si sčcm potrawy
bledatč nesmj gfa pro polřebně poboďowčmj na

ohražené mjsto obmezen. b

Co se ale podmj:

tčxnj aUhorU dolýče, w tom zwlxissrě kpozoro:
wčxnj gest, což fe zhruba zanedbúwň, aby fe
totčž aUhor za sUcha zplUžťl, anrb rčxdlem na

drobno rozemlcl.j Prawda

owssem, žr když se

orčxč do zaschlého a zarostlého drUU dostali
mčx, že nčco potU ztřla wycedj, dřjwe než ho
nčxležťtě rožsrhčx.

Grst sice tato prňce přeoťxtjžnčx,když fr auhor
za fUcha podmjtú, čilč podorčxwčx, ale potřeďn.i
a Užčtečnčx,a sice z této důwodné přjččny: Za
sUcha obrčlcený drn lržj přetrženými anrb pťe:

řjznutúmč fořeny trawnjmi wzhúru, kteréž, swj:
tjlč slUnce, teplem zawadnaU, i se Umoťj, a pak
padneli wlčcha, shnilé aUhor bnoǧj. Zkusilgsem
to, že peyr roljm tak zčchubný gčn.ik se wyple:
menitč nedčx, leč auhor za sucha wyorňme, aneb
wykopanú fočxljme. Pobodlnčgssj gest owsscm
a lépe od rUky gde orúnj desssčm nawlaženého
aUhorU; gestlč ale potom desstčwo, aneb aspoň
possmaUrno gest, trdy se kosxrny polč sskodně
trčxwy znowa UpnaU, a žrno meši nč zaseté
Udufj. Prawda owssrm, že fe prcice Ufpoťj, a
kaukol se předce umrtwj,
když se čaš wyčjhčx,
aby se trochu namčlčený drn rožtrhal, osirau
branaU na drobno rozemlel, a když pak na roz:
balené koťjnky slUnce pražj; ale ktrrý hospodúř
Umj té pohodlné doby wyčjhatť? a proto ne:
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dey se obtjžnostj odstrassčtč, a raděgč potahu
přigedney, aby se aUhor za sucha rozoral. Ta
se mčl pro ožťm hned w mčsicč ČerwnU žačjti,

a ne přeš brčxsz orati,

nýbrž drn ža drnem

ssčkmem a núležťtč pťekrcigeti,

a pak ostrými

branami docela rozdrmolitč, aby trúwa gak pa:
třj Uwadla, a zem se sluncem a desstčm aurod:
něgssj Uččnila.

Škodlčwý zwyk pozorowal gsem U mno:
hých nepowčxžlčwých rolnjků, žc totťž hnůg na
aUhor wywržaU, rozkydaný dost dlaUho ležeti
nechagj, než ho Ořč prwnj podmjtcc žaoragj.
To že gest Ua sskodU, snadnč se dú pochopťti.

W ČerwnU aneb w Čerwencť, obyčeǧnč
palččwé dny magjcjch, wywežený hnůg mnsj se
brzy žaorati, sic šcela woschne, wyrutj a siljcj
ssťňwu ztratj.
Co fe wssak zněho do žentč
wsčckne, toť trawnj kořeny žbUgnj, o grgčchž
šeslabenj a wyhla,n;enj rolnjle pečowatč mci. Kdož
Pak rolnjk po zaorčmj hnoge wlúčj, dostane š
kořeny trawnjmč i aUprawU na wrch aspoň
ž čécstkw, fterčxž kořrnům posily dodciwxi, sama
wssak se na poxočtřj strčxxoj.

NeymaUdixrgť sobč

poradj hosoodč:ť, když nrydřjwe fnchý aUhor
nciležčtč rožoral, branamč přčrazčl, pak bnůg na
nčgwywezl, rozk“ydal, a hlančgťnež přč prronj
podmjtce zaoral; š kterýmž zaorěmjm z Uwe:
dené přjččny mrsskatč nesmj. Tťetj oračka fe
stéxti mčx k“řjžcm ččli na přjč, aby fe hrUdy,

žů:

staly:lť po prwnj prélcť,docrla rošdrobťly. n: Ne:
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chwčxljm rolnjka,

genž teprw

na zasttaU rolj

hnůg wywčlžj a rozbange, nrb auprawa patřj
do zrmč, aby žrnU a obilnjm kořjnkům potra:
waU byla, kdežto nawrchu wywčtrci, a mňlo co
pak prospčge. u Zcrla ginak gest, kťxnžse na
osenj wčxpno, popel, blúto z bcchna aneb hšxog:
nice wyweše, ncb z toho ssťciwa, ǧestli to de:
sslčm zmoknr, brzce do zemč wsčxkne. Pťiččnlčwý

hospodciř sotwa že zimnj osenj skončil, pozor:
nost swaU obrátj na strnisstč, do kleréhož gař
odhodlal, oto se snažj, aby se ťč:dnč zpomjtala,
gsa toho bedliw, aby se ta prčxce za sUcha wy:
konala zpťjčiny giž ozncimené. Že alr podzimrk
obyčrgnč oýwč: wlhký, tedy i za mokra podorú:
wčl rolnjk, neb pak strnisstč obalené přeš zimu
nahnčge, a kořjnky, wzhůrU obrúcené mrazem se
Umořj. Tato podžimnj podmjtka proto grst
Užitečna, že se hrUdh mrazem rošdrobj, a snč:
hem nawlažj; kdežto, zůstane:lč drn w celosti,
fnčžnň woda gako š dlažby šteče, klerčx k aU:
rodnostč ne méclo pomčchčx. ij,
proč nčktečj
nrdbalcowé tan potřebnaU podmjrkaU pro garnj
osenj až do gara odklúdagj, aby totťž mčxli kdr
dobytek ať do šimo pústi; kdybh ale potřebnaU
pjcč za dostatek opatřili, mohlby dobytek w trple
stčxti, ne wssak zimaU na holých strnisstjch se mo:
řitč, a w bahnčtých laUkúch fe brodčti, z čehož
mnohý nedUh mezi dobytkem powstčxwú. Nedryž
tedy žcidnémU sťrnjssti, leč mchorrm ležetč mci, až

do gara stč:ti, nýbrž ať se neilržitč rozořr, a pak

fe garnj prúce oblchčj, lépe poprawj,

i wčtssj
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Uaděge bude, že se garnj ofenj Urodj. u Na
wstc pozorliwý rolnjk hledj wyskaumatč, gaké
powahy gest půda ččlč zrmč, kterauž wždčlčxwň;
mnoho:li w nj tUčnč žemč a mnoho:lč pjskU; a
dle toho ať se při orčmj sprawugr.
, Nerozum swůg wyzrazUǧe, kdož strgně gale
Ua horeich tak w dolinč oře, Ueb Ua pabrbcjch
býwč: mčxlo zemč, a proto fe mělcc orasi méa,
aby fr dobrč: země pod pjfččtý rum ččli ssutr
Uedostala; žr wssak w dolčnč che zemč fc Ua:
chč:šjwčx: prozťetedlný
oreič Urdčx dobré půdč
zahéaletč, Uýbrž ǧi pošneněchla wyoréewčx, aby

sluncem a desstřm gako obžiwla, a aurod:
naU byla.
Ne bez pťjččny gfrm doložčl, žr
fr to wyorúwúnj mrtwé zrmč Uozneněchla a
po čeistkéachstúti mčx, ncb múlo byš fnopů

Ua:

wčlzal, kdybyš do té mrtwiny zrno hodčl. Byl
gsem pjfařem U Uowého wrchnjho w hornaté
kragčně pro hospodúřskall umčlost wyhlússenšho,
kterúž se alr w kragč před tjm zdržowal, kdež
hognost dobré půdy bylo. Ten fe Uad tjm po:
zdržowal, proč fe lak mělce ořr, a oorUčil,
aby se krogčdlrm hlauběgč do zemč hnalo,
čili
hlaubčgč oralo.M Nč:sledek toho alr byl ten, žr
Uebylo sspatněgssjho občlj nad anské, a že po
dwč léta Uemnoho sr skljdčlo. Bol wrchnj sho:
zen,

a za nrumčlce wykťččen. NčastUpUjkowč
wssak geho lépe fr wrdlo, Ueb mrtwčna za ten
čaš gako obžčwla, a bylo na panských roljch

bez geho pťčěčnčnjhognost dobré zemč.u Zto:
ho gfcm si naučrnj wzal, že se do rolj hned
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seti nesmj, z kterčž se mrtwú zemč wyorala,
nýbrž že se počkati mčx, až na powělřj k sobč
přigde, a k plodnosti způsobna se Uččnj.:uo be
se wědčlo, pro které zrno aneb faženčce se žemč

neylépe hodj, mnoho:lč, a gakčhoahnoge potřebugr,
wyssetřčti se mú,

z gakých

čústek půda

zčxle:

žj, a čeho che ančb méně w fobč obfabuge.
Hlawnj čústfy, zktrrýchž obyčegnč země slože:
na gest, gsau tťi: totčž hljna anrb gjl, ža drU:
hé pjsele, a za tťetj prfť, dobrčx žahradnickci
žemč, a čjm tělo che, tjm tUčněgssj a aUrox:
něgssj role.

Aboš whpatral mnoholi asi každé z těch čú:
stek w roli twé se nachazj, ssrtr naslequjcjho
snadného a lacťného prostťede.
Wyreypnč rey:
čem asi pjď dlaUhý kUŽ zemč, žprostťeřkU pak
wyřjžnť sspaljček na čtyry ďalce wnsoký a ssč:
roký, tak ale, aby se na tom sspaljčku čústky

dolnj,hornjiprostřednj emč wynachazelyZtoho
udčley na staré mjfe kassičkU,tU wleǧ do bljnčnébo

brnce,nUalegna to sstťdťewody, a mjchey to wareč:
kau za dobraU čtrort hodiny, abh to zcelaUrořjdlo.
Pak fe to necha dotud Ust.itč, až woda na wr:
chU naležčtč fe žčistj. TU wodU opatrnč opč:
ňowačkaU seber, a pak nrch to tak dlaUho stúti,
až Ufrdlčna w hrnci wyschne a ztwrdne. Po:
sléz se hrnec rošbčge, ale opatrnč, abw fe use
dlinč neUbljžťlo, Ueb w celosti žůstati ma; pak
fe zcela Usnssrný sspaljček nožem rožřjžne, a sble:
dčxš na swrssku prfť, w prostťed gjl a na spod
kU pjsele Gelč Ulnoho pjskU,a malo alr prsič,
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takowč: hUbenú zrm hodj se pro oweš, len i
zemčata, a mčxli fe lepssj zrno do nj zadělati,
sstčdťe fe hnoǧiti mUsj, aby ztUčnčla. Gell“ale
prstť bohatč, tUť wyhrč:no, když sc dobře roz:

woře a po ljgawcs neslehne Nagdešli mnoho
hljny mazawé, zlepssjš roli, když na nč drobné
ho pjsku wywezeš, a njm hljnU zkypřjš
Když gsi na ten lehký způsob wyssesřil,
kterč: půda na twých roljch tUčnčx aneb pjsčitčx

gest, na to ohled brúti mčxš při hnogenj,

aboŽ

totčž chUdaU půdU sstčdťe, nčxležitě prohnilým
hnogem omastil: tUčnaU ale, zčč:stky wssak my:

žitaU zemi slaměnným, aneb zcbwogi,

ztťjsek,

ofeček nadčlaným hnogem gak zkypťčl tak posil:
nil. NelenUg sobčei wzdúlené cesty pro sljn,

geli kdostčmj, neb gest prawý omastek pro rolj
žeslablaU; tak též nelčtug penčz, když mydlarUm
wywaťený th odkaUpčti a rolj gjm posypati
můžeš.
Pozorowal gsem, a od kussených hospo:
dúťů ne gednaU gsem slyssel, že sc len w půdč
daťiti nechce, kterčxž sr scidraU laneb wčxpnem
pohnogila, a že se neylépe wwdařj, kdož se po
žčtě do býwalého aUhorU zafege.

Mú:lť osenj ssťastnč segjti, a požehnanau
aUrodaU rolnjka potčssitč, to owssem na BohU
a na počasj od něg Udčleném zčxležj, ale i též
na rolnjlšomi,o gak se totiž pťi swém powolčxnj

zachowú, gak a kdy zemi připramj, a co do nj
zafege. Wyhodj:li žakrnčelé, zatUchlé, liché, hlu:
ché semeno, tUť sstčdťe, tam skaupě bez rozdjlu
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kde toho tťeba, a gestli to w neťaš bUď přjliš
hlUboko do země wprawj,
aneb na wrchll po:
walowatč fe nechú za kořist ptč:kům a myssjm:
tuťby zčxžrak byl, kdyby se pak nepořňdný rol:

njk žpožehnané žnč radowal.
Měg tedy o to starosť, aby zrno gakého:
koli druhu čili pokolenj ksetj odhodlané bylo
žralé, zdrawě a ččsté. Yby se ale š lěmť wlasl:
nostmi zrolj sklidilo, mčx se role dťjwe ode:
wsseho kaUkole,

bodlúčj

a

giných občlj zúbUb:

ných šrostlin zprostili, a gak gen možnč: wy:
čistitč. Na mlatč ať se přednj obilj, že gesť
newgadrněgssj, ksetj oddodlú, a přrd setjm be:
dlčwč přcwčge. Nno přičinliwý hofpodčxř nelť:
tuge té pňrawé prňce, že š domčxcjmi přeš zimU
obilj pro setj, zwlčxsstnč pssenčcť a hrč:ch, bystťe
pťebjrčx, a každé nasstčrbané, snčtčwé a wy:

žrané odstranj. Ze ale tato prúce mnoho času
wezme, a geli weysewek weliký, ani se pro
giné potřebné djlo wykonati nedň: tedy rolnjk
žúdage fe čistého zrna dodřlati, aspoň mčřicč
pro fetj na čisto přebere. To přebrané semeno
zafege do zemčatisstč aneb zelnisstč, že půda po
zemčatrch, po zelj a řrpč býwč: pro častěgssj
okopúwčmj neyménč trawnč:, a tjm fobč čistého

šrna obgednú,

zkteréhož fe při wčtj přednj

k setj odegme.
Magj wssicknibez mčxlahofpodúřowě w zwy:

kU, že zadinu koňům do obrokU, anrb drůbeži
k žobu zafýpagj, aneb černý dobytek nj lermj.
Gestlč ale té prošťetedlnosti neužjwagj, aby to
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žadnj obilj, w Uěmž mUoho trawnjho semena
býwč:, dřjwe spaťili, aneb w mleynč opjchatč
čili fessrotowati dalč: snadně se stane, že
gjm rolj kaUkolem zaneřadj Gakby to možna
wčc byla, aby daremné zrno, genž fe dle zdanj
doma ztrawilo, na polč sskoditi mohlo, nezda
se owssem k prawdč podobUé, a pťedce tomu
tak gest. Drůbež si w šrnech wybjrň, a sspat:
nčgssjch ležeti nechčx, opowržrný

pozůstatrk smete

se na hnogisstě, a š hnogem se na pole wy:
weše, a tam fe Ugme, gsa hognaU ssťé:waU
zbngněn. J ne každý wepť, zwlčxssťgeli za:
žraný,
šadťnU strčij,
že obyčegnč tlnstaU
sslUpkU mjwú, a tak trUsem dobptčjm dostane
se zrno w celosti do hnoge. Na starých aneb
chnrawých xťonjch pošorngemr, že pro mdlobn
žalndka

cclčx zrnka legnem pallsstěgj, což by fe

nestalo„ kdyby se obrok
a tjm se kljčenj w něm
přjležťtosti pťťpomrnmltč
kmlúcenj pro setj gediné

horkau wodan zpařil,
Umoťčlo. u Pťč této
musjm, aby se snopy
takowé braly, které fe
za fUcha pod stťechll dostalw, Ueb zrno z na:
wlhlého a proto ztUchlého obilj gcst welmi po:
dezřelé, a nemú se k setj brňti, lrč nenj gčné

pomoci.
Giž gfem poradťl, abyš pro rozmnožrnj
šrlené pjce getelowé semeno na rolj zasel, při
čemž přťpomeUaUti mnsjm, abpš pro grtelčnn
tlxčuý knš pole wyhlrdal, anrb ho drjwe nalr:
žitě pohnogil, neb getelcm se role wyžige, a
proto zapotřebj, alxy se ztrúta na dobrotč a
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tučnosti aspoň poléwúnjm z hnognice nahradčla.
Kdož do getelčska gař (gařčci) zaseti obmeysslj,
ať hnrd na podzčm ho podmjtčx, pohnogj a
lečxčj, leť na ǧeho wnitřnj sle se zpoléhalč
může, a pak z gara ať se co neydřjwe do setj
dú; neb když zgara z rolj wlhkost wyschne, a
přč wnyssUgjcjm powčtťj zrno se do panhého
trUplr dostane, sspatnei čúka gest k požehnaným
Tnčm.

z
Pozorlčwěho též tebe na to Uččnčtimusjm,
abyš w rolj brúzd nedělal, kde gčch skutečně

tťeba nenj, pončwadž tjm wýnoš trpj,

a ro

brúzdúch ne Umoho rosťe. Taxn rolj brécšditi
a aUzkých zúhonů w prostřed nawrssených dč:
latč tťeba, kde fe woda rčxda zdržnge, aneb pťi

lčgawcč fpleiantjm a zreypčmjm hrozj. Kdrž ale
mokro Uenj, a role mjrný spúd mčc, tam Urnj
žčchonů

a

breizd třueba; a

tx,o se na pťjč přeš

roli dčlatč magj, aby se prUdkost tekach wody
zamezťla, a ne tak snadnč wýmolů se Uadčlalo.

Farňť.

Paml UččtrlowihlasU Ubýwú, a

proto bUdčž toho čtenj pro dnrssek dostč.

Qddčlenj osnmúcté.
G Bom.icj pOťáčnOsti a ěisiOtč.

Nrkxylo owsscm farňřowč whod, fdyž ma:
qe důlcžčtan prňcč Ořrd sedau, od Uj pusistč
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mUsil, proto že mU felka na krk pťčssla, kteréž
pro gegj Uepoťčxdnost a Uečistotu přňti Uemohl.

Plčxčem se zagjkala,

a dlaUho to trwalo,

Ue.ž wykdčckala, co gj tak Učlramnč k srdci gde.
wQ gčxUessťastnčlosoba !e: rukama lomjc zwolala,

očjm gsem aš prowinila, že Bůh Ua mne tak
často metlu swaU sesjlá?uTo
bUde grdenčxctý
pohřeb, gebož ža mého prowdčmj wyprangi.e:
Farčtť.
Kdo pak wčlm zase Umťel?
Selka.
Honzjček Uciš, genž giž do ssko:
ly chodťti začjnal.
Farčlť.
Wždycky nedUžčwý wyhljžel, a
proto gste se před časem š nčkým maudrým po:

radčti měla, daloliby se mu pomoci.
Selka.
Dčlala gsem wssecko, co se mi
poradčlo.
Farécř.
W tom gste maudře Uegednala,
Ueb Uer každú rada dobrčx. Ze wssak to, což
se wčlm poradčlo, Uebylo walné, důkaz to pa:
trný, že chlapeček nebožtjkem gest. PamatUgete:
lč se, že gsem, wl“da wúš chUrawě djtě chowati,
k tomU wňš mčl, abyste k lékaťowi o radU a
pomoc ssla, a Ue wsseckno dčlala,

co wčxm Uě:

kterčl powěrečnň babička namlij?
Selka.
Lékař dčl si za radU platitč,
ktrrú nr wždy spončůže.

Farúř.

SlUssnčx wěc, když za radU a

pomoc platu žčldčr, neb toť gest geho žiwnost,
a nmoho se Uatrčlpčl i wýloh mč!l, Uež se lé:
kařstwj wyuččl. Ze lékařskčx pomoc wždy žčx:
daný aUččnek Uemjwčl, to fe lékaťowi přťčjtati
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nesmj bez Uzkččwdčnj; neb protč smrtčnenj lékU,
a ne zřjdka tUť teprw fe léleař wolčx, když
lťdskčcpomoc nenj che platna, že se opozdčla.

Selka.

Čjm to asi gest, že U nňš mčxlo

kdy geden týhoden mine, aby někdo z domčecjch
neposťončrwal, kdcžto U BohUmčlů za celý rok

žčrdný hrUbč ani nezakassle; a co Bohmnil na
tom statku hospodařj, nepamarUgi fe, abych od
nčch Umrlce byla nésti widčla? Nno gest to kU
podin,
že wssťcknčgako ryby w řecc ždrňwi
a weselč gsaU, proto také faUdjm, že nčgaleč:
kletba na Uassem statkU wězj. u
Farňť.
Z ččcstkydobťe múte; ta wssak
domnčlčx klatba od Boha nepochčlšj, Uýbrž an:
ze od lidj.

Selka.

lala. u

Tedy nčgakčlčaroděgnčcemim Udč:.

Farčlť.
Nckramnč se meyljte, a tjm ne:
motorným prossplechrnmjm powěrečnost swaU
prozrangcre. Zděsila byste fe, aneb na mne
sr rozhnčxwala, kdybych wčxm osobU tU gmrno:
wal, kteraUž čaroděgnčcj nazýwcitr, a od kteréž
UeUstčllei nedUžčwost wassjch domčlcjch pochňzj.

Selča.

Načte mi to swčřiri, wssak to

žaidnémU nrpowjm.

Farčlť.

Mcim na rozmysslenaU, smjm:li

8 prawdaU na gewo.

Pťčssťa gste ke mně pro

potěssenj, nenj:li prawda?

Selka.

Newjm žalostj, co fobě počjti;

a proro potčssenj hledérm.

Farčxč.

Toho

byste ale nenassla, kdy:
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bych wassj zwědawost Upokoǧil,
potěssitedlného neoznč:mťl.

Selka.

neb nčc bych

Načte zpťjma 8 tjm wen, kdo

nassjm ssťůdcem gest, abych žúdného newčnného
w podezsxenj nebrala.

Farč:ř,.

Nemúm k tomU chuti, a byla

bh to Ukrutnost ode mne, kdybych osobu, gťž
pro ztrč:tu djtčte ztrúpenau, bolestnýmč wýččt:
kanti a domlUwamč hůře zarmautťl.

Selka.

Wýčitkúm a domluwúm gsem

přčwykla; a tčch snad zase zasluhUgi?

Farňř.
Nspoň dle ntého ždčlnj; tobo
wssak si nedowoljm z autrpnosti k wňm, a
prolo nčkdy gčndy něco sobč o tom powjme.
Ybych wč:š alr na preizdno nepropustil, přečtU
owčlm nčco, ne tak pro potěsscnj, gako k wý:
straše pro bUdaUcnost, co gsem si z gedné Užť:

tečné nčmrcké knčhy wybral, a na papjr po:
stawťl.
W gedné saské wesnicč dwar bratřj na:
gednaU se oženťlť. Starssj, Qndřeq gménem,
zůstal na otcowském starkn; mladssj ale fyn,
Tomaš
pťčženil se k mladé osobťčcena statek
genž geden ž neylepssjch w tr osadč bol, proto
také oba dostatečné žiwnostč mčlť Ze geden
gak druhý hofpodařstwj rozumčli, a pťlnč se ho
Ugjmalť, patřilč mežč zamožněgssj Genom to
bwlo bolestné, žr Tomaš, žena grho, dřrč i če
lňdka zřjdka zdrawč bylč, neb se Ueustale nčgakn
nedub po nich plašil, ano že qedno djtč po
drUhém umjralo, až konečnč Tomňš 8 ženau
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brzce po sobě w neylepssjm wčkU do hrobU se

odstčhowali. Naproti tomU Qndřegowi š geho
hognaU rodčnaU. wýbornč fe wedlo, neb o tom
bez mč:la ani newčdčli, gak bolestna gest ne:
moc, neb zřjdka kdo ž Uich zastonal, žúdné djtě
gčm neUmřelo, a zdčdjre statek po Tomňssowč,
zbohatli a požchnančho wěleU sc dočkali.

Selka.

Těm se tedy tak ssťastnčwcdlo

gako BohUmčlům.

Farňř.

the:li

proč? hned Uslyssjte,neb

spčfowatel přjčinn toho poznamenal. uxx Byla

prý manželka Qndťegowa ofoba zprčanň,

wý:

bornčx hofpodyně,
genž zwlčxssrč Ua pořcidek a
ččstotU ssln, a nččeho domčxcjm k gjdln a k pitj

nedúwala, čjmž by se zdrawj Ubljžčtčmoblo. Depte
pozor Ua to, když oznč:mjm, gak se w powin:
nosti swé gakožto hospodynč zachowala; a Ue:
mč:m pochpbnostť, želcdacoš Uslyssjte, čehož gste
zanedbala, pro zachowčmj wssak swého a do:
múcjch zdrawj ssrtřiti mčla.

Toho dne bité maso nčkdý erařčla,

leč

giné pomorč nebylo, nýbrž nechala ho w bež:
pečném mjstě, w létč asi po dwa dny, w zimť
ale i ssest dnj wisetč, aneb

w létč by k němU
hmyz Uemohl, naložčla maso do čerstwé wodw,
do octa, ko pčwa, aneb do kyselélǧo mléka.
Dřjwc než maso k ohUi postawčla, ǧednaU i
chekrčxt ho w ččsté wodč wymňchala. K pečcnj
odbodlané mafo čtstaU paličkau potlaukla, a
pak reprw na pekúč aneb na rožeň dala; po
čcmž maso kčxehčegssjbylo, w zubech tak snadno
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newčleo, a tjm snadněgč w žalUde se strčxwť:
lo. Wzalo:li ale maso žkčxžU,aneb pozorowalax
lč, že pochčwžjz nedUžiwého

dobytka,

raděgč ho

prasatům k žrčldlU dala, aneb do hnoge zako:
pala, nežlč by gjm komU z domčlcjch Ua zdra;
wj byla Ubljžila. nu Zelenčny wždy řúdnř wy:
prala, bedlčwč prohljdla, newězj:li w Učch hle:
meyždi anrb, braUčleowé, a wždy zwařené aneb
wařené Ua stůl podala, wědaUc, že méně než

syrowé nadjmagj.

u

Suchý

hrúch a sizole

deU pťed tjm, než gťch waťila, w siUdené wodě
rozmočitč se Uechala, a pak teprw scedjc tU
sspinawaU wodU a čersiwau nalegjc k ohni š

hrnccm stawčla.
Zťjdka se gj přcdstjrati

smčlo, že se gj
ktepý pokrm nedowařčl, aneb přjlčš přewařťl,
Uebx toho bedliwa byla, aby, cožkolč strogila,
při sjle

a ssťčxwě zůstalo,

a pro

žaludek

žčxžč:

wné bylo. W kassi žčldných žwanců nrtrpěla,
a knedlr blf!waly tak kypré, žr se snadně č w
bezzubé hUbř roszstčly. Na sůl nebyla skaUpa,
zwlč:ssť přč masitých

gjdlrch,

rybčxch, a když co

k Uděnj dala.
Stegný pokrm často po sobč!
nedčxwala, aby se pťegedenjm Uezosskliwčl, Uýbrž
gjdla střjdala, aneb Ua giný způsob přčprawťla,
aby domúcjm co Uěgakú Uowinka chUtnalU.

Z anhých

zemčat asi desatero gjdel připrawiti

Umčla. un Pokrmů z maUky tak často gako
ginč selky Uestrogila, Uýbrž z Ucnčz za múslo
ztržených čerstwčho masa UakaUpťla, a to nč
grnom we swčxtek a w nrdčli k gjdlU podala,
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nýbrž zwlússtě na takowé dny, když tUhě: prúce
byla, aby se čeleď posilnčla. Koblihúm Uepřěcla,
ne fnad že skanposti, že mnoho scidla wypjgegj,
nýbrž že žalUdek obtěžušj, a proto na Božj
hod aneb na ginaU slawnosť po gedné toliko
kobližce dč:wala. uu Čelúdka wssak o tento pa:
mlsek mnoho nestúla, že mjsto něho giné chUtné
a žúžiwnč gjdla dosťňwala, a že gj domčlcj
Uňležčtě mypečený

chléb lépe chUtUal a k dUhU
ssel, než obyčegné koblihy. Na ten gegj domčx:
cj chléb bylo radost fe podjwatč, a žúdný pe:
kařský mťstr nebyl by fe zaň styděl. Toho alc
dne, když fe Upekl, žúdnémU ž Učho sausta ne:
dala, nýbrž až žcela wychladUUl a ztUhnUl.
Ze š mcifsem ssetrnč ne wssak skaUpě zachčxzela,

proto každoročnč che

mčcsla odprodatč mohla,

než ginčx nessetrnčl hofpodynč,

grnž

o mnoho

che kraw k dogenj mčla. uu
Dětem swým, dokUd malé byly, zťjdka co
masného poskytla,

žčcdných hnstých kassiček aneb

žatwrdlých kncdljků nepodala, magjc o tom po:
wčdomost, že z tčch maUčných gjdel, geUž přjlťš
nadýmagj, dčtč weliké břicho a sskrkawky dostčc:

wagj, a že od toho hlawa snadnč opUchne.
SUjdanj, oběd, swačina a wečeťc mčly swaU
určitaU hodim:, kreréž doby k gjdlU ťčldně se
ssetřilo, leč erdbytnú
prúce Uřkdy na dřekčržkU

bnla. u

Dčlem deiwala mčalo Ua gednaU, ale

ťastčxǧi, a nikdéc tolik, aby se přecpaly. dxqšNe:
dala čclčxdce dlaUho Ua Uoc fcdčti, zwlčtssť když

je polnj pracj aned na mlatč Uanila:

sotwa
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wssak fe rozednjwalo, giž rannj pjseň gegj stat:
kem fe rozljhala nax znamenj, že čaš k wsřň:

wúnj nastal.
Gestli co zkysalo, aneb se zwrhlo, giž to
che Ua stůl nepťisslo, aby žčchý z toho hry:
ženj w střewňch ňedostal, a pro Uwarowčxnj
toho radčgi pokažený pokrm prasatům do pjce
wylčla. Silný ocet z owocr a med nikdy ne:
fmčl w gegj sspčžjrnč dogjti, a nelitowala pe:
nčz za to.

Když

se čelčxdka letUjho

silnaU pracj Uhřčxlaa žjznswa byla:

časU néln

dala

na

pintU
wody skleničkU octa a lžičku medU,
po čemž nčxpog lépe chUtnal, chlxadil a spjsse
žjzeň Uhasil. Bylo:lč podmč:slj w domě, tjm

ráda dělnjků k zapjgenj podčltla. m Na to ale
bcdlixoč dohljžela, aby fe žčxdný, gsa zapoceU,
Uččeho studeného kwapně Uenapil; pťi čemž ťj:
kňwala, že i hlaUpý wozka koňům pčtj Uedo:
wolj, když gsau Uhřňti a w potU, aby se tjm
Uezchwčxtili, kdežto kůň che snese, nežlť nedo:
tkliwý člowčk. u Tak též dčtem i čelúdce wý:
strahU dúwala, aby nikdy, když gim horko gest,
do přjlčš stUdených a wlhkých mjst pro ochla:
zenj nechodťly, a na nčco chladného nesedaly,
leč sobč ž mihlého UastUzenj Uebezpečný nedUh
Ulowiti chtčgj. uo Gestli gegj dčlnjci při Una:
wné prúci pro pohodlj ssaty ďe sebe shodily,
Uedala gim rozssafnéc hospodyně po skoUčeném
djle, zwlússtř při Uastňwagjcjm chladném weěeru
dřjwc odegjti, až se řčxdnč obléfli a zapUUli, a

to pro Uwarowňnj,

abd fe pot nezarazil, po
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nčmž obyčegně ochromčnj,

suché lúmcinj a křeče

nňsledkem býwú. ley se dětč gegj Ue tak snad:
nč nastUdťly, Uýbrž zlémU powčlťj zcihy přť:
wUkaly, nčkdy gčch w horké wodč nekaupala,
mšbrž we wlažné, a kdož odrůstaly č w stude:
né. K Umýwúnj nesmčly gťnau leč stUdnťčnaU
wodU dozjti, a na lo dorčcžela, abw ne genom
obličrg a rUce wždy zrčma, anrb když se za:
sspčnilh, dočista sobě Umyly, nýbrž afpoň gednaU
;a den prsi, za Ussčma a waz studenaU wodaU
anlažťly a lpak se nčxležčtčx
utťely. ij
wy:
mohla, že múlo které gegj djtč na zUby stonalo.
Na hlawř zkrcitka osiřjhané nedala dčtem
nic teplého nosisť, a kožené čepice žč:dný w

statku tom ani w krulé zimě nenosil. u
ale domú

promoklé

Gestli

přčssly, hned gim čerstwé

:xrčtdlo, žwlčisstč kossile a pUUčochy snesla,

abn

se pčewléci mohly. n Přisslo:li djsč z wenkU
oznobeUé: k leplým kamnům Uesmčlo, ný:
brž musilo audy, w kteréž ho zúblo, do stUdené
wody strččtč, a pak ofussený ssaUstati, aby se
;Uenúhla zahčxúly. Grstlč fe djtř dlanho w stu:

dené wodě aneb w sněhn brodčlo, ndčlala mU
dťed spanjm wlažnaU kaupel Ua nohy, a dala
mU odwařkU čili brzowé thé le pitj.

:)Ččstota pčxl zdrawj!e bylo geǧj přjslowj,
kdnž se někomU zdomňcjch nechlělo, aby fhodčw
;adtblené prňdlo, do ččstého fe oblekl, což fe na
qegj rozkaz stútč mUsilo.
Re ménč pozornost floaU obrarela pečlčwň
bosoodyUč na Ueidobn w kUchUnť i we sklepč, a
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bčda dčwečce, grstli který Ueumytý hrnec do po:
lťce strčila, neb se u nj wssecko ncidobj tťpytiti
musilo, a nikde na nřm gakého mažU ancb rzi
se Uagjti nesmělo.

Smetj

a prachU w swčtnici netrpčla, a

gestli děwečky nčco důležitého

Ua prčlci mčly,
fama přjbytek wymetla a wyččstila.
Gestli sr pro krutaU zčmU w fwětnicipra:
lo, črmU nerčcda swolila pro nezdrawau peiru
ze sspjny, a když se tjm kalUžčU a wlhkosti Ua

dčlalo, gak též po wydrhnUtj stolu a lawic, nee
messkala hospodyně kalUžinky drtinami zasypatč,
wysUssiti, a pak poodewřeným oknem swětnťci
prowětrati, i galowcem wykaUřiti. axu Nedala
prosďami swými mužowť oddechu, až kamnowec
že swětnice do kuchyně zasadili dal, proto že
wlhka pňra z Uěho hlawy bolenj a giné Uepřj:

ležitosti dčlawa

Komora pro spanj zůstala i

w nrykrntssj zťmč aspoň Ua hodinkU odewťena,
aby pUch z nj wyssel; powlak na peřiny každé:
ho mčsjcr čerstwý se dal, peřiny wssak začasto
se wyklepaly, a na wýslunj wywčsily.

Bylo by mnoho o tom co wyprawowatť,
gak opatrnč a maudře se rožssafnč: manželka
Qndťegowa zachowala, a Ua wsseckopozorliwa
byla, což ždrawj prospčlč aneb sskodčti moblo
TaU swaU poťadnostj, čťstolau a rozssaf
nostj wymohla, že, gak gčž oznameno, zsjdka

kdo w sťatku onemocUřl u
Nařjkalli kdo z
domcicjch na hlawy bolenj, hryženj we wnitř:
Uosťech, na horko,

Ua zimU a giné lčlesné bo:
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lcsti, taklo na nčm lékaťťla, dřjwe než se lékať
Umělý k pomoci dostawťl, pro něgž poslatť ne:
messkala, gak se na kom podezřelý Ueduh wy:

ǧewowal.
Nechala postončxwagjcjho wyhlado:
wčti, a ničeho qemu k gjdlU a k pčlj nedowo:
lčla, co se fnadnč

ijto

sřrčxwťti Uedň.

způsobcm se stalo, že fedlúk Qn:

dťeg š maUželfaU swau, š djtkamč na počet
bognýmť i š čelúdkaU z stúlého zdrawj se ra:
řowali, obyčegnč wefelé myslť byly, prúcifwaU,
gsaUce zdrúwč, řúdně odbýwati, ť něco zname:
Uitčho pčihofpodaťťti moblč. DofčxbnaUcc oba
požehnaněho wčfU, frdečné potěssenj ztoho mčli,
žc fynowé a dcery gegčch dobře zaopatřené, přj:
kladU gegčch núsledowali,
na pořčxdek č Ua čť:
stolu tale bedlťwč sslť, gak ge w tom rozssafnú

mč:teř přjkladem swým předessla.

Selka

Wyznawam, že sc z tohoto po:

:xsčmjženy Ondregowy mnoho poUčUgjcjbo wU
bratť lxň, čehož pamčlliwa býtť chcť; žeby ale
Uěco k wýstraze w tom wěželo, gak welrbnw
pčm předpowčdčl, wěru gfem nepozorowala.
Farčxř.
Dobťe meite, že pťjkladně cho:
wěxnj nťc odstrassugjcjlxo w sobě neobsahuge.
Zdčx se mi wssak, že dobrý pťjlelad gcxko zlicha

wústrahu dčxwú, čeho fe pro Uwarowúnj hrozxcj
sskody warowatť maime. Proto takě skaUmeyle,
šdalčž gste fe, gsaUc matkaU a hospodonj, n.i:
Podobne zachowala, gak ta Qndřegowa manžel:
fa, a toho sr chraňle, coby se š grgjm dobrým

:xřjfladem nefrownawalo
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Selka.

Kolčk hlaw, tolčk smyslů, řjkúx

wúme, a domnjwúm fe, že gsem též trosskU roz:
UmU obdržela, a proto nemčxm snad zapotřebj,
abnch k gčným selkúm do sskoln chodčla pro po:
naUčenj, gak bych se w domčxcjm hofpodňřstwj
žachowatč měla.

Farčxť.

Tale fnad na wlaš Tomcissowa

žena fmýsslela, a gedčné fwaU hlawaU a žlaU
nawyklosřj fe sprawowala, čjmž gak fobě tak
domč:cjm sskaredř poslaUžčla.
NebUde zagčsté
na sskodU, když wčxm z té fnčhy wyobrazenj
přečtU, co to bylo za hospodynj a gak sobč
počjna!a.
x
Cte:
Dorota Tomč:ssowa rčxda fobč po:
ležela, a ne zřjdka tUť teprw sr z teplých peťčn
sebrala,

když gťž po

nčkolčk hodčn slUnce do

komory smjtčlo. Snadno k UhodnUtj, že fe dč:
wrčky a dčlč wstúwúnjm rannjm nepřenčxhlily.
Dorotččna prwnj starost byla, aby weliký hrnec
kčxwy čili kafe Uwařila,

kteréhož

cčzokragčnskě:

ho, žalndek žemdléwagjcjho nňpoge núramnň milo:
wnčce byla. an fe ža cUkr mnoho peněz ne:
wydalo, sladčla horký núpog medem aneb siro:
bem, a wždy ssrčdře, a smrtana wařrnú mUsila
těž tlustý sskrabčmek mjtč. Hrnéček toho nč:poge
poslala pak mužowč Ua pole, čjmž wssak mu
fsoatně poslanžťla, neb fe tjm žalUdek gebo fe:

slabčl, a proto nemohl pak twrdé knedljky a
nedowařrný hréxch žažjtč. Zc poždč wstúwala,
a rčxda sobč š saUsedkamč pohowoťčla, žřjdka š
občdrm hotowa byla,
letxyžufe bladowú čeleď
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k gjdlU dostawčla. n Ze domúcj mrzUtým če:
kčmjm hůře wyhladowělť, proto hltawě fe do
toho dalť, co se gťm předložčlo, a celé kay brz
žwrykcinj hltali, aby co neUdřjwe hlad Upoko:
gili.
Nčco obyčegněho bwlo, že maUchy a
sswč:by w poljwce Utopené plowaly, že ten z

gjdla dlaUhý wlaš wytahowal, gčný wyplywo:
wal, že do črrwa w zeleninč uwařeného kaUanl.
Ubohý Tomúš často tU nečistotU odstonal, neb
mage wrcitký žaludek, nčcramnč si to osskliwil,
a přrdce z toho gedl, aby nepořúdné hospodynč
pťed čelčxdkaU a pťed dětmč nezahanbil.
Sna:
dno sr na !žťcjch, na nožjch a widlččkčxchdalo
poznatť, co den před tjm k gjdlU bplo, nedalo
se ale tak snadnč pro sspjml a rez UhodnaUti,
z čeho asi gsaU. Brala
č malé dčtť k stolU,
kteréž od wsseho mjtť chtčlh, gaf to nezwedenú
děcka dčlagj, a pak stůl polťly, sebc zadiblčly, a
ne gednaU fc podčlalw, tak že smrad a ten ne:
řčxd stolugjcjm

wssecknU chuť k gjdlu

odegmUl.

Nozstonalo:lť fe tele aneb gehnč, a nechlč:
lolč letkwařenj ǧegj prospčli, dala ho zapjchnami,
a neohljžegjc se na to, žr wnčtťnostč pokaženě
byly, a nčxsledowně že ostatnj maso š tčžkem
zdrawé býti může, wařila to, a k ǧjdlU před:
klčxdala, třebaš z toho gako z mrssnjka fbnilý
pUch wychúzel. uo Zabil se wepř k poschenj,
že žrčxli nechlčl a fe spadal.
Yčkolť při wka:
chč:nj fe shledalo,

že wnčtřnosti geho zkcizu wža:

ly: předce se z Učbo gelit a gilrnic nadčlalo,
a oslyzlé maso se peklo a waťilo. Nechtčlo to
14lle
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owssem

doměxcjm chUtnasi,

zwlčxssť když gelčta

zasmrúdly: že ale Uic giného nebylo k zakaU:
antj, do sebe 8 Uechlj pokažený pokrm UUtka:
lť, což pťirozený

nécsledek mťlo,

že wsskckni bez

múla hnilaU zimnčci dostali, a dwě dčti žiwo:
bntjm to zaplatily.
Nť byl seyr plefniwý, smradlawý, čerwy
se hemžjcj, přrdce ho dětem Ua chléb mazala
a čelúdre Ua oprawenj chUtť, gak řjkúwnla, ne:
powčxžlčwědúwala. u Poněwadž pečrnjm wždy
dotUd odklúdala, až poslednj bochnjk ččlč pecen
dossrl: protož čelúdka a děti padlč na horký
cl)léb, gak se z pekčarny wydobyl, co hltawj wlci
Ua swaU kořťst, a když se Ua to stndrné wodo

anili,

bolesřj fe swjgeli, a “olano od toho po:

sionúwali.
Ne grdnaU dala k wečeřč podmčxslj
a kwselé zelj aneb wařené kadlcitka, po čemž se
obyěegně žalUdek zkxanřsl.

Meilo Ua to dbala, geli gjdlo Ua stůl da:
né časU a okoličnosřem přiměřené, když ǧen
Učro k gjdlU bylo, ať to profpčlo zdrawj aneb
sskodčlo. N tak se stalo ne gednaU, žc w Uey:
wčtssjm parnu tUčné Uzené maso k gjdlU před:
ložila, kdežto Uaprotč tomU w zimč, když siťewa

chwistaěkaU žemdlrla, wařené owocekobědu dala.
Strogčla, gak gj Uapadlo, aneb se samo
namňtlo.
Yby scxale sřrčanjkúm, když dle ge:
gjho wlasřnjho Uahljdmxtj sspatně odbyti byli,
nčgak pťilepssťlo, a Uěco na posilnčnj dalo,
sklenčre 8 kořalkaU k zawdúnj
se obnňssela,
zwlčlsstč tenkrútr, kdpž se tučné maso, mléko,

Zsl
seyr anrb kysrlé zelj gedlo, domnjwaǧjc se w
swé possrtčlosti, že tjm o zdrawj swých domci:
cjch prčUgr, kdržto kussenost naprotť tomU swčd:
čj, žr kočalka w podobné pťjpadnostč oprawdč:
wým gcdrm grst, a žalUdck na ni nawyklý Ž
tčžfrm gj snesr. Zřjdfa sobč domúcj sladkým

dobrým mlékem pochtnali, a brzce zakryslo,
kdpž sr slilo do nňdob a hrnců nrwymytých,
žaUrťčlděných a staraU kyselinaU pcichnachch.
Gestlč děti o čisté prčxdlo Uenpomjnaly, což se
nr tak honem stalo; tedy gich nechala w těch
Udiblrných ccircch dotUd chodili, až szchťelé

kUsy Ž nčch padaly;

a proto nebylo din,

dčti rozličněho hmyzU plny byly,

walw a drbaly. u

že

stcilr sr ossj,u

W mnohém chljwě takowý

nrťcid a wlhko nenj, gako to bylo u Uj w
swětnťcč. Malé děrť, kor chtčly, fr wyneťčxdily,
prasčxtfa, kůzlč:tfa a gehňeitlea swčtnici za swé

obydlj pokleidaly, a drůbež grdna pťeš drnhau
tam se hrmlla, stůl a wssrcko trUscm swým po:
kčllela, a pixcdce se žňdný k tomu nemčl, aby
Uriečxdwymrtl, a kalUžčny wylťel.
W té siU:
drně a smradlawé bťrěce domčlrj se bosjma no:
hama erodčli, za to alr UlUžsslj w lrlč i w zť:
mč hUňaté čepice na hlawč Uosilč, až se gim z
nťch kaUřilo. ý Nastala:li zima, tUť sr keiď šr
zrljm ncdalrko kamen, abU zelj nezamrzlo, po:

stawila, z kteréž odpornčl púra ssla. be
fe
teplo ncwytratilo, ofna a dwšťe sr Upewnily,
a přrš potřebU sr žatopilo. Mnsil:li Učkdo na
wrnek, whssel polonahý a rozpaťený do zimy,
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a newohnUtedlně se UastUdťtť mUsil. Tento ne:
pořč:dný, pťewrč:cený způsob žťwobytj přjčanU
byl, že gedčné osoby w statkU nebylo, o fteréž
by se w prawdč bylo smčlo řjcč, že zdrciwa
gest; alr ten měl prassťwku, onen kafslal, až se

polrhati mohl; gťný na zUbů bolenj naťjkal,
čtwrlý na pjchúnj a hryzenj. Dčti plné ohni:
pary, opuchlé, bledé š UadUtým břjchem sotwa
se plazčly, a žúdné z nčch patnúctého rokU wě:
ku swého nrdočkalo. Bylo gčch sedm, a nedčlú
se nepowčxžliwč Dorotč, na wččnost odstčhowa:
né, křiwda, fdyž se zastúwú, že gťch swaU ne:

čťstotaU aneb nrpořúdnostj do hrobu zprowodi:
la. Dwč na hnťlaU zčmnčcč Umřely, gak gťž
ošncimeno. Desjtčletčx holčička dostala saUchoti:
ny, a na nč possla, že š babččkaU, nčxramnaU
sauchotčnč:řkaU, spčxwala, a od nj fe nakažila.
Gedno nesswwice Usmrlčly, neb nemaUdrč: mat:

ka, když se djtč ofypalo, do peřin ho zahraba:
la a nesnesiledlnč swělnťcč wotopčla, a pťwo ď
owčjm trUfem swařené do djlčte lčla, gak gj to

pohodnú poradila.
Gedno se w koljbce cUmlcm UdUsilo. Mčla
w zwka possetčlci malka, že když djtč hladem,
aneb pro ginaU potřebu do křťkUse dalo, chle:
ba nažwenkala, na sspčnawý kloc to wykydla,
fyrobem poltla, a pak stočené Ubožútkowť, aby
Umlklo, do bubččkh strčťla. CUmel wssak se do
chřlč:nU dosťal, a djlč se njm Udúwilo.

Když se Dorotč mUž rošstonal,
mdlobU pofaženého

genž pro

žalUdka ničeho řčxdně zažjli
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nemohl, tuť se domnjwala Uepowúžliwú osoba,
že důkaz fwé manželskč lč:sky a pečliwosti tjm
dúwú, když gemn přeš tU chwjli nčco na po„:
silnčnj nosila, lnť hrnec kčxwy š tUčnaU fmrta:
naU a š mastným rohljčkem; tUť knď prčeně,
na to sklenčcč silné kořalko. Snadno k Uhod:
nUtj, že tjm mnže fwébo dorazila.
Kdož Ubohý Tomč:š na fmrt gfa d.okrmen
š wezdegssjm se rozžrhnal, gediný fynek pozů:
stal, grnž bUdaUrně hospodčeťrm býtč mřl; že
wssak njm Uebnde, UhodnaUtč se dalo, neb bar:
wičky nemčl a stúle pokafslčxwal. Geho trč:prnj
nrprožťetrdlnci matka brzcr konec Udťlala, ačkoli
žcčla proti fwé wůli. Dala do mčdčného ko: x
tljčka, z něgž ch fesskrabčxn byl, a w němž se
mnoho zelčné rši, tak nazwaného krynsspčmU

Ufadilo, mléko waťčti; w swé wssak pomatrno:
sti zapomenula na mléko, gcnž w kotljku wy:
stydlo, zkeyslo a tjm krynsspúnem šgedowatčlo.
Když pak Dorota š chlapcem a š dčwečkaU to
mlčk“o snčdly, dostaly UkrUtné hrhzenj w stťr:
weich, a po nesnesitedlnúch bolestech gak wdowa

tak otrňwrný fynňčrk dUcha wopustily.
Womřelý Tomňssůw stalrk Qndřeg zdědil,
Ua hotowosti

wssak

nččrho

nrnassel,

ančž řčx:

dného núbytku, neb Dorota pro gegj nepořčldek
a neanprawnost wžniku mjtč nemohla. ou
TUť mčxte celau žprčan o tom, gak ncz
sřegnč fe tčm dwčma bratťjm pro gegčch man:
želky wedlo,

a přeil bwch od frdce, abyste QU:

dťegowu sprúwnan

hospodhni fobč ža přjklad
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wzala, toho wssak fe ssljtťla, čjm Dorota
mčxssowa fobě a

sanrdko!

domúcjm

sskodila.

To:

Llle ww,

stogjte wssechna zamysslenčl, a nemý:

ljm:li se, múte slzy w očjch.

Selka.
frdce padlo,

Co neytčžssj kčxmen mi to na
negfrm:lč tjm sama wčnna, že mi

tolčk dětj giž pomřelo, a sice tjm, že gfem se
k Učm o mnoho lépe, než ta UessťastnčxDorota
k swým, nrzachowala.
Dciwčcm z wdččnosti a
aUtrpnostč fwé býwalé chůwě U nčxš přichrňnčnj

a strawU, zač mi děti opatruge. Gest ale sta:
řrnka dUssnú, a mú nohy otewřené, a předce
gfem dowolčla, aby dčti š nj spčlwaly.
Faráť.
BUďtež trdy pro bUdaUcnosto:
patrUčgssj; nechte každé djtč pro febe spčcti, a
Uedowolte, aby se k starým, tjm ménč k chUra:
wúm položilo.
Nechte každodrnnč i w zčmě
mjsto prowčtratč, w ktrréxmž soeiwčxtr. Přede
wssjm ale na čistotU gděte, waimč pťjliš zanr:
dbanau, neb čisťota gcst polowic zdrawj.

Qddělenj dewatcnáctě.
G wrchnostcche

Zabolelo

frdce farčlřowi Weleslawťnowi,

když se dowčdčl,

že Lnleňš, geden z Ucymilcg:

ssjch gemU sanfedů, postonáwň, a že knčnm
dochčtšegjcj lékař o Uzdrawenj grho pochprge.

Šel ho tedy nawsstjwit.
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Farč:ř.

Pozdraw wňš Pčm Bůb, milý

Lukččssi!

LUkč:š.

Deyž to Pčm Bůh, abych grsstč

ofřúl, a gak swé hofpodčlřstwj, tak zwlčlsslč dU:
chownj swé zňležitosti w lepssj pořč:dek Uwéstč

mohl; žatjm ale staň se wůle PňUč! neb grdč:
né Bohu powčdomo, co mi che kU prospčchU
gest, smrt ččlč žiwobytj.
Farňř.
Mčxm ž toho potěssenj, že sč
lak důwčrnč do wůle Božj odewzdúwčtte, gak
též wčlš za to chwciljm,
lékařské hledale

že

gste zčchy pomocč

LUkr,eš. Cli lěkaře pro potřebU, nebo i
geg stwoččl Reywyšssj, prawj JešUxŽ Syrach.
(88, 1.) Ncbude:li lékaťowa pomoc na plat,
aspoň se mť pak wytýkatč nemůže, žrbych byl
črho zanrdbal, čjm by se potracené ždrawj bylo
mohlo nawrútiti.
Bllde:lč wssak platna, tjm
lépe pro mne, a rčxd tčch nčkolčk zlatých oželjm.

Farňř.

W dobrých rUkúch gste, a tčssjm

sr taU nadčgj, žr se žpůsobilému lékařowč :š po:
mocj Božj posslčstj, aby wúš Ua delssj čaš

nňm zachowal.
dlťw, a
nařjdj.

Genom bUďte rozkazň gcho br:

nčxležčtč Užjweyte,

cožkolč pro

weiš

.

Lukú š. Bhl bych wlastnjm Urdřjlelem a
oosselilrem, kdybych gcho rady nedbal; prolo
také wssecko, což lékař za dobré

Užmiwč:,

Ua

wlaš zachowčnoúm, a aUčinek toho Bobu do:
raučjm.
Farúť.
Tak mčx kťesťan smeysslrti a ge:
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dnatť, kdož Bčch na Učg nrduh dopUstj; a
přčxlbych,fanrdowé žde fhromúždčnj, abyste fo:
bč w lé pťjpadnosti rozssafného LUkčxssrza pťj:
klad wzalť.
LUkúš.
Grnom Ue ro tom, aby se do
nččrho dčxwali, seč gich pro tčlesnaU mdlobU
býlč Urmůžr,

gak se mť přťhodilo,

a žač Uonj

trpjm. Dčano tomU grst, co gsem dle přjslo:
wj, Nbrahama widěl, a pťrdce se okazalo žr
mi rošUmn Urzbýwa, nýbrž fe ho Urdostawa
Dowolil gfem pacholkowi, aby swé rodčče Ua
wsstjwil w čem gsrm prohlaUpčl an se to od
ložťtč mohlo Ua giný čaš, kdyžbychom přč ho:
spodúřstwj Ua pilno nrmřli.
DrUhčx hrUbssj
chwba byla, že gfem wůz U.ikladrm přeložil a
když fc koňUm do kopce Uechtčlo že gfrm zlostj
bičrm do nich pral po ktrrémž ztrýznřnj se zdč:
wočili, zkolrgr wyskočilč, amalo chybčlo, žrbo fe
byl wůz překoril, amne pod febaU rozdrtčl. Udr:
žel gfrm sice kčxcegjcjfr wůz, tjm wssak Uemjrným
namčxbčxnjm sobč wnitť Ubljžčl, pro ktrraUž wni:
třnj auhonU mi snad bržcr w chladUězrmi Ustrlau.

Farúř.

Na to, dčxPém Bůh, tak spě:

ssnč nrpieigde; maUdré gest to ale od wčxš, že Ua

fxnrt pamatUgrtr,

a kUj se, gak daufúm, po

křcstanskU pťčorangrtr,
abystrx wssecko w po:
řňdku ndčl, kdožby fe dostawila.
Těmto alr
fausrdům wasse Urbrzprčrnsiwj che snad ksrdci
gdr, Urž wňm famčmU, Lukňssi! Srdj zde za:
fnmssilj, zamyfslenj, a gediného slowa gsem po:
sud z ňst gcgich Ueslyssel.

ZBZ

Kassnar.

Mčxme owssem aUtrpnost nad

nesstčstjm nasscho mčlčbo sauseda,

nčco wssak

giného grst, co núm mysl kormantj a mržUté
né:š činj.

Farciť.

Smjm:li o tom wčdětč? kdo wj,

nemčxm:lč tolik sjly,

abych

ten

kúmen

Urcižky

odstrančl?
Damččxn.
Toho welebnú pčxn pťť ney:
lepssjm aUmnslU nedowede, aby nesnrsitedlné
bťemeno odegmUl, pod kterýmž zwlasstč mh Ubo:
zj sedlaci wšdychame, a gehožto tjže č sam Uaš
dUchownj pastýť ž častkn zkaUssj

Lukaš

Byla

prwé mezi nami řeč o

rozličnýcb dančcly, kteréž fe poddaným Ukladagj,
pťi čemž někteťj nepowčxžlťwř prohodčli, že bn o
nmoho lépe na swčtě bUlo, kdwby wrchnostč ko:
nec wžaly, genž tolikrrých poplatků a služcb od

poddam)ch pohledúwagj.
Farúr
S tčžkem naš LUkčxštomUto bU:
rččskénm prossplechtnmj přiswčdčil
LUkčxš
Leč bych ža mak powaženj nc:
mčl W žiwé paměti nlam, gak naš wclrbnú
pún wloni z kazatrlnťce k Upokogenj pťeswědččti
Usilowal, že swčtskč: wrchnost erx„chnutrdlnč
potřebna gest, a že by se tato zemť w pelrš

lotrowskaU promčnila,
na poťécdek nessla,

kdyby prčanj

wrchnost

a o weřegnaU bezpečnost se

aUččnliwč nestarala.

Melčchar.

Podlé měho zdúnj Uxohliby

lidé mrži srbaU brž wrchnosti wygednati, čebo
gim pro wrzdegssj sstčstj tťeba, a nepotťebowali
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by se pťedstawených bútč, a na gegich pohodlné

žiwobytj skládati.

Farňř.

Wy gsťe tomU dal! a dúwno

gfem nemolornčgssjho a blUdnčgssjho prossplrchlx
UUtj neslyssel, nad to wasse. Kdyby se lidem
Ua wůli nechalo, které dobroččnné Uspořúdčmj
se pro wsseobecně dobré Uwéstč, a kterýmč pro;
stťrdky se w aUčťnliwost pťiwésti mč:, do sko:
némj fwěla by se Uefhodli.

Melčchar.

Mnjm, kdyby fe lidé maU:

dřj a rožssafnj w radU potčchli nu

Farč:ř.
silowal,

Tedy by každý tjm proraziti U:

co fe gemU ncylepssj a neyUžčtečUčgssj

býlč zdá, tťebaš by to gčným na sskodU bylo.

u

Kolik hlaw, tolťk smyslů, znj sťarčpťjslowj,

a odtUd pochňzj we fwčtč tolikeré nedorozUmčnj

a rozpolčenj.
LUkčxš.

PamatUgte

se, kolikrúte gsmc fe

w chchtč do hromady fesslč, gakého tU bylo kťč:
kU a hassteřenj až do serwémj, kdnž se o to ge;

dnalo, aby se daremné cesty sprawilh.
Farňť.
Y byli bychom bežpochybnč po:
fud w nebežpečenstwj, že Ua cestč waz frazjmc,
o konč a o wůž přigdeme, kdyby se obcina wň:
lč bylo nechalo, kudy cesta gjti, a gale se dčlalč
mú, aby byla k potřebč.
LUlečxš. Staré hrdelnj woznice Uedali fe

bež nesmjrných aUtrat fprawiti, a žúdný swoliti
nechtěl, aby cesta přeš geho pole ssla.u

Farčxř.

Yž slawný aUřad do toho wkroe

čil, cesťU wymčřťl, a

přjsným

trestem tčm po:
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brozťl, genž by tomU Užitečnémll podnčkmltj
překěxžkndělati se opowúžčlč, a pracj gčm wy:
kúzaných pťi dčlčxnj cest řúdnč neodbýwalč.
LUkčxš. N nynj múme silnčcč, po kterčž
š dwognčxsobnjm nňkladem o mnoho lehčrgč a
bezpečnčgč gedeme, Uež ǧčnda pťeš ty propastč.

Farúř.

Y tak by to bylo na wlaš pťč

gťných Ufpořčxdúnjch k wsseobecnčmU dobrému
smčťUgjcjch, kU pťjkladU: přč stawenj kostelů,

farUjch domů, sskol, obecných seypek a t. d.;
kdyby se čekalo, až se obec na to Umluwj a
se prohlúsj,
čjm pťčspčtč hodlčx. Mčxlo by se
wčrU co Užitečného w skUtek uwedlo, kdyby
wrchnost nenaťjdčla, co fe stčxti mč:, a neroz:
wrhla, čjm kdo z osadnjků přčspětč musj, chtčg
neb Uechtčg.

LUkúš.

Nokowalo by se o tom; mUohý

by rozumem swým plýtwal, a kdyby Uěčjmpřť:
spčtč měl, hned by se tomU zprotčwčl, a Ua gč:
ného to Uwrcč Usilowal: gak se to obyčeqnč pťč
nassjch hromadúch stúwěl, když se na nčco, obci
Užčtečného, dobrowolně Usnéstč mčxme, Ueb tjm
se podpal dciwčx k húdkčxm a rozbrogům, a Ue
tak honem fe co kU koncč Uwede.

Farciř.
TomU w cestu wkkočj wrchnost,
když sama po zralém dúležitostj tčch powčxžer
Určj, co powčnnostj gednoho každého gcst.
LUkeiš.
Uččntl gsem faUsedy Ua to po:
šorlčwé, co gsem sobč z kéežanj pamatowal,
že
bncd od poččxtkU swčta wrchnostč byly, ancb
pťedstawenj pod ǧakýmkoli Uúzwem, bUď krčxlo:
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wé, saudcowé, wůdcowé, starssj w nňrodu; a
žc ner we swčtč ančmezi dčwochy núrodu k Ua:
lezenj, u něhožby wrchnosti Učgaké Uebylo.

Farúř.

GakaU gste si zúwjrku ztéto,

letopčsy wssech núrodů polwrzené Urawdy Učinťl?
LUkčxš. TU snadnaU, gcnž se sama po:

dňwú, že wrchnost eryhnmedlnč
Užčtečna býti musi,

potťebUač

sicby se wůbrc mezi wssenřj

Uč:rody neUstanwowala.

Farúř.

Potřebnost prčanj

wrchnosti

protť nadčxnj něčrod francauzskú za Uassich časů
na gewo dal, když krňle swébo Usmrtčw a aU:
řednjky geho z wlastč wypudčw, hned sobč před:
siawených U wčtssjm počtU Uadčlal, a pak te:
prw pod gegčchželezným žržlem kxolestnčwzdychal.

Lukúš.

Dle

mého

fprostého

rozUmU

mohl by se každý fedlúk fčxm w swém přjbytkU

o potřebnosič prčanj wrchnostč přeswčdčťtť. Neb
gestlč súm čelúdcc a djtlecim, co se stňti aneb za:
Urchati mčl, nenaťjdj, a stalo:li se to, Urdohljžj;
aneb gesilč kdo giný gménem geho sprúwu
domu geho na srbe Uebéře: tedy strhne fe ne:
pořčxdek a zntatrk w domč, čjmž hospodčxřstwj

hynanti mUsj.
Farčxř.
Co by se tedy w celém krčxlow:
stwj stalo, kdhby žčldného nebplo, kdoby Uad
pořňdkem a wsseobecnau bezpečnostj bděl, atčxch
Uepokogných hlaw na Ušdě nedržel, geUžby r.idč
různčce ztropily,

aby

z cťžjch mozolů pohodlnčx

trč:wťtt mobly?
Luleňš. Múme wogska w hognostť, ǧsau
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straže wystawené pro bezpečnost, a drabowé stj
hagj každého russčtelrdomacjho pokoge, apsedce
nenj wěc neslýchana, že fe laupež stala, wražda
spčxchala. Co by se teprwa stalo, když by tčch
obranců a strňžců anč wrchnostč nebylo, genžby
sr tomu š polapenjm a potrestčmjm tčch sskčxdců

na odpor nepostawila?
Farciř.
Pak bychom žúdný ani okamže:
nj š swým gmčnjm i žiwobytjm bezpečni ne:
bylť, a nasse mčlň wlast přewrhla by se w pe:
leš lotrowskau, w kteréž by se nexšrawosťi pú:
chaly, gako nčkdy w Sodomě a Gomoťe.
K tomu powěcžčti slussj, kdoby si to na starost
wžal, kdyřy wrchnost schcižela, aby se sskoly za:
ložily, a na nčch se způsobnj uččtelé Ustanowili,
od nichž by se mlňdež učila, gak se w stawU
duchownjm, lékařském, prčxwuickém, a w giných
wznrssenúch a dotřebných stawjch zachowati mú,

aby kwsseobecnému dobrému pťispčla?uKdo:
by něeš húgil a zachrcinil, kdyžby nčkterý núrod
po laupeži dwchtčwú na nňš se wyřjtil, a š
neimi nepřňlelsky naklčxdal, kdwbw nebylowňdcčl,
ktrřjž by nařjšrnjm swým Uspořúdalč, gakbn fe
nrpřňtelčxm odolatť, čjm bw se nebezpečenstwj
žapudstč dalo? uu Nrpowstal:lťby w zemč hlad
a mor, kdyby wrchnost, kdnž Ueaurodnei léta
nastanau, lčchweičeůmnezabrňnila,
občlj ze zemč
wywcižetť, a kdyťxo se o potřebnau potrawu ž

aurodnčgssjch kraqčn nepostarala?

u

Nrwjm,

fdy bych U konce byl a musil bych opakowatč,
co gsem na kazanj pťednesl, když gfem wčUUna
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pamčť Uwécdčl, zač dobrotťwénm řjzenj zemské:
mU dčkowatč mčxme, a kolikeré nesslěsřj by nňm
ze wssech stran hrozilo, kdyby odbogným žbaUře:

njm bežwlúda U núš nastala, od kterého ne:
sstěstj núš š pomocj Božj bedlišďú wrchnost
chrčmj.

LUkciš.
Naděgi bycb se pod zemj widčl,
nežli bych podobného nepořúde a těch hane;
bnostj swědkem bwl, kteréž se obyčegnč pé:chagj,

když poplerenj poddanj wrchnostč swé powinnaU
poslUssnost wypowjdagj.

Farúť.

N tjm se ne genom protč wrch:

nostč fwčtské, Uýbrž i samélUU BohU na odpor

stawj; neboť nenj mocnosii, nežlč od Boha:
protož kdož se protiwjmocnosti, (t: g. wrchnosti)

Božjnm zřjzenj se protiwj, (k ij.

13, 2.)

gak žastč:wčx aposstol Púwř.

Sedlňk

Suk.

owssem odporowars.

PjsmU sroatému Uelze
Gú ale toho ždcinj gfem,

že wrchnostť od lťdj pochúzcgj,

Ustanongj.
Farúť.

Ueb se od

lidj

Gať to dofúžete?

SUk. Mnobý nécrod súm sobč swěho pa:
Uownjka woljwal, a až posUd w nťkterých kra:
gťnčxchwolj. Gako za starých časů nčxrod Jsra:

elský na dústognost krcilowskau powýssil SaUla
a po nčm Dawťda; nebo gako sami nassj přcd:
kowé w léto české šemi,

nočnj Nmeričané
wssak wlúda

nad

a za nassjch časů půl:
a ginj nčxrodowé. uu Geli
kragťnazU Ueb řjssj dčdičnčx,

předce od lidj mocnost fwaU tnci; Ueb Umjra:

Z29
gjcj wlčxdař odcwzděcwčx swé prúwo syUowiaUeb

neyblčžssij prijznčmU,

a že odcwždawagjcj

anhý člowčk gest: Uastupnjk swaU mocnost to:
liko od člowčka, a Ue od Boha ma.
Farčxť.
Této Učxmitky bych od wúš,
SUkU! nrbyl očekčxwal.
LUkňš.
Ncmei fe alr čjm pyssnčti, neb
snadně fr dčx wywrcititi, co zde Ua lewap pro:
hodil.
Farčxť.
N gak mU, LUkaissi! z blUdU po:

múžete?
Lukciš.
Qwssem, kdyby UčUUSUk dokčx:
žati Utohl, žc Pčm Bůh tohoto swčta sobč ne:
wssjměc, že pokolenj

lidské sobč samčmU žůsta:

wil, a že chm wssecko gcdnosteǧné, dobře:li
aneb zleli se lčdent Ua ch:i wcde, gak Učktrřj
bohaprazdnj mUdrlantowé zastňwati se nestydě:
li:

tUť bycb owsscm Sukowč

že každé Uspoiadanj

pičswčdččti UUUll,

na okrfslfu swčta, dobro:

činnč gak zčxbUbné, panze lidské gcst. Křyž
wssak powúžjn:e, co žxgrwrnéc prawka naproti

tomU blasa, šr totiž wssclťké dan wýborné,
každý dar dokonalýš
hUry gcst šstupUǧjcj od

the fwčtel; (Jaf

1,17)

že fe žúdnň i ta

nrmnenssj Uromčna wc swčlč nestanc, ktrrčxž by

wssewčdaUrij

Řjdčtclj tohoto swčta nňlcžilč

žnčmla nebyla. Llno gcstli ani gedrn wrabec
nenj w zapomcUUtj pixed Bobem, aqestli wla:
fowé Uassť wssčckUč sečteni gsaU, a žadný

z njch

bez dopnsstřUj Božjbo nrspadnc: (LUk 12, 6)
da:lť sc grnom pomysllti bcz raUhanj, žeby ono
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důležčté Uspoťčxdélnj we swčtě, aby wrchnostč a

od Boha

swětem dle fwé maUdrosti wládnaU:

cjho nepochčxželo?

Farňř.
Dobře mčltc, Lukčxssi!a SUkowi
přčpomenauti mUsjm, že nňrod Jsrarlský fňm
sobě krále newywolčl, nýbrž proroka SamUele,
Ueypřcdněgssjbo swého saudcr, požadal abh ten
nčkoho ža krale Ustanowčl. b Ze wůle Božj
w tom gest, aby wrchnost nad poddanými
wlčxdla, ž toho se poznati

dú, že toto Uspořč::

dúnj od počútku swčta až do téro doby trwň
a trwati bUde až do sionúnj swěta. Nno děc
se snadnč prorokowatč, že kdyby se tento přčro:
zený pořňdek erssil,

žeby swčt ťxrzcekoncc swňg

wzal.

Lukčtš.

To

swúm spsostým rozumem

chňočxm, ncb by w;nikla

a wždy bňře sc rozmčx:

hala zmatenťce; silný slabssjho bU potlačowal,
a bylo bo gako za prawčdlo: kdo š koho, ten
toho; kcyžby nebnla wrchnost, Božj slUžebnjk
a mstčtel zUťčwý nad tjm, kdož žlé čťnj, gak

prawj cwosstol (k Řjm

18, 4)

Suk
Nčxzda se mč, žeby se to 8 leto:
pťfy srownčxwalo, a tomU prawda bylo, žcbn
se hncd od počatkU swčta wrchnostť bhly na
chazeln Pozděgi teprw, když sr pokolenj lidskr
rožmnožčlo, arozlččnj narodowé powstalč, tcn
aneb oncn Udatnú kxogownjk za wůdce se ww:
wolil, aneb we wlňdu swých kraganů mocnč
se wetřel.

F a r ú ř. WyrozUmjwčxte:lislowrm wrchnostť:
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cjsaťe, krčxle, knjžata, hrabata;
a od nťch Ustanowené aUřady:
bťe mňte, žr na začč:tkU swčta
lo. Ge:li ale wrchnostj, kdož
prčxwo mň,

držjte:lč panstwj
tUť owssrm do:
wrchnostj nrby:
ť gčným moc a

a donUtitč gťch může, aby se wůlj

geho sprawowali: byl hned Ndam wrchnostj,
gakožto hlawa swé rodiny, a taU byli arciotco:
wé, magjce rodinU a čeleď sobč poddanaU.
LUkčxš. Pro mne gest nrylepssi důkaz k
pťeswčdčenj, že každčl wrchnost od Boha pochčx:
Zj, a geho tak ťka mjstodržjcj na zcmigest, ono
pamčtč hodné wyťknmj Ježjssowo, když Pilú:
lowi odpowčdčl: Nemčl byš protč mnč moci
žčxdné, kdyby tobč Uebpla dčxna š hůry. (Jan

19, 11.)
Farúť.

Gak sobč to wyklčcdňtee?

LUkčxš. Saudjm takto: Gestlč Spasitel
nčxš prawj o Pilúsows, grnž byl poban a wlčc:
dař nesprawrdliwý, že moc geho, kteraUžto w
JUdstwU wlčxdne, od Boha ď nebrš propůgčena
grst: čjm wčtssjm prňwem může se to o nassj
fřesťanské wrchuostť ťjci, že mocj od Boha gj
swčřenaU nad neimi panugee?
Farňř.
Dobře mčxte, a mcime gj býti
poddúnť netolťko pro hnčw, (ze strachU po:
msty pro nrposlUssnost) nýbrž pro swčdomj,
abychom Boha ncUrazťlť, genž wrchnost Usta;
nowdťl, a tjm swčdomj fwého neposskwrnils.

(k ij.

13, 5.)

SUk.
Nelze owssem žapixjti, že wrchnosti
w mnohé přjpadnosti potťrbné i Užťtečné gsaU,
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x a žeby se člowťk protť BohU, proti wsscobrrné:
mU dobrému, i proti sobč saměmU prohřessčl,
kdyby protč wrchnosti odbognicky oowstal, a na
ersser
gegj moci dorčxžel. Gedčné to grst k
pťčmj, aby

Ua Učxš, mčlme:lč k nj leeaskUa wňž:

Uost mjtč, a š chutj gj poslussnč býtč, takowých
bťemen UeUklcidala, pod kterýmčž člowěk sobč

;aufatč může.
Farčxř.

Qwssem, ge:lč chanlostiwý, rož:
mažlený a ducha fťesťaslfťěho prňzden.

Melčchar.
Um,

Welrbný pcin mú š to rož:

a přiswědčj, gfa

toho swědkcm, že sedleik

gest přrtěžkými bťemeny fewřen.

deyl:li

pčx:

nům robotUj préecť, ro kterémž čafe swaU wla:

stnj žanedbati, aneb bčžnč poprawťti mohl, ne:
wj, k čemu dřjwe sail:nauti, aby mčl čjm wý:
bčrčjho Upokogiti, a co w potU twčxťč pracnč
wydobol, ne wždy stačj na uchoramelxjtěchmno:

honé.sobnjch dan

Suk.

a rozlččných poplatků.

Proto také prawjm, žeby blaže Ua

swčtč bylo, kdyby ǧen danč pťcstalh.
Farčař. Meyljte se, a že fkurečnč a bru:
bč Ua omle gste, dančxm wúš pťeswčedčiti.exu

Dneš ale ktomu čan Uer, neb mčxm nčco
důležitébo na prcici, a proto se šwňmi rozlau:
ččtč mejm.
Přňl bych wssak, abyste žeytra o
tčchto dobňcb se zde fesslť, a pak wysťaUmúme,
gelč slUssnú a sprawedliwai wřc, kdpž wrchnost
daně Uflčxd.i, gčch i nwcnč wybjrei. uu S Bo:
hem, sanedč! uu N wčnn, Lukňssč, rač Pčm
Búh žtraceného zdrawj Udčlčtč.

ZZZ

Qddělenj dwadcútě.
G danjch.

Farňř.

Rožlččné šamčstnňnj nme žaba:

wilo, a proto gsem se dřjwe Upr.izdniti a wúš

spolek dřjwe ansstjwiti

nemohl.

Nrmeyljm:

li fe, nňš milý nednžiwec lépe fe nachňzj?
LUkňš.
Chwěcla BohU! znamrnčxm přj:
gemnč oblchčrnj, nrb po tom od lékaře nařjze:
ném oblelécdúnj necjtjm tak Ugjmawé bolesti w
beřr.ich, a přrspal gsem minUlaU Uoc dosti po:
koǧnč.

Faréeč.

Meim z toho gčsstěnj wasscho sr:
neb Uer.idč bychom wčxš žtratili.
Lnkécš. J gčxBoha z toho welebjm, že
mč Umenssrnj wnitřnjch bolestj milostčwě popřeil;
nad tjm se ale mržjm, že ždc faUscdowé še
Uman je wadj, proč gim odporUgi, a š nimč
drčUaU radost,

Uklčxdčmj rožlťčných danj za wčc nrsprawedlť:
waU i UkrUtnaU prohlčxsitč fe zdreihčcm.

Melichar.

Grnom na UčxšUežalngte, a

nčxš za bUťiče nendúweytr.

Farúř.

deoǧnčctwjm

a bUřččstwjm
to,

wťrn, žapéxchčx,když poddanj to tUpj, co wrch:
Uost za potřebné Užnala, a když gč z nesprawe:
dlnostt č UkrUtnosti win, čjmž se dUch nrspoko:

9erstť rožnřcUgr, a wrchnostina ctč a weižnosti
UbližUgr.
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SUk.

Neračte se Uad ljm horssrtč, když

roespolek o něčem rožprawjme tak, gak nč:m Ua
srdci gesť; wždyť pak pťč tom na zbanřenj aneb
nassj wrchnosti se zprotčwenj aUč pomyfslenj ne:

mame.

Farúř.

Chraň wč:š Pčm Bůh

od po:

dobné hrožné myfsléUkU, kterúž by wěcš do Uey:
wětssjho Uesslěstj Uwalčla, kdybyste gi w skUtek
Uwésti se opowúžili. Yle i to wúm ža žlé mčxm,
že při swém přč:telském segjtj Ua wrchnosť Ua:
ťjkúte.

Melichar.

Cjtj člowčk oblehčenj swě

tčžkosti, když fobě pťed nčkým posťčžowati může.

Farciř.

W mUohých přjpadnostech, pťť:

ansstjm,
zwlčxssť když nčxš Uezawčnčné ne:
sstřstj poskčl, aUeb se núm křiwda dčge. W těto
wssak přjpadnosti,
když nefpokogeUec o wrch:
Uost fwaU, že danj Uaň Uklúdč:, nectně sobě
prosťořekaU hubU Utjrčx, žúdného oblehčenj sobě
neobgednú, nýbrž oleg do ohnč lege, a zlé hor:
ssjm dčlčl. Co tjm wymůžete, když na wrchnost

bubugrte?

Zdalťž pak wrchnost daně Umenssj,

a k wúm se laskawěgť zachowú? u

Ner:li

k

obúwňnj, že dowj:li fe, gakých potUpUých a Urúž:
liwých řečj sobě protť Uj dowolugrse,
ljm se:
meno nefpokogrnostč rozfjwč:le, podpal k zban:
ťenj, ačkoli proti nadčmj, dúwúte, že Ua wčxš

trrstrm giným k wýstraze dokročj?
SUk.
Toho neymenssjho zlého proti Uassj
wrchnosti neobmeyfsljm, a kdyby fe něgaké po:
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zdwčženj proti nassemU žemč pčxnU snowalo,
aneb snad wypuklo, sčxm bych fr zbranč chopčl,
a těch odbognjků wnitřnj pokog russjcjch stjhati
pomčxhal, a prčwa na potrestčxnj odewzdati ne:
messkal.

Mclčchar.

Gč: bych rolasťnjho bratra,

ačkolč ho srdečnč rč:d mč:m,

U wrchnosťť Udal,

kdyby w nčgakém spiknutj proti nj djl mčl.
Ze ale před welebným pcinem swobodnč mlU:
witč, a tak se wďgeidřitč fmjme, gak nč:m na
srdcč gest, nemagjcj gakého Udčxnj sr obňwatč,
proto zoťjma powjm, že se mč to nesprawedl:
nosťj býtč zdú, když tolčk tťsjců, ba tolčk milčonů

lidj na gcdnobo člowřka se sklúdati mci, aby se
pohodlnč w tčlefných rozkossjch kochatč mohl.

Farčxř.
Qprawdu:lč to powjdúte čili
žertem? Snadlč gste i wy Melichare! toho po:
ssetilého ždčxnj, gako mnozj nepowúžlčwj zpro:
sťúčkowé, že núš stať pcin wsseckno to, co se
gménem danj a gťných poplatků od poddaných
odwúdj, do kapsy swé šhrabuge, a že mage to5
lik penčz Ua utrúcenj w rozkossjch oplýwéc, a
samých kratochwjlj požjwčxe?
Lukúš.
Wždw se do smjchU dčxm, když
podobné tčtěrné prossplechtnutj zaslechnn, genž
tak důwodné gest, gak mé zdčxnj za dětťnských
ler, ledož mezi mimč dětmi o tom řcč byla, ga:
kau asi postel papež mčc.

Farč:ř. Gak pak gsťe si gč wyobrazowal.
Luleai š. Zastúwal nčkterý žchlapců, žeby
oapežowú postel že samého hedwúbj byla; gú
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ale chtč důwtčpněgssjm býti,

prohodil gsrm,

že

Swatého otce postel zryzjho zlata, drahými ka:
meny a perlami posčxzena gest.
Y skUtečně
ostatnj chlapci mťza wyhranaU dalť, a zdčmj mé
za Ueypodobněgssj k prawdč prohlčxsilť.

Farčxř.
WěrU to ksmjchU gest, a sspa!:
nčby sobč Swatý otec na podobné stkwostné po:
stelč pohowčl. Ybychom alc Ua to přisslťx,očemž
prwé ťeč byla: mohU wúš sausrde! Ubezpečitč,
žc nňš Zemč pčxn té neymenssj ččxstkyztěch pod

gménem danj odwedrných penřz pro swau po:
třebu podržj,

a k swémU pohodlj obrčxtj.

Mrlťchar.

Kam pak to ostatnj pťigde?

Farčxř.
Na mždy a wyžčwenj rozličných
auředlnjků a slUžeijků dUchownjho č swětského
a wogrnského stawU, gak též na šaloženj a za:
chowňnj rozmanitých ústawů pro wsseobecné do:
bré zsejzených, o nicbžbo bylo mnoho
datč, kdyby k tolml čaš stačil.

Melčchar.

Zdčx sc mi,

co Uowj:

žc Uňš Zemč

pčm tčch aUřrdnjků a slUžeijků
až přeš po:
tsxebu žčwj. Nenj tomU dňwno, co gsem U krag,
ského anťadu byl, a oči Ua to wywalťl, gak se
tam wssc auřednjky, pjsařč a sluhami hemžčlo.

Farčxř.

che

bystr fe tomu podťwil,

kdybyste tam kancelčxťc prossel, kde řjženj zemské
fwé sjdlo žarazilo.
N pťedre wssech tčch gako
nefčjslnúch osob gest zapotřebj.

Lukéxš. Wy Melčcharr! mňte o gednan
wčtssj statrk, a proto o mnoho chc čelúdfy ži:
wjte, a nňdrnnjkčl do prčxce nagjmúte nežli gň.
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Newysmal ďyste sr mi, kdybnch fe tjm honosil,
epťč menssjm počtu čeledjnů a nadennjků ho:
spodaťstwj fwé řjdjm?

Mrlťchar.

Krútkě wlasy brzcr se ščesagj;

bylaby mč: odpowčd.

Luleaš.
Domnjwam se, že byste si tčch
žnamenitých weyloh na wyžčwenj a wyplacenj
tolika nagatých dčlnjků Uspoťiti mohl kdybyste
loliko še swaU rodčnau
prawťti hledč!l.

hospodařskaU

prčxcčpo:

Melčchar.
BUď ssasskUgete,aneb ze mne
rozum wytahuǧele. Yčkoli núš čtrmicte každo:
dennč stůl žasedú, pťedce nestačjme prúcč odo:
lati, když žně Uastanau, a powdččen tomu býtč
musjm, když koho za slussný plat ku Uomocč
Uagmauti mohU.

Farúř.

Dědťčné mocnúťstwj Nakauské

gest způfob nesmjrného hospodčxřstwj Uassemu
mocnciřowč nčxležegjcj. PaUhý rozUm dčxwú, a
wasse wlastnj zkussenost wčxš, Mclčchare! o tom
přeswřdčuge, že hofpodčxř, mčxli weliký weyse:
wek, sčxm wsse poprawťli Uemůže, byťbh sebr
pilnčgssj byl; a že nčrsledownč nč:š ijať pčxn,
genž tolťk kraǧin rošleblúch pod swau wlúdau
mčx, a fúm wsse přehlédnautč a obstaratč nemú:

že, eryhnutedlně

žpůsobilých pomocnjků potře:

buge, na kleréžby č.istku„fwých pťehogných sta:
rostj přeložil, a kteťjby mu celé mocnčxřstwj w

dobrém poťadleu šachowali pomabali

Lukaš

Šťastnau nahodau dostala se

mi kniha ke čtenj, žkteréž gsrm se š užasnmjm
!jšeellxslexwiuu

1 5

ZJŽ
přefwčdčil, že zcxměPčm nňš až pťjlťš Umol,w
na starostt mú, a že fe skutečnč za ssťastného
poklčxdati mohU, když powňžjm, že se mč tak
tčxžkého břemrna neUložilo.

SUk.

J

toť gest kfmjchU! uu Snadli

nčxš Lukúš momú:n a slawným panownjkem býli
a obtjžné břemrno poklčxdčt?

Lukňš.

Poklúdúm,

kdož na pamčti

staratimej,

a wssjm prciwem,

mcecm, co wsseckUo mocnňč ob:

aby fe o Učm w prawdč řjci smčlo,

f;e gest pečlčwým otcrm swých poddaných,
bež pochlebowčxnj núš laskawý zeme Pún

Farňř

čjmž
gest.

Co pak asi dlr wassrho zdčmj,

aneo dlr domnřnj onoho spčsowarrle mocnař na
starosti mae?
LUkaš. Gest toho hognč, ba wrchowatě,
a“; fe tobo člowčk zbro;j. u Hlawnj péči mei
oorawdowý mocmiť gak o intčxnj tak o že:
ančtřnj pokog, o pořúdek w žemjch wlúdř gebo
od Boba mU swčřených.
Farciř.
Co tjm wnčtřnjm pokogem a
pořúdkrm wwrošmnjwcite? fUadlč swčdomj čisté
a Upokogené?
LUkčxš.
Q to fe mocnciř rownč gako
každ
ý kresťan starati musj, chceli gak ždr, tak
na onom swětč ssťastnúm bnti. Mnjm wssak
tjm inrřUjm pofogem zrmě PčmU nassemU Ua
srdci ležjcjm wwnafnaženj o to, aby každdš arbo
Poddaxtý š swúm žiwobytjm, tčxlem, zdramjm
gměnjm a ctj w bezprčnosič byl, a prolo kažřU
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ǧčným na wýstrahU se potresťal, kdoby fe tUto
weťegnan bežpcčnost rUssiti opowúžčl.

be

ale dobré mrawy,

na kterýchž we:

šdegssj i wččnč sstčstjžciležj, wznik mčly, starč: fe
mocnňť o wychowčmj, důkladné wyUčenj a wzdč:
lanj swých poddaných, ku kterémuž cjlč sskoly za:
klúdai, Učxčtrleustanowuge, dohljžčrele, genžby na

nezbcdné, pohorssenj tropjcj poddané pozorliwé
oko mčxlč, a gčch k trestU

potčchli.

N že U poddaných chwalčtebných mrawů
daufati nelzc, gsaUli prawého Ucidoženstwj prč::
ždni: pročež cjsař pňn předewssjm o to pečnge,
aby se poddanj zgeweným prawdeim naUččli, a
dle Uich pokračowalč.

Farčtř.

ano

swaU otcowskau pečliwost

o rozssjřčnj prawé nčxbožnosti cjfař Pčm nc gc:
Uom tjm na gewo dúwčx, že dUchowenstwU na
srdce klade, gak swýcb swatých zé:wažků pilno

býti a na wčnicč Pčmě neUnawenč pracowati
mú: núbrž že fcim še swau rodinau wúbjcjm
ǧcst pťjkladem wrach mibožnosti.

Nťelčchar.

Nčco prw Lukúš powjdal o

iewnitťnjm gakémsi ookogč a pořčxřkn, gegžmoc:
Učxťna starostč prý mň; co se ale tjm mjnj,
nrchúpúm.
Farélř.
Dčxm za něg odpowčd, aby sobč
nmohým mluwcnjm nrubljžťl. un Nenj nčc ne:
slúchanébo, žc ten aneb onen wlčldať dychrčwý
po swčtské slúwě, a rozssjřenj swé řjsse woǧnn
š ginúm wlňdařem žačne, a do geho kragťn

erřčltelský wpúd Učinj. w

Yby lcdo obywarclé
lZše

340
dědičných rakaUských zemj přrd podobnýmť ne:
pťútelskými wpčcdy bogowUých saUsrdů zachrú:
nčni bylč, Ueb aspoň gim lépr odolati mohli:
žiwj a ssatj stať
Uécš znameUčtý počet rožlič:
Uédo wogska, aby hnrd k obraně pohotowč bylo,
kdnbo

který

z mocUčxřů Uěco Uepřútelského ob:

mepsslcl. uu Za taU přjčanU se Ua hrančcjch
twrzr a w kragjch pewnosti zaklč:dagj, aneb
dřjwe založené w dobrém stawu fe žachowú:
wagj, aby fe tjm lépe nepřútelům odpor Uččniti
mohl. Laskawý wssak mocnúť nč:š, grnž gsa
pokoǧe mčlownjk, blaženost fwau w otcowsťém
řjšer

swých dčdččných zemj zaklčxdč:,Ue rak wog:

skem fwým udatným,

gako přútrlskýmč swazky

š saUscdskými mocnčxřč zewnitřnj

pokog zacho:

wati sr wynasnažuge.
Lukčxš.
Kdo mčx grn za mčck powúžrnj,
snadnč Ul)odnč, že chowúnj tolikerého wogska,
erwnčxnj a zúsobenj tčch twržj nčco prněz kaž:
doročxně zpotřrbUge. Odkudby ge ale mocnčxť
wžal, když by se Uloženúmč daněmč neschč:zrlč?
Farňť.
LečbU gemU penjze, gako nřkdo
Jsraclčtům Ua pausstť manna Ž nebeš prssely.
.Žk tomu přčpomrnami mUsjm, že wogsko se:
st.iwei na wčtssjm djle zweUkowských fynkčl, gr:
gčchž rodičr Urbo přijžnj daUě odwúdťgj.
LUkčwš. N proto zaprawugjcr danč, tak
řka Ua to se sklčxdúmr, aby nassi sr,mkowé a
krewnj přčxtelé na wogně potťebný oblek, žbraňǧ

drnnj plat, tak nažwaný žold mčlč, a ostatnjml
potřrbamč opatřenť dylč.

341
SUk.
Co asi peněz padne na wogenské
weystawnostť, tak nazwané kasč:rny, nemornčce,
prachč:rny, skladnťce, na dčlostřelstwo, na koň:
stwo, na zawazadla, a na giné wogcnské

wčcť! u
Farčxř.

Samť tedy nahljžjte, že wogsko

za rok hrňzU peněz zpotťchge,
leleréž alc po
drobných čústkúch ktčm se nawracUgj, genž
daUě dlatj.

Mclichar.
TomU nerozUmjm.
LUkčxš. Mjnj tjm welebný pán,

nemý:

ljmli se, že když pro wogsko koně, howčzj do:
bylek, wlmx, pťjzť, plč:tno a giné wčcč pro wo:
genskaU potťebU prodčlwčxme, že sr nňm w štr:
žených peUčzjch zaprawené danč š aUroky na:
wracUgj.
x Farčlť. NenjlťlomU skUtečnčtak? K tomU
powňžčtť slUssj, že wogsko m!nj to gediné, ktrréž

zemč Pěm na starostč mú. u

Ne o mnoho

menssjch autrat Uadčlagj ťjženj žemskémU silnicc,
mosty přeš řeky a propastč, pťjstawy, hreize
protč praUdům, possty, a gťnčxUspořňdúnj kbez:

pečnostť a pohodlj poddaných slaUžjcj. n

Ne:

byl bych dncš řečj swaU U konre, kdybnch wn:
prawowitť mčl, co šemč pčm nčxš Uaklňdčx na
wyžťwenj dUchowenstwa gak swčtského tak řehol:
njho, na Uččtelstroo we wysokých č nčžssjch ssko:
lč!ch na chudé žúky k wyšssjm stawům se přť:

prangjcj,
ústawy
řugjcj.

Ua kostely a sskoly, i na rozlččné
k dobrémU wesskerémU obecenstwa smě:
To zrale powčxžjce, dťwitč se mUsjme,
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gak k tomU wssemu přjgmy, dančmč fe od cj:
sařských pokladnic prhsstjrj stačj, a wčrssjchdanj
na zaprawenj těch wcoloh se neuklcidčx.

LUkúš.
gfme

Ze to ne wždy stačj, důkaz

mělč zwlčxsstě w

čaš

autratných

wčxlele,

neb laskawý země Pčxn, gak gfem se loho wno:
winčxch dočetl, aby poddaných neobtěžowal, buď
w swých zemjch buď w cižinč se dlUžil, aby se
Uadobyčegnčc wydúnj zaprawčla.
SUk. Mčxme Ua tom nčxm Uloženém bře:
menť dostč co Uěsti, diw že člowčk pod njm
nepadne.

Farúť.

Rahljžjm, že lo mnohémU saU:

sedowč wrchowatč starosti nadělú, když o to
UsilUge, aby weybřrčjmn rozličnúch danj a bernj
ro čaš a Uúležťtčprúw byl; že se ale přeš potťebU

poddaným

nruklcidú, giž se z todo,

Lufčxš prohodil,

co nynj

z čcistky poznatť dčx, že zemč

Pún dluhy dělú, aby Ua poddané nakroččti nr:
musil.
LUkčxš.
Neměl bych wčxm sausedowé za
zlé, když na danč hUbUgele, kdhbychom mU
poddanj cjsaťe rakaUskčho ti gedinj byli, genž
daně odwaiděti mUsegj. Dočell gsčm se wssak,
a od mnohých swěrrm pUtUgjcjch gsrm se do:
wědčl,

že to w giných kragčnúch za mčxk lépe

nenj, ano že se o mnohem che gménem danj
odweidj, a přjsnč šhčmj. u Tak k. p. Nngli:
čané honofj se še swaU swobodaU, a so proso,
že mocnčxťowa wlúda o nčco obmrzenčǧssj gest,
za to ale mčxlo kterčx wčc gest, z njžby danč
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olatčti nemusili; ba fobč ž toho oofmčch dčlagj,
že bez platu tolčko powčlřjdo sebe lčckarč smčgj.
Farčxť.
Sčxm qsem Ua wlastnj Ussč od
cizčncň dčdičné rakauské žemě proǧjždčgjrjch sly:
ssel, že se obowatelé lčchto zemj U přirownčmj
kginým
za ssťastné poklččdatč mohaUd, a žrby
newřččnjci bylč, koyby si roho sstčstj newúžilt.

Lukúš.

Proto

také sspčnawéhoslowa z

úst fwých Urwypustjm, když o Uowé nčxǧakédani
Zaslechnu, maǧe to přeswčdčenj, žčby té nowé
řani laskawý žemč Pc“m neUložil, kdoby hof lo:
mu newyhnmedlnčx potřeba Uedohčmčla.

Farě.ť.

K řňdněmU, ochotněmU a swř:

domčtěmn odwč:děnj Uložených danj U:č: dle
nlého ždčmj každého občana, ǧcxli oprawdiwým
kťrfťanrm, zwlčxssrnč wšbndťlč ǧak žřetrdlný roz:

ka; P. Jržjsse: ))Dúweytr cjfaři, což qrst cjsařo:
wo!e lak wlastnj ǧrho přjflad; nrb ačkoli f
šaprawrnj

danč

zaweižčm nebyl,

ž psejčťnp nče:

dlnjť“ům swúm wyložrně (Nčat. 17), oťrdrr
nrmagr Oenčž nařjdťl Prtrowi lowili, a penjx
Zrm w rybč naležcným ža něg a za febe daň
tU zaprawitč.

Suk.

Nerrptalbwch prorč lřdeanjUx, ré

brrnč a clňm, kterčž řjžrxlj žemfké nč:m Uklúřei ;

eryhnurelně
žUerm

potixeby, gak zwrosťým swým ro:

chňpčxm: a!e to nčxm krew pčǧr, a nčxm

wznčknami Ueěú, že i držčtelowč panstwj poplatni
gsme, a tě wrchnostč rUčnj i lažnj prňci konalč
mUsjme, pro ktcranž obljžnau rokxolU začasto
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swé wlasťnj hospodč:ťsťwj zanedbňwúme,

aneb

gen bčžnč odbýwčxme.x:e

Farčxř. Zdčlli wúm se tato poddanost a
slUžba Uesprawedlnostj býti, gediným pťjkladem
wčxm z omle pomoci danéxm.
SUk.
Zčldosiiw gsem toho wyswčtlenj
Uslhsseri, neb nezdčx sr mi to šr sprawedlnostj
srownčxwati, když Uňš tolik pracowatč mčl, aby
gedinčx rodina rozkossemi tohoto swčta oplýwatč

mohla.
Farč:ť.

Ze w tom nic nesprawedliwého

Uenj, bržce se pťeswčdčjte. ou Něǧaký swobod:
Ujk maǧe pťjliš obssjrně hospodčlřsiwj, a nemo:
ha wsse nčxlržitě obsťarati, Umjnil sobč, aby ho:
spodúřstwj rožkaUskowal, a tolik genom na
bljzkn podržel, cobo se čeledj grho řčxdnč šdčlati
dalo. Nastawěl hofpodčlťských stawenj, aneb
k ǧich wystawrnj nčlpomocen byl, a do Učch
Usadil bUď zaslaUžilé čelediny, aneb i přjchošj
wlastnjho hospodčlřstwj nemagjcj, pod tjm alc
Určitým zěcwažkem, aby každý ztčch Uowých
lhotnjků dle toho, mnoho:li se mU rolj, lUk, lesčl
aneb palauků přepUstilo, gisřý ročnj plat, a
wymčťrné sypčmj odwčxdčl, a též k nčmU do
prčxce w UrčitaU dobU a bez platU dochúžel.

SUk.

To nenj nic nowého,

a gú sécm

gfem Učkolik wzdčxlcnčgssjch kaUsků rolj chUdým

podrubňm

k Užjwčmj pčepUstil.

LUkélš.
waškU?

Snadli

zdarma, beze wsseho zú:

ď To, dohdá, brzo pomine.
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SUk

Lečbych byl rozUmU pozbyl a tak

sstědrým nefmjm býtť, nechcili rodinč swé sskoditč

Wygrdnal gfcm š nimť, mnoholi mi z mjry
platitč magj, a na gaký zpúfob sobč to při mém
hospodúřstwj oddělalj mohaU.

Fareiť.

Srownciwčxli pak se lo še spra:

wedlnostj, že gste fobě ty Ubohé !čdč poplatné
Učinil, a žr tam žnete, kde gste nesil?

SUk.

S saU neypťjsněgssj sprawedlnostj

se to srownňwěc, a ti núgemnjcč gfaU tomU
powdččnč, že gsem gim těch rolj za obstogný
ročnj plat přepUstil, aby nčgakaU žiwnůstkU
mčli.

Farúť.

Nownau powděčnostj mčl byste

se kswé wrchnostčzachowati, UmlUwené poplatky
odwadčlč, a UrččlaUpraci konati na důkaš Užna:
losti, že wrchnostwassjm pťedkům, a tjm samým

i wam k žiwnosti dopomohla
Letopifowé, pamětné knihy a wrchnostenské
listowny

gsaU toho fwčdkowé,

že z wčtssj ččxstky

wrchnosti na podobný spůsob poddané sobč žj:
skalč, gak gste wy fobě nčkolik podruhů poplat:
núch, a tjm fobč podrobených Uččnčl. Mnohý
žaslaUžilý dwořenjn aneb Udatný rek dostal na
odmčnu darem knš szstlé kragčnw, aneb gj od
šemč Pňna pro wždčlúnj kaUpil. Nemoha ancb
nechtč obssjrne hospodňřsřwj obstarécwatč, přčgj:

mal přjchozj, wyslaUžené wogaky, a sěm po
ťastkcich kraginU rozdřlil a k Užjwúnj pťepUstčl
pod laU slUssnaU wýmjnkall,
abw mU gčstý
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plat

aneb sypčmj odwčlděli,

a w urččtý čaš

prčxce konalč.

ij

spůsobem, že tčto nowj osadnjci přj:

bytky sobč stawěli, aneb od wrchnosti wystawe:
né pod gčstými zč:wazky obdrželi, powstúwalh a
množčly se wesnire a proto pťemnohé z Uich ob:
držely gméno Lhoty aneb Lhotky, že se osade:
kům těm Uscdlosti pod gistými lhůtamč ččlč ter:

mčny přeansstťly.
LUkúš.
Kažký powč:žliwý Uznatč mUsi,
že se Uassjm předkům, těm totčž Uowým lhotnj:
kům dobrodčnj tjm Uspořúdainjm prokúzalo, a že
sobč na žčxdnaU křťde,
na žěxdné Utiskowčmj
naťjkati nefmčlč, kdpž se od Uich UmlUwený plat
wybjral, a když fe k prčxci potahowali, ktcraUž
mjsto činže konati se Uwolili.
Farč:ř.
Každčx řě:dnč Udělanú úmlUwa
dotUd platj, dokUd se š obapolným fwolenjm Ue:
erssj. UmlUwili se nassi předkončéše swaU wrch:
Uostj, že za popřčman Usedlost a pomoc gj pod:

dúni a poplatni bUdaU. u DokUd tedh wrchnost
koho z wčxš z lé powinné poddanostč bUď z mč:
losti Uebo platU nepropUstj: dotUd se gj dle fwět:

skéhoč Božského prčxwa bez odporowúnj a rep:
ténsj podrobiti mUsj.

LUkččš.

Tato úmlUwa se obnonge,

kdU:

kolč někdo sedlský statek buď zdčděný aneb zaě
kaUpený UastUpUge, neb fe mU w znčxmost Uwč:dj,j
a do žčxpisU zťetedlnč stawj, čjm wrchnosti swč
powinen zňstčxwée, a gedťně pod taU wýmjnkam
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že se wssemU tomu podrobUge,
statek aneb chalUpU nasťaUpiti.

Melichar.

dowolj

se mU

Gč: ale gsem neobdržel sta:

tek swůg od wrchnosti, gako snad prwnj můg
předek, Uýbrž po swých w Pč:nU žeanlých ro:
dičjch dle gegich poslednj wůle.

LUkčxš.

S

tjm rossak zčlwaškem, gako

každý z Učxš, že se wssemU tomU uwolUgrte,
k čemUž se pťedkowé wassť zawčxzalť; a zaslaUžilú
trest by wčxš nemťnnl, kdybwste tU staraU úmlU:
wU russťtč, a poddanostť na sebe pťigaté zpro:
stiti se onowčxžťl. To weim negde do kotrby,

Melťchare! neb hlawaU kraUtjte.

Melichar.

Mnjm, že gen tomu zawú:

ščm gsem, od kohož co dobrého mčcm.

LUkčlš.

Wždyť pak gfme, blaUde!

chwjlkaU slysseli,

pťed

že Usedlosti nasse dle počcitku

od wrchnosťi pochňzegj: a proto

rodiče prúwo

k statkU wassemU gčm od wrchnosti

gako gegich

pťedkům ponechané š dowolenjm té wrchnosti
Ua wúš še wssemi břemeny gak též šwúfadami
očenesly. Protož se w prawdě řjcč nxňže, že
gste statek od wrchnosti, ačkoli ž rUkaU swých
rodččů obdržel. Ze ale wúm to ša tťžké :xři:
chúšj, tomu porU;Umčtť, gedťným pťjkladem to
wyfwětliti danč:m.
Wčzelo nčkolťkžnamenitúch
dluhů Ua skrowném statečkU mém, když gsem ho:
„
M N proto také až dosawáde kašdý lxolxlatný, rotxotčxa
dedalku podlébagjcj ǧrUUl gest w prodagi lacincšgňi, neř bo ool,
ťddhh tčch břcmen neměl. To pozoru,q každý na sxdobodném

roll, stegnšho wýscwu 9 polem poplalným

Red.
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spodařiti začal. Co mysljte, bylli gsme powčneU
k tčm dthům se hlúsitč, a ge zplciceti?

Melichar.

Qwssem, byla:lť o nich wzúr

pisu zmjnka.

LUkúš.
proto

Byla, i w kssaftč otcowém, a

gsem se k zplčxcenj “tčch dthů

mjti mUsil.

To ale, čjm pčmowť tohoro panstwj powinni
gsme, gest zastaralú dth od předků udčlanú,
a na nciš pťcncsscUý; a proto když wrchUosti
robotUgeme, a wyťčené poplatky odwňdjme, aU:
roky tak řka z lohoto starého dthu zaprawU:
geme. PamatUgi se, žr gste, Melichare! po swém
otcowi dlUžmi Upsčlnj na nčkolčk set reynských
zdčdťl. Co byste byl dčlal, kdyby dlUžnjk Uebyl
se k dlUbU hlčlsil, a weim aUroky odwňdčti se
byl zdrňhal, gedčné pod taU zňsičraU, že fe od
wňš ničeho newydlUžile?

Melichar.

Bylbych ho Upomjnal, a.kdy:

by to nebylo Ua plat, bylbych ho kU prňwU
pohnal, genžby ho bylo po nahljdnUtj dlUžnjho
Upfcinj k placenj donUtčlo.
LUkčlš.
Nemčgte tedy wrchnosti za žlé,
když dle ždřdčnčho aneb zakaUpeného prňwa po:
kračUge, a swé poddané k tomU mčx, k čemu se
gegich pixedkodoé žawúžali,
a ty powinUostť co

nčgaký starý dth

swým potomkům k zapra:

wenj zanechalč.

Farúř.

Gako dlUžnjk, když se dth

ša

sprawedliwý Užnal, mocuč k šaplacenj geho po:
hnňn býti mňžc: rownč můžc wrchnost prúwem
fwé poddané ǧako skutečné dlUžnjky Ucisiljm,
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negdeli to po dobrěm, k žaprawenj starého
dthU, a k wyplnčnj wssech dluhem tjm pťčga:
tých zúwazků dohnatč.
Pťč této

pťjležťtostč gest slussno pťťpome:

nautč, že wrchnost do služby přigjmú nčktrré
auředlnjky, a ge platj gedčnč pro dobré swých
poddaných. Gako le. p. prňwnjka tak nazwa:
ného Justčcčciťe, kterýžby ne genom prúwnj pře
mrži poddanýmč wšniklé dle zemskúch zcikonů roz:
dodnul: nýbrž č prčxwa poddaných prolč sskůd:
cům zastčxwal a ge húgčl.

Gak též sirotčjho Ustanowuge, genž za po:
winnost mčx, aby o gměnj sirotků péčč měl, a
gich dědčctwj někdr w bezprčném mjstč až do
gegich dospělosti pod auroky dal.
SlUssnée wčc, gak každý powcižlčwý Uznét,
aby poddanj kobžčwenj těch pro nč pracugjcjch
pčxnů auťedlnjků nččjm přťspělč. u
Mlčenjm
ponxťnn, gak nmohei wrchnost otcowskh sr o swé
poddané stara, gčm w potřebach gegich poměcha,
a ge hagj; zač Uznalosti od poddaných zaslUhuge

Lukaš
BUďmež tedy swé wrchnostč po:
slussni, tě gcgj o naš prčliwosti powděčni, a
tjm gi k sobě tjm che naklonjme, a od nj w čaš
potřeby pomocč aUčinlťwé daufatč pak můžeme.
Farčxč.
Gako byste naprotč tomu odbůg:
nostj, opowčxžliwým wšdorowémjm hnčw gegj
na febc popUdťli, nrwdččnjcč a buťičř wssjm
prčxwem slaulč, a gak ěasný tak wěčný trest tjm
se pohťessrnjm na sebe Uwalťlč.
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Qdděler dwadcňté prwnj.
slby se ťaděti mrž.iků nenadělalo.
Nčkolťk na křtiny pozwaných

selek sedělo

pohromadč, a že tenkrcitr nmoho djtrk mnjralo,
stěžowaly sobě Ua to, co dčtč xnatkúm starostj
a anzkostj Uadčlagj, dťjwe nežlč odrostaU a se
odchowagj. Zwlússtč gedna selka proto hořeko:
wala, že z dcsitč zplozených djtek tolčko dwč po:
držela, a ty že gsaU hotowj mrzčxcč, Ua kteréž
sc bez bolestč podjwatč nexnůže. ))Newjm wčru,e
plačtiwč sobč zasteskla, ))čjm gfem si toho bo:
lestUého trestu Ua BohU zaslaUžčla!e on
K tčm howorným ženčUn přčfedla Učitelka,
žeUa rozssasnč: a w babčctwj šbčhlčx. Zaslech:
nauc ono žalostné bčdowčmj, wčxžnč se ozwala:

))Mjwčlmr
do sebe,

my lčdé tU sskaredaU nectnost

že k očťsstčnj swému

na gčUého rcidč

strkčnne, čjmž famč wčnni gsme. uu Gest to
owssem nesstčstj pro rodčče, kdnž gim djtky
mrau, aneb když se z nťch mrzélcčudčlagj. Nad

podobnými rodičemi mčnn srdečnau antrpnost,
ale š chUtj a přstě bych gčm domlauwala„
proč Pňml Boh;: ranawě křčwdn dčlagj, když
to za Božj trest fchwé!lně Ua Uč seslaný pro:
hlassUgj. Negsem grdna z Urhstarsijch ,přeswčd:
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čila gsem fe wssak w běhU žiwota swého dosta:
tečnč o tom, že toho nesstěstj na wčtssjm djle
sami rodiče, aneb čeleidka djtky obsluhngjcj přj:

činaU býwagj. Slanžila

gsem za fwých mladýcb

let za chůwU U gedné sslčchetné panj,

gsem wč:m ne gednau

o kteréž

giž powjdala, a kterúž

w skUtkU a w prawdč wssem manželkčxm, mat:
kčxma hofpodynjm za pťjklad slaužiti mohla.

Té pťjkladné panj hnedj po Bohn za to sstčstj
co dčkowati mám, že š manželem swýmwswa:
té swornostč žiwa gfem, a Uťkolik djtek na těle
i na dussi zdrawých mčnn; neb mnee gak dů:
kladným Uapomjnčmjm, tak zwlússtč kr.ifným
swým pťjkladem nančila, gak se ženskci osoba
zachowatč mč:, chceli š domč:cjmi swatý pokog

mjti, zdrawě dčti roditi
chowati.((

a přč zdrawj

za:

:OTo gest w rUkaU Pč:nč, a gedině na
Bohu zčxležj, mč::li žcxna při porodu ssťastna
býtť,(( nadhodťla felka.

dKaždú dar sice od Boha

pochčlzj,ee pťi:

swčxdčila Učitelka, xna nassem wssak choweinj to
;ciležj, mei:lč ten dar pro nčxš dobrodťnjm čili

trestem býti.

Marnč

se na Božj pomoc zpo:

lébčx žena, Umslj:li, žr gediné zúzračným přč:
spěnjm geho ssťastnč porodj,
gestlč bedliwč ne:
odstranj, co bp porod ztjžiti, a plodU pod srdr
cem Usskodčtť mohlo.e

Zastúwala tato maudrě: panj, uu a zdališ
qussenost ǧrgjm swědkem nenj? u že mnohei
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possetčlčx ženskéc hned Ua swobodč knessťastnémU

slthUtj tjm xč:klad klade, když lělo přeš pčjliš
ztahUge ččlč ssnčruge, aby aUtlci wphljžrla; když
w tancč, w bčhčmj potťebné střjdmosti nrssetřj,
a tjm Ua sebe saUcholin a gčný nedUh wyzwe,
chž pak plodU gegij
býwú le zcihUbč.
W žčwé a wdččUé pamčti mčxm wýborné
mateťské gegj UaUčer, kteréž midala, kdnž gfrm
gj defet lrt pozdč.xgipťi nawsssjwenj fwťťila, že
sc w jǧiném stawu Uachcišjm. uuo Pťedr wssjm

mi wýstrahU dala dřed stahowčmjm tčla, črhož
sobě mladé tč!hotné ž marnostipro aUtlost, aneb

ž erčafné

stydliwostť dowolugj.

Nadila mi, abych se wsseho chrčmčla, coby
krew wr mnč zbaUřčti mohlo, totiž tcmce, Una:
wngjcjho

bčhčmf,

přetčžleé prčxce, žwlčxsstč alr

kašOél)o Uablebo rošhorlenj, mržutostč, žalostč,
přjlťssné radosťč, slowem, každé Uarnžiwosti;
oroto že taleowé dUchownj i tčlefné žbaUrer w
matce Ua plod gegj žahUbný aUčťnekmjwa,a
mnohé UemlUwňcitko pak přinčlssjwň z žiwota
matrťského lekawost, božrc, padach nemoc Ua
swět, což ho buď bršcr Usmchge, aneb na wždy
mrzčckem ččUj.

Powažlčwa, scbe a plod swňg mčlugjcj že
na Ueswčřj se, když ku porodU pracowatč ma,

ktečéfolč osobč do babčUj fe plrtach,
powolati

babn

Uýbrž da

tomU wyUčrUaU a škUssrnaU,

třebaš by to o mnoho autratnčgssj bhlo. MaU:
dťe w tom gednč:, neb múme přjkladů beš po:
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čtU, že ssestčnrdělka i š plodrm fwým pro er:
bratnost a possetťlost babjej osoby possla, aneb
že ž Uich obaU na wždy mrzčlky Učinčla.

Když gste ssťastně djtě porodila,
tak U
wyUčowémj pokračowala rozssafnú panj, péče
wasse obrúcena býti mUsj na wlastnj a swého
djtěte čistotU, a na to, aby djtě zdrawaU, do:
statečnaU a přčmčřenaU potrawU mělo. Nedo:
woljte

zagčsté, aby

djtě

wasse U cčzjch prsaU

potrawy hledalo, lečby wúm lékať pro nedosta:
tečnost a chUrawost kogrnj zakcizal. Nniž djtě
swé

cčzjm rUkčxm k opatrowéenj

swěťžte, lrčby

gině pomocť nebylo, nýbrž radčgč sobč odpoči:
nUtj a wsseho pohodlj odepťete, gen aby wčxm
djtě wždy na očjch bylo, a nččeho fe nezane:
dbalo, co k geho ossetťenj potřebného. Důwč:
řUgi se we wňš rozUm, že nikdú djlč k fobč
do postele na noc newezmete, strachem, aby se
nezalehlo, ančž přčpUstjte, aby kdo gčný š njm
na gednom lůžkn fpciwal. MohU wčxš Ubezpe:
čiti, že mnohé djtč onemocnělo, že š někým ne:
dUžiwým pod gednaU peřinaU spúwalo.

Neyche se djtek ze swěta zprowodj, aneb
na zdrawj pokazj nepořúdným gich krmenjm.
Přčrozenň a neyzdraťoěgssj potrawa pro ne:
mlUwňútko gest maseťské mléko, leč gest kogjcj
osoba nedUžiwée. To wssak mateťské mléko w

zčthbný grd se proměnj, gestli matka aneb na:
gatčx kognci po přjlčssném rozhorlenj aneb při
nčchlé žalosti djtč k prsům pausstj, čehož důleaz
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makawý, že obyčrǧnč djtč, když se loho zkažea
ného mléka Uapilo, bolestj fe fwjgj, kťičj, křeče
dostaiwél, kterěž ho nezřjdka potrhagj. xn
Domnjwča fe mnohéa nepowňžlčwčt matka,
že mčl:lč djtě přč fjle zůstati a rňstč, pťeš tU
chwjli se krmiti musj; a proto do nčg cpčx, če:
hož přeložený žalaudcčck strčxwťti nemůže. Když
wssak přecpané Ubožčttko od tobo w střewcich
hryzenj dostane, a pro bolesii do ksxikUfc dei:
Uepowécžlťwčxosoba, domnjwagjc fe, že djtč hla:
dem plaiče, nowý naiklad do něg wnUrUge, z če:

hož pro Uezažjwúnj Uednh powstatč mufj. Zna:
Uxenúme na mUohém dčckU, že gsauc za hodný
čaš weselé aneb tiché, pak nenadčxle křččetč začne,
čehož půwodnj pťjčina, že gsaUc bdčnjm a hra:
Ujm Unawené po odpoččnusj taUžj.
Zle mU

malka poslaUžj, grstli to ža znamrnj hladu m.i,
a znowa Učco do nčg cwň, kdežto by sr mU do
kolébky Uloženjm a Ukoneyssenjm oprawdčwé do:
brodčnj stalo. Mnobě zdrawé djtč, ačkoli syté
gest, a w Uččrm fe .mu Ueubljžčlo, dčl se do
prončkawého
křiku. Ze ž bolestť Uekřččj, i Z

toho poznali fe dčt, žc neslžj, ančž ztreipenau
twčxřnost mčl, zčehož powňžlčwý ubodne, že
tjm hUlcikxinjm na mjstč potřebného pohybowčxnj
k zažjwčmj sobč pomčchň.a

Mjwčx mnohčx matka aneb kognň ten sska:
redý šwnk, že ǧr:li přč dolmicj pr.ici pčlno, dj:
lčti až přeš potťebU k gjdlu d.i, aby š njm Ua
nčkolčk hodčn poleoǧ mčla, lřebaš by pak po
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strčxwenj toho Uč:kladu dlaUho o hladU býtčmU:

sllo. Že toto přecpčmj a pak wpbladowčnj
ždrawj grho na UgmU býti musi snadno se dú
UhaudnaUtč. uu
Nedč:wryte djtčti cumle do hUbččky, Urb
rjm se gčž mnoho dětj žadusilo, ančž pťlpusťtr,
aby mU kdo pokrm nažwýkal, o kom Ubežpeče:
na negstr, že zdrawé žUby a ččstč:ústa má, ,a
že žňdné wnťtřnj aUhony ncmčx; sic djtč cčžj
nrduh do frbe Ualykú.
Mčx se djtčti často ža drn, ale wždy po
skrownýcb

ččxstkňch k gjdlU dč:tč, a

stawčlo, nrnšdrawěgssj potrawa

kdož se od:

pro nčho gest

dobré n:ařrné mléfo, čjdkč: nemastnčx kassr z ro:
sičko, eeeozstrauhanč kůrky z chleba, anrb dobťe
wypečené suchčxrky lZwťeback), ktrréž w anhé
wodě š mlékrm wařťtť, a pofaždé čerstwé w čč:
sté nč:dobč strogčti fr magj.

Chraňtr se, dčtč pro
burcowatť, ančž gčm hnrd,
dla podčxwryre, nýbrž trprw
cč ale ať dčtč žažjwagj Ua
dofpělě.

J

knjžrcjho rodu

nakrmenj zc spanj
kdwž procčtnau, gj:
po chwjlce. W no:
potrawč, gako my

djtfy

té neysprostčgssj

strawč přčwyknau, kdxdž genom grst zdrawčx a
chutnč přčprawrnčx: a proto toho brdlťwa bUďtr,
aby djtky wasse, gestlč Bůb wčnn gčch dčx a
zachowčx, skrownaU a sprostaU strawau za wdčk
brčxri časnč zwykalw.

Dúleaž

k děrem dčxri se domnjwagj

swé Upixjmné lčxfko

mnozj rodččr, kdhž
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djtkč:m co gest neylepssjho

a nehrbmnčgssjho k

snčde podawagj;
taU wssak opičj laskaU zle
gim poslaUžj, lleb gich Uamlfagj, že pak samě
pamlskh mjti chtěgj, z nicb se žraUti whbjračnj
Udčlaaj,

čemuž w dospčlegssjm wěkU š tčžkem

odwyknan,

leč ge naUze tomU odnaUčj,

čcmž fe pak za nessťastné polelúdagj.

J

při

zčtmoe,

žnj rodťčowé, magj:li powč:žrnj, o to sc posta:
ragj, aby djtky gcǧich malem za wděk braly,
malo potreb mčly a fe nerožmazlily. Gestli
které djtč, že se namlsalo, podanaU fprosta:l
strawaU pohrda, bez kťlkU a bytj od stolu ho
odstraňte, a hodnč dlanho o hladU nechtc, pak
mU zagsstě chřnati
bUde, leč mU nčkdo z ťool
mčxcjch kradč nčco podstrčj, a tjm ho pokazj.
Do neydelssj smrti nezapomcmč na tU ťeč,
ktcraUž ta sslrchetnč: panj kc mne měla, kdhž
mne asi dwanč:ctťletaU holkU ža cbůwU do slUžby
přigjmala, neb se bez mč:la takto prohlčxsila:
ONa tebe, dcerUssko! přenčxssjm ččxstkUswé
mateřské powčnnosťi, a swčřUgi twémU opatro:

wč:nj lelénot po BohU mi neymilegssj. Mťg se
tedy na pozorU, aby djtě twaU nedbalosťj, ne:
powažliwostj nebo ztresstčnosťj k aUrazU nepri
sslo uo Když ho w ruleaU chowaš dey pozor,
abyš ho UeUpUstilau Noš djlč brzy na lewč,
brzy na prawé rUcr, abyš sama k grdné stranč

a hrbatě nerostla. u

ley

tobč chowčmj bylo

pohodlněgssj a djtčti bezpečnčgssj, kaUpila gsem
z wrbowého praUtj spletený koš obdlaUhlý, a
ten noš tak, abh ťemen brzy přeš prawe brzh
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přeš lewé rameno pod drUhaUpažj wysel
Qno

chowanj w naručj mjwawa ten smUtný

nasledek, že děti dostawagj křčwé nohy a křť:
waU púteř. u
Když gasné fUché powčtťj gest,
reida dowoljm, abyď 8 djtčtem na wenek ssla,
neb zdrawé i čerstwé powětřj nerozmazlené djtky
sjlj, tUžj, k zažjwňnj gťm pomčchč:; kdežto djtě
U zawťeném powčtřj gako wězeň držané obyz
čegně bledne, puchne, a chUť k gjdlu tratj.xe:
To měg ale na pamětč, aby gsi se od
siUdnťc, rybnjků, poloka, gam, aneb kde fe něco

stawj, bedlťwč wzdalowala, a mejšlč mimo
gjtť, djtč pewně držela, by lobě newyklaUzlo.u
erdržuq
se na Ulici a na cestňch, kudy se ge:
;dj aneb dobytek ženc. Položjšlč djtč na trčc:
wnjk aby se powalowalo, po ťtwermo lezlo,
Ua krok se od nčg newzdalUg, a bedlčwě požo:
rUg, nenj li něco na bljzku, co bw djrčti Ussko

dili mohlo. uu Zapowjdam tobč nasllneho hau:
peinj š djtřtem,

přewrhnami

že se mU pťč lom wnčtťnostť

mohau,

nebo žrbh tobč z rUkaU

proti nadňnj wylelčlo.
Nedowol mU čeho do rUkaU brč:ti, čjm by
sobč Ubljžiti mohlo, a boťby se pro odepťenj
do plňče dalo; na to Uedbey, Uýbrž sc ď njm
odstraň, abo na očjch ncmčlo, čebo se mU za:
chtčlo. Nniž mU mimo časU a bez mého do:
wolenj čeho k gjdlu dčxwey, neb mnohň giž
chůwa swčřenému djtčti nezralým owocem, ne:
e Gen nc š djtétem do stndeného wětrn. ned kde wjtr o!s)řřče
e ša“hncs
.
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žčxžiwným pokrmem do hrobU pomohla, tťebaš
při Ueyleossjm aUmyslU.
Dčtli se djtě pro Upadmrtj aneb Udeřenj
do plače, což bedliwaU naň pozornostj pťede
gjtč maš, a znamenašlť, žr jt znamenčtč UrUblj

žčlo,nUrdčlry powka,

sic djtč hlasttčgi szstj;

tjm méne se opowaž,

abyš to mjsto, o kteréž

sr djtč Udeřilo, anrb Učkoho ž přjstogjrjch gako
na trest bťla; Ueb podobnaU Uossetilosij UemlUw:
ňéctko sr mstiwostč Učj. Pťisslo:lč djtě UčxhodaU
k aUražU, UrzamlčUg toho, a nrhleď toho UtU:
tlatč, Uýbrž mč o tom řúdnaU zprčwa dey, abh:

chom w čaš potťebUaU pomoc hlrdatix mohly.
Mčl

anhé

přjtelkynč

ztratťla

UtčsseUaU holčťčkU pro

žatagenj, žr ččprrnú drrrusska přireydčnj

do wody sklaUzla a se zmčxčela, čjmž Uastydla
a w horké ncmorč šrmťela. Byla by se bež
pochyby zachrúnčla, kdyby se žčchy lékaťskš po:
mocč protč nasiUzenj bylo ssetřčlo
Žr chlaprčrk posUd autlé aUdy ma, neUč
bo choditť, až se šrsjlj, Ucby dostal křiwé Uohy
Yniž hodlčxm bo, až se otnžj, na wodjtkúch, w
bčhacjch stolťcjch, aneb držrnjm za rUcr chůši U:
ččti, nýbrž ho Uechúm po sUché trňwě, po roz:
prostťeném kobercč se plazitť, čjm se sňm chodťtč

naUčj a Uohy rowné podržj. uo Když pak žačne
na Uohp fr stawčtť, brř ho pod občma pažema
a woď bo prozřrtedlnč, aby nrnadčxlým otoče:

njm rnky sobě erwmkrml

uo MUszšll

ho

chWyklauznutjm zruko chčawlny upadnntjm, wypadnUtjm z
okna mametollklǧrbatých lldj Wypadnutjm množstwjj o žxwot
přnsio Pxoto; djlě Ua okno newpsazugte
Re d
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přeš pťjkop, straUhU, anrb ǧinde woždwčbnami,
neber ho nťkdy za gednu rUleU, a erlrč
ho,
nýbrž wešmč ho pod oběma pažema apřesaď ho.
Nedowol mU š nržnčxmým psem aneb š
kočkmx hrčxti,

k Ukanmltj

aby chladec

z nerozumu

Uepřčssel

aneb k posskrčxbňnj. Nrchoď šnťm

do tlačenťcr mežť lťdť, ani,ž k wystaweným mrt:
wým.
Gestlč fe djtč bčhčxnjm aneb lešenjm
ubťúlo a zapotčlo, nechoď š njm núhle do
chlňdku, aniž xmx dowol Uěco stUdrnčho pro
ochlazenj pjtť, sic se w nčm pot žaražj, a wUčtť:
Uosti se nastUdj.
Blťžjlj fe bauřka, začjmilť
bsemjti a ss: bleyskati,

nrmesskey še fwčrčeným dj:

těrrm doeuů fe dostati, dřjwr, nežlč bauřka wy:
pukne: ale cbraň se djtč bauřfau děsitč, gakožto
dčxkazemBožjho hnčwU, čjmž žagisté nenj. Zlost
ume popadčx, zaslechmxlč z txst té aneb oné po:
ssetilé matky aneb chčxwy onu lžiwaU wýstrahU:

))Slyssjš:lč, gak fe Pún Bůb hněwú, gak strasslť:
wč braUkčx, a nčxš potrestatč brožj?e
Múš U
Ume na wždo wyslauženo, budeš:lč dčsem bU:
beikem anejb hastrmanem strachu nahúnčti, aneb
gim nřco o strassl“dlčxch a polek.inj powjdati,
neb tato powčra ža antlých let wsstjpcnň, nedú
sr po celé žiwobntj

pak docela

U.xdykořenčti.((

Na ren a takowú žpčxsob mne ta rozssafnai
Uanj woučowala, gak bych fe w swé službč ga:
kožto chůwa žachowatč mčlcxu Přč čemž alr
bystré oko na to Ulčla, dbčxmlť na geǧj porU:
čruj, a ssetřjmlč loho swčdomitč. Toto naučenj
gfrm na pamřtť měja, kdož se mč famé dčriro:
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dčly, Ue genom prolo, abych widčla, gak wlastnj
chůwU powčnnostem gegjm waččtč, nýbrž abych
se sama gakožto matka dle toho zachowala, a
přúla bych, abych ď wč:mč, genž též matky gste,

o tom na zmar nebyla rozprúwěla.
Nahljžjm,
přiswědčila saUsedka, žeby se
swčdomitým ssetřenjm télo maudrě rady mno:
hémU žlémU U dčrtj wyhnaUtč dalo, a chci toho
pamřtliwa býti, aby se to bUdaUcnč U mých dj:

tek zachowalo. ij
dostňwagj nemoci,

ale ze zleussenosti, že dčtč
gjmž ani ta neyrošssafněgssj

panj neodolčx.
Mcyljte se, saUsedko! neb nčxsledUgjc krú:
fného přjkladn a naUčenj té sslechetné panj ž
wlastnj žkUssenosti gfem se k potčssenj přeswčd:
člla, žc prožřetedlnostj, přimčťenými prostředky,
a w čaš sobč wožadanaU pomocj lékaťskaUmno
bým strasslčwým UedUhům, kteréz djlky porkawagi,

dei sc nadegjti, odolati, aneb aspon gegťch za
l)Ubnost Umenssčti Na dukaz toho mohU sr
smčle na swé děti odwolali, kteréž wsseckydětské
ncmocč dťestčxly, a přrdce ani žnamenjčka od
loho nepodržely.
Nebyloby owssem na sskodU, kdybych wl,„
prawila, gak mne wyUčila, w té nrb oné dčtské
nemocč maUdre

se chowalč,

nřei, abn nedUhU rozmúbali

a črho ssetřťtč fc

sr ncdalo,

dřjwc

Uež se lékar žkussený poxoola, ku kterémUž každa
matka djtč swé mčlUgjcj aUtoččsslě swé wžjti za:

wašana gest, nechcclč Užjwanjm babských rad
djte ďe swřta zprowoditi, anrb z něbo mršaka

Zšj
mjtť Zrldy to ale přjlčš obssjrné bylo„ a wč:m
bxžw z pamčti wnpadlo, protož toho mlčenjm
UominU Pťedce ale Učkolika slowy podotkUU,
kteřj gsaU pro děli nrpstrassliwěgssj nedUhowě,
a čjm se dei afpoň

ž ččxstkwgim Ubrúnirč.

Gak pťirošrné ncsstowice před nčkolťka a
che lety žwlcisstč mezť dčtmi sskaredč hofpoda:
řily, co gich posskrtčly neb afpoň na sčle žoba:

wilw, o tomby bylo zbytečnč powjdati, neb
mnobý žnaiš:, Ume erngjmage, nosj roho ma:
kawé dúkažy w důlkowaté twčxťť.Meime BohU
zač dčkoxrati, že fe prostředek nale,;l,. gjmž fe
mléedež :msse pťrd tjm zúhUbným nxorrm za:
chrčmitč d.i. N proro newjm, gak lU markU
nazwati,

macrchmx:lč ččlťUkrUtUťcj, grnž fe zdrčchčx

tobo skUtečněbo dobrodčnj, totiž wssrjpenj chra:
nččrk nrb chrčmjcjch nesstowič, djtky fwč aUčast:
númi Učinčtč. To ale pťčpomenanti mUsjm,
abwste žčxdnému ginšmU, leč k tomn šťjženémn
ranl)ogičowi nedowolily djtkňm wassjm Uessto:

wčce očfowati,

ned on brxoečnč ro;dodnami

mnj, ktcrai lčxtka k očkow.inj se l)odj, gaka zna

menj núsledegj, kdnš očkowúnj platnš ancb gax
lowě bolo. uuo Gestlč ranbogťč po očkoweinj
pro hoǧuost zaxněsilenčxnjanrb ž nedbalosti ne:
dohljžj, aUčinkUgrli do tčxla wpusstčnň grdowa:
lčna:
famy požorUgte, dostčxwčxlť djtč okolo
očkowanědo Uljsta zapeilenčml, žimomřiwost, geli
nessrowťcr bnifrm naběhlú a U prostřed splčsklci,

čož znaxnrnjm,

žr fe wsstjpenj nrsswwic poda:

ťilo. Smrtj brozj drtem, rownč gak ncsstowice
ereslawjn.
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odklxidňli še š pomocj lékaťskaU: osUtinh, fpeila,

prúm (bolenj whrdle)

aUplawice, ssarlach, zUbů

proklUbňwúnj, pťi ťemž sobě lékaťe k pomoci
powolati mejte, nechceteli U hrobů fwých djtek
Ua žmar hořekowati.
W tčchto nebezdečných
pťjxoadnostech držte djtky do pťjchodU lékařowa
w mjrněm teple, a chraňte se čeho gťm podei:
po.llť, čeho by lékať ža dobré UeUznal.

Qbsah.
Stránka

tretj

Q některých powinostech manšelských
Q pfj wzteklině aneb děsnosti e .
Q zdrawj tělesncm a dUchownjm .

pátč.

Q wcelarstwj
wychowanj djteř
Q
. .

sseste“.

Q zdrawj duchownjm
Q dobytcjm morU
.

Qddělenjprwnj
unp

drUhe.

čtwrté
fešmé.
orme.

dewáté.
desátš.
gedenáctč.
dwňnácté.
třiná,cté.

čtrnactě.
patnácté.
sscstnácté.
scdmnácté.

.

d: ..

..

.. 95
6!:

d . .
. .

. 123
. 142

Q náboťemke suasscltwostj .
Q Utopených a o leanpáuj .
Q stawu woqenském . .

z . lZZ
. . l75
e . BZ

O chowanj howězjbo dorytka
Q obni .
. . . .
Q stawn fclském . .
.

.
.
.

Q wozatagstwj
Q zadnssenj
Q rolnictwj.

. 205
. 22
. 246

. . . e . . !62
. . . . . 276
. . . 981
.

e 291

šokračowánj
o rolmctwj
ofmna.cteša
domácj pořádnosti
a čistoté.
dewatenáctč. Qwrchnostech . . . . u .
dwadcátš.
dwadcátšprw.Q mršácjch . . . . . . .

.

. Zde
. 320

Qdanjch.
.......JZ

lljjljlljljll!ťjlk

Z
27
T:8

. Zšl)

P j s efi
o

Dědirtwj sw. Jmm Neponmckého,
podáUa redaktorem.

Na Morawč, w Brnčxnském kraqč, bljže
Brna, w Slawkowsičm defan.itU, w obci Blažo:
wické, dwč mjle od Blučťny, kdež redaftor fa:
rúřem búwal, nachňžj se neibožný pččllcinjk a

fpoanUd Dčdčcle, Šebestčan

KUťxjnek,

mUž tak wclmč nécbožného dUcba, že fek
prospčxch fwélw eratrowre bofpodaiřského statkU
swébo odťrlel, abo grn pobožnostem a dobrúm
skulkům slmlžisi mobl. uu Tento zťxožm) muž,
gak drleélw nrlše sak lebce naléžtč, žjskal Dč:

dťcrwj Swasojauskčmu Ua 20 spoanUdů, mno:
do obcj,

sskol a rodin,

psxi Umohúch

z Učch

;éxklad wlastnjm prnszem doplnčw, a množstwj
leučxbSwatojanských
odkaUpiw. Tak Učinil t

lrtoš, ledUžredaktorowi o anri

Swatojansié

nowúch l!š() šl. Ua stř. pro Dřdsctwj pťinesl,

a přč tom gemU Uč:sledugjcj

pjseň,
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wla:

stnjho bcisnčnj swého, do rUkaU podal; kteraUž
pjsnj wssecky Dčdictwjm wwdaných knih schwa:
lUge, poraučj a obecenstwo k odepowanj gťch

zwe uo Čjm nčkdy ČechUm býwal Wamak,

tjm se nUnj okange Morawanům

bratřjm Čechčl, býtl KUbjnrk
basněnj prawým diwem

kmrno:

w prirozeném

KomU by se ljbilo, půwodnj rUkopiš pjsně
této sblédnaUti, může se o prawdě U redaktora
přeswťdčiti.

ij:xň

tato gcho gest núslcdugjcj:

Morawsslj kraqanowé!
Pobožnj čtenňřowé!
Chci wcim dňt dobraU radU
Q pťewzňcném pokladU,

Q Dčdčctwj fwatého
Jana Ncpomnckébo.
Tak gsau penjže šwčxno,

Genž Janu wčnowňny,
Toto magj Určenj:
By fe žbožnč Učenj
Po wlastrch rozssjxťilo
Knťch šbožmšch wwdaiwňujm,
Ll pilUúm gich čjtčxnjm. n

Mci rada ge pale tato:
Tčcb knťh si nade žlaro

Wažre, nrb w prawdč :xowj,
Co, žcl Búh! nUlohý Urnxj,

3Q“6

Q BohU a ctnostech,
Q nrbeských radostech,
Též o eestč k spasenj,
N Božjch přčkúzanj.

yZiwoty Swatýchqr čtčte,
TU přjklady nagdete,
Gichž núsledowat múle,
Kdožkolč

si žčxdeice

Do nrbe se dostati,
Ll tam se radowatť

Se Swatými mčlými
Wččne požehnanými.

W gčné kniže::e žaš mnoho
Ge Učenj mrawněho,
Gak djtrle slussj chowat.,
Ll křesťansky pťstowatď,

By Bohu k poctiwosii
Zťly w pozemskostč,
N dospčly k wěčnémU
.Krúlowstwj nebeskémU.

TU knťhy dwě shledúte,:ck“š:
Z ktrrúch se dozwjdňte,
Co k potřssenj slanžj,
Když wčk a nemoc saUžj,
N gak, tčlo kdwž šwadne,
L;e dogjt smrtč snadně.
x x)Rorjna„Wolxowérqxých.ee
a
xeď o,xpaue zxuran š uann(e 2 dllo.
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Učj nechat marnostč,
N hřjssné radosti,
Gen Pč!nU BohU slaUžit,
Po

dobrúch skUtxcjchtaUžčt,

?l smrti dennč čeleat;
Pak netřcba se lckat

Té poslednj hodčno;
Zbawilť

nčlš KrčstUŽ wťny.

xPořeidek swatodennja:
Dúwci nňm nawedenj,
Co dennč múme činit,
W kterých ctnostech se cwččit,

Bychom mohli ssťastni býl,
N wždy BohU se ljbťt,

J bližnjmu profpjwat,
Tak nebe si dobýwat.

:dPopUlčxrnj doǧmatika(
WoUčUge katoljka,

Co mčx wěřit a danat,
N proč Boba mčlowat
Ze wssj dusse a sjly,
Wěrnč a še wssj pjlj,
N pak bližnjbo swého

Gafo sebe famčbo.
Učj znč:ti swč:tosti,

Genž gsaU pramen milostč,
N neiš w tčžkostech ř“ogj,
Ll dUssť š Krčstcm pogj.
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Učj nňš též o smrtč,
Gjžto nelze Ugjtč,
Q pťjsnčm saUdU Božjm,
Grhož fe welmč hrozjm,
Též o mukěach pekelnúch,

Hrozných, nesnesilrlných,

J o wččné radosti
společnostč.

We Swatých

Kniha o mUčednjcjch
Gesť zrcadlo wčřjcjch.

Tam widjmc přjklady
Křefťanů bez wady,
Grnž

mUžnř, rčxdi kťjže,

Bolrsti a obtjže
Pro Krista na sc wzalť,
A Ho núsledowali,
Tamléž fe dozwjdcime,
Gak i proň Umřjt mňmc.

Knčha pak dBobUmčlao:
Učj, že prawčc wjra
Gest bez wsscho odporU

Grn w katoljků sler,
A že mčxmc kacjřských,

Wssrch cjrkwj Uepťňtelských
Spolkú fe steile chrčxnit,
N blUdúm snažnč brěmčt.

Poslednč

we wssrch ǧčných

Knihčxch tčxchto spančlých
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Maime zúbawné čtenj
Y křesťanskě cwičenj,
Gak mčxme žťwč býti,

W swčtč BohU slanščti,
Upřjmně a srdečnč,
Bychom Uo fmrti wččně
W nebť fe radowali,

Boha oslawowali.

Nuže, čtěme, Morawané!
Kúž fe wssem nčxm dostane,
Bwchom šde sslastnč ž(ll,

Pak w nebesjch bydlrll.

(č

šaš

j

Q mh lh
w HlasU dUchoijho pastýťe
a

w Poznameminj spolnandů

Dědietwj Swatojankčho.

jpb.p

Při wssj bedlčwostč a pozornostč, rreraUž redakcj
při wydánj wssech knih Dčdčctwjm Swatojanstým
wys

sslýchwynakládala, wlaudilo se do HlasU
pastýře

dnchownjdo

tolik chyb, že se redakcj w powinnosti widj,

zde ge oprawitč.

Zwlásstčale w Poznamenánj
kdež zťistáwá k Uwážrnj,

spoanUdů,

gak to nesnadná a časU zagjma:

gjcj práce, z l:ioo osob, gaké w matrčce podlé dnči pťi:
ftaupenj w 12 letech wrosány gsan, sestawiti regstřjk dle
národů, z nťch pak dlr diécesj, dčécesc dle oťkariátů nebo:
liž dckanátči, a tyto dle abeceřy;

nad to wssecky gcsstč dle

drnhu zaklařatclů. a l., ll. a Us. třjdy, u
wssj pošornostj chhby se wtraUsj,

Uwážj a womluwna

mjti bude. u

Welikau šde winu

nesaU dopscčnj a oznamowánj

spolnaudů

stran

mnoho

gen

w Uěmččnč, welmi

čťli dckanátU,

řjkage ze wssrch

lxez Udánj oikariátú

bez Udánj sřawU a mjsta,

Uassem gmcmlge;

že tU pťi

každý Uwážliwý pošná,

gak se w gazykn

kdež gich pak dlcdati a řádnč w matrt:

kU wtádnaUtč přctčžko; a na wssrcky straUy se wyptáwati

dopisowatč,

geden

člowěk, gedno žiwobytj

nestačje

a

TUť

potřebj, by je nám rUce pomocné ze wssech stran Oodáx
waly, a tak se nám Usnaduilo, gedUaU regstřjk anplný a
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bez chyby a gčstotný podati.

u

K tomu cjli zapotřebj

gest, aby se nám také Ua wčdomj dalo, kde kdo wyne:
cháU. Tak Ua Holomaucku Boskowský dekarát přehljdmxt

byl. uu Zapotťebj gest, aby se Uám w zUámost uwedlo,
kde který spoluaud zemťel, abychom geg dle C. 9. pra:
widel k pobožnostem bratrstwa oznámiti a přjmluwě gedrw:
tlčwých spoluaudů poručiti mohli. u Co chceš, aby se
tobč Učkdy stalo, ččň nynj rád iončm, kterýmž odpočimltj
wččného pťáti a od milosrdného nebe sláwu swětla wčč:

Uého whprossowati máte. Důwěřugi, že to činste bez wč:
domj gmen gcdnotliwých zemřelých; daufám ale gesstě dů:
wěrněgi, žc to gesstč wrancněgi uččnjte, když ge ze gména
k mčlosrdenstwj Pánč bndete moci wyprowoditi.

Giž tedy chyby tisku:

!U Blasn čnchownjho pasiýťe.
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Podlé

tčchto opraw pozorug každýe kdoš Uám přd:

zniw, gak to š udánjm chyb tisku Hlasu
pastýře

duchowujdo

mysljme a gak tčch opraw žářostiwi gsmca

kteréž když se nám k wědomj dagj,
a wčrnč se dle Ujch zachowáme.

wdččně přčgmcmr

Redaktor.

