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I.

Moravské národní

POHADKY A POVĚSTI
: okoli Rožnovského.

(Dokončení.)



59. 0 jedne vdově.

Byla jedna velice chudobna vdova a měla jediného
syna, a ten byl ostrovtipuý a chytrý. Posílala ho pilně
do školy a chtěla ho nechat nějakému řemeslu vyučiti,
ale pro velikou bídu nemohla, neboť neměla ani toli, aby
zaplatila do cechu a od učení. Nechala ho tedy nějaký
čas tak. On častokráte prosil, aby ho dala v něčem
vycvičit.

Vdova zpomněla si, že má. strýce, kterýž jest my
slivcem; toho prosila, aby se postavil dítěti za otce a
k něčemu ho přivedl; ona že mu bude také napomocna
ze své těžké prace. Prosila ho s plačem, aby se smiloval
nad sirotkem. Strýček dal se pohnouti a svolil, že ho
vezme k sobě & budeli poslouchat, že se může u něho
myslivectvl učiti.

Po roce stalo se, že přišel pan hrabě na panství
své a chtěl míti hon. Sezvali se tedy všickni revírníci
a šli na hon. Chlaplka, ač byl schopný ke střelbě, nechal
strýček doma. ——„Strýčku,“ pravil chasník, „vezměte mne
také s sebou na hou. rad bych viděla věděl, jak to jde
na velikém honě.“ Strýček pak, nevím z jakých příčin,
odepřel mu toho, a tak musel ostati doma.
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Doma se ho zmohla takova touha po honě, že proti
vůli strýce svého umínil si aspoň pozdali dívati se na hon.
Šel a stavil se u matky své. „Kam jdešP“ ptala se ho
matka. — „Jdu za strýčkem na hon, abych něco viděl a
dali se, i zastřelil.“ ——„Jak pak tam půjdeš bez potravy?
Budeš muset stranou býti, a kdo ti tam da jíst? Tu maš,
co mam, kus černého chleba, a jdi: pozdaleku se dívej!“

Chasník zaměřil k lesu a potkal hned za městečkem
stařečka, který se ho ptal: „Kam pak jdeš, chasníčku ?“ —
„Jdu za strýčkem na hon; byloť mi samému doma teskno,
a rád bych aspoň pozdaleku na honce se díval.“ — „Dobře
maš, že nechceš doma lenošiti; běž tamhle v tu stranu,
tam stojí myslivci v kole, ale nemohou dnes ničeho dostať.
Postav se nedaleko kola za velký strom, ale neukazuj
se jim!“

Chlapík dal chleb svůj stařečkovi a chtěl svou cestou
dále jít; tento však ještě pravil mu: „Střelcům všecka
zvěř z kola vyběhne a k tobě se bude hrnouti, ty pak
všecko zastřelíšl“

Šel svou cestou a uslyšel střelbu; uviděl také již
myslivce, stoupnul si za strom a poslouchal. Když pak
uslyšel nepřetrženou střelbu, pomyslil si: „Ti tam už
musejí míti množství zvěře postříleneg“ a jak si to my
slil, tu z nenadání přiběhl k němu jelen, ou položil k líci,
spustil, a jelen ležel.

Myslivci uslyšeli jeho rána a začali hubovati: „To
jsou pytláci!“ — někteří měli chut, hned se po nich pustiti,
ale z kola a s místa svého vystoupnouti nechtělo se
žádnému. Stříleli dále a všecko jim uchazelo, ale chasník
za stromem zastřelil všecko a nechával ležet.

Tu se dozlobili myslivci, že jim všecka zvěř uchází
a že pytlaci nedaleko nich směle zvěř uběhlou střílejí;
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pustili se všickni v tu stranu, odkud rány přicházely, a
brzy přišli ke stromu, za kterým chasník stal s ručnici,
maje kolem sebe hromadu zvěře postřílené. Bylo jich
hanba, že oni, staří střelci, ničeho nezastřelili a mladý
učeň že množství zvěře postřílel.

Pan hrabě se ptal, co by to bylo za chasníka. My
slivec musil s pravdou ven, proto že ho všickni ostatní
znali, a vyznal, že ten chasník je jeho učeň, že jest 13
roků star a kterak se před rokem k němu dostal. Pan
hrabě měl z chasníka radost a poručil, aby ho na jeho
útraty udělal mysliveckým mladencem a bez jeho dovolení
aby ho ze služby nepropouštěl, sice že by sam přišel
z chleba.

Chasník tedy dostal hned za vyučenou a pěkně my
slivecké šaty a zůstal ještě nějaký čas u strýčka sveho
co mládenec ve službě.

Brzy však zachtělo se mu zkusiti světa, a proto dal
strýčkovi výpověď. Strýček mu přimlouval, aby toho ne—
dělal, aby u něho zůstal, že sám ví, že by ho pan hrabě
dal z chleba, kdyby ho propustil; „a co bych pak započal,
řekl, kopat neumím a jinou službu tak honem nedostanu.
Což pak ti u nas schází, co se ti nelíbí? Pověz mi to
upřímně, a všecko se ti po vůli stane.“ — Mladenec od
pověděl: „Nenalezam u vas, dobrý strýčku, žadné chyby,
dobře se mi vede, jsem se vším spokojen, ale nemám
již více žádného stání, a proto jsem si umínil pevně, že
půjdu, abych zkusil světa.“

Nebylo pomoci, strýček zakročil u pana hraběte 0 do
volení, aby směl mládence ze služby propustit, a dovolení
přišlo. Mladenec se rozloučil se strýčkem svým a odešel

Nežli však šel do světa, navštívil ještě matku svou,
aby i s ní se rozloučil. Matka za ten čas, co byl syn
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její u strýce, z práce rukou svých toli ušetřila, že si kou
pila krávu, které bylo La ňka. Mluvila k němu: „Synu
můj! Co ti dám na cestu? Snad se mi nikdy nenavratíš.
Co mám, to ti dam. Vezmi si tu krávu, kterou jsem pro
tebe koupila. V létě ji snadno na cestách svých popaseš
a můžeš se mlékem jejím živiti.“ ——Syn zprvu nechtěl,
že pak matka neústupné na svém stála, vzal si ji, roz
loučil se a odešel.

Přišel do hor, a pásl krávu svou. Tu k němu přišel
řezník a chtěl, aby mu tu kravu prodal. — Mládenec ne
chtěl ani slyšet, řekl: „Maměnka ma mi ji dala, ab) ch se
mlékem jejím živil; prodamli ji, co budu dělat? Peníze
ztržené se mi rozejdou, a ja nemohu vědět, kdy nějakou
službu dostanu. Dostanuli pak službu dobrou, chci krávu
tu své matce zase nevrátit.“ — Řezník dotíral na něho,
aby mu krávu tu přepustil, že jí tuze potřebuje, ať žádá
za ni co chce, že mu dá., a že mu ještě přidá svého psa,
který jest tak silný a prudký, že na něm za den kolik mil
chce ujede.“ — Myslivecký mládenec konečně svolil, a
řezník mu vyplatil 90 zlatých, psa mu přidal a pravil:
„Kdyby s tebou zle bylo, pes ti bude nápomocen“

Rozloučil se, a každý šel cestou svou: řezník 8 kra
vou a myslivecký mládenec se psem. Myslilť si cestou:
„Jsem myslivec, proto se mi ten pes se j d e (hodí se mi).“

Přišel do jedné vesnice, když se již stmívalo. Šel
do hospody, ale neviděl v ní žádného; sedl si a čekal.

Za chvíli přišla stara baba, a ta se ho hned ptala:
„Co tu chceš?“ — „Nu co tu chci? Noc je na krku, zde
jest hospoda, na revír nejbližší nedojdu, kam tedy mam
jít? Do jine hospody jest dalekol“ — „Troufášli si,“ řekla
baba, „zůstaň zde; ale jak to vypadne, nevím!“

Poručil si kus masa k večeři. Baba mu ho donesla,
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ale pozdavalo se mu jaksi podezřelé, proto ho vzal s ta
líře a hodil ho svému psovi; pes přičmuchnul, ale ne
chtěl ho žráti. Mládenec se tomu nemalo podivil, pře
hlídal maso pozorněji, nalezl palec z ruky lidské, a tak
se přesvědčil, že to je maso člověčí. Povídal si v duchu:
„Vím již nyní, že zde jsem v nebezpečenstvi života; ale
doufám v Boha, že mi zle nebude.“

Za chvíli bylo u hospody slyšet hluk, a hned potom
tloukl kdosi na vrata; vrata se otevřela, a hned vešlo
12 chlapů do jizby, kterým baba nosila na stůl tak
dobrou pečeň, že mladencovi laskominy dělala. Pomyslil
si: „Mně donesla za peníze takovou darebninu a pro
ty chlapy má dobrou pečeňl“

Když se chlapi najedli a napili, přistoupili k němu,
a jeden z nich mluvil: „Odtud zdrav a.živ nevyjdeš; jakou
smrtí chceš umříti? Chcešli sťat anebo oběšen býti?“ —
Mládenec jich prosil, aby mu nebrali života, ale nic platno.
Zvolil tedy, aby ho oběsili. — Hned spustili provaz 5 po
vala dolů na jizbu, zadrhli ho na krk mládencovi, vytáhli
ho zhůru a odešli zase.

Pes začal skučet, až pak vyskočil a provaz překousal.
Oběšený mládenec spadl & na štěstí ještě nebyl mrtev.
Přišel k sobě a hned z hospody vyběhl a oznámil to
úřadu. Hospoda ta byla již po delší čas v podezření;
proto ihned bylo rozkazano, aby se hospoda obstoupila
vojaky ozbrojenými. Jak mile pak pozdě v noci zbůjníci
zase domů přišli, byli všickni schytáni, povazáni a i 8 ha
bou na smrt odsouzeni.

Ježto pak nebylo vlastníka hospody tě, připadla
mládencovi za odměnu. On hned poslal pro matku svou,
a byli tam Spolu v bazni Boží živi, obsluhovali radi hosty
své, a dobře se jim dařilo. — Jsouli posud živi, nevím.



60. 0 jednom vojákovi.

Byl jeden král, a ten měl jedinou dceru na rodě;
ta pak byla pro špatný život zakleta, tak že byla jako
umrlá, ale v noci pokaždé sežrala vojáka, kterýž musil
u ni v kostele na stráži stát. Trvalo to již dlouho, tak
že královi vojáků se nedostávalo; tu museli hrbati, chromi
a nedůživi vojenský oblek na sebe vzít a na stráž jit.

Přišlo také na čeledína zchytralého, že měl k zakletá
princesce na stráž jit. On pak myslil sám u sebe: „Měl
bych se nechat sežrat? to neudělám; uprchuu raději od
vojska.“ Tak také skutečně učinil.

Když pak šel krajem, potkal ho starý žebrák, kterýž
pravil: „Vojáčku, kam jdete?“ — Voják: „Nač bych to
povídal? vy mi nepomůžetel“ — Žebrák: „Povězte jen,
povězte; snad vám mohu pomocil“ -— Voják: „Můžete
nebo nemůžete, povím vám to. Naše královská princeska
jest ve starém kostele pochována, a musí u ul každého
dne voják na stráži stát, kterého ona v noci sežere; na
dnešek přišlo na mne, abych tam na stráži stál, a já
jsem pomyslil sobě: Mámli svůj mladý život obětovat
a od zakleté priucesky se nechat sežrati? -——a raději jsem
prchnul od vojska.“ —Žebrák: „Vim o tom, vim, vojá
ckul Mnoho vojáků již ji střežilo, ale ty ji dostřežiš;
chcešli, můžeš ji vysvobodit a ji z kletby pomoci; a po
můžešli ji, dostaneš ji za ženu a s ni celé království;
ale dělej všecko tak, jak ti poradím, abys neupadl ve
zkázu. Jak půjdeš na stráž, jdi, ale na noc vylez na
kazateluu. K půlnoci princeska vstane a bude tě hledat;
na kazatelnu nepůjde; jak mile však uhodi dvanáctá, lehne
si do rakve své, a ty ostaneš na živé. Královi se to za
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líbí, že ty jediný nejsi sežrán od jeho dcery, proto i na
druhou i na třetí noc rozkáže tobě, abys byl na stráži.
Ostaň, ale zachovej se tak, jak ti radím. — V druhé noci
vylezeš na pavlač. Princeska, když z rakve vstane, po
letí zrovna na kazatelnn a když tě tam nenajde, bude
všudy hledat, až konečně začne stolice stavět, aby mohla
vylézt na pavlač; ale nežli dokončí práci tu, uhodí dva
náctá, ona musí do rakve, a tobě se zase nic zlého ne—
stane.— V třetí noci pak si lehni pod její rakev a jak.
vyleze, aby tě po celém kostele hledala, ty si hnpkem
lehni do rakve. O dvanácté hodině přijde také k rakvi
své, ale ty nevstávej, at s tebou dělá co dělá, až bude
celá bělonnká před tebou stát, a pak bude s tebou dobře.
Dostaneš ji za manželku a s ní celé království. Ale po
tom nezapomeň na mne a přijď zase na toto místo, a
co budeš mít nejradši, o to se rozdělíš se mnou.“

To vypověděl stařeček, rozloučil se s ním a šel svou
cestou, voják pak navrátil se k vojsku a za malou chvíli
musil do kostela na stráž.

Přišla první noc. Voják dle rady stařečkovy ukryl
se na kazatelně, a stalo se, jak mu byl stařeěek pravil.
Po jedenácté hodině vstala princeska z rakve a ohlédala
se po vojákovi; když ho u rakve neviděla, hledala ho
po celém kostele, v každém koutečku, jenom na kazatelna
nepřišla. Pořád ještě hledala, pořád víc a více běhala,
ale v tom bila dvanáctá hodina, ona musila do rakve sve
lehnout, a ležela jako před tím pokojně. Voják se sebral,
slezl s kazatelny, kleknul u rakve a modlil se na stráži.

Ráno přišel jak obyčejně králův služebník, aby
pohledl, zdali i dnes voják již stráven jest. Když pak
ho viděl živého, s radostí běžel ke královi a pověděl mu
to. Král vida, že živ jest, měl z toho radost velikou a
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řekl: „Ty jsi první, který na stráži u dcery má na živě
ostal; budeš tedy i na druhou noc ji střežiti: snad se
ti s pomocí Boží zase nic zlého nestane.“

Přišla druhá noc. Voják vylezl na pavlač a zavřel
dveře za sebou. Po jedenácté hodině princeska vstala a
když zase vojáka n rakve neviděla, zrovna na kazatelnn
“běžela. Tam ho však nebylo, a tu začala s velikou dy—
cbtivostí po celém kostele lítati, až konečně zraky své
na pavlač obrátila. Hned potom počala stolice snášet a

je na sebe stavět, aby po nich na pavlač se dostala. Ta
však nbodila dvanáctá., a ona musila s nepořízenou do
rakve se navrátit, a ležela pokojně jako před tím. Voják
zase slezl, pomodlil se a stál u rakve na. stráži až do rána.

Tentokráte přišel král sám, aby se podíval, jeli voják
na živé; a když ho našel zdravého. zaradoval se velice
a rozkázal mu, aby i třetí noc na stráži zůstal.

Přišla třetí noc. Voják si lebl pod rakev a ležel
tak tiše, že téměř ani nedýcbal. Po jedenácté hodině
princeska vstala a šla vojáka hledat. Jak odešla, voják
vylezl a lehl si sám do rakve. Princeska jako znřivá a
divoká běhala z konta do konta a hledala vojáka. Ten
však ležel v rakvi, ani se nehýbal. Hledala bez ustání,
až bila dvanáctá. Ta se Opět navrátila k rakvi své a
chtěla si do ní lehnonti. Když pak ale přišla k rakvi a
uviděla vojáka v ní ležet, nlekla se a kývala mu, aby
vylezl. Voják, jako by nic neviděl zůstal ležet, ani si jí
nevšimnnl. Princeska sepjala ruce a prosila ho, aby vy
lezl — voják nic. Ona pak již začala od zdůla bělati, a
tvářila se před ním divoce a hrozila mu, ale se ho ne
dotkla. Voják ani se nehýbal. Ona pak již byla po pás
bílá. Zase spinala ruce, prosila, hrozila, ukazovala mu,
že ho na kusy roztrhá, ale nic naplat, voják se nechtěl
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ani hnouti, až byla bíla jako šatečka. Potom se stala
velice přívětiva klekla na kolena, děkovala Panu Bohu
a pravila pokojně a laskavě k vojákovi: „Včil vstaň a
vylez z rakve, nic zlého se ti již více nestane.“ Vojak
vylezl a klekl vedle ní, a modlili se spolu až do bí
leho rana.

Rano přišel král, a nedočkavě díval se šparou
(klíční dírkou) do kostela. Kral vida, že princeska je
z rakve ven a že jest vedle vojaka, rozkázal i služeb
níkovi, aby se podíval šparou, co tam vidí.—Služeb
ník se podíval a vykřikl: „Neimilostivější krali, pravě
princeska toho vojaka jí!“ a chtěl strachem utéci. Ale
král mu nedal a řekl, že se musejí o tom přesvědčiti.
Kostel se otevřel, král i se služebníky svými vešel do
něho a když viděl, že dcera jeho živá a krásná. vedle
vojáka klečí a s ním se modlí, klekl i on též, a celé
komonstvo jeho za nimi, a modlili se.

Když se pomodlili, políbil dceru svou na čele, ona
pak mu políbila ruku, a s velikou slavou přivedli je do
hradu, kdežto brzy slavila se svadba hlučua a veselá..
Vojak pak dostal s vysvobozenou manželkou svou i celé
království, kteréž mu starý král otec hned postoupil. Ra
dost velika byla z toho po celé zemi.

Po svadbě zpomněl si mladý kral, že nemá. zapomí
nati žebraka starého, kterýž mu byl dobrou radu dal. a
že má. opět přijíti na to místo, kde se byli sešli. Šel
na to místo a zase tam uviděl starého přítele svého,
který k němu promluvil: „Učinil jsi, jak jsem ti byl
radil, proto jsi dosáhl hodnosti královské; ale manželka
tva posud není úplně vysvobozena; jestiť ji ještě více
pomoci potřebí; proto nezapomeň, abysi se do dne do
roka se mnou rozdělil o to, co budeš míti nejradši.
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V roce porodila královna krásného prince, a ne
dlouho po tom přišel onen den, kdy se měl král opět
sejíti se starým žebrákem na umluveném místě. Měl již
po delší čas den tento na paměti, proto se ochotně vy
bral na cestu.

Stařeček již tam na něho čekal a pravil: „Vlšli pak,
co jsi mi slibil?“ — „Vím, byla odpověď, že se rozdě
lime o to, co mi bude nejmilejšl.“ Stařeček: „Tak jsme
umluvili, máš pravdu; věil máš prince krásného, který
ti zajisté jest nejmilejší, o toho se tedy rozdělíme tak,
že tobě ostane ho půl, a půl ho dostanu já; jdi a
přines ho.“

Mladého krále věc ta nad míru mrzela a bolela; ale
pomyslil si: „Zavázal jsem se slibem, a proto musím těž
kou obět přinésti tomu, jehož pomocí jsem přišel k štěstí.“

Šel domů, vzal nemluvňátko dltě své a přinesl ho
stařečkovi. Stařeček bez okolků vytáhl z pošvy ostrý meč
a jednou ranou rozpůlil krásného chlapečka. Obě půlky
vypláchl u potoka čistého a zase je dobře složil, a v tu
chvíli dltě obživlo a bylo krásnější než před tím.

Stařeček odevzdal synáčka udivenému a potěšenému
otci a pravil: „Manželka tvá obětí touto včil dokonale
očištěna a vysvobozena jest z moci zlého ducha; nebudet
již nikomu více škoditi, aniž jí bude moci proti vůli její
zlý duch křivditi. Jdi s dítětem svým domů a vychovej
ho pro království nebeské.“ '

To pravil a ztratil se duch dobrý, anjel strážce. On
pak ostal králem, a všecky ostatní děti jeho byly dobré
a manželka jeho velmi hodná, tak že ve svatém policii.
v bázni Boží a v radostech neustálých živi byli až do
smrti pospolu,



GI. 0 špiritusovl.

Okolo roku 1840, kdy v Rožnově a v celém mo
ravském Valašsku již přestalo se pracovati na sterých sta—
vích tkalcovských o dobrém platně lněném, kdy na sta
ruk tkalcovských počalo tkéti mnohem špatnější bavlnu:
žil v městě jmenovaném zámožný tkadlec, jménem J....
J...., kterýž s dobrým prospěchem rozvážel tovary svo
hodného řemesla svého do Brna, do Vídně, do Pešti &
do jiných měst obchodních. Kdykoliv se strojil na cestu
v obchodu svém, pokaždé žádali jej tovaryši i učeníci
i čeledlnové, aby jim něco pěkného přivezl. Jednoho dne
opět již měl všecky věci své schystané, a opět jej po
žádali všickni domácí 0 dar z ciziny. Jenom tovaryš
Martin, kterýž teprv půl léta u něho v práci byl, nevší
mavě seděl za prací svou, tkal jak obyčejně velmi váhavě
a. chladně pokukoval na pana svého i na čelédku s ním
se loučící.— „Martine, ozval se pan, což pak ty ničeho
nechceš abych ti z Pešti přinesl?“ —Martin, jemuž byl
pan často vytýkaval, že pro svou véhavost nejvýš jen šest
loktů za den vyhotovil, prostomyslně odpověděl, že by si
přál, aby mu pan přivezl špiritusa, sjehož pomocí by
mohl více préce nadělat. Pan s úsměvem slíbil, že mu
jistotně špiritusa donese, s jehož pomocí bude se mu
mnohem lépe prace dařit.

Za několik dní odbyl J.... J.... své obchodní za
ležitosti v Pešti, dle obyčeje svého každému z domácích
něco koupil a dal se na cestu zpáteční. Ujel již asi čtyry
hodiny cesty, an mu teprv napadlo, že slíbil Martinovi
přivézti špiritusa. Zamrzelo jej to, že v Pešti na to
nepamatoval, a zaškrabal se za uchem. Brzy však vyjasnilo
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se mu v thřích, slezl s vozu, vyndal z věcí koupených
škatulku novou, chytil na poli koníčka čili kobylku, za
vřel ji do škatulky a pak, usmívaje se napadu svému,
Opět dale jel.

Doma jej s radostí všickni obklopili, vítali a podě
leni byli. I Martin tenkrate opustil svůj stav tkalcovský
a ptal se pana, zdaliž i jemu špiritusa donesl. „Ovšemť
že jsem donesl,“ řekl J...., vytahl uzavřenou škatulku
a podal mu ji s těmi slovy: „Tu máš špiritusa, ten ti
bude nápomocen v každé praci tve; avšak pod žadnou
výminkou nesmíš škatulku otevřít; kdybys ji se opovážil
otevřít, největší neštěstí by ti z toho mohlo pojit“

Martin přijal z rukou panových škatulku a s jakousi
bazní uschoval ji u sebe. Hned druhého dne šla mu prace
velmi hbitě od ruky, tak že dvanacte loket udělal; tak
též třetího dne, a pořád. Martin bez okolku uvěřil v moc
špiritusovu ve škatulce, s jehož pomocí že se mu nyní
práce tak dobře daří, pevné myslil.

J.... v prvních dnech milerad pozoroval změnu
v pracovitosti Martinově, domnívaje se, že svůj žertík
dobře provodil. Avšak jakožto rozumný a svědomitý kře
sťan brzy měl plnou hlavu vrtochů z toho, že bližního svého
nedovoleným žertem ve hříšné pověře potvrdil. Pykal sam
u sebe činu svého, ale nevěděl si rady.

Zašel tedy k domácímu knězi, k duchovnímu otci
Tomášovi, k němuž velikou měl důvěru, a zjevil mu, co
byl s Martinem učinil. Duchovní zkratka mu pověděl, že
se ovšem žertem svým cizího hříchu dopustil —-že Martin
z bludu svého a z pověry své vyveden býti a škatulka
s domnělým špiritusem že mu odjata a zničena býti musí.
Řekl mu, aby škatulku jemu vzal a jej k němu poslal.

J.... navrativ se domů, požadal od Martina ška
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tulku, kterou tento s nemalou hrůzou do ruky vzal, au
špiritus v ní posud živ jsa škrabal, a podal ji pánovi,
kterou tento před ním do pece vhodil a Martinovi nařídil,
aby se oblekl v svétečný šat a. šel k paterovi Tomášovi.

Martin uposlechl a došel k duchovnímu, kterýž mu
pánův žert vyložil a jej vlídně poučil o hříšnosti takové
pověry. Řekl: mu, že by se dopustil hříchu těžkého,
kdyby pomoci v pracích svých v jakémkoliv tvoru hledal
bez pomoci Božské; Bůh že by mu v případu tom ni
kterak nemohl dáti požehnání svého. Věc jakakoliv že
sama sebou nema nižadné moci v sobě, pomahati nad
přirozeným způsobem člověku v pracích, leč by se to dělo
pomoci zlého ducha, kterého se každý rozumný člověk
chrániti musí. „Martine, pokračoval kněz dale. nyní jest,
domnělý špiritus vaš ohněm zničen; odproste Pana Boha
na vroucně modlitbě za to, že jste se posud neobracel
po Jeho pomoci, ale že jste v krátkozrakosti své hledal
pomoci tam, kde byste jí nikdy nalézti nemohl. Modlete
se vroucně k Bohu, a on jistotně pomůže vam, budeteli
sam dosti pilně a bedlivě pracovat a vahavost svou pře
méhat. Zkuste toho, a přesvědčíte se, že pokaždé za den
svých 12 loket uděláte i bez špiritusa.“

Martin si dal říci, šel domů, nábožně se modlíval
a pilně pracoval -- a skutečně nikdy více nezůstal pod
dvanácti lokty; ba začasté i několik více zhotovil, ačkoliv
špiritusa neměl.

62. Dvě sestry služky.

Byla jedna matka, a ta měla dvě dcery. Ta jedna
dcera byla pobožna, chodila se modlit do jedné zahrady
a tam na modlitbě dlouho trvala. Jak se jednoho dne
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zase modlila, přišel k ní taký malinký bílý chlapeček, a
to byl její anjellček strážce. Ten chlapeček ji povida:
„Chceš jit na službu; ja vím o jednom stařičkovi a k tomu
já. tě dovedu, abys někde nezabloudila; ten stařiček potře
'bujeslužku“

Jak jí dovedl k chaloupce stařičkově, poklonil a
ztratil se ji. Ona ptala toho stařička, jestli potře
buje služku, že přišla k němu na službu. Staříček ji
povídal, že potřebuje. Přišlo to k poledni, stařiček ji
povídal, že mu bude vařit oběd. Šel do komory, vzal
nůž a na ten nůž vzal krupičky, a na konec toho
nože masla, a náprstek mléka, a pravil: „To mně
budeš vařit každý den.'' —-Ona to vzala a vařila to.
Když to uvařila, jak toho bylo prvé malo, potom toho
přece měli hodně; oba dva najedli se do syta. a i psi
čkům ještě ostalo. Staříček ji naporučil, aby ty psičky
každý den koupala. Ona ráda tak dělala každý den.

Jak přišel rok, stařiček se ji ptal: „Pravdali, již
je tě teskno, již bys rada šla domů?“ —-—Ouamu po—
vídala: „Stařičkm již bych ráda se šla podivat na ma
měnku,jsouli ještě živy').“——On ji vedl do jiné
komory a pravil: „Když jsi mi tak věrně sloužila, já ti
též chci věrnou službu deti.“ Měl tam krásné pozlacené
truhly a pěkně šaty a povídal ji, aby si vzala, co se ji
libi. — Ona si myslila, že tak malou službu mu dělala,
a on že jí toli kaže si vzít **). Ona si vzala nejstarší &
nejsprostši truhlu a šaty též nejsprostšl. Staříček ji na
ptal sedláka, aby ji to dovezl domů. Měl též ten staří
ček dvouch ptáčků, tož toho jednoho ptáčka jí dal.

*) O rodičích mluví se v národu našem z úcty namnoze
v počtu vicném.

**) V okolí Rožnovském říkají místo káže _kazu j e.
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Jak jela domů, tož ten ptáček přes celou cestu volal:
„Naše paní veze samé stříbro a zlato !“ Než přijela domů,
ta truhla, jak byla sprosta, tak byla potom krasna, a ty
šaty též byly krasny. Jak doma otevřela truhlu, měla tam
samé stříbro a zlato — samé dukáty a dvoure'nčaky.

Její sestra jí to zaviděla, že má. tolik a ona že nemá
nic. Povídala svojí maměnce, že půjde též k tomu sta
říčkovi sloužit a že sobě též toli bohatství vyslouží. Ma
měnka jí povida: „Ale ty již si toho, myslím, toli ne
vysloužíš, nejsi tak poslušna jako ta; musíš též tak po
slouchat toho staříčka, jak ta poslouchala“

Ona sedla tomu sedlákovi na vůz, a on ji dovezl
k tomu staříčkovi.

Když k němu přišla, povídala mu: „Staříčku, zas já.
jsem přišla k vám na službu; já. jsem sestra té, co včil
od vás odjela.“ —--On jí povídá. aby zůstala. — Přišlo to
k poledni, zas jí dal vařit oběd. Nabral jí zas tolik té
krupičky, toho másla a mléka, jak té první. Ta se nad
tím zhrozila a pravila: „Staříčku, pro Boha, to je málo!
To není pro mne dost!“ — On jí povídal: „Snadli tak
málo v Pána Boha věříš? Z mala Bůh po žehnava.
Tvojí sestře též jsem toho tolik daval, a ta mi na to
nic napravila“

Potom ušel staříček do zahrady, obhlídat si krásné
stromy svoje, a ona vzala v rychlosti ten nůž a nabrala
dvakrat toli, jak on jí dal. Jak to uvařila, krupička byla

jak polévka řídká., a ta první co vařila, byla husta. Ona
ji vykladala lžičkou, tato ji vylévala jak polévku. Jak
přišlo poledne, staříček přišel k obědu z té zahrady a
ptal se jí: „Jižli máš oběd?“ —-Ona povídala, že již má.
On jí povídal, aby ho dala. Ona ho dala, a staříček, jak
to uviděl tak řídké, pravil: „Cos tomu podělala,

Kulda. u. 2
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že to máš tak řídké? Pravda, že jsi toho přidala dva—
krát toli, než jsem tobě dal?“

Ten staříček byl posel Boží, a proto všecko vě
děl, třeba nic neviděl. Jak pojedli, zas jim toho zůstalo.
Staříček kazal, co ostalo, dat psíčkům. Ona jim toho
nedala, než to sama sjedla a psíčkům nasypala písku a
dala naň vody uvařit, až vřela. Jak ti psíčci toho jedli,
opařili se, až z nich střeva lezla. Když byli opařeni,
pořad smutně štěkali a skučeli.

Staříček k nim přišel a podíval se na ně, co je
jim, že tak smutně skučí. Uviděl, že mají u sebe na
sypaného písku. Nepravil nic, šel do komory. vzal toho
jídla a dal se jim najezt. Potom již ji ani nedal
těch psíčků poklízet, ale poklízel si jich sám a řekl jí:
„Jak si budeš dělat, tak budeš mít!“

Jak přešel rok, zas se jí ptal staříček: „Pravda,
již bys rada šla domů, již je ti teskno?“ — Ona mu
povídala: „Staříčkm již bych ráda šla domů “

On ji zas vedl do té komory a povídal jí, aby si
vzala, co se jí líbí. Ona si myslila, že si nabere, když
jí tak kaže. Vzala si tu nejkrásnější truhlu a ty nejkra
snější šaty. Staříček jí dal druhého ptáčka a neptal jí
druhého sedláka.

Ale ten ptáček nechtěl jl sedět v klíně, než sedla—
kovi šel sedět do klínu a volal celou cestou: „Naše paní
veze samé štíry, hady a žábyl“ Když tak volal, jí bylo
za to hanba, a pořád ptáčka bila za to, že tak povídá..

Jak přijela domů, její truhla, jak byla prv krasna,
tak byla včil sproste, a ty šaty též. Jak jí otevřela, ti
štíři, hadi a žáby všecky se po ní rozprskali. Ona
si nevěděla od zlosti a od hrůzy rady a jestli byla před
tím zla, potom byla ještě horší a toho staříčka velice
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špinila, že ji to také dal. Zůvidělasestře. Ta že
byla dobrá, Pán Bůh jí dobré dal; a ta druhá že byla
zla, Pán Bůh ji zlé dal. Měli tam za domem velikou
studni, ona šla a skočila do ní. *)

63. Dvě klubíčka.

Byla jedna vdova, a ta měla dvě dcery. Té jedné
bylo Františka até druhé Tonička. Matkapovida:
„Dcerky moje, doma nemůžete zůstat pro velikou bídu,
musite jít do služby.“ —- Tož ony pravily: „Maměnko,
půjdeme; ale když jsme ještě nikdo nebyly, nevíme, kam
se obrátit máme.“—Potom povídala Tonička: „Mila
maměnko, nepůjdeme ještě dnes, až zejtra rano, až se
v noci pomodlím Pánu Bohu, aby nám štěstí dal.“ Dlouho
se modlila a šla spat.

V noci se probudila a pravila: „Maměnko, mně se
zdálo, že si mame uvít klubíčka, jedno červené a
druhé bílé; mame jich pustiť na zem a kam se pokou—
lejí, máme za nimi jít.“

Rano hned koupily hedbávl a uvily si ta klubíčka.
Když jich uvily, rozloučily se s matkou, pustily jich na
zem před sebe a pravily: „Koulejte se, mi půjdeme za
vámi.“ Koulely se až k jednomu velikému městu a k jedné
velké zahradě. Když přišly k té zahradě, bylo tam moc
růží krásných, červených a bílých. Tam se jim
hned dveře otevřely, a klubíčka se koulela až do prostřed
zahrady.

*) Krásna myšlenka v předešlé pohádce provedená rovněž
tak roztomile rozpřadá se v pohádce jiné, kterou tuto klademe
pod názvem „Dvě klubí čka“. Netoliko pěkná mluva, než také
básnické provedení donutilo mne, abych obě pohádky přijal.

gar
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V té zahradě byl stoliček, a u toho stolička seděl
velice starý staříček. V té zahradě uviděly ty sestry
rozmanité pěkné věci k jídlu: fíky, mandle, cibeby,
hrozinky a všelijaké věci. Prosily toho staříčka, jestli
jim nevylaje, že tam přišly bez dovolení; ale že mu—
sely tam jít za těmi klubíčky, když se jim tam dokoulela.
Ten staříček se jich ptal, co chtějí, že tam přišly? — Ony
povídaly, že by rady přišly do služby a že nevědí, kde
a- ke komu. — Staříček pověděl, že potřebuje pram*)
dvě služebnice, jednu že vezme za kuchařku a druhou
za zahradníci, že mu bude v zahradě kopat, rýť, a
co bude potřebí. „Zůstaneteliž ?“ ptal se jich. Ony od
pověděly: „Rády zůstanem, staříčku.“ — Potom se jich
ptal, jsouli sestry. Ony povídaly, že jsou. Také se jich
ptal, jak je jim?-—Ta starší pravila, že je Tonička,
& mladší pravila, že je Františka. Staříček povídal:
„Ty, Touičko, půjdeš za kuchařku, a ty, Franti
ško, budeš v zahradě. Včil pojďte, já. vám dám oběd.“

Tož šly, a staříček jim dal jablíčka a rozmanité
dobré věci, co měl v té zahradě. Jak poobědvaly, ukázal
Toničce, co má. k vaření a k opatrování, a pravil jí,
aby všecko dobře opatrovala, tak jak by to její bylo.
„Když přijde žebrak a pocestný, dej mu almužnu. Ale
kdybypřišelanebyl zasloužený, šetřa nedej.“ Ukázal
jl též & pověděl,co má který den vařit.—Frautišce
dal motyku, rýč**) a konvu na zalévání a povídal: „Ty
budeš tudy v zahradě zas tu práci mít, aby se mi ty
stromečky nekazily; pilně mi jich opatruj.“ — Když při
šel čas, kopala a ryla; a když bylo sucho, zalívala; ale
vždycky velikou radost z práce té měla.

*) Prám t. j. právě.
**) V Rožnově se pravi: rýl.
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Za nějaký čas přišel' se stařiček podívat na kuchařku
do-kuchyně,jak onavypada se svojím vařením
a vydílením*). Sel a díval se na ty věci, co ji od
vedl, mocli toho ještě ma. Ale malinko jí, toho ubylo, a
žebráci tak mluvili a jí chválili, že jim moc dává a že
ten staříček takové hospodyňky ještě neměl, jak ta je
dobra. Staříček ji pověděl, že ji žebráci chval! a tu že
ji malo ubylo. — Ona povídá. staříčkovi: „Staříčku, ja,
když dám do hrnka, vždycky to požehnam, aby mi toho
Pán 'Bůh naspořil. Ma maměnka mne to učila, když budu
cokolvíček**) brat k vaření, abych to vždycky po
žehnala jako ona; a ja to, stařičku, tak dělám.“ -—On
povídal: „Dobře to děláš, mila dcero, dobře, tak toi bu
doucně s Pánem Bohem dělavej.“ — Do hrnka malo dala
a vždycky plný hrnek jídla měla.

Zas odešel staříček do zahrady kFrantišce pohlé
dať, jak ona to tam má.. Všecko to měla pěkné. Staří
ček pravil: „Tak to všecko dělej, mila dcero, ať to po—
řád tak je, jak to je včil. Dobrou službu obě dvě dosta
nete za práci svou.“

Rok došel oběma s tím jejich poslušen
stvím. Staříček se jich ptal, jestli zase na druhý rok
ostanou. — Obě zůstaly. Staříček povídal: „Včil zase
půjde Tonička z kuchyně do zahradya Františka
ze zahrady do kuchyně k poklidě ***) a k vaření, aby
ste rovno měly s prací, nebo rovno vam budu da
vaťslužbu.“ Tož přešly a se přemítnuly'j'). To
nička pilno své práce hledělav zahraděa ještě lepší

*) Vydílením t. j. podělovánímžebráků.
**) Cokolvěk, cokoliv.

***)Poklidazpoklízení v kuchyni.
+) Přemítnuly se t. j. vystřídalyse.
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se vynasnažovala jako Františka, aby ji mohl
staříčekpochválit,že je k tomu pamatliva*). Ryla,
kopala a když přišel čas. zalívala, aby to staříček měl
všecko pěkné. Málo spala a jenom pořad kole tobo
praci měla. Když se jí stařlček na to dival, pravil: „Ještě
to máš pěknější jak tva sestra; jenom sobě dej na to
všecko dobrý pozor, ať ti to tak zůstane, jak to včil
mas.“ — Tonička povídala: „Staříčku můj, ja bych
ráda, abych to měla všecko v pořádku a pěkně.“

Staříček odešel ze zahrady a šel domů k Fran
tišce. Když k ní přišel, povídal: „No, jakž moje hospo
dyně?“ — Františka odpověděla: „No, stařičku, ja
nevim, jak se vam to bude líbit; žebráci pořád jdou a
lidé bidní, abych jim davala; ale ja se vás bojím, abyste
nebyl nad tím zlý, že vám toho moc ubývá.“ —-Sta
říček pravil: „Já. jsem ti povídal, abys dala žebrakům
a potřebným, na kterých vidíš, že nemohou pracovat.“

Potom šel a díval se, mocli ji toho ubylo. Měla
již málo z toho, co jí zanechal. „Frautiško, povida,
zle děláš; maš toho méně, než měla Tonka, a žebraci
sobě naříkaji**), že jim malo davas, a některé pustíš a
nic jim nedáš. Nedašli bídným & potřebným, Pán Bůh ti
zas nedá.; a ja ti kazuju, abys dala a jim nebubovala,
sice bych ani já nic nemělani ty sama.“ —Františka
povídá: „Staříčku, ja davam, ale přece se bojím.“ — Sta
říček se jí ptal: „Jsteli vy jedné matičky dcery obě?“ —
Ona odpovida: „Jsmel“ — Staříček pravil: „Téžli tě čemu
matička učila, tak jako Tonku?“ —Františka odpově
děla: „Učila, ale ja jsem si na to pozor nedala ani si

*) Že jest úlohy své pamětlíva, že si dá na své práci
záležet.

**) V Rožnově: nai'íčú.
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toho nepovšimla, co ona mi kolikráte povídala.“ —-—Sta
říček se jí tazal: „Žehnašli ty též hrnek, když bereš
jídlo do něho?“ — Ona povida: „Nežehnami“ — Sta
říček ji karal: „To chybuješl“ — Františka slibovala:
„Staříčkm ja již to tak budu dělat,“ a hned před ním
tak dělala; ale když odešel za dvéře, tož na něj dr—
dlala*) a lala.

Staříčka to rmoutilo, když to zaslechl, a šel k T once
do zahrady.Tonka šla mu již naprotivo, ruky slo
žila**) a povídala: „Stařičku, kdesi jste dlouho; ja se
vás již bojím; jeden stromeček mi uschnul, ale ja jsem
všecko s ním dělala, co jenom jsem mohla; nebuďte na
mne, prosim vas, zlý.“ — Staříček z toho měl velikou
radost, že ho tak pěkně zaprosila. Šel k tomu stro—
mečku a díval se naň, co by se mu bylo stalo. Viděl, že
ho chrobák uhrýzl***) a že ona tomu není vinna.

Rok dochodil. Staříček povida: „Dcerky, vaše
maměnka bude na vas čekat. Ja vás již propustím a za
ta dvě léta, co jste u mne sloužily, službu vam dam.“
Když poobědvali, vedl jich do jedné světnice, kde již
měl tu službu pro ně nachystanou, a dal jim na vý
běr, aby sobě z těch věci tam, která jaké chce, vybrala,
pěknějšínebo čkaredší.

Tonička prosila ho, aby jí to odpustil, že mu tu
škodu udělala a nejsprostější věci sobě vybrala; ale pro
ni dobře bylo. — Františka, když jí dal na výběr,
všecko si krasne obrala, ale pro sebe škodu měla, že
si na pěkném na vrchu zaležeť dala; onasetim
oklamala.

*) Dr dl al a : hubovala, reptala.
**) Buky sepn ula.

***) Červ rozežral.
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Když si již obraly, nechal jim, ktera co chtěla.
Potom šel s nimi do chléva a povídal, aby si obrala
každá dvě kravy, dva koně, čtyry ovečky, psíčka a ko
čičku. Dal jim k tomu těž vůz a všecky potřeby, ale
pacholka jim neměl dať. -—Tonička pravila:
„Stařičkn, ja si sama s tím pojedn.“ — Staříček povídá:
„Tož dobře, ma dcerko, dojedeš.“ ——Ona ale prosila:
„Staříčkn můj, ještě mi dejte k tomu hodinu, až já si
svoje věci všecky uspořádam a svého psíčka a svou
kočičku nmyju i očistím a jest jim dam.“ — Staříček
pověděl: „To máš všecko dobře; jak povídaš, a i to tak
udělej“

PotompovídalFrantišce: „Jakž ty, dcerko? Obi
rej si!“ — Ona si obrala všecko pěknější a Tonička
všecko sprostějši a bídnější. Františka tomn psičkovi
a té kočičce nic jíst nedala, ani si jich nenmyla, jenom
s velikou radostí jinši věci sobě sbírala, ale na psíčka
a na kočičku ani nezpomněla a nevšimla si jich.

Když již to všecko měly, poděkovaly se staříčkovi.
Františka mu děkovalaz nelasky, ale Tonička
mu z lásky poděkovala i ruku políbila a všecko dobré
mu přala.

Již šly & sedly si na vůz. Starší, Tonka, sedla si
na předku a toho psíčka a tu kočičku si do klína vzala.
Ale Františka svého psíčka a svou kočičku vzala a
jen do košiny hodila.

Když jely, tož ten psíček a ta kočička Tončina
pořad jedním hlasem volali: „Naše paní veze samé stři
bro, zlato; všecko škaredě si obrala a všecko pěkné si
vezel“ —Františka pořadchtěla: proč i ji to nevolá,
jeji psíček a kočička? Ale ti byli potichu. Pravila jim:
„Proč mi tak nepravíte, jako pravi psíček a kočička
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sestřeP“ —Oni odpověděli tak: „Sama si papala, sama
si raď! “ -—Františka se rozhněvala a pobila jich. Když
jich pobila, tož psíček a kočička volali: „Naše paní veze
samé štíry, hady a žáby; pěkné si obrala. škaredě si
vezel“ -—Ona jich tím víc bila, že jí to tak povídají, a
kazala jim: „Pravte jako sestře: Naše paní veze samé
stříbro, zlato! Slyšite jich, jak oni jí pravil“ ——Oni po
vídali, že oni tak nemohou praviť, když štíry, hady &.
žáby veze.

Tož již tak zarmoucena jela a nevěděla, proč jí ten
psíček a ta kočička tak povída, když ona si všecko tak
krásné obrala; a sestře vždy oky s tej n o volaly: „Naše
paní veze samé stříbro, zlato!“

Když přijely domů do dvora k svojí maměnce, ma
měnka nejprv šla k Františce a již jí to všecko od
bírala, kravy, ovce, koně a co měla. Ale jak to do chléva
zavřela a za chvíli se šla dívat s Františkou, všecko
bídné a chudé spatřila. Františka hned byla zarmou
cena ještě víc. Sla s matkou a pohlédala do jedné truhly.
Tam měla trochu šat a pod těmi měla kuličku nevelkou
zlata a druhou stříbrnou a několik dvourýnštaků. Ona
si myslila, že toho bude mít víc, jak to bylo těžké. Šla
do druhé truhly a otevřela. Tam měla. štíry, hady a žáby,
jak jí ton psíček a ta kočička pravili. Matka pravila:
„Dcero ma, tys byla neposlušna, vidět to po tom daře,
že jsi škaredě odplacena.“

Na tom zarmoucena zůstala, šla k starší a odva
zovala zas jí krávy, koně a ovce. Ta ale to měla všecko
pěkné, třeba to bídné sobě obrala. Potom šla s Toni
čkou do truhly také se jí dívat. Tam měla šat mnoho,
a ty se jí tak svítily jak samé zlato. Pod těmi šatami
měla velikou kulu zlata a druhou stříbra a sto dukátů.
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Měla tam též ještě zlaté střevíčky. Matce to bylo líto,
že toho Tonička toli má, a ptala se jich: „Oběli jste
sloužily v jednom místě? — „Anol“ odpověděly.- Matka
začala lati na stařxčka,ale Tonička pravila, že jim to
dal na výběr, Františka že si všecko péknější obrala
a zlo přebrala; ale ona že sobě všecko bídnější 'obírala,
proto že se bála, že staříčkovi v zahradě škodu udělala,
když jeden stromek ji uschnul; že ona proto nebyla jista
pěkné věci obírat, ale když se jí to tak podařilo, že je
tomu velice rada. Matička pravila Františce: „Přec
nejsi dobře zvedena, dcero, že o své neposlušnosti ne—
povídaša žes jakou škodu udělala.“_Františka se
poznávala a povídala: „Maměnko, ja jsem, myslim, tím
chybila: sama jsem po straně jedla a když jsem vařila,
nikdy jsem hrnka nepřežehnala, a žebrakům jsem ne—
davala, proto mi všeho moc ubývalo. Žebraci na mne
žalovali tomu staříčkovi, a on mi povídal, že proč ne
dávám bídným, že přece mam všeho málo, a že proč toho
hrnečka nepřežehnavam, když beru. aby mi toho Pán Bůh
žehnal; :; když ušel, ja jsem na něho dudlala. On to
za dveřmi uslyšel a na mne se ještě více uahněval.
On byl velice dobrý, a proto mne, myslim, Pán Bůh za
to potrestal, a mně k mému neštěstí takové nehezké věci
dal, abych poznala, že jsem chybu udělala, a abych se
polepšila.“

64. Zeman z otroctví vysvobozeny.

Byl mladý zeman, který si vzal mladou a hezkou
zemanku z jiného panství za manželku. Po sdavce byli
spolem tři léta a měli se rádi. Potom přišla silná vojna,
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a bylo oznámeno všem, že musejí jít bojovat. Zeman též
musel jít do vojny a když odchazel, truchlivě se rozloučil
se svojí ženou.

Ve vojně ho turecký bača*) popadl a jednomu
kupcovi do jiného kraje prodal. Tam byl devět roků
otrokem a musel dělat a jíst tak jak jinší hovado. Již
byl všecek zmořený a ztrapený hladem za těch devět roků.
Bylo tam velice mnoho lidí za otroky.

Ten, který ty otroky poklízel**), přišel
k nim a povídal, kteří jsou již velice slabí, že jich bude
zejtra vybírat a že jich zavede do lesa a jich tam po
střílí. Zeman též nemohl již hrubě dělat a věděl, že
bude zastřelen. Tož se velice modlil k Pánu Bohu &
Panně Marii a celounoc na modlitbách trval; až
se velice ukonal, usnul.

Když se probudil, již se viděl v lese, a slyšel střílet
na. všecky strany. Tož si naříkal a povídal: „No, již včil
střílejíty nemocné,skoroli do mne přijde rana?“

Tak smutný chodil po lese a nevěděl, kde by se
skryl, co by ho nezastihla ta střeln'a rána. Jda uhlednul
ovčaka, co pasl ovce vtom lese. On k němu začal mluvit
tureckou řeč, jak tam vtom městě mluvili, co byl
otrokem; ale ten ovčák mu nic neodpovídal. Zeman uměl
sedmero řečí, a začal s ním mluvit hebrejsky, zas
mu nic nepravil; latinsky, zas mu nic neodpovídal;
řecky, zas nic neříkal; taliansky, zas mlčel; fran
couzsky, zas nerozuměl. Tak mu již všecky řeči pravil,
ale nadarmo. Tož mu ukazoval po prstech, kdyby byl
němý, ale též neuměl se s nim domluvit. Pomyslil si, co

*) Bača., ředitel salaše, ovšem v ústech moravského Va
lacha snadno pašu čili bašete tureckého zastoupá.

**) T. j. představený a. dohlížitel otroků.
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pak je to za divnou věc, že ovčák ten žádnou řeč ne—
umí? Začal k němu mluvit svou mateřskou řečí
moravskou a povídal mu: „Proč ty ke mně nemluvíš
řečí, jakou znáš?“ — Ale ovčák odpověděl: „Pane, já
jsem té vaší řeči nic nerozuměll“ — Zeman se ulekl, že
jeho přirozenou mateřskou řečí k němu mluví v takovém
dalekém, neznámém kraji —- co to může divného být?
Ptal se ho: „Čt ty to paseš ovce a odkud jsi?“ -—Ovčák
mu jmenoval, že je ztoho města, odkud zeman sám byl,
a ty ovce že jsou té zemanky, co byla jeho manželkou.
On se toho ovčáka ochotně ptal, jestli ta zemanka je
svobodna anebo vdána. On mu povídá, že byla vdána,
ale že neměla manžela svého již devět roků doma, že
odjel do vojny a že nedostala žádné známosti o něm za
těch devět roků; tož že již věděla, že musí být zastřelen;
tak si oblíbila zas jednoho zemana, & zejtra bude mět
sdavku.

Zeman se velice uleknul a šel hned do toho města,
kde byl jeho zámek. Panna Maria, kterou nábožně ctil,
přenesla ho do toho kraje, jak usnul.

Jak přišel do svého zámku toho dne, když měla
být ta svadba, prosil ty, co tam byli na stráži, aby byli
tak dobří a pro lásku Boží a pro křesťanskou lásku aby
řekli zemance, aby vyšla venek, že jí jakýsi pocestný
nějaké zkázání nese. Strážník mu odpověděl: „Ty hloupý
člověče, jak bych já to mohl udělat, d yt ty ani nesmíš
být připuštěn, aby tě zemanka uhledla; ona by se tě
lekla, až by mohla padoucí nemoc dostat; tyt jsi celý
otrhaný a bradu máš zarosteuou až po pás; tu máš
dva groše a jdi si radši koupit chleba.

Zeman prosil zas druhého, aby šel pro lásku Boží
zemance řeknout, aby šla venek, že jeden pocestný
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čeká. a že jí nějaké poselství nese; sliboval mu, že se
mu za to dobře odmění. — Ten mu zas dal dva groše,
aby si koupil chleba a šel pryč, aby ho zemanka nevi
děla v zámku, že by se ho velice polekala.

On prosil třetího zas pro lásku Boží a pro lásku
křesťanskou, že se mu odmění dobrým za to, aby
zemanka vyšla venek, že ji čeká s poselstvím pocestný.
On mu povídá: „Cím ty se mi můžeš odměnit, vždyt ty
sam nemáš co jíst a jsi celý otrhaný a zarostený?
Ja vím dobře, když to mojí paní zemance oznamím, že
vejdu z chleba pryč, že mne vyhodí ze služby,
když tě takého uvidí; ale že tak prosíš pro lásku Boží,
půjdu a oznamím tě; ja přece ještě budu živ, třeba mne
ze služby vyhodí.“

Šel a oznámil ho. Zemance pravě zaplétali le
líky a očesavalí ji. Služebník jí pravil, že čeká. pocestný,
aby vyšla.

Jí to leželo v hlavě, co to může být za pocestný,
vyšla ven a viděla ho takového střapatého a zaroste
ného velice. Ptala se ho, co chce.

On jí povídal, že jí nese zkazaní od jejího manžela,
jestli ještě naň co pamatuje?

Ona mu povídala: „Jak pak by to mohlo být, abys
ty byl s mojim manželem mluvil, když již je devět roků,
co odjel do vojny a žádné znamení nedal; on jistotně
již dávno v bitvě zahynul.“

On jí povídal: „Mluvil jsem s ním ústně,
dobře ho znám a dobře sobě rozvažuji jeho
osobu!

Ona mu nechtěla věřit. On vytáhl dva prsteny z kapsy,
které mu dala, když do vojny odjížděl. Jeden prsten byl
sdavkový, a druhý prsten byl, co mu na cestu dala. On
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jí jich podal a řeknul: „Toť jsou ty prsteny vašeho pana
manžela, které od vás dostal, když odjížděl do vojny.“

Ona na ně pohledla a poznala, že jsou to ty vlastní
prsteny. Hleděla mu do očí a zvolala: „Zdali ty to nejsi,
můj manžele?“

On ji obtúlil a pravil: „Ja jsem tvůj pravý
manžell“

Ona se ho ptala, jak se to mohlo stát, že je tak
zmořený a že tak dlouho žadnou vědomost o sobě ne—
daval. Potom ho políbila, sebrala do pokoje, dala ho
oholit, umyla ho pěkně, oblekla do „šatů, vzala ho pod
paždí, šla s ním před ty všecky hosty a uctivě se po
děkovala tomu ženichovi, že jí Bůh seslal jejího manžela,
který jí byl daný, a tož že mu včil uctivě děkuje, že
již zas má svého manžela, kteréhož prv obdržela od Boha.

Druha svadba nebyla, ale měla na novo požehnání
v kostele se svým manželem. Hosté všickni zůstali při
tom a byli radostí naplnění, že se navrátil.

On pak se potom Panně Marii odsloužil za to dobro
diní, že ho tak osvobodila, dal vystavět klášter a kostel,
a tam dal kněze, a do kostela obraz založení Panny
Marie, krásně ho ozdobil a oznámil daleko, aby putovali
do toho kostela.

Potom byl ještě dlouho v lásce a ve svornosti se
svou manželkou a své poddané napomínal, aby Pannu
Marii do smrti ctili.

65. Kúzliř.

Jeden pocestný chodil světem, kdo by ho vzal do
práce. Přišel k jednomu kú zlířo vi *), který měl takové

*) Kúz u r : kouzelník: čarodějník.
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knihy, co patřily čertovi. Ptal ho, aby mu něco udělil
jakožto chudobnému pocestnému, a potom, aby ho vzal
do práce aneb aby mu poradil proň praci. On se ho
ptal: „Znašli číst a psát?“ —Povída: „Pane, znaml“ —
Kůzlíř pravil: „Takého já. nepotřebujil“

Pocestný odešel, chodil rok po světě, a potom sobě
myslil: „Co to je ga. pána, že nepotřebuje sluhu, který
umí číst a. psát?“ Sel k němu na. novo.

Zas ho prosil, aby mu něco udělil jakožto chudému
pocestnému aneb aby ho vzal do práce. Kúzlíř se ho ptal:
„Znašli číst a psát?“ — Pocestný odpověděl: „Pane,
neznaml“ — Kúzlíř: „Ostaň u mne, budeš mi čistit a
ometať knihy, mám jich vždycky v prachu a chci jich
mít pěkné.“

Přinesl mu v náručí trochu kněh a pravil: „Tu maš,
očist mi jich pěkněl“

Pocestný čistil a kladl jich jednu dolů hlavou a
druhou zhůru hlavou. Kúzlíř povida: „Klaď jich, jak patří,
všecky zhůru hlavou, co by byly v pořádku pospolu.“ —
Pocestný praví: „Pane, neznam toho,“ ale on dobře
znal, ale to dělal, aby se nevyzradil, a kúzlíř byl rád,
že sluha jeho knihám nic nerozumí.

Když kúzlíř odešel, sluha se naučil všemu, co po—
třeboval, tak že, čím chtěl, se udělal: koněm, volem,
kravou, psem, krahnlcem a čím chtěl. Sloužil n kúzlíře
tři roky, a po třech rocích mu službu vypověděl. Kúzlíř
ho propustil & dal mu za. tři roky tři groše.

Sluha odešel a povídal si: „Dost malé peníze, ale
měl jsem se dobře a co jsem potřeboval, naučil jsem se.
Přijda do hospody, koupil si za tři groše chleba, zaplatil,
ale zas měl v kapse tři groše. Šel domů k tatičkovi,
poslal sestru pro pivo za tři groše, ale zas měl v kapse
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tři groše. I povídá sám k sobě: „To jsou jakési dobré
tři groše!“ Kde co menšího bylo potřebí, pořád kupoval
za tři groše &.pořád měl tři groše v kapse.

Ale na větší potřeby chudobný otec peněz neměl.
Syn mu povídá: „Tatíčku, pojďte se mnou na trh, já se
vám udělám koněm, neboť jsem včil tak vyučený, že se
mohu udělati, čím chci; ale jak mne dovedete na trh a
jak mne budete prodávat, žádnému mne nedávejte s ohla
vem; ohlav sobě vždycky vymiňtel“ Udělal se takým
pěkným koněm, že tatík zaň hned dostal tři sta. Ale
jak ho kupec měl, udělal se zase člověkem a ztratil se
mu. Tak mu to trvalo dost dlouho, že se dělal tím
koněm, a že ho otec prodával.

Kúzlíř se to dověděl. Povídal sám sobě: „Není-li
to ten šelma, co u mne sloužil a povídal mi, že neumí
číst a psát? Ale šak já tebe dostanul“

Zas jel tatík na trh na koni. Ten kúzlíř byl v trhu,
přišel k otcovi a ptal se ho, co za toho koně chce.

Otec pravil: „Tři sta bez ohlaval“ — Kúzlíř: „Toto
toto! Kdož to viděl koně prodávat bez ohlava! Tu máš
tři sta za koně a čtvrté sto za ohlavl“

Otec vzal peníze, a kúzlíř s koněm hned šel ke
kovářovi, aby ho dal oknt, nebo nebyl kntý. Kováře ne
bylo doma, byl na trhu, jenom kovářka s děvčetem byla
doma. Uvázal si ho ke sloupu a šel ke kovářce, aby
čekal v jizbě kováře.

Děvče kovářovo bylo venku, a ten kůň pořád se
vozil o ten sloup, jak by ten ohlav pozbyl, ale nemohl.
Potom zavolal ten kůň: „Děvečko, potáhni mi ten ohlav,
potáhni dolů, co by mi spadll“ Děvečka potáhla ten
ohlav dolů, ohlav spadl, a koník utekl.

Děvče šlo do světnice k maměnce a povídalo: „Ma—
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měnko, ten kůň mluvil“ Maměnka se ptala děvčete: „A
co ti pravil?“ *) — Děvče: „Abych mu potahla ohlavl“ ——
Kúzlíř se ulekl a šel se podívat na koně, ale koně již
nebylo nikde. Udělal se zajícem a utekl.

Kúzliř ho uviděl, udělal se psem, a za ním. Jak
pes doháněl zajíce, zajíc se udělal slavlčkem, & pes
udělal .se krahulcem. Slavíček letěl nad veliké pěkné
město, a krahulec za ním. Díval se na to jeden pan
oknem a pravil: „Aj, aj, aj, aj! Co ten krahulec myslí,
když on takého malého, pěkného ptáčka nahání? Nechme
my toho okna otevřeného, co by ten ptáček k nám při
letěli“ Ptáček přiletěla vletěl pod lůžko, ale neviděli
ho tam.

Dcera toho pana, když rano vymetala jizbu, vymetla
krásný diamantový prstének z podlůžka. a ona si ho
hned s radostí dala na prst. Krahulec jak viděl, že tam
slaviček vletěl, udělal se člověkem a dal se k tomu
pánovi sloužit a sloužil u něho tři roky za kuchaře; a
nic jiného nechtěl, jenom od té dcery ten prstének.

Ten prstének ve dne byl prsténkem, a v noci se
udělal z něho krasný mladenec a povídal té dceři: „Ne
davej mne tomu, co mne chce; kdybys mu ten prstének
dala, tak jako bys mu mne dala. Jak ho konečně přece
po tobě bude chcec, hoď ho na zem a řekni, at se roz
sype na zrnka presna. Těch zrnek bude sedm. Sedmé
přístup a šest nech tak na zemi. Vyletí kura s devaterými
mladými kuřaty, bude ta zrna zobat a toho sedmého
zrnka bude velice hledat. Až budou takuřata velice
pištěť, ty z toho sedmého zrnka vystup a vykroč, ja se

*) U Rožnova místo pravil říká se zkrácené: pral.
Kulda. II. 3
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udělám laskou') a všecky potrhám.“ A tak se istalo.
Ze zrnka pak udělal se zas krasný mládenec, a toho sobě
vzala dcera ta za manžela.

66. Sklenný vrch.

Byl jeden solný **) a měl jednoho syna, a ten syn
by se byl rád oženil a hledal sobě nějakou bohatou žen—
skou. Jeho křestný otec***) mu poradil: „E milý
mládenče, na sklenném vrše, tam jsou čtyry panny velice
bohaté a mají šaty v skořápkach z vlaských ořechů. Jdi
a hledej: naleznešl“

Šel mládenec daleko & ptal se na ten sklenný vrch.
Žádný o něm nevěděl. Šel k Slunci a pravil: „Moje
milé Slunéčko, tys nejvyšší, ty budeš o sklenném vrše
vědět: pověz mi, kde je.“ — Praví Slunce: „Ej mladenče,
ja jsem na nejvyšším stupni, ale o sklenném vrše nevím.
Ale víš co, kmotr Vítr býva ještě na vyšším stupni než
já, ten bude vědět, jdi k němu.“

Mladenec šel, přišel tam na noc a lehl pod pecku.
Nebylo tam žádného doma jenom žena Větrova. Vítr
přijda povídá.: „Fuj, smrdí tu člověčinal“ Mladenec hned
kročí k němu a ptá. se ho: „Větříčku, ty jsi na nejvyšším
stupni: pověz mi, kde je Sklenný vrch ?“ -—Vítr praví:
„O mládenče, na dalekou cestu jsi se pustil. Sklenný
vrch je, jen že žádný na něj nedojde. Kdyby měla kočka
devadesatery devatery pazoury, udere jich a přec naň ne—
vyleze. Ale víš co, já. budu zejtra fučet a zanesu tě tam.“

*) Laska : lasicc.
**) S 0 l n ý, u Rožnova ten, co prodává sůl.

***)Kře stný otec : kmotr.
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Zanesl ho tam na noc mezi ty čtyry panny. Ty se ho
hned ptaly, pro kterou z nich přišel a kterou si vezme.
On povídá: „Tu nejmladší,“ proto že byla hezká.

Jejich matka byla čarodějnice; ona ho hned nerada
uhledla & dala ho do chlévka. Potom mu nachystala ve
čeři a řekla nejmladší dceři, aby mu ji tam zanesla. Matka
ho chtěla otrávit a připravila mu do jídla otravy').

Když mu ta nejmladší dcera tn večeři přinesla, pra
vila: „Mladenče, maměnka ti nastrojila a posílá večeři,
ale ty ji nejez, poněvadž je v ní otrava.“ Mladenec ve
čeři nejedl, schranil ji z té misky v tom chlévku do kouta
na zem na hromádku a misku po té své vyvolené poslal
matce, že již sjedl & že to bylo dobré.

Rano k němu zase přišla ta jeho nevěsta a řekla:
„Mladenče, maměnka ma ti dala těžkou práci: půjdeš do
hory dříví štípat; dřevěnou sekerou musíš štípať a dře
věnou pilou řezat, a to dříví musí být zdělané do večera,
než slunce zajde“

Mladenec vzal dřevěnou sekeru a pilu a šel do hory.
Vťal do prvního dřeva, sekera se rozštípila; začal pilou
řezat, zuby se mu strhnnly, že byly též dřevěné.
Neměl z toho nic. Sedl si, plakal a staral se. Nevěsta
mu přinesla snídaní ráno, ale on nechtěl ani jíst. Ona
mu praví: „Nestarej se, nestarej, pojď a jez.“ — Pojedl,
lehl jí do klína & odespal. Ona měla prstének na ruce,
sňala ho a obrátila ho na druhou stranu zas na ten prst:
a hned bylo dříví zdělaně, jak to ta matka chtěla. Mlá
denec jí spal na klíně. Ona ho obudila &pravila: „E mla
denče, stavej, ještě máš moc prace.“ On se obudil a byl
tuze rád, že je dříví zděláno. Povídá.: „Včil již s tebou

*) U Rožnova se též říká: truti.
$$$



36

půjdu domů!“ Ona praví: „Nechoď, až zajde slunéčko,
ony by nás zabily.“

Jak zašlo slunce, mládenec šel domů. Když přišel
domů, matka se ho ptala: „No, jižli jsi udělal praci
svou?“ — On praví: „Již !“ — Matka povida: „Tož
jdi spat.“

Na druhý den ráno zase přišla nevěsta k němu a
pravila: „Mladenče, zase na tě čeka pěkna prace. Půjdeš
vylévat moře náprstkem; do večera musí být vyleté, co
by v něm sedlák mohl orat“ _Mladenec šel a dal se
vylévat moře tím naprstkem. Nic mu toho neubývalo, a
potom ještě mu spadl náprstek do moře. Sedne si, pláče
a stará. se. Nevěsta zas nese mu snídaní. On ani jíst nechtěl
od starosti. Ale ona mu praví: „Nestarej se, pojď a jez.“
Šel a jedl. Jak pojedl, odespal jí zas na klíně, a ona mu
jiskala v hlavě. Jak mu pojiskala, zas ten svůj prsten
sňala a obratila ho na prstě druhou stranou. Moře hned
bylo suché. Obudila mládence s klínu: „E mladenče.
vstaň, ještě maš prace moc!“ Mladenec vstal, spatřil moře
suché a byl rád. I náprstek na moři našel, který byl ztratil.
Povídá. své nevěstě: „Já již půjdu s tebou domů!“ -—
Ona povida: „Nechoď až večer, až zajde slunéčko.“

Jak zašlo sluuéčko, šel domů. Matka se ho ptá.:
,.Užli jsi vylel moře?“ Mladenec praví: „Užl“ -—
Matka: „Tož se jdi vyspat.“

Na třetí den skoro rano přišla nevěsta k němu a
pravila: „Mladenče, maměnka nas všecky čtyry zavine
do plachty, a ty nás přes tu plachtu budeš poznávat, které.
jsme tvoje; jak nepoznáš, které. jsme tvoje, hlavu ti se
tnou; ale neboj se nic, ja ti vystrčím jehlu, ty jenom
šmatrej: kde se na té jehle píchueš, to budu ja!“

Matka přišla se sekerou k mladeucovi a povídala:
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„Tu jsou všecky čtyry dcery zavinuty, včil poznej, ktera
je tva, pro kterou jsi přišel.“ Mladeuec šmátře po nich
po té plachtě, píchne se na jehle a volá.: „To je ta
mojel“ — Matka již mu ji daly, oni se spolem sebrali,
a byla svadba. Potom si ji vzal k svému otci a dostal
s ní velké bohatství.

67. Dvě dit-ek.

Jednomu člověkovi umřela žena, a oatalo mu po ní
dvě dítek, děvče a chlapec. On si s nimi nevěděl žadné
rady a nemohl jich živit. S bolesti šel s nimi do lesa,
dal jich do měcha a zavěsil na strom na buk *). Povídal
jim: „Dětičky milé, buďte tudy, já jdu drva dělat.“ Na
druhý buk uvázalkyjan, kterým blobil na týlec
u sekery. Vítr fučel a pořád kyjauem zvonil o buk.

Děti myslely, že tatíček drva dělá., a tatíček zatím
nechal jich tam, aby jich doma hladem mříti neviděl. Chtělo
se jim v tom měše jíst, již tam byly 24 hodin. Chlapec
měl s sebou zahýbák, rozřezal měch avvypadl i s tím
děvčetem. Hledali otce, ale nenašli ho. Sli po hoře, ale
nevěděli kam jdou, až přišli k jedné chaloupce.

Ta chaloupka byla v zemí jako sklep, jenom vazba
byla na vrchu nad zemí. Šli tam štítem, a tam byly
koláče. Chlapec praví: „Oh sestro, pojď, tu s nami bude
dobře, tu jsou koláče.“ Dobře jim chutnalo. Žádného
tam doma nebylo, jenom kuchařka, co vařila zbojnikům,
co se v té chaloupce zdržovali. Uslyšela jich na té hůře,
zavolala jich k sobě a pravila: „Pojďte sem, milé dětičkyl“

*) U Rožnova důsledně: na buku.
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Když sešly, hned s nimi do chlévka, a tam jich
chovala samými z leskovýcb ořechů jádry, až
byly tak tlusty, že jim z pozanebtů tekla smetana.
Cblapcovi tekla prv.

Zbojníci zase šli do hory na hon, a jak přijdou
domů, kuchařka jim měla chlapce upeci na oběd a při
pravit. Přijela pro chlapce s takovými železnými ta
čkami *) a povídala mu: „Cblapečku, sedni na ty tačky,
já tě budu vozit.“ Chlapec sednul na tačky, a ona s nim
přijela k ohnivé peci, kde ho chtěla upeci. Chlapec sedě
na tačkacb, zapřel jednu nohu do čeliští**). Ona
mu povídala: „Dej nohu dolů!“ Chlapec dal pravou nohu
dolů a levou se cpřel. Ona mu povídá: „Dej obě dolů!“ —
Chlapec pravil: „Já. to neumím, ukažte mi to!“ — On
slezl s taček, ona si lebla na záda na ty tačky — a chla
pec ch0pil se taček, a — brk jí do pece, & dvéřka za
vřel. Včil pustil chlapec i sestřičku, nabrali si peněz, co
mohli unést, ze dvouch beček v síni a šli pryč.

Kuchařka zbojníkův měla dceru, ale ta nevěděla, že
se maměnka peče: hledala maměnku, ale maměnky ne
bylo nikde. Zbojníci přišli z lesa a povídali: „Gazděno,
dávej obědl“ — Gazděny nebylo nikde.

Oni šli si sami do pece a vytáhli pečeň, ale ta byla
jakasi velika. Dcera zkřikla: „Ob, to je maměnka! Vi
díte maměnku'P“ Zbojníci se lekli, že kdo by to byl
udělal? Hledali děti a když jicb nenašli, pravili: „Šak
to žádný neudělal než ty děti!“

Ty děti přišli k jedné cbudobné vdově, aby jich
Opatřila. Ona jich hned opatřila, co jich žadný neviděl.

*) T' :.kotouč, kolečko.
**) Čel :čeluští jest zídka kolem otvoru pece.
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Zbojníci jich šli hledat a též k té chudobná vdově přišli
a ptali se jí: „Vidělali jsi také děti, děvče a chlapce?“ —
Ona povida: „Co že? přinesli jste lnu, abych přadlaP“ ——
Oni povídají: „Nepřinesli, ale se tě ptáme, vidělalis také
děti, děvče a chlapce ?“ Ona jim odpověděla: „Chcete,
abych vam česala len?“ — Oni pravili: „Nedomluvíme
se s tebou, hloupá. bebo!“ Odešli od ní, a děti byly od
smrti ochráněny.

68. Řezník a dráč.

Jeden řezník šel do vsi, potkal drače*) a ten
povída řezuíkovi: „Bratře, kam jdeš?“ — Řezník: „Do
vai!“ — Dráč: „Ja také do vsi, půjdeme spolul“ — Řez
ník: „Bratře, já. s tebou nepůjdu, nebo to nesluší, aby
řezník 3 dráčem šel!“ — Ale drač mu praví: „Neboj se
žádné hanby, jenom pojďl“

Šli a přišli do jedné hospody a dali si piva nalít.
Hospodský jim nalil, a jakýsi člověk přistoupil k hospod—
skému, přinesl nůž a pušku a povídal pocestným:
„Jakou smrt si vyvolíte, dateli střelit do se či se dáte
tím nožem probodnout?“ — Oni se toho lekli, a ten
zbojník jim po druhé a po třetí praví, že jakou smrt
sobě vyvolí? Hned se tam sešlo zbojníků množství, a
pocestný drač povídá.: „Etno, bratří, když jinač není, ještě
nam dejte na občerstvení vínal“ —Zbojníci odpověděli:
„To vam damel“ a hned nalili. Drač ho vzal, hutnul si
ho **) a dal řezníkovi. Řezník hutnul a dal zas dračovi,
a dráč vypil a převrátil na stole sklenku zhůru duem.
V tom zůstali zbojníci, kde který stál, jako mrtví stať.

*) Dráčzras, výtažný.
**) Hutnouti : zavdati sobě, napíti se.
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Drač pravi řeznlkovi: „Jdi pro představené ——pro
pány!“ Řezník pospíšil pro představené, ti přišli a dali
zbojníky svázat, a potom drač obrátil sklenku zas jak
patří na stůl, a zbojníci byli živi. Byli do vězení odve
deni a utraceni, řezník pak a drač ostali od té doby"
v dobrém přátelství.

69. Král Zemiráj.

Byl jeden král Zemiraj (?), ten měl jedinou dceru,
a ta byla krásná a měla zlaté vlasy. Žena mu zemřela,
a on dlouho tak trval bez ženy. Ale potom sobě ztěžoval:
„Zle je zle člověku samotnémul“ Svolal své dvořany a
příbuzenstvo a řekl jim, že se ožení. Všickni mu povolili
a pravili: „Milý krali, z takového stavu sobě vemte man
želku, jak jste sam— z královského“

Odebral se do cizí země a šel hledat. Našel tam
velice krasnou pannu, zas královskou dceru, a pravil:
„Chcešli, pojď se mnou, nebo já tě chci za svou man
želku mít.“ — Ona praví: „Móže, pane! *) Ale co budu
žádat, to mně račte dat.“ — Král povídá: „Na všecek
způsobl“ — Princezna praví: „Dejte mi jednu světnici
ve svém paláci, co by do ní žadný nesměl jít jenom já.“ —
Kral odpověděl: „Třeba dvanactl“

Tak jel s novou královnou zas do své země. Trvalo
to kolik let, dal jim Pán Bůh dcerku. Dcerka rostla, a
král ji měl rád, ale tu starši dceru po té prvší ženě
přece radši. Ta měla po smrti dostat kralovstvi. Matka
tomu byla nerada a chtěla, aby její vlastní dcera krá—

*) Móžezmůže, zhůsta užívá.se místo: ano.
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lovstvídostala. Na tu starší vždycky něco pobí
jela, říkávala, že je nevěrná a neposlušna. Ale otec to
neseznával, že by taká byla. Ale když to tak viděl, že jí
macecha nepřeje, dal jí peněz ke své potřebě a odpravil
ji pryč: „Dcero milá, jdi a hledej si štěstí svéhol“ —
Dcera odešla, ale brzy navrátila se zas k otcovi.

Jednou šli král s královnou na procházku, a ta starší
dcera si myslila: „Milý Bože, co ta moje maměnka v té
světnici má, že tam žádný nesmí jít?“ — Poslala pro
zámečníka a pravila mu: „Odemknešli ten pokoj, co by
na něm nebylo znáti" Zámečník praví: „Na všecek způ
sobl“ Zámečník jí musel odpřísahat, že nepoví žádnému,
že ten pokoj odemíkal, aby se to její panímáma královna
nedověděla. Potom dala pokoj otevřít & vešla do něho.
Bylo v něm zrcadlo, ona do něho vhledla a pravila
si tak: „Milý Bože, můj otec je král; ale jak je král,
přece dá se leda babě ovést*). On si myslí,že
tu královna má nějaké drahé věci, a ona tu má jenom
zrcadlo.“ - Potom vyšla, dala pokoj zámečníkovi zas
zamknout a dala mu dva dukáty.

V tom zrcadle byl čertík, a jméno mu bylo Oldacrz.
Královna jak přišla z procházky, šla do svého tajemného
pokoje, vzhledla se do zrcadla, a čertík Oldacrz jí pravil:
„O milá královno, jak se zdáš kolvěk, že jsi krásná,
ale jsi přece proti své starší dceři jenom pleva.“

Královna se na dceru rozhněvala ještě víc, tak že
hned do hodiny musila jít z královského paláce pryč.
Ona si vzala k své potřebě peněz a odešla do světa.

V cestě řekla sama sobě: „Půjdu, kam mne oči za—
vedou a nohy zanesou.“

*) Přece dá se ledajaké babě obelhat.
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Chodila horami tři dni a tři noci. Hladna byla, ale
nemohla si koupit chleba, že to bylo v horách.

Po třech dnech přišla k jednomu mlýnu, sedla k vodě.
a plakala. Vyběhl tovaryš mlynařský na pud*) srážet
vodu a ptal se jí: „00 tu sedíš?“ — Ona praví: „Hle
dám si nějaké služby!“ -—Tovaryš povídá: „Počkej trošku,
panlmama je kdesi v poli, ona by potřebovala děvečky.“

Panlmama přišla a ptala se jí, odkad je. ——Ona
odpovida: „Ze Zemiraje, a hledám sobě služby!“ Mly
nařka praví: „Ostaň u mne!“ — Dala jí koudel prasť;
děvečka neuměla. Potom ji kazala kravy dojit; děvečka
těž nevěděla, jak by sedla ke kravě; poněvadž byla z kra
lovskěho stavu, nevěděla žadné prace jak chytit. — Mly
nařka křičela: „Oh ty vojenko, oh ty honculo! Ty jdi
mezi vojaky, ale ode mne hybaj, ja takové děvečky ne
potřebuji!“

Děvečka šla s pláčem, přišla do hor a zas nevěděla,
kam jde. Přišla tam k jednomu domu, a ten dům byl
hluboko v zemí jako sklep, jenom střecha byla ven. Vešla
do toho domu, tam nebylo žádného, jenom dlouhý stůl,
a na něm jídlo pro osm a čtyrycet mužů. Ona byla hladna
a pojedla toho jídla. Potom chodila ze světnice do svět-—
nice a v te posledni našla lůžko na zlatých řetězícb viset,
a v něm postel **). Ona byla unavena, přišla na ni dří
mota, tož do toho lůžka lehla a odespala.

Jak odespala, přišlo 48 zbojníků do toho domu
svého, a devatý čtyrycatý byl hejtman. To byl hejtmanův
pokoj, kde ta panna ležela. On do svého pokoje včel,
našel ji tam spát a v kráse se skvíť. On si sednul na

*) Pud ::koryto, kterým voda běží.
**) U Rožnova přísně se dělí v mluvě lůžko (dřevěné

nářadí) a postel (slamník a peřiny).
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lenošek a díval se na ni. Potom jde do hrubé svět
nice mezi své tovaryše a pravi: „Milí tovaryši bratří,
ve všem mně věrni jste a slíbili jsme sobě, jakou kořist
uženem v poli, že všecko jde do spolku. Jakou jsem já
dues kořist našel, není možná, abysme se tím podělili;
udělejte sobě radu půl hodiny, nechateli mne ji samému
či nenecháte“

Hejtman odešel do svého pokoje, a tovaryši se ra
dili. Jedni pravili: „Nech si má svou kořist sem!“ Ale
jiní křičeli. „Nech to jde do spolkul“

Přišel k nim hejtman po druhé: „Jak jste se uradili ?“
Konečně bylo: „Nenechame tu kořist samému; každá.
kořist jde mezi nás, nechť jde i ta.“

Hejtman jich vyvolal ven, a pod holým nebem mu
museli odpřísahat, kdo by koliv kořisti ublížil, kterou
on našel, že bude o krk menší. Oni všickni odpřísahali,
že neublížejí.

Potom ji vyvedl ze světnice mezi ně. I všickui byli
rádi, že mají takou krasnou pannu mezi sebou. Ona pro
ně vařila a obsluhovala jich ve všem, co potřebovali.

Když byla již nějaký čas z paláce pryč, jeji ma
cecha královna vešla do pokoje svého a ptala se v tom
zrcadletohoOldacrza čertíka: „MůjmilýOldacrzku,
víšli, kde je má dcera, a jak se má?“ ——Oldacrz
praví: „Tva dcera se má lepší než ty; ona pro 48 mužů
vaří, a mají ji velice rádi.“ -—Macecha praví: „Ale pověz
mi, jak by ji bylo možna zhladiťze světa?“ — Oldacrz
odpověděl: „Královno, ja ti poradím; ty jsi čarodějnice,
dojdeš, kam chceš: očaruj a podhoď ji její prstének, který
doma mívala, do její světnice pod lůžko; ona, jak bude
zametat, ho najde a da si ho na prst na ruku, a hned
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vpadne do mdlob. Oni budou mysliť, že je umrla, a po
chovají ji.“

Macecha čarodějnice tak udělala, a stalo se, jak ji
0 l dacrz řekl. Zbojníci přišli a našli pannu ležet mrtvou.
Všickni jí litovali. Ale ona, třeba mrtva byla, ve své
kráse pořád se skvěla. Hejtman rozkázal: „Což je dělat,
moji milí tovaryši, jděte vykopat hrob, a pochovejme ji.
Ale nedělejte s ní jako s hovadem, ale pěkně, jak s člo
věkem sluší.“

Tovaryši vykopali hrob a pěkně ji zanesli tam. Jak
ji měli pochovať, uhledli ten prstenek. Jeden pravi: „Ja
jí ho nenecháml“ Druhý praví: „Nech jí ho tam! co je
ti po tom?“ — Ale ten první praví: „Škoda ho tam
bude!“ Prstének jí sňal, a ona hned vstala. Zas byli
všickni plni radosti.

Macocha královna jde po druhé do pokoje svého a
praví: „Old acrzkn milý, jak se má.dcera moje? Ještěli
žije?“ -—Oldacrz praví: „Oh, ještě žije; mělili ju prv
radi, mají ju včil ještě radší“ ——Macecba povídá.: „Oh
O1dacr zku, poraď mně, jak bysme ji zhladili ze světa.“ —
Oldacrz odpověděl: „No, ještě ti poradím. Vem stře—
více, — také, jak doma mívala, — očaruj a podboď jich
zase pod to její lůžko; ona jich rano obuje, jak bude
měť vařit, a zas vpadne do mdlob.“ —Tak se stalo.

Zbojníci přišli z pole a našli pannu ležet mrtvou,
zarmoutili se všickni a zvolali: „Zázrak Božíl“ —-Hejt
man kazal: „Pochovejte ji v hrob, a to pěkně uctivěl“

Tovaryši ji pěkně vzali a zanesli ke hrobu. Jak ji
měli pochovat, jeden tovaryš praví: „Ja jí ty střevíce
vezmul“ —Druhý povídá: „Co je tobě po jejích střeví—
cích, dejme ji v nich do hrobu, nech si jich tam má!“
Tak se mělo stát; ale ten hrob byl krátký. Třetí praví:
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„Utněme jí nohy!“ — První povídá.: „To neuděláme, ale
jí sejmemety střevíce, trefa že bude dost!“ Vzali
jí střevíce, a ona hned zase vstanula. Zas byli všickni
plni radosti, že pannu mají živou.

Macecha královna jde po nějakém čase po třetí do
své tajné světnicea ptá se Oldacrza: „Můj milý Olda
crzku, ještěli ma dcera žije?“ — Oldacrz: „Ovšemť
že žije!“ — Macocha: „A jak by ji bylo možné.zhladitP“ —
Old a cr z: „Nevím, jak bych ti poradil; ale víš co, jak ona
bude spat, dej jí do vlasů očarovanou jehlici; ona vpadne
do mdlob a tak vezme svůj konec. Jak to nebude platné,
již ti neporadíml“ — Macecha tak udělala s pannou.

Přišel hejtman a všeci tovaryši, a hejtman praví:
„Milí tovaryši, to je dopusta Boží; to je anjel, po
chovejme ji uctivěl“ —Vykopali hrob v lese, dali udělat
sklennou truhlu a smolných svíček si naleli a pěkně se
svíčkami mrtvé tělo pochovali do hrobu. Nad tím hrobem
udělali střešku z chvojí *), a tak leželo mrtvé tělo v ote
vřeném hrobě. — Jak jí pochovali, hejtman řekl: „Milí
tovaryši, to je anjel — to je k našemu vysvobození!
Pojďme pěkně všickni spolem, vyznejme se z hříchův
svojich, co jsme provinili. Zpytnjme svědomí své a vy
znejme se Bohu, poněvadž tu kněze nemame, & potom
nabijme každý svůj pluhak &střelme do sebe. Ve všem
jste mi byli věrni, buďte mi i včil věrni; toho lotrovstva
již máme dost!“

Všeci tak udělali, ale hejtman zůstal nejposledy,
přesvědčil se o všech tovaryších svých, jsouli mrtvi, aby
ho některý neobelhal — ale každý byl mrtvý. Potom
i hejtman do sebe střelil.

*) U Rožnova z četiny.
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Jel jednoho krále syn, princ Jan, těmi horami, a
přišlo mu až přes ten samý les jet s kočím; ale přece
tam se ostýcha1*), aby se mu něco zlého nestalo, že
tam bývalo vždycky pokušení a boj stvo **). Praví sobě:
„Pane Bože, mně tn buď na pomoci!“

Když jel přes ten les, bylo to k večeru na zmrku,
uhledl tam světla; ty svíčky těch zbojníků ještě hořely.
On praví svému kočímn: „Jdi tam a pohled, co tam je
a co se tam svítí.“ — Kočí povídá: „Ve všem vás, milo»
stivý pane princi, poslechnu; ale vtom nemůžu poslech
nout.“ Princ praví: „Malou důvěru máš v Boha.“ On
sám pak přežebnal se ve jméno Boží a šel.

Našel tam hromadu chlapů zbitých a mrtvé tělo ve
sklenné truhle tak pěkné, až se skvěle. Zavolal kočího,
aby šel k němu, a ten mu hned musel odpřísahat, že
nepoví žádnému, co princ Jan s sebou z lesa bere. Vzali
sklennou truhlu s mrtvým tělem do kočáru &.vjeli do
královského paláce.

Princ si vzal mrtvou pannu do své světnice a dal
si ji pod lůžko.

Večer vytáhl truhlu z podlůžka a dlouho díval se
na mrtvé tělo. Při tom mluvil: „Má milá pěkná holubičko,
jak ty se tak krásně skvíšl“ — Od toho dne hon lesní
všecek ho omrzel.

Mrzelo to krále, že princ v ničem nemá radosti, a
pravil královně své manželce: „Co ten náš princ Jan
má v svém pokoji, že z něho málo vychodí? Býval mi
lovník honu a včil nikam nejde!“ Královna šla a natdedla
tam. Spatřila mrtvé tělo pod lůžkem. Velice se toho

*) U Rožnovajako i jinde: oslýchal.
**) Boj stvo : zbojnictvo.
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ulekla, až zamdlela. Jde ku králi & pravi: „Náš princ
tam má. mrtvě těloi“ — Otec povida princovi: „Půjdu já.
do tvého pokoje s tebou. Co ty tam máš, že jsi tak
mrzutýP“ — Princ Jan nechtěl otce do svého pokoje
pustiť, ale otec šel násilím. Uhledl mrtvé tělo v po—
koji a povídal: „Oh můj milý synu, co dělaš? Co ty to
mrtvé tělo maš? Kdež mrtvé tělo patří, chyba
do země?“ — Princ bolestně mluvi: „Jak mně to tělo
vezmete a pochováte, ja si pozoufam!“ --Ale otec hned
vzal prince Jana do vězení, a paní královna kazala pro
mrtvé tělo spravit koupel a šaty, aby bylo uctivě do
hrobu pochováno.

Jak mrtvé tělo myli a hlavu česali, vypadla ta je
hlice z vlasů, a panna povstala. Tu byli všickni plni ra
dosti, že také. krasna panna vstala z mrtvých. Hned pro
prince Jana do vězení, Jan přišel, byl plný radosti, že
má živou krásnou pannu, kterou v horách našel. Potom
brzy byla svadba, a byli svoji.

Za nějaká léta dal jim Pán Bůh chlapce. Tu teprv
se princ vyptával manželky své a pravil: „Jak, mila
manželko, jsi a jak rodem pocháziš?“ Onamu
pověděla: „Pocházim od krále Zemiráje.“ — Princ: „A
jakým způsobem se ti to tak stalo, žes tak zemřela?“ —
Princka manželka pravila: „To se stalo od mé macechy,
že byla čarodějnice: ona mne tak začarovala.“ — Povídá.
jí princ Jan: „Pojďme k ní a ]: tvému otcovi.“ Ona
svolila a jeli spolem.

Když přijeli k otcovi, otec padl před svou dcerou
na kolena a prosil za odpuštění-. Dcera povida: „Ni, otče;
ale ta má nedobrá macecha není hodna, aby pod oblohou
Boží chodila, že je zla čarodějnice.“ Král hned všecko
vyslechl a vyšetřil a kázal vlastni nedobrou manželku
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svou čtyrma voly roztrhat a každý kus z ní na jinou
hranu města zavěsit na památku. Čarodějné zrcadlo pak
se spalilo.

Potom udělali hostinu na nove u otce, a otec za
nechal kralovstvi své mladší dceři a se starší dcerou
odebral se k zeťovi, a tam býval.

70. Švec.

Jeden švec byl velice chudobný, nemohl se ze svého
řemesla živit ani vychovat svých dltek. Dal se zapsat
čertovi s celou krevností*\, s ženou i s dltkami.
Čert, jak se zapsal švec, povídá: „Co včil za to chceš?“
Švec povida: „Toli peněz, co bych se mohl vyživit a
vychovat své ditky.“ Čert mu přinášel každý den pět
rýnských stříbra.

To bylo v ten čas, kdy chodil Pan Bůh se svatým
Petrem po zemi. Přišli též k tomu ševcovi na noc; ale
švec nevěděl, co jsou to za lidi, jenom viděl, že jsou
pěkné osoby. Oni ptali nocleha**). Švec jich hned
přijal s ochotností, žena jich pěkně uctila, lůžko jim
ustlala, večeři jim dala, jak patří, a ráno snídaní, zase
jak sluší. Syn Boží se ptá: „Co za to?“ — Švec povídá.:
„Jenom nic!“ — Syn Boží praví: „Jenom přece
něco!“ — Švec povídá.: „No, když přece něco, tož pro
sim o tři věci, aby se mně staly: Kdo na můj stolek***)
sedne, kde ja sedlvam, když šiju, co by s něho víc ne
stanul; a kdo na mne z venku bude oknem hledět do

*) S celou rodinou.
**) Oni ptali nocleha t. j. žádali o nocleh.

***)Nepochybně: třínožka.
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světnice, co by od toho okna vic neodešel; a kdo by
8 má trnky v zahradě slivky třásl, aby od ní vic neode
šel.“ _Syn Boží pravi: „E to se stane!“ a odešel i se
svatým Petrem.

Jak došel čas ševcovi, čert přišel pro něho: „Ševče,
již došel čas!“ Švec pravil: „Inu dočkej, dočkej; na,
sedni a odpočiň si, až povečeřím.“ Cert si sedl na jeho
etollk, a švec po večeři strojil se s manželkou i s dítkami
do pekla.

Když byl hotov, volal ua čerta: „No, čerte, pojď!“
Čert nemohl vstát se stolka a křičel, že ho to na něm
tuze pali. Když nemohl vstát, prosil ševce: „Prosím tě,
bratře, pusvť mne a toho stolka, raději ti ještě přidám
času!“ — Svec pravi: „Když mi přidáš, tož mi přidaš:
jdi!“ ——Čert mu přidal sedm let.

Jak zas došlo těch sedm let, čert proň přišel, ale
již nešel do jizby, než hleděl oknem. Klepal na okno
a volal: „Ševče, pojď, již došel čas, pojď do pekla!“ —
Švec ještě šil, a žena vařila večeři. Švec povídá čertovi:
„E počkej, p)Čij, žena vaří večeři, až povečeříml“

Jak byli po večeři. strojili se do pekla všeci'. Švec
volal čerta: „Čerte, pojď. my jsme již hotovil“ — Čert
chtěl jit, ale nemohl odejít od okna. Zase prosil: „Pusť
mne, bratře, přidám ti raději ještě času!“ — Švec praví:
„Když mně přidáš, tož mně přidáš: jdi; ale jak mně po
třetí přijdeš, když nebudu hotový, nežadej si mnel
Ja tvým blaznem nebudu.“ — Čert mu znovu přidal sedm
let a odešel.

Jak došlo zas těch sedm let, přišel čert pro ševce,
aby s nim šel do pekla, a šel zase do jizby. Švec pravi:
„Dobře, dobře, žes přišel; jdi do té mé zahrady a otřas

Kulda. II. 4
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mi ty trnky, sebere jich žena do břemenka *), sníme
jich na cestě, i ty' si rád vezmeš!“

Eh, čert jde do zahrady a třase trnky, až všecko
haluzi spadlo, jenom holý peň ostal. Švec již se nastrojil
do pekla, žena trnky sbírala. Již byli všickni hotovi.

Švec volal čerta: „No čerte, již jsme hotovi! Pojď!
Povídal jsem ti, abys jenom trnky otřásl, a ty snad chceš
i celý strom s sebou vzít; nech ho a pojďi“ „

Čert nemohl ode pně odejít a prosil ševce: „Sevče.
prosím tě, pusť mne!“ — Švec pravil: „Nepravilli jsem
já. tobě, jak přijdeš tehdy, kdy ja nebudu hotový, a jak
nepůjdeš, kdy budu hotový, abysi si mne nežadai? Já
chci jít, a ty nechceš; jsemli ja tvůj blazen?“ Sel do
světnice pro potěh a jak řeže čerta, tak řeže, raz vedle
razu **). Čert křičí a řve, lidé se všech stran na ulici
běží se dívat, kdo to u ševce tak tuze křičí, a viděli,
že švec bije čerta. Jak se ho dost nabil, pustil ho:
'„Jdii“ -—-Čert utekl do pekla, a víc k němu nepřišel.

Jak švec zemřel, poručil si, aby mu do truhly dali
tu jeho zástěrka. Po smrti šel k nebi, přišel a klepal
na hranu nebeskou. Svatý Petr odemkl, pohledl naň a
pravil: „O ševče, ty tu nemaš místa! Odejdi, co jsi vy
volil, to se ti stalo; kdybys si byl vyvolil kralovstvi Boží,
byl bys ho měl.“ Zase zamkl hranu nebeskou.

Švec si myslil: „Co mám včil dělat?“ ——Šel do
pekla. Jak ho zdaleka nhledli čerti, křičeli: „Zavřete
hranu, nepouštějte sem ševce, on nas všecky vyžene
z pekla!“ Švec tloukl na hranu pekelnou, nechtěli ho
tam pustiť.

*) Do břemenka t. j. do plachty na záda.
**) Raz vedle rázu t. j. rána za ranou.



51

Když ho nechtěli vpustit do pekla, zas jde na sva
tého Petra do nebe. Svatý Petr odemkl, podíval se na
něho a povídal: „Do konce tu nemáš místa: darmo
dělaš.*)“ Švec zas šel do pekla, a čerti zas křičeli:
„Jenom sem nepouštějte ševcel“

vec se zase vrátil na svatého Petra. Svatý Petr
odemkl, a švec mu tam ruče vhodil tu svou ušlpanou
zástěru do nebe a pravil: „Když již jé. tu nebudu, necht
jest tu aspoň ta má. zástěrkal“

Šel zas k peklu, ale v pekle se mu již Vani žádný
neozval, brána byla zavřena, všeci byli ticho. Svec praví
sám sobě: „Ještě jednou půjdu na svatého Petra.“ Šel
a tloukl na bránu nebeskou. Svatý Petr odemkl, a švec
popodlezl svatému Petrovi popodruku, roztáhl si svou za
stěrku a sedl si na ni. Sv. Petr ho vyháněl, aby šel,
kam patří, v nebi že nemá. místa. Ale švec seděl pevně
a pravil svatému Petrovi: „Ja nesedím na vašem, ja sedím
na svém!“

Svatý Petr jde před Christa Pana a praví: „Pane,
švec mi nechce s tu odtud vyjít ven, a místa tady
nemal“ ——Syn Boží se nad ním slitoval a kázal: „No,
nech ho, nech si tam u brany sedí!“

7I. Nábožný kovář.

Jednomu kovařovi zemřeli rodiči. On za nimi tuze
teskliv byl; modlil se za ně a na mše svaté daval. Po
nějakém čase zdálo se mu ve snach ve spánku, že jsou
jeho rodiči v pekle a že jim nepomůže. Kde šel tu šel,
všady jich na paměti měl, všady se za ně modlil.

*) Darmo děláš t. j. darmo se namahašl
4:1:



52

Jednoho dne šel do lesa uhlí pálit & našel tam čerta,
který vařil duše ve třech kotlích v oleji. Ty duše byly
ve Způsobě zrnek prosné kaše vtom oleji. Kovář si po—
vídá: „Jak bych já ty dušičky od toho čerta dostal'P“

Jde k čertovi a praví: „Co děláš?“ -—Čert mu od
pověděl: „Skládám oheň &vařím olejl“ --—-Kovářmu nic
nepravil, ale díval se naň. Čert mu praví: „Dášli se mi
zapsatP“ —- Kovář povídá: „Dam, a co já budu chceť
po tobě, to mně ty nedášl“ — Čert praví: „Co chceš,
dáml“ - Kovář povídá: „Mám tam také dlouhé staré
kožušisko, dáš mně ho v každém tom kotle omáčet tro
šku!“ — Čert praví: „0 ano!“

Kovář jde pro kožich a obrátí ho na ruby ton
vlnou — tím chlupem venek; a v tom prvním kotle
omáčel, a na. každou tn vlnu se chytla jedna dušička, a.
kovář, jak v tom prvním kotle omočil, nesl si to na za
hradu a třásl. Potom šel do druhého kotla; tam zas tak
udělal. Potom šel do třetího, tam zase ty dušičky omáčel
& vybral a i dušičky svých rodičů tam našel. Ty dušičky
se mu všecky v zahradě obrátily v ovečky; i jeho ma
měnka byla. ovečkou, a tatíček beránkem. Děkovaly mu
všecky ty duše, že jim pomohl. On si ty ovce pásl na
té zahradě. _

Čert k němu přišel a pravil: „Ty ovce nejsou *)
všecky tvoje, ale toho, kdo jich vyhrá“ —-Přinesl z pekla
záporu železnou & povídal: „Jestli mi ji vyhodíš,
až jí oblak prorazíš, budou ovce tvoje.“ Kovář: „Já vy
hodím ještě víc než ty, ale haž ty nejprv.“ ——Čert vy
hodil záporu do povětří, a zápora, když letěla nazpátek,
vpíchla se na sáhn do země **). Čert záporu vytáhl &

*) U Rožnova se praví místo nejsou: neňá.
**) V Rožnovsku: síha, jako nezřídka i jinde.
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podal ji kovářovi. Vycházel měsíček na plně, kovář
držel zaporu a kýval tam na toho svatého Davida,
co ho je vidět v měsíčku. Čert praví: „Co ty to kývaš?
co budeš dělat?“ _Kovař povídá: „Bled, to je tam můj
bratr, on na mne kýva, abych mu tu zaporu hodil; on
je též kovářem, že prý z ní bude dělat podkovy“ Čert
se ulekl a zvolal: „Sem tu zaporu. ja ti jí nedám, neměli
bychom se v pekle čím zapřít“ Čert záporu vzal a utekl
zpátky do pekla. Kovářovi ostaly ovce.

Zase přišel čert po druhé a pravil: „Kováři, ty ovce
ještě nejsou tvoje, ale toho, kdo jich vyhra. Jestli mi
tak zahvízdneš, až se hory, doly zatřesou, obdržíš ty
ovce.“ — Kovář praví: „Ja umím ještě lepši hvizdať
jako ty; ale hvízdej ty napředl“ — Čert zahvizdal, a hory
i celé. země se hned zatřásla. —Kovař povida: „Včil já
budu hvízdať, ale zavaž si oči, sice oslepnešl“ — Čert
si zavázal oči, kovář vzal své kladivo a břink, břink,
břink čerta. třikrát za ucho. Čert se dal křičet: „Jak
jsem čert starý, tak jsem ještě jak živ hvizdat neslyšeli“
Utekl do pekla a víc k němu pro ovce nepřišel.

Přišel Syn Boží s Petrem ke kovářovi a kupoval
od něho ty ovce. Syn Boží pravi: „Co za ty ovce chceš?
po čem jedna?“ — Kovář povídá.: „Nic jiného za ně ne
chci, jenom kdybych tam přišel, kam ony přijdou.“ —
Syn Boží praví: „O to se stane!“ Potom zajal ovce a
šel svou cestou i se svatým Petrem.

Přece ještě zase přišel čert ke kovařovi pro ty ovce
a pravil: „Kovář-i, ty ovce nejsou všecky tvojel“ — Kovař
pravil: „Již jsem jich prodall“ —-Čert pravi: „Tož pojď
ty se mnou do pekla.“ Kovář povida: „Jdi napřed, ja
přijdu hned za tebou.“

Zatím šel na trh a nakoupil si obrazů; obraz
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nejsvětější Trojice Boží, obraz Panny Marie a obraz eva—
tého kříže; nabral si též hřebíků a šel do pekla.

Hned ho jeden čert přivedl k tomu nejvyššímu luci
perovi a do jeho domu. Luciper ho hned přivítal a ve
vedl do své světnice. Kovář si hledí po světnici po stě
nách, staví obrazy a povídá si: „Tu bude oltář nejsvětější
Trojice Boží, tu bude oltář blahoslavené Panny Marie
a tu oltář svatého kříže.“

Luciper, který byl trochu vyšel, vrátil se do svět
nice. „Oh,“ povídá, „kováři, my tu žádných kostelů ne
potřebujem; ty nám těch oltářů tu stavět nebudeš; hybaj,
odkud jsi přišell“ Vyhnali ho z pekla ven.

. Potom již měl dobrý pokoj od čertů. Jak zemřel,
šel do nebe a klepal na svatého Petra. Svatý Petr odemkl,
a hned ho tam všickni začali pěkně vítat, ozvláště ty
jeho bývalé ovečky, které pásal v zahradě své. Všecky
říkaly před Christem Pánem: „To je ten, co nás vysvo
bodill“ A tak ostal v nebeských radostech na věky.

72. Kovář a jeho anjel strážce.

Jeden kovář byl velice chudobný, nemohl ze svého
řemesla nijak živ býti, & měl devatero dítek. Aby si po
mohl, dal se zapsat čertovi se všemi dítkami a s celou
krevností. Potom mu čert pravil: „Co za to?“ Kovář
povídá: „Co bych mohl být živ & vychovat své dítky,
je se mnou veliká bída. Čert mu přineslkaždý den
deset rýnských stříbra, když mu byl uložil lhůtu, kdy
proň do pekla přijde. Pravil mu: „Za devadesát devět
let pro tebe přijdu. ale nesmíš v tom čase nikdy jít do
kostela ani k náboženství nikam, než tak dělej, jak
já budu chcet“
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Kovář byl prostopášně živ, ale to živobytí ho přece
potom omrzelo. Jak došel čas, čert proň přišel, aby s ním
šel do pekla. Kovář praví: „Prosím tě, ještě mně přidej
sedm let, ale dovol mně chodit do kostela. Šak já vím,
že jsem tvůj; ale přece je mně hanba mezi lidmi; a já
slonžim tobě, jak ty chceš.“

Čert mu přidal sedm let a pravil: „Choď do ko—
stelal“ — Kovář šel do kostela každý den a prosil Pannu
Marii a anjela strážného při každé mši svaté, aby mu
a Boha vyprosili milost, že to neudělal z nrvalosti
ani ze žádné zlosti a zdorovitosti, ale skrz. velké bídy
& pro vychování ditek svých.

Jak došlo sedm let, přišel o šesti hodinách anjel
ke kovářovi a povídal: „Kováři, čas do pekla jít ti při
chází; cos to udělal? Ale neboj se nic: že jsi mne vzal
za patrona, já ti budu na pomoci. Nachystej mně o sedmi
hodinách večeři a své kovadlo přines do světnice ke dve
řím, já přijdu a bude s tebou večeřeť.“

Anjel zatím odešel, žena šla na maso a myslila
sobě, co by dobreho spravila pro anjela na tu večeři.
Ale co mohla, spravila ponejvýš.

Anjel přišel o sedmi hodinách a hned se posadil za
stůl s kovářem a s dítkami jeho. Večeřeli, ale kovář
jedl, tak jako by nejedl, leda mu to déle trvalo,
aby se mohl pobavit; velice se strachem třásl, že půjde
do pekla. Pobízel anjela, aby jedl; anjel jedl chutně.
Čert za chvíli do světnice přišel a pravil: „Kováři, pojď
do pekla, již je čas.“ -—Dítky strachem se třásly a pěkně
hledély na anjela. Anjel praví: „Nebojte se nic!“ Po
večeři šel anjel ke kovadln, vzal kladivo, ndeřil třikrát po
kovadle kladivem a ptal se čerta: „Čerte, co chceš?“ -—
Čert mu nic neodpovídá. Anjel ho bil po hlavě, aby mu
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pověděl, co chce. Ale čert nic nepravil. Anjel zavolal
kováře, aby vzal druhé kladivo a šel mu pomoci. Kovář
vzal druhé kladivo, a oba čerta bili po hlavě jako hada,
až ho zatloukli do smrti a byl neživý.

Anjel přislíbil kovařovi: „No, již je s tebou dobře.
že jsi Pannu Marii a mne vzal za patrona; neboj se nic!“
Potom se anjel ztratil, a kovář vykopal jámu & pochoval
čerta do ní jak mrchu zdechlou. On ale zůstal i s celou
rodinou velice nábožný až do smrti.

73. Chytrý uhlíř.

Jeden ublíř šel do lesa uhlí palit &potkal medvěda.
Ten medvěd s sebou vedl divokou svini. Medvěd praví
uhlířovi: „Milý uhlíři. já, tě mám sjíst, mám hlad.“ Uhlíř“
povída: „Milý medvěde, ja se ti neubráním, ja jsem jenom
sám a vy jste na mne dva. Ale mám svůj oběd, nech
mne, až ještě poobědvám naposledy.“

Uhlíř měl chléb a klobásku vepřovou; jedl, a hodil
medvědovi také kousek té klobásky. Medvěd ji chytl do
huby a pravil: „Eeeeeel a kde to ty kořenky také ro
stavajúúúúú?“ — Uhlíř povídá medvědovi: „Bratře, ja
bych ti pověděl, ale nesmíml“ Medvěd praví: „Jenom
pověz, & nic se neboj!“ Uhlíř odpovida: „Z té svině se
nadělají takové kořenky !“

Medvěd svini p0padl, hned ji roztrhal a pravil uhlí
řovi: „Včil mi nadělej těch kořenkův!“ Uhlíř povídá:
„Milý brachu, k tomu musí být sprava; musí být oheň,
a musejí být i hrnce; a já. jsem včil ušípaný, musím se
ti trochu umýt, aby ses toho neošklivill“ Medvěd
praví: „Jdi &.umyj se!“
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Uhlíř se umyl, ale zase neměl se čím utřít; povídá,
medvědovi: „Půjč mi své kůže, abych se do ní mohl
ntřítl“ — Medvěd k němu přistoupil a uhlíř se utřel.
Liška, medvědova kmotřička, šla na hrnce, a vlk, med
vědův strýc, skládal oheň. Uhlíř se dal taký velký buk
klať*). Jak ho trochu štípal, měl v něm klín a pravil
medvědovi: „Ty jsi tak silný: strč do buka svoje dlapy
a pomahej, až ho roztrhnem.“ Vlk praví medvědovi:
„Strýče, dej si pozor; uhlíř je šelma, ať ti něco neudělal“
Ale medvěd na jeho řeč nic nedbal a jen pomahal, co
mohl, aby brzy jedl kořenky vepřové. Uhlíř vyhlobil
z klata**) klín a medvědovy dlapy v buku zaštípil.
Medvěd křičel: „Štípe, štípel“ Ale nhlíř pravil: „No
počkej, bratře, počkej, jenom pomahejl“ a chytna se ho
za ocas, vzal otlnček***) a jak ho mele, tak ho mele.

Vlk se na to chvíli díval a potom pravil: „Dobře
jsem ja ti, strýče, povídal, abysi si dal pozor na uhlíře.
že je dávno šelma; také on by mohl mne tak vyhostit,
jak včil tebe hostíl“

To řekl a utekl od něho. Liška nese hrnce a jak
viděla, co dostava kmocháček medvěd, též utekla a hrnců
nechala. Uhlířovi zůstala celá svině.

74. Dva ševci kmocháčci.

Byli dva ševci, a ti byli kmochačci. Jeden byl chu
dobný a druhý bohatý. Ten bohatý neměl žádných dítek,
a ten chudobný jich měl čtvero. Ten bohatý zabil krávu,

*) Kláti :. štípati na rozkol.
u) Klát :: kláta: klada.

***) Otl 11če k :: klocek, klacek, kyjan.
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a ten chudobný jde k němu a prosí: „Kmochačkm prosim
vas: dejte mi něco, třebas kousek toho masa; děti by
jedly, &.já. jim nemám co dát.“ Kmochaček nechtěl. Ale
chudobný prosil: „Pro Boha vás pěkně prosím, vždyť
jste zabil krávu, a co máte, to mate, jenom mi něco
udělte!“ Kmocháček mrzutě uťal kus masa a povídal:
„Na, a jdi v čerty do pekla!“

Chudobný švec se nad tím rozmrzel, vzal maso a
šel zrovna k peklu. Přijda k peklu k bráně, uviděl tam
malého čertíka, co stál na stráži a na něho zvolal: „Co
ty sem jdeš?“ — Švec odpovida: „Toť jdu s kouskem
masa do pekla, co mi dal můj kmotr.“ Čertík: „Tož
komu ho neseš?“ — Svcc: „No, komu bych ho nesl —
vam čertům ho nesul“ — Čertík: „Víš co, já. ti poradím;
jdi s ním k našemu luciperovi a nechci zaň nic jiného
jenom ten obrus, kterým má. přikrytý stůl.“_

Švec šel a přišel k luciperovi do světnice. Ten se
ho pta: „Co potřebuješ?“—Švec mu praví: „Tot vam
nesu kousek masa.“ Luciper povida: „Co zaň chceš?“ —
Švec: „A nic jiného, jenom ten obrus s toho vašeho stola.“
Luciper mu ho dal, a švec se bral nazpátek z pekla.

Přišel zase k té bráně, a ten malý čertík mu pravil:
„Víšli, co-s tím obrusem budeš dělat?“ Švec: „Ja ne
víml“ Čertík: „Víš co, já ti poradím; kdekolvěk si ho
prostřeš a řekneš: ,Pro jednu osobu jezt a pít; budeš
měť dost!“

Švec byl rád, šel malý kus cesty a hned obrus zkusil.
Prostřel si ho na zemi a pravil: „Pro jednu osobu jezt
a píťl“ a hned bylo, co potřeboval.

Na noc přišel do hospody, a tam si hned prostřel
obrus na stůl a pravil: „Pro jednu osobu jezt a pít!“ —
hned se stalo.
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Hospodský to vida jde k ženě: „Oh, povida, ženo,
ženo, ten má. spravul“ Žena se ho ptala: „A jakou ?“
Hospodský povida: „Ma takový obrus, jak si ho prostře
a řekne: „Pro jednu osobu jezt a pít,“ hned ma všeho
dost, co potřebuje.“ Hospodská. se naň podívá. a povídá:
„Totototol My taký obrus též mame; jak odespí, dame
mu svůj a jeho si vezmem.“ Tak udělali.

Rano švec vstane, prostře si obrus na stůl a praví:
„Pro jednu osobu jezt a pítl“ —Neořišlo nic. Vola po
druhé —- po třetí! nepřišlo nic. — Švec s obrnsem zas
do pekla.

Přišel k té bráně, kde stal ten strážný čertík. Ten
se ho ptal: „Covtu zas chceš s tím obrnsem? Co ho
zas neseš?“ —- Svec: „Tot mně po třikrát daval, ale
včil již mi nechce nic dať, ani jezů ani pít.“ —-—Čertík:
„Zanes ho luciperovi, ale nic nežádej od něho, jenom
toho červeného kohouta, co tam sedí pod povelem“

Švec jak přišel k luciperovi, luciper se ho ptal:
„Co zas potřebuješ?“ Švec: „Tot vam nesu obrus na
zpátek; několikrát mi dával pokrm, ale včil mi již ne
chce dát nic!“ — Luciper: „Co zaň chceš?“ Švec:
„Toho červeného kohouta pod tím povalem mi dejtel“

Luciper mu ho dal, a švec zas vyšel z pekla k bráně
k tomu malému čertíkovi, a ten mu praví: „A co s tim
kohoutem budeš dělat?“ Švec: „Nevím1“ Čertík: „Víš
co, já. ti poradím; postav si ho na stůl a rozkaž mu,
aby ti zpíval; kdy ti zazpiva, vždycky mu dukát ze zo
baka vypadne.“

Švec zas přišel do té hospody na noc a řekl ho
spodskému, aby mu dal dobrou večeři. Hospodský vida
po něm, že je tak sprostě oděný a oškubaný, myslí si:
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„Ty po mně dobrou večeři chceš a nemáš nikde ničeho;
vidět to na tobě, že jsi sprostý.“

Švec vida neochotu hospodského vytahl z mošny
kohouta, postavil ho na stůl a pravil: „Kohouta, zpí
vejl“ — Kohout zazpíval, a hned mu dukat vypadl ze
zobaka. Hospodský mu dal hned s chutí, co potřeboval.
Potom jde k ženě do druhé světnice a praví: „Ale ženo,
ženo, ten má kohouta! Ten když mu zazpiva, vždycky
mu vypadne ze zobaka dukát“ Hospodská se naň podívá.
a praví: „Hm, my též mame takového červeného kohouta;
jak odespí, vezmeme mu jeho a svého mu damel“ Tak
udělali.

Na druhý den švec vstal a šel svou cestou. Přišel
do druhé hospody na noc, vyňal kohouta z mošny, po
stavil ho na stůl a kázal: „Kohoute, zpívejl“ Kohout
též zazpíval, ale nic mu ze zobaka nevypadlo. Kazal po
druhé — a po třetí, ale nadarmo; kohout již ani nezpíval,
ani dukátů nedával. — Švec s kohoutem zas do pekla
nazpátek.

Přišel ke bráně, kde stal ten malý čertík na stráži,
a ten mu pravil: „Co tu zas chceš?“ — Švec: „Nesu
vám tut kohouta zas; raz *) mně dal, ale po druhé již
mi nechtěl dat nic.“ — „No, povida čertík, nes ho tam,
nes luciperovi; ale nic jiušího nechci od něho než ty
dvě kyjanky, co tam má.pod povalem; ty nech ti dá.“

Švec přišel k luciperovi, luciper se ho ptal: „Co zas
potřebuješ?“ Švec odpověděl: „Toť vám nesu kohouta
nazpátek; raz mně dal dukát, ale po druhé mně nechtěl
dať nic.“ Luciper se ptá: „A co zaň chceš?“ Švec
pravi: „E, nic jinšího, jenom ty dvě kyjanky, co jsou

") Raz :jednou.
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pod tím vpovalemf' Luciper povida: „A co ti po nich
bude?“ Svec praví: „Oh, jenom mně jich dejtel“ Luciper
mu jich dal, a švec bral se z pekla.

Přišel zas k tomu malému čertíkovi k té hraně, a.
čertík mu praví: „Víšli, co s těmi kyjanami budeš dělat?
00 jim kažeš, ony ti všecko budou dělat, buď klepat,
nebo bít, nebo mlátit, nebo co chceš. Ale víš co, jak
přijdeš do té první hospody kdes ten obrus a toho ko
houta pozbyl, zas tam jdi na noc; bude tam svadba, a
nebudou tě tam chcet přijmout; ale jenom jdi; jak tě
budou vyhazovat, vem kyjanky z kabelky a řekni: ,Ky
janky, hijte a tlučte!* Kyjanky budou bit a tlouci, pokud
jim nerozkažeš, aby přestaly“

Svec to tak všecko udělal, jak mu čertík pravil.
Přijde. do hospody, ptá nocleha. Nechtěli mu ho dát,
hospodský pravil: „Co pak ty si myslíš, člověče, dnes
tu mám jiných lidí, jak ty jsi; dnes ti nocleha dat ne
mohu.“ Svec prosil, že je noc a že si dále netroufá dojít.
Ale hospodský ho kázal vyhnat.

Svec vzal kyjanky z kabely a pravil slovem: „Ky
janky, hijte a tlučtel“ a kyjanky hned létaly po lidech
a bily a tloukly. Hospodská. křičí: „Človíčku, človíčka,
zakažte těm kyjankám, nech tak nebijí; my vám nocleh
dáme & vaše věci vám rádi navrátíme.“ Švec kázal: „Ky
janky, tichol“ a vzal jich do kabely. Hospodský ale mu
hned vratil obrus i kohouta.

Švec ráno vstal, prostřel si na stůl obrus & pravil:
„Pro jednu osobu jezt a pitl“ a hned měl všeho dost.

„Pojedl a šel domů.
Přijda domů, ženu a děti na polo mrtvé od hladu

našel. Žena zvolala: „Oh mužíčku, mužíčku, kde dotud
chodíš? Ja i dítky s bolestí čekáme tě.“ Švec praví:
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„Děti moje, nebojte se nic, hned budete mět co jezt.“
Prostřel obrus na stůl a kázal: „Pro šest osob jezť &
pítl“ Hned měl dost.

Žena byla plná radosti: „Oh mužíčku, tos nám už
dar přinesll“ Švec povida: „Mila ženo, ještě ja ti ukážu
jinačí věci!“ Vzal kohouta, postavil ho na stůl a kázal:
„Kohoute, zpívejl“ Kohout zazpíval, hned mu vypadl ze
zobaka dukat; a tak mu zpíval dotud, až mu těch dukátů
nazpíval tolkou hromadu, že se se stola sypaly. „No,
ženo, praví, již budeme měť nač žít!“

Poslal děvče ke kmochačkovi, aby mu půjčil čtvrti.
Chtěl ty dukaty změřit, mocli jich ten kohout nazpíval.
Děvče přineslo čtvrt, měřili dukaty a naměřili jich šest
čtvrtí. Jak jich změřili, poslal tu čtvrt zase kmocháčkovi.

Ta čtvrt byla stará, zaluplivá*). Za tím jedním
zalupem ostal dukat. Děvče mu ho zaneslo v té čtvrti.
Kmochaček čtvrt veme, najde dukat za zalupem a po
vídá: „Co jste měřilii" Děvče praví: „Tatíček donesl
peníze, tož jich měřím“

Kmochaček hned letěl kševcovi: „Kmochačkm pravil,
vyť jste tuším přinesl hodně peněz?“ Svec praví: „Oh
nil“ **) — Kmochaček: „Jen povězte, povězte, šak já
vám nevezmu nic z vašeho.“ ——Švec zapíral, že nepři
nesl. Ale kmochaček nedobrý povídá: „Jak mi nepovíte,
ja vas budu žalovat; vy jste kohosi obloupil; dyť vás
to prosvědčí, vaše děvče mi přineslo ve čtvrti dukát a
povídalo mi, že jste měřili peníze.“ Švec již nemohl za
pírať a pravil: „Milý kmochačku, ja se vám přiznám. Byl
jsem v pekle u lucipera, donesl jsem mu ten kus masa,

*) Zálupliva t. j. mělazáděry čili zálupy sem a
tam, jako staré náčiní.

**)Ni =ne.
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co jste mi daroval a s kterým jste mne v čerty do pekla
poslal, a ten mi dal červeného kohouta, který kdykoliv
mi zazpívá, dukát ze zobáka pustí; a on zpívá, pokud
mu zpívat kážu.“ — Švec vypsal kmocháčkovi dobře celou
cestu až do pekla.

„ Kmochaček běží s radostí k ženě domů a praví :
„Zeno, ženo; náš kmocháček byl tak bídný, šel do pekla
k luciperovi a dostal od něho kohouta červeného, který
když zazpívá, dukát ze zobáka pustí; a zpívá mu dotud,
dokud mu káže. Toho kohouta dostal za malý kousek
masa, co jsem mu dal. Víš co, seberme všecko maso,
co máme, a zanesme ho luciperovi. Kdo“ ví, co nám
teprv dá?“

Sebrali maso a šli oba do pekla. Přišli k bráně &
spatřili malého čertíka na stráži; ten jich hned vital:
„Dobře, že jdete oba dva, již na vás dlouho čekáme; a
dobře, že jste vzali maso s sebou; jak živi jste žádnému
s takou ochotností ani daru ani almužny nedávali, jako nám
to maso! Zaslouženou odměnu dostanete, jenom vejdětel“

Čertík se ušklebil a zachechtal, otevřel bránu pe
kelnou, vpustil jich tam, ale jak živ žádný víc o nich
neslyšel; zůstali tam na věky věkův i s masem. *)

75. Dva bratři.

Jedna matka měla dva syny a poslala jich na zku
šeuost do světa. Na cestu upekla každému čtyry buchty.

*) Ukončení pohádky této není z úst lidu. Nechtě pohádku
tu vypustit, musil jsem konec její měnit, aby se knižečka ta
neprznila nepěknými myšlenkami. Naději se, že pohádka ta
bude se včil s větší libosti poslouchat a povídat nežli s pů
vodným zakončením svým.
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Jak jim jich upekla, vyprovodila jich a přála jim, aby
jim Pán Bůh dal štěstí.

Jednomu bylo Karel a druhému Jan. Karel praví
Janovi: „Já včil budu jezt z tvé kabely, a ty potom
z moji.“ Jan svolil a povídal: „Můžeš, šak jsme bratři.“
Jak vyjedli z kabely Janovy, Karel Janovi nechtěl nic
dát. Jan pláče &pravi Karlovi: „Dyt jsem já tobě dával,
a ty mně nechceš nic dát; co si já včil počnu?“ — Karel
pravív „Já ti dám jezt, ale jestli si mně dáš jedno oko
vyloupit!" Jan se zarmoutil velice & povídal: „Mně to
bude bolet, ale což je dělat? Hlad se smrtí rovná,
aspoň se raz do smrti najím.“ Karel mu jedno oko
vyloupil.

Po druhé by byl Jan zase jedl, zas ptal Karla. Karel
pravil: „Dám ti jezť, jestli si dáš i to druhé oko vy—
loupit“ Jan si dal vyloupit i to druhé, a byl bez očí.

Karel vedl Jana přes hory, přivedl ho tam k šibe—
nici a pravil: „Janičku, tu se modlí, tuje svatý kříž;
já někam půjdu něco vyptat a přinesu i tobě.“ Ale Karel
Janka odběhl.

Janek se modlil u šibenice a myslil, že se modlí
u kříže; a i tam n'ocoval.

Na druhý den, když se obndil, přiletěli tam tři kr
kavci, sedli na tu šibenici a povídali sobě: „Bratři, po
vězme si, co který víme nového.“ První pravi: „Já vím:
tady pod šibenici je studénka; kdo se v té stndénce
umyjea pětkrát Otčenáš a Zdrávas Maria se vy
modlí, aby byl jakkoliv nemocný nebo slepý, vyzdravne.“

Druhý krkavec praví: „Já vím též něco nového. Vnej
bližšlm městě není vody, je jí tam za rýnský žejdlík. Kdo
vykope studni pod městským domemna 15 slh z hloubi,
bude mít vody do Boha.“
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Třetí krkavec povídá: „Já vím ještě něco nového.
V druhém městě má král dceru jedinou, a je již tři léta
nemocná, a žádný lékař jí pomoci nemůže, ale je k spo
možení. Ten král má sklep pod svým palácem, a v tom
sklepě je břila, a pod tou břilouje žába chrástavá*);
kdo tu žábu vezme a jí dá do hrnce nového a přikryje
novou křidličkou, co by se ještě na nic nebyla potřebo
vala, a potom složí oheň a ten hrnec do toho ohně strčí
a tak _tu žábu v něm pálí, až ji spálí na prášek, a ten
prášek dá do toho nápoje, co ona ráda pije, nech to vy—
pije, bude uzdravena.“ **) Jak to ti krkavci vypověděli,
uletěli.

Jan hned lezl čtvernožky kolem šibenice a hle
dal té studénky a šmátral. Našel tam tu studénku 'a
myl se. Uznával, že již vidí trošku jak přese mhlu.
Myje se dále, myje—oči mu rostly, až pěkně jak patří
zraku nabyl. Janek, jak viděl, děkoval Bohu, a pojď d o
s vě ta! ***)

Přijde do prvního města, vejde do hospody a ptá
vody. Hospodský praví: „Tady vody není. Jinačí lidé
tu vody žádají a nemohou jí dostať, ne to vy. Je jí
tady za rýnský žejdlík.“ Jan praví: „Já vám pomůžu, co
budete mít vody dost.“

Hospodský to hlásil městskému úřadu, a páni hned
k němu, že byloli by to možné? On povídá: „Jencm
mi dejte chlapy nádenníkyl“ Oni mu jich dali, a on jim
kázal kopat pod městským domem. „Kopejte studni na
15 síh zhloubí.“ Chlapi kopali na 12 síh — na 13, na 14,

*) Žába chrástavá, co rapí v močářích.
**) Tak upálcná zelená žába nedávno ještě v okolí

Rožnovském na čáry se potřebovala.
***) Jako by řekl: „Hajdy do světa!“
Kulda u. 5
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až na lótou přišli. Když na 15 síh vykopali, na spodku
byla velká skala, ale vody nebylo nic.

Jan vlezl do studně, vzal špičák a křeše tu skala,
že ji musí roztlouci. Za chvíli vyprýštila ze skály voda,
až Janem vyhodila ven. Jan dostal od úřadu velké ob
darovánL

Přijde do druhého města ke královi a pravil: „Slyšel
jsem, že máte dceru již tři léta nemocnou a že jí žádný
lékař pomoci nemůže.“ Kral povida: „Ano; kdo by jí
pomohl, tomu dám půl kralovstvi do smrti, a po mě smrti.
nechť si vezme celé i s tou dcerou.“ Jan praví: „Milo
stivý králi a pane, já jí pomůžu!“ Král povida: „Nevím !“

Jan hned šel a koupil hrnec a křidličku, potom při
šel a pravil královi: „Včil mne pusťte do svého sklepa
a v tom sklepě mně kažte složit oheň!“

Jan našel v tom sklepě tu břilu a pod tou břilou
tu žábu. Kral mu dal složit oheň, Jan dal žábu do hrnce,
hrnec přikryl, postavil na oheň & pekl. Tak dlouho ji
pálil, až z ní byl prach. .

Jak ji na prach spalil, pravil královi: „Včil mne
pusťte do světnice k dceři a zavřete nás tam spolem.“
Kral ho tam pustil a zavřel. Jan se ptal dcerky: „Co
vám škodí na vašem zdraví?“ Dcerka si ma žaluje: „Inu,
jsem nemocna, ani chodit nemůžu, tři léta již ležím.“ —
Jan se ptá.: „A co tak ráda pijete?“ — Ona povídá:
„Inu, vína i piva ráda hutnu*)!“

Jan hned poslal na víno, odměřil jí čtvrtinku, ten
prášek vsypal jí doňho a dal jí to vypít.

Dcera, jak vypila, vstala z lůžka, chodila po světnici a byla zdrava.

*) Hutnu : hutnu sizzavdám si, napijí se.
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Kral hned byl plný radosti i s dcerou, že ozdravěla.
Kral praví Janovi: „Když jsi jí pomohl, vezmi si ji; co
jsem ti slíbil, daruju.“ A tak byla hned svadba.

Za nějaký čas udělal kral Jana králem po sobě.
Když byl Jan králem, vzal koně a kočár a jel se svou
královnou tam, odkud byl. Matka jeho i otec se divili,
že taký pán k nim jede. Nemohli ho poznat. Jak se
poznali, syn otce i matku uctil a sebral jich k sobě.

Karel také již přišel ze světa a poznal ho, ale divil
se, že oči ma. Povídá si: „Dyť jsem ja mu oči vyloupal,
a zas jich nabyl.“ Ptal se ho: „Jaks ty, Jane, přišel
k těm očím a k tomu štěstí?“ —Jan praví: „Tam u té
šibenice. Tys mně povídal, že je to svatý kříž, a to byla
šibenice. Tam přiletěli tři krkavci, a každý povídal, co
nového. Ja jsem to všecko vyslyšel, a tak jsem dělal,
jak mluvili; a tak jsem nabyl svých očí a svého štěstí.“ —
Karel se ptá: „A těžli bych já, Jane, toho štěstí došel'B“
—Jan praví: „Též můžeš dojít, ale si musíš dát oči vy
loupat, “jak jsi ty mně vyloupal.“ Karel hned svolil, &
kočí Janův mu je vyloupal. Jan ho vzal do kočara, za
vezl ho k té šibenici a povídal mu: „Také tady buď,
jak jsem já byl, a poslouchej ty krlcavce, co budou pra
viť; šak oni sem brzy přijdou; a co budou praviť, tak
dělej“ Jan potom Karla odjel i se svou královnou
i s maměnkou i s tatíčkem do svého paláce královského.

Karel pod šibenicí čekal. Tři krkavci přiletěli na“
šibenici a povídali si: „Bratří, povězme si co nového!“ ——
Jeden praví: „Já vím, je tu také. šelma člověk pod tou
šibenici: ten svému vlastnímu bratrovi oči vyloupal. Vpad
něme na něho a roztrhejme ho drápy a zobaky svými a
sjezmel“ Stalo se; a tak zrádný a bezbožný bratr za
hynul pod šibenici, jak zasloužil.

5-2
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76. Moudré děvče.

Dva sousedi přiorali sobě meze a při tom se po
vadili a pobili tak, že se dostali až před vrchnost. Pan
vrchní jich porovnával a řekl jim: „Milí sousedi, jestli
se mezi sebou nesrovnate, dám vám hádku, a který ji
uhodne, ma výhru.“ Sousedi odpověděli: „My chcem
hádkul“

Pan vrchní jim pravil: „Tož mně zhodněte, co je
nejtlustší a nejprudčí & nejsladší ve světě.
Na ijtřek chci od vás odpověď.“

Sousedi odešli. Jeden byl bohatý a druhý chudý.
Bohatý pravil sám sobě: „Snadná hádka; já. mám svini,
že není ve světě tlustší, mám hříbě, a nic není k němu
prudčí, a nad tu naši hrušku u stodolynic není
sladší; tak to bude.“

Ale ten chudobný, jak přišel domů, velice se nad
tím staral a rmoutil. Měl dceru, děvče šestnáctiletá, ta
se ho ptala: „Tatíčku, co se tak rmontíte? co je vám?“ —
Otec odpoveděl: „Milé děvče, pan vrchní nam dal hádku.“
— Děvče se ptalo: „A jakou?“ ——Otec pravil: „Takouz
Co prý je nejtlustší, nejprudší a nejsladší ve světě?“—
Děvče povídá: „Tatínku, vy to nevíte? Já. to vím!“ —
Otec s radostí zvolal: „Víš to, mila dceruško: Pověz
.mi to!“ - Děvčemluvilo: „Nejtlustší je země, nejprudčí
je mysel, a nejsladšíje spaní.

Na druhý den šli k panu vrchnímu. Pan vrchní se
jich ptal: „Již jste tu? Tož hádejtel“

Bohatý pravil: „Pane vrchní, já. tak myslím: Nej
tlustší je moje svině, nebo jí tlustší ve světě není;
nejprudčí je moje hříbě, nebo nic prudčího není; a nej



69

sladší je moje hruška, nad kterou nic sladšího není.“ —
Pan vrchní hned pravil: „To není tak!“

Cbudobný povida: „Já. myslím tak: „Nejtlustší je
země, nejprudčí je mysel, a nejsladší je spaní.“ ——Pan
vrchní rozhodnul: „Vy jste zhodl; ale to není z vaší
hlavy; kdo vám to pověděl?“ — Chudý pravil: „ma
dcera.“ — Pan vrchní povídá: „Vy máte výhru, ale
zkažte vaší dceři: z těchto desíti vajec bych měl rád na
zejtří kuřata.“

Chudobný odešel a vypravoval dceři, co pan vrchní
od ní zada. — Dcera hned pravila: „Nic se nestarám,
jen zas pospěšte k panu vrchnímu, doneste mu tuto
hrst prosa a řekněte mu, že bych ráda, co by to proso
zejtra bylo naseté a uzralé, abych ta kuřata měla čím
vychovat“

Otec šel a vyřídil _dceřino zkazaní. Vrchní pravil:
„Tak mi zkazala? Dobře; vzkažte jí zas ode mne, aby
zejtra přišla ke mně— pěšky a přecenepěšky, oble—
čena a přeceneoblečena, aby mi dar přinesla a
přecenepřinesla.“

Otec vypravoval, co pan vrchní nařídil. Dcera pra
vila: „Žadna starosti“ '

Na druhý den ráno sebrala, co bylo zapotřebí, sedla
si na capa*) a do měcha se oblekla, zajíce do
pytle na rameno vzala a brala se k panu vrchnímu.

Vrchní, mladý a svobodný pán, právě v tu stranu
díval se z okna, co ona k němu přicházela. Jak se
k němu blížila, zajíce pustila. Pau vrchní hned zvolal:
„Již tě znám; přece to umíš nastrojit.“ Cbudobna dcera,

*) Cap : kozel.
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děvče zpanilé, zalíbilo se panu vrchnímu, a on si ji zvolil
za svou manželku.

Když byli svoji, pravil jí vrchní. aby neodbývala
v jeho nepřítomnosti žádný soud. Ale netrvalo to dlouho,
přišli dva sedláci na soud. Pan vrchní právě odešel, a
jeho paní manželka se jich ptala, co by žádali. Sedlák
povídá: „Milostivá paní, my jsme stáli před hospodou
podlé sebe, a mně se kobyla ohřebila; a hříbě dostalo
se pod jeho vůz.“ — Druhý praví: „To není tak; my
jsme byli oba v hospodě. a tu se ohřebil můj vůz.“ —
Paní vrchnice zvolala: „To jsem jak živa neslyšela, aby
se ohřebil vůz; kobyla se musila ohřebiťi“ — Druhý
sedlák: „Hříbě je pod mým vozem, ohřebil se vůzl“ —
Pravila vrchnice: „Milý sedláka, my máme rybník, a
vedlé něho v roli naselo se žito, a ze žitných zrnek vy
rostli samí kapři.“ — Sedlák: „Milostivá paní, Odpusťte,
ale to není pravda!“ —Vrchnice: „To též není pravda,
že se vám obřebil vůz, a to hříbě patří druhému souse
dovi; jděte s Pánem Boheml“

V tom přišel pan vrchni a křičel: „Co to za opo
vážlivost, do mého soudu se míchať?“ -— Sedláky pro
pustil a manželce rozkázal přísně: „Hned, co je ti nej
milejšíbo, vezmi sobě a odtud mi odjed'.“ Na to odešel,
lehl si na lůžko a usnul. Paní pornčila kočímn, aby za—
přahnnl koně do kočára, dala svého manžela po tichu
na kočár vynésti & jela s ním pryč.“ -- Jak odjížděla,
manžel procitnnl a ptal se manželky: „I co ty to děláš?“
— Manželka odpověděla: „Vy jste mi poručil, abych
si vzala, co je mi nejmilejšího a odjela. Vy jste mi nej
milejší, tož jsem si vás vzala a odjela“ —- Pan vrchní
se z toho radoval, kázal kočímn, aby obrátil a domů jel.
Byli spolu pořád šťastně živi.
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77. Zbojnička.

Před stalety zdržovala se v Rožnovských horách,
v pustých lesích mezi kopcem Kyčerou a Hrubým
Myšim v ploštině & v křlbině rota *) zbojníků, silných
a udatných tulaků z cizých krajů nashromážděných, kteří
v tom okolí v obcích a po cestách velké škody & kra
deže provodili, tak že obyvatelstvo ve velkém nebezpe
čenství a v hrůze se vidělo. Jiné porady a pomoci ne
bylo, než vyšetřiti a vyzpytovati, jakým způsobem by se
tací nezvaní hosté vypuditi neb schytati dali. Rožnovští
občané se o to pokusili a uradili. že se v jistou hodinu
všickni sejdou & pozorně i opatrně v noční chvíli na ně
se vypraví, což se v skutku vykonalo.

Toho času byli v Rožnově dva obyvatelé velmi udatni
a silní v domě čísla starého 18. a včilejšlho čísla 42.
Jeden se jmenovalTatanek a druhý Vsačanek. Ti
dva vedli předek. Jak věrně se sešli, hnali se tajně
do lesa, a jakou zbraň kdo měl, každý s sebou vzal,
aby byl bezpečnější.

Když do těch hor nedaleko zbojnické skrýše přišli,
zůstali tiše stát, a _ti dva silní se po tichu pustili dale,
aby mohli vyzpytovať, jak by jich bylo snadněji dostat,
a se které strany by byl snadnější přístup. Opatrně
čtvernožky 'se šťastně dostali tak blízko, že mohli
vidět do skrýše těch zbojníkův. Ale jak viděli, že jeden
stojí venku dobře ozbrojený na stráži a druzí že se usta
vičně přechodili, všelijak si myslili, jaké to bude;

a) V Rožnově zhusta: tropa
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neb se jim to vidělohrůzné, ale strachu na sebe
nedopustili & tiše pozorovali, jestli který z těch zbojníků
odchází aneb přichází. Ale žáden nepřicházel a ne
odcházel; zůstali všickni v skrýší při ohni. O jede
nácté hodině v noci přechodění se utišilo,jenom
ten na té stráži si chvilku chodil, stál a bedlivě poslouchal,
jestli kde něco by se neozývalo. Když bylo ticho a jenom
jak obyčejně v lese zvěř se ozývala a přechodila, po
dvanácté hodině s půlnoci i ten z té stráže vešel do
skrýše.

Ti dva hned se tiše vrátili k druhým, aby jim dali
zprávu, jak to všecko viděli. Jak věrně k nim přišli,
hned jim dali naučení, jak se mají řídit a jak velmi tiše
mají jíť v rovnotě a jaké tiché tajné znamení si budou
dávat. Potom se dali do pořádku a po tichu šli až ke
skrýší a obstoupili ji velmi chytře. Ale teprv jich hrůza
obklíčila, když skuliuami viděli, že tři sedí u ohně a
všelico si rozmlouvají, a ten jeden sobě šil košili novou;
při tom povídá těm dvěma: „Ale, bratří milí, mně se
zdá, že nás jakési neštěstí očekává! mně se na niti
samé slučky *) dělají.“ — Ti druzi mu pravili; „Ty
vždycky rád ty babské čáry a bájky míváš, proto se ti
to také tak na mysl vede: my tomu nic nevěříme.
Za chvilku zas se mu ty slučky na niti dělaly, a on
jim zas povídal, že to je zlé znamení; ale ti dva se
naň obořili, aby tomu nevěřil, že to jsou samé babské
klevety.

Ale ty občany to zamrzelo, hlavně Tatánka &
Vsačánka, nebot ti dva u toho ohně se začali hýbat.
Ti občané hned si dali znamení, ti dva silní vylomili

*) Slučkazsmyčka, suk, uzel.
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dveře, a Tatanek chytil ty dva pod krk a tak jimi
do sebe tloukl, až oslabli; a Vsačanek chopil se toho,
co u ohně šil. Ostatní občané v té chvíli, jak se dvéře
vylomily, vpadli na ty, co leželi, bili a vázali je všecky
a přemohli jich .bez urážky šťastně.

Jak s nimi byli hotovi, ten jeden zbojník, co ho
Tatanek držel, pravil: „No, bratře, když jsi tak silný,
žes mne první přemohl, já tě za to obdarují; pojď se
mnou, já. ti ukážu můj sklad: můžeš si ho vzít.“

Potom ho vedl kousek od skrýše, až přišli k veli
kému kamenu, zbojník kamen odvalil a chtěl tam do díry
sahnouť rukou, ale Tatanek mu nedal, že si to sám
vytahne. Sáhnul tam rukou a vytáhl nože a pistolu na
bitou. Tu mu pravil ten zbojník: „Včil vidím, žes velmi
opatrný a chytrý; pojď se mnou, ukážu ti pravý poklad,“
a vedl ho k velikému děravému stromu a chtěl tam zas
svou rukou sáhnout. Tatanek mu to nedopustil, aby
on mu to dostával, a pravil: „Ja si ho sam dostanu
a nepotřebuju obsluhy tvé; ba včil budu ja tebe obslu
hovat, a ty musíš dělat, co ti rozkážu.“ Potom sáhnul
do stromu a vytáhl odtud pluhák*) nabitý s nata
hlým**) kohoutkema brokovnice.

Ten zbojník mu pravil: „Bratře, nehněvej se, ale
včil již ti ukážu ten skutečný poklad, co si vezmeš na
památku.“ Dovedl ho k němu skutečně, a on si ho vzal.
Nebylo to mnoho, ale přece to stálo za tu práci. Všecko
tam posbírali a zbojníky odvedli soudnímu právu.

To místo v té hoře a v tom lese má podnes své
jméno od té případnosti a jmenuje se „Zbojnička'.

*) Pluhák : krátká.puška.
**) S nataženým.
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78. Kvitanci.

Pod Ukvaldy, co vím, stalo se tak. Byl jeden šafař
u toho pana knížete, co tam panoval. On vždycky odváděl
plat každý rok, a za nějaké dva tři roky žádal od vrch
ního, aby mu dal přece nějakou kvitanci, že mu odváděl
plat. Vrchní mu povídá.: „Ja jsem kvitancí, netřeba vám

jiné.“ Tož on nechal tak.
Kníže pán na to zemřel, a synové byli dva po něm.

Ti synové poslali pro šafáře, aby za všecky roky složil
plat. On jim odpověděl, že platil za každý rok. Oni mu
ale věřit nechtěli a dali ho do žaláře, až zaplatí. Potom
ho volali, jižli ty peníze má hotové? — On, že
nemá. Tož ho propustili na 14 dní, aby si peníze hledal.

Šel na pole zapomenutý, potkal ho člověka po—'
vídal mu: „Co tak zapomenutý jdete?“ —-On ale pravil,
že mu nezpomůže. Ale on toli rozprávěl s ním, až ho
přivedl, že se mu přiznal. Ten člověk řekl: „Pojď se
mnoul“ Tož šel, a ten člověk dupnul nohou na zem,
zem se otevřela,_a ďáhli přivedli toho pána na řetězích,
a on mu odpověděl: „Tomu šafářovi přines kvitancil“ —
Pán šel zpatkem, zem se zavřela zas, a za chvíli přinesl
kvitanci a povídal tomu šafářovi: „Tot maš, schovejl“
On ji schoval, a ten člověk povídal mu dale: „Jak budeš
volan za 14 dní. místo peněz podej tu kvitanci.“

Za 14 dní byl volán a jak přišel, pověděl: „Ja ne
jsem nic dlužen !“ — Odpověděli mu ti synové toho pána:
„Ukaž kvitancil“ — On jim kvitanci položil na stůl,
ti se lekli, že ji ledva do hrsti vzali od strachů, a ša
fáře propustili.
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79. Dvě Maričky.

Jak byli Jesuiti shoděni, museli být živi z toho, co
eobě vyprosili. Čtyři z nich šli světem, přišli k jedné
hraběnce do dvora a prosili ji, aby byla tak dobrá a jim
také něco udělila. Ona byla velice lakoma, a proto jim
odepřela, že jim nic nemůže dát, a povídala, aby šli pryč,
aby se živili nějakou prací, aby po ptaní nechodili. Jim
to bylo velice líto, že tak hodna*) paní jim odepřela
a jich do těžké prace odporučila. —Šli, a povídali sobě
vespolek: „Čím bychom se té paní odměnili za její do
brotu?“ —Ten jeden z nich povídá: „Čím se jí odmě
níme, bratří? Msta patří Bohu, ale odevzdame ji ďablovi
na nějaký čas do moci. aby se poznala a polepšila.“

Hned zaříkali**) ďábla, ďábel přišel a ptal se
jich, co od něho žádají.— Oni mu povídali, že mu ode
vzdávají tu hraběnku do moci. On jim povídal, že ji ne
může do pekla vzít a že jí nic zlého podlé své vůle udělat
nemůže. — Ti mu povídali: „To víme, že ji do pekla
vzít nemůžeš; to my ani nechceme, ale dones ji do ci
zého kraje do takového stavu, co by se jí nedobře dařilo,
aby se poznala.“ _ Ěábel pravil: „me já v městě Lon
donu***) jednu chudobnou ševcovou, která. musí těžkou
prácidělat a od muže je potěhem velice bita každý den.
Hraběnku donesu tam a ševcovou donesu do zámku. Obě
jsou jednaky a v jeden den narozeny; oběma dvěma

*) Hodná, t. j. bohatá.
**)Zařikali, obyčejněse praví: citovali &citýrovali.

***)London, Londýn :hlavní městov Anglicka.
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je Marička, a zejtra mají svůj svátek. Hrabě nepozná,
že to není jeho žena, a ten švec také nepozná. Tak jich
převedu na sedm let. Sedm let bude hraběnka ševcovou
a ševcova hraběnkou.“

Jak usnulý obě. dvě v noci, ďábel hraběnku popadl
a donesl do města Londonu. Tam jí svlekl šaty hraběcí
& oblekl jí šaty, co nosívala ševcová. Potom vzal tu
ševcovou, donesl ji do zámku a povídal jí: „Ty jsi pře
nesena do zámku, budeš hraběnkou, ale musíš být dobrá
paní. Zejtra bude tvůj svátek: jak se probudíš, poručíš
si, aby ti komorná donesla zlatem krumplované šaty &
čistou košili. Též si poruč donést umyvadlo a mýdlo a
řekni, že se dnes sama umyješ; sic by se tě polekali,
že jsi ušípána od práce; a tu svou černou košili, co
vysvlečeš, neukazuj žádnému, ale pust ji oknem do vody,
co teče kolem zámku.“ Také jí dal naučení teu ďábel
a potom ještě povídal: „Tady máš 300 kusů dukátů ua
chystaných; ráno po mši svaté a po snídaní rozdej jich
darem na svůj svátek všem svým poddaným sloužícím, &
svého manžela, když ti přijde dobrý den přát, musíš po—
líbit a uctivě mu poděkovat.“

Všecko učinila, jak jí ďábel poradil, a byla tomu
velice ráda, že je z trápení svého vysvobozena a že se
stala hraběnkou. Služebná chasa, když dostala takých
darů od paní hraběnky, velmi se tomu divila; povídali
si: „Co pak to divného může být? Prv před ní žadný
nemohl obstát, jak byla zlá, a dnes je na nás tak dobrá;
jindy žádnému žebrákovi nic nechtěla dát, a včil nám tak
bohaté dary dala.“ Všeci měli ji tuze rádi 'a s radostí
velikou poklouu jí dělali.

Jak bylo pět let, ona svému manželovi, panu hraběti,
povídala, že slyšela o městě Loudonu, že je velice pěkné
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a veliké město, že by byla ráda, kdyby ho mohla viděť.
Ale to nepověděla, že ona je tam odtud přenesena, proto
že byla ráda, že se má velice dobře, aby nemusela na
zpátek zas k tomu ševcovi jit; ale přece byla dychtivá,
aby věděla, jak ta hraběnka tam vypadá v Londoně u toho
ševce, jejího manžela. Hrabě byl velice potěšen
z toho, že prv nikdy mu nezpomněla, aby někam jeli
některé město přehlednout; byl velice rád, že svou po
vahu*) převrátila, a hned ji slíbil, že pojedou do toho
města. — Kázal zapřihnout čtvero koní, a jeli do Londona.

Jak tam přijeli, byl tam právě trh, a ta ševcová
nesla boty na rameně na palici **). Ona viděla zdaleka
ty koně a ten kočár a hned je poznala. Zůstala stát a
dívala se -—uviděla svého manžela, zahodila boty do ba
řiny a křičela hlasem: „To je můj kočár, to jsou
moji koněl“ Kočár jel dále, a ona za kočárem jen letěla.

Hraběnka v kočáře již se bála, a povídala hraběti,
aby jeli nazpátek, že to jakási je, co nemá rozumu.

Švec ji dohonil a popadl, bil ji potěhem a povídal,
že blázni, že tratí rozum. Potom ji zavedl domů a uvázal
na řetěz.

Hrabě s hraběnkou jeli zase nazpátek do své země
a. do svého zámku.

Jak bylo sedm let, v noci na den k jejímu svátku
přišel ďábel zase do zámku a povídal hraběnce: „Víš co,
sedm let již minulo; pravá hraběnka již se tam v Lon
doně moc natrápila, švec se jí nabil již moc. Hned jak
jsem ji tam donesl na její svátek, ona si ráno spala
v lůžku a slyšela klepat kladívkem ševce. Tu se podí

*) Místo povaha obyčejněse říká: natura.
**) Palice: hůl, tyčka, rahenko.
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vala, co se to děje: jestli se jí to ve snach zdá? Zase
se přikryla a lehla. Švec povídá.: „No musím dnes ženu
déle nechat ležet; má. svůj svatek, nachystam jí trochu
snídaní.“ Nachystal, přišel k ní a budil ji, aby vstanula,
že již má hotové snídaní. Ona ho hnala pryč a vyšpinila
mu, že co dělá a co u ní chce, ona že je hraběnka. —
Svec jí povídal: „00 pak blazníš, či tratíš rozum? Vstaň,
budeš lemovat střevícel“ — Ona mu povídá.: „Co pak
ty mi nařizuješ práci? vždyt já mám své služebníky a
služebnice, co mně musí všecko udělat, co chci.“ Ale
vstát mu dokonce nechtěla. On vzal potěh a dobře jí
vyřezal. Potom ji uvázal a pravil, že tratí rozum. Tak
vidíš,“ pravil dabel dále té, co byla vtom zamku za. hra—
běnku, „ona tam již moc trpěla a vystála za těch sedm
let, za to, že těm panáčkům nic nechtěla dát a že jich
odevzdávala do těžké práce; nebo za to musila ona sama
těžkou praci dělat. Včil je zase tebe tsm donesu, ale
nestarej se nic: již tam maš dva měchy peněz nachystané,
budeš dobře živa.“

Jak odespala, vzal a donesl ji zas do Londona,
a tam tu hraběnku též vzal a donesl ji do zámku na—
zpatek a tak jí povídal: „Vidíš, já. jsem tě tam donesl
na sedm let a ja se ti vyjevuju, že jsem ďábel; do—
nutili a zavázali mne k tomu ti panáčci, že jsi k nim
byla tak nedobra; a žes jim ukládala těžkou práci, proto
jsi musila sama tu práci konat.“ Této nedal ďábel ža
dněho naučení, jak se má převleci, a byla zas tak za
šípana, jak ta před sedmi lety. Ale povídal jí též:
„Tady maš 300 kusů dukátů: zejtra je tvůj svatek, roz
dej jich sloužícím ve svém dvoře. Jak se nepolepšíš a
budeš zas taka, jak jsi byla prv, zas tě tam donesu a
budeš tam již do smrti. Tak mne zavázali ti panáčci,



79

abysi se obrátila “ To jí pravil a ztratil se. -——Ona se
bála a. již byla dobra na všecky.

Ráno ji přišla komorna umývat a oblékat a ulekla'
se velice, co to je divného, že paní hraběnka je taka
černa, všecka zašípana a v takých sprostých šatech. Šla
k hraběti a hlásila mu to, a povídala, že to není pani
hraběnka, nebo že neví, co se s ni stalo, že je tak
špinavá.

Pan hrabě přišel k ní do pokoje a začal ji vyhánět,
že co tam přišla, ona že není jeho manželka. Již byla
celá. zmořena hladem a trapena bitkou; modřiuy měla
po těle, jak ji švec potěhem bil ——proto ji nemohl poznat.
Ona ho prosila, a povídala mu ten příběh, jak ji ďábel
přenesl do města Londonu k jednomu ševcovi a jak tam
musela těžkou práci dělat a jak ji švec ještě bil & na
řetězyuvazoval. Hrabě se tomu chtěl přesvědčit,
jestli je tomu tak, zapřibnul zas koně, oba dva sedli do
kočára a jeli do Londona. Jak tam přijeli k tomu šev
covi, hrabě hned poznal tu ševcovou, co u něho byla.;
bylat ještě v pěkných šatech oblečena. Hned se ji po
klonil a ptal se jí, co se to stal za zázrak.

Ševcová mu teprv pověděla, že byla do jeho zámku
přenesena od ďábla za to, že paní hraběnka nechtěla nic“
dať panáčkům a. odsoudila jich do těžké prace; proto
musila ona sama těžce pracovat a navjejí místo k ševcovi
přijít a ona zas za ní do zámku. Sevcova se panu hra
běti pěkně poděkovala za jeho lásku a dobrotu, které
užila v těch sedmi létách u něho.

Pan hrabě povídal ševcovi: „Víš co, my sobě včil
zase podržíme každý svou ženu pravou. Ale za to, že
tvoje žena jest tak dobra a statečna, já. tě tu nenechám;
ty půjdeš se mnou, já. ti dam jedno panství, a budeš do
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smrti dobře živ při mém zámku.“ Od té doby byl hrabě
s hraběnkou a švec se ševcovou v lásce a ve svornosti
živi až do smrti.

80. Skoupá manželka.

Byl jeden manžel, a ten měl manželku, a ta manželka
byla velice skoupa. Ona sobě umínila, že do celého roku
žádnému žebrákovi žadné almužny neda. Chodili k ní
každý den bidní lidé a prosili ji, aby jim něco udělila.
Ona šla, oddělila, co každému měla dát, ale nedala jim
toho, schovala to do truhly. Celý rok to dělala.

Když došel rok, ještě nejposledy k ní přišel
starý človíček a prosil ji, aby mu darovala vajíčko.
Ona pro ně spěšné vyběhla na hůru a již mu ho podá.
vala, ale vrátila se s nim a nedala mu ho, než schovala
ho zas do té truhlice. Potom šla do světnice a byla tam
chvnenku.

Za chvílenku šla z té světnice na hůru a uviděla
dva veliké hady vylézať z té truhly. Ty ulakomené almužny
již se obrátily v hady a štiry. Hned od hrůzy zvolala na
manžela, on vyšel též za ní venek a povídal: „Co pak
jsi podělala, že tě Pan Bůh tak viditelně tresce?“ —
Ona se mu přiznala, že sobě uminila, žádnému žebrakovi
do celého roka žadné almužny nedat. Manžel ji napomí
nal, aby hned šla k svaté zpovědi a ze všeho se vyznala.
Ona ho poslechla a šla na druhý den ráno k té svaté
zpovědi. Ale žádný panáček jí nechtěl rozhřešení dat, a
každý ji poslal k Otci papeži. Ona šla a vyzpovídala se
ztoho, co učinila, že sobě umlnila celý rok žádnému
žebrakovi almužny nedat & že se jí almužny ulakomené
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v truhlici obrátily v samé hady a štíry. Otec papež ji
uložil pokutu takou, aby šla domů a co v cestě potka,
aby to všecko políbila, nechť je to jak chce škaredě; a
když přijde domů, aby se svlekla ze svých šatů, aby se
položila do té truhlice a víko aby za sebou spustila.

Šla míli cesty a potkala hada. Povldala si: „Pane
Bože mně buď na pomoci! Jak pak ja mam toho hada
obtúlit, když je tak škaredý ?“ Ale přece ho obtúlila &
políbila. Ušla zas míli, a potkala štíra. Zase si po
myslila: „Pane Bože mně buď na pomoci! Jak pak ja
mam toho štíra obtúlit, když je tak šeredný?“ Ale přece
ho obtúlila a políbila. Sla ještě dále, & potkala žábu
takou velikou. Též ji políbila. Potom se ji to tak celou
cestou dařilo, že pořád takové škaredě tvory potkávala.

Když přišla domů, rozžehnala se s manželem svojím,
vyšla spěšně na hůru, svlekla svoje šaty, otevřela si tu
truhlu, skočila do těch hadů a štírů nahá a spustila za
sebou to víko. Ti hadi a štíři hned její tělo všecko se
žrali, tak že jenom kosti z ní zůstali, & ty kosti byly
bělounkéjak šatka.

Její manžel šel potom na tu hůru a viděl na víku
sedět bilou holubičku. Ta holubička se proti němu po
klonila, a on viděl, jak vstoupila do nebe.

8I. Panenský věnec.

Byl jeden otec, a ten měl jenom jednu dceru, a ta
dcera byla velice hezka. Ona se jednomu mladému mu
žovi tuze zalíbila, a ten ji prosil, aby ho chtěla za man
žela, že by si ji rad vzal. Ona mu odepřela, že se ne
bude vdávat. Když to nemohl na ni vyprosit, prosil její
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rodiče, aby mu jí dali. Oni kazovali, aby se vdala,
a tazali se jí, proč ho nechce. Ona povídala, že se ne
bude vdávat, že chce svů'j panenský věnec až do
hrobu zachovat. Když s ní nemohli po dobru nic spravit,
začali ji proňho bít. Když ji bili, ona jim přísahala, že
ho již bude chtít. Ale u sebe si umínila, že tomu musí
vyminout a že se přece nevdá..

Šla do jedné kapličky, kde byla socha Panny Marie.
Ona jí prosila, aby jí (svou přímluvou) ztoho nějak vy
svobodila. Panna Maria se k ní jednou zahlasila a
pravila, aby si nic nestýskala. Až si ji bude mít ženich
vest na sdavku do kostela, aby se oblekla do bílých
šatů a aby přišla k ní. '

Když přišel den, co měla mít sdavku, oblekla se
do bílých šatů a ušla k Panence Marii, co ji žádný ne—
viděl, a vroucně sobě začala vzdýchať k Pánu Bohu a
prosila, aby ji Panna Maria v malé chvílence někde scho
vala. V okamžení se oblaky pro ni spustily a vzaly ji
do nebe.

V nebi byla 1050 let. Potom, až jedenácté pokolení
přešlo, došel ten její čas, že již měla umřít. Ona musila
z nebe sejít. Jak sešla, navrátila se zase do svého domu,
kde její rodiči bývali.

Jí 'se ten čas zdál býti jako jeden rok. Ona se ptala
po svých rodičích, ale ti co v tom domě bydleli, odpo
věděli jí, že ani nevědí, že kdy lidé toho jména v tom
městě obývali. Potom se jí ptali, z kterého města je, že
má. cizí neznámý kroj? Ona jim povídala, že je z toho
města a že se tam narodila. ——Oni tomu nemohli
vystihnouti*) & vystrojili jí hostinu, že byla tak

*) Oni tomu nemohli porozuměti.
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krasna, mlada paní. Ale ona, jak toho jídla jednou po
žila a do úst dala, již vypustila duši svou, která. jako
bíla holubička vstoupila do nebe.

Potom teprv ze starých spisů a podlé kroje vypo
čítali, že byla před tisíci lety na světě. '

82. Černokněžnik nad černokněžnika.

Byl jeden otec velice cbudobný a měl devatero dětí.,
Když neměl co jisti, odprodaval dítě za dítětem židům
& kdekolvěk mohl. Prodané děti již mu nepřišly nikdy
nazpátek.

Když peníze za jedno dítě zmarnil, zase druhe
vzal a prodal. Tak všecky ty děti zaprodal, jenom je
dnoho si nechal.

Potom povídal: „Manželko, již zase máme velikou
bídu. Toho nejstaršího synka je mi velice líto, ale také
ještě ho musím dat pryč.“

Tož ho vzal a již šel, a potkal ho jakýsi člověk
černokněžník. Ten černokněžníkpravil: „Tys měl
devět dětí a osm jsi již prodal; včil máš jen toho po
sledního, ale toho mi dej na tři léta, já. ti ho vyučím,
on tě bude živit.“ Otec mu ho dal. Černokněžník ho
vzal a šel s ním domů.

Doma mu povídal: „Nestarej se, dítě, budeš se mít
dobře a mne; budeš jenom posluhovať a ometat knihy,
jak ti poručím.“

Celý rok jenom tu práci dělal, ometal a posluhoval.
Když ten rok došel, učil ho černokněžník ve škole, až ho
naučil všemu, co on sám věděl. Jak potom za tři roky
již všecko uměl, vystrojil mu hostinu, a po té hostině

61k
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již byl tovaryšem; již uměl všecko: udělat se koněm,
volem, kravou a vším, co mu přišlo.

Čarodějník mu povídá: „Již můžeš jít k tatíčkovi,
.já. tě propouštím. Ale dej si dobrý pozor, ať dobře za
chovaš, čemu see učil, sice by s tebou někdy bylo zle.“
Potom mu dal 300 pěkných peněz, samých dukátů, a
tovaryš černokněžník šel s radostí k otcovi svému.

Když přišel k otcovi, otec ho velice rád uviděl, když
mu ty peníze ukazal; největší radost byla jim ztoho,
že již bídy nebudou mít. Potom jedli, pili a nic nehle
děli sobě při tom shromažďovat.

Jak zas všecko pozbyli, povídal otec: „Synu milý,
zas nic nemamel“ — Syn odpověděl: „Tatíčku můj, ja
dostanu peníze, ale nevím, nebudeli to zle. Ja se udělám
pěkným volem, a vy mne povedete na trh, ale jenom
mne s provazem neprodejte; řekněte tomu, kdo mne
koupí, že mu neuteču, a volejte za mne 200 rýn
ských stříbra. Potom, když mne prodáte, již se ke
mně neznamte, ale v tě a v té hospodě čekejte, ja
tam přijdu“ .

Jak otec toho vola do trhu přivedl, když byl pěkný,
bylo moc kupců při něm, a ještě více mu dávali, nežli
ten syn mu řeknul. On tomu kupcovi pravil: „Za 200
vám ho necham, ale ten provaz vam nenechám, co jste

„mi víc daval, za to si provaz podržím, šak on neuteče.“
Kupec mu peníze odčítal a vola si vzal.

Jak s ním šli, přišli do pole mezi statek jinší, a
vůl se jim tam ztratil. Ti naříkali, kam že se jim děl,
že byl před očima a že ho již není. Pravili kravařům,
co tam pasli statek svůj, že tam musí být; ale oni jistili,
'ze tam žadněho cizébo vola neviděli.

Sli zarmouceni nazpátek do města, hledali, ale nic
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nenašli. Nemohli ho najít; nebo vůl byl již zase pachol
kem a přišel k otcovi svému do té hospody, kde ho čekal,
a povídal: „No tatíčku, dobře jsme prodali prvníkrat, již
jsem zas tady; dobře se nám to podařilo.“

_Otec a matkou byli radi: zas měli peníze, zas měli
co jíst, zas nakoupili všeho, co potřebovali: šaty, jídlo
a jiné věci, a zas měli na chvíli všeho do Pana
Boha

Když potom za krátký čas zas nic neměli, povídal
otec: „Synu, zas již není nic; jak to včil\spravíš?“ —
Syn odpověděl: „Tatíčku milý, již se budu bát kravou
se udělat i volem; již mne nebudou chtít koupit, než
koněm se udělám.“

Když byl trh, udělal se koněm pěkným, mladým, a
pravil: „Ale tatíčku můj milý, jenom mne neprodejte
s tím ohlavem *).“ — Otec odpověděl: „Neprodam tě;
rozřežu ho a řeknu, že již byl zlý.“ ***) Pěkný a mladý
koníček z něho zůstal.

Když přišel do trhu, měl zas mnoho kupců. Přišel
tam k němu také jeden černokněžník a kupovalho.

Ten syn, co byl koněm, již věděl, že s ním bude
zle; ale otec nevěděl. Syn by byl rád řekl otcovi, aby
ho tomuto kupcbvi neprodal, ale nemohl. Černokněžník
mu daval nejvíc, a otec mu ho prodal. Když ho černo
kněžník smluvil, nechtěl dat ohlav otcovi zpátky a pravil:
„Ja jsem všecko koupil, co je při koňovi; koníka a ře
mení a všecko; tu maš peníze a jdi, ostatek nemaš nic
co pohledavat zpátky.“

Otec byl rád, že dostal moc peněz za toho koníka

*) Ohlav jinde: ohlavka.
**) Ohlav byl zlý t. j. špatný, chatrný.
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ale ten syn, co byl koněm, byl smutný, že s ním bude
zle. Černokněžník šel s ním ke kovařovi, že ho dá okúť.
Koník se toho velmi bal.

Když ho přivedl ke kovařovi, uvázal ho a šel do
jizby. Bylo tam hned moc dětí u koníka, a ten koník
jim pořad povídal: „Shoďte mi ten provaz, shoďte mi
ho s hlavy !“ —'—Chlapci mu povídali: „My se bojímel“ -—
Koníček pravil: „Nebojte se, já vám nic neudělám, jenom
mi ho rnče shoďte“ Ten jeden chlapeček byl tak smělý,
šel a shodil mu ten provaz s krku. Koníček hned utíkal
co mohl nejvíce pryč.

Druhý chlapeček šel a volal tomu kovařovi do jizby:
„Pojďte, ten koník vam utekll“ Černokněžník již věděl,
že ho nedostane; všecko nechal u kováře a šel pryč
za ním.

Koníček se udělal ptákem a ulítl do povětří. A ten
černokněžník také se udělal ptákem, a tož se honili, až
doletěli nad jednu zahradu, kde princka bývala.

Ten ptáček, co byl koněm, padnul do té zahrady,
ale ten černokněžník nebyl tak vyučený jako on a ne
mohl se dostat do té zahrady. Když ten ptáček, co byl
tím koníčkem, do zahrady k té princezně vletěl, udělal
se jí pěkným pacholkem a pravil: „Prosím vás, jak
sem někdo přijde a bude vas prosit o ten dur, čím se
udělám, nedávejte mu ho do ruky. Přijde sem pan mne
hledat, já se udělám prstenem, a vy si vezměte ten
prsten na ruku svou; ja se vám za to odsloužím. Jak
ten pán přijde a bude vas prosit, abyste mu ten prsten
dala, nedejte mu ho, ale položte ho na stolíček, za kte
rým sedíte“

Již přišel ten černokněžník k ní do zahrady a do
nesl jí pěkné růže a všelijaké květiny, co ona neměla,
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jenom leda se k ní mohl dostat*). Když tam
přišel s těmi kvítky, ona ho rada uviděla, že jí také
krasne ratolesti nese. Černokněžnlk pravil: „Má velká.
paní princko, nesu vám vzácná. kvítka, ale „budu vás
žádat zase o jiný dar, co mi do vaší zahrady vletěl;
byl to můj pták, a z toho ptáka se udělal prsten, a
ten prsten vy máte na ruce. Vy jste tak dobrá. paní
princka: dejte mi ho za ty ratolesti, co vám nesu.“ -—
Ona mu povídá: „Prsten vam nemohu dat!“ — Černo
knčžnik jí povídal: „Jak mi ho nedáte, bude s vámi zle!“

Ten pacholek jí to všecko napřed pověděl, co se
tím prstenem udělal, aby se ho nic nebála. Ona mu ho
nechtěla dať. On toli prosil, aby mu ho dala a nezdržo
vala ho dlouho.

Princka ho sňala a dala na stolíček, a hned
z prstena se udělalo zrnečko malé. Černokněžník ho
pořad chytal, chytal rukou, jak se třepalo a po tom sto
lečku koulelo, ale nemohl ho chytit. Princka, když se
na to dívala, zůstala celá. zapomenuta. Potom
spadlo to zrnečko pod stolíček do prachu a tam se ztratilo.

Černokněžuík povídal: „Mila princko, já jsem vám
donesl květiny darem, a vy jste mi nedala ten dar, o který
jsem vás žada1.“— Princka-odpověděla: „Ja za to být
nemohu, že se to tak stalo a ztratilo.“ --On povida:
„Přece ještě jsem hloupý. Co mi nemělo býti, není mi
to! Ještě jsem byl v horší škole vyučen jak on.“ Po
děkoval princezně a šel zpatky.

Jak věrně černokněžník ušel, ze „zrnečka zase
udělal se ten pacholek a povídal: „Cim se vám od

*) Jen co by se k ní dostal pod tou záminkou, že jí
nese kv.ítí
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platím za to dobrodiní, co jste mi udělala ?“ — Princka
se ho ptala: „V jaké škole ses učil, pacholku ?“ — On
odpovídá: „V černokněžnické škole jsem se učil. Můj otec,
že býval ve velké bídě, mne k tomu přivedl. Udělal jsem.
se již volem, koněm, ptákem a, jak jste viděla,
i prstenem a zrnečkem; ale včil již mam veliký
strach. Jak otec sežij e, co jsem mu vydělal, již ničím
nebudu.“

Princezna mu pověděla tak: „Budeš u mne a k ot—
covi již se nenavracuj; jsi mladý a pěkný, je tě škoda
pryč dat; já. tě budu mět při sobě na posilku rada.
Uděláš se ptačkem, a já. tě pošlu s psaním; prv do
letíš jak dojdeš. Když mi zas přineseš zpatky psaní,
je se ti za to odsloužím. Doneseš otcovi svému peníze,
aby již mohl do smrti dobře živ být, a ty tu u mne zů
staneš ve službě.“ On zůstal a dobře se měl, i jeho otec
i jeho matka.

83. Čarodějnice.

I.

Sloužili dva pacholci u jedné selky čarodějnice, ale se
měli tuze dobře, jak patří; každý den jedli vdolky, a
ty byly potřeny buď trnkami*) nebo tvarohem, a měli
i kaši s máslem.

Jeden byl starší a druhý mladší. Ten starší byl
chudý, a ten mladší byl tlustší v kráse i v těle. Mladší
praví staršímu: „Ale bratře, co tobě zchazí? Ty nemaš,

*) Trnkami čilipovidlím.



89

jak patří, zdraví; jsi na te stravě co já, a přece ti zdraví
neslouží. Pověz mi, co ti zchází'P“ — Starší povídá: „Bra
tře, ja bych ti pověděl, ale nesmím.“ — Mladší praví:
„Pověz, šak jsme jenom spolem.“ — Starší mluví: „Milý
bratře, naše hospodyň ma takovou knížku, a tu knižku
kdy otevře, dá na mne koňský ohlav a jezdí na mně
každou noc, tak že se nikdy vyspati nemohu.“ ——Mladší
praví: „A kam na tobě jezdIP“ — Starší odpovídá.: „Tam
na jeden kopec; je tam hospoda, tam mne může v síni,
a sama jde do jizby.“ _Mladší: „A co tam dělá?“ —
Starší: „Je tam plno rob, muzika jim hra, a oni tancují
všecky.“ — Mladší: „Počkej, bratře, já. budu hledět, kdy
bych tu knížku mohl nějak spatřit; budeš na ní jezdit
ty; ja na ni strčím ten koňský ohlav, bude z ní dobra
kobyla.“

On tu knížku hledal, spatřil ji a udělal tak s tou
gazděnou*); byla z ní kobyla pěkna. On praví star
šímu pacholkovi: „Včil, bratře, kam pojedeš?“ — Starší:
„K tatíčkovi!“ — Mladší: „Dalekoli je to?“ — „Oh,
není, jenom tři míle'“ — Mladší: „To snadno dojedeš;
včil je šest hodin, na sedmou můžeš být tam a na osmou
zas tu; maš dost času.“

Starší sedl na kobylu a dojel i přijel tak, jak mu
mladší uařídil.“

Když se vrátil, ptal se ho mladší: „Kam včil zase
pojedeš?“ — Starší: „Bratře, nevím.“ — Mladší: „Zmysli
si někam“ — Starší : „No třeba k strýčkovi!“ — Mladší:
„Jak je to daleko ?“ -—Starší: „Čtyry mílel“ — Mladší:
„Dojedeš, ještě je osm hodin, můžeš být na devět tady.“
-—Starší tak udělal.

*) G a z d ěn a : hospodyně.
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Když zas přijel, pravil mladší: „No, kam věil po—
jedeš?“ — Starší: „Nevím, bratřel“ — Mladší: „Jenom
jezdi, ještě je do rána kus, je jedenáct hodin.“ ——Starší:
„Tak pojedu k tetičce!“ —Mladší: „No jeď! Jak je to
daleko ?“ -—Starší: „Sedm milí“ —Mladší: „Oh, to ty
ještě dojedeš; je jedenáctá hodina, na tři s půlnoci můžeš
být tu.“ — Starší pacholek zas odejel.

Ta tetička s tou gazděnou byly sestry ; ona tu ko—
bylu hned poznala a pravila pacholkovi: „Hm, čert tě
to přinesl; tys ji velice přehnal, ona se roznemůže; pojď,
pojď do jizbyl“

Vzala pacholka a nepustila ho až o pěti hodinách
ráno i s koněm. Potom pacholek přijel domů, mladší jí
sňal ohlav, a ta gazděna, co byla kobylou, zas byla žen—
skou, ale byla tuze nemocná. Ale ostaly jí na nohách
koňské podkovy, a těch již pozbýt nemohla. Poslala si
pro kněze, aby jí šel zaopatřit Pánem Bohem. Kněz při
jel, ale jak jí uviděl na nohách podkovy, nechtěl ji ani.
vyzpovídat. Že pak velice litovala, vyzpovídal jia odešel.
Když se to o ní rozhlásilo, že byla čarodějnice, byla od
souzeua na smrt. Uložili hranici dříví a spálili ji na ní.

84. Čarodějnice.

II.

Jedna selka měla dvou pacholků. Tomu jednomu
pacholkovipopráviala*), a přece byl bídný; a tomu
druhému nepopráviala nic krom stolu, a přece byl

*) P 0p r á.v i a l a : přilepšovala po straně.



91

hodný. Ten hodný (tlustý) se tomu divil a ptal se toho
bídného, proč je tak bidný? On mu povídal, že neví. Ale
on dobře věděl, jen že nesměl povědít pro hospodyň.

Ten hodný si uvažil jednu noc, že se musí do
vědět, proč tak bídný jest, když se lepši ma než on? ——
Jak šli spat, ou strážil. Když všeci pos pali, selka
jehlou pichala všem do p odeš vi *) na nohou, jestli
každý spi. Pacholek ještě víc chrčel**) a dělal jako
by spal. Selka, když se jí žádný neprobudil, povídala vsi,
že všeci dobře usnuli, že již žádný nebude nic vědět. Sla
do kuchyně, vzala 8 d e š ti ce ***) z komína hrnek s masti
a pomazala tomu bidnému pacholkovi šlapky na nohou
a dlaně na rukach tou mastí, a hned se z něho udělal
pěkný kůň. Ona si sedla na něho a pravila: „Fuk
oknem, ničeho se netkuem, ponadvšecko ven!“
a vyletěla oknem. Po půlnoci zase přiletěla, pomazala
koně druhou masti, a zas se udělal z něho člověk.

Ten druhý pacholek všecko viděla slyšel, a tak již
věděl, proč tak bidný jest. Povídá si: „Počkej, ja musim
vědět, kam jezdívaš a co tam dělašl“

Jak dočkal zas noci, vzal on tu mast a pomazal
selce ruky a nohy, a hned se z ni udělal též pěkný kůň.
On si naň sednul a pravil: „Fuk oknem, všeckého
se dotknem, popodvšecko ven!“ Letělipopod
trní, popodstromy, aji i sebeuškrahal. Přijelna
ní na Radhošť, a tam již čekaly čarodějnice na ni. On
jak jich spatřil, nejel mezi ně, ale p ozdal eky se díval.

Čarodějnice, jak se jí nemohly dočkat, tančily a když
potančily, jely zas každá. na svou stranu. Ale on nemeškal,

*) Do podešvi t.j. do šlapek.
**) Chrupal, chrápal.

***)Deštice :: deska.::.-prkénko.
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až pojedou, obrátil se zpátky a ujížděl zrovna ke ková
řovi a tam jí dal okut na všecky čtyry nohy, jako kůň
okutý bývá. Jak přijel od kováře, povídal hospodářovi:
„Hospodáři, podívejte se, jakou mám pěknou kobylkui“ —
Hospodář se hned ptal, že kde ji vzal. —Že koupil!—
„00 za ni dal?“ —-Že sto stříbra! — Povídá: „Lacino
jsi koupil! prodej mi ji!“ — „Proč pak ne, dáteli mi na
ní něco vydělat, prodám vám ji!“ —On mu odpověděl,
že mu 300 za ni dá. — Pacholek mu ji s radostí dal,
peníze vzal a schránil.

Hospodář dal kobylu do konírny, šel do jizby a
volal ženu, jakeho koně od pacholka koupil. Ale ženy
nebylo nikde. Ptal se po ní, žádný o ní nevěděl. Ale
ten druhý pacholek již věděl, co je, ale nic nepravil.

Ten, co mu toho koně prodal, šel, vzal mast, šel
do konírny, pomazal jí kopyta, a z ní se zas udělala
ženská, jak prv byla. Přišla do jizby, ruce a nohy měla
ukrvavené. Muž se jí ptal: „Co je ti, že ti tak krev
teče?“ —Ona: „Oh,uškrabila jsem se na hřebíku!“—
Muž: „Dyť ti z noh krev tečel“ -—Ona: „Stoupla jsem
na hřebík a tak jsem si i nohy probodla.“ — Muž: „Jaks
pak dala pozor, že jsi se tak uškrabila a pobodala na
hřebíkách; kdes pak na ně stoupla?“ — Ona mu odpo—
věděla, že šla do konírny a tam kdesi na hřebíky stou
pla. — On potom povídá: „Ženo, ale já jsem koupil pě—
kného koně od pacholka!“ — „Cos zaň dal?“ ——„Tři
sta; pojď se podívat, stojíli za ty peníze.“

Ona se sebrala, šla s ním do konírny a ptala se,
kde ho má. — Koně tam nebylo, a muž pravil, že ho před
čtvrt hodinou tam postavil, & volal hned na paeholka,
kam se podél kůň z konírny? — Pacholek, že neví, že
nebyl v konírně, jak odpoklízel koně, že šel na pole.
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Ale povídal: „Hospodaři, ja vim, kam se kůň poděl;
z koně. co jste ode mne koupil, mate ženu.“ ——Hospodář:
„Jakým způsobem bych měl z koně žena?“ ——Pacho—
lek: „Chceteli vědět, jakým způsobem byste měl z koně
žena?“ —- Hospodář: „Ba i chci vědět!“ — Pacholek:
„Takym způsobem: Ja jsem se chtěl dovědět, proč druhý
pacholek je tak bídný, ač jednu stravu mame; tož jsem
si uvažil a nespal jsem; vaše žena vzala mast, poma
zala pacholkovi nohy a ruce, on zůstal pěkným koněm,
a ona na něm odjela oknem; když po půlnoci přijela,
pomazala ho druhou mastí, a zůstal zas člověkem; tak
s ním vaše žena dělala, a proto byl tak bídný. Potom
jsem já tou mastí pomazal jí nohy a ruce, ona též hned
byla kobylou, a já jsem s ní jel na Radhošť; tam čaro
dějnice tančily a na ni čekaly. Odtud jel jsem zrovna
ke kovařovi &dal jsem ji okuť; potom jsem vám ji prodal,
že jest vaše vlastní žena, pomazal jsem ji tou druhou
mastí, a zas je ženskou.“

Sedlák teprv věděl, proč ji nebylo, když ji hledal,
a proč ten druhý pacholek tak bídný je. Sel k právu, co
s ní má dělat, že čarodějnici nechce mít za ženu. Od
pověděli mu, aby si dělal, co chce, třebas ji hned na
místě spalil. On v té zlosti hned dal uložit drva, na ty
drva ji posadil a uvazal, drva podpálil & tak ji spalil.

85. Čarodějnice.

III.

Sloužil pacholek u jedné čarodějnice a měl se dobře
Každý den vdolky jedl, ale nástrojů nikdo neviděl an
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kvasu. Hospodyně žadný večer doma nebyla. Šetřil to,
kam ona chodi. _

Kdy mělajiťvnoci pryč,žadné chasy nechtěla
aby v jizbě nocovala; vyhnala všecky ven spat.

Pacholek povida sám sobě: „Ja tebe musim vystražiť,
kam chodíšl“ — Lehnnl sobě pod pec a udělal se, že
spí, a chrčel dobře. Ona ho budí: „Pacholkn, vstavej,
jdi, stel si ven do konírnyi“ Pacholek se dělal, že ne'
slyší. Ona ho drkala, ohněmho palila popodnohy,
ale on jenom spal. Když ho nemohla obndiť, nechala ho
tak a povídala: „Spí si!“ Vzala z kuchyně hřeblo, na.
deštici v komíně měla mast, ton mastí to hřeblo poma
zala, otevřelasi okno a povídala: „Vj ó, ponadvšecko,
ponadsad, ponadvšecky horyl“ *)

Pacholek to viděl a slyšel, vstal rnče, vzal si z kn
chyně vidlice a též si je pomazal ton masti. Potom sedl
na ně jako čarodějnicea pravil: „Popodvšecko, po
podsad, popodvšecky hory!“ Poněvadžsinatopo
zorn nedal, omýlil se. Jel a poškrabal se o trni, o stromy
a o skály, ale přijel, kde ona byla, na jeden vrch do
hospody, jen že byl všecek dodřený.

Tam hrala cela turecka muzika, a ty čarodějnice
tam tančily. Bylo jich tam plna jizba. Jak ho tam
jeho hospodyně spatřila, povídala mn: „Vidíš, šelmo, jak
jsem já tebe budila, abys šel spat do konírny, a tys ne
chtěl, poněvadž jsi mne strážil, kam pojedn.“ Ale přece
mu dala vína: „Na 3. pij, a musíš s nami tancovat, když
jsi tu chtěl být.“ Pacholek s nimi tancoval.

Najednou ho vevedla do světničky v té hospodě,
tam seděl pán za železným stolem a byl všecek černý.

*) P 0 n a (1s a d vysvětlil vykladač : snad osadu. Neníli
to snad: nad sady?
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Svíčka hořela před ním na stole modrým plamenem. Tam
mu povídá hospodyň: „Tu nám odpřísahej, cos viděl, cos
slyšel a kdes byl, že před žádným duchem nepovíš.“ Pa
cholek se toho ulekl, přísahat nechtěl, ale šel zas do
druhé jizby zpátky.

Tam mu povídaly ty čarodějnice: „Jak nám nebudeš
přísahat, my tě tu roztrháme.“ Pacholek odpřisáhal.

Jak bylo ráno, odebraly se s tam odtud*) všecky
čarodějnice, a pacholek se svou gazděnou též. Ona s tam
odtud mnoho vdolků nesla.

Doma každému čeledínovi dala jeden- a přikázala
jim, aby ho nožem nekrájeli, když ho budou jíst, než aby
ho jen lámali. Ale pacholek již byl zlý, urvalý, ten ho
rozkrojil nožem na půly, ale hned i čarodějnice ostala
113Půly rozkrojena a vzkřikla: „O nešťastný pacholku,
zles mně udělali“ Ale pacholek, jak to viděl, zas ten
vdolek složil spolem, a ona zase ostala v celku, ale pa
cholka od sebe zahnala pryč, aby ji netrápil.

Za nějaký krátký čas oženil se pacholek. Jak byl
ženatý, koupil si živnost, zem a domeček, a oplácel
obývku císařskou ze země jako jiný soused. Při
šel jednou do hromady k fojtovi, kde skládali daně
císařské i hraběcí, kdo co dlužen byl. U fojta byl poval
podepřený sloupem. Ten jistý, co u té čarodějnice sloužil,
šel k tomu sloupu a povídal: Ty sloupe, tam a tam,
když jsem byl svobodný a když jsem sloužil, co jsem
viděl, tobě povím, jinšímu žádnému, poněvadž jsem zavá
zán, že před živým duchem toho nepovím; ale ty nejsi
živý, ty to mluvit nebudeš. —-Tam všecko pověděl, a sou
sedi, co to slyšeli, se tomu smáli. ,

*) U Rožnova: s tam odty.
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86. Čarodějnice.

IV.

Šel tovaryš pekařský světem. Jednoho dne zachvaco—
vala ho noc v cestě, když přišel k jednomu domu. Všel
do něho a ptal nocleha. Nevěděl, co je to za dům,
ani kdo tam je. Ten dům byl hraběcí. Pan hrabě mu dal
nocleha a pravil: „Poraď mně o takovém člověku, co by
vyzpytoval, kam manželka má a mé dcery v noci chodí,
že každou noc troje střevíce zederou.“ -—Tovaryš odpo'
vídá: „Pane, to já vyzpytuji!“ Pan hrabě mu dal nocleh
v jizbě, kterou hraběnky vycházet musely. On si tam lehl
na lůžko a strážil. Matka hraběnka s dvěma dcerami
o dvanácté hodině se strojily do krásných šatů a přišly
k tovaryšovi se dívat, splli nebo ne. On dělal, jako by
tvrdo spal. Ony ho plchaly hřebíkem do nohy; On se ani
nehýbal, ale všecko dobře viděl.

Hraběnky po tichu vyšly do zahrady, tovaryš za nimi.
Tam si pěkně každá nřezala vrbový omlad*), pomazaly
si ho mastí, kterou zase v zemi zahrabaly, a zvolaly:
„Vjó ponadvšeckol“ a hned jely povětřlm.

Jak odejely, tovaryš též sobě uřezal omlad vrbový,
namazal ho tou mastí, kterou zase uchránil, sedl si na
omlad jako hraběnky a povídá též: „Vjó ponadvše
ckol“ Jel povětřím za nimi.

Hraběnky, jak přijely ke studánce pod kopečkem,
umývaly si pěkné stříbrné taliřky a lžíce, které sušily

*) 0 m1a d : š vih ún e k čili ratolest v tom létě vyrostla.
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na měsíčku. Tovaryš přilezl pozadu k nim a vzal jim
dvě lžíce na důkaz královi, „aby měl víru, že hraběnky
zpytoval. Hraběnky potom rychle talíře a lžíce nečítaně
sebraly a jely dále na kopec. Tovaryš za nimi. Na kopci
byl povětrný mlýn; po tom mlýně každá udeřila tím
proutkem, a hned byl z něho pěkný dům, kde muzika
hrála. Ti muzikanti byli všeci čerti. Ty ženské se pro
měnily v půl ryby a půl člověka a tancovaly po samých
břitvách a po jehlách.

Jak se strojily na zpáteční cestu, tovaryš si myslil:
„O kdybych já byl prv doma než onyl“ A hned byl.
Odešel na své lůžko a spal zas. Ženské přišly a zkou
maly, spíli pocestný. Spal dobře. Ony též šly spat.

Ráno si dal král tovaryše předvolat a ptal se ho:
„Jaks jich vyzpytoval?“ Tovaryš praví: „Dobře, pane.“
Tak a tak. „Tu jsou ty dvě lžíce na důkaz !“ Král povídá:
„Nedalli sis je udělat? — Tovaryš praví: „Bože chraň, ni!“

Potom dal si předvolat manželku a obě dcery a vy
ptával se jich: „Kde pak chodíte, že každou noc troje
střevíce zderete?“ Manželka praví: „Nikde nechodíme;
a kdybych pravdu nemluvila, nech se ta země otevře,
jak na ní stojíme!“ Jak to vypověděla, země se otevřela,
a všecky tři hned se propadly, poněvadž všecky byly
čarodějnice.

Tovaryš dostal velké obdarování a šel s Pánem Bohem.

87. Smrt Kmotřenka.

Byl jeden člověk velice chudobný na světě, a jeho
manželka pa dla mu do polohu *) a porodila mu chla

*) Padla do polohu t. j. přišla do kouta.
Kulda. u. 7
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pečka. Žádný mu nechtěl jít za kmotra, že byl tuze chu
dobný. Otec si povídá: „Milý Bože, tak jsem chudobný,
že mi nikdo nechce posloužit v té věci; vezmu chlapce,
půjdu a koho potkam, toho naptam za kmotra, a
jestli nepotkam žádného, kostelný*) mi přece snad
poslouží.“'

Šel a potkal smrt, ale on nevěděl, co to je za
osoba; byla hezka ženská jako jiná ženská. Ptal ji za
kmotřičku.Ona se nevymlouvalaa hned ho přivítala
kmochačkem, vzala chlapce na ruky a nesla ho do
kostela. Chasníčka okřtili, jak patří.

Jak šli z kostela, kmochaček vzal kmotřenku do
hospody a chtěl ji trochu uctit jakožto kmotřičku. **) Ale
ona mu povídala: „Kmochačkm nechte si toho, ale pojdte
se mnou do mého stánku.“

Vzala ho s sebou do své světnice, a tam bylo velice
pěkně. Potom ho vedla do velikých sklepů, a těmi sklepy
šli až popodzem v' temnosti***). Tam hořely svíčky:
malé, hrubé, prostřední -—trojího braku; a které ještě
nehořely, ty byly velice veliké.

Kmotřenka praví kmochačkovi: „Hleďte, kmochačku,
tu mám každého člověka věk.“ Kmocháčekse na
to díva, najde tam jednu velice maličkou svíčku u samé
země a ptá. se jí: „Ale, kmotřičko, prosim vas, čí pak
je ta mala svíčka u té země?“ Ona mu povida: „To je
vaše! Jak ta svíčka kterákoliv shoří, ja musím pro toho

*) Kostelny' — obyčejně: kostelník.
**) V okolí Rožnovském — nezámožném — jest obyčej,

kmocháčky a kmotřenky uctiti v hospodě, někdy — bohužel
kořalkou. .

***) Vykladač řekl: v temnosti limbu.
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člověka jít.“ On jí povida: „Kmotřičko, prosím vás, ještě
mně přidejtel' Ona mu praví: „Kmochačkm to já. udělat
nemohul“ Potom šla a tomu chlapcovi, co ho okřtili,
zažala novou svíci velikou.

Zatím, co kmotřička neviděla, kmochaček vzal si
též novou velikou svíci, zažal ji a přiložil tam, kde ta
jeho malička svíce dohořívala. Kmotřička se naň ohledla a
pravila: „Kmochačkmtoho jste mi mohl nedělat;
ale když jste si již přidal, tož jste si přidal a máte.
Pojďme s tu odtud ven, a půjdeme ke kmotřičce.“

Vzala nějaký dar a šla s kmocháčkem a s dítětem
ke kmotřičce. Přišla a položila kmotřičce chasníčka na
lůžko a vyptávala se, jak jí je a kde ji co bolí. Kmo
třička se jí žalovala, a kmocháček poslal pro nějaké
pivo a chtěl ji jako kmotřinku uctít ve své chalupě, aby
jí mohl vděk udělat a jí se zavděčiť. Pili a.
hodovali spolem. Potom povídá. kmotřička kmochačkovi:
„Kmocháčkm tak jste chudobný, že vám žadný nechtěl
v té věci posloužit, až já; ale nic nedbejte, budete
mne mít památkou! Já budu chodit po hodných
lidech a budu mořiť, a vy budete léčit a hojiť. Já. vám
ty lékyvšecky povím, ja jich všecky mam, a vám každý
rad dobře zaplatí.“

Stalo se. Kmochaček chodil po nemocných, kde kmo
třenka mořila, a každému pomohl. Tu byl najednou taký
vznešený lékař z něho.

Umíralo jedno kníže, ale i skonavalo; přece ještě
mu poslali pro toho lékaře. On přišel, začal ho mastí
mazat a své prášky mu davat — a pomohl. Když ho uzdra
vil, dobře mu zaplatili, ani se neptali, co jsou dlužní.

Potom smrt pravila kmochačkovi: „Kmochačkm bu
doucně pozorujte na to: komu já budu stát u noh, tomu

7-24
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každému pomůžete; ale komu budu stat u hlavy, tomu
již nepomahejtel“

Umíral zas jeden hrabě. Zas poslali pro toho lékaře.
Lékař přijde, smrt stojí u hlavy za lůžkem. Lékař křičí:
„Již je zle, ale pokusíme se o to !“ Zavolal sluhy a kázal
lůžko zatočit nohama k smrti a začal ho mastí mazat a
prášky mu podavať do úst, a pomohl mu. Hrabě mu za
platil, co mohl unést, ani se ho neptal, co je dlužen, byl
rád, že ho pozdravil.

Smrt jak se s nim sešla, povídala mu: „Kmocháčkm
když se vám to zas tak stane, vlc mi toho nedělejte. Třeba
jste mu pomohl, ale šak jenom na chvilku; ja ho přece
musím odevzdat tam, kam patří.“

Kmochačkovi to tak trvalo několik roků, ——již byl
velice starý. Ale do posledka již se mrzel a sám smrt
ptal, aby ho vzala. Smrt ho nemohla vzít, proto že sobě
sam přidal svíci dlouhou, musel čekat, až mu zhoří.

Najednou jel ještě k jednomu nemocnému, aby ho
uzdravil. Pomohl mu. Potom se mu smrt zjevila a vezla
se s ním v kočáře. Začala ho lechtat a. dokazovat s nim
a šustla ho zelenou ratolestí pod krk, on se jí svalil do
klína &odespal smrtelným spánkem. Smrt ho
uložila v kočáře a utekla pryč. Tu najdou lékaře mrtvého
v kočáře ležet a zavezli ho domů. Celé město a všecky
osady želely: „Škoda toho lékaře, jaký to byl dobrý
lékař! dobře pomahal; takého lékaře již nebude.“ —
Ostal po něm syn, ale ten syn již těch chytrostí neměl.

Syn jednou šel do kostela, &.kmotřička se s ním
potkala. Ptala se ho: „Synu milý, jak se máš?“ —On
ji pravil: „Už to tak všelijak; dokudmam, co mně
tatíček nahospodařil, je se mnou dobře; ale potom Pán
Bůh ví, jak se mnou bude.“ — Kmotřička povida: „qu,
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synu můj, neboj se nic: já jsem tvá křestná mama ');
co tatíček tvůj měl, k tomu já jsem mu pomohla, a i tobě
vyživení dám. Půjdeš k jednomu lékařovi za učně, a ty bu
deš chytřejší než on, jenom se pěkně chovej“ Potom ho
pomastila mastí po slechách **) a vedla ho k lékařovi.

Lékař nevěděl, co je za paní a jakého synka mu
do učení vede. Paní přikázala synkovi, aby se pěkně
choval, a lékaře žádala, aby ho dobře učil a k dobrému
stavu přivedl. Potom se s ním rozloučila a odešla.

Lékař a chasník šli spolem zeliny sbírat, a tomu
učňovi každá ta zelinka křičela, jaký lék nese, a učeň
sbíral. Lékař také sbíral, ale nevěděl žádné zeliny, jaký
lék která nese, jenom zeliny na čistění spodkem znal.
Zeliuy učňovy pomohly v každé nemoci. Lékař pravil
učňovi: „Ty jsi chytřejší než já; nebo kdo přichází ke
mně, já žádnému nevystihnu, leč když mu jest
potřebí běhavky; a ty proti každé nemoci znáš zeliny:
jak ty to víš? Ty slyšíš zeliny, každá zelina tobě křičí,
jaký lék nese, a já neslyším žádné zeliny, jenom proti
běhavce. Víš co, buďme spolem; já tobě složím svůj list
doktorský a budu u tebe nejmenším pomocníkem a chci
s tebou být až do smrti.“

Chasník léčil a hojil šťastně, až mu v limbu svíce
dohořela.

88. Dva tovaryši.

Jednou sešli se dva tovaryši. Jeden byl bohatý a
pěkně ošaceny', druhý byl chudobný a v ošuměly'ch šatech.

*) Křestná mama čili křestná matka totéž co
kmotřenka.

**)Po Spánkách, po škraněch.
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Ten bohatý začal se z toho chudobného vysmívat. Chu
dobný praví: „Nuže, nechť si jsem chudobný! Však kdo
se ma tady zle, bude se mít aspoň po smrti dobře; a
kdo se ma tady dobře, bude se mít po smrti zle.“ —
„To není pravda,“ sapal se bohatý; „kdo se má tady dobře,
bude se mít i po smrti dobře; a kdo se má. tady zle,
bude se mít i po smrti zle.“ —-Nastala mezi nimi hádka;
druh druhu ustoupit nechtěl: každý měl za to, že jeho
vyrčeni jest pravé; až se konečně o ty rauce, které na
zádech nesli, založili. První člověk, který by jich potkal,
měl jich rozsoudiť, načež kdo prohra, měl druhému svůj
ranec postoupit.

Jak ušli dále, potkali člověka, a to byl zlý duch
ve způsobu člověka. Jak ho uhledli, hned z daleka ten
bohatý naň volal: „Pravda, bratře, kdo se má. tady dobře,
bude se mít a i po smrti dobře; a kdo se ma tady zle,
bude se mít i po smrti zlel“ — „Tak je, lidkovél“
odpověděl tazaný; „kdo se ma tady dobře, bude se mít
a i po smrti dobře, a kdo se ma tady zle, bude se mít
i po smrti zlel“ —- „Vidíš,“ pravil bohatý, „že ja jsem
vybral! Dávej sem ranecl“ — Ale ten chudobný ještě
ranec mu dať nechtěl, že jich ještě druhý člověk roz
Boudiť musí!

Tož šli a netrvalo dlouho, potkali druhého člověka:
to byl zase zlý duch.— „Pravda, bratře,“ volal na něho
bohatý; „kdo se mě. tady dobře, bude se mít ai po
smrti dobře; a kdo se ma tady zle, bude se mít i po
smrti zle.“ — „Tak je, lidkové,“ odpověděl zlý; „kdo
se ma tady dobře, bude se mít i po smrti dobře; a kdo
se ma tady zle, bude se mít i po smrti zle.“ — „Tuhle
maš, ten též tak praví jako ten první; dej ranec sem!“
udiral naň bohatý. — Ale chudobný ho prosil, aby
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jenom pozhověl, až třetího potkají, že do třetice býva
každá. věc rozhodnuta.

Jak ušli dale, zas potkali toho zlého ve způsobu
člověka. Zas naň ten bohatý vola: „Hej, příteli, pravda,
že kdo se má. tady dobře, bude se mít i po smrti dobře;
a kdo se ma tady zle, bude se mít i po smrti zlel“ —
„A jakž by to jinač bylo,“ odpověděl zlý; „kdo se ma
tady dobře, bude se míti po smrti dobře; a kdo se má
tady zle, též po smrti zle se mít bude!“ — Sotva to do
pověděl zlý, hned bohatý s chudobněho ranec strhnul.
Cbudobný ho prosil, aby mu aspoň dal několik groší na.
večeři, ale boháč nechtěl o ničem ani slyšet; sebera ranec,
tam ten od něho pryč.

Byl večer na krku; a poněvadž chudobný neměl
peněz, nemohl na nocleh jít do města. Byly tam velice
tlusté lípy, a jedna z nich byla velice děravá; ten chu
dak vlezl do té lípy a tam nocoval.

O půlnoci přiletěly na ty lípy čarodějnice a počaly
si vykládat, co ktera vi nového. Jedna pravila: „Jak ten,
co v té lípě nocuje, ten též nevinně o svůj ranec přišel;
ale ten by si lehko pomohl. V tom městě má. kral velice
nemocnou princku, bylo u ní mnoho doktorů, a žáden jí
pomoci nemůže. Ale ten v té lípě, kdyby věděl, pomohl
by jí i sobě. Tam a tam pod břilou je chrastava žaba;
kdyby ou tu žábu na prášek utřel a. té princce užít dal,
hned by uzdravěla, a on by ji dostal za ženu.“ Čaro
dějnice ještě o všelikém rokovaly a jak viděly svůj čas,
zas po svých uletěly.

Jak se rozsvětlilo, chudobný tovaryš hned šel té
žáby pod oznamenou břilou hledat; najda ji, dobře ji
usušil a na prášek utřel. Pak šel do residenci a hlásil,
že on princku uzdraví. Kral mu povida, že jestli ji uzdraví,
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dostane ji za ženu a s ní půl království; pakli ale toho
nedokaze, že se stane o krk menší. Ale tovaryš pravil,
že to dokáže. -— Pustili ho k princce, on jí dal prášek
užít, a hned v tom okamžení ozdravěla. — Král byl velice
rád a hned svadbu strojiť rozkázal.

Bohatý tovaryš, jak s toho chudohného rance sdra'
pil, šel do města do hospody a tam se dal hodovat.
Přišli tam hráči, a on dal se s nimi v karty hrát; až
všecko prohrál, byl rozmrzeuý a nechtěl jít z hospody.
Tu najednou uslyšel, že jakýsi pocestný tovaryš královu
dceru uzdravil a že s ní bude mít zejtra svadbu. On se
též šel na tu svadbu podívat a poznal svého spoludruha,

Jak bylo po svadhě, šel k němu a prosil ho, aby
mu to odpustil a něco mu daroval; přiznal se mu tež,
jak všecko prohrál. On nejen že ho štědře obdaroval, ale
mu i pověděl, jak pod těmi lípami k svému štěstí přišel.

Tovaryš myslel, že mu čarodějnice též budou radit.
Vlezl do té lípy a nocoval tam. O půlnoci zas ty čaro
dějnice přiletěly, na lípach se usadily a začaly si povídat,
co viděly a zkusily. Jedna pravila: „Ten, co onehda
v té lípě nocoval, pomohl králově dceři a dnes měl s ní
svadbu“ ——Druha pravila: „A vet, sestřičky, ten co
s něho ten ranec strhnul, dnes v te lípě nocuje. Myslít,
že mu též o štěstí povíme; ale ten není hoden, aby živ
byl na světě; pojďme sestry a roztrhejme ho!“ — Čaro
dějnice hnedse sběhly a tovaryše na kusy roztrhaly.

89. Sen.

Jednomu člověkovi zdálo se ve snach, aby šel do
Prahy a tam na Pražském mostě že najdepoklad.
Povídal to ženě. Žena mu na to odpověděla: „Kdo
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snům věří, honí stín a vítr laps!“ — Ale ten
sen se mu mnohokrat opakoval, a když se ho dokonce
nemohl střasť, vzal si na cestu peníze a šel do Prahy.

Přijda tam, s dychtivosti šel na most a pilně hledal
na zemi, zdaliž co uhledne. Mnohokrát sem a tam přešel,
ale nikde ničeho uhleduouť nemohl. Nahlídal pod most,
ale pokladu nikde znikn nebylo. Zarmouceu,že
se tolký čas kus cesty zbůhdarma přešel a k tomu ještě
penize utratil, domů se ubíral.

Přijda naprotiv stráži, slyšel vojaka na sebe volat:
„Ale člověče, co tolik chodíte? vždyť jsem vás po tom
mostě už bezpočtukrat přechodiť-viděli“ — Člověk
praví: „Inu, vojačku, neměl jsem ve snach pokoje; vždy
cky se mně zdalo, abych šel do Prahy, že tam na mostě
poklad najdu. Když jsem od toho sua docela pokoje
neměl, vypravil jsem se na cestu. Žena se mnou se va
dila, abych snům nevěřil a zbůhdarma penize neutrácel.
Ja jsem myslel, že jenom z toho cosi bude, a včil kde
nic tu nic!“ — „Tak je to, příteli, snům věřit,“ odvětil
vojak; „jako na příklad ja jsem měl sen, abych šel do
tě a do té dědiny, do toho a toho domovního čísla, že
je tam v peci poklad; abych jenom šel, že ho jisto do
stanu. Kdybych tam byl šel, podařilo by se mně jisto
jako vám!“

Člověk, slyše řeč vojákovu, celý se podivil; neboť
to byla dědina, odkud on byl, a domovní čislo jeho vlastní
chalupy. Nepravil nic a šel domů.

Když přišel domů, žena se ho ptala, mocli těch peněz
přinesl. Když ji pověděl, co tam slyšel, jak se mu dařilo
a že ještě pec rozkope, tož se s ním začala vadit: „Prav
dať, nemáš na tom dost, že jsi tolký čas choděnlm zmařil
a peníze utratil; ještě chceš dělat škodu třetí. Móžel
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Rozkop pec, však si nadělaš řečil“ -— Ale muž nedbal
na řeč ženinu, ale'vezma motykn, začal pec rozkopavať.
Kopal pořad, ale pokladu nikde. Žena se vadila, do
muže vešla zlost, že se tak hanebně dal oklamat,
kopal, až tu pec do zakladu rozhazel. — Ještě jeden
kámen tam zůstal. Aby ani toho nenechal, poznovu vzal
motyka a začal ze zlosti kopat: a vykopav ho, látku *)
£ penězi našel.

90. Pasák.

Byl jeden pasak, který od maličkosti nic jiného ne
dělal, jenom svému otci pasl. Že pak to bylo daleko
v pustinách, tož od té doby, co s ním matka byla na
úvodě, víc v kostele nebyl. Když pak býval za ovcemi,
skakaval přes klady. Když dobře skočil, říkával: „To
Tobě, Božel“ Ale když klady nepřeskočil, pravil: „To
mně, Bože!“ Všecka jeho práce byla ovce pást a klady
přeskakovat. Dobré skoky obětoval Bohu, a to byla jeho
cela modlitba; jinač se modlit neuměl.

Když do většího rozumu přišel, prosival otce, aby
za něho některou neděli ovce pasl, že by on též rad šel
do kostela. Že tak neustale prosil, otec ho jednou v ne
dělí do kostela vypravil.

Tehdaž bylo veliké blato; jiní lidé měli nohy až
nad kotníky od blata umatlané, ale jeho nohy ani za
mák od blata nšpiněny nebyly.

Když přišel do kostela, nevěděl, nač má prv hledět;
nebot tak pěkné ozdoby a tolik shromažděneho lidu jak

*) Látkazhnnec, co se do něho mléko dojí.
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živ neviděl. Nejvíc pozornost svou obrátil za hrubý oltář.
Tam viděl stát čerta, který se pilně na lidi díval a na
veliké volské koži písal. „Co ale ten čert na té koži
píše?“ pomyslil si pasák; a proto bedlivě na něho pozo
roval. Však ale brzo se toho dověděl; neboť z toho, nač
se díval a pak hned písal, snadno se dovtípil, co zlý
duch zapisuje. Na ty, co kázaní pozorně poslouchali a
nábožně v knížkách nebo na růženci se modlili, ďábel
se ani nepodíval; a jestli se mimochodem podíval, celý
se zatřásl. Na ty ale, co dřímali, sem a tam po kostele
lelkovali aneb šeptali, se zvláštním zalíbením se díval a
hned na to na své volské koži písal. Z toho se pasák
snadno domyslil, že ďábel ty zapisuje, kteří se v chrámu
Páně neslušně chovají. Takých nectitelův chrámu Páně
moc bylo. Že pak ani ještě služby Boží nebyly skončeny
a čert již celou koži pepsal, proto ji honem chytil do
zubů a natahoval. Avšak tak silno táhnul, že utrhl kus
kože a odpadnul do stěny a do hlavy se udeřil. Když
to pasák uhledl, zasmál se tomu; ďábel hned naň po
hledl a na ten natáhlý kus kože jej zapsal. -—Pasák se
ulekl a když po službách Božích šel domů, již jednou
nohou v blátě bředal. Aby jej zlý duch po druhé ne
zapsal, pobožně se v kostele choval; a když ovce pásl,
přes klady skákal a hodně skoky Bohu obětoval.

9l. Vymožený poklad.

Sedlák velice bohatý ale také velice lakomý, když
znamenal, že již nebude dlouho živ, měl velkou starost,
kam by měl nalakotěné peníze uschovat, aby jich po jeho
smrti žáden nenašel a neužil.
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Jednoho dne vypravil všecky domácí do pole, on
pak sám zůstal doma, vykopalv přístodolku*) jámu
a peníze do ni zahrabal řka: „Ty peníze mi bedlivě
opatruj a žádnému jich nedávej, dokud jich tři bratři
najednou narození nevyořoul“

V tom. ale, jak sedlák vykopal jámu a šel pro pe
nize, přišel pacholek s pole, zrovna šel do stodoly &
vylezl na patro, nabrat pro koně sena. Sotva tam vylezl,
slyšel hospodáře oddýchať. Pacholek pozorně poslouchal,
sedlák přinesl peníze & naporučil zemnímu dnchovi, aby
je bedlivě opatroval. Potom sedlák jámu zahrabal &odešel.
Pacholek též šel po své práci.

Netrvalo to dlouho, sedlák umřel, a za půl roku
vdovu po něm zůstalou vzal si ten pacholek za manželku.
Bylo to právě na vesno**), kury škřečely***), a
nový hospodář všecky na vejce nasadil. Žena se s nim
vadila, proč tolik kur na vejce nasazuje, že kdyby se
podařily, nebudou jich moci tolik chovat. Ale on na její
domluvu nedbal, a když se kuřata vykluly 1'), pozoro
val, jsouli kuřičky nebo kohoutci. Stalo se, že jedna
kura vyseděla tři kohoutky. Jak to zpozoroval, udělal
malinký dřevěný pluh, zapřihl jich do něho a po jizbě
jich učil orat. Žena se mu" smála řkouc: „O ty starý
blázne, nemáš co dělat? musíš si jako maličký zahrávat?"
Ale on ji na to nic neodpověděl.

*)Přístodolekzpřístodůlek:přístodola jest
přístavek k mlatu, perna (parna), kde se obilí skládá. (Jung
mann)

**)Vesnozvesnazjaro.
***)Kury škřečely: slepice kvokaly, chtíce se hnízditi.

Skřečeti : škřečeti;slepiceskřečná t. j. kvočna.
T)Vykloutizvykluvatizvyklubati.
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Když ty kohoutky naučil v pluhu chodit, sebral jich
& šel s nimi do stodoly, zapříhl je do pluhu, a sotva
v řečeném přístodolku jednu brázdu dooral, vyvalily se
zakopané peníze ze země. Duch, hlídač peněz, volal na
něho: „Ještě jsem se na nich ani dobře nezahřál, a již
jsi mne s nich sehnal; ale však bys toho nebyl dokazal,
kdybys nebyl na patře poslouchall“

92. 0 třech hokynářkách.

Tři hokynařky*) vracely se z trhu domů a našly
na cestě zlatý prsten.

Jedna se jmenovala Myslena, druha Dorota &
třetí J udyta. Myslena si přispíšila a prsten se země
zdvihla. Dorota zkřikla: „Ne tak, Mysleno, ten prsten
patří mně: ja jsem ho spíš uhledla.“ ——„Není pravda,“
zvolala Ju dyta, „nepatří ani tobě ani Mysleně, ale patři
mně, nebot ja jsem ho spíš jak vy obě dvě na cestě ležet
zpozorovala, ale když jsem se proň shýbnout chtěla, My
slena mně předskočila a prsten zdvihla.“ Povstala mezi
nimi velika svada, neboť každá. si ten prsten sobila.
Konečně jala se Dorota mluviti: „Víte co, sestry:
at ten prsten té patří, která z nás nejvíc svého muže
ošidí; a zatím ať ho Myslena opatruje.“

Navrh ten se babam zlíbil, proto si na znamení věr
nosti ruky podaly a domů se rozešly.

Myslena šla nazpátek do města k svému kmotrovi,
ke kostelnlkovi Dupalovi, a prosila ho, aby byl tak
dobrýa půjčiljí kleriky, .rochetky, kvadratku

1")Hokynářkazhokyně:překupnice.
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a té knihy, co z ní v kostele panáček říka. Kmotr jí
to vymlouval, že to udělat nemůže, že by přišel o službu,
kdyby se to na něho proneslo. Ale když mu kmotřička
slíbila, že žádný živý duch o tom se nedoví a že mu to
všecko zejtra hned zase donese, vydal jí ty věci, s kte
rýmiž Myslena s chvatanlm domů pospíchala.

Přijdonc domů, pravila: „Oh mužíčkn, víšli co no
vého?“—Mnž: „A co též tak dobrého?“ —Žena:
„Inu, zkazal tě velebný pan pozdravovať, že tě pro tvou
obratnost a roznmnost knězem udělal.“ — Muž: „E ne
plet, babo! či jsi o rozum přišla?“ — Žena: „Ne, ne,
mužíčku, dobrý ja rozum mám; ale abys věřil, že ti ne—
lžu, hleď, tuhle ti velebný pan i šaty kněžské poslall“ ——
Muž: „Ženo, nedělej ze mne blázna; neboť jak se na
palím, bude tě to mrzet.“ ——Žena: „Nemyl se, mužíčku:
nedělám já. z tebe blazna, ale když mně to velebný pan
poručil, tož ti to musím vyřídit; však ty si pro mne jak
chceš udělej; tuhle je i ta kniha, co ti poslal.“ ——Muž:
„E co pak si ten velebný pán smyslel? vždyť ví, že ani
čísti neumíml“ — Žena: „Mužíčku milý, on ti zkázal,
abysi se jenom do těch šat pěkně oblekl a do té knihy
pilno hleděl, že všemu poroznmíšl“

Mužovi již to počalo v hlavě vrtat. Žena, jak zpo
zorovala, že muž začina věřit, honem ho do kněžských
šatů oblíkala a když ho jak se patří přistrojila, posta—
vila mu kvadratek na hlavu, za stůl ho posadila a knihu
otevřenou před něho na stůl položila s tim doložením,
aby jen pilno do ni hleděl. Zbalamutěný muž seděl a do
knihy hleděl. Tak ošidila muže svého Myslena.

Dorota zase přišla domů s hrozným pláčem a na
řekem. Muž celý udivený a polekaný tazal se ji: „Ale
pro všecko svaté, co pak se ti stalo, ženičko?“ — Žena
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pro usedavý plač ani odpovědíť nemohla. Muž vida, jak
žena na zem padla, vzal ji se země, položil do lože a
hrozně nad ní nařikal. Po chvíli přetrhla ho žena, tem
ným hlasem ho volajíc. Honem !: ni přiskočil a se vší
vlidnosti se tazal: „Co chceš, ženiěko, co? Pověz mi, co
tě boli?“ — „Oh, mne velice bolí zuby,“ skuhrala žena,
„zda se mi, že se od bolesti do země vryju.“ Sotva
to pověděla, zas do hrozného křiku se dala. Rozlítost
něný muž se tazal: „Ženičko, řekni, nač maš chuť, po
čem by ti ta bolest přestalaP“ —Ale žena jako by ani
neslyšela, pořád bědovala, sem tam po lůžku sebou ha
zela a jako zběsněla si počínala. „Oh mužičku,“ pra
vila, „ja vim, po čem by mně ta bolest přestala; ale to
ti ani řeknouti ani po tobě žadati nemohu.“ -— Muž:
„Jenom, ženičko, řekni bez rozpaků; kdybych to měl.
z pod kůže vziti, tož ti to dam.“ --—Žena hlasem.
sotva srozumitelným pravila: „Hle, mužičku, mne teď ten
zub boli; ale kdybys sobě ten samý zub vytrhl, na pra
šek utloukl a mně užíti dal, přestal by mne ten zub
bolet“ - Muž sotva že to uslyšel, popadl kleště a zub
od ženy vykazaný sobě vytrhl, na prašek ho utloukl a
ženě užíti dal. Žena ochotně prašek užila, ale jako pře
dešlo bez ustaní skučela a vlasy 5 hlavy si rvala. „No,
snadli tě ještě ta bolest nepopustilaP“ tazal se manžel,
od bolesti sam sotva ústa otevříti moha. — Žena pozdvihla
hlavu a kývala, že ne, a po malé přestávce pravila: „Ale,
muži, který to zub jsi ty sobě vytrhl'z" — Muž otevřel
ústa a ukazuje jí. Žena vzkřikla: „ó běda, přebědai
Jaks to dal pozor? To není ten zub; mně bolí na levé
straně třetí zub od zadni“ — Sotva to vypověděla, zas
do hrozného křiku se pustila. Muž seděl a rozmýšlel,
co má.dělat. Ale jak viděl, že mu žena zůstava bez sebe,
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vol nevol vzal kleště a vyrval si třetí zub na levé
straně, honem ho na prešek utloukl a ženě užíti dal,
načež v tom o,kamžení bolesti ji opustily. Za to ale muže
pravé zubní bolesti popadly, a on sedna u kamen a se—
vřev hlavu mezi dlaně, plakal a z úst proudy krve vy
chrkoval. Tak byl druhý muž ošizen.

Třetí hokyuařka Judyta když přišla domů, nebylo
muže doma, byl v lese na dříví. Běžela k truhlařovi &
umrlčí rakev si koupila. Na cestě dívala se oknem do
světnice na muže své přítelky Mysleny, kterýž v šatech
kněžských za stolem seděl, a na muže přítelky Doroty,
kterýž u kamen plakal. Judyta, když měla rakev doma,
zapřela dveře*). Za hodnou chvíli přišel muž &
bouřil na dveře. „Kdo to?“ tazala se žena. „No, což
mne nemůžeš pozuať?“ odpověděl muž. Žena otevřela
dveře a jak ho spatřila, křižovala se a utíkajíc od něho
plným hrdlem, křičela: „Chval každý duch Hospodinaí“
Ale muž nedbaje na její zažehuavaní, včel za ní do síně
a tazal se jí: „00 pak je ti, ženo? Co jsi se zbláznila?
Vždyť děláš, jak bys rozumu neměla!“ —Žena naříkala:
„Oh, čeho jsem se smutna dočkala, když musím vidět
svého muže po smrti chodit. Oh, co za hrozného vý
stupku ses musel dopustit, že po smrti věčného pokoje
nepožívaš ?“ A zakrývajíc si oči rukama, doložila: „Ode
jdi tam, kam tě Pán Bůh odsoudilí'l

Manžel rozzlobeuý sapal se: „Odejdu, ale pro palici,
a pak ti povím, jsemli živ nebo mrtev. Což nevíš, žes
byla na trhu a je že jsem šel do lesa, abych ti přichystal
dříví k pečení chleba? Nažrala ses kořalky a včil nevíš,
kde ti hlava stojí!“ — Žena odpověděla bědujíc: „Oh

*) Z a p i—el a : opi-ela, zastrčila.
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mýlíš se velice; ja jsem kořalky ani neviděla; vždyť jest
to již rok, co jsi na věčnosti, a ja, poněvadž jsem naději
měla, že jsi šťastně umřel, každý den jsem se k smrti
připravovala, abych s tebou na věčnosti bydleti mohla;
proto jsem si také rakev koupila, abych častým na ni
pohlížením vždy smrt před očima měla a tak výhost dala
hříchu a světu marnému. Tuhle jest ta rakev, co jsem
si koupila. Kdybys viděl, co se za tebou soused N eza
mysl, Dorotčin muž, nateskní; není ani jednoho večera,
co by si za tebou nepOplakal. A jak jest to již dávno,
co jsi zemřel, z toho poznati můžeš, že vtom čase sou
sed Podivín, manžel Myslenin, se knězem stal. Ne
chcešli mně věřit, jdi se podívat, a uvěříš. Oh, čeho jsem
se je smutná. dočkala! Rada jsem sice, že jsem tě ještě
jednou spatřila; ale kterak ja uboha tu světskou hanbu
snesu: budou na mne lidé prstem ukazovat a pravit, že
můj muž po smrti straší.“

Když to muž uslyšel, ostal jak omámený; nevěděl,
snili nebo bdíli. Ale najednou se mu v hlavě zablýsklo,
běžel k sousedovi Nezamyslovi a přijda pod okno,
díval se — a hle uviděl Nezamysla u kamen sedět a use
davě plakat, avšak nikoliv nad jeho domnělou smrtí, néhrž
od bolesti svých dvouch násilně vytrhnutých zubů. Již
ani nešel do jizby k Nezamyslovi, než běžel k sousedovi
Podivínovi. Přijda pod okno, dívá se — a hle, Podivín
skutečně v kněžské roucho oblečený seděl za stolem a
hleděl do knihy před sebou! I pomyslil si: „Jinač není,
zemřel jsem jistotně;“ a výskokem běžel domů.

Přijda domů, pravil: „No již ti, ženičko, věřím; jinač
není: musel jsem být mrtvý; ale, prosím tě, porad, co
budeme dělat, abychom ušli světské hanbě ?“

Žena odpověděla: „Milý brachu, ja jinší porady
Kulda. II. 8
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nevím, jedině abysi se zase do té umrlčí truhly položil,
& ja půjdu na faru spravit pohřeb.“ -— Sedlák svolil,
lehl si do rakve, a žena šla na faru spravit ten pohřeb.

Na druhý den přišel pan farář i se zpěváky, kteří
věřili, že muž Judytin náhle umřel. Po vykonaném obřadě
rakev na vůz naložili a jeli ke hřbitovu.

Když přijížděli k jakési veliké bařině, obrátil se
pan farář a pravil: „Lidé, dejte pozor, ať to mrtvé tělo
do té bařiny nevyvratitel“ ——„Račlte míti dobře, velebný
pane,“ volal sedlák v rakvi, „ja jsem tu též před vče
rejškem vůz s drvami vyvrátill“

.Mezi přítomnými lidmi stal se šuchot*), že co
jest to nového, an zemřelý sedlák mluví? Pan farář kázal
rakev otevřlti, a hle, k nemalému všech podivení sedlák
se posadil.

Ju dyta musela s barvou ven, že to všecko jen proto
nastrojila, aby nalezený zlatý prsten obdržela. Zlatý prsten
obdržela, proto že nejvíce muže svého ošidila; ale muž
jl prsten odňal a palicí jí zaplatil.

Myslena a Dorota nedostalysice prstene, ale
notného výprasku od svých mužů dostaly obě dvě také,
tak že se navždy zařekly, že nebudou nikdy více mužův
svých šidit a klamat.

93. Proč pes na kočky vrčí, a proč kočka myši hubí.

Od člověka. kterýž jest panem všech zemských
tvorů, dostali psi privilegie**), aby ho na. cestách

*).Šuchot :temný hluk.
**)Privilegiumzvýsada:výhradní pravo.
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sprovázeli, dům a nábytek jeho opatrovali a při rozlič
ných živnostech jemu pomocní býti směli. Z této před
nosti se psi nemálo pyšnili, ale kočky jim toho velice
záviděly. Proto kočky vešly ve sněm a usnesly se,
že psům ty privilegie vezmou. Stalo se. Kočky při první
příležitostiřečené psí výsady na pergameně psané
ukradly a do komory pod staré haraburdí zavlekly.

Myš je tam našla, když si potravy hledala, & hned
s radostí běžela ke svým sestrám a oznámila jim, jak
vzácnou věc byla našla. Myši měly radu, co by měly
učinit, aby ty vzácné výsady v jejich moci zůstaly. Dlouho
se nemohly dokonale shodnouti, až pak nejstarší z nich
povstala & pravila: „Sestry, mně se zdá, že nejlíp udě
láme, když ty výsady sníme: na ten způsob se jich úplně
zmocníme a nemusíme se bát, že by nám je někdo ode
jmouti mohl.“ _

Návrh ten se všem myším zlíbil; proto bez prodlení
všecky se hned na slavnou hostinu odebraly a ty privi
legie až do nejmenšího kouska snědly.

Po nějakém čase odbývali psi shromáždění, a proto
žádali opatrovníka těch privilegií, aby jich slavnému shro
máždění k nahlednutí předložil. Opatrovník chtěj nechtěj
musel s barvou ven, že mu jich kočky ukradly, neboť
o tom již byl zatím jistou zprávu dostal. Psi hned na
kočky udeřili, aby, chtíli po dobrém, jim privilegie vy
daly. Kočky z prvu zapíraly; ale když jich psi velice
pronásledovati začali, usnesly se, že jim jich vydají. Šly
pro privilegie, ale již jich tam nebylo. Včil zase kočky
na myši udeřily s tím doložením, že do schránky ——
pod staré haraburdí, kde měly ty privilegie uschované,
žádnému volný vstup nebyl než jedině myším, aby tedy
nyní ony právy byly. Ale myši již jich vydati nemohly,

B* '
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poněvadž dle rady nejstarší sestry své z nich sobě slav'
nou hostinu ustrojily. A právě od té doby jsou kočky
u psů v hrozném opovržení a v krutém pronásledování.
Kočky pak opět se zavázaly, že za příčinou svého od
psů opovržení a pronásledování bez ustání protimyším
brojiti budou.Proto pes na kočku vrčí; a proto
kočka myši hubí.

94. Počátek hřibů.

Za onoho času, když chodil Pan Ježíš se svatým
Petrem po světě, přišel k Panu Ježíšovi jakýsi mlá
denec a pravil: „Prosím Tě, Pane, poraď mi, co bych
nasil do své role, aby se mi v ní dobře urodilo.“ -—
Pán Ježíš odpověděl:„Nasej do ní žita*)!“

Mladenec odešel a učinil, jak mu Pán Ježíš radil.
Žito se mu dobře urodilo, bylo klas do klasa, plné
zrna, a jako zlato se žlutalo.

Mladenec vida tak hojnou úrodu šel k Pánu Ježí
šovi a děkoval Mu za radu udělenou, načež mu Pán Ježíš
pravil: „Jdi a odnes to žito do stodoly; kolikrat ho
tam doneseš, tolik měřic ho namlátíš; a když bude vy
mláceno, jednu měřicízemel, napeč z ní Božích darů
a rozdej chudobným“

Mladenec odešel a učinil, jak mu Pan Ježíš kázal,
i těch Božích darů uapekl a chudobným rozdával. By
však i přespolní chudí toho účastuými se stali, na—
ložil těch Božích darů na okno, aby sobě každý mimo
jdoucí chudobný svobodně vzíti mohl.

*) Zito: rozumějpšenici.
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Stalo se, že právě tou dobou šel podlé Pan Ježiš
se svatým Petrem. Vidasv. Petr tak pěknébělky
na okně položené, zabažilo se mu po nich. Ale
poněvadž věděl, že je to chudobným nachystáno, vzal,
aby Pan Ježiš neviděl, rače jednu bělka a položil na
okno groš. Pan Ježiš šel po předku, a sv. Petr po zadu
a jda bělku po troše jedl. Ale Pán Ježiš dobře věděl,
co svatý Petr udělal a co dělá. za nim; proto právě v tom
okamženi, když kus bělky do úst vstrčil, cosi se ho tázal.
Sv. Petr se lekl, že nemohl odpovidat, maje plnou hubu,
ale honem se zpamatoval, vyplil požatou') bělka na
dlaň a hodil to do křib**), z něhož hned hřiby
urostlý. Proto doposud hřiby tak spěšně rostou.

95. Únos od pluha.

Před časy a Přibora oral člověk se svým synem na
poli. Najednou se stal vichr a vzal ho do povětři. Syn
co měl hrdla křičel, ale otce to pořád dál a dále v po
větři neslo, až se mu konečně z oči ztratil. Tak ho to
v tom povětři neslo, až ho na prostřed jakéhosi města
postavilo.

Ten člověk, jak ho to postavilo, ani se z toho mista
nehnul a velice plakal. Lidé, když viděli člověka v ne
známých šatech oblečeného, mluvili k němu. Ale on jejich
řeči nerozuměl, jenom ustavičně plakal. Vic a vic se
k němu lidé sbihali, až se ta pověst donesla ke kralovi.

Kral naporačil, aby ho k němu přivedli. Jak ho tam

*)Požutý : požvýkaný.
**) Kříb : křoví.



118

k němu přivedli, mluvili k němu rozličnými jazyky, ale
on nic nerozuměl. Byl tam ještě jeden důstojník z Fran
couz. Král rozkázal, aby i toho přivedli. Jak ten přišel,
začal k němu německy, té řeči ten člověk trochu roz
uměl, tak mu začal vykládat, že ho cosi od pluha, jak
na poli oral, do povětří vzalo a až tam doneslo, a ptal
se, kde je. Ten důstojník mu povídá., že je v perské
zemi. Jak to ten člověk uslyšel, do hrozného plače a
nařeku se dal. Důstojník ho těšil, aby neplakal. Kral
mu dal říci, že mu dá kus země, že se může oženit a
dobře živ být; ale on jenom pořád plakal.

Byl tam několik časů a velice tesknil; kdykoliv se
s tím důstojníkem sešel, vždycky ho prosil, aby byl tak
dobrý a prosil zaň u krále, co by ho domů propustil.
Důstojník mu to vymlouval, že do roka domů nedojde,
a hrozně nebezpečenství na cestě mu hrozící představoval.
Ale na to všecko on nic nedbal, jenom neustále po domě
toužil. '

Král, když viděl, že by tam od teskuic musel
umříti, napornčil ho do nových šatů obleci, dal mu pe
nize na cestu a list, kterým všecky potentáty, přes je
jichž země půjde, snažně žádal, aby ho v ochraně měli
a podporovali.

Dokud šel po perské zemi, od místa k místu ho
vezli. Jak přišel k vřelěmu moři, musel čekat, až vříti
přestalo. Než přišel k Tatarovi, měl šaty zedrané;
tam ho do nových šat oblekli; a tak šel, až se šťastně
do své obce dostal.

Zrovna šel na to pole, odkud ho to do povětří vzalo,
a zas právě na tom samém místě syna orati našel. Syn
jak ho uhled, s úžasem se naň díval, neboť takých šat
jak živ neviděl; ale již ho poznati nemohl. „Synu, už
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mne neznáš ?“ pravil otec. Syn teprv se zpamatoval a
poznal milovaného otce svého. Nastalo radostné vítání.
Načež ten člověk kleknul na kolena a děkoval Panu Bohu
vroucně, že ho chránil a opět do vlasti přivedl.

96. Tajné soudy Boží.

Jednomu poustevníkovi to bylo velice divno, proč
dobří lidé mívají se na světě zlo a zlí často vším dobrým
Oplývají. Jedenkrate na pout se vypravil s tím úmyslem,
že bude Boha prosit, aby mu to tajemství vyjevil. V té
cestě dohonil ho mládenec a pravil, že též do téhož místa
co on putuje. Sli spolem.

Jak přišli do lesa, ten poutník mladý povídá., kde
budou nocovati. „Mam já. tu,“ odpověděl poustevník,
„známého starého poustevníka, kdyby ten ještě žil, mám
za to, že by nás s vděčností přijal.“

Šli k tomu poustevníkovi; ten jich velice rád uhledl,
co nejlíp mohl jich obsluhoval, kde jakou lepší pochoutku
jim předkládal, až naposledy daval jim píti ze stříbrného
koflíka.

Na druhý den ráno neznámý mladý poutník ten stří
brný koflík ukradl. Poustevník to zahledl, ale netroufal
si mu co říci, bal se, že by mu mohl v cestě poškodit.
Starý poustevník měl při sobě chlapečka, toho poslal,
aby jim ukazal bližší cestu. Načež tomu starému pou
stevníkovi poděkovali a odešli.

_Když přišli k jedné skále. chlapeček se zastavil a vy
leza na ni, počal jim ukazovat, kudy do města bližší chodník
vede. Tu z nenadání ten mladý poutník do něho s o til*),

*) Sotil, t. j. žduřil, žduchnul (strčil).
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načež chlapeček se skály spadnul a zabil se. Poustevník
se zděsil.

Přišli do toho města na noc. „Kde půjdem na noc
leh ?“ praví poustevník. „Kde jinde jako do hospody,“
odvětil mladý; „jaký ty jsi nemrava, ty bys třeba vlezl
na chudobn'ého člověka, on by ti co ma sam sjísti dal,
a potom by s dětmi musel mříti hlad; do hospody
půjdem, to je byt pro pocestné lidi.“

Starý si mu netroufal odmluviti, nýbrž mlčky ho
následoval. Přijdouce do hospody, seděli. Že si nedali
nic jíst ani pít, hospodský na ně špatně hleděl. Jak
přišel čas na noční odpočinutí, ten mladý šel k hospod
skemu a pravil: „Pane hospodský, kde si mame le
huouti?“ Hospodský zavedl jich do kurníka.

Kury seděly nad nimi, a oni pod nimi leželi; ten
hospodský jich tam zavřel. Sotvy dolehli, starý začal se
otřípať, neboť na něj padaly všely*) a neřad kuří;
neustale drdlal, až se potom dal tomu mladému domlou
vati, že ho do pěkného místa na noc přivedl. — Mladý
poutník pravil: „Tož ty jsi přišel na pouť pohodlí užívat ?
Trp, budeš míti zásluhu!

Na ráno, jak jich hospodský propustil, ten starý
se z kuřinců otřipal, ale mladý ne. Potom šel tento
do jizby a ptal se hospodského: „Pane hospodský, co
jsme za nocleh povinni?“ Hospodský nepravil nic. Tak
ten mladý vytáhl ten stříbrný kotlík a dal ho tomu ho
spodskému.

Potom šli do kostela; bylo velice parno; sednuli
si na kraj mosta pod lípu. Když tak seděli, viděli jít

*) Všel fem., v Rožnově všela, t. j. hmyz ptačí, fe r—
bula (inter vermes), Jungmann.
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člověka, an ma klobouk pod paží a modlí se na rů
ženci. Ten mladý vstal a šel na protiv něho; na
prostřed mostě se sešli, načež ten mladý ho chytil a do
vody hodil.

Dále se již ten poustevník zdržeti nemohl, vstal a
pravil: „Jaký jsi ty bezbožný člověk? co může býti nej
horšího, dělaš. Ten poustevník na noclehu nas obsloužil,
synka s nami poslal, aby nám bližší cestu ukazal: ne
však ses mu odměnil, chlapce jsi zabil a koíiík jsi mu
ukradl a potom dal jsi ho hospodskému za nocleh v kur

'níku; a což ti ten člověk dělal, žes ho do té vody sho
dil?“ — „No již víc nevíš nic?“ tazal se mladý. — „Co
ještě víc těch nepravosti třeba?“ doložil starý. — „No
vidíš, šel jsi na pout prosit Boha, aby ti zjevil tajné
soudy Své; aby tě před hříchem zachoval, poslal mne.
Ja jsem anjel. Boží. Co se týká toho koflíka, že jsem ho
tomu starému vzal a toho synka se skaly shodil, to Pán
Bůh proto dopustil, aby ten poustevník v ten koflík na
ději neskládal, že jak nebude moci dělat, že ho proda
a na ty peníze živ bude; aby raději v Boha naději skla
dal. Že jsem toho chlapce zabil, to proto Pán Bůh do
pustil, že ten poustevník již brzo umře a ten synek,
poněvadž žádného nema, dostal by se ke zbojníkům, kteří
nedaleko té pouště jsou, a tak by věčně zahynul, an nyní
se v nebeské slavě raduje. Že jsem toho do vody vhodil:
hleď, ten člověk se svou manželkou mnoho roků v lásce
& svornosti žil, a nyní na staré. léta se povadili; ten
člověk šel nyní do toho města nevěstek hledat, ale přec
dle starého obyčeje na růženci říkal a tak na pří
mluvu Panny Marie zlého úmyslu svého litoval, a v tom
Pán Bůh dopustil, abych ho do vody shodil. Hleď, jak
se obrací, ve vodě pokaní činí, a věz, že bude na věč
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nosti šťastný. — A že jsem tomu hospodskému ten kofllk
dal, stalo se proto: on též dobrý skutek udělal, když
nás přenocoval, a že Bůh nenechá nic bez odměny,. ten
koflík za odměnu dostal. Ale jdi a podívej se: již se on za
hříchy své i s hospodou pr0padl. Služ v pokoře Nejvyš
šímu a nehloubej v tajných soudech Jeho.“ To doložil
anjel a zmizel.

97. Zlý duch sloužil u sedláka.

V jednom domě byl ten obyčej, že každý den chu
dobnému almužnu dali; pakli ale chudobný nepřišel, po
ložili ji na lavici před domem, aby mimo jdoucí chudobnl
ji uhledli a vzali.

Stalo Se jednoho času, že chodil zlý duch po světě
hledaje, koho by pohltil, ale nikde nic nemohl najít, a
již se mu velice chtělo jlsť. Přijde. k onomu domu, nhledl
na lavici jídla položena. Dobře věděl, že je to almužna
chudobnému nachystaná a že jemu nepatří; ale maje veliký
hlad, rozmýšlel se, co má dělat. Nemoha však baženi
svému odolat, snědl almužnu. Ještě sem tam chodil,
zdaliž by někdo něco ulovil. Ale když se mu ten den
nikde nic nepodařilo, mrzutý do pekla se vrátil.

Když přišel k peklu, brána byla zavřena; on bouřil.
Ale nechtěli ho tam pustit, proto že vzal chudobnému
almužnu. Nejstarší ďábel mu usoudil, že musí za pokutu
tři roky sloužit na světě.

Ubohý čert, když ho do pekla přijmout nechtěli,
šel na svět služby hledat. Již dlouho hledal, ale
nikde se mu služba nenahodila. Přišel do jedné dědiny,
chodil po sedlacích a prosil, aby ho vzali za pa
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cbolka. Ale ti se mu tam všickni jednak vymlouval!
řkouce: „Milý brachu, nemame koni, ani pacholka ne
potřebujeme. Mame velice zlého pana, ten nas robotou
tak trápil, až jsme všecky své koně pozbyli. Pro jeho
robotu nemohli jsme svých poli obdělat. Měli jsme prace
moc a jíst malo. Napřed té trampotě podlehli koně, a
včil je pořadka na nás. Je tu ještě jeden sedlák, ten
má dva koně, svázal bych jich do loktuše, ale myslim,
že pacholka nevezme“

Čert to rád uslyšel, vyptal se, kde býva, šel k němu
a prosil velice, aby ho vzal za pacholka, že bude po
slouchať. Sedlak pravil: „Milý cbasnlku, ja velice pa—
cholka potřebuji, ale přece tě na službu vzit nemohu,
proto že sami co jíst nemáme.“ Zlý duch odvětil: „Ob
hospodářlčku, jenom mne, prosím vás, vemte; budeme
co možného dělat a když budeme dělat, budeme i co
jíst míti.“ Po té řeči sednul sobě zlý duch na lavn &
jit mu s krku nechtěl. Když se ho sedlák do konce zbýt
nemohl, vzal ho na službu a myslil si: Však ty brzo
utečeš.

Na druhý den skoro rano přišel pacholek do jizby
a pravil: „Hospodáři, již jsou koně nakrmení; co bu
deme dnes dělat?“ — Hospodář rozkázal: „Mám na poli
několik mandelů obilí, po snídani pro ně pojedeme &
můžeme ho hned vymlátiť.“

Po snídani jeli. Jak naložili do žebřin, hospodář
již nechtěl vrstvy klasti, pravě, že to koně neutáhnou.
Pacholek pravil: „A, kdož by pro tu špetu tady po
druhé jezdil! nebojte se, hospodáři, nic: jsem vám za
to, že to koně utáhnou“ Přemlnvil hospodáře, všecko
obilí na vůz naložili, a koně s tím tak šli, jako by nic
netábli. Hospodář se divil. Přijeda na humno, pacholek
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vypříhl koně a zavedl je do konírny. Hospodář zatím
šel pro domácí, že budou mlátit. Pacholek vylezl na vůz,
jal se shazovat a těmi snopy tak na humno házel, až
z nich všecko zrno vypršelo.

Jak sházel, hospodář začal, že bude snopy na humno
nasazovat. Vzal snop do ruky: zdál se mu, že je lehký:
přehlidal klasy—ani jednoho zrnka v něm nebylo; pro
hlídal druhý, třetí snop, & všecky až do posledního na
čisto byly vymlátěny. Hospodář se tomu velice divil, ale
pacholkovi nic nepovídal, načež zrno vyčistili a na hůru
vynesli.

Pacholek dobře koně poklízel, a ti mu šli co den
do sebe. Na panské robotě uloženou práci ještě nad
úkol vykonal a domácí hospodářství v ničem nezane
dbal. Do roka si hospodář hezky pomohl; koně měl
dobré, role jak se patří obsel, dobře se mu urodilo, a
již i krávu si zbudoval.

Sousedi se tomu velice divili a pacholka k sobě na
službu loudili. Ale on se nenechal odloudit. I sám ho
spodář nemohl se dosti pronadivit a měl pacholka velice
rád, jenom to mu velice v hlavě leželo, kde on do ko
stela chodí, poněvadž, když domácí šli do kostela, on
též odchodil; ale v kostele ho nikde žáden neviděl. To
hospodářovi vrtalo v hlavě. Ale že mu pacholek šel
k ruce, bál se mu co říci, aby od něho neodešel.

Jedenkrát přišel dráh k sedlákovi od pána s naří
zením, aby se hned na zámek dostavil. „Co pán prosí,
poddaný musí, praví přísloví,a jakž pak teprv je,
když poručí?“ pravil sedlák sám k sobě, sebral klobouk
a hned za rozkazem na zámek se ubíral.

Přijda na zámek, stanul pokorně u dveří. Pán pravil:
„Sedláku, slyšel jsem, že máš silné koně a ještě silnějšího
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pacholka; tož já ti nařiznju, abys zejtra tu a tu skálu
sem do zámku na dvůr přivezl.“ Sedlák ostal, jak by“
ho opařil, neboť to byla skála veliká, kterou by žáden
vůz nezdržel ani žáden na vůz naložit v stavu nebyl; také
ani sebe silnější koně by ji nenvezli.

Sel ze zámku celý zahořený. Pacholek se ho
tázal: „Hospodáři co je vám, že jste tak zamyšlen ?“ ——
Hospodář mu pověděl, že mu pán nařídil, tu a tu skáln
zejtřejšího dne na zámecký dvůr přivézt. Pacholek pravil :“
„Oh hospodáři, to je ta nejmenší starost, nad tím si ne
potřebujete hlavy lámat; jak pán nařídil, tak se stane.“
Sedlák doložil úzkostlivě: „Což sobě, synku, myslíš? Byt
tn těrchn naše koně ntáhli, a tolik lidí jsme sebrali, aby
ji na vůz naložili, přece ji žádný vůz nezdrží.“ — Pa
cholek se smíchem odpověděl: „Na našem voze ji před
vezeme“ Ale hospodářovise nechtělo smíchn.

Na druhý den vstal pacholek skoro ráno, krmil koně
a při tom vůz spravoval. Po snídaní jeli pro tu skálu.
Jak přijeli k té skále, pacholek připravil líhy, vzal so
chor, zazdvihnnl skálu, a za nedlouho byla skála na vůz
naložena. Hospodář mu nic nepomáhal a byl jako ve
vytržení vida, co pacholek dělá. Pacholek vzal bič a jel
tak jako s obyčejným nákladem.

Jak přijížděl k zámku, pán stál v okně a díval se
na něho; ale jak viděl, že se pacholek k bráně bere,
hned poslal drába s rozkazem, aby do dvora nevjížděl.
Ale než dráb s rozkazem přišel, koně již byli ve bráně,
pacholek jel dále, brána počala se bořiti, nebo ta skála
se v ní směstnati nemohla; ale koně táhli pořád, až
brána spadla.

Přijda na dvůr, volal pacholek: „Kde pak mám tu
skálu zložiť?“ Bylo mu místo vykázáno; ale tam byly
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sklepy. Sotva skála na zemi dolehla, hned byla ve skle
pích pochována.

Pán byl velice zlý, že měl sklepy zabořeny. On
tam o tu skálu nestál, ale jen sedláka jeho tyranské
srdce trápiti chtělo.

Po nedlouhém čase zas přinesl dráb tomu sedlákovi
rozkaz, aby se hned k pánovi dostavil. Jak přišel na
zámek, pán mu pravil: „Já mám včil v rolích dosti ro
botiřů; ty mi budeš dělat drva.“ Potom ho volal k oknu
a ukázal mu, že počna od toho až do toho místa, les
mu musí na drva zdělat, do sáhu uložit, haluzy porubať,
do otepek svázat a také do sáhů složit; a to všecko do
čtrnácti dní musí být hotovo. Sedlák počal prosit, že mu
to není možno vykonat, že kdyby 30 chlapů každý den
pilno dělali, do roka by nebyli v stavu to udělat. Ale
pán na výmluvu nic nedbal, nýbrž doložil: „Jak jsem
nařídil, tak to musí být; do 14 dní at jsi hotovl“

Znaje sedlák neustupnost pánovu &přísný trest, který
žádného nemine, kdo práce uložené nevyplní, zarmoutil
se velice.

Přijda domů, nemluvil k žádnému, ba ani jíst se
mu nechtělo při večeři. Pacholek se tázal: „Hospodáři,
co je vám?“ —Hospodář odpověděl: „Oh synku, nemož
ných věcí pán po mně žádá; nařídil mi, _že do 14 dní
ten a ten les na drva dělat, haluzy posekat, do otepek
svázat & pak do sáhů uložit mám; a to sotva 30 chlapů
do roka spraví.“ Pacholek ho těšil: „Nelamte si, hospo
dáři, nad tím hlavy, pro tu starost bezpečně spěte; to
se všecko spraví.“ Ale hospodář od starosti celou noc
spát nemohl; neboť to byla úloha velká, z jížto nevy
plnění snadno strašný následek pojíti mohl.

Ráno přišel pacholek do jizby a pravil: „Hospodáři,
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jděte na zámek a oznamte pánovi, že již ten les jest na
drva zdělán a že jest tak, jak byl poručil, všecko ulo
ženo.“ —Sedlák mu lál, aby z něho blázna nedělal, že
má dost na své starosti. Ale až ho pacholek ven vyvedl
a jemu ukázal, že les již nestojí, velice se podivil, ale
netroufal si pacholka se optat: „Jaks to udělal?“

Po snídani šel sedlák na zámek a oznámil to pánovi.
Pán šel k oknu a'podíval se. Vida, že jest tomu tak,
od zlosti na zubech skřípal; nebot on nic jiného
neobmýšlel, leda sedláka trápit.

Sedlák bohatnul, a dobytka mu každým rokem
přibývalo.

Třetí rok dochodil, co mu pacholek věrně sloužil;
mzdy smluvené s ním neměl, ani na šaty nic nevybíral.
Kdykoliv se ho sedlák ptal, mocli mu má na rok platit,
vždycky mu odpověděl, že je na to dost času. Právě
třetí rok dochodil. Přišel dráb k sedlákovi a pravil, že
má jít hned na zámek. Sedlák šel hned za rozkazem, a
pán k němu mluvil: „Sedláku, já zejtra chci jet do pekla;
ty máš dobré koně, ty mne tam dovezeš; zejtra o 8. ho
dině ráno přijeď sem s holými koňmi; kočár dostaneš
tady.“ Pán již ani nevěděl, co si má vymysliť aby se
dláka sužoval.

Sedlák slyše ten hrozný rozkaz, trhl sebou a pravil:
„Ale, milostivý pane, Pán Bůh nás od pekla opatruj !“ —
Pán dupnul nohou a vykřikl: „Mlčl zejtra o 8. hodině
ráno ať jsi tu; rozumíš?“

Sedlák zarmoucený přisvědčil a šel domů. Bylli po
první oba razy smutný, byl nyní o mnoho smutnější; ale
pacholek byl neobyčejně veselý a tázal se ho: „Hospo
dáři, co vám chybuje?“ — Sedlák odpověděl: „Oh synku,
však vím, že mně nepomůžeš; ale aspoň si ti požaluji.
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Ten náš pán — Pán Bůh mně odpust moje těžké hříchy! —
to je zlořečený člověk; hleď, synku, my se modlíme, aby
nás Pán Bůh od pekla chránil, a ten neustupně chce,
abych ho zejtra do pekla zavezl.“ — Pacholek pravil:
„Nechte, hospodáři, nechte; chtícimu se nikdy křivda
neděje; když to chce, at se mu stane. Zejtra dojdou tři
roky, co já u vás sloužím, a já jsem vám ještě. neřekl,
kdo jsem a odkud jsem; já vám to v'čil musím říci. Já
jsem čert a že jsem vzal chudobněmu almužnu, musel
jsem za pokutu tři roky na světě sloužit.“ Sedlák se
lekl. — „Nelekejte se, hospodáři, však jsem vám v ničem
neublížil a věrně jsem vám sloužil; za mou službu od
vás žádného platu nežádám: jenom to po vás žádám,
abyste zejtra se mnou jel; nebojte se však: vám se nic
zlého nestane; jenom si všecko vemte, co budete potře
bovat. Jak vyjedeme ze zámku, již stát neostanem, pokud
na místo nepřijedem; a když přijedem na místo, pán
sleze a vy si svoje koně seberete, stůjte a neohlídejte
se; až se vám černý psík zjeví, teprv se ohledněte, abyste
věděl, co se s vaším pánem stane; pak za tím psíkem
jeďte, a on vás brzo dovede domů.“

Což měl sedlák dělat? Musel svolif, že s nim po—
jede; nebot jinak by svých koní nebyl dostal domů.

Skoro ráno vstal pacholek a pořád koně krmil a
česal. Jak dochodila 8. hodina, sedli na koně a jeli do
zámku; jak přijížděli k zámku, viděli pána, jak jich v okně
vyhlídá, a na dvoře již byl kočár přichystaný. Sotva sta
čili do něho koně zapříhnouti, již pán sedal do kočáru.
Potom pacholek sedl na kozlík, a hospodář stoupl vzadu,
a tož vj o! Koně letěli jako v povětří! — „Ohá, pacholku,
ohá!“ volal hospodář, „spadl mi kloboukl“ —Pacholek
se smál: „Ha, há, hospodáři, váš klobouk již je na de
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vatém panství; až domů pojedete, najdete ho tam.“ 'Ho
spodařovi se zdálo, že teprv malý kousek ujeli.

Za nedlouho přijeli na hrozně velikou zelenou- louku;
co očima spatřit mohl, bylo všecko sama zelená a rovná
louka, nikde ani stromečka vidět nebylo. Ostali stať, pán
vylezl z kočáru, a sedlák se hned s koňmi obrátil.

Nečekal dlouho, zjevil se k němu černý psík. Jak
toho psíka uhlednul, zpomněl si, že se mu pacholek kázal
ohlednout. Ale místo té zelené louky samý špatný smra
dlavý kouř uhledl. Od hrůzy se na ten strašný kouř divat
nemohl, co spíš sednul do kočára, pes běžel před koňmi,
ukazoval mu cestu, a on ho následoval. Netrvalo to dlouho,
našel s\ůj ztracený klobouk a potom hned se domů octuul.
Ale zlý pan se na své panství nikdy více nenavratil.

98. Tepil se v medě.

Jednoho člověka v Polsku v horách zastihla noc.
Tam nebylo ve dne jisto pro dravou zvěř cestovat; noc
zvěstovala to nebezpečenství tím více.

Člověk ten uhledl tam strom bez vrchu; i vylezl
naň 'a umíuil si, že na něm přenocuje. Strom ten byl
děravý. Jak naň vylezl, dal nohy do díry a na kraji
seděl. Seděl tak, až se mu konečně zdřímalo; tu
sebou sem a tam mam, až najednou do té díry spadl.
Již se mu nechtělo spanku; chtěl si pomáhat na vrch,
ale čím víc se hýbal, tím víc do jakési bryudy tonul.
To byl med. Pocítil smrtelné ouzkosti, neboť každým
okamženim hlouběji klesal. Tu najednou slyř—elpo tom
dřevě drancovat. Za chvíli cosi s hůry za ním do díry'
lezlo. Při měsíčku zpozoroval, že to byl medvěd, který

Kulda. II. 9
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přišel, aby se medu nažral. Medsěd počal se zadkem do
té díry spouštět, jakož jeho obyčejem býva. Již dosahoval
ocasem svým až na člověka. Člověk se ho pevně za ten
ocas chytl, a medvěd polekaný, co sily měl, na vrch se
drapal, až člověka šťastně zhůru vytáhl. Medvěd skočil
se stromu na zem, ohledl se ještě jednou na to dřevo,
a tam ten pryč. Ale člověk již s bolestí rana čekal &
na spánek na tom dřevě již ani nepomyslil.

99. V hojnosti zapomínáme na Boha.

Za onoho času, když chodil Pan Ježiš se svatým
Petrem po světě, přišli do jedné dědiny, v kteréž oby
vatelé pravě hod y (posvícení) slavili. Když tam přivšli,
povida sv. Petr: „Ale, Pane, ja bych velice jedl!“ Sliť
právě podle hospody, z nižto veselou hudbu a hluk shro—
mažděných bylo slyšet. Pan Ježíš mu odpovídá: „No,
vejdi si tam: mají tam všeho dost, něco ti dajíl“

Sv. Petr tam vešel a dostal hojnost jídla a pití.
Když přišel zpatky, ptal se ho Pan řka: „Dalili ti tam
co jíst?“ — Svatý Petr odvětil: „ó Pane, dostal jsem
tam do syta najíst. Oh tam je všecko veselo, hospodaří
sedí za stoly a hodují, a mládež si při muzice volí.“ —
Pan se ho otázal: Takéli mne tam zpominají?“ —
Svatý Petr pravil: „?)h Pane, žádný!“ — Pan Ježíš se
nad tím zarmoutil.

Po roce zas o hodech do té dědiny přišli. Svatý
Petr povida: „Pane, ja bych jedll“ — Pan ho zas do
té hospody poslal; ale tentokráte tam ničeho nemohl
dostat, neboť v ten rok se jim polní osení zle urodilo.
V hospodě bylo jen několik sousedů, ale nic nepili. Muzi
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kanti tam byli, na chvilku hrali, ale že se jim žáden
platit nebral, sedíce za stolem dřímali. Sousedi pak misto
veselých písní stěžovali sobě, jak málo zboží namlátili,
a nařikali, co dále jisti budou. Všickni k Panu Bohu
o smilovaní volali. Svatý Petr,“ poněvadž tam ničeho ne
mohl dostati, vyšel mrzutý ven.

Pan Ježiš se ho tazal: „No Petře, jak se ti da
řilo?“ — „Oh Pane,“ odpověděl svatý Petr, „nic jsem tam
nedostal; jest tam jen několik sousedů, ale ti nic nepijí
ani nejedi, ani sobě při muzice nevoli, jenom jeden přes
druhého nářek vede, jak se jim ale urodilo, že nemají
co jisti. Všickni k Tobě o smilovani volají a o pomoc
Tě prosi.“

Pan Ježiš jal se mluviti: „Vidíš, Petře: vloni, že
měli všeho dostatek, žáden na mne nezpomněl; jenom
hodování a rozpustilosti hleděli; proto jsem na jejich
pole dopustil neúrodu, aby svou hříšnost poznali a ke

.mně se obrátili“

IOO. Rozmluva zvířat na podzim.

Na podzim, když ostrý podzimní vitr fouká, koza,
poněvadž je zimomřiva, začne se na pastvě otřásat a aby
pastýř spiš domů hnal, co hrdla ma, křičí: „Bude
mrazl“ Beran, jemuž se ještě domů nechce, proto že
má. teplý kožich, obchod! ovce a kozy, mrzutě odpovida:
„Bude nebo nebude!“ — O hodech drůbež se ma
dobře; dostává drobty z buchet, z koláčů, a někdy i ně
kolik hrsti žita. Kohout si v tom libuje, třepe radostně
křídloma a natahna krk se taže: „Dlouholi ty
hody budou?“ Houser chodě po dvoře, mu odpo
vida: „Týden, týden!“ a kačer přisvědčuje:„Sak

9%
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tak, šak tak!“ — Ale tele odstavěnče ve chlévě,
kteréž píce nedostává, poněvadž děvečka na muziku odešla.
a tam se zameškala, slyšic tu rozmluvu, že tak dlouho
ty hody trvati budou, žalostně naříka: „Běda retal“

IOI. Hloupý Jan a jeho kůň.

Byl jeden sedlak a měl tři syny. Dva z nich posílal
do světa na zkušenou, ale toho třetího měl hloupého.
T omu bylo Jan; on nejvíc za pecí sedal. Ti dva starší
bratři loučili se s tatlčkem a s maměukou, a hloupý Jan
pravil: „Ja také půjdu s Vámi!“ ——Pravili mu bratří:
„Oh, ty tam až provedeš, — ty seď doma!“

Mamka jim nachystala merendu &přala jim štěstí na
dalekou cestu. Hloupý Jan sebral se též a šel za nimi.

Šli všeci tři a přišli do pusté hory. Té hory no
mohli projit: šli jí tři dní a tři noci. Potom přišli na
louku, a tam se páslo mnoho koni, ale pastýře tam ne- 
bylo žádného. Radili se ti dva starší bratři mezi sebou:
„Jak bychommy toho hloupého Jana odběhli?
Vezměme si každý jednoho koně a utečme; a on nechat
jde, kam chce.“ Tak udělali.

Jan plakal a staral se, že ho bratři odběhli. Šel
u té louky a zase přišel do bory, kteréž ani nebylo
možné. projit, aui okem prohlednout.. Jan pořad šel &
plakal. Našel tam chudého koně se past. Ten'kůň k němu
promluvil: „Co plačeš, Jane?“ -— Jan pravil: „Oh můj
koníčku milý! Zázrak veliký Boží, že ke mně mluvíš. Já.
si tobě požaluji. Moji bratří šli do světa na nějakou
zkušenost a mne odběhli. Já nevím, co si včil mam
počnout.“ — Kůň mu pravil: „Víš co, poslouchej ty mne
a co kažu, dělej; jestli mne poslouchat budeš, dobře
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s tebou bude.“ — Jan praví: „Dobře budu poslouchat!“
—- Kůň mu povídal: „Sedni si na mne, já tě ponesu,
a zanesu tě, kam budu troufať já sám. Ale pověz mi,
jak s tebou mam jít, po zemili či v povětří?“ ——Jan
pravil: „Jeď, jak rozumíš.“ — Kůň řekl: „No tak s tebou
půjdu po zemi.“ Jeli.

Když odjeli kus cesty přes horu, našel tam Jan
zlatou podkovu a volal: „Hoj koníčku, tut je pěkná zlata
podkova: já. si ji vezmu“ — Kůň mu praví: „Neber té
podkovy, at s ní nepřijdeš do neštěstíl“ —Jan povida:
„Koníčku milý, jak jsi koliv sprostý, jak já. ti tu pod—
kovu přibiju, ona ti bude pěkně svědčit“ — Potom tu
milou podkovu vzal.

Odjeli dále o 4 míle, zas našel umrlčí hlavu.
Ta hlava měla zlaté vlasy. Jan praví: „Hen je pěkná
hlava, zase si ji vezmul“ — Kůň povídá.: „Nevím, abys
nepřišel do neštěstí; s mrtvým tělem nejsou žádné žertyl“
—-Jan přece vzal hlavu z umrlého.

Potom přijeli z té pusté hory do města velikého
k jednomu kralovi. Tomu královi umřela žena On pak
měl po ní dceru, a i ta se mu ztratila. Jak tam přijel,
král se vyptával. Zodkud je? Jan mu pověděl, zodkud
pochází, a král mu pravil: „Ostaň u mne za pacholka.“
Jan ostal, ale ten kůň mu povídal: „Jane, nedávej mne
mezi koně, než žadej krále, aby pro mne dal zvláštní ko—
nírnu.“ — Jan žádal krále, a král mu řekl: „Na všecek
způsob to ti dám.“

Jan sloužil u krále za pacholka nějak'é dva roky
i se svým koněm. Jak přešly dva roky, Jan byl poslušný,
a král ho ustanovil hospodářem nad svýmdvorem
a nad svými pacholky; dal mu všecko v moc, co bylo
třeba ke koním, i světlo nočním časem.
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Kůň mu pravil: „Jane, ty jsi přece hloupý; nač ty
pálíš světlo? můžeš si něco uhospodařiť a mně koupit
chleba; vem si tu podkovu a zavěs ji pod poval; ona
ti pěkněji bude svítit než to světlo.“ — Jan tak udělal.
Podkova mu pěkně svítila jak to nejpěkněiší slunko.

Pacholci se divili, že na světlo bere a jim nic ne
dava; zaviděli mu toho a žalovali to před králem. Kral
povídá: „A tož jak vám svítí, šak po tmě nechodíte?“
Pacholci pravili: „Svítí nam podkovou, a ta svítí pěkně
jasně.“

Kral si dal Jana předvolat. Jan přijda ke kralovi,
padl na kolena a prosil za odpuštění. Ale kral mu pravil:
„Milé dítě, nepros mne, ale přines mi tu podkova/' Jan
mu podkovu přinesl, a král si ji podržel, poněvadž to
byla podkova draha ze samého zlata a diamantu. Jan
dostal za ni dar veliký od krále a svítil zase světlem,
jak svítíval: prv.

Kůň mu praví: „Jane, ještě si pomůžeš, co toho světla
nemusíš pálit. Vemtu umrlčí hlavu: ta ti bude ještě
pěkněji svítit než podkova“

Jan vzal umrlčí hlavu, a pěkněji mu svítila než ta
podkova; když ji vystavil, zdálo se, že je celý dvůr
v jasně. Král se tomu velice divil, pacholci ho zase
obžalovali, že umrlčí hlavou jim svítí.

Král ho dal k sobě předvolat a pravil: „Ty šelmo,
tys mi ukradl mou princeznu dceru a usmrtils ji; hned
zejtřejšího dne půjdeš na šibenici. Moje dcera právě také
vlasy měla.“'— Jan odešel, plakal, šel k svému koníčkovi
si požalovat a pravil: „Tenkrát jest se mnou, můj ko
níčku, zle; mam jít na šibenici“ —- Koníček povídá:
„Ještě si pomůžeš; nechť ti kral napíše průvodní list
(pas), co bys mohl projít, kde chceš, a řekni mu, že mu
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jeho princeznu vyhledaš.“ — Jan šel, prosil krále, aby
ho ještě na chvíli nechal před smrtí.“ — Kral povídá.:
„Nechám tě ještě, ale milosti ti nedám!“ — Jan pravil:
„Milostivý pane a králi, dejte mi pardon a pas: já vám
vaši princeznu vyhledam.“ — Kral odpověděl: „Kdybys
vyhledal, na všecek způsob dostaneš pardon a pas.“ Na
psal mu ho zlatem.

Jan sedl na svého koníčka a jeli zase přes 30 po
stých hor, ale jinší cestou. Přišli k jedné skále tak veliké,
že nebylo jak na zvýš tak na šíř ji okem prohled
nout. Koníček praví: „Jane, drcni do té skály: ona se
ti uhne a otevře; udělají se ti schody do země, tam
najdeš dům a v tom domě starou babu; ta bába bude
kolébat na kolébce tu princeznu a bude tě vítat: ,Oh
můj milý Janičku, kde jsi se ty tu vzal? Už tu tolik
let jsem a člověka jsem neviděla až tebef A ty ji hned
od razu plešti po hubě, až ti zemdlí. Potom princeznu
uchyť,alecospíšutíkej těmi schody hore. Kdybysi
se zameškal, skála by se zavřela, a zahynuli byste oba.“

Jan se opřel do skály a zkusil, uhneli se mu. Skála
se mu ani nehnula; ale koníček praví: „Já. ti ještě po
můžul“ Opřel se kůň nohami, skala se zdvihla na zvrat,
a hned se mu země otevřela, schody se udělaly, a Jan
letěl pro princeznu do země.

Přišel tam do jednoho domu, kde svítili. Stará baba
kolébala princeznu v kolébce a hned ho vítala: „Oh vítaj,
milý Janíčku, vitaj! Kde jsi se tu nabral? Já jsem tu
již tolik let a človíčka jsem neviděla až tebe!“ —-—Ale
Janíček nemeškal, hned ji pleštil přes hubu, až zemdlela.
Jan princeznu z kolébky uchytil a šel pryč. Sotva ze
země vyskočil, skala se zavřela. Jan posadil princeznu
na koně, a jeli pomalu spolem.
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Když přijeli ke královi, král byl rád, že mu prin
ceznn přivedl. Mělli prv Jana rad. měl ho včil ještě radši
a hned pravil své princezně: „Moje mila dcerko, ty si
vezmeš včil Jana za svého manžela, neboť on tě našel
a mně přivedl“ — Princezna nechtěla Jana za manžela
a příčila se; ale otec kral jen stál na svém. Když prin—
cezna viděla, že otec jinač nechce, pravila: „Otče, vezmu
si Jana za manžela, ale jen tenkrate, když mi donese tři
ořechy, a v těch ořechách ať jsou celé šaty na mne,
co by mi nebyly ani malé ani hrubé; ty šaty musejí být
nové ke sdavce; tak ja půjdn za něho.“ Král si
myslil: „To je dost těžká věcl“ Ale zavolal si Jana &
pravil mu: „Janka, již jsi mně mon princeznu dcern vy
hledal; vyhledej mi též takové tři ořechy, co by v nich
byly na mou dceru šaty."

Jan jde k svému koníčkovi a praví mn: ,Koníčkn,
co mi naš král nepraví? Mam mn vyhledat šaty na prin
ceznn ve třech ořechach.“ Koníček řekl: „Oj, to jest
dost málo; pojďme: to my vyhledáme. Sedni si na mne,
a já si tě ponesn. Dojedeme tam k té skále, kde ta prin
cezna byla, ty ořechytam budouv té kolébce v konci
v hlavě.“

Sli, koníček se do skály opřel, skala se otevřela.
Jan tam vešel do toho domu, našel ty ořechy, jak mu
byl koníček pověděl, ale ta baba ho tam odtud hnala.
Utekl jí přece a přinesl ty tři ořechy princezně.

Princezna hned pěkně oblekla šaty—až se tak na
ni skvěly. Král se zradoval a pravil: „No, moje milá.
dcerko, včil sobě již vezmeš Jana za manžela?“ ——Ale
princezna odpověděla: „Milý můj zlatý pantato, ještě
musí být jedna věc; ještě musím míti tři péra z draka
z pozačerveného moře, a těmi pery se musí psat naše
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smlouva, a potom budem svoji.“ *) Král se zarmoutil
a pravil: „To je už dost těžka věc.“ Zavolal k sobě
Jana a řekl: „Janka, již jsi mi princeznu vyhledal a tři
ořechy se šatmi; budešli chceť, najdeš a doneseš i tři
péra z draka z pozačerveného moře, a to bude tvoje štěstí.“

Jan šel ke koníčkovi a pravil mu tak: „Koníčku
milý, kral po mně žádá. věc těžkou; mam jít za červené
moře k drakovi pro tři péra.“ — Koníček praví: „To
jest dost těžké. věc a daleka cesta, ale pokusíme se _o to.
Nechť ti kral potvrdí průvodní list, a půjdem hledat.“

Král mu hned průvodní list potvrdil & Jan s ním
šel ke koníčkovi. Koníček praví: „No sedni na mne,
a .pojedeme pomalu ve jméno Boží.

Jeli a přijeli k velikému městu královskému. Tam
povídal koníček Janovi: „Včil se mne slez, jdi ke krá
lovi, aby ti potvrdil průvodní list, žes tu u něho byl,
a ptej se na červené moře, at víme, kudy jít.“ — Jan
tak udělal, šel ku králi a žádal, aby mu průvodní list
potvrdil. Kral na něho pohledne a ptá. se ho: „Kam
jdeš?“ — Jan praví: „Za červené moře naší princezně
pro tři péra z draka.“ — Král praví: „Oh, na dalekou
cestu jsi se dal.“ — Jan se ho ptal: „A jak je to da
leko?“ — Král praví: „Ja o tom slýcham, ale to tak
jenom pohadka. Víš co, já ti průvodní list potvrdím,
jdi a hledej. Jak ho najdeš, optej se mně tam, jak bych
vody dostal. V mojím městě bývalo dost vody, ale včil
vysýcha, není vody než jen v mém královském hradě,
ale ani ta se nehodí ke každé potřebě.“ Potom mu po
tvrdil list a řekl: „Jdi s Pánem Bohem! Přijdeě zase
ke druhému městu a ke druhému králi,“ a ukázal mu cestu.

=")Kus pohádky této jest různočtení pohádky „O
chovanci královském“ na straně200.



138

Jan šel, sednul na koně a jel pomalu zas. Za pět
dní dojel k druhému královskému městu a tam zase žádal
krále, aby mu potvrdil list průvodní. Kral mu ho pro
hledal a ptal se: „Kam jdeš ?“ — Jan odpovídá: „Za
červené moře naší princezně ke drakovi pro tři pers.“ —
Král: „No to je daleka cesta, já o ni sám nevím:, ale
víš co, jdi a hledej, a jak tam přijdeš, optej se mně
tam: mam kolik stromů v zahradě, a jeden mi třikrát
do roka vykvětl a ovoce daval; ale včil mi schne; optej
se mně tam, budeli mi ještě ten užitek dávat, jak daval
předešlým časem. A tak jdi s Bohem, a zas přijdeš do
jiného města královského, půjdešli touto cestou!“

Jan se na svém koni nesl dále, až přišel za osm
dní do třetího města královského, a žádal krále, aby
mu potvrdil průvodní list. Král se do něho díval a ptal
se: „Kam pak, mládenče, jdeš?“ “On praví: „Za čer
vené moře naší princezně ke drakovi pro tři pára.“ —
Kral mu povídá: „Už nemáš daleko; ale až tam přijdeš,
optej se mně tam: já mám dceru, padla mi do nemoci;
tři léta již leží, je všecka zohavena, sam strup; budeli
ona ještě zdrávaP“

Jan odešel a koníček mu pravil: „Jane, už nemáme
daleko k červenému moři. Jak přijdeme ke kraji, je
tam taková stará bába, co převáží. Ty na ni volej:
,Stařenko, převezte mne!“ Ale ona tě nebude chtět pře
vézt, až jí povíš, dokud ona na tom moři se bude
trápit!“

Když tam přijeli, Jan šel a volal na ni: „Stařenko,
převezte mne!“ -— Ona přijela s lodičkou proutěnou a
ptala se ho: „Dalekoli jdeš?“ —- Jan odpověděl: ,Za
červené moře k drakovi pro tři péra.“ — Stařenka praví:
„Ja tě převezu, ale se mi tam optáš, jak dlouho se ještě
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budu na tom moři trapitl“ -- Jan zvolal: „Oh to ano,
stařenko!“

Stara baba vzala Janka na lodičku, a koníček čekal
na louce.

Když přejeli přes moře, stařenka mu ukázala veliký
dům, že ten drak v něm jest. Jan jde do síně, a tam
stojí chlapec. Toho se ptal, kam by měl jít k drakovi.
Chlapec mu ukazal schody a povídal: „Jdi až na páté
patrol“

Šel a vešel tam do světnice a našel tam děvečku
hrát na huslach. Té hned řekl, že přichází ke drakovi
pro tři péra. Ona praví: „Milý mladenče, tu nemůžeš
být; můj pan, jak přijde, tě roztrhá a tak tě semele,
že z tebe nezůstane než jenom praček a smrad.“ Jan
ji prosil, aby ho uschránila, jemu k těm třem pérům
dopomohla a draka se otázala po těch věcech, kteréž
mu ti tři králové a ta stará baba uložili. Děvečka ho
schranila do díry pod dlažku.

Drak přiletěl do světnice, byl hrozně veliký a měl
devatero hlav, a hned křičel: „00 pak tu je? Tu smrdí
člověčinal“ — Děvečka praví: „Milý pane, co se vám
zda? Přišel jste z venku a máte jinačí vzduch v sobě!“
— On chce, aby mu dala jíst. Ona mu hned dala; pán
pojedl & potom se škrabal v té první hlavě a—povídal:
„Pohledni mi do té hlavy, cosi mne žere“ Lehnul si
jí do klína, ona mu jiskala, a on odespal. Když ode
spal, děvečka mu utrhla jedno péro z hlavy. On se pro
budí & povídá: „Co mne tak kyčkaš*)?“ Ona praví:
„Inu, milý pane, nemějte mi za zlé: mně se zadří

*)Kyčkati, snad: kyčkovati t. j. bíti kyčkou
čili žilou velkonočníz proutí upletenou; tuto: rváti, česati,
znepokojovati.
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malo, a měla jsem sen, že v jednom městě je dcera
králova nemocná, leží již tři léta v nemoci a žádný jí
nemůže pomoci. Byloliž by ji možné pomoci?“ — Drak
praví: „To je lehká věc pro toho, kdo to ví; ona to
má pro svou pýchu. Dostala obrázek od otce ducho
vního a že byl sprostý, položila ho v kostele pod stu
pen při oltáři; žába naněm sedl; nebude jí zpomoženo,
až se ten stupeň odvall, ten obrázek té žábě se vezme,
& ta dcera musi ho sedm hodin klečic natom místě
libať a svých hříchův litovat.“

Drak zas odespal děvečce na klíně. Děvečka mu
jiskala a vytrhla mu druhé péro. Drak se probudil &
pravil: „Co to má být, že jsi mne již po druhé ze sna
probudila?“ — Děvečka pravi: „Milý pane, nehněvejte
se; na mne přišla dřimota, a měla. jsem sen, že v je
dnom královském městě vody není jenom u samého krále
v hradě a i ta není hrubě k potřebě; budeli tam zase
bývať voda, jak bývala předešlým časem?“ — Drak pravi:
„Bude, ale kdo ví, jak pomoci, pomůže. Tam pod tím
městem roste můj bratr, ten má 12 hlav, a on tu vodu
pije; až doroste, zdvihne to město, a ono se propadne.
Kdyby dobře nabili několik kusů a ho zastřelili, byli by
zachráněni; ale jak ho dobře nepostihnou, zle s nimi
bude; postihnouli ho, bude s nimi dobře, a vody bude,
jak předešle bývalo.“

Zas drak odespal děvečce na klíně. Děvečka mu
vytrhla třetí péro. Drak zdvihl hlavu a křičel: „I ty
nemotoro, už je toho kyčkáni moc; hned tě roztrhnu.“ —
Děvečka praví: „Milý pane, nehněvejte se; mně se zdří
malo, a měla jsem sen. V jednom městě královském
je zahrada a v té zahradě strom, a ten strom vždycky
třikrát do roka květl a užitek dával, ale včil schne;
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budeli ou zase užitek davat, jak daval předešlým časem?
-A druhý sen měla jsem: Je stará ženská., co převáží
přes červené moře; dokud prý ona tam bude se trápit
a převažeťP“ — Drak praví: „Tomu všemu jest k zpo
možení. Ta zahrada bude užitek vydavat, jak vydávala;
jenom jak toho mého bratra draka zabijí a spali a tu
zahradu usypou tím popelem z něho, zahrada zase bude
kvést a užitek vydavat, jak předešlým časem. Ta stará
čarodějnice však bude na tom červeném moři až do soud
ného dne. Ale to ti povídám, kdybych byl věděl. že tu
dnes na takovou přijdu, ani bych nebyl přišel domů.“
Potom vstal a odešel z domu do pole. ——Jan tu řeč
slyšel pod dlažkou, co mluvila děvočka s drakem, a všecku
si ji tam napsal.

Když drak odešel, děvečka Jana z poddlažky vzala,
jemu ta tři péra dala, a Jan jí poděkovav, odbíral se
tam odtud pryč. Děvečka mu pravila: „To není jenom
odejít ; ale včil musíš vysvobodit mne.“ Lehla mu dolů
břichem ve světnici a povídala mu: „Včil mne chyt za
nohy a vez mne ven z tohoto domu z pátého patra po
schodech až dolů; tak mne vysvobodíš.“ — Janek tak
udělal děvečce, jak žádala.

Když ji dovlekl až dolů, ona byla celá změněna &
povídala Jankovi: „Děkuji tobě za to, žes mne vysvo
bodil z moci drakovy; ale stařeně na moři neprav, jak
se bude dlouho muset trápit na tom moři, dokud tě ne
převeze; kdybys jí to prv pověděl, ona by tě v tom moři
utopila; ale až tě převeze, teprv jí to pověz.“ To po
vídala děvečka a zmizela.

Janek šel k moři a zvolal na stařenu, aby ho zas
převezla přes to moře. Ona hned přijela s lodičkou a
pravila: „Převezu tě, ale mi pověz, dlouholi se ještě
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budu trápit na tom moři.“ ——Jan odpověděl: „No po
čkejte, stařenko: hned vám to povím, jenom mne pře
vezte; včil nemám kdy.“

Stařena ho vzala do lodičky a jela s ním. Když
přijela ku břehu, koníček ho čekal. Jan vystoupil z lo
dičky a povídal: „Vy, stařenko, budete muset na tom
moři se trápit až do soudného dne.“ Bába se rozhně
vala a jak prala tak prala vodou za Jankem, ale Janek
sedl na koníčka a odjel.

Když přijel k těm králům, každému řekl tu řeč, co
u draka slyšel. Nemocná princezna skroušeně svých hříchů
litovala, obrázek líbala a hned byla zdráva. Město, které
nemělo vody, zas vodu dávalo jako předešlým časem, když
toho draka s dvanácti hlavami zastřelili, a ten strom,
který neměl užitku, nabyl vláhy a pěkně květl i užitek
dával jak prvé, když toho draka spálili & zahradu tím
popelem z něho kole toho stromu usypali.

Jan jel pěkně na koňovi až ke svému královi, kte
rýž maje žádaná tři péra z draka z pozačerveného moře,
řekl dceři své: „No, už bude svadbal“ Ona pravila: „Ne,
můj zlatý pantáto, ale já musím ještě míti od dvanácti
kobyl mořských mléko a v tom mléce napřed Jana
umyji.“

Král si Jana zase předvolal a rozkázal mu: „Janka,
všecko jsi mi vyhledal, co jsem ti poručil; ještě mi těch
dvanáct mořských kobyl najdi; neboj se nic: budeš míti
dobře odplaceno všecko to trápení; nebot vím, žes moc
podstoupil. “

Janek jde ke koníčkovi a praví mu to. Koníček
povídá: „E to my najdem, ale ty si vezmi dobrý bič;
zas tam půjdem k tomu červenému moři.“

Ráno povídal koníček: „Janku, kup mi chleba, co
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bych pojedl; nebo půjdeme v povětří, co bychom tam
brzy byli.“ — Janek tak udělal.

Jak přijeli povětřím k moři, koníček začal řehotat.
Přišli tři mořští hřebci. Janek se oháněl, bil jich bičem,
a hřebci utekli zas do moře. Koníček řehoce po druhé;
přišlo šestero hřebců. Janek jich zase začal bít, a zas
utekli do moře. Koníček zařehoce po třetí, přišly tři ko
byly s takým smíchem a s takým řehocením. Koníček
zařehoce po čtvrté, přišly zase tři kobyly; zařehoce po
páté, a přišlo ještě šest kobyl, a bylo jich dvanacte. Janek
je zajal a hnal k princezně domů.

Přijel k princezně, a ona mu praví: „Včilej, milý
Janku, dej si udělat plechové rukavice a dobře se za
opatři, aby to mléko na tvé tělo neprsklo; nebo kam ono
prštl, tam tělo vyhoří; a ty kobyly vydoj do plecho
vého žhera.“ Janek si udělal plechové rukavice a moř
ské kobyly dojil do železného žhera.

Jak byly kobyly vydojeny, vzala královna princezna
mléko a pravila Janovi: „Můj milý Janíčku, moc jsi pro
mne vystál a mne jsi vysvobodil; chcešli mým manželem
být, svleč a vykoupej se v tomto mléce.“ Janek se svlekl
a vsedl do toho mléka. Mléko svřelo klokočem, &
Jan se pěkně v něm umyl. Když z koupele vylezl, se
oblek a k princezně přišel, byl celý přeměněný a velice
krásný. Princezna pravila: „Včil budeš mým manželem,
a otec ti odevzdá celé království.“ Otec tak udělal, Janek
byl plný radosti, princeznu dostal za manželku a s ní
celé království.

Když byli svoji, pravila mladá. královna: „Tam v té
skále ta stařena byla moje maměnka, a ta skala bývala
předešlým časem město, a to je včil začarováno do pro
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pasti a má již být vysvobozeno. Ten kůň tvůj je můj
bratr začarovaný. Pojďme včil spolem tam k té skále.“

Janek vzal toho koně, a jeli. Když tam k te skale
přijeli, kralovna vzala troubu, ten kůň ostal stát 11pně
u kládkn a pravil Janovi: „Můj milý Janičku, včil mi
svou šavličkou ntni hlavu."I Hned si lehnul a položil mu
svou hlavu na klá.tek. Janek praví: „Oh můj milý ko
níčku, jak bych ja ti to udělal? Dyt ty jsi mi tak dobrý
byl? Ja tito neudělaml“ Ale kůn mu řekl: „Prosím tě:
netrap mne; ntni mi hlavu, a vysvobodíš mne!“ — Janek
mn nťal hlavu, a hned se z koně udělal pěkný mládenec,
který Janovi poděkoval a Janek jemu.

Královna potom zatronbila vtom lese u té skály, a
město propadlé vyvýšilo se zas hore na zem, a bylo
mnoho lidí vysvoboděno. Jan tam nad nimi kraloval až
do své smrti.

I02. Poutnice.

Byl jeden otec s matkou a měli dvě dcery. Starší
vždycky si žádala, něco ve světě pro svoji radost vy
putovat, a pořád po poutích chodila. Mladší dcerka zas
prosila Pana Boha, aby jí dal zdraví i jejím rodičům,
aby dlouho živi byli, aby jich mohla obživovat. Nežadala
si žádného zemského štěstí, ale jen prosila Pana Boha,
aby měla praci, Sila, šaty čistila a prala, a každý den
do kostela chodila. Když do toho kostela chodila, pěkna
osoba z ni byla. V kostele se nikdy neobhlédala, pořád
jen do oltaře se dívala & modlila.

Jedno hrabě tam chodívalo také do kostela. On se
_po ní díval, že je pobožna, pěkna a čistotna, ač jen
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sprosté šatečky má, a že oba své staré rodiče za ruku
vodí. Měl nad tím velikou radost a hleděl, kde
zůstávají, v jaké chaloupce? Ona se mu tak velice líbila,
že si umínil, až by rodiči jejich, kterých obsluhovala,
zemřeli, že by si ji vzal.

Všel on do té chaloupky a pohledl, jak tam v ní
je. „Byla tam hrubě malinká jizbička, ale čisto v ní všecko
bylo. On sobě povídá, že hned o ni prositi bude, a
i otcovi starému imatce o ni povídá, aby mu jí dali za
manželku. Oni povídali: „Jak my vám ji můžeme dát,
když ona nás živí? My jsme oba velice staří, my se již
obživit nemůžeme.“ — Hrabě pravil: „Když mi ji dáte,
já vás budu živit a budete při mně.“ — Oni odpověděli,
že když jí nemají co dáti. On jim řekl, že nežádá, aby
mu co dali, jenom tu dcerku poslušnou. Oni mu ji slíbili,
& on jich vzal všecky k sobě.

Hned byly ohlášky a potom svadba, a hrabě svolal
svoje přátely, i tu její rodinu uctil, jak kdyby nějací
hodní *) lidé byli.

Ten den, když byla svadební hostina, přišla starší
sestra z poutě. Sla do chaloupky, kde její rodiči bývali;
tam ale již žádného nenašla. Ptala se sousedů, kde by
byli. Oni odpověděli, že jedno hrabě si mladší sestru
oblíbilo, poněvadž je tak čistotna a pobožna, a že vzal
i rodiče k sobě. Ona to sestře záviděla a pravila, že
nebyla pobožna, neboť prý ani jedné pouti nevykonala.
Sousedi jí pověděli, že ani jednoho dne nevynechala do ce
lého týdne, co by nebyla do kostela šla, na pouť že ne

*) Rozuměj:„Jak kdyby nějací bohatí a vzácní
lidé byli.“

Kulda. II. 10
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mohla jíť, neboť se musela o rodiče svoje starat a jich
obživovať; při tom a při její modlitbě že jí Pán Bůh to
štěstí dal. Ale ta starší sestra zlosti div se nerozpukla
a ptala se, davnoli již z té chaloupky jsou pryč. Povídali
jí: „Měsíc je, co jsou pryč; právě dnes mají svadbu
a. hostinu.“ —- Ona bědovala: „Oh, škoda, že jsem já.
o těch několik dní spíše nepřišla, já již mezi těmi hosty
nebudul“ ——Oni jí pravili: „Proč pak bys nebyla? Pan
hrabě se ptal, mali sestru nebo bratra; a oni mu poví
dali, že má jednu sestru, ale ta že je libovnice (milov
nice) poutí; tož tam jdi, tvoji přátelové tě poznají, &
budeš též v té hostině“ — Ale ona povídala, že radší
tam ani nepůjde, že je jí to líto, co se naputovala a
napostila, almužny nadávala a všecko zlé trpěla, a že jí
za to Pan Bůh nic nedava; že ještě na jednu pout půjde
& jak jí Pán Bůh včil nic neda, že si smrt uděla; sestře
že dal Pán Bůh tak dobré štěstí a takového pána, a ona
že ještě nic nemá a šest let že již putuje.

Zase šla na tu pout, a na tu svadbu od lítosti nešla.
Jak putovala v noci, přišel k ní posel —bíla osoba jako
anjel—a povídaljí: „Bled, jak ty promlouváš proti
svému štěstí, tyt jsi tak štastna od Pana Boha. Že ti
Pán Bůh nedává. ve světě, co žadáš: za to máš místečko
u Pana Boha jako zrnečko prosné kaše.“ Ona se až
zapomněla a pravila, že když jenom takové místečko
bude mět, kde prý ona se tam poměstná? —Ten anjel
se jí ztratil, a ona dobře věděla, že to je posel od Boha,
ale přece velice smutna zůstala nad tím, že tak malounko
obdržela za všecko svoje trápení.

Šla do jedné hospody na noc, kde se vždycky sta
vila, když ze své pouti šla. Byla tam tak jako doma
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znama. Když tam vešla, prosila o nocleh, ale nic k ža—
dnému nemluvila. Hospodský se jí ptal, že což je tak
smutna, že vždycky byla vesela. Ale ona mu na to ne
odpověděla. On se jí zas ptal, co jí je. Meli hlad nebo
nějakou nouzi, že on jí pomůže a co chce že jí da jíst
a pít i peníze; dyt prý je tam tak znama, jak kdyby
jejich bývala. — Ona pověděla, že je proto tak smutna,
že když byla na pouti, nevyputovala, co od Boha prosila,
a že přišel k ní posel Boží a řekl jí, že má tolké mí
stečko u Pana Boha jako zrnečko prosné kaše. Že za
to svoje trapení tak malounko dostane, proto prý je tak
smutna. — Hospodský ale hned k ní sednul a pěkně s ní
rozmlonval, že si troufa na to místečko se směstnati, jak
má velkou rodinu, a ona že se tak nad tím rouha, že
je to málo pro ni samu. Ona pravila, aby jí to ani ne
rozmlonval, že ji to netěší. Hospodský jí řekl: „Mila
panenko, přeměňme my si spolu; ty my daš své, a ja ti
dám též své.“ — Ona mu povida: „Pane hospodský, ne
dělejte ze mne smíchu.“ — Hospodský pravil: „Na opravdu
ja to s tebou dělam! Já. ti dam všecko, co mam, jenom
pro sebe a pro svou rodinu jednu světničku na výmě
nek si nechám.“ — Ona tomu ještě nevěřila a pravila.,
že s ní snad žertuje a že to nepraví na ozaj *). —On
povida, na pravdu že jí to všecko dá, a hned volal
písaře, a dali si to dobře upsati, aby jim to žádný ne
vzal. On jí dal hospodu a všecko co měl, a ona mu za
to dala to místečko, co měla v nebi u Pána Boha. Tak
si to upsali a listinu zhotovili, a ona byla hned vesela,
že dostala štěstí světské, o které Pana Boha žádala.

Ale hospodský tomu dobře vyrozumél; on

*) Na ozaj :: opravdově, opravdu.
10*
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věděl, že by byl u Boha nešťastný i se svou rodinou,
jak velice byl hříšný; ont si netroufal, že ho Pán Bůh
do nebe přijme za minulý život nespravedlivý. Včil pak
vida, že ta panna chce měť světské štěstí, byl z toho po
těšen, že mu zadala za hospodu to místečko jako prosné
zrnečko u Pana Boha. On se odstěhoval i se svou rodi
nou na pokání do malé jizbičky.

Té panně šlo na hospodě velice štěstí; brzo ani
nevěděla, co ma.

On byl tři léta v té světničce živ s desíti dětmi a.
se ženou. Po třech rocích všickni zemřeli šťastně. Když
zemřeli. všickni se do toho místečka směstnali, a ještě
jim místa zbývalo. I .přišel hospodský ve spanku ]: té,
jíž byl to hospodu dal, a děkoval jí za to, že mu to mí
stečko u Pana Boha dala; že by již byl v pekle i se
svou manželkou, ale tak že je v nebi se ženou i s dětmi;
že je z toho velice potěšen. To jí řekl a ztratil se.

Ona si rozmýšlela a byla pořad smutna, že to ale
udělala; že ona na to místo do pekla přijde. Z toho se
roznemohla a velice nemocna byla, až zemřela od toho
přemýšlení svého. Když umřela, krasný pohřeb jí udělali;
ale země ji ani přijmouti nechtěla. Lidem to bylo divno,
že kolik roků po poutích chodila a pobožna byla, proč
jest včil jako velika hříšnice? Když ji zas do země kladli
a nad ní se modlili, ona zvolala a pravila, že chtěla měť
od Pána Boha ve světě štěstí a že jí ho Pán Bůh dal;
když si toho nepovšimla, že jí Pán Bůh za putování a
trápení v nebi radost připravil; tím že sobě peklo za
sloužila a ten hospodský že se dostal do nebe na její
místo; že obdržela, co sobě žádala. Pak jí s velikým
hřmotem hlínou zahrnuli, a tam zůstala.
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I03. Tři bratří Iakomci.

Byli tři bratři, a ti byli velicí lakomci.
Nejstarší z nich měl manželku a dva syny. Když

otec byl velice starý, roznemohl se; a jak již o sobě
tronfal, že nevyžije*), poručil své manželce a svým
synům, aby šli do pole.

Manželka a mladší syn šli do pole, ale starší syn
nešel, než vylezl na patro do stodoly.

Otec, jak troufal, že jsou všichni již v poli, vzal
motykn a šel do té stodoly; vykopal tam velikou jámu
& ty peníze nosil po košlch do ni. Syn se na něho dival,
jak ty peníze nosil. Otec, jak všecky peníze odnesl, za
hrnul jich, sednul na ně, zavolal zlého ducha a povídal
mu: „Ty, tebou já ty peníze zapečetím; prv jich žá
dnému nedávej, pokud ti někdo nedonese trnkového
vdolka**).“ Potom vstal, šel do jizby, lehl si do svého
lůžka a umřel.

Syn všecko viděl a slyšel, a slezl s toho patra dolů.
On byl již také ženatý. Přijda domů, prosil manželku
svou, aby mu upekla několik trnkových vdolků, že mu
přišla velika chuť na ně, že by jich rad pojedl. Ona, že
ho měla rada, udělala mu to. Vzala mouky a—upekla mu
vdolků, které trnkami pomazala. Jak byly hotovy, muž
hned vzal dva — ještě byly horké; jeden snědl, druhý
nesl do stodoly tomu zlému duchovi a povídá mu: „Na,
tu maš ten trnkový vdolek a ty peníze mi dejl“ Potom

*) Nevyži je : nevyzdravne:: neokřeje.
**)Trnkový vdolek :: velkýkoláčtrnkami či po

vidlím pomazaný.
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vzal motyku, vykopal peníze a nosil jich zas do světnice.
Manželka se ho ptala, že kam on ty dva vdolky dal, že
snad jich oba dva snědIP—On ji pravil: „Jenom jeden
jsem snědl, a druhý jsem donesl zlému duchovi do sto
doly. Tatíček, jak měl umřít, nechtěl svoje peníze nikomu
poručiť a zakopal jich do stodoly a rozkázal zlému duchu,
aby jich nedával než tomu, kdo by mu donesl trnkový
vdolek. Já jsem o tom věděl, a tak jsem ty peníze dostal.“
Jeho manželka byla ráda, že jich dostal.

Mladší bratr, jak přišel s maměnkou z pole domů,
ptal se ho: „Bratře, co nám poručil tatíček?“ ——On
povídá: „Nic nám neporučil, než zakopal penize své do
stodoly; ale já jsem jich dostal zase nazpátek. Mladší
ho prosil, aby mu těch peněz též dal. On mu jich dal
polovici, jak po bratrsku sluší. Tatíčka uctivě pochovali
a dávali zaňho dlouho mše svaté sloužit.

Jedenkrát v noci přišel jim tatíček poděkovat, že
mu dobře pomohli, že ty peníze vymohli, mezi sebe roz
dělili a zaňho ty mše svaté sloužit dali. On že již není
v žádném trápení ale v nebi. —

Druhý bratr měl manželku ale žádných dltek. On
, též, jak se roznemohl a jak troufal o sobě, že nevyžije,

myslil si: „Když nemám těch peněz komu poručit, vezmu
si jich s sebou do hrobu.“ Pornčil svoji manželce, aby
mu ušila peřinkn do hrobu, a prosil jí, aby mu ji za
živa ušila, co by ji ještě viděl, jaká bude! On měl své
peníze vždycky při sobě a jak ta peřinka byla hotova,
hned si jí dal pod hlavu a když žádný neviděl, ty peníze
.do ni strčil. Potom skonal, peřinku mu dala manželka
do rakve a pochovala ho.

Po pohřebě těch peněz všudy hledala, a nemohla jich
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nikde nalézt, až ji napadla ta peřinka. Šla se radit
k panačkům na faru a pověděla jim, že manžel, jak měl
umříti, si poručil ušit peřinku a že snad ty peníze, které
vždycky při sobě míval, do ní strčil. Panačci jí povídali,
aby šla pro hrobaře. Hrobař ho vykopal, a všickni se
šli naňho dívat. Tu viděli, jak byl mrtvý hubou dolů
obrácen a jak ty peníze jedl; již jich měl v hubě. Man
želka mu jich vytáhla, a hrobař ho zase zahrnul. Potom
dala. za jeho duši sloužit mše svaté, aby mu to Pán Bůh
odpustil. On jí potom jedenkráte v noci přišel poděkovat,
že mu dobře pomohla, že zaňho na ty mše svaté dala. —

Třetí bratr měl též manželku a pět dcer a byl bo
hatý jako ti první dva. Když se roznemohl, prosil svoje
dcery, aby ty peníze vzaly, jich roztOpily a k němu pří
nesly. On ty roztopené peníze do sebe vlil a hned skonal.
Manželka a dcery ho přece uctivě pochovaly.

Když ho pochovaly, ty peníze z něho nad hrobem
hořely modrým plamenem. On se jim v noci zjevil a
prosil tu nejmladší, aby mu z jeho hrozných muk po
mohla. Ona neměla co, aby dala chudým a na mše svatá,
proto těžce pracovala dnem i nocí, dala chudým a na
mše svaté a putovala na Kalvarii, kterou třikrate oblezla
na holých kolenou. Když tak učinila a u žebračny se
modlila, otec celý bílý přistoupil, ruku jí políbil, děkoval
a zjevil jí, že jí Pán Bůh da za živa štěstí a po smrti
Svoje smilování.

Brzy potom hrabě si ji oblíbil a za manželku vzal.
Byla velice dobra na bídný (chudý) lid. Ve svém dva
cátém prvním roce se roznemohla. Že pak byla Bohu
mila, zjevila se jí překrásná. paní, svatá Anna, a poví
dala jí: „Tvůj čas přišel, ja jsem přišla pro tebe!“ -—
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Dala se zaopatřit, la dva aojelové s jejím tatlčkem před
manželem pro ni přišli, a manžel sem na své oči viděl,
jak duši její do nebe nesli.

I04. Kdo moc vybírá, přebere.

Byl jeden mládenec, jehož rodiči odemřeli. Měl ve
liké bohatství a byl by rád vstoupil do stavu manžel
ského. Ale v celém světě se mu žadná. ženska nelíbila.
On prosil Boha, kdyby mu dal jenom 5 hodinu pobýti
s nějakou ženskou, co by byla podle jeho chuti. Potom
šel hledat takové ženské. V cestě ho potkala krasna paní
v bílých šatech oblečena. On si hned od radosti začal
zpívat: „Hola, hola, tu je jiná. —-—tu mne štěstí potkalol“

Ta krásna paní se ho ptala: „Mladenče, kam jdeš ?“
-— On jl povídal: „Jdu si hledat ženskou, co by byla
podle mojí chuti. V mém městě není také ženské. Je
mi již hodně let, a rád bych se oženil. Vyprosil jsem
si na Pánu Bohu, abych mohl s hezkou ženskou aspoň
8 hodinu pobýti do své smrti.“ ——Ona mu povídala:
„Mladenče, já. chci tvou manželkou být.“ -—On jl povídal,
že může být, a šel s ní domů.

Jak došla hodina, co on si žádal, ta krasna pani
hned se přeměnila; byla také stara, strašná, bezzuba.
Mladenec jí hned začal škaredě nadavat: „O ty boha
prazdna podvodnice, tys mne oklamalal“ ——Ale ona mu
povídala: „Ty ses oklamal sam, že ses rouhal Bohu.
Mně jsi již jednou přislíbil, že budeš můj, proto se mne
již nezbudeš ——musíš jít se mnou, já se tě již nespustím.“

To byla Smrt. Ona hned vytáhla svou kosu, stala
mu hlavu, a byl na vždycky její.



153

I05. Ospalý lanek.

Byl jeden Janek — kudy chodil, všudy spal. Přišel
na hospodu, sedláci tam krmili koně. On si jim lehl do
vozu do slámy a spal.

Když odjeli kus cesty, spatřili Janka na voze, že
tam spí. Radili se: „00 uděláme? Máme od piva bečky,
zabednujeme ho do té jedne bečky, a nechme ho tu v lese.“
Zabednovali ho a jeli pryč.

Janek dlouho v té bečce spal. Najednou se pro
budil, makal, kde je, a poznal, že je v bečce, ale nei
věděl, jak se do ní dostal a kde je. Cosi u bečky běhalo;
on hleděl tou děrou, co se pivo leje, a viděl v podskalí
moc vlků, co se k němu sběhli, nebo čuli člověčinu.
Jeden vlk strčil do díry ocas, a ospalý Janek myslil, že
už jest jeho hodinka smrti. Omotal si ocas kole ruky,
vlk se ulekl a utekl i s bečkou za druhými vlky, co se
rozutíkali a tím více se báli, čím více bečka za nimi
bubnovala. Konečně ta bečka udeřila na skálu a roz
třepla se. Janek vlka pustil, a ten co síly měl letěl.

Včil se viděl Janek v pustinách a v horách. Bloudil
těmi horami a potkal poustevníka. Poustevník mu po
vídá: „Ty zůstaň tady se mnou; já na třetí den umru -
pochovej mne: dobře ti zaplatím“

Janek u něho zůstal, a jak přišel třetí den, pou
stevník, maje zemříti, dal Jankovi hůl a povídal mu:
„Kam tou hůlkou zaměříš, hned tam budeš“ Dal mu
kabelku a pravil: „Co budeš chceť, do té kabelky
schováš.“ Dal mu čepičku a řekl: „Jak tu čepičku
dáš na hlavu, žádný tě nebude vidět.“ Potom pouste
vník umřel, a Janek ho pochoval.
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Vzal své věci, namlřil a pravil: „At jsem hned tam
v tom městě, kde je králi“ Hned tam byl a uslyšel, že
královna zedere každou noc dvanácterě střevíce a že jí
žádný vyzpytovat nemůže. Sbíhali se páni, že ji vyzpy
tají, a Janek šel též. Přišel do paláce, dal se u krále
ohlásit a když před něho přišel, pravil, že on chce krá
lovnu vyzpytovať. Král se ho ptal: „Kdo pak ty jsi?“
_. On odpověděl: „Ospalý Janekl“ — Král mu povídá:
„Jak pak ty mou královnu vyzpytnješ, když pořád spiš?
Jak jí nevyzpytuješ, budeš o krk kratší.“ Janek po
vídá, že ji vyzwtuje.

Jak přišel večer, královna si lehla do jedné svět—
nice na lůžko a Janek do druhé světnice, kudy ona měla
jít. Janek nespal; ale jak královna šla, dělal se, jako
by chrápal. Královna zažala svíčku a pálila mu na
nohách na podešvi, aby zvěděla, že tvrdo spí; ale Jan
se ani nehýbal. Královna byla nbezpečena, že spi, se—
brala dvanácteré nové střevíce a šla.

Janek vstal, vzal na sebe čepičku, zaměřil si hůl
kou a povídal: „A: jsem hned tam, kde je královna.“
Královna jak přišla k hoře, země se jí otevřela, a dva
draci přišli jí naproti, vzali ji na sebe a nesli ji ponad
olověnou horu. Janek praví: „At jsem hned tam, kde
je královna!“ a hned byl v olověné hoře. Ulomil si
tam ratolest na důkaz a uchránil ji do kabelky; ale jak
ji ulomil, zabřanělo to*), jak by zvonkem zazvonil.
Královna se lekla, ale jela zas dále. Janek namířil hůl
kou a pravil: „At jsem hned tam, kde je královna!“
a hned byl v cí něné hoře. On si zas ulomil ratolest
a schoval ji do kabelky; zas to zabřanělo, a královna

*) Zabřanělo to : zacinělo: zacinkaloto.



155

zhlednula, ale jela dále. Janek zase namířil hůlkou a
pravil: „At jsem hned tam, kde je královna!“ a hned
byl ve stříbrné hoře. Janek si zase ulomil ratolest
a strčil ji do kabelky. Jak jí nlomil, to zacinělo a krá
lovna zemdlela. Draci ale jeli s ni dále, až přijeli na
zelenou louku.

Tam jí přišlo mnoho čertů na protivo, a ti ji vzkří—
sili. Jak ji vzkřísili, dělali hostinu, a Janek ospalý byl
tam táž. Kuchaře nebylo toho dne doma. Janek si sedl
na jeho místo, ale že měl čepičku na hlavě, žádný ho
neviděl. Odkládali kuchařovi jídla, a Janek to snědl.
Všickni se tomu divili, že tam pořád kladou jídla a že
se všecko tratí. Nevěděli, co to divného, ale nic si
z toho nedělali. Jak bylo po hostině, čerti šli s krá
lovnou tancovat a tančili, až královna dvanácteré stře
více zedrala.

Jak jich zedrala, zas ji vzali ti dva draci na sebe
a odnesli ji až tam, kde se ji ta země otevřela. Janek
povídá: „Ať jsem hned tam, kde je královnal“ Ona již
šla po zemi a Janek za ní až domů. U paláce jí přede
šel, lehl si na své lůžko, a královna jdouc vedlé něho,
viděla, že spi, šla do své jizby a lehla si též.

Ráno se páni scházeli, a král se jich ptal, kdo z nich
královnu vyzpytoval. Žádný ji nevyzpytoval.

Poslal pro Janka ospalého, a ten povídá: „Milo
stivý králi, já jsem už královnu vyzpytoval a. vím, že na
zelené louce v pekle ty dvanácteré střevíce zedrala.“
Královna hned předstoupila, a Janek vytáhl z kabelky své
ratolest olověnou a pravil: „Královna jela na dvou
dracích do pekla horou olověnou, tam jsem nlomil tuto
ratolest, a královna se při tom lekla.“ — Král mu po
vidá: „To ti není nic na plat; tu olověnou ratolest jsi
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mohl dát udělat!“ —- Janek vytáhl z kabelky ratolest
cíněnou a pravil: „Potom jela královna horou cíně
nou, a tam jsem ulomil tuto ratolest; při tom královna
zbledla.“ -— Král pravil: „Já tomu nevěřím; i tu rato
lest jsi mohl sobě dát udělat.“ — Janek vytáhl ratolest
stříbrnou &pravil: „Potom jela královna horou stří
brnou, a když jsem ulomil tuto ratolest, královna ze
mdlela, až ji čerti vzkřísili.“ — Královna vidouc, že je
vyzraděna, zvolala: „At se hned země pode mnou oto
vřel“ a sama se propadla.

Ospalý Janek dostal půl království a po smrti krá
lově celé.

I06. 0 jednom pánovi, co chtěl zkusiť žebráky.

Byl jeden šlechticv Polsku, a tomu šlo všelicos
na uši o žebrácích. Kázal udělat hostinu a dal vědo
most po celém panství svém, aby z každé obce na ten
den k němu přišli chudí a žebráci. Též dal našít šat
obojího pohlaví, jak pro ženské tak pro mužské. Když
se sešli, dal všem jíst. Jak byli nasycení, tož mu děko
vali. On jim ale odpověděl: „Není na tom dost; kdo
dá jíst, má také přioděť a přišatiťg“ a hned na
pornčil, aby se všickni od prvního až do posledního
svlekli, napřed z mužských v jedné jizbě, a potom z žen
ských v jiné jizbě. Dal všem nové šaty, aby je oblekli,
a ty své staré šaty aby házeli na hromadu. Jedni s vděč
ností a s radostí se oblékali, ale jedni nijak nechtěli se
svlékati. Pán však přísně naporučil, a museli. Když to
bylo rovno a každý se svlekl ze starých šat &. nové
oblekl, jedni velice dobrému pánovi děkovali za to dobro
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diní, druzí pak by brzo byli klnuli. Museli však s osta
tními s Pánem Bohem odejít. Když odešli, pán dal všecky
ty šaty parati a co v nich zašito bylo na penězích, na
jednu hromádku klásti. Jak všecky ty šaty přešli, sčítal
peníze, co v nich byly zašity za latami. Potom čítal, co
ta hostina stojí a ty nové šaty, a ještě mu nadbyla ně
jaká. častka peněz. Někteří měli i několik dukátů za
latami, někteří něco stříbra. Čím víc lat měl který že
brak, tím víc tam bylo peněz.

I07. Libovnice kočky *).

Byli jedni rodiči a měli jenom jednu dceru, a ta
si vzala do zalíbení kočku. Rodičiměli svou dceru
rádi a nechali jí tu kočku. Kočka se měla dobře a velice
růstla; co lepšího kde dostala dcera, všeckojí
dala sjísť; sama pak vždycky sjedla, co bylo horšího,
nebo mřela hlad. Kočka s ní všady chodila; i když
šla do kostela, také s ní šla; ale když přišla na posvě
cené místo, nešla s ní, než ji čekala u parkanu, a jak
vyšla z kostela, zase s ní šla a začala se jí lichotiť.

Dcera vyrostla, a rodiči chtěli, aby se vydala;
ale ona nechtěla a povídala, že neví, co by ji rodiči tak
vzácného mohli udělat, aby toho mohla nechat, v čem
ma zalíbení. Oni jí udělali hostinu a povolali známé a
všecku rodinu (přízeň), aby ji z toho rozbírali, co
před sebe vzala, a aby jí toho ženicha namlouvali, co
by se vydala. Ona nechtěla.

Rodiči se rozhněvali a vyhnali ji z domu, že nechtí

*) Libovnice : milovnice.
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ani slyšet o ní, poněvadž se přiznala, že má zalíbení
v té kočce. Ona povídala, že radší bude chodit po p tan 1
(po žebrotě) a po světě, ale tu kočku že neopustí.

Sla do světa, a s tou kočkou chodila 12 roků. Nic
nevydělala, a tak ostala cela otrhana jak žebračka. Co
kde dostala dobrého, všecko ji dala sjíst, a sama radši
mřela hlad.

Jednoho dne povídala: „Kočinko moje, ja radši budu
mřít hlad, když jenom tebe zaopatřím; tak rada tě mám.“
Kočka ji odpověděla: „A ja tebe mám ještě radší? —
Děvečka se ulekla, že se ta kočka k ní tak ohlasila, a
plakala nad tím; ale již se jí nemohla nijak zbýt.

Navrátila se do svého domu. Rodiči již byli zemřeli,
a bratr její přejal dům. Ten ji domlouval, že proč tu
potvoru pořad nosi! Ale ta kočka jí šeptala do ucha:
„Pojďme pryč odtud, nebuďme tu; to není náš dobrý
přítel, on na tebe vodu svaří a cosi tobě vyvede
i mně.“ ——Ona ji odpověděla: „Oh, nic nam neudělá,
nic; dyťje to můj bratr.“ Kočka pravila: „Jenom pojďme
pryč! budeš vidět, že s nami bude zle; on je zlý, že ty
mne nosíš.“

A tak se stalo. Bratr hned šel do fary a oznámil
to panáčkům, že jeho sestra davno již kočku na zádech
nosí a v ní veliké zalíbení ma, že nechce žadného po
slechnout, a prosil velebného pana, aby byl tak dobrý a
ráčil ji vzít před sebe, nebo to že jest pro něj veliký
zármutek; jenom co by chtěla poslechnout a té kočky
zanechat, potom že ji rad bude ve svém domě trpět. Ve
lebný pan ji hned k sobě předvolal, a bratr ji tam do
vedl. Kočka byla všady s ní, a nikde bez ní nemohla
být. Jak přišli do fary, kočka hned vyskočila z bře—
mena (z nůšky) a sedla si na kraj pece. Odtud hrozila
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dlapkou děvečce, aby nic nepravila. Panáček ji rozbíral,
že co si před sebe vzala, že má v takovém špatném zví
řeti svoje zalíbení? Pravil jí, že Bůh všemohoucí pro ni
všecko zlé trpěl, a všecku krev pro ni vycedil, a nej
posledy že si dal bok otevříti kopím, aby se měla kde
v čas pokušení skrýti —- —- a tak jí napomínal pěkně,
aby se raději chytla Boha a tu potvoru aby zanechala,
která pro ní nic netrpěla, ani že jí nic dobrého nemůže
sloužit, co by jí bylo k duše spasení, že ještě ona ji
musí nosit a dobře chovat, a pravil jí, aby tím Pána
Boha neurážela. Potom se jí ptal: „Milá osobo, povčz
mi pravdu, kolik roků ty již tu kočku nosíš.“ Děvečka
se zas stranou podívala na kočku, a ta jí zas dlapkou
hrozila, aby nepovídala. Panáček jí domlouval, aby mu
pověděla, že jí uloží pokání a že může ještě být šťa
stná před Pánem Bohem. Ona pravila: „Velebný pane,
ráda bych vám řekla, ale podívejte se, jak mi ta kočka
hrozíl“ — On jí povídal: „Neměj strachu žádného: což
pak ti ta kočka může udělat?“ Ona odpověděla, že již
12 roků ji nosí a že by se jí ráda zbyla, ale že se
bojí, že jen dotud živa bude. —Panáček jí nařídil: „Včil
musíš 12 roků pokání činit.“ — Děvečka svolila; ale jak
svolila, ta kočka skočila a pece na ní, do každé přední
dlapky jí chytila jedno oko, vytrhla jí obě najednou a
břinknula sebou do okna a zaňamčila: „Už jsem se ti
odsloužila za to tvoje nošeníl“ Všickni viděli, že se
v roztřepaném okně udělal z kočky černý velký pták,
který vyletěl; a. to byl zlý duch. Děvečka se vyzpovídalaa
a dokud ještě byla živa, chodila slepá po ptaní a to po—
kání činila. Potom zemřela, a tak byla štastna. Na
Badhošti zazněl zvonec -—pohádce té už je
konec!
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I08. Hloupá žena.

Byl bohatý sedlak a měl ženu trochu hloupou. Nebyl
s ní dlouho živ, a když umřel, zůstalo jí všecko to ho
hatství. Ona plakala velice za ním, až za ním ten svůj
malý rozum ještě více ztratila.

Zatím se zas obral jeden sedlak a vzal si ji. Myslil:
„Třeba nemá. moc rozumu, ale má moc peněz a dům,
tož si ji vezme.“ Vzal si ji a byli spolem dlouho. Měli
spolem jednoho syna, ale ten jim brzy umřel, a byli
zase sami.

Jednoho dne se stalo, že ten její muž jel do lesa.
Žena byla sama doma, a přišel tam pocestný prosit. Ona
se naň podívá a praví: Příteli, kde jste se vy to vzal?“ —
Pocestný se na ni podíval a viděl, že je hloupá. I řekl
jí: „Ja jsem spadl s nebe!“ — Ona mu povídala: „Vy
jste byl v nebi? 00 pak jste sem přišel dělat?“ — Po
cestný pravil: „Přišel jsem se podívat na vás!“ —-Ona
se ho ptala: „Prosim vas, vidělli jste tam toho mojlho
nebožtíka muže? Už je tomu tři roky, jak umřel.“ ——
On jl odpověděl: „Viděl jsem ho tam, viděll“ -— Ona
povida: „A co pak tam dělá?“ -— Pocestný: „No, nic
tam nedělá: ty šaty, co měl, již na něm zhnily, a včil
je celý nahý.“ —-Ona: „A co tam jí?“ — Pocestný: „Nic
tam nejí, nemá. co; jen pořad chodí nahý po louce.“ —
Ona: „Prosim vas, půjdeteli tam ještě do toho nebe?“ —
Pocestný: „Toť půjdu.“ -—Ona: „Kdybyste byl tak dobrý,
ja bych mu tam něco poslala; vzalli byste mu to? Po
raďte mi, co bych mu tam poslala.“ -——Pocestný: „Po
šlete mu šaty, něco stravy a peněz.“ —- Žena sebrala
5 liber masla, dvě hrady sýra, dva pecoy chleba, dvě
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čtvrtky kaše pohanské, 40 kusů dukátů, lajhik, hrunclék,
jančary, nohavice, košili a klobouk. Pocestný to od ní
přijal, odešel s tim a pravil, že mu to všecko donese.

Na večer přišel její manžel z lesa, a ona mu po
vida: „Mužíčku můj, přišel tu člověk z nebe a přinesl
mně pozdraven! od mojiho nebožtíka muže; všecko mi
povídal, že tam má bídu, že je celý nahý a že nic nejí.“
Manžel jí pravil: „O ty hloupá, již tě zas kdosi přišel
ocikanit; ještě jsi mohla svému nebožtíkovi muži něco
poslatl“ —Žena zvolala s radostí: „Oh, poslala ja jsem
mu, mužíčku můj, poslala! “ — Muž: „A co paks mu po—
slala?“ —Žena: „Poslala jsem mu celé šaty, dva pecny
chleba. 5 liber masla, dvě hrudy sýra, něco pohanské
kaše a 40 kusů dukátů.“

Muž se rozhněval, vzal tatar') a ženu začal bít.
Bylt na ni zlý velice. Ostatni dukaty, co ještě měl, si
sčítal a povídal ženě, že mu mohla raději dat jiné pe
nize, a ne ty nejpěknější: dukáty. Ona mu však odpo
věděla, že v nebi má být to nejpěknější. Sčítané dukaty
ukládal do latky **). Žena viděla, že dava cosi do latky
a ptala se ho: „Mužíčkm co to tam davaš do té latky ?“ —
On jí odpověděl: „Ticho, nedivej se tam, to jsou bo
baky***)l Ja jich dám do komory, a ty tam nesmíš
chodit se dívat, pokud tam budou.“ — Ona se ho ptala:
„Proč jich tam davašP' — On jí řekl: „Ty budou pro
příhodul“

Bobaky zatím zůstaly v komoře. Muž zase odejel

*) Tatar : karbač (karabáč), žíla kožená.,býkovina.
**)Latka : mléčnik,hrnec,: dvounohý smetanik.

***) B ob ak :: b ub ak : strašidlo. V okolí Rožnovském
říká. se také dukátům bobak y. 0 bohatém domě se říká:
Tam jsou ještě bobaky.

Kulda. n. 1 1
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skoro ráno do lesa a nepřijel až po poledni. Před pole
dnem jel hrnčíř s hrnci na trh a stavil se tam k té
selce, aby se mu dala. něčeho napít. Ona mn povídala:
„Příteli, jsteli vy ten Příhoda?“ — Hrnčíř viděl, že
je hloupá, s pravil: „Jsem já to, jsem ten Příbodal“ —
Ona. povídá: „No, tak jsem ráda, že jsem již na vás
dočkala. Můj muž schoval pro vás bobáky, & já tam ne
smím do komory jít, pokud ony tam jsou; pojďte si jich
sebrat, co bych já mohla do té komory chodit.“

Hrnčíř s radostí pOpadl latkn s dukáty, vysypál je
do měchá, vzal na rameno a šel pryč z komory řka:
„Tetko, za ty bobáky si vemte ty hrnce všecky.“ Hned
jí jich složil s vozs dolů, sedláka vrátil nazpátek & sám
se sebral s penězi a šel na trh do toho místa, kam byl
vypravený s těmi hrnci. Povídá si: „Kdyby mne jenom
nedohnál ten její muž; to bych já si něčeho nakoupil &
ještě bych měl veliké bohatstvíl“

Žena ty hrnce uložila do komory, kde prvé ty bo
háky byly. Už se jí tam nemohly vejít do té komory, tož
jich rozvěsilá po plotě, po dřínkách *) a po kolích. —
Muž jede z lesa s pacholkem a vidí po plotech hrnce
rozvěšeny. Povídá pacholkovi: „Hleď, hleď, co to naše
matka zase blázní — co má hrnců po plotech: zas kýhosi
šlaká vyvedlál“ — Přišel domů & pravil: „Ženo, co ty
blázníš?“ — Oná povídá: „I jdi, to ten Příhoda mi
dal darmo ty hrnce, co ty bobáky jsi mn nechal v ko
moře; on si ty bobáky již vzal—ták jsem ráda, že již
smím chodit do té naší komory — a ty hrnce všecky mi
za ně dáL“

*) Dřínkát plot dřínčený; jest to zlátěk jako šin
del úzkých zrobený plot.
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Sedlak si začal vlasy trhat s hlavy, že pozbyl nej
větší svoje jmění, v čem měl největší zalíbení. Povídá.:
„Kam ten člověk šeIP“ — Žena mu povídala, v kterou
stranu šel, a sedlak sedl na koně a letěl za ním. Že
pak ho neznal, tož si obmýšlel přece, jak by on ho
mohl chytit! -—Když přijel do lesa, ten hrnčíř tam byl,
a sedlak již ho dohaněl. Hrnčíř honem chytil velikou
žabu a přikryl ji čepkou. Sedlak k němu přijel a ptal
se ho, jestli nezna hrnčíře, co jezdí s hrnci na trh. On
mu povídá.: „Proč se naň ptate? snad vám něco ne
ukradIP“ —- Sedlák: „Neukradl sice, ale ma žena dala
mu hromadu dukatů, a on mi s nimi ušel, a ja ho ne—
znám.“ — Hrnčíř: „Dočkejte a půjčte mi toho vašeho
koně; ja ho dobře znám a budu ho hledat na tom trhu;
až ho najdu, přivedu vám ho. Vy zatím zůstaňte tu
sedět a držte mi tu čepku, tak jak leží; neodkrývejte
mi ji, mám pod ní pěkného ptáka.“

Sedlak si sedl, držel čepku, a hrnčíř si vyskočil
na koně i s měchem s dukaty a letěl pryč i s koněm.

Sedlak pořad čekal, a dlouho čekal, skoroli ten
člověkpřijde a hrnčíře mu dovede, ale pořád ho ne
bylo. On si povídá: „Co pak to má za ptaka?“ Po
maloučky strká. ruku pod čepku a chytil dobře ptaka;
vytahl ho, aby se naň podíval, a vida žabu velikou, ple
štil jí o zem a povídal: „No ja jsem teprv staré ho
vado; moje žena je hloupá., ale ja jsem ještě víc hloupý;
to byl jistě ten šelma zloděj sám, a ja jsem mu ještě
i svého koně přidal a žábu stražil kolik hodin. Co včil
mám dělat? Ženu nemohu bít: ja bych ještě více bití
zasloužil jak ona; neboť mám ještě menší rozum. Rano,
jak vstanu, zavedu ji do lesa, dam ji na dva dni jídla
a ztratím ji tam někde daleko, co by nenašla cesty domů,“

11*
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Ať si jde kam chce, ona by mne připravila o celou ma
jetnost.“

Rano, jak vstali, šli do lesa spolem. Ona se ho
ptala, co tam budou dělat. — Ou jl povídal: „Co se
nám nahodil“

Jak přišli kus do lesa, ona našla opasek řeznický
a povídala: „Hle, muži, co je to? To myslím jest z čehosi
kužel“ — On jí povídal: „Myslím, to bude kůže z vel—
bloudal“ —-JI však v opasku peníze zaškrhotaly,
a proto pravila: „Ale, muži, jsou v té kůži peníze.“ —
On pohleduul, a bylo tam pět set.— Povídá. si: „No to
je dobrá zpráva; ale co včil udělat? Jak se ten řezník
vratí pro ten opasek, ona se mu pochvalí, že jsme
ho našli.“

Byla tam v tom lese louka a na té louce kopky
sena uloženy. On povida: „Ženo, pojď, včil budeme mít
svadbul“ Muž vzal kyjanku a honil ženu do kola té
kepky a lítal za ní, chytal ji a povídal, že to je ta
svadba.

Za chvíli se navrátil řezník a ptal se, jestli nenašli
jeho opasek. Ona mu hned povida: „O, našla jsem je.,
našla, hned před naší svadbou.“ Ou ji povida: „Ty
hloupá babo, nedělej si ze mne blazna; šlak ví, kdys
ty měla svadbu, nebo včil již nemáš ani jediného zubu.“
Řezník mrzutý odešel, a jim zůstal opasek.

Zachodili ještě dale do lesa, a muž ji tam od—
běhl a ztratil. Peníze sebral a šel domů.

Ona již tam byla pět dní. V tom čase přišel její
kmotr do lesa a přinesl velikou latku peněz — samých
dukatů, vykopal pod jedlí třívrchovou*) jamu, tu

") Jedle třívrchova : co má tři konary čili haluze.
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latku strčil do ní a přikryl břilou; potom dal drn na
vrch, aby žádný nepoznal, co je tam. Ona to viděla,
ale nešla k němu.

Kmochaček odešel brzy, a její muž tam na pátý
den přišel se podívat na svou ženu, jeli ještě živa a co
tam děla.

Našel ji, ona k němu hned běžela po předku a. ví
tala ho: „Vítej, můj manžele, již jsem se moc po lese
nahloudila a tebe nahledala. Chvála Bohu, že jsme se
sešli. Pojď, mužíčku, pojď; naš kmochaček si schoval
latku peněz, seber mu jich!“

Muž šel a sebral jich. Povídá: „Už je dobře, už
mám zas všecky peníze, co jsem pozbyl; ale jak to včil
vypadne? Jak přijde naš kmotr, ona mu poví, že jsme
jich vzali. Jak pak bych ja to zmndroval?“

Když přišli domů, on ji povídá.: „Bude potopa
světa; všeci se utopíme; já. tě schovám do kamen, abysi
se neutopila, ajá. vylezn na střechu. Kdybys ty tam vy
lezla, spadla bys dolů; musíš tedy sedět v kamnech.“
Ona tam hned ráda vlezla, muž udělal v kamnech na
vrchu díru a kamna z kuchyně dobře zacpal. Potom vzal
putnu vody a lel s vrchn do těch kamen na ni. Ona
křičela, že se tam již utopí. Saze se všecky z kamen
na ni splachaly, a byla černá. jak uhlíř. Na druhý den
ji muž pustil z těch kamen, ona vylezla cela domatlana.
Povídá. jí: „Pojď, ženičko, už se voda ztratila.“ — Ona
povida: „Šak jsem již myslila, že se ntopfm.“ On ji nmyl
a převlekl do čistých šat.

Kmochacek tam přišel a byl velice smutný. Ona se
ho pta: „Co jste tak smutný, kmochačkuP“ — On ji od
povídá: „Dyť vy mně z toho nepomůžetel“ — Ona mu
pravila: „Může být, že bych vám něco pomohla; myslim,
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že vám kdosi ukradl peníze?“ — Kmochaček povida:
„Ukradll“ — Ona hned praví: „Můj muž jich vzali“ —
Kmochaček se jí pta: „A kdy pak ?“ — Ona praví: „Hned
před potopou světa!“ — Kmochaček mrzutě ji kazal:
„Ještě ze mne blazna dělatel“ pleštil dveřmi a víc tam
nešel. Sedlákovi zas peníze zůstaly.

I09. Pastýř.

V jakési obci udělali hromadu a radili se, jak by
méně utratili. Usnesli se, aby celá. obec chodila z po
řadky k jednomu sousedovi jíst.

Prvního dne pořadka padla na pastýře. Ten měljednu
krávu, tu hned zabil; co měl několik měřic zboží*),
zemlel a pokrmů navařil. Potom přišla celá obec k pa
stýřovi, jedli, až všecko snědli, a přece ještě se nenajedli.

Tož zas udělali hromadu a usnesli se, aby se raději
každý sám choval**), poněvadž se u pastýře nenajedli.
Ale pastýř nebyl s tím spokojen a povídal, aby mu na
hradili, proto že pro ně krávu zabil a zboží zmarnil.
Ale oni mu nechtěli nahradit. Ubobý pastýř neměl nic
než kůži s té krávy. Tož tu kůži sešil. věděl o sršních,
vsypal jich do té kůže a zašil. Připravil si to na záda
a šel do světa svého štěstí hledat.

Přišel k jednomu sedlákovi a prosil o nocleh. Tam
byla jenom selka doma, pekla vdolky a nechtěla mu dať
nocleha. Ale on velice prosil, že třeba pod lavicí bude
ležet. Když se ho nemohla zbýt, povolila mu. On si po

*) Zboží—rozuměj: obilí.
**)Chovati se.—.stravovati se.
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ložil kůži pod lavici, lehl si k ní a díval se, jak selka
vdolky a baby*) do almary**) schovala; potom při
nesla upečenou hus a strčila ji do trouby; pak přinesla
džbán s vínem a dala ho pod lože. Za chvíli přišel ja
kýsi pan, jehož selka uctiti chtěla, aby její muž nevěděl;
a již mu počala vdolky snášet — v tom kdosi na dvéře bouři.

Mila selka sebou trhla, toho pana zavřela v siui
do staré almary a vol nevol otevřela. Byl to její muž,
který se před tím na cestu vydal, ale včil nenadále, o
mnoho spíše se vrátil, než ho byla žena čekala. Žena se
mrzela a bručela: „Zlí duchovéli tě v noci nosí? Ty se
vždycky kamsi vypravíš &.potom přilezeš v noci druhé
hodit.“ —-—Mužnedbal na její mrzutost a pravil: „Ženo,
já. jsem hladný, dej mi něco jist.“ —Žena odpověděla:
„Nemam nic nachystáno“ -—Muž: „A což to máš pod
tou lavicí?“ — Žena: „To je jakýsi člověk, který mne
o nocleh žádal“ Potom se sebrala a šla spat.

Muž: „Ty, z pod té lavice, pojď sem!“ — Pastýř
vylezl z pod té lavice & prosil sedláka, aby ho nevyha
něl. — Sedlák: „Můžeš tu být přes noc, ale pověz mi,
co to nosiš?“ — Pastýř: „Já. nosím prorokyi“ ——Sedlák:
„ProrokyP Tož mi pověz, co proroci znamenají?“ —Pa
stýř položil kůži na stůl, bouchl po ní kyjem, sršně
v koži hučely, a on přiložil ucho & poslouchal. Potom
povídal: „Proroci znamenají, že v almaře jsou napečené
vdolky 3 baby.“ — „To není pravda,“ pravil sedlák, „to
u mne nikdy nebývalo.“ — Pastýř zase poslouchal a řekl:
„Jinač není, tak musí být, tak proroci znamenají.“

*) Baba :bábuvka: velikakulatá buchta.
**) Almara, lépe: armara od latinskéhoarma, skříně,

kde se zbraň (arma) schovávala;schranice, stojatá.
truhla, police zamknutá.
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Tož sedlák šel a přinesl z almary vdolky a baby,
a zas se tázal: „Co ještě proroci znamenají?“ — Pastýř
zas bouchl po kůži kyjem, sršně hučely, on přiložil ucho
&.poslouchal; pak řekl: ,Proroci znamenají, že jev troubě
upečená bus.“ — „To není pravda,“ pravil sedlák, „to
u mne nebývalo.“ — Pastýř: „Jináč neni, tak musí být,
tak proroci znamenají.“

Sedlák šel, přinesl z trouby upečenou hus a opět
se ptal: „Co pak ještě proroci znamenají?“ — Pastýř
zas bouchnul kyjem po kůži, sršně bzučely, on přiložil
ucho, poslouchal a potom pravil: „Proroci znamenají, že
je pod ložem džbán s vínem.“ — Sedlák povídá: „To není
pravda, to u mne nebývalol“ ——Pastýř: „Jináč není, tak
musí být, tak proroci znamenají.“ Sedlák šel pod lože
a přinesl džbán vlna.

Potom si oba ke stolu sedli, ajedli ipili, co srdce
ráčilo. Při jídle pravil sedlák: „Ale příteli, co chcete za
ty proroky ?“ — Pastýř: „Oh, ty já nemohu prodat, to je
moje živnost.“ — Sedlák: „No já vám dám 200 zla
tých.“ — Pastýř: „Nedám jich; peníze bych utratil, a ze
svých proroků se vždycky dobře živím.“ — Sedlák: „Tož
vám dám 500 zlatýchl“ -—Pastýř: „No víte co: prodám
vám jich; ale prosím vás: přidejte mi tu starou almaru
v síni.“ — „Tu si můžete vzít, šak mi to tam zavadil“

Skoro ráno prosil pastýř sedláka, aby mu půjčil ně
jaký trakač. Sedlák mu dal staré trakačisko, pastýř na
ložil starou almaru a jel pryč. Jak přijel na most, pra
štil trakačem a pravil: „Už jsem se tě, almaro rozvrzaná,
dost navezl; nestojtš mi za to, abych se s tebou až domů
vlekl; tu v té vodě tě pochovám.“ —Z té almary volá:
„Neházej mne do vody, dám ti 500 zlatýchl“ — Pastýř:
„Ty bys mne ošidil, já ti nevěřím; co jsem se tě navezl,
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to bych měl ;“ a už almaru strkal s trakače dolů. Ale ten
v té almaře co nejvíc mohl prosil: „Neházej mne do
vody: mám peníze při sobě, hned ti jich odpočítáml“ —
Pastýř almaru otevřel, pán vylezl, peníze mu odpočítal,
pastýř je shrábnul, almaru hodil do vody a rozešel se
s pánem v dobrotě. Tak už měl 1000 zlatých.

Přijda domů, koupil si krávu, a dobře se měl. Sou
sedům to bylo divno, kde pastýř peníze nabral. Vykou
šeli na jeho dětech, a děti pravily: „Náš tatulka
prodal kůži : krávy.“ Tito to oznámili fojtovi, fojt udělal
hromadu, předvolal pastýře a tázaí se ho: „Kde jsi na
bral peníze na krávu?“ — Pastýř povídal: „Když jste
mi nechtěli nahradit, šel jsem stou koží na trh a utržil
jsem za ní 500 zlatých,“

Milí sousedí se uradili, poněvadž pastýř tolké pec
níze za kůži utržil, aby všecky své krávy pozabíjeli &
kůže na trhu prodali, že si potom raz tolik*) krav
koupiti mohou a ještě jim peníze ostanou. Hned krávy
zabíjeli, maso sjedli a kůže donesli na trh.

Ale tam sotva za ně po pěti zlatých dostali. Proto
se velice na pastýře zlobili, že jich podvedl a o krávy
připravil; a radili se, jak se mají na něm pomstíti.

Pastýř měl na podsíuku věderko: to věderko v noci
naplnili kravinci a postavili mu ho na prah; jak on ráno
dveří otevře, že se to na něho svalí. Ale pastýř ráno
pomalu dveří otvíral, bečičku s neřádem zachytil a ne
malo se podivil, když viděl, že jest plna čerstvých, říd
kých kravinců. Hned hádal, že mu to na potupu sousedi
učinili:, aie pomyslil si: I to k mojímu dobrému být může.

*) Raz tolikzjednou tolik.
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Hned bečiěku po vrchu očistil, dobře zabeduil, na trakač
uložil a zas jel do světa svého štěstí hledat.

Na soumraku přijel do jakéhosi města, šel do ku
peckého skladu a prosil, aby mu to věderko přes noc
.echovali. Což tam kupcovi na tom záleželo! — povolil mu.

Skoro ráno stál pastýř již přede dveřmi a jakmile
kupčík dveří od skladu otevřel, prosil ho, aby mu to
věderko vydal. Kupčík mu ochotně věderko vyvalil. Stálo
tam však množství takových věderek, a kupec vyvalil mu
jiné. Pastýř si ho naložil a jel dále.

Když ujel kus cesty, _zdálo se mu, že to věderko
jest o mnoho těžší, nežli včera bylo. I pomyslil si: „Co
pak se to stalo? Či snad jsem dnes slabší?“ Zůstal stát,
odbednil věderko a spatřil, že bylo plné peněz. Pomyslil
si: „Inu, toť se mi podařilo; kravince obrátily se mně
v samé peníze!“ Rychle věderko zabednil a jel kratší
cestou domů. Doma bečičku zase rozbeduil a koupil si
ještě dvě krávy, dětem zjednal nové šaty a třikrát denně
maso jídal.

Zas to bylo sousedům divno, že pastýř má již tři
krávy a že třikrát denně maso jídá krom pátek. Před
nesli to fojtovi. Fojt udělal hromadu, předvolal pastýře a
tázal se ho: „Kde jsi nabral peníze na ty dvě krávy ?“ —
Pastýř odpověděl: „Inu, milí sousedi, vy jste se na mně
pomstít chtěli, když jste mi do bečky kraviuců a neřádu
nadělali; ale já jsem bečku naložil na trakač, jel jsem
do města a tam jsem za to pěkně peníze utržil.“

Jak ušel pastýř z hromady, sousedi pravili: „Může
být, že tomu tak je; v tom městě ledaco se dobře platí.“
Potom se usnesli, aby všeci kravince a neřád do beček
schovávali, že s tím na trh pojedou.

Jak měli bečky plné, naložili je na vozy a jeli s tím
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na trh. Když přijeli na město, vyložili svůj tovar. Lide
přišli k jednomu a ptali se: „00 prodáváte?“ —První
pravil: „Neřádl“ — Jdou k druhému a ptají se: „00
prodáváte?“ -—„Neřádl“ byla odpověď. Ptají se třetího,
čtvrtého, pátého — pořád jen samý neřád. — Lidé re
ptali: „To musejí být hrubiáni,“ šli pro úřadní sluhy, a
ti jich hned všecky vyhnali z města ven.

Sedláci se hanbili, zlořečili na pastýře, že jich už
po druhé podvedl, a jak přijeli domů, fojt zas udělal
hromadu a radili se, jak se mají pastýřovi pomstíti. Jedni
pravili, aby z desek bednu shlobili, pastýře do ní str
čili a na vodu pustili; někteří aby stáli na mostě: pakli
zatonutý nebude, aby na bednu velký kámen shodili.

Tak se stalo. Bednu shlobili, pastýře chytili, do
bedny ho strčili a na vodu pustili. Bedna s ním po řece
ujela, a sousedi se za ním dlouho dívali, až ho z očí
ztratili.

Pastýř seděl v bedně a co hrdla měl křičel: „Já
nebudu fojtem! Já nebudu fojtem!“ — Na břehu pásl
volař voly; ten jak slyšel člověka z bedny volat: „Já
nebudu fojteml“ ptal se ho: „Proč nechceš být fojtem?
dyt je fojtem dobře být!“ — Pastýř odpověděl: „Inn.
bratře, chcešli být fojtem. pojď. sedni sem- do té bedny
a volej: „Já budu fojteml“ -—Hen ti na mostě hned tě
udělají fojtem.“

Volař přitáhl bednu k břehu, pastýř vyskočil z ní,
a volař skočil do ní a křičel. co měl hrdla: „Já budu
fojteml“ — Pastýř zahnal si čtyry voly domů.

Sousedi šli po vodě dolů, aby viděli, co dělá pastýř.
Když se k bedně přiblížili. slyšeli volat: „Já budu foj—
teml“ ——Tisi povídali: „Bratři, na mou kuší, on praví,
že bude fojtem! No, to bychom si pomohli; honem naň
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kameni bezejmel“ —Tož naň kamení házeli, ctižádosti—
vého volaka utopili a šli domů.

Sousedi, jak obešli svoje louky, přišli do dědiny;
a jak šli vedlé pastýřovy chalupy, viděli, že se mu na
zahradě čtvero volů pase, a pastýř, kterého za utopenébo
měli, seděl si pěkně při nich.

Zas to fojtovi oznamili. Fojt udělal hromadu, obe
slal pastýře a tazal se ho: „Kde pak jsi vzal ty čtyry
voly ?“ — Pastýř odpověděl: „Inu, míli sousedi, tam pod
vodou, jak jste na mne to kamení házeli a mne utopit
chtěli, je krásná zelena louka, a na ni se veliké _množ
ství volů pase. Ja jsem zajal čtyry voly a hnal domů.
Vy jste myslili mne utopit, a zatím mi tam Pán Bůh
požehnal.“

Jak pastýř ušel z hromady, pravili sousedi: „Bratři,
může být, že je to pravda; ono jest všelico pod vodou;
pojďme tam, a též si voly přiženeme.“ Fojt pravil: „Ale
víte co, sousedi, ja jsem první osoba v obci, ja po předku
půjdu si vybírat; a jestli jich tam bude dost, budu na
vas volat.“ —Tož šli. Jak přišli na to místo, kde nevě
domky volaka utopili, fojt skočil do vody, padl tam na
jakýsi kůl a křičel: „Bolf, holíl“ — Ostatni co stáli na
břehu, rozuměli, že křičí: „Voli, volil“ a hned tam
všickni za ním poskakali a s ním se potOpili. Tak byla
potrestána jejich nespravedlnost a mstivost.

IIO. Moudrý starosta.

Byl jeden kupec svobodný a nabožný. Když mu ro
dičové umřeli, oženil se a vzal si chudobnou ale velice
nábožnou ženskou. Vyučil ji kupectví, aby uměla proda
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vat, když on do světa odjede. Ona byla ochotna a ctnostna,
tak že ji lidé tuze měli rádi.

Jedenkrát všickni kupci ztoho města jeli na tovar,
a on též s nimi. Když odjížděl, naporučil ji, jak má
dům řídit.

Jak přišli na prvni nocleh, večeřeli všickni pohro
madě a povídali si: „Co pak naše ženy dělají?“ — Jeden
z nich, kterýž byl lehkomyslný, řekl: „Maji se líp nežli
my; nejsmeli my doma, maji jiných. známých, s nimiž
sobě hoví a volí.“ — Ten nábožný povídá: „Nemluv to;
moje žena jistě není taková!“ -— Jeden zase povídal:
„Jaké jsou naše ženy, taká jest i tvoje; co sadiš, že ji
podvedn'P“ ——Nábožný kupec pravil: „Já ti všecko svoje
jmění podsadim — má žena jest věrná.“

Založili se oba dva o všecko svoje jmění, upsali to
a svědci to potvrdili.

Ten kupec, co se s ním založil, hned sedl na koně,
koupil drahý pás a prsten a jel zpátky do toho města.
Jak do města přijel, šel k té knpcové do skladu, licho
til ji všelijak a chtěl ji darovat ten pás a prsten. Kup
cová vzala pometlo a vyhnala ho s hanbou ven.

Zahanbený svůdce šel do hospody a radil se ho
spodského, jak by mu v té věci pomohl, že mu dobře
zaplati. Hospodský povídá: „O, vy té ženské nepodve
dete; aleje tam chudobná žena, co ji obklizi: tu musite
prosit, aby vám napomocna byla.“

On tedy k té ženě šel, daroval ji několik dukátů
& navedl ji, aby mu pověděla, jestli má na těle nějaké
znameni, aby její pás ukradla a jemu dala. Stará žena
hned byla ochotna, připravila knpcové koupel a pobizela
ji, aby se koupala. Kupcová do toho koupele vešla,
a žena ji dobře prohlídla. Kupcova měla pod kolenem
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černou malinu a na stehně červenou latku. Jeji pas ukra
dla a jemu dala.

Kupčík hned jel zase ke svým známým a povídal
nábožnému kupcovi: „Tvá žena je jako jiná; tut máš
na důkaz pas a prsten její“ -— Nábožný kupec pravil:
„O milý brachu, tys to mohl ukrást neb jinak dostat!“ —
Kupčík: „Když není na tom dost, povím ti, jaké má na
sobě znamení; pod kolenem ma černou malinu a na stehně
červenou latku.“

Když to nábožný kupčík uslyšel, velice se zarmoutil.
K tomu ještě pozbyl všecko jmění. I sebral se a šel domů.

Jak přišel domů, plakal hořce; ale ženě nepověděl,
proč pláče; jenom povídal: „Pojď pryč!“ - Ona se ho
ptala: „A proč?“ ——_On jí odpověděl: „Jenom pojď,
já jsem pozbyl všeckol“ — Co měl při sobě peněz, jí
dal polovici a. sám si nechal druhou polovici, & šli je
dnou cestou. Když přišli na rozcestí, rozloučili se a
plakali oba, že se do smrti nesejdou.

Ona šla celý den, až přišla na noc do hor, a blou
dila nevědouc, kam jít. Potom uhledla světlo; za tím
šla, až přišla k chaloupce, v kteréž byli poustevníci. Ona
jich prosila, aby ji vpustili a přenocovali. Oni ji vpustili,
& ona jim vypravovala, že její muž odjel na tovar, na
třetí den že přijel domů a jí pověděl, že musí jít pryč,
proto že všecko jmění pozbyl, tak že včil neví, kam se
má.ubohá obratit. Jeden poustevník se jí tázal, umíli psat.
Ona praví, že umí. On jí řekl: „V jednom městě nemají
starosty; dočkej tu: my ti koupíme mužské šaty, ty je
oblečeš, hlavu si ostříháš a budeš se o tu službu hlásit.“

Stalo se; ona přišla přestrojena do toho města.
Všem se líbila, přijali ji za starostu a všecko jí odvedli;
ale žádný nevěděl, že je ženská.
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Byla již dlouhý čas starostou; tu jedenkrát přišel.
na to město nepřítel a obtahl ho. Lidé se polekali ve—
lice. Starosta praví: „Dvanácte hodných měšťanů půjde
se mnou o milost prosit.“ — Šli a po třikráte prosili;
ale nepřítel nechtěl městu milost dať. Starosta klekl
před vojenským vůdcem na kolena a prosil, aby město
zachránil a raději jej samého aby zavraždil. Prosba ta
pohnula vůdcem tak, že městu milost dal a s vojskem
svým v pokoji odešel. Mělili starostu ve městě před
tím rádi, od té doby ho měli ještě mnohem radší.

Po nějakém čase přihodilo se v jednom městě, že
kupec potřeboval peníze. Půjčoval jich od jednoho bo
hatého žida. Ten žid mu jich nechtěl půjčit, poněvadž
jej kupec vždycky tupíval. Ale včil ho kupec velice
prosil. Žid mu povídal: „Půjčím ti ty peníze, ale pod
tou výminkou: nebudouli na ten a ten čas, daš sobě
z boku jednu libru masa vyřezat“ — Kupec byl jistý,
že do toho času peníze bude mít, a zavázal se tak ži
dovi. Žid tu smlouvu hned dal upsati.

Zatím pak, aby se na tom kupcovi pomstil, poslal
listy na moře, aby tam jeho koráby byly zastaveny.
Kupec s toužebností očekával svých korabů, neboť již
měl za pět dní židovi peníze vratit.

Jak ten čas došel, žid zavolal kupce, aby mu ty
peníze vratil. Kupec prosil, aby mu posečkal, ale žid
nechtěl, jen aby si dal maso z boku vyřezat.

Šli na soud. Kupec mu veliké úroky sliboval, ale
žid nechtěl jenom jednu libru masa z jeho boku. Před
stavení prosili žida, aby kupcovi života nebral, ale žid
na svém stal. Potom židovi nasoudili, že musí měsíc
čekat, až by se mu právo k tomu načisto přisoudila.
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Zatím hned po všech představených rozeslali listy o radu,
jak tu věc maji rozsoudit.

Ten list přišel také až do toho města, co v něm
ta kupcova byla starostou. Hned zkazala, že na jistý
den tam přijede a věc tu rozsoudí.

Když tam jela, na cestě se jí náhle rozstonal a
umřel pacholek. Ona ho v jednom místě složila a jela
sama dale. Jak přijela na jedno pole, viděla mužského
rozvažet hnůj a hned poznala, že to jest její manžel.
Bylo jí ho velice líto. Volala naň, aby k ní přišel. On
jí nepoznal. Tazala se ho, mocli ma na den. On poví
dal: „Čtyry grošel“ — Potom mu pravila, jestli by
k ní šel za kočího? On s radostí svolil. Ona mu hned
koupila nové šaty a dobře ho chovala.

Jak do toho města přijela, hned se všecko pravo
shromáždilo, a předvolali kupce i žida. Ti přišli a cizí
pan starosta se tazal žida, jak to bylo. Žid povídal,
co se přihodilo a npsalo. Starosta, jak žida vyposlou
chal, pravil: „Žida, ty máš právo na své straně; ale víš
co, ty musíš to maso z kupcova boku sam řezat a musíš,
jak upsano jest, jednu libru masa“vyřezat; nesmí to být
.o nic víc ani míň; a krev též nesmí téci, nebo o té
nestojí nic psano; pakli toho nedovedeš, o hrdlo přijdeš“

Všickni přistojící páni rozsudek ten za pravý uznali
.a dali židovi nůž, aby řezal. Žid klekl na kolena &
prosil, že mu to není možná.. Pani povídali, aby si vzal,
co chtěl, a potom že bude život za život. Žid zas pro
sil, že kupcovi radší všecky peníze odpustí. Pani na to
svolili, žid musel ještě také všecky soudní útraty za
pravit, a neznámý moudrý starosta odjel do města svého.

Když přijel domů, kázal kuchařce, aby mu donesla
na nohy vody a pacholek aby jich šel myt. Jak ten
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milý pacholek starostovi nohy myl a na to znamení při
šel, zemdlel. Zkřísili ho, a starosta se ho tazal, z jaké
příčiny zemdlel, aby nic netajil. Pacholek povida: „Měl
jsem ženu a založil jsem se s jedním kupcem o celé
jmění, že ji nepodvede; on šel k ní, a ona mu dala
pas a prsten svůj; také zvěděl o tom jejím znamení;
a tak jsem o celé jmění své přišel a ženy jsem odešel.“
Pan starosta že má. též také znamení, a on, jak ho uvi
děl, že od velkého hoře musel zemdleti. '— Starosta ho
těšil, aby se nestaral, že to všecko Pán Bůh zřídí.

Ona se mu nepřiznala, že jest jeho žena; ale tou
řečí jeho byla ujištěna, že byl oklaman a že jest ne
vinný muž její. Již byla v tom městě pět let starostou;
měšťané ji měli rádi a přimlouvali jí, aby se oženila.
Ale ona nechtěla.

Najedenkrat z toho města, co ona pochodila, po
slali pro ní k rozhodnutí jakési záležitosti. Ona jela a
všecko dobře pořídila, ale žádný jí nepoznal.

Ten kupec, co jejího muže obelhal a obehrál, byl
tam radním. Ona dala celé radě otázku: „Co by zaslu
hoval takový člověk, kterýž by podvodem šťastné man
želstvo rozvedl, nešťastným učinil a o všecko jmění při
pravil ?“ — Ten kupec povídal: „Taký člověk by zasloužil,
aby byl čtyrmi voly roztrhanl“ -— Ona pravila: „Máte
pravdu; a takou ohavnost vy jste spáchal. Vy jste se
založil s kupcem, co na tomto domě býval, o celé jmění,
že jeho ženu podvedete. Přišel jste k ní, lichotil jste
jí a dával jste jí pas a prsten; ale ona vas vyhnala po—
metlem. Vy pak jste uplatil starou ženu, aby kupcové
ukradla pas a prsten & aby vám pověděla, jaké znamení
má kupcova na těle. Ona vam to pověděla, vy jste to
řekl kupcovi, dostal jste jeho jmění, a ubohý kupec,

Kulda. 11. 12
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maje ženu svou za nevěrnou, odešel jí a udělal sebe i ji
nešťastnoul“ — Rada poslouchala, ale kupec zapíral. Ona
pak zavolala svého pacholka & pravila: „Slavná rado,
tento můj pacholek jest onen Oklamaný kupec, a ja jsem
jeho žena!“ — Kupec hned zbledl a přiznal se. Právo
pak vyneslo soud, aby svůdný kupec čtvernasobně na
hradil jmění oklamanému kupcovi a potom dle svého
vlastního rozsudku byl čtyrmi voly roztrhan. Ona ale
starostství vypověděla a byla se svým manželem v lásce
a svornosti živa až do smrti.

III. Krátký zrak tvorův.

Byl jeden chudobný člověk, a ten měl mnoho dětí.
Od narození svého se v nouzi a v bídě trápil, až pak
jednoho času Pán Bůh naň seslal těžkou nemoc smrtelnou.
Když umíral, poslal Pán Bůh anjela, aby jeho duši do nebe
vzal. Anjel přišel a viděl, že dítky i s manželkou u lože
klečí a hořce plačí. Bylo mu líto té duše vzít, že jak
bude s tou manželkou a s dítkami, když jim otec zemře?

Přišel zpátky do nebo bez duše, a Pán Bůh se ho
tazal: „Kde maš chudobného člověka duši?“ -— Anjel
odpověděl: „Dyť mně jí bylo líto! jak by byly dítky
i manželka živyP“ — Pán Bůh mu pravil: „Jdi tam
pod skálu a podiv se, co uvidíš.“ — Anjel šel, od
valil skálu a uviděl tam samé chrobačky. Když při
šel do nebe, Pán Bůh se ho tázal, co tam viděl. -—Anjel
odpověděl: „Pane Bože, nic jsem tam neviděl jen chro
bačkyl“ —Pan Bůh mu pravil: „Ja ty chrohačky živím
a dobře o nich vím; i ty dítky bych uživil.“ — Potom
Pán Bůh tomu anjelovi uložil v postavě člověka tři léta
na světě sloužit.
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On šel & sedl si na skálu k cestě, když lidé z trhu
šli, a pořád plakal, a žádný se ho neptal, proč pláče.
Až jeden chudobný člověk se ho ptal; on mu povídá,
že by rád šel sloužit. Ten se ho hned ptal, půjdeli
k němu husy past. Ale on mu s radostí svolil, a chu
dobný člověk ho hned s sebou vzal. Když ho přivedl
domů, povídal ženě: „Matko, vedu ti husaře.“ Ona.
se s ním domlouvala, že co je jí po něm; dyť prý mají
dost svých dětí. Ale muž jí to pořád schvaloval, že se
jim sejde*); tož ona potom svolila.

První rok pásl husy, a tak se jí šlechtily, že
se žádné hospodyni tak nešlechtily. Na druhý rok pásl
krávy, a žádný takých krav neměl jako oni, a každé tele
mohli odstavit. Na třetí rok byl pohůnkem, a žádný
v celé obci neměl tak pěkných koní jak on. Tož ho
milovali oba víc než své děti.

Vdavala se bratrovi dcera v cizině. Bratr na něho
zkázal, aby přišel na svadba. Muž se tázal manželky
své, které z dětí má s sebou na svadbu vzíti. Ona mu
povídala: „Vezmi toho, kterého nejvíc miluješ.“ — On
nejvíc miloval pohůnka, tak ho s sebou vzal.

Přijeli za jednu dědinu: tam vezla žebračka na
káře mrtvého žebráka ke kostelu; hlava se mu po zemi
vlekla, & bílá. holubice létala kole nich. Pohůnek se ra
dostně zasmál, ale hospodář plakal, že má. tak smutný
pohřeb. Povídá. pohůnkovi: „Jdi a chyť tu holubicí, bu
dou ji měť děti rady!“ — Pohůnek praví: „Milý ho
spodáři, co s ní zavedete, když vám ji chytnn? dyť ona
utečel“ — Chytl ji a strčil do míška. Jak ušli kus
cesty, podívali se tam, a už jí v míšku nebylo.

*) Že se jim dobře hodí.
12*
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Jeli dále, až přijeli do jednoho nádherného města.;
tam byl slavný pohřeb, hudba hrála, a hospodář se ra
dostně smál; ale ten pohůnek plakal. Zameškali se tam
dlouho & přijeli již pozdě na tu svadbu. Hospodář už
byl ve světnici, a pohůnek přišel za ním. Přátelé mu
domlouvali, proč tak neskoro přišel. On, jak mohl, tak
se jim vymlouval. Nevěsta byla osoba pyšná, běhala mezi
svadebníky, a ďábel jí podrazil nohy, tak že upadla.
Všecky za to bylo hanba, ale ten pohůnek se tomu za
smál. Přiskočil k němu družba a dal mu pohlavek. To
zamrzelo hospodáře, že když nestojí o pohůnka, nestoji
ani o něho; a řekl pohůnkovi: „Sprav, dítě, moje koně,
& pojedem pryč.“ Spravil koně a odjeli.

Když přijeli domů, došly pohůnkovi ty tři roky.
Děkoval hospodářovi ze služby. Hospodář mu chtěl platit
penězi, ale on nechtěl. Když jich nechtěl vzít, hospodář
se podivil a ptal se ho, proč se smál, když ta žebračka
toho žebráka vezla na káře, a proč plakal, když ten ho
háč měl slavný pohřeb. — Pohůnek odpověděl: „Smál
jsem se, že duše žebrákova byla v nebi, &.plakal jsem,
že když nejvíc troubili, duše boháčova byla v největším
trápení očistcovém.“ —-—Hospodář se ho tázal: „A jak
ty to víš?“ ——Pohůnek odpověděl: „Já jsem anjel
z nebe!“ — Hospodář se ho honem ještě chtěl optati,
proč se zasmál, když ta nevěsta upadla na zem — ale
on se mu už zmiznnl.

II2. Zakletá rodina královská.

Jeden král měl patero dětí, dva prince a tři priu—
cezny. Najednou mu čarodějník oba prince a paní man
želku začaroval. Potom přišel syn toho čarodějnika &
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chtěl tu nejmladší princeznu za manželku; ale ta mu
nechtěla přivoliť. Potom chtěl tu prostřední; ale ta mu
též nechtěla přivoliť. Potom chtěl tu nejstarší, ale ta
mu též nechtěla přivolit. Čarodějníkův syn se rozhněval
a přinesproutek, jablko a kousek hlíny a po
vídal: „Když jste mne žádná za manžela nechtěla, vy
berte sobě, co se které líbí.“ — Ony toho nechtěly
přijmouti. Ale on jim povídal: „Jak toho nepřijmete,
zdřevěnáte.“ Ony měly velký strach a musely bráti
ty dary. Nejmladší sobě vybrala jablko, prostřední ten
kousek hlíny, a nejstarší sobě vzala proutek. Mladý
čarodějník povídá.: „Že jste žádná nechtěla mne za man
žela svého míti, zůstanete věčně věkův zaklety.“ Potom
jich sebral a nesl do té Černé hory, tam kde byla
jejich matka a dva bratři. Když s nimi přišel na tu
horu, udeřil pěstí, rozdělil ji na strany a té nejmladší
řekl: „Z toho jablka vyroste jabloň, a sté jabloně ne
smíš trhat jablek ani žádnému dát a budeš půl člo
věka a půl hada.“_ — Té prostřednípravil: „Ty bu
deš hoděna do jámy a budeš krtkem*); z té jámy
nesmíš dáti žádnému ani kousek hlíny.“ — A té nej
starší pravil: „Ty musíš jít do moře, přes to moře ne
smíš dát žádnému přejít a budeš půl ryby a půl
panny. Žádný vás nevysvobodíchyba v tu minutu,
v kterou já vás tu odevzdávám, a chyba ten, co zas
tím klíčem odmykať bude, jakým já vás zamykám.“ 
Zas uhodil na tu horu pěstí, a hora se otevřela. Tam
byly skály samé čisté sklo a zlato. Do té hory jich
začaroval, tu horu zavřel, a kolem té hory stala se pře
hrozná zahrada. Potom odešel pryč.

*) V Rožnově:kret, kretek.
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V té hoře byl chlapec ve dvanácti rocích na stromě
— čarodějník o něm nevěděl; a ten chlapec všecko to
slyšel, co čarodějník mluvil; když to vyslyšel, odešel
pryč, a byl doma dva roky. Po dvou rocích zpomněl si
na ty princezny, jak jich tam v té hoře ten čarodějník
zaklnul. I pomyslil si: „Půjdu ja jich vysvoboditl“
Neřekl žádnému nic a šel.

Když přišel k moři, ta půlryba ho pustiť nechtěla,
vodunaň vyčvachovala a huburozdavovala. On
šel jinou stranou.

Přišel ke stromu a viděl, jaká. obluda na něm sedl,
trhá jablka, zas jich na strom přilepuje a naň křičí.
On povida, aby mu to jablko dala, že jí pomůže. Ona
mu odpověděla, že nesmí. On ale měl palici, hodil po
stromě a sronil jedno jablko. Jak ho sronil, oblou—
pil ho z kůry, a hned z té princky had spadl, a byla
vysvobozena. „Dna mu hned velice děkovala a šla s ním.

Potom přišlido husté tmy; tam jakýsi chlapec
skládal oheň. Mladý vysvoboditel mu povida: „Dej
mi kousek toho ohněl“ Chlapec odpovídá: „Nesmím
bylo by se mnou zle.“ ——Ale vysvoboditel přistoupl,
vzal si sám kousek ohně, roztřepal ho na drobinečky, a
hned se stal ztoho chlapce krásný princ a děkoval mu.
Tož už byli dva vysvobození, a šli oba dva s nim.

Přišli dale, tam uhledli velikou žábu. Ta jak
jich spatřila, velice stonala*). Ale vysvoboditel měl
v kapse bílou šatku, hodil jina tu žábu, a hned se z ní
udělala žena, a to byla ta královna, kteráž mu děkovala
a povídala: „Ja jsem tu byla s dvěma syny zaklnutaf
Vysvobozená princka, jak to uslyšela, vítala ji & žalo

*) Sto nati: vzdychati.
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vala se, že všecky tři sestry tam též byly zaklnuty &
dvě že tam ještě jsou zaklnuty; a prosila mladíka, aby
i ty dvě vysvobodil; ale potom pravila: „Pojďme pryč:
brzo ten čas bude, co přijde čarodějník; kdyby nás tu
našel, bylo by s námi zlel“

Šli dále a přišli k černému kamenu; ipomy
slil si chasník: „Neníli to ten princ v kamen obracený'P“
Udeřil naň pěstí, kamen se rozdělil, a z něho vylezl
princ, kterýž mu děkoval, ale hned povídal: „Pojďte
z tu odtud pryč, kdyby nás tu našel čarodějník, bylo
by s námi zlel“

Potom přišli k té jam ě, a chasník volal na krtka,
aby mu hodil té hlíny, že jí potřebuje. Ale ten krt od
povídá, že nesmí. Tož chasník přivázal na svou palici
nůž, narýpal si té hlíny, a jak ji zavřel do ruky, hned
se ten krtek v princeznu proměnil; a ta princezna pra
vila: „Pojďme z tu odtud pryč, bylo by s nami zle,
kdyby nás tu čaroděiník zastal.“

Pak šli k tomu moři, a vysvoboditel volal na tu
půlrybu, aby mu dala kapku vody. Ale ta půlryba ho
chtěla sežrat. Chasník si zpomněl na ten prut, nabral
do hrsti vody, pomočil jí ten prut a šlehl jím po té
půlrybě, která se hned v princeznu proměnila a děko—
vala mu.

Šli pryč, aby jich čarodějník nezastihl.
Již bylo vysvobozeno pět dětí a jejich matka, ale

nepoznali se. Vysvoboditel jim pravil: „Již jste všeci
vysvobození, tyto jsou tři sestry, tito jsou vaši dva bratří,
a tato jest vaše matka.“ Tu se hned všeci vítali, klekli
na kolena a děkovali vysvoboditeli svému.

Jak vyšli na 10 sáhů z té hory, již čarodějník kři—
čel na chasníka: „Počkej, ty nešťastníku, pomstím já se
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na tobě, že jsi těm princkam pomohl!“ —- Ale chasník
se mu vysmál, a všickni šli svou cestou dale.

Když ti vysvobozenci nevěděli, kde mají svého do
mova a svého otce, zůstali s tím chasníkem, vystavěli
si chaloupku a jmenovali ho svým tatíčkem. Ta nej
starší dcera mu jedenkrate pravila: „Ale, tatíčku, v té
Cerné hoře je moc zlata!“ — Chasník se sebral a šel
tam. Jak tam přišel, šlehnul tím prutem po té hoře,
ktera se mu hned otevřela. I viděl tam samé čisté sklo
a zlato. On počal hned z toho zlata šťuhelči*) od—
hazovat. Jak ale ten některý štuhelek do toho moře
pod tou horou spadnul, hned se v dušičku proměnil, a
ta děkovala jemu. Tož on potom všecky ty šťuhelky do
toho moře vházel, ty se všecky v dušičky proměnily &
za to všecko to zlato do jeho chaloupky přenesly.

Potom si dal chasník krasný dům postavit a před
dveřmi hroznou jamu vykopat , aby byli před zloději
bezpečni. '

Nedaleko se zdržovalo 36 zbojníků. Ti se dověděli,
že chasník má moc zlata. Jedenkráte v noci šlo 9 zboj
níků do toho domu, a poněvadž o té hluboké jámě ne
věděli, všeci tam popadali. Na druhou noc zas jiných
9 zbojníků tam šlo: zas do té jamy popadali. Na třetí
noc přišlo ostatních 18 zbojníků, a všickni tam popadali,
a bylo po nich.

Pro větší jistotu vyžádal si chasník od krále set
ni nu **) vojáků na stráž, ale ten čarodějník přišel v noci,

*) Šťuhelčí, snad lépe stuhelčí; taktéž dale: šťu
helek, : střechýl : rapouch :. rampouch: stuhlá.,
zmrzlá voda; tuto stuhlě zlato.

*f*)Raději jsem položil setnina místo užívaného kom
pagnia.
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šlehnul každého vojáka svým prutem, ati hned odespali.
Věděli, co se kole nich děje, ale hnouti se nemohli.
Rano, jak v tom domě povstali, viděli, že všeci vojaci
spějí*); tož hned ten chasník k nim běžel, šlahl jich
tím prutem svým, a vojáci hned zase k sobě přišli a
povídali, že k ním v noci přišel čarodějník a šlahnul
každého prutem, že hned na zem popadali a pohnouti
se nemohli.

Na čtvrtou noc ta nejmladší princezna povídala:
„Tatíčku, dejte mi ten váš prut, ja té noci zůstanu u
okna se dívat, jaké to bude.“ Chasník jí dal ten prut,
a ona seděla u okna a pozorovala; i viděla čarodějníka,
jak se k vojákům na stráži přitáhl, šlahl jich prutem,
ati hned odespali. Tu přišel krasný rytíř, který ji
chtěl mít za manželku, nežli byla zaklnuta, a pravil:
„Dlouho jsem měl smutek a myslil jsem, že již na věky
zaklnuta zůstaneš. Potom ale dověděl jsem se, že v tomto
kraji bývají lidé, co byli vysvobození, a proto jsem spě
chal sem, abych se přesvědčil, nejsili ty mezi nimi. A
hle, již tě vidím! Kde pak maš ten prsten, co jsemti
dal, když jsi ještě byla u svého otce kralei" Ona mu
hned prsten podala, on vyňal z něho drahý kámen, a
pod tím kamenem bylo kousek masti; tou mastí poma
zal ten její prut, a hned ten čarodějník byl tu, co ty
princezny zaklnul. On ho tím pomazaným prutem šla
hnul, a čarodějník se v okamžení obratil v kamen. Ry
tíř si vzal potom tu nejmladší princeznu za manželku,
a chasník tu prostřední, a hned se odebrali zase na
dvůr královský.

*) V Rožnově: spj ó.
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MS. ůábel nad čerta.

Byl jeden švec velice chudobný a měl pět dětí. Ne
mohl jich obživit, že bylo veliké draho. Ničeho nevydě
lal, ač žena chodila a prosila, aby někdo dal boty nebo
střevíce spravit; žadný nechtěl nic dat, že je tuze zle
na světě, že se musejí sami obchodiť, jak můžou. Jed
nou ten muž povídal: „Včil, moje ženo a moje děti, ja
vás již musím odejít; již se nemůžudívat na. ten
váš hlad; půjdu do jiného města a do dědin, kdybych
mohl něco vydělat.“ ——Ale pochodil osm měst a kolik
dědin, a nemohl nic vyptať, ani sám se nemohl najíst.

Žena se doma odevzdala do vůle Boží a povídala
dětem: „Děti, dyť nejsme samým chlebem živi, ale i slo
vem Božím; budeme se modlit každý den ráno i večer
růženec“ Modlila se skroušeně s těmi dětmi a klečela
na zemi. Večer, jak slunéčko zašlo, země se před ní
otevřela, a kotel peněz se ji vyvalil na vrch — samé
dukaty.

Měli jednoho kmotra, byl řezníkem a hospodským,
žádných dětí neměl, ale on jim žadné rady a pomoci
nikdy nechtěl dáti. Jak ty peníze dostala, hned jich
schovala, vzala jeden dukát a šla k tomu kmotrovi, za
drobila*) a koupila dětem jíst. Kmotr se jí ptal, kde
ona taký peníz vzala, dyt prý chodila po ptaní**), včil
že s takým penízem přišla k němu! Ona se mu po
chvalila***), jak byla obdařena od Pána Boha. Na

*) Zadrobíti, t. j. proměniti v drobné peníze : vy
měniti.

**)Po ptanízpo žebrotě.
***) Ona se mu pochlubila.
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druhý den ráno šla zas, zadrobila dukát, koupila na
ehleb a upekia chleba a dvě buchty. Muž na to přišel
večer domů, ona mu hned dávala jíst, ale on nechtěl,
až mu poví, kde to vzala. Ona mu pravila: „Nestarej se
nic, já jsem to neukradla, to nám Pán Bůh dal.“ Potom
ho vedla do komory a ukazovala mu všecky ty peníze.
On sednul, pojedl, a pak si odpočinuli do rána.

Ten jejich kmotr velice jim toho záviděl, že také
penize mají; tož povídal svojí ženě: „Ženo, jak bychom
my ty peníze dostali?“ — Ona mu praví: „Ukrást jich
nemůžeme, prozradili bychom se a chytili by nás; ale
já ti poradím. Máme tu černou krávu: v noci ji zabi
jeme, a ty rohy necháš při té kůži; tu kůži oblečeš na
sebe, a jak bude jedenáct hodin v noci, tož jdi a buř
na dveře; jak se tě optá, co chceš, řekni, že jsi přišel
pro ty peníze; a jak ti řekne, co ty jsi? tož jí pověz,
že jsi čert.“

Kmotr tak udělal. Jak bylo jedenáct hodin, šel a
bouřil na ty dvéře a povídal: „Já jsem přišel pro ty
peníze!“ — Oni mu pravili: „Qo ty jsi za jeden?“ —
On pravi: „Já jsem čert!“ — Svec povídá: „Ženo, dej
mu ty peníze, já s nimi nechci nic mětl“ — Ale ona
mu praví: „Ty hloupý, vždyt jsem já to ještě neslyšela,
co by čert za modlitbu dával peníze; to je jakási
závist; já nedám nic!“ — Čert celou hodinu až do dva
nácté chodil kolem chalupy a vždycky bouřil a řetězem
břanvěl*). Jak dvanáctá odbila, ztratil se.

Svec povídá ženě: „Vidíš, přec je to čert: jak dva—
náctá odbila, ztratil se; já nechci nic s těmi penězi
mět; prosím tě, dej jich pryč.“ Ona nechtěla— že nedá.

*) Břaněti : hrkati.
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Na druhou noc kmotr zas přišel, bouřil na vrata
řetězem, břaněl a povídá: „Ja jsem čert, ty peníze mi
musíš dat!“ — Švec zas ji prosil, aby mu jich dala,
ale ona pravila, že mu jich neda. Ten pořád bouřil, a.
ona si povídala: „Počkej, ja vezmu svěcenou vodu; jestli
je to čert z pekla, musí uteci, jak já. ho požehnám zna.
mením svatého kříže.“

Vzala svěcenou vodu a zažehnavala ho oknem; ale
on nic nedbal, jenom bouřil a neodstoupil od dveří a
od oken. Tož ona povídala mužovi: „Vidíš, to není
čert, já mu nedám těch peněz.“ ——Muž pravil: „Žena,
dej mu jich: zle s námi bude.“ Ale ona mu jich ne
chtěla dať; chodila po světnici, a on se bál, ležel v po
steli a nechtěl ani stanout. Jak odbila dvanáctá, zas
ten čert se ztratil.

Rano pravil švec ženě, jestli chce po dobrotě, aby
ty peníze zahodila, aby ten čert již víckrát nepřišel.
Ona dokonce nedala a pravila, že jich nezahodí. Tož
ten muž nechtěl nic jísť za ty peníze a povídal, že zas
půjde pryč do světa, aby si tu byla sama. Ona mu ře
kla, že se do vůle Boží nebojí. Muž odešel do světa..

K večeru přišel k ní myslivec a pravil jí, aby mu
dala nocleha. Ona mu povídala: „Dyt ještě kus do
večera, ještě dojdete dálej!“ On jí pravil, že ho již
nohy velice bolí, aby mu p0příla toho místa, toho od
počinutí. Ona pravila, že by mu dala s radostí ten noc
leh, ale že tam neobstojí. On se jí ptal, že proč? Ona
povídá.: „Jakási příšera sem chodí každý večer a chce
po mně peníze.“ — On jí odpovídá.: „Co to může být
za příšeru?“ — Ona praví: „Neviděla jsem jí, jen že
dycky volá, že je čert z pekla, a chce po mně poklad,
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co mi Pán Bůh dal, abych mohla děti obživiti.“ — On
povida: „Ja se nic nebojím, bude nám veselši spolem.“
Potom se jí ptal, že kde má muže. Ona mu praví, že
se velice bal a že utekl od ní pryč. On jí povídá.: „Ne
bojte se nic, ja s vámi budu až do rána.“ Ona byla
ráda, že s ní bude a že jí bude veselši.

Jak bilo jedenáct hodin, zas ta příšera přišla, zas
bouřila na dveře atím řetězem břanila. Myslivec pravil:
„Já ho půjdu pustit.“ — Ona povídala: „O prosím vás,
příteli, nepouštějte ho, však on zas odejde.“ Ale on pra
vil: „Nebojte se nic, ani vlas s hlavy vám nespadne“

Měsíček pěkně svítil, v jizbě bylo světlo jako ve
dne. Myslivec šel, otevřel dveře, pustil ho do jizby a
pravil mu: „Tož co ty tu chceš?“ — Ten odpověděl:
„Ja jsem přišel pro ty peníze!“ ——Myslivec: „A pro
jaké?“ —Ten praví: „Pro ty; ony se mi tu vykoulely,
ja jsem jich sušil, a ona mi jich sebrala — ony jí ne
patří.“ — Myslivec se ho ptá: „A tož co jsi ty ?“ —
On pravil: „Ja jsem čertl“ — Myslivec se táže: „Jsi
opravdu čert?“ —- On praví: „Jsem Opravdu čert zpe
klal“ — Myslivec řekl: „Tož když jsi čert —-ja jsem
zas ďábel, a půjdem za pasy.“ Potom ho chytil
v půli, přetáhl jej tou jednou tabulkou oknem ven do
povětří a nvezůstalo po nich v jizbě jenom plno smradu
a kouře. Sevcova celou noc byla zděšena až do rána
od velkého strachu.

Řezník již více domů nepřišel, ďábel ho sebral do
pekla. Žena ho čekala: už bylo ráno, muže nebylo. Sla
k té kmotřičce ——k ševcové, a ptala se jí, jestli tam
byl její muž. Ševcova pravila: „Oh, nebyl tady kmo—
chaček již dávno; ale co se u nas, kmotřičko, stal za
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veliký zázrak té noci! Přicbodila k nám každou noc
příšera pro ty peníze, bychom ji jich dali. Já jsem jich
nechtěla dať. Tož můj muž ode mne utekl pryč. Přišel
k nam včera na noc jeden myslivec a prosil o nocleh.
Zůstal tu, a v noci, jak ta příšera přišla, on šelji vpu
stit do jizby a ptal se ji, co je a co chce. Ten pravil,
že přišel pro ty peníze a že je čert z pekla. Myslivec
mu řekl: ,Když ty jsi čert, tož ja jsem zas ďábel, bn—
dem se spolem pasovat! Chytl ho v půli a přes tu
jednu tabulku oknem ho vyvlekl ven. V jizbě jenom
zůstalo smradu trochu a kouře.“

Řeznice zkřikla na svaté slova: „Kmotřičko
moje. to byl můj mnž! My jsme vás chtěli o ty peníze
připravit; zabili jsme tu černon krávu, on se oblekl do
té kůže a chodil vas strašit“ Ševcova jí řekla: „Tož
máte z toho; Pán Bůh vam to udělal za to, že jste nás
nikdy nechtěli obživit a že jste nám ještě záviděli, co
nám Bůh všemohoucí dal.“

Žena šla domů — oběsila se, a byli oba dva
v pekle.

Švec potom přišel domů a ptal se ženy, jestli už
ty peníze vrátila, jestli už může doma být. Ona mu
všecko vyprávěla, co se stalo, a to okno viděl roztře
pané*), jak ho tim oknem vytrhnul. Potom mu poví
dala: „Vidíš, ja jsem ti dobře pravila, že to neni čertl“
Švec teprv šel pod holé nebe, padnul na kolena a
Panu Bohu děkoval za ten dar. Pak chtěl dát to okno
spravit — ale žádný sklenař ho posavad nemůže spra
vit; ta díra je pořád na památku.

*) Roztřepané, všeobecněmísto rozbité.
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M. Pepeluška.

Byl jeden otec, a ten měl se svou první manželkou
jedinou dcerku. Manželka mu za tři léta umřela, a dce
ruška mu zůstala. Za několik měsíců oženil se zas a
měl s druhou ženou také dceru. Macecha svojí dceři
velmi přála, ráda ji měla a všecko jí dávala; ale tu
dcerku po první mamce nechávala v kuchyni pod ohni
skem v pécce zůstavať a' davala jí vždycky jen škaredé
šaty jako žebračce. Macecha i mladší dcerka mívaly z ní
smích a říkalyjí Popeluška.

Ale ta Pepeluška byla hrozně krásné a pobožně
děvče. Pracovat musila mnoho, a tak v samé špině a
v samé nouzi rostla pod macechou, až do patnácti let.
Jak jí bylo 15 let, macecha, jen co by ji sužovala, ulo
žila jí těžkou praci. Měla měřici prosné kaše obrati
v neděli přes velkou mši, než přijde macecha s mladší
dcerkou z kostela.

Popeluškase nad tím velice starala, jak to
spraví a obere. Plakala a modlila se doma, že do ko
stela nesměla jíti. Tu přiletěl ptáček na okno a klepal
ďobačkem, aby mu otevřela. Popeluška mu otevřela,
ptáček vletěl, přinesljí krasný oříšek a pravil: „Nic
se nad tím nestarej; rozloupni si ten oříšek, máš v něm
šaty hvězdičkové na celé tvoje tělo a střevíčky;
umyj se, obleč se a jdi do kostela; já. budu za tebe tu
kaši obírat. Jak bude po mši svaté, ty jdi ruče z ko
stela domů před ostatními lidmi, doma se vysvleč, šaty
sobě zase schovej do toho oříška a nic neříkej“

Popeluška se do těch šat oblekla a šla do kostela.
V kostele šla před oltář a pobožně se modlila. Byla
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krasna v tváří, a celé šaty se na ní skvěly. Jeden
pan veliký se na ni hrozně rad díval, že byla tak kra
sna; nemohl na nic jiného pohlednont jenom na ni. Jak
bylo po mši svaté, byla první doma. Když přišla, měla
již kaši obranou. Vysvlekla se, ty šaty zase schovala do
toho oříška a byla při svojí práci. Ptáček uletěl.

Macecha přišla a povídala: „No, jižli jsi to obralaP“
— Popeluška odpověděla: „Už, maměnkol“ -—Macecha
pravila oběma dcerám: „To byla krásná. paní v kostele!
I to hrabě se pořád na ni dívalo, ani svých očí s ní
nebral, jen na ni hleděl. Ale kdy se ztratila z kostela,
žadný neviděl.“ —-Mladší dcerka povídala: „Kdyby byla
naše Popelnška viděla, jak krasne šaty ta paní měla;
ona by jich hned ráda měla.“ — Popelnška pravila: „Jak
bych mohla ja ty šaty vidět, maměnko, když mne do
kostela nepouštíte ?“ Ani matka ani mladší dcerka nepo
myslila si, že to byla Pepelnška sama v těch hvězdičko
vých šatech; jen ji pořád chvalily, co to za krasna
paní byla. '

Na druhou neděli macecha zas dala Popelušce mě
řicí té kaše obrať a odešla s mladší dcerkon do kostela.
Popelnška si pomyslila: „Tak týden měla jsem pomoc
níka ptáčka na obíraní; přijdeli on mi zase pomoct?
Zatím se strachem obírala a spíchala. Ptáček zas přiletěl,
ďubkal na okno a povídal: „Otevři, dcerkol“ Ona ote
vřela zase s radostí, že již jde. Když mu otevřela, on
vletěl, dal jí oříšek druhý a řekl: „Otevř si ho, obleč
se, jdi do kostela a modli se tam dobře k Panu Bohu;
já to za tebe oberu.“ Tyto šaty byly slunéčkové.

Šla do kostela zas na to místo, kde první neděli
byla. Ten pan zas hleděl, jestli ona tam bude. A byla.
Jestli se mu líbila tu první neděli '— tu druhou ještě
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víc. Ty šaty se na ní svítily jak pěkné čisté slunce.
Ten pán si myslil, jak by ji mohl zastavit, až půjde
z kostela. Ale jak bylo po mši svaté, ona hned ——hned
zas utíkala, aby jí žadný neviděl, že to ona je.

Přišla domů a ty šaty. jak jí ten ptáček nařídil,
vysvlekla a schranila. Kaši měla zas obranou, a ten pta
-ček jí nařídil, aby se nepřiznávala, že to ona v tom ko
stele v těch šatech byla; ale aby zas pod tu svou pécku
vlezla a byla tam.

Macecha přijde a povídá. těm svým dcerám: „No
to byla paní; žadná. na světě snad nemá tak krásných
šat jako ta paní. Svítilo se to na ní jako čisté slunce!“

Ale ten pán byl velmi smutný, že se mu tak v očích
ztratila a že nevěděl, kam se poděla. Srdce jeho bylo
nad tím ztrapené; ale povídal sám sobě: „Když přijdeš
ještě tu třetí neděli, šak já tě chytnu, že se mi již ne
ztratíšl“ Celý týden jenom o ní myšlení měl, jak tu
neděli s radostí dočkati má, co by zvěděl, co je to za
ženskm

Ale Popeluška zarmoucena zůstávala pod tou peckou
v tom smutném obydlíčku svém, & nic nepravila, jako
by o ničem nevěděla a jako by to ona nebyla.

Na třetí neděli dala jí macecha ještě víc jak měřicí
té kaše obrat; vzala na ni cosi velikou zlost
a z jedné práce do druhé ji přes celý týden jako psíka
honila. Popelnška to všecko z lásky trpěla, a dělala svou
práci, co jí macecha uložila. Když jí dala pět čtvrtí té
kaše obrať, povídala s radostí: „Maměmko, oberu, oberul“
— Macecha si myslila, že se Popeluška hněvá., když jí
ještě víc uloží; ale ona s dobrou myšlenkou svolila, že
to obere.

Když macecha a mladší dcerou ušla do kostela,
Kulda. n. 13



194

Popeluška kaši obírala. Zas ten ptáček přiletěl na okno
& zas ďobačkem klepal. Popeluška s radostí okno ote
vřela, on vletěl a přinesl ji oříšek třetí. Povídá.: „Obleč
se honem do těch šat a jdi do kostela; tenkrat budeš
chycena, ale za co tě chytne, pust a nermut se nad tim.“
Ty šaty byly měsičkové.

Když přišla do kostela zas na to místo, nevěděla,
co se ji tam stane; ale klekla a modlila se přes celou
mši svatou. Jak chtěla jit pryč, střevíc se jí přichytil,
byla tam smůla podleta, nemohla střevíčka vzít, musela
ho tam nechat.

Přišla domů a již byla zarmoucena, že ten střeviček
tam musela nechat; ale ten ptáček ji povida: „Nermuť
se, budeš ho mít zas! Vysvleč se, schovej pěkně šaty
do toho oříška a zas jdi pod tu svou pecku a tam zů
stavej. Ten tvůj čas už tam bude kratičký, jenom něko
lik hodin tam ještě budeš zůstávat, potom na mne neza
pomínej a modlí se; budeš brzy obšťastněna za tu
tvoji trpělivost; všecko budeš míti vynahraženof Potom
jl ptáček ještě řekl, že přijde na její svadbu a odletěl. —
Ale Popeluška už neměla kdy se svléci; macecha se blí
žila. Honem vzala své špinavé šaty přes měsíčkové a
vlezla pod pecku.

Hrabě v kostele, když ji neviděl, šel, jestli se tam
co přichytlo & po ní zůstalo na té smůle; nebo když
se muzaseztratila,on už tesknotou div neumřel.
Sel a viděl tam střevíček. Vzal ho a všudy s ním chodil
po celém městě a každé ženské ho na nohu přiměřoval,
že musí vědět, co to je za ženská. Žádné se nehodil,
každe byl buď malý nebo velký. Už měl do toho domu
přijít, kde Popeluška bývala; ale ona pod svou peckou
byla tichoučko.
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Hrabě přišel a ptal se macechy, mali dcerky. Ona
povida, že má jednu, o té druhé nepověděla. On té mladší
přiměřil střeviček, nehodil se jí také. Tož pravi: „Máteli
ještě jaké děvčátko, doveďte ho; to je to poslední ml
sto; ja musím najit nohu z toho stř-svíčka.“ — Macecha
pravila: „Mame také děcko; ale to z podpécky ani
nev ychodl, vždycky jenom tam sedí.“ Hrabě povida:
„Zavolejte ho!“ — Matka nechtěla, že je to také ška
redě, ušipané děvče.—-Hrabě povida: „Jen ho dejte
sem, necht jde.“ ——Macocha pustl Popelušku z kuchyně
do světnice, a hrabě povida: „Ukaž nohu, nesu ti tvůj
střevícl“ Macecha hned zlosti div nepnkla, jako by vě—
děla, že ona již ta paní je a že jen také škaredě šaty
na vrchu ma.“ ——Střevíc se jí na nohu docela hodil; a
jak své ušípané šaty ponadzdvihla, bylo jí vidět ty krasne
měsíčkové šaty, co měla v kostele. Hrabě se zaradoval
a zvolal: „Tu jsi ty, co jsem tě hledal; kde paks ty
takové šaty dostala, když jen vždycky pod peckou sedaě?
Tvojematka tak nad tebou pochybuje, aty přece
tak šťastně vypadaš'l“

Jeho srdce bylo velikou radosti naplněno, že ji na
šel; ale macecha tomu byla hrubě nerada, že tak krásně
šaty mít a ona že ji vždycky tak zle dělala. Hrabě se
ji zase zeptal, kdo jí ty šaty dal. Popeluška odpověděla,
že ptáček ji jich po tři neděle přinosil, když maměnka
nedobra ji davala místo kostela obirať moc kaše; ale
ona že se nevymlouvala a pořád oblrala, 'až ten ptáček
přiletěl, za ni obiral, ji do kostela poslal a jí ty šaty
v oříšku dal. Povídala, že neví, co byl za ptáček,
jenom prý ví, že byl krásný a že jí vždycky kazal se
modlit. Pan hrabě povídal: „Dobře jsi se modlila a modli
se včil ještě lip. Tvému trápení již bude konec.“ Potom

l3*
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se jí ptal, jestli půjde k němu za paní. Ona se vymlou
v'ala. že ničemu nerozumí, jak by mohla u něho za paní
býti?-—-—Hrabě jí pověděl: „Všeci lidé se vyučí; i ty
se naučíš ve světě,a já tě již více neodejdu.“ —
Ona se ještě vymlouvala, ale přece musila jít; neboť pan
hrabě jí řekl: „Tva macecha ti tak nepřeje, že tě sužo
vala, trýznila a tak pěkné děvče za takovou škaredou
Popeluši vyzvala; ona by ti mohla ještě více poškodit;
pojď hned se mnou.“

Děvečka svě vrchní ušípané šaty svlekla a šla s ra
dostí s ním.

Když s ním přišla do jeho zamku, jeho lidé ji uctivě
vítali, jako by už jeho paní byla. Když potom byla sva
dební hostina, ten ptáček k ní přiletěl a povídal: „Vidíš,
jak jsem ti pravil, že budeš obštastněna za tvé trápení.
tak se stalo. Budeš se mít dobře, ai pan hrabě s tebou
bude spokojen. Buďte v lásce a ve svornosti pěkně živi
až do smrti!“ — Tak promluvil krasný ptáček a hned
zase ulítl.

II5. Dobrá rada.

Byl jeden tatík a měl dvě dcery. Vydal obě a po
vídal svojí ženě: „Matka, tu naši majetnost my dejme
těm dceráml“ —Matka mu pravila: „Ove, taťku, neda
vej ještě; raděj nech tak, až po smrti naěíl“ — Tatík
povida: „A —-—dejme!“ — Dali jim všechnu majetnost
svou. Ony ho měly ve veliké vážnosti — s měsíc se
dva. Po dvouch nějakýchměsícíchvše slabší — vše
slabší k němu; ctily ho, že ho už nenavštěvovaly.

Jemu to potom vlezlo do hlavy. Šel jednou prochaz
kou přes pole a potkal ho jeho starý přítel. Ten povídá:



197

„Starý bratře, proč tak jdeš zarmoucený? — tyť jsi býval
veselýl“ — Tatík ukrčil rameny a povídal: ,Zle jsem
udělal, 'bratře: všeci mne Opustilil“ — Přítel pravi: „Ne
starej se nic; tu máš penize, udělej oběd a pozvi dcery
izetě své a mne téžl“ Rozešli se, a tatík ustrojil oběd.
Jak už byli všickni se j děni, povídá mu přítel: „Bratře,
tu máš tu truhelku s těmi penězi; já jí už nepotřebuji,
a ty jsi potřebný; mohou ti být dobré až do smrti.“ ——
Tatík sebral truhelku a schoval do komory. Oba staří
přátelé už se domluvili mezi sebou a věděli, co je to
za trnbelka.

Ta jedna dcera zašeptala hned při té hostině mu
žovi: „Vidíš, tatiček ještě má tolké peníze -—tolkou tru:
helku; my si jich hleďme, abychom jich mohli potom
po nich dostat, co by nám jich poručili.“

Ta druhá dcera zas praví svojímn mužovi: „Musíme
si, milý brachu, toho našeho otce dobře všímat a vážiťl“

Bylo po hostině — rozešli se. Od toho dne dobře
dařilo se taťkovi až do smrti. Potom přišla smrt, tatik
žádného testamentu neudělal. Hledali trubelku — našli
ji, a v ni samé krbaně*) ——kusy sklének a podobné
věci. Bylo toho plná truhelka. Zděsili se nad tím a pav
myslili si: „Už se lehko podělímel“

II6. Sprostý Jura.

Sedlák vzal sprostého Juru do služby. Jura sloužil
u něho tři léta. Jak dosloužil první rok, chtěl jit pryč.
Sedlák ho nechtěl od sebe pustit, že mu dobře dělal;
pravil mu, aby ještě sloužil, že mu zaplatí. Zbyl u něho

*) Krbaně f. : džbán veliký na smetanu. (Jungmann)
Tuto snad: střepy.
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a ina druhý rok zůstal. Jak dvě léta došla, zas ho ne
chtěl pustiť, aby ještě zůstal. Když došel třetLrok, už
ho sedlák nemohl udržet. Prosil, aby mu dal služby za
ta tři léta. Sedlák povídá, že mu nemá co dát, že má
jenom tři groše. Jura vzal ty tři groše a šel od něho
s Pánem Bohem.

Když vyšel za dědinu, povídal sám sobě: „Malinko
jsem dostal, ale přece dojdu s tím domů; koupím si
chleba za groš, sýra za groš a tabáku za groš.“

Šel a potkal ho žebrák a prosil o almužnu. Jura
povídá: „Což ti mám dát, žebráku; dyt jsem jenom tři
“groše vysloužil za celé tři roky, a jeden groš mám na
chleh, druhý groš mám na sýr a třetí groš mám na ta
bák; jak ti mám udělit na tu almužnu?“ — Ale žebrák
nechtěl odejít a pořád prosil. Jura povídal si: „Tabáku
mít nemusím, dám já mu ten groš; ještě budu mít groš
na chleb a groš na sýr; s tím už dojdu domů.“ Dal
mu ten jeden groš.

Když odešel kus, potkal zas druhého žebráka, co
ho prosil o almužnu. Jura povídá: Nemám ti co dát,
žebráku; jenom dva groše mám, a o těch chci dojít
domů. Ale žebrák ho jenom prosil. Jura povídá sám
sobě: „Nemusíš jíst sýral“ a dal mu ten druhý groš.

Odešel kus cesty, potkal ho třetí žebrák velice starý
a oškuhauý; prosil ho zase o almužnu. Jura mu povídá:
„Žebráčku, dyt nemám jenom groš na chleb pro sebe;
jak ti ho dám, nebudu mít nic; o hladě nedojdu domů.“
Ale ten jenom prosil a nechtěl ho odejít, až mu
i poslední groš dal.

Když mu ho dal, žebrák se Jury ptal., co za ně
chce, za ty tři groše. Jura povídal: „Co se mne ptáš,
co za ně chci? Dyť sám nic nemáš a jsi velice starý a
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oškubaný; co bys mi za ně mohl dat?“ Žebrák povídá:
„Jenom si něco vyvol, já. ti dam za to _“ —-a ukazuje
prstem do nebe, že chceli za tu almužnu nebe? ——Ale
Jura tomu nerozuměl, co mu ukazuje. Žebrák zase ptá se
ho: „No co chceš za to?“ Jura přemýšlí a odpovídá: „Já
chci brokovnici, která všecko, co chci, zastřelí!“ ——
Žebrák se ho dále ptal: „A co chceš za druhý groš?“ —
On povídá: „Husle, at mi všecko skáče, čemu budu
chtět hrát.“ ———Žebrákzase ptá. se: „A za ten třetí groš
co chceš?“ Jura povídá: „Míšek*), aťmi všeckodoňho
vletí, co budu chtě“ Starý žehrák dal mu brokovni ci,
husle i míšek & odešel.

Když Juru tma zašla, šel s tím do jedné hospody;
tam čtyři pocestní hrali. Oni ho mezi sebe pohízeli, aby
šel hrát v karty. Jura povídá: „Je nemám peněz, jak
s vámi mám hrát?“ — Oni pravili: „My ti půjčíme, pojď
jen s námi hrát.“ Když mu peníze dali, on šel a. hrál
a měl štěstí; všecky ohehrúval; co měli peněz, všecky
od nich dostal.

Když jich obehral na čisto, tři zůstali hrát a. toho
čtvrtého poslali do pekla pro peníze; nebo to nebyli
pocestní, ale byli to zlí duchové, kteří světem chodili
& lidi do hry váhili. Ten jim přinesl peníze, a. zas měli.
Ale Jura pořád jen od nich vyhrával, až vždycky zase
neměli.Potom se už naňho nahněvali, žemumu—
sejí toli peněz davat, chtěli mu uteci. On ale poznal, že
to jsou zlí duchové, a kázal: „Hyhaj do pytle!“ Oni tam
hned všeci čtyři vešli. On jich v tom pytli zadrhnul
& nechal jich u toho hospodského. Hospodský nevěděl, co
v tom pytli je, tož mu ho tam zaopatřil. Peněz měl už moc.

*)Míšekzměcthytel.
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Když vyšel z hospody, uviděl tam veliký a velice
hluboký rybník; u prostřed rybníka byl křib, pchavý
trn, a na něm bylo mnoho vrabců. Když jich viděl, mířil
na ně, že jich zastřelí. Ale žid se mu tam kdesi sebral
a povídal: „Kam pak miřiš?“ — Jura povida: „Na ty
vrabce v tom křibn !“ — Žid: „A víš ty, že jich zastře—
liš?“ -—-—Jara: „Vím, všecky zastřelíml“ — Žid: „Když
jich zastřeliš, já. ti pro ně pobředu.“ —Jura: „Že nepo
bředešl“ — Žid: „Pobředul“ ——On netroofal, že jich
Jura zastřelí, bylo to kus daleký. Jura střelil po vrab
cech a všecky jich zastřelil.

Když zastřelil, žid se bál, že musí břisti*), ale
když se založil, musel. Vysvlekl šaty, že se mu lepší
pobřede, a bředl nahý. Bylo tam velice hluboko, až
po samý krk vodou bředl. Když přišel k tomu křibu a
když v něm ty vrabce vybíral, Jura vzal husle & hrál;
a žid v tom kříbě skákal, až se všecek doškrabal.

Potom přestal Jura hrát, a žid vyšel z křibn a do
nesl vrabce; ale byl všecek udřený. Povídá, že půjde
naňho žalovat k právu. Jura mu pravi: „Jdi a'žaluj,
však jsi chtěl břísti; nebot jsi řekl, jestli zastřelim
vrabce, že pro ně pobředeš.“ ——Žid ale nechtěl jinač a
šel žalovat.

Když přišli k právu, žid povida: „Potrescite
toho sprostého Juru: on mně hrál a já jsem musel ska
kať, všecka kůži jsem si rozedřel v hlubokém rybníka
a v trpí.“ -— Páni se ptali Jury: „Proč jsi mu kázal,
aby tam bředl?“ — Jura odpověděl: „Když sam chtěl!
On se založil, jestli zastřelím vrabce, že pro ně pobřede;
zastřelil jsem, a on bředl. Rozsuďte nás, který jsme

*) V Rožnově: břésti.
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vinný.“ — Žid povida, že sám chtěl břísti, to že je pra.
vda; ale že Juru proto žaluje, že mu hrál a on že mu
sel skákat; proto že prý má takové husle, že jak hraje,
všecko musi skákat. — Ti panove povídali, aby zahrál.
Žid ale velmi prosil, aby mu ve světnici nedali hrati,
než venek aby šli a tam aby bral.

Když sešli dolů ze světnice ven, žid prosil, aby ho
nvazali n slonpa, že by musel velmi dnpat. Když ho
uvazali, Jura začal hrát, ale žádný nednpal jenom ten
žid přivezeny; a tak dnpal u toho slonpa, že se věecek
ntlonkl. Již prosil a volal, aby ho odvázali, aby vic ne
dupal. Pani kazali, aby Jnra přestal hrát, a žida odvazali.
Žid už nechtěl nic po pravě a jenom utíkal.

Pani pravili sprostémn Jnrovi: „Jdi a .živ se, ale
zlého nedělejl“ Jura poděkoval pánům a šel pryč.

Potom si zpomněl na ten pytel v té hospodě. Ho
spodský mu ho dal. Když mu ho dal, on ptal o šest
mlatců. Hospodský povida: „Co budete mět mlátit?“ —
Jnra pravil, že aby se nestaral, že bude mět co mlátit.

Když mlatci přišli, Jura jim dal ten pytel, aby mla
tili, a pornčil jim dobře bouchat. Mlatci bonchali, a zdálo
se jim, že se v něm dělala jednu chvíli sláma, druhou
chvíli jako lidé, třetí chvíli jako zvířata, a vždycky se
to měnilo brzy tak brzy tak. Ale Jura poručil dobře bit
na to. Oni bili, až krev z pytla prskala. Jura volal:
„Perte, bijte a tlnčte, já. vám dobře zaplatíml“ —Když
se dost natlonkli, Jura rozdrhl pytel a povídal: „Hybaj
z pytla ven, a žádného člověka více nelákejte ke hře!“
Čerti utekli hned do pekla.

Jura zaplat-il mlatcům a hospodskému a sebral se,
že půjde ke svým rodičům domů. Když šel, potkala ho
smrt a pravila: „Jdu pro tě, abys se mnou šel? Jura
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povida: „Ještě nepůjdu, ještě jsem se malo na
světě nabyl“ Ona mu povida: „Ještě tě necham na
nějaký čas, ale nedlouho; jdu do jednoho města, tam
mámmoc lidí uškrtit.' Tak odešla a šla do toho města.

Jak tam přišla, silno tam lide mřeli, až jich mam
zůstávalo. Jura to slyšel, šel tam a povídal sám sobě,
že bude kázat te smrti vejit do pytle. Jak tam přišel,
ona hned k němu přišla, a on zvolal: „Hybaj do pytlal“
Smrt mu hned do toho milého pytla vešla. On ji v něm
zadrhnul a sedm let tam nechal. Těch sedm let žadný
člověk neumřel. _

Potom již byl Jura starý, tesklivý & zarmoucený.
Tu si zpomněl na tu milou smrt v tom pytli. Rozdrhl
pytel a pustil ji. Když ji pustil, ona mu povídala: „Ty

ses mne již dosti natrapil —-včil již budeš konečně můj.'“
Milý Jura umřel.

Když umřel, šel do nebe a stál u brany nebeské;
a nechtěli ho tam vpustit. Vyšel k němu ten starý žebrak
k té bráně, co mu ten poslední groš dal a. co mu dal
tu brokovnici, ty husle a ten pytel. Ten mu povida:
,Ukazoval jsem ti vtehda prstem do nebe, alé tys
tomu nechtěl“ rozumět a vyvolil sis za almužny brokovo
nici, husle a pytel; včil tě nemohu vpustit do nebe;
když jsi chtěl věci světské, bud' si včil ve světě; ja jsem
tvůj anjel strážný, já tě nesmím do nebe vpustit, máš
jit do pekla.“

Jura se nad tím zarmoutil a šel zrovna k peklu.
Ti čerti, co jich ve svém pytli pral, viděli ho zdaleka
a povídali sobě: „To je ten, co nás dal btti v tom py
tli!“ A hned volali: „Nechoď sem, nechoď! Nechceme
tě tady; zas bys nas bil a třtskal; vrať se zpátky!“'
Potom honem šli do pekla a branu zavřeli.
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Jura byl tomu rád, že ho tam nepustili; neboť se
bál, že mu budou zle dělat za to, co on jim zle dělal.
Šel zas zpátky k te hraně nebeské a zas klepal, a pla
kal, aby ho tam přijali, že toho lituje, co na světě po
ebybil; aby ho tam vpuatili, že už bude dobře sloužit
a poslouchat. Jeho anjel strážce otevřel branu, pustil
ho, a už tam zůstal.

Il7. Kajiei zbojník.

Byli jedni manželé velice chudobní. Když jim bylo
velice zle, manžel pravil: „Manželko, ja půjdu někam
na ptanll“ Ona mu povídala, aby šel.

Jak šel na to ptaní, přišel do jedné hory a tam
potkal takého stareho, chromého člověka, a to byl zlý
duch. Ten povida tomu chudobnému člověkovi: „Víš co.
člověče: predaj mi to, o čem doma nevíš —ja ti dobře
zaplatím, že do smrti neokuslš bídy.“ Ten si zpominal.
co by měl doma, o čem by nevěděl —- ale zapomněl na
děťátko, že má. brzy být na světě. Pravil zlému duchovi:
„Dones mi peněz, co bych do smrti neokusil bídy, a
dám ti, o čem doma nevim. “ ——Zlý duch mu povídá:
„Víšli co, člověče, já. si to musím tvoji vlastni krvi na
cedulku zapsacl“ ——Člověk přisvolil, zlý duch mu nei-lil
prst na pravé ruce, jeho vlastní krví zapsal si ho na oe
dulku a pravil: „Dočkej mne tu, je přijdu hned.“ Přišel
hned a přinesl mu plný měch stříbra a zlata.

Chudobný člověk byl rád, že měl tolik peněz. Jak
přišel domů, s radostí řekl: „No, mila manželka, už jsem
neptal; už nebudeme mít do smrti bldyl“ Ale jak uviděl
synačka v kolébce, hned se ulekl. Manželka se ho ptala,
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.že proč se tak ulekl; že. snad narozené dítě nerad
nhledl? — Ou ji nejprv ani říci nechtěl, bal se, že jí
třeba bude zle, ale když ona ho toli ptala, proč je tak
smutný, přece ji to pověděl. Ona se též zarmoutila nad
tím, a oba hořce plakali nad tím synečkem; balí se, že
proň zlý duch přijde — a on byl tak krasný syneček.

Chlapec prudko rostl a v pěti letech již začal chodit
do školy. Jak chodil do té školy, byl moudrý a ptal
se jednoho dne svých rodičů, proč jsou tak smutní nad
ním: že snad ho neradi vidí, že je na světě, nebo proč
jsou tak zarmouceni nad ním? — Rodiči mu s plačem
povídali: „Jak jsi ještě nebyl na světě, měli jsme veli
kou bídu a zaprodali jsme tě zlému duchu, a ten má
tu cedulku v pekle.“ — Chlapec jim odpověděl: „Nic se
nad tím nestarejte, všecko bude dobře; ja se budu dobře
učit, půjdu .na kněžství a vymodlím se z toho.“

Když jim to tak pověděl,oni se mu zradovali,
že bude zas dobře. Učil se pilno a stal se knězem. Když
měl po premicii, šel si do pekla pro tu cedulku. Vzal
s_ikropač, svěcenou vodu, štolu a jiné svě
cené věci z kostela a šel.

Přišel do hory a tam ho zachvátila noc. Uprostřed
hory té spatřil malou chaloupka, a v té chaloupce byla
jen sama stara zbojnička. On přišel k oknu a klepal
na ni, aby ho vpustila a dala mu nocleha. Ona mu povi
dala: „Prosim vas, velebný pane, já bych vás přijala,
ale nemůžu; můj muž je velký zbojník, on by vás snad
zabil.“ — Panáček ji ale prosil, aby mu jen toho nocleha
dala. že snad nebude tak zle, aby její muž duchovní
osobě nbližoval. —Ona ho schovala do komory.

il už, jak přišel z hory, se jí ptal, koho ma v domě.
Ona se mu nejprv vymlouvala, že nemá žádného; ale
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když jí hrozil pomstou, jestli mu neukáže, koho tam má,
ona mu povídala: „Pro Boha, manžele, mám tu na noca
leh osobu duchovní, neubližuj mu; kdybys tomu knězovi
ublížil, za živa bysi se do pekla dostall“ Potom proň
šla do komory & přivedla ho do světnice.

On zbojníka pozdravil, a zbojník mu dal čest a ptal
se ho, kam jde. Panáček mu povídal, že si jde do pekla
pro cedulku, proto že byl od svého tatíčka z bídy veliké
zaprodán, když ještě ani na světě nebyl. Zbojník povídá
panáčkovi: „Udělejte mi, oč vás budu žádatl“ — Panáček
odpovídá: „Jestli mně bude možné, proč bych neudělali"
— Zbojník pravil: „Mám prý mít v pekle jakési lože při
chystané; podívejte se tam na ně a povězte mi, jaké
bude!“ Panaček mu slíbil, že to udělá. Potom mu dali
dobrou večeři, ustlali mu pěkné lůžko, a on až do rána
dobře spal. Ráno jak vstal, zbojník ho ještě vyprovodil
přes ty hory.

Když přišel panáček k peklu, přežehnal brány pe
kelné svatým křížem, a ty se mu hned samy otevřely.
Všel tam a uhledl' ukrutně řady zlých duchů a mučených
zatracenců, až se zhrozil; kropil svěcenou vodou v pravo
a v levo a povídal jim,. že si přišel pro cedulku. Čerti utí
kali, kam kdo mohl, a volali, že oni ji nemají.

On šel dále, a až na samém zadku v pekle byl ten
starý chromý čert, co tu cedulku měl. Ten mu ji hned
dal. Jak jí dostal, pravil: „Ještě mi musíš udělat, co
budu chceť. Ma tu mět jistý zbojník, jmenuje se Setník,
jakési lože přichystané; to lože já musím vidět, jaké je.“
Oni mu ho hned ukázali.

Bylo velice strašné; bylo samý nůž, samá jehla, samý
hřebík, samá břitva. Když se ten panáček nato lože do
bře podíval, šel z toho pekla a přišel zas na noc do té hory.
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Ten zbojník ho už čekal. Jak ho ubledl, hned se
ho ptal, vidělli to lože. On mu povídal: „Viděl jsem ho;
je velice strašne; je samý nůž, sama jehla, samý hřebík,
sama břitva.“ —- Zbojník se zděsil a prosil ho, jeli mu
ještě od toho lože zpomožení? — Panaček mu povídal,
že proč by nebylo, jenom chceli se k Bohu obratit a

'přísně pokaní činitP—Zbojník až se rozplakal, jak sli
boval, že se chce všemu podrobit, jen aby nato strašné
lože v pekle nepřišel. Panaček se ho ptal, víli všecky
ty ohavnosti a hříchy, kterých se dopustil. Zbojník mu
odpověděl, že dobře ví, že se mu to samo každou noc
na mysl staví, zvláště to, že dva lidi zabil. Panáček se
ho ptal, čím jich zabil. On povídá., že dvěma palicemi,
které posud má. Panáček mu kazal, aby všechen statek
žena jeho rozdala chudým, a zbojníkovi pravil: „Vezmi
ty palice (hůlky) a pojď za mnou.“

Šli a přišli hluboko do hory -— do lesa. Jak tam
přišli, panáček postavil ty hole do země a zbojníkovi
kázal mezi ně kleknout a modlit se a hříchy svoje Opla
kávať, až by zase k němu přišel. Zbojnlk tak udělal, &
panáček odešel.

Doma však ten kněz na zbojníka zapomněl. Již to
dlouhá léta trvalo, až jedenkrate pani do té hory šli na
hon a toho kněze vypobízeli s sebou.

Ten jeden pan přišel na jedno místo, kde byly dva
krasne stromy a na nich plno jablek, a mezi těmi stromy
byl jakýsi pen mechem obrostlý. On si chtěl utrhnout
jedno jablko, ale z toho pně na něj volalo: „Nech tak,
až ten přijde, kdo sadill“

Pan se ulekl, že peň tak mluví, a zavolal ty druhé
pany a i toho panáčka a povídá. jim: „Tam v hoře jsou
dva krasne stromy, a na těch stromích plno jablek, a
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mezi těmi stromy je taký mechem obrostlý peň. Přišed
k tomu jednomu stromu, chtěl jsem jedno jablko utr
hnout, a ten peň mi povídal: „Nech tak, až přijde ten,
kdo sadilí“

Ten panáček si zpomněl na toho zbojníka a hned
věděl, co ajak je. Ty dva krasne stromy vyrostly z těch
postavených holí; ta jablka byla hříchy toho zbojníka,
kterývkleče a pokání čině, mechem obrostl, a to byl ten
peň. Sli hned všeci tam, panáček přistonpnnl, drcnul do
toho pně prstem a pravil: „Už je tvůj čas tady, zpo
vídej se!“

Jak se zbojník mechem obrostlý zpovídal, za kaž
dým hříchem, který řekl, jedno jablko spadlo s toho
stromu, až všecka s obou stromů spadala, a na zemi
jich nikde nebylo ——to byly ty jeho hříchy. Jenom ještě
dvě největší jablka na tom jednom stromě byla. Panaček
mu povida: „Ještě jsi dvou největších hříchů zapomněl ——
ještě jsou tam dvě jablka!“ — On si teprv zpomněl, že
zabil ty dva lidi. Jak to vyznal, ta dvě jablka hned
spadla dolů. Potom se i ty stromy rozsypaly na prach.
Nad tím zbojníkem pak se ten kněz pomodlil a dal mu
rozhřešení, a hned z něho vyletěla bíla holubička a po
klonila se tomu panačkovi. Všeci viděli, jak letěla do
nebe, ten mechem obrostlý peň se též rozsypal, a zbojník
byl z toho trápení vysvobozen.

IIB. Statečný Jan a princezka Barka.

V jednom městě bydlel nějaký mlynař, který měl
syna jménem Jan. Tomu, když byl dorostlý, rodiči ka
zovali, aby vstoupil v stav manželský. On povídá, že
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ještě nemůže vstoupit v stav manželský, že musí ještě
do světa — něco zkusit, aby mu jedenkráte tovaryši jeho
nevyčítali, že nic nezkusil světa. Když jinač nechtěl, ro
diči ho vypravili.Jak byl se vším činem hotový,
otec mu řekl, že tam nedaleko je les, aby hleděl, co by
do něho nepřišel, že by z něho jak živ nevyšel. Jan při
slíbil otcovi, že se bude hledět vystříhat, co by do něho
nepřišel. Odcházeje z domu, poděkoval svojim rodičům,
rozloučil se s nimi a odebral se na cestu.

Když v té cestě si rozmýšlel, s jedné strany jaksi
do toho lesa přišel a potkal tam staříčka, který ho ví—
tal: „Vitam tě, Jane, do mojí krajinyl“ -— On mu po
vídá.: „Jak pak vy mne znate a jmenujete z mojího
jména, když jste mne jak živ neviděl?“ — Staříček
mu praví: „00 pak mne neznáš, že já jsem tvůj strýček,
který zemřel na vojně? Snad ti o mně tvůj otec někdy
pověděll“ ——Jan povídá.: „Jak pak vás můžu znat. dyt
už je to tak dávno, co jsem vás neviděl, a už jsem za
pomněl na vaši podobu, nebo jsem vás ani jak živ ne
viděl. Ale otec mi o vás povídaval, že jste zemřel na
vojně.“

Strýček mu pravil, aby u něho zůstal ve službě, že
nebude mít žadnou těžkou praci, že jen bude vždycky
jeho světnici v čistotě držet a zametat, a ty smetí že
musí dávat do bečice do síně. — Jan mu povida, že
nemůže u něho zůstat ve službě, že jde do světa na zku
šenou; že když by někdy domů přišel, že by nevěděl,
jak se má. vyodpovídať. — Ale staříček mu povídal,
aby se nad tím nic nestaral, že on ví všecky krajiny &
všecka města celého světa jmenovat a že ho také naučí
všem řečem; aby jen u něho zůstal ve službě, že se
všemu dobře naučía že mu také dobře zaplatí.
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Jan nad tím měl radost, že nemusí do světa jít a
že bude všecko vědět, jak'by ve světě byl. Zůstal u mi
lého staříčka sloužit.

Asi za čtvrt roku šli spolem na procházku do ve
liké zahrady, kde bylo moc ptactva, mnoho kvítí a zví
řat všelijakých. Jan měl radozt, že tak krasnou zahradu
spatřil. Myslil sobě v duchu, že tam bude chodívať na
procházku a na lov, neboť byl milovník střelby. Kole
té zahrady byla velika zeď. Jan se ptal staříčka, co to
za tou zdí je. On mu odpověděl, že tam nic není než
zahrada, v které ale žádné kvítí není, ani žádné potě
šení, ani žádná radost; a pravil mu, aby tam jak živ
nechodil, že kdyby tam vešel, byl by nešťastný. Jan mu
přislíbil, že tam jak živ nepůjde, když tam žadna ra
dost není.

Potom se zas odebrali z milé zahrady do příbytku,
a Jan se pořad cvičil v řečech všelijakých a v jmeno
vaní všelijakých měst.

Za nějaký čas, asi za půl roku, staříček povídá
Janovi: „Milý Jane, musíš zůstat zde sam; ja odejdu
na čtyry měsíce někam do práce.“ Když odešel staříček,
Jan sobě pomyslil: „Co to budu jíst? nezanechal mi
žádnou potravu.“ Hned běžel za stařičkem & volal na
něho, kde mu co nechal jíst? — Staříček mu povídá.:
„Dobře sis zpomněl, neboť bys byl tady hladnou
smrtí zemřel. Běž: je tam v té almaře starý obrus;
když si ho prostřeš, co budeš chtít, to budeš mít jíst
a pít.“ Jan šel domů a chtěl toho hned zkusit; vzal
ten obrus a skutečně poznal, že to byla pravda, co mu
staříček povídal.

Když tam byl tak sam asi osm dní, zpomněl si na
tu zahradu, že tam půjde na procházku. Když do té za—

Kulda. n. 14
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hrady přišel, zarmoutil se velice, poněvadž tam neviděl
žadnou radost, žadnou květinu, žádné ptactvo ani žádnou
zvěř. Vida všecko tak u p uš tě n ě, povida sobě, že mu
to jistě stařiček udělal na toš*) a že to všecko pře
ložil do té druhé zahrady; nebo tam odtad šla takova
líbezné vůně, zpěv ptáků a řehténi zvířat. Do té druhé
zahrady staříěek mu nikdy nedal jít, že by byl nešťastný,
ale on chtěl přece vědět, co a jak tam je.

Dal se na odvahu, přistavilsi řebříka vlezl
. do té zahradyse svojím zbrojem. Kdyždo ní

přelezl, přišel mu strach, poněvadž si připomenul napo
menutí staříčkovo. Povídal si: „Nechť se, co chce, se mnou
děje, přece chci zkusit, co tady v té zahradě je. “ Šel
z a h r a d o u déle a přišel k jednomu hrubému rybníku ,
u toho rybníka se posadil za. keř a zpytoval, jak dále
s ním vypadne.

Když tak sedi nějakou půl hodinu, podíval se do
oblaků a spatřil nenadále čtyř hrubých ptékův se snašeť
nad sebou a nad tim velikým rybníkem. On si povídal:
„Jak ti ptáci sleti níž, střelím si na ně; nebo tolkých
ptaků jsem ještě na světě neviděl.“ Když ale ti ptaci
níž a níž sletovali, vždycky vše větší byli; a když
sletěli dolů, veliký strach ho obešel, tak že na žádného
nestřelil. Ti ptáci všeci čtyři postavili se na hrézu k to
mu rybníku, a hned z nich byly čtyry ženské, které se
mu zdály, jako by tři dcery byly a jedna matka jejich.
Ta nejmladší se mu hrubě zlíbila, poněvadž byla krásná.
On přemýšlel, jak by s ní mohl několik slov promluvit.
Ty ženské pak všecky najednou svoje šaty se sebe se
svlekly a do toho rybníka poskakaly. On si za tím křem

*) Na tošzna vzdory.
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povídá: „Včil mam dobrou příležitost k tomu, abych
s ní mohl několik slov promluvit.“ Šel a té nejmladší
všecky šaty vzal a sednul zas za ten kříb.

Když ty ženské vyšly z té vody, každá. svoje šaty
vzala a oblekla na sebe, a hned z nich zase byli tři
ptakové; ale ta čtvrtá, nejmladší, zůstala pořad žen
skou. Ty tři odletěly do povětří, a ta čtvrtá. ostala tam

"sama stát a volala: „Jane, pones mně moje šaty, nebo
mi má matka a dvě sestry daleko odběhnoul“ -— Ale
on povídá, že jí ty šaty spíš nemůže dat, až mu poví,
co ony jsou. — Ona mn odpověděla: „My jsme tři za—
čarované princesky jednoho krále, a ten strýček, co ty
u něho sloužíš, není žádný tvůj strýček, ale jest čaro
dějník, který nás poduču je na čarodějstvo. Já. s mo
jim otcem nechceme se dát učit, a proto jsme v hrozném
vězení.“ — Jan se jí hned tazal předně na její jméno,
jak se jmenuje. Ona odpověděla: „Barka.“ *) On se jí
ptal, jestli by jí možno bylo pomoci a jí vysvobodit. —
Ona. povídá, že lehkým způsobem jí může býti zpomo
ženo. ——On jí pravil, že by jí rad pomohl, jen jestli
mu slíbí, když jí pomůže, že si ho sebere za manžela.
Ona mu přislíbila, že na všecek způsob s ním chce
vstoupit v manželstvo, a pověděla mu, jak ji může vy
svobodit. Říkala mu: „Běž, hned se seber do té tvojí
chalupy, kde sloužíš u toho staříčka, a ty šaty, které
máš ve svem uzlíku, všecky vyndej ven a do toho uzla
nacpej těch smetí z té bečky. Jinšího nic neber, byl bys
nešťastný. Když vyjdeš z té chalupy, budeš míti cesty
na všecky strany; ale první lepší, na kterou vstou

*) Barka, zkrácenéBarborka; také Babša; nikdy
Babuša, což má v okolí Rožnovském význam jistého vázání
šátku na hlavě ženské a jest jméno krávy jako zababušené.

14*
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piš, ta bude dobré. Ja ti zkratím cestu; ty ale budeš
mít hrozné pokušení v této cestě. Nesmíš se ohlednouť,
kdybys co viděl, jaké strašidlo, jaký oheň, jaké bromo
bití — jenom pořad přes všecko utíkej zrovna ven.
Když by ale na tě kdo volal, nesmíš se žádnému ozvat
ani se ohlížet, poněvadž bys byl nešťastný a já zároveň
s tebou. Když ale vyndeš z toho lesa ven, teprv sobě
můžeš odpočinout. Když pak přijdeš domů, dáš kaplu
vystavět, v které my, já. s tebou, jenom spolem sami
dva od kněze a před tvými rodičemi budeme sezdani, a
jiný žádný nesmí přijít v ten čas do té kaply, poněvadž
bych ja ještě do většího vězení přišla, a víckrát bys
mne na oči nespatřil, kdyby tam někdo z tvojí ro
diny nebo kdo kolvěk víc přišel, než máš vyřknuto.“
Pak se s ním rozloučila, a on ji přislíbil, že to všecko
učiní. Ona na sebe šaty oblíkla a hned se z ní učinil
pták, a letěla do povětří pryč.

Jan zůstal chvíli zapomenutý stať, co se s ním děje,
potom se sebral odtud, šel do svojí chaloupky, šaty své
všecky vyhazoval z uzla a smetí vecpaval do něho. V
duchu však si myslil, že mu tak špatnou věc kazala
vzít do uzla, a ty vlastní krasne šaty tam nechat. Vše
cko udělal na její poručení, jak mu kazala, a ten obrus
také s sebou vzal; myslil si, že mu snad bude někdy
dobrý. Když měl všecko svázané, odebral se na cestu.
Když ale vyšel z té chaloupky ven, viděl mnoho cest
před sebou a nevěděl, na kterou vstoupit ma; ale po
myslil si, jak ona mu řekla — že první lepší. Vstou
pil na cestu a utíkal. Tady se mu představělo všelijaké
pokušení, hrozna zvěř, hadi, draci mu vstupovali do ce
sty. Když ale všecko to s pomocí Boží přemohl, zase se
mu představovaly krasne muziky, krasne princesky a
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volaly ho, aby šel s nimi do zábavy a do tance. Ale
on zas všecko s pomocí Boží přemohl. Když to pře
mohl, stavěly se mu všelijaké ohně, hrozní ohniví dra
kové, kteří mu do cesty vstupovali; ale on všecko zase
přemohl. Když pak už byl na kraji toho lesa, stařík za
ním běží a volá na něho: „Jane, Jane! Což mne chceš
Opustit? Proč pak ode mne utíkaš? Stůj a ohledni se:
ještě jednou chci s tebou nějaké slovo promluvit! Jak
se neohlldneš, budeš nešťastný na věčné věkyl“ — Ale
Jan na nic nedbal, jenom utíkal z lesa ven a hleděl, co
by se mu cesta spiš skončila. Konečně vyskočil z lesa
ven za hranice —- stařík už byl také na samém kraji,
ale přes hranice vykročiti nesměl. Volal na nebo: „0
počkej, ty nešťastný Jane, ja se na tobě ještě jeden
krate musím pomstíťl“ —--Ale Jan si pomyslil: „Jen
když jsem již z toho lesa ven, tu mi víckrát uškodit
nemůžeš! Potom sobě rozvažoval, jak ma domů přijít,
když ještě nic světa nezkusil— že jak se vyodpo vida?
Ale přece vstal a šel domů.

Když už byl blízko domu, rozběhnul se, šturnul
do dveří, spadnul na mlenici a zůstal jako mrtvý ležet.
Hned to běželi oznámit jeho rodičům.

Rodičové k němu přišli a se ho tazali, proč tak
zděšený přišel. On odpověděl, že s kterési strany do
toho lesa přišel, tam ale že ho čarodějnlk chytl a do
toho času že byl u něho zavřený; až on nedavno odešel
do světa, že si nabral jakýchsi peněz do uzla a dal se
do útěku. Rodiči poslali tovaryše do mlenice pro ten
uzel, aby ho donesli do jizby; ale žádný nemohl tím
uzlem pohnout. Všickni se tomu divili, jak on to mohl
unést? Navalili ho na sochory a přinesli do jizby; vjiz—
bě ho pustili se sochorů na zem, hned se roztrhl, &
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hrozná síla zlata se ukázala. Rodiči mu hned povídali,
že už nemusí nikam jít do světa, že je dost bohatý, že
se může oženit. Ale on povídá, že se nemůže ženiť, po—
kavád nebude taková kapla vystavěna, jak on jim poručí.

Hned se dali do kaply stavení, a když byla hotova,
rodiči dycky myslili, co za nevěstu kdesi má? Ale on
žádnému nic nepověděl, jenom jim přikázal, že žádný
na jeho svadbě nesmí být, jenom rodiči, kněz a on se
svou nevěstou. Rodiči se nad tím velice starali, jak to
spraví, co by o tom žádný nic nevěděl? Matka povídá:
„Já mám bratra vrchním, ten to spraví, co žádný nic
vědět nebude.“

Když bylo všecko hotovo, na den ustanovený při
jelo šest kočárů, z jednoho slezla princeska Barka se
svojimiobsluhovači. Jan, když ji spatřil, hned ji
přivítal: „Vítám tě, moje nevěstol“

Rodičové se ale velmi nad tím divili, kde on tak
krásnou princeska za nevěstu si vyhledal. On jim na to
nic neodpověděl, jenom hned poručil jít pro kněze, aby
byli brzy spolem oddáni v stav manželský.

Když kněz přišel a oni předstoupili před oltář —
již měli mít štólou ruky svázány, v tom strýček vrchní,
bratr jeho matky, vstoupil do té kaply. Neboť sobě po
řád povídal: „Proč to je, že nejsem pozván na mojí
sestry syna svadbu?“ Nemohlo mu to _na mysl
přijít, sebral se a šel do té kaply.

V tom se princeska nevěsta ohlídla a velice se u
lekla; sebrala se od oltáře pryč, poněvadž ještě sezdáni
nebyli, a zrovna šla, do kočáru sedla, obrátila všecky
svoje kočáry a jela nazpátek. Jan zůstal velmi zapome
nutý, co se tudy děje? Hned za ní běžel a volal na ni:
„Barko, Barko moje, dočkej mne jenom na jedno slo
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vol“ Ale ona jen ujížděla. Když on však pořád křičel,
zůstala stát se svojimi všemi kočáry a ptala se ho: „00
pak po mně chceš, nešťastníku, když jsi mne do neštěstí
ještě většího přivedl a já skrze tebe včil ještě hroznější
trápení míti musím?“ — On jí povídal, že on tomu nic
vinen není, jenom aby mu odpustila, a budeli mu možné,
že ještě jedenkrát chce všecko svoje živobytí naložit, aby
jí vysvobodil. — Ona mu odpověděla: „Jak pak mne
můžeš včil vysvobodit! to je velmi nesnadná věc. Když
jsi mne tak lehce nemohl vysvobodit, kterak mne těžce
vysvobodíš?“ — On ji ještě jedenkrát prosil, aby mu
řekla, aby mu poradila, že chce milerád své živobytí za
ni dáti, jeli možné, ji vysvobodit. ——Tu ona poručila
ze svojího kočáru toho nejpřednějšího koně vypřahnouť,
kázala ho obsedlat a Janovi tak povídala: „Na tom koni
musíš jet tři dni a tři noci, obhlednout se nesmíš; kdy
bysi se obhlednul, na věčné věky nešťastný budeš. Já
včil již bez toho větší trápení mám, a ještě do většího
trápení bych se znova dostala.“ — On jí přislíbil, že
všecko chce vyplnit, co mu poručila, sedl na koně a do
povětří se na něm odebral.

Když ale již tři noci a dva dni jel na tom koni —
pořád v povětří, — na třetí den veliký hlad dostal. Zpo
mněl si na obrus, který měl v kapse v kabátě, a velmi
se zradoval — ale k svému neštěstí. Vytahoval ho z kapsy
a jakousi stranou se ohlídnul nazpátek —-a v tom oka
mžení hned se pod ním kůň ztratil, a on drže obrus
v ruce, ve velike výsosti se vznášel a rozmýšlel, kde
jenom asi spadne a jaký konec života vezme?

Za několik minut vidí pod sebou něco červeného ——
a poznal, že se vznáší nad červeným mořem. Když do
moře spadnul, hned ho velryba pohltla. Tu si povídal:



216

„Už jsem na věčné věky nešťastný“ Ale pořád se v té
rybě drapal a trhal, až ryba dostala velikou žírku*),
připlula k břehu a vyhodila ho zase ven. On za něko
lik hodin teprv přišel k sobě.

Když k sobě přišel, rozvažoval si, kde je a v kte
rém kraji se nachazí. Pak se sebral s toho místa a šel
dale ten svět prohlížet.

Přišel do jednoho lesa. Tam uviděl tři obry se bít ——
všecky v hromadě. On se tomu tuze divil, že tak
hrozní lidé se mezi sebou bijí, a rád by byl věděl pří
činu, proč se mezi sebou bijí. Dal se k nim jíť cestou.
Když k nim přišel, tazal se jich. proč se mezi sebou
bijí. Oni mu odpovídali: „Ty malý červíčku země, proč
ty se cpovažíš nás se ptati, co my se bijem ?“ Ale nej
starší z nich povida těm dvěma: „Což snad nevíte,
že po nás mají takoví lidé maličtí nastati a ti mají být
o mnoho moudřefší nežli my? “ — Druhý pravil: „Ja jsem
také tu řeč slýchaval od mého otce.“ — Ten třetí řekl:
„Povězme mu naši příčinu, proč se bijeme, může být,
že nás v naší věci rozsoudíl“

Hned mu pověděli příčinu,.proč se mezi sebou bijí,
& pravili: „My jsme tři synové jednoho otce, a nám
také tři věci po našem otci zůstaly. Mohli bychom se
o ně rozdělit; že pak každý chce mít všecky, nemůžem
se o ně rozdělit. Jestli jsi tak moudrý a můžešli nas
rozsoudit, darujem ti života : jináč našich rukou neujdešl“—
Jan se jich tazal na ty věci, které mají a jak se
ty věci jmenují. Oni mu povídali: „Máme plášt, do
toho pláště když se člověk zavine, žádné oko lidské ho
nevidí. Máme klo bouk, ten když si dá člověk na hlavu,

*) Žírku : žraní: bolenív břiše.
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žádný zlý duch ani hromová rána ani žádný oheň ne—
škodí jemu. Máme boty, když jich obuje člověk na
nohy, kam si pomyslí, v okamžení hned se tam
octne.“ — Jan jim povídá: „To je snadná věc; ale
tady vás rozsouditi nemohu; pojďte tam hle na ten
hrozný kopec, na kterém žádného stromu není — kde
je čírá skála*), tam já vás dobře a spravedlivě roz
soudím.“

Jeden z těch obrů Jana hned sebral do kapsy, a
v okamžení s ním tam na kopci byli. Když ho z kapsy
vyndal & na kopci postavil, on se jich tázal, kde ty tři
věci mají, aby mu jich odevzdali. Oni je hned vyložili
a ptali se ho, jaký rozsudek jim dá. On jim odpověděl:
„Vy všickni tři musíte jít dolů pod ten kopec; tam se
postavíte všickni do řadu a jak já na vás zapísknu,
vy všickni ke mně jedním skokem běžet musíte; a který
spíš u mne bude, ten všecky tři věci obdrží.“ — Oni
hned mezi sebou rozmlouvali, že to krásný rozsudek je —
hned se jim to všem líbilo.

Všeci tři běželi dolů pod kopec, stoupli si do řadu
a čekali, byli nachystáni, až na ně zapískne. Když ale
oni tam dole všickni stáli, Jan zatím oblekl na sebe
plášť, obul boty a dal si klobouk na hlavu, a pozoroval,
kde by se měl zakrýti, poněvadž ještě nevěřil tomu plášti,
že takovou moc má. Odstoupnul několik kroků nazpátek
a zapísknul na ně. Oni všeci jedním hupkem k němu
běželi, a všickni v jednom okamžení na tom místě byli.
Když tam přišli, neviděli žádného, ani těch svojich věcí,
ani toho soudce. Hrozně se tomu divili, že jich rozumně

*) V ústech lidu tuším chybně: šír &sk ál &místo čirá ::
s a m á skála.
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rozsoudil a ošidil; lépe že jich nemohl žadný v té věci
rozsoudit.

Začali se znova mezi sebou hadat a vadit, ale nej
starší povídal: „Co se už navadíme, už je to málo platné;
rozejděme se, a každý v jiném kraji svoje štěstí hledat
budeme. Dobře měl naš nebožtík tatík, že ti malí lidé
po nás budou moudřejší nad nás!“ Rozloučili a rozešli
se v dobrém.

Ale Jan, jak ty tři věci měl, pomyslil si hned,
kdyby se jenom spatřil tam, kde jeho princka Barka je.

Za nějakou chvíli spatřil se v jednom jakémsi roz
trhaném a rozbořeném hradě v pustých horach. Tam se
procházel a přišel do jednoho sklepa. Tam spatřil sta
rého člověka na kříži přibitého, a ten hrozný kamen na
"svojí hlavě držel. Jan mu dal pozdravení a pravil: „Po
zdrav tě Pán Bůh v tvojím souženi a trápení, můj nej
milejší přítelil“ Ten člověk na tom kříži se velmi po
divil, neboť žádného neviděl a hlas k sobě mluvit slyšel.
Povídal si: „Snad anjel s nebe v mojim trápení mne
přišel potěšit.“ Ale Jan mu odpověděl: „Já. nejsem anjel,
ale jsem tvůj vysvoboditel, a přišel jsem tebe a tvou
princesku Barku z vašeho trápení vysvobodit“ -—Stařík
utrápený pravil: „Kdo pak ke mně mluví? dyt žádného
nevidímí“ — Jan se zatím zpamatoval, sejmul se sebe
plášť, a staříček na kříži ho hned spatřil. Když ho
spatřil, zhrozil se nad ním, že proč se tam opovažil
vejít, že bude nešťastný, jak ho tam jeho dvě zlé princky
s jeho ženou uvidí. Ale Jan mu na to hned odpověděl,
že jej žadné lidské oko nemůže spatřit a žádný nepřítel
mu uškodit; že on se o to pokusit chce, jak by jich
vysvobodil. — Ten starý člověk pravil, že na všecek
způsob jich může vysvobodit, a pověděl mu všecky svět
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nice, v kterých jeho žena čarodějnice s těma dvěma dce
rama zůstávají. Jeho princeska Barka, kterou přišel vy
svobodit, že je až v dvanácté světnici zamčena; že vždycky
v dvanáctou hodinu polední a o půlnoci přichodi takový
hrozný drak, který celou hodinu u ní pozůstává a jí
velmi trápí. Matka čarodějnice že má všecky klíče pod
pravou paží a od jedenácté až do dvanácté hodiny má
vyřknutou hodinu spát; v tu hodinu že musí ty klíče
dostať, chceli princesku vysvobodit.

Jan se od něho odebral a šel dále svojího štěstí
požívat. Když přišel do jejich světnic, kdež ony právě
večeři chystaly na stůl, posadil se tam zticha a neříkal
žádnému nic. Když se pak ony posadily, rozmlouvaly
vespolek, co tomu starému na tom kříži dají za večeři.
Stará matka pravila, že už má pro něj večeři dávno
nachystanou, totiž žížaly zemské: to byla jeho potrava.
Jan, když to slyšel, velmi se nad tím rozhněval, stanul
se svého sedadla a té staré čarodějnici velký pohlavek
dal, tak že v okamžení zemdlela. Ty dvě dcery ji křísily.

Když přišla k sobě, hned vzala knihu čarodějnickou
a začala v ní číst. Za malou chvíli mnoho zlých duchů
se zjevilo, a se otazovali, co paní potřebuje. Ona odpo
věděla: „Co mne tady pokouší, at to hned seberete a
učiníte podlé svojího práva!“ Oni na to odpověděli, že
do toho žádného práva nemají, a hned se ztratili.

Jan ale hned stanul a zas jí tak učinil jak před
tím. Ona zase svolala čerty a žalovala jim to, ale ti
zase řekli, že doňho nemají žádného práva, a zmizeli.

Když jí dal třetí pohlavek, že ji dcery sotva na
pamět přivedly: ona hned vytáhla jinou knihu ze
spodu, rozžala dvě černé svíce a hrozné věci začala v té
knize čísti, že to není ani k vyslovení. Najednou začal
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hrozný oheň pršet, hromové začali třískať, až se Jan
upamatoval na toho staříčka, vyběhl k němu a střechu
se svého klobouka také nad něho strčil, aby se mu ne
nblížilo. Na zemi zůstalo asi na půl střevíce hluboko
ohně stat, alevmalé chvíli se to všecko zase zmi
zelo, a ta stará čarodějnice povídala: „Jestli tady co
zlého a jaké pokušení bylo, ten hrom všecko roztřískal,
a co hrom neroztřískal, oheň musil spálit.“ Potom se
odebraly na odpočinutí, a Jan zase dale svojího štěstí
pohledával.

Když přišla jedenáctá hodina, Jan přišel k matčině
posteli o ty klíče se pokusit. Když je vyjímal z pod
její pravé paže, hrozně se“ulekl, proto že to s ní
velmi trhalo; ale přece najednou ty klíče dostal. Hned
zkusil klíč za klíčem, až všecky světnice odemčel.

Když do té dvanácté světnice přišel, kdež Barka
obývala, ona se modlila v knížce, dvě svíce rozžaté
měla a čekala svojího trapitele draka šeredného. Jan
otevřev dvéře, dal jí pozdravení: „Pozdravuji tě, moje
nejdražší nevěstol“ Ona se ulekla, kdo to k ní mluví;
nebo neviděla žádného člověka a hlas slyšela mluvit
k sobě. Povídala si: „Snad s nebe anjel přišel mne na
vštívit ov mojim největším trápení, které mne v nynější
hodině zase nastává! Ale Jan odpověděl: „Ja nejsem
anjel, ale jsem tvůj vysvoboditel.“ — Ona pravila, že to
snad jakési pokušení býti musí, že nevidí žádného. Ale
Jan se sebe sejmul plášť, a Barka hned opustila svoje
modlení a vítala bo: „Vitam tě, můj vysvoboditeli Janel“
Potom se ho tazala na všecky věci, jak se tam k ní
dostal. A také mu povídala. že všecky jeho pokušení &
trápení dobře ví a že při všem ona tak byla jako on.
Pak mu dala veliký meč, toho nemohl ani pozdvihnouť.
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Tu ona sejmula prsten s pravé ruky a dala mu jakési
léky a lihy, abych jich požíval. Jan, když to všecko
požil, zkusil zas tím mečem hýbat, a včil jako nějakým
pérem jím mohl vladovať. Ona mu povídala, že hrozný
drak o dvanácté hodině jí přijde k velikému trápení;
ten drak že má dvanáct hlav na sobě, ty hlavy že všecky
musí tím mečem sťat. Potom mu též pověděla jeho přl
cbod, s kterého místa on vždycky přichodí. Když ty
hlavy bude rubať, aby se nezapomněl a každou _tu hlavu
hned vyhodil ven, když ji utne, poněvadž by tomu dra
kovi tolik hlav zase přibylo, kolik by jich nevyhodil.

Tu najednou veliký hřmot se stal, a Barka hned
povídala: „Jane, drak se přibližuje, pohledávej svého
štěstí, at nejsi nešťastný zároveň se mnou.“

Už nebylo kdy k dalšímu rozmlouvání, a Jan se
odebral do jakéhosi sklepa, kdež ten drak svůj příchod
měl. Jak se ten drak začal pohybovat, země se otvírala
a Jan 8 vytáhnutým mečem do draka se opovážil. Ale
čím víc rubal, tím víc hlav na sobě drak dostával, po
něvadž Jan zapomněl, nrubané hlavy vyhazovat ven. Když
se upamatoval a hlavy vyhazoval, potom draka přece
zabil, ale byl tak zemdlený, že sebou sotva hýbal, když
v jedě na půl střevíce stál.

Když se zpamatoval, vyskočil ven z toho sklepa a
zůstal ve mdlobách ležet.

Ráno, když se probudil, viděl se v krásném hradě
královském. Jemu to bylo velmi divno, že ve škaredém
sklepě zůstal ležet a včil že v krásném hradě se vy
nachází. A princesna Barka zase jenom by byla ráda
věděla, kam se její vysvoboditel poděl, a její otec
starý též.

Tu pak se upamatoval Jan, že má plášt na sobě,
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a proto že ho žadný nevidí a že ho snad jinde hledají
ti, co ho do toho krasného hradu přenesli v mdlobach.

Když plašť sdělal se sebe, hned princesna Barka
přiběhla s vrchn s hradu, klekla před ním na kolena,
děkovala mu, vzala ho za ruku a vedla ke královi.

Kral ho také hned krásným pozdravením pozdravil
a přivítal, jmenoval ho svým vysvoboditelem a nastáva
jícím kralem. Kral starý ale hned naporučil svojí dceři
princesně, aby Janovi věrnost slíbila jako prava manželka
a dobrá. královna. Tak celý hrad byl rozvázan a všecko
dvorstvo bylo vysvobozeno. Potom se dal mladý kral
Jan sezdat se svou nevěstou Barkou.

Když bylo po všech hostinách, stara královna s těmi
dcerami čarodějnicemi přišla !: svému mužovi, starobý—
valému krali prosit za odpuštění. On pak jim odpověděl,
že jim odpustit nemůže, pokavad jim nový král neod
pustí. Ony předstoupily před krále a prosily za odpu
štění. On jim přislíbil, že jim odpustí, ale včil že nemá.
kdy; aby jely s nimi na procházku. Ony jely, a když
přijely za město, tam dal mladý kral hranici dříví uložit
a všecky tři čarodějnice do ohně vhodit.

Potom, když nějaký čas spolem bydleli, mladý král
chtěl přece jenom ještě své rodiče vidět a navštívit.
Prosil svou manželku královnu, aby s ním jela k rodičům.
Ona mu to velice vymlouvala, že by to snad bylo k jeho
neštěstí, aby tam už nejezdili. Ale on přece jenom na
svém stal, až tam jeli.

Když se měli na cestu vydat, kral poslal do toho
města přípis, že tam pojede na ten a ten den a že
všickni ten den slaviti musejí a že se ve mlýně u toho
města chce ubytovat. ——Mlynářovi a mlynařce to bylo
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velice divno, že se král chce v takovém třesku ubytovat —
co to mysli?

Když ustanovený den přišel, král přijel do města
se svým komonstvem a zrovna se ptal na ten mlýn, jako
by o něm nevěděl. Když ale přijeli do mlýna, kde měli
své obydlí přichystané, starý král s princeskou dcerou,
mladou královnou zůstali v rozmlouvání s mlynářem ve
světnici, a mladý král jako by měl zalíbení v mlynářství,
po mlejnici se procházel, kam za ním starý král imladá
královna, mlynář i mlynářka přišli.

Mlynářka si zpomněla na svého syna Jana, 0 kte
rého hned velmi se dala do pláče. Jan se tázal mly
nářky, proč na sebe takový žel a pláč připustila, že snad
se nermoutí nad jejich navštivením? Ona odpověděla, že
žádným způsobem, ale že měla také jednoho synáčka
jménem Jana a ten že se jim ztratil s jakousi princeskou
a vícekrát že ho nespatřili. Jan se tázal, jestli by svého
syna Jana ještě poznala, kdyby se navrátil. Ona odpo
věděla, že každá matka svoje dítě musí poznat. On se
jí ptal, že jak a po čem by ho poznala. Ona praví,
že její syn neměl na pravé noze malička. On hned
s pravé nohy sezul bot, a matka hned poznala svého
syna Jana. Ona i mlynář padli před ním na kolena a
prosili za odpuštění, jestli ho v čem rozhněvali, aby jim
bylo odpuštěno. Ale mladý král, jejich syn, jich hned
zdvihnul od země a líbal jim ruky a nohy, a sám jich
prosil za odpuštění.

Tak se všickni vespolek radovali, a mladý král
potom svoje rodiče sebral do svého dvoru královského
a naporučil jim, aby si s tím mlýnem dělali, co chtí,
aby ho prodali nebo darovali někomu, že ho již víckrát
potřebovat nebudou.
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Matka prosila, kdyby bylo možné, aby také sebral
jejího bratra vrchního s sebou do svého dvoru, že by
tam snad větší službu a lepší živobytí měl; a na její
prosbu syn kral vzal bo též s sebou, a udělal ho nej
vyšším dvořenínem.

Když se vydali na cestu, on se svou manželkou
sedl do jednoho kočáru, starý král se svým komorníkem
do druhého, a rodičové i strýček mladého krále do tře
tího kočáru.

Když v té cestě jeli, královna se dala do velikého
pláče. Král se jí vyptaval, proč by ona tak plakala, snad
že je jí líto, že svoje rodiče a svého strýčka s sebou
veze? — Ona odpověděla, že ne, že je tomu velice ráda,
ale že nad hlavou jeho přece ještě neštěstí se vznáší.
Kral nemoha té řeči vystihnout*), kázal jí, aby
mu to jasně vypověděla. Královna mu pravila, že od toho
starého čarodějníka ještě pokoje mít nebude. Král se jí
zasmál a povídal, že s ním bude zkratka hotov.

Když přijeli domů, kral vzal svůj plášť a oblekl ho
na sebe, boty obul, klobouk dal na hlavu a jenom si
pomyslil, aby byl tam, kde je ten čarodějník.

Hned se octnnl v jednom Amerikanském hradě, kdež
ten čarodějník zase tři krásné princcsky &jejich matku
na čarodějstvo podučoval. Když ho kral spatřil. hně
vivě mu povídal: „Oh ty nešťastný čarodějníku, čím já
tě mám potrestat a čím se ti mám za tvoje zlé činy
Odměnit? Už jsi tři duse k za'racení přivedl, a zase
druhé tři chceš přivést? O, chci ja se ti odměnit, ty
zlopověstný nešťastníkul“ ———-—ahned vytahl svůj meč,
a jednou ranou hlavu mu stal.

*) Nemoha té řeči porozumět.
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Princesky vysvobozené všecky chtěly ho mít za man
žela a království mu oddati; ale on jim pověděl, že již
jednu princesku vysvobodil, kterou si za manželku pojal.
Potom mu chtěly nějaké dary davat, ale on nic od nich
nepřijal a s nimi se rozloučil.

Potom pomyslil sobě, aby byl ve svém paláci doma ——
a hned se octnul u své královny. Tam spolem byli živi
ještě několik roků, až pak jeden po druhém se odebrali
na věčnost

II9. Vyslouženec.

Šel jeden vyslouženec z vojny a přišel do jedné
osamělé hospody. Měl s sebou nějaké peníze nahospo
dařené. Kazal sobě kus masa a chleba a korbel piva.
Zaplatil a nocoval tam. Hospodský, vida že má. peníze
při sobě, vzal mu jich, jak odespal.

Ráno vyslouženec vstal, chtěl nějaké snídani a hledal
u sebe peněz. Peněz nikde. Vyslouženec křičí: „Pane
hospodský, kde jsou moje penize? Jiného tu nebylo, vy
jste mi jich vzal!“ — Hospodský zapíral, že nevzal, a
pravil, že ho potípá'). Za to ho dal do vězení.

Do vězení přišel k němu čert a povídá: „Ty tu
sedíš nevinný — ja jsem čert, ale nic se mne neboj;
že jsi nevinný, nic ti nemohu zlého udělat. Já ti pomohu.
Ty maš přijít k oběšení; ale já budu tvůj svědek. Dej
sina mne pozor. Budu sedět pod šibenici na levé straně
jako pěkný mládenec v modrém klobouku pod kohoutim
peřím. Když tě kati povedou, řekni. že mluvit nemůžeš

*) Že mu na cti ntrha.
Kulda. n. 15
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od lítosti, poněvadž nevinně na tu smrt ohavnou jde!,
ale ukaž na mne, abych ja, tvůj svědek, mluvil misto
tebe, že tak pravda je.“

Vedli nevinného vysloužence k šibenici. Pod šibenici
ptali se ho naposledy, jeli nevineu. On odpověděl: „Ja
mluvit nemůžu od lítosti, poněvadž nevinně na tu smrt
ohavnou jdu; ale tu! je svědek: necht mluví místo mne,
že tak pravda je.“ — Mladenec v modrém klobouku vstal
a mluvil hospodskému: „Ty mu jeho peníze dej, poně
vadž jsi mu jich vzal, a dala ho ještě do vězení, že ti
na cti a na svědomí utrhl“ — Hospodský pravil: „Nevzal
jsem mu peníze, co by mne všeci čerti vzalil'l — Jak
to vyřekl, mládenec se okazal ve způsobu čerta, chytil
hospodského a pod s ním do pekla! Vysloužence
prepustili a peníze mu vratili.

I20. Zlá Dora nad čerta.

Byl bohatý pěti, a ten si oblíbil chudobné velice
navštěvovat a jim almužnu davat. Jak se to o něm roz
blasilo, mnoho lidu chudobneho k němu se schodilo,
a on měl velikou radost ztoho. Všecky chudobná zapsal
do knihy a poručil jim, aby k němu každý den přišli.
Tak to trvalo dvě léta, co ti chudobní každý den k němu
přichodili, a kde mu řekl: „Pán Bůh zaplatl', toho si
zapsal do té své knihy.

Jednoho dne se stalo, že žadný k němu nepřišel.
On se nad tím divil, co se to děje. Trvalo to pět dní,
a žadný chudobuý nešel. Rozmrzel se a pravil služební
kovi: „Když žadný už ke mně nejde ptat, nepotřebuji té
knihy, vyhoď ji ven, necht si ji třeba čert vezme.“ —
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Služebník knihu vzal, zahodil ji a povídal: „Čerta, vem
si tu knihul“ Čert byl hned na pohotově, knihu uchytil
a přišel s ní do pekla.

Ti druzí čerti se vadili s ním a povídali: „Nač jsi
přišel s tou knihou? Víš, že do pekla žadná. almužna
nesmí přijít, a ty ses opovažil, plnou knihu almužen do
nést. Včil nesmíš býti v pekle. Vyber si, co chceš; buď
musíš každý den jednu duši na zatracení přivést po sedm
roků, anebo musíš sedm let sloužit mezi lidmi.“ S tím
rozsudkem jej vyhnali z pekla.

On si rozmýšlel, co má udělat. Netroufal si, aby
každý den přivedl jednu duši na zatracení, a povídal si,
že bude radší sloužit.

Šel smutný zase zpátky mezi lidi. Potkal tři pány
a povídal jim, jestli by ho vzali do služby, že umí vše
cko dělat: obsluhovat pany, s kočárem jezdit, koně po
klízet, a všecku obsluhu v domě, co mají, že on sám
vykona, aby všecky své služebníky vyhnali pryč. Oni mu
povídali, že to není možné., aby mohl sam všecko udě
lat, co jejich služebníci dělají. On ale se jim pozvolil1
že to jistotně všecko udělá. Tož oni pravili: „Když jsi
tak obratný, vezmeme tě do služby.“

Sloužil u nich celých sedm roků a všecku službu
svou si nechal stať -- nic nebral. — Jak bylo sedm
let, chtěl jít ze služby od nich. Ale oni mu pravili,
aby nechodil, aby u nich zůstal. On se vymlouval, že
už musí jít, že jeho čas došel. Když nechtěl již déle
sloužit, nutili ho, že tam vdova bohatá., která měla pět
mužů, a že jen každému zle dělala, proč každý musel
brzo umřít. Ona prý se jmenuje Dora, a všeci ji jme
nuji zlou Dorou. Žádný již nechce za ni jít, a ona
by se ráda vydala; tož aby si ji vzal za ženu, že ho

15*
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včil jistě bude mít ráda. On si rozmyslil, že ho z pekla
vyhnali, že toho zkusí, a přislíbil panům, že si zlou
Doru vezme za manželku, proto že mu pravili, že mu
darmo udělají svadbu. _

Sesdal se s ní. Ale zla Dora ho zase trýznila. Byla
s ním rok a už mu pravila: „Ja se stebou nebudu
chovat*), ty moc sníš; včil budem set do jedné roli
napolo“ Nasela maku; a jak ten mak byl zralý, po
vídala mu: „Já budu držet vrch, a ty budeš držet spo
dek.“ Ona si uřezala hlavičky, a jemu zůstaly kořeny.
Neměl co jíst; ona si podržela mak a měla dost peněz,
on pak šel k těm bývalým pánům si požalovat, že mu
tak zle děla, že musí hlad mřít. Oni mu kazali,
každý den přijít, že mu dají jíst.

Na druhý rok sela mrkev zas napolo s ním a po
vídala: „Vloni jsi nebyl spokojen, že jsem měla vrch a
ty spodek; letos tedy vezmi ty si vrch, a ja si vezmu
Spodek“ — Čert svolil. Když mrkev uzrála, on si sežal
nať a zas neměl co jíst, a ona si vykopala mrkvu a
měla jídla hojnost.

On hladem se sebral a šel na procházku. Na té
procházce plakal, že škoda, že se oženil a včil že ne
smí od své ženy odejít.

Potkal ho pocestný švec a ptal se ho, co pláče a
co je tak smutný. On mu povida: „Mam ženu, je jí
Dora, a ta mi velice zle dělá., tak že musím hlad mm.“
Švec mu pravil: „Ja též mam ženu, též je jí Dora, a
taky jsem od ní utekl, nebudu se s ní trápit. Pojďme
spolu do světa.“

Čert byl tomu rád, že má kamarada a pravil: „Víš

*) Živiť, stravovat.
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co: já jsem čert, ale se mne nic neboj; půjdeme do
velikého města, tam je mladá princka velmi bohatá. Já
ji podsednu a tobě dám totkaj tu růži; v té růži
jsou tři slova. Ty tam přijdeš, uděláš se doktorem, a
řekni, že jí pomůžeš. Modli se nad ní svoji přirozenou
modlitbu a tu růži jí polož na prsa, a já z ní vyletím.
Když bude uzdravena, žádej od ní 5000 zlatých.“ Tak
se stalo. Švec dostal peníze a zas spolem šli.

Čert mu povídá: ,Včil půjdem do druhého města,
tam já zas podsednu jednu princku ještě bohatší, a ty
se tam zas tak hlásit budeš, že ji uzdravíš.“ — Uzdra
vil ji, dostal 10.000 zlatých a za městem zas s tím
čertem se sešel.

Ten mu povídá: „Včil už máš peněz dost, už máš
na co být živ. Včil půjdu do třetího města a tam pod
sednu zas jednu princku, ale z té mne již nesmíš vy
hánět, v té já již budu panovat. Ty jsi již všady ohlá
šený &opsaný, jaké jsi podstaty: budou tě všady hledat,
až tě najdou, abys ji šel uzdravit; ale ty se zapři', že
ty to nejsi a že nic neumíš“

Tak se stalo; hledali ho, až ho našli. On se za
píral, že není žádným doktorem. Oni pak mu hrozili,
že jak tu princku neuzdraví, bude usmrcen. Tož on ve
šel k té princce sám, a žádný u ní nebyl; od veliké
hrůzy žádný nemohl se na ni dívat, jak jí zlý duch ve
lice lámal; musilať býti uvázána na řetězu. Čert, jak
uhled ševce, hned ji z huby vylezl a povídal mu: „Ty,
já jsem ti povídal, že mne nesmíš z ní vyhnat; jak mne
z ní vyženeš, vlezu do tebe a celého tě skřivím a žádný
mne z tebe nevyžene.“ — Švec povídá čertovi: „Brachu,
já jsem tě nepřišel vyhánět; já ti jenom jdu povědít,
že obě ty naše Dory jdou za námi!“ — Čert jak to
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uslyšel, lekl se a pravil: „Oh, já. tu nebudu s tou Do—
rou; radš uteču a půjdu do pekla.“ A hned z té princky
vyletěl a utekl do pekla, aby jen té svojí ženy již víc
krate ueuviděl. Tak ta priucka byla uzdravena, švec
dostal zas veliké peníze, sebral se a šel domů. Měl
veliké bohatství a dobré živobytí, tak že ho i ta jeho
Dora měla ráda.

I2l. Baba horší nežli čert,
Věř, to není žádný žert.

Byla vdova chudobná.. Nejprv se velice Panu Bohu
modlila; ale když přece vždycky v té své bídě přebý
vala, umínila sobě, že se už nebude modlit, že se raději
zlému duchovi odda, aby jí pomohl. Když sobě tak
umlnila a začala zle skutky páchat, zlý duch jedenkrate
k ní přišel a povídal jí: „Víš co, osobo, budešli mi tak
dělat, jak budu chceť, ja ti z té bídy pomůžu“ — Ona
mu přislíbila, že bude. Zlý duch se jí ptal, jestli mu
i svou duši proda. Ona mu slíbila, že proda. On jí
kazal, aby si něco dala na peníze. Ona mu dala veliký
měch, aby jich měla moc. Zlý duch šel na ty peníze.
Ona šla na hůru a uvazala punčošku u jednoho okna,
a do té punčochy měl zlý duch ty peníze sypat. až by
byla plna; ale ta punčocha byla bez kopýtka*). Zlý
duch přinesl první měch peněz, vsypal jich do punčochy,
a punčocha ostala prazdna; peníze sypaly se na poval.
Zlý duch musil pořad běhat pro peníze a pořád je sypal
do punčochy, ale pořád ji měl prázdnou. Až byla celá
hůra plna peněz, teprv se naplnila i punčocha.

*) Bez paty, bez šlapky.
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Zlý duch přišel rozhněvaný k ní a pravil: „Babo,
dej dušil“ — Ona mu pověděla: „Ještě ti ji nedam;
až. mi ještě jednu věc udělášl“ — On se jí ptal, že
co? — Ona šla, vzala úhrabečnici, co se osiva zboží,
a, pxavila: „Až mi nanosíš z rybníka za dědinou plný
džber vody, dam ti duši svou!“ — Zlý duch vzal úhra
bečnici, běžel k rybníku, nabral vody a nosil ji do
džbera. Ale nikdy ani kapky nepřinesl, a byl již upo
cený a uběhaný jako pes. Velice se na ni dožral. Šel
k ní do chalupy a povídal: „Ty jsi horší nežli ja starý
čertl“ Pleštil ji přes lice svojí dlapou a utekl. Ale baba
musila do smrti nosit znameni, co ji na licích udělal.

Peněz měla dost, ale pokojného svědomí neměla,
ani žádné radosti. Šla na faru a pověděla panačkům,
čeho se d0pustila. Panáček jí uložil pokání. aby z těch
peněz dala postavit čtyry kříže do pole a čtyry pěkné
oltaře do kostela. Dala to všecko udělat. Také jí po—
ručil kněz, aby šla na čtyry poutě: na horu Sionskou,
na horu Kalvarii, na horu Olivetskou a na horu
Tabor. Ona všecko vykonala a ty poutě vychodila. Jak
se navrátila domů, velice se roznemehla, a ten panáček
k ní přišel, zaopatřil ji Pánem Bohem, a ona pěkně
skonala. Všickni přítomní viděli, jak ta její kající du
šička šla do nebe. Potom ji uctivě pochovali.

I22. Malý poklad chodí za velkým.

Byli manželově velice chudobnl a Panu Bohu velice
milí. Neměli nikde nic, jenom co si vydělali. Manžel,
co vydělal, daval na všecky potřeby, a manželka, co vy
dělala, schraňovala a chtěla něco shospodařiť.
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Jak měla již trochu peněz, když nebylo muže doma,
ona je vzala, svázala jich do šatečky, šla s motykou,
vykopala před okny jamkn, zahrnula si jich tam, aby
jich manžel nenašel. Potom zas dlouho schraňovala pe
níze a když jich trochu měla, šla a chtěla jich přidat
k těm do té země, co by jich měla víc. Když tam ko
pala, těch prvních peněz už tam neměla. Když přišel
manžel domů, ona plakala a ptala se ho, jestli ji těch
peněz nevzal. On povídá., že o nich ani nevěděl, a ptal
se jí, kde jich měla. Ona mu pověděla, že si jich za
k0pala pod okna.

On vzal motyka, šel a hledal těch peněz. Když
vykopal jamku, nebylo tam nic; než viděl takovou čáru —
takový chodníček, jak ten jeji malý poklad ušel za
velkým pokladem. On pořad v zemí podle toho chodníčka
kopal, až přišel k jednomu mlýnu. Tam zpozoroval
jamu. Začal kopat a vykopal veliký poklad ——kotel
peněz, a při nich manželčiny peníze v šatečce zavázané.
Hned se zradoval, kleknul na kolena a děkoval Panu
Bohu, že jim z té jejich bídy pomohl. Sebral peníze a
šel domů.

Doma pravil manželce, že našel ty její peníze a při
nich veliký poklad. Potom ale ji povídal, že si nemohou
těch peněz nechat, že nevědí, či jsou. Vzal trochu z nich
a dal na mše svaté za ty lidi, či ty peníze jsou. Jak
ty mše svatá byly odslouženy, v noci přišel mrtvý mly
nař s mlynařkou k nim a děkovali, že jim z velkých
muk a trápení pomohli, že už moc let se museli na těch
penězích trápit; že jich neměli komu poručit, a proto
že jich schovali do země, a umřeli. Včil že jsou vy
svobození; aby si jich nechali a milosrdné skutky z nich
konali. Potom šly jich obou dušičky do nebe.
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I23. čtvero bratři.

Byl jeden myslivec, a ten měl čtvero synů; ti sy
nové chtěli jít zkusit svět. Jak bylo každému přes 16
let, povídali otcovi: „Půjdeme do světa, otče. Prosíme
vas: dejte nám na cestu peněz.“ Otec dal každému 100
rýnských a koně.

Sedli si na koně a jeli až do hor. V té hoře byly
čtyry cesty a mezi nimi buk. U toho buka zůstali stát
a nejstarší z nich pravil: „Bratři, tady se rozejdeme a
půjdeme každý jinou cestou pohledavat svého štěstí ve
světě. Do toho buka vpichneme každý svůj nůž, a do
dne do roka se tady zase všeci čtyři shledáme. Ty nože
nam budou na znamení: budeli který nůž zrzavý, ten
z nás bude mrtvý; a kterého nůž bude čistý, ten bude
při živobytí zachovalý.“

Rozešli se, a šel každý na svou cestu; a když při
šel každý na své místo, učili se řemeslu. Jeden se učil
latařem, druhý poberou, třetí hvězdařem &čtvrtý
mysliveem.

Jak dochodil den a rok, navrátili se.
Nejstarší přišel první k tomu buku, vytáhl svůj nůž

a díval se na ostatní nože. Vida, že jsou všecky čisté,
byl rád a pravil: „Chvála Bohu, všeci jsme na živě a

zdraví.“ Šel domů.
Když přišel k otcovi, otec se ho ptal: „Jakému ses

řemeslu vyučil'P'“l— Syn odpověděl: ,Tatíčku, darmo
vam pravit—ja jsem latařem.“ — Otec: „No, ty ses
pěknému, ty ses zdárnému řemeslu vyučill“ —- Syn:
„Ale, tatíčku, jé. nejsem latař jako jiní lataři, než ja

jsem takým latařem, kdyby co zlého bylo, jen řeknu,
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at je to zalatano, a hned je to.“ — Otec měl kabát na
loktě zlý a řekl, aby. mu ho zalatak Syn kázal: „Nechť
je zalatanyl“ a kabát byl v okamžení tak zalataný, jako
by z brusu novy byl, ani znat nebylo, že je lataný.
Otec již na to neříkal nic.

Na druhý den přišel druhý syn k buku. Vytáhl
svůj nůž a díval se na ostatní dva nože; třetího již tam
nebylo. Vida, že jsou všecky čisté, byl rád a. pravil.:
„Chvála Bohu, všeci jsme na živě a zdraví; nejstarší
bratr již je doma.“

Šel též domů. Když přišel k otcovi, otec se ho
ptal: „Jakému jsi řemeslu vyučení“ — Syn odpověděl:
„Mily tatíčku, darmo vam pravit ——ja jsem poberou.“
Otec pravil: „Oh, ty ses pěknému, ty ses zdárnému ře

“meslu vyučil — až hanbal“ — Syn mu povídá: „Ale,
tatíčku, ja nejsem pobera jako pobera, než ja jsem ta—
kovým poberou, že když sobě na něco pomyslím, nechť
je to, kde je, hned to mam u sebe.“ — V tu chvíli
letěl na jednom kopci jelen, bylo ho oknem vidět; otec
mu povídá., aby mu toho jelena zaopatřil. Syn hned
řekl: „Ať je tady ten jeleni“ a hned u nich byl. Otec
již na to neříkal nic.

Na třetí den přišel třetí syn k tomu buku, vytáhl
svůj nůž, díval se na druhý nůž a dvou již tam nebylo.
Vida, že jsou oba čisté, byl rád a pravil: „Chvála Bo
hu, všeci jsme na živé a zdraví; nejstarší dva bratři již
jsou doma.“ Šel též domů.

Když přišel k otcovi, otec se ptal, jakým je on
řemeslem vyučen. — Syn odpověděl: „Milý tatí—
čku, darmo-vam pravit — ja jsem hvězdařeml“ Otec
mu povídal, to že je pěkné řemeslo. — Syn pravil: „Ale,
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tatlčku, ja jsem takovým hvězdařem, když se podívám
na oblohu, hned vidím, kde je co na celé zemi.“

Na čtvrtý den přišel nejmladší syn k tomu buku,
vytáhl svůj nůž, ostatních tří již tam nebylo. Byl rad a
pravil: „Moji bratří již jsou všeci doma.“

Šel též domů. Když přišel k otcovi, otec se ho ptal,
jakým je on řemeslem vyučen. Syn odpověděl, že je
myslivcem. Otec praví: „Přece tys aspoň mým ře
meslem nepovrhnul, za to jsi hodnýl“ —-—Syn povídá.:
„Ale, milý tatíčkn, já. nejsem takovým myslivcem, jak
jste vy; ale takým, když je to sebe větší kus, ja ře
knu: .Ať je to zastřelenol' a hned je to zastřeleno.“
— Letěl tam po kopci zajíc, bylo ho oknem vidět. Otec
povida: „Tož ho zastřell“ Nejmladší syn řekl, a zajíc
ležel. Otec povida: „Nevidím, jestli tam ležíl“ — Syn
hvězdář se podíval na oblohu a pravil: „Ano, tatíčku,
leží tam za kříbeml“ —- Tatíček pravil: „Ano, leží tam,
ale jak ho dostanem'P“ ——Bratr pobera pravil: „Ať
je tady!“ a hned tam byl. Ale proletěl pchavým kříbem
a byl všecek dotrhaný. Otec pravil: „Cela kůže je do
trhána; kdo nám ji odkoupí?“ Bratr latař praví: „At
je zalátanl“ a hned byl zalétán. — Otec povídá: „No,
dobře budete všeci čtyři řemesly svými se živitil“

Přebývali nějaký čas doma s tatíčkem a dobře se
živili. Tu se jednomu královi ztratila princezna, a král
rozhlasil, kdo by ji našel, že mu dá. tu dceru a to kra
lovstvi s ní. Bratří si pravili: „Půjdem my tam!“ —
Tatíček jim nedal jít, ale oni jenom šli a vydávali ()
sobě, že oni jsou ti, co tu ztracenou princeznu naleznou.

Kral hned pro ně poslal s kočárem. Když přišli
ke královi, pravili, že tuším rozhlasil, že se mu ztratila
dcera a kdo ji najde, že mu ji do a to království s ní.
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Král pravil, že je to věrná pravda, a hned se jich ptal,
aby mu pověděli, kde ta jeho dcera je. Hvězdář odpo
věděl, že mu včil říci nemůže, ale až přijde večer, že
na obloze pozná, kde ona přebývá.

Kole osmé a deváté hodiny vyšli venek a dívali se
na oblohu. Hvězdář praví, že je od draka uchytěna; jak
šla na procházku, že ji drak chytl a že ji má na ostrově
za červeným mořem; že ho tam musí každý den dvě
hodiny hladit a drak že má při tom svou hlavu položenu
na jejím klíně.

Jak dočkali dne, hned se sebrali a jeli na kočáře
až k tomu červenému moři. Potom sedli na loď a jeli
až k tomu ostrovu, kde ta princezna přebývala. Jak
přijeli k ostrovu, princezna se tam procházela ——draka
nebylo doma; ale princezna už jim kývala, že je s nimi
zle; nebo drak už prám letěl domů. Bratr pobera
honem zvolal: „Ať je princezna tudykl“ Hned při
nich byla na lodi, ale křičela, že je s nimi zle, že za
hynou všeci.

Jeli na lodi rnče pryč, ale ten drak naplněný zlosti
řval a hučel a vznášel se nad nimi. Hvězdář povídá
myslivcovi: „Bratře, zastřel ho!“ — Bratr myslivec pra—
vil: „Ať je zastřeleni“ Drak byl zastřelen, ale padl na
lodičku a lodičku jim prorazil, tak že jim voda hrkem
vtékala. Draka vhodili do moře a bratr myslivec kázal
bratrovi latařovi: „Zalátej tu dírul' Bratr latař díru
zalátal, že již ani kapky vody se jim do lodičky ne
dostalo.

Tak přijeli s princeznou šťastně až na kraj moře
k břehu a sedli i s princeznou na ten kočár a jeli.

Ale jak v tom kočáře jeli, hádali se, komu ta priu
cezna a to království patři.
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Hvězdař praví: „Máje princezna! Kdyby
uemne*), nebyli bychom věděli, kde je princezna.“
Pobera povídal: „Má je princezna! Kdyby nemne, ne
byli bychom priuceznu dostali do lodičkyi“ Myslivec
řekl, že jeho je princezna, kdyby něnho**), žeby ne
byli draka zastřelili. Latař volal, že jeho je princezna,
kdyby něnho, že by se byli všeci zatopili a zahynuli.

Jak přijeli ke kralovi do hradu, prosili ho, aby
jich rozsoudil', komu patří princezna. Kral pravil: „Milí
bratří, rozsoudlm vas podlé spravedlnosti. Pravda je, že
všickni jste si ji zasloužili, ale všickni ji dostati nemů
žete. Podle slibu mého musí ji dostati bratr hvězdář,
neboť jsem rozhlasil, že kdo by ztracenou princeznu na
šel, ten ji dostane a království s ní; hvězdář pak ji
našel a řekl nam, kde přebývá.. Aby však žádný z vas
nebyl ošizen, dostane každý svůj vlastní kraj a ve svém
kraji budete každý kralovati.“ Všickni byli spokojeni.

Hvězdař, jak bylo po svadbě, poslal si pro svého
tatička domů. Tatíček přijel a byl rád, že synové jeho
stali se panovníky každý v kraji svém. Z jara býval u
lataře, v letě u pobery, na podzimu myslivce a
v zimě u hvězdaře, a všudy se mu dobře dařilo až
do smrti.

I24. Po smrti.

Jedna panna se svým mládencem galanem velice se
měli rádi a mínili spolem v stav manželský vstoupit.

*) „Kdyby nemne“ zkrácené místo: „Kdyby ne
bylo mne.“

**)Podobně:„Kdyby něnho“ místo: „Kdyby nebylo
jeho;“ ba i „Kdyby nehvězdaře“ místo: „Kdyby ne
bylo hvězdaře“ v ústech lidu bývá..
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Nesli oba dva do mlýna, a jí bolely nohy velice. Stěžo
žovala si: „Oh, mne velice nohy bolíl“ a odpočívala na
plotě. I ten galan s ní také odpočíval na tom plotě a
pravil: „Moje mila, když tě včil nohy bolí, jak pak to
potom bude? Tu mame být svoji, a tu tě nohy bolu“

Jak tak vedlé sebe odpočívali, o rozmanitých věcech
mluvili, až pak on ji řekl: „Ma mila, prosím tě, jestli
prv umřeš jak já., přijď mně povědít, jak se budeš mít;
a jestli ja prv umřu, ja k tobě přijdu“ Ona mu slíbila
a podali si na to ruky.

Za krátký čas ona zemřela a byla pochována. On
líhal venku na hůře. Za rok ona k němu v noci, když
spal, přišla, probudila ho a pravila: „Vstaň a poznej
mne! Víšli, jak jsme si spolem povídali, že kdo z nás
spíše zemře, druhého navštíví?“ — Mladenec ji nemohl
poznat; bylať pěkně přistrojena, ale lekl se a řekl: „Pro
Boha, dyt jsi ty umřela, jak ses tu vzala'P“ ——Ona mu
dala políček a pravila: „At mně to víc neřekneš, že
jsem umřela; ja jsem neumřela, ja jsem jenom odespala.
Běda s tím, kdo umře; s tím je už zlel“ — Mladenec
se ptal: „Ma mila, jak se tam máš?“ — Panna praví:
„Chvála Bohu, dobře!“ _Mladenec: „Co tam jíte?“ —
Panna: „Nic tam nejíme, ale máme líbezné vůně. Ale
to ti povídám, víc t_oho nežadej po žádném, aby kdo
k tobě přišel, když už je na věčnosti, poněvadž jest to
těžká věc přijít jeden k druhému.“ Potom od něho ode
šla a každou noc přišla k němu, ale nic nemluvila, jenom
ho obudila a při něm stala. On pořad schnul, až byl
tak suchý jako tříska, a po malé chvíli zemřel a šel za ní.
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Národní

POVĚRY A OBYČEJE
v okoli Rožnovském na Moravě.
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Předmluva k prvnímu vydání.

Vydav nedlouho po návratu svém z Rožnova r. 1853

tiskem v krajině tamější sebrané Národní pohádky
a po v ě s ti *), obíral jsem. se sestavovauím národních po

věr a obyčejů z téže krajiny, zamýšleje za doby příhodné

je dáti u veřejnost.

Prodlévaje však za rozličnými příčinami a vydání

své sbírky, umínil jsem si teprv minulého roku, když
byla Matice Moravska pro zvelebení Českého písemnictví

na Moravě založila časopis tento, uveřejniti ji v něm**),

maje za to, že bude vítaným příspěvkem pro listy, které

*) Míní se tytéž pohádky a pověsti, jež zde do
předchozího oddělení B. M. Kuldov ých spisů v druhém vy
daní byly položeny.

**) První vydání těchto pověr & obyčejů vyšlo v 2.,
3. a. 4. sešitu Časopisu Matice Moravské z r. 1870 a v 1.
3. a 4. sešitu téhož časopisu z r. 1871. Zde vychází toto dílo
v doslovném vydání druhém.

Kulda. u. 16



především na zřeteli mají všeliké zjevy duchu Českého
na Moravě.

Vše, co tuto podáván) z pověr & obyčejů Rožnov—

ských, pochází z úst lidu samého bez dalších výkladů

a vysvětlivek, což dle mého zdání sběratelé materiálu
pro budoucího pořadatele soustavy ponechávat-i mají.

/.AM'NWJN/



I. Nadpřirozené bytosti.
Déblové čili zlí duchové. _ o tajných po
kladech. — Skřítek. — Světlonoši (Světlo
noziP). — Vodníci. — Věštice. — Mora či

Můra. ——Smrt. ——Patoš. — Slihka.

|. háblovs čili duchové zlí.

Dablové, čertové cili zlí duchové jsou ne
přátelé člověka a snaží se, odvratiti ho od ctnosti ke
hříchu a tak ho přivésti do věčných trestů pekelných,
kamž i on sám odsouzen jest od Boha.

Nejvyšší ďíhel čili panovník pekelný, jehož ostatní
čerti poslouchají, jmenuje se luciper. Ou davá lidem
za dary jemu přinesené veliké odměny, jichžto v bytu
svém mnoho pohotově ma Jednou dostal jeden chudý
švec od svého bohatého kmotra kus masa 8 nelaskavými
slovy: „Jdi s tím v čerty do pekla!“, načež onen sku
tečně maso luciperovi donesl, za něž mu tento daroval
kohouta, jemuž po každém zazpívaní dukát ze zobáku
vypadl, obrus, na němž když se prostřel, ]: rozkazu ma
jetníka jídlo i pití se vyskytlo, jakého si jen přál, a
dvě kyjanky, kteréž každého klepaly, bily nebo mlátily,
jak majetník švec naporučil. (Mor. nar. poh. a pov. z
Rožnova, sv. II. str. 57.) *)

*) Číslice svazkův a stránek vztahují se k nynějšímu
druhému vydání citovaného spisu.

16*



'244

Luciper vysílá. čerty své na svět, aby lidi sváděli
ke hříchům aneb jsouli v bídě, aby se vlastní krví svou
ďáblovi zapsali. Zlý duch vezme cedulku tu s sebou do
pekla, ale za to musí po několik v úpisu vymíněných
roků člověkovi sebe zaprodavšímu sloužiti a peníze no
siti. Když pak uplyne čas umluvený, přijde si pro duši
jeho a odnese ji do pekla. (Mor. nar. poh. sv. II.
str. 48, 54.)

Aby však mohl ďábel ctnostné lidi k hříchu svodiť,
bere na sebe rozličné podoby a šaty, tak že jej od člo
věka nelze rozeznati leč po koňském kopytu, kteréž mu
pod oděvem vyčnívá.. -- On se zjev-uje v podobě a v ša
tech myslivce, jako se stalo před věky v jedné vsi pod
Radhoštěm, kdežto se o ruku jedné dcerky ucházel. Matka
mu ji slíbila pod tou výminkou, vystavili za 48 hodin
na nejvyšší hoře mlýn a povedeli přes ni řeku. Čert'se
uvolil, nosil tam ohromné kameny na stavbu, vykopal
strouhu a již by byl dohotovil mlýn ten, kdyby nebyl
kohout zazpíval, an pravě ještě skalisko ku stavbě nesl.
Zpěv kohoutí ničí sílu a moc ďáblovu; tudyž kamen pu
stil a zmizel. Kamen ten posud leží pod horou „Čer
to vým mlýnem“ zvanou, a jsou na něm vytlačeny
záda, prsty a řetěz, kterýmž kamen ten na s_oběpřipnutý
měl. (Mor. nar. poh. sv. I. str. 41.) Zlý duch zjevuje se
též lidem nabožným v podobě krásné děvy, jakož se
stalo za dávných časů jednomu mnichovi; ten však jej
poznal a zaklel svatými slovy, & ďábel musel kněžím
v podobě lidské tak dlouho sloužiti, pokud ho nepropu
stili. (Mor. nar. poh. sv. I. str. 54.) Jindy chtěl v osobě
nekatolické princesky néhožného biskupa ke hříchu ua
kloniti a k tomu konci dal se poučovati, jako by za
mýšlel katolické vyznání učiniti. Avšak sv. Ondřej„ patron
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biskupův, zradil, zahanbil a zahnal zlého ducha. (Mor.
nár. poh. sv. I. str. 308.)

Zlý duch musí časem býti nástrojem kárající spra
vedlnosti Boží, jako se stalo zlé a lakomé hraběnce,
kterou přinesl čert, když spala, do Londýna k urputnému
ševci, a ševcovou hodnou, hraběnce zcela podobnou, do
zámku hraběcího. V chudobném stavu tom musela hra
běnka dlíti sedm roků, až se polepšila; potom je obě
čert zase přenesl v noci do bývalých bytů. (Mor. nár.
poh. sv. II. str. 75.)

Zlý duch stává za velkým oltářem v kostelích, pilně
se dívaje na lidi a zapisuje na veliké Volské kůži kaž
dého, kdož při službách Božích nebo na kázaní dřímá,
lelkuje nebo šeptá. (Mor. nár. poh. sv. II. str. 107.)

Věnujeli člověk přemrštěnou lásku tvorům neroz
umným, obzvláště kočkám, uhostí se v nich ďábel a mlu
vlvá slovy lidskými k člověku tomu, zdržuje ho od mo
dleni, od služeb Božích, od ctností, a konečně člověka
toho bere do pekla, jestli se nešťastník ten zavčas zvlášt
ním přispěním svatébo náboženství ducha zlého neod
řekne. (Mor. nár. poh. sv. II. str. 157.)

Kočka a obzvláště kocour, dosáhneli nad sedm let
vyššího stáří, stane se zlým duchem, jakož vidno z této
povídky: Bylo to jednou v sobotu kolem 10. hodiny
večer, když jistý švec právě dodělané boty svému zá
kazníku nesl. Že pak to hezký kousek přes pole bylo,
teprv v půlnoční dobu domů se vracel. Přicházeje k jedné
sušírně, slyšel podivné zvuky. Nabledna tam šparou, spa
třil světlo a plnou sušírnu koček, kteréž všecky ňamčely *)

*) Mňoukaly.
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a tančily. Jeho vlastní kocour jim pod komínem na
basu hrál. Ševce obešel mráz, že hned sebera se domů
rutíkal. Přijda domů, pomodlil se a odebral se na
noční odpočinutí. Ráno vstal časně, aby se vypravil na
ranní mši svatou. Když se pak do bot obouval. spatřil
svého kocoura pod kamny ležeti a huboval: „Ty leno
chu! Ty slavný muzikante! včil se budeš vyvalovať a
v noci zas můžeš jlti hrát na basu!“ — Na ta slova ko—
cour povstal na nohy, protáhnul se a skočil z podpece;
ukousl ševce za palec na noze, vyskočil a roztřepal okno —
a oknem ten tam do pole. Jak by kámen do vody ho
dil— nikdy více nebylo o kocouru ani slechu ani dechu;
ale švec až do své smrti toho palce zahoiiti nemohl.

Přestrojíli se člověk za čerta, aby lidi strašil aneb
jinak na jmění jim uškodil, ďábel skutečný přichází,
zmocní se ho a odletí s ním do pekla. (Mor. nár. poh.
sv. II. str. 189.) V případu tom a kdykoliv zlý duch
a oči lidských zmizí, ostane po něm smrad.

Člověk ve víře stálý může čerta, nechat se v ja
kékolvěk podobě objeví, svatými slovy svázati a do své
moci dostati. (Mor. nár. poh. sv. I. str. 45.)

Když pak se zlý duch pleskne svěcenou svící (hrom
ničkou). ostane ve své šeredué postavě ďábelské státi a
jest v moci člověka toho, kterýž jej pleskl. I chleb, sýr
a jiná věc zlým duchem člověku k snědku předložená,
pokapáli se voskem hořící hromuičky, zmizí v kouř smr
dutý a způsobí bouřku, jako by se mělo celé stavení
zbořiti. (Mor. nár. poh. sv. I. str. 43.)

Podobně svěceným lýkem vazovým*) lze zlé duchy
uvázati. (Mor. nár. poh. sv. I. str. 59.)

*) Vaz :jilma.
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Zvláště znamení sv. kříže jest mocnou zbraní proti
zlým duchům, tak že ani na Žida nemají žádné moci,
požehnáli se svatým křížem. (Mor. nár, poh. sv. I. str. 310.)

Zlí duchové hledí pro své účely mnoho pokladů na
sbírati a jsou v jeskyních a ve skrýších jich strážci a
hlídači v rozličných podobách. V pověstném Radhošti
hlídá nesmírné poklady zlý duch v podobě psa na lávce
přes řeku položené sedící, a toliko černokněžník může
ho zaříkáním odehnati. Za lávkou nade dveřmi komory,
v nížto poklady nahromaděny jsou, sedí na hřadě (na
trámě, na žerdi) .druhý strážný zlý duch v podobě ko
houta, kterýž rovněž modlitbou černokněžníkovou odstra
něn býti musí. V komoře samé pak za stolem sedí sta—
řeček s bradou až po pás a má před sebou ustrojená
jídla, z nichžto se mu ještě kouří. Komu se podaří až
do komory přijíti, může si pokladův nabrati do libosti.
Avšak tu obezřelosti potřebí jest. Zlí duchové, aby černo
kněžníky modlitbou nad nimi vítězící oklamali, proměnili
peníze zlaté v kovářské uhlí, jež se teprv na vzduchu
vnějším zase obrátí v dukáty; nejlíp tedy učiní každý,
kdož nevšímaje sobě klenotův-na pohled lesklých, kovář
ského uhlí do měcbův svých nabere, čemuž ovšem černo
kněžníci dobře rozumějí a nedají se klamati. Vycházeje
černokněžník opět se modlí, a kohout i pes zase pokojně
postaví se na předešlé místo své. (Mor. nár. poh. a pov.
sv. I. str. 22.)

Zmíniv se o zlých duchách co strážnících pokladův
tajných, ihned tuto položím pověry pokladův a jich hle
dání se týkající, an všeliké hledání pokladův více méně čer
tovství do sebe mívá. Ježto pak pověry ty v našem věku
ponejvíce již toliko v pohádkovitých pověstech se nebo
valy, nechat tyto část o pokladech tím zajímavější učiní.
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2. 0 tajných pokladech.

Nejznámější pověra () pokladech jest, že na tom
místě, kde poklad v zemi jest, v jistých dobách, zvláště
v noci, modrožlutý plamének vyzizuje (vylézá, vyšlehuje);
kdo ho rychle přehodí růžencem nebo jinou svěcenou
věcí, dostane poklad ten.

Pašijový týden jest obzvláště příznivý ku hledání
pokladův. V tom témdni mají duchové strážní své po
klady otevřené. '

Kdo peníze v zemi zakopané najde, nesmí jámu za
hrnouti, sice by do roka umřel.

Když se peníze v zemi zakopané suší, vyšlehuje na
tom místě plamének přimodralý. Kdo to uvidí, nechat
do toho plaménku vhodí růženec, bílý šátek nebo kou
sek chleba. Jak to učiní, peníze mu na vrchu zůstanou.
Ale od železa ničeho nesmí do plaménku vhodit, sice
by tím duch po něm mrštil a snadno by jej mohl zabíti.

Někdy poklad skrytý vylézá až na povrch země,
tak že ho lidé vidí; ale nezřídka opět zaleze zpátky do
hlubiny zemské, jakož vidno z řeči posud žijícího starce,
jenž mi ze své (prý) zkušenosti vypravoval, co následuje:
„Nám se před několika roky pěkný kousek stal. Na
Radhošti věděli jsme o jistém pokladu a vypravili jsme
se ho dobývat. To se rozumí, že jsme byli všemi po
třebnými věcmi zaopatření. Svěcenou křídou udělali jsme
kolo a v něm jsme pokojně pracovali, až jsme se do
stali na truhlu pětičtvrtní. Sotva jsme se k ní“dostali,
hned nás pokušení potkalo; a čím více jsme ji dobývali,
tím víc na nás doráželo; ale my jsme se nic nebáli, ani
jeden k druhému jsme nemluvili; neboť když se poklad
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dobývá., nesmí se při tom mluviti, sice by hned nazpa
tek do země vpadl. Poněvadž jsme otom věděli, zacho
vávali jsme přísné mlčení. Již jsme truhlu sochory do
bývali, tu podlé nás na kočařích po stráních neschoduých
pani jacisi tryskem uháněli; ale my jsme nepřetrženě
pracovali, až jsme truhlu šťastně na sochory dostali a
užuž na zem vyvažiti měli. Tu zase podlé nas jel chlap
velice chromý, vezl tačky (kolečko, kotouč, trakař), kteréž
jenom půl kolečka měly. Co krok udělal, vždycky za
stavil se a šel to kolečko na kulatou stranu obrátit.
Bylo to k hroznému smíchu. Jak přišel naprotiv nam,
ostal stát a povídal: „Hej, lidé, jak je dávno, co ti pani
tady na kočářích jeli? Co myslíte, brzoli ja jich dože
nu?“ — My jsme v tu chvíli pravě truhla na zem jed
ním krajem vyváženou měli a druhý kraj jsme ještě na
sochorech drželi. Jeden z nás vida, že jsme peníze do

„byli, chtěl si s chromým ďáblem zažertovať a pravil:
„Ho, ho! kde jsou ti už, a jak bys jich ty, hloupý čerte,
dohnal, vždyť jsi chromý a máš v tačkach jen půl ko
lečka!“ -— Ale sotva to dořekl, peníze hrk do země
nazpátek. Chromý s tačkami se ztratil, a hned také
hrozné černé ptačisko přiletělo a po nás svými křidlisky
mlátilo, až se zdálo, že nás utluče. V tom okamženi též
strašný lijavec spadnul, že na nás ani jedné niti suché
neostalo. Tož my jsme se kam který od strachu roz
utikali. až jsme se zase na salaši na Černé hoře (za
Radhoštěm) všichni shledali.“

Někdy člověk, jemuž poklad souzen jest, i při oranl
pluhem ho vyvrati a dostane.

Malý poklad v zemi uchráněný chodi podzemními
stružkami, které si sam proryje, za pokladem větším &
zůstane při něm. Kdo takovou stružku najde, jdeli po
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„g, přijde až k pokladu velkému. (Mor. nár. poh. &pov.
gv. H. Btl'. ŽBL)

Zhusta se posud v lidu mluví o hledání pokladův
vil-gulemi. Virgola (z lat. virga, virgula) byly proutky v
dvouzuhou vidlici vybíhající. Hledač pokladův vzal vi
dlice do svých rukou, nesa virguli před sebou. V tom
místě, kde se tlustý konec samovolně k zemi klonil,
hledal se kopáním poklad.

Nejznámější hledání čili dobývání pokladů, o kte
rém se doposud v lidu s velkou věrou vypravuje, děje
se tak zvanou chrištofkou, t. j. knihou, v nížto modlitby
k zaklíuání dobrých i zlých duchův obsaženo jest. Zde
uvádíme několik sem slušících pověstí.

Jistý obrusářský tovaryš (tkadlec), ač vedl život
nábožný, přece byl velice lakomý. Lakomství jej tak
daleko zavedlo, že si umínil zlého ducha o peníze volat.
Zaopatřiv si chrištofku, dal se do toho. Dělal to však
tak skryté, že ani mistr jeho nic o tom nevěděl, co
kutí. Přísloví praví: „Kdo zlého volá, jistě se ho do
volá,“ — tak se i zaslepenému tovaryši vedlo. Muselť
lakoty své hrozně pykati, an místo donošení peněz zlý
duch jej počal ve dne v noci pronásledovati. Hrdlil ho,
házel všeličím po něm a zabít ho usiloval. Pravilo se,
že zaklíuání zlého ducha jednou v noci konaje, usnul,
když mu zlý duch peníze nesl. Mistr slyše bouřit na
dveře, šel otevřít; nevida však žádného, zase dvéře za
vřel, Sotva však vešel do jizby, již se hrozný hřmot
strhnul, jímž i tovaryš ze spaní procitl, a věda, co to
znamená, pravil: „Hospodáři, zle jste učinill“ Od té
doby zlý duch tovaryše hrozně pronásledoval. Jednou ve
dne hodil po něm železným vřetenem. Tovaryš chtě se
před ním skrýti, utekl do vedlejší světničky. Ale i tam
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ho zlý duch našel a počal škrtit. Domací, když to zpo
zorovali, chtíce ho od jisté smrti osvobodit. sotva se
tam dostali, neboť zlý duch dvéře rozličným nářadím za
stavil. Vida mistr, že to k dobrému necílí, utekl se
]! duchovnímu, prose o radu. Kněz rozkázal, aby mu to
varyi přinesl knížku, z nížto zlého ducha zaklínal. To
varyš tak učinil, a od té chvíle bylo tomu strašidla
konec. -—

Jistý soused šel podlé obyčeje svého pozdě na ve
čer navětivit dobrého známého svého. Přijdu tam, zastal
v jizbě jen jeho ženu a tazal se jí: „Kde mate gazdu?“
Ona odpověděla: „Seďte, sousedku, seďte; hned přijdel“
Soused zpozorovav, že jest žena jeho zděšena a poma
tena. domníval se, že přišel nevhod a chtěl odejíti; ale
ona prosila, aby jen na chvilku počkal, že muž její hned
přijde. V tom vešel její'manžel z kuchyně do jizby, a
ona zase do kuchyně odešla. Sousedé si zapálili tabak
a dali se do hovoru. Ale hovor se jim dnes nijak dařiti
nechtěl. Soused vida známého svého jako měchem otře
štěného, vykouřil svou dýmku a bral se do dveří. V tom
vešla gazděna do jizby. a gazda šel do kuchyně. Soused
stoje „pravě naproti knchyňových dveří“ spatřil v ku
chyni světlo. stůl bílým nbrusem přikrytý, na něm kru
ciňx postave'hý a několik osob u stolu sedících. Když
to spatřil, mraz ho obešel, a hned chtěl odejíti. Sousedka
ale uchOpila ho za ruku, snažně prosíc, aby neodchodil;
neboť právě jedenácté hodina dochodila, a té ona se ne
pochybně strachovala. Soused z věcí spatřených a z řečí
slyšaných snadno se dovtípil, co tam kutí, „proto mu jí
zabylo líto“; ale přece tam mínil i nemínil ostat. Vtěch
rozpacích obrativ se k oknu, celou bílou osobu venku
před oknem stati uviděl. Hrůzou se mu vlasy na. hlavě
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zježily, a tak již nebral ohled na prosbu sousedčinu a
vrazil do dveří a domů utíkal. Přijda domů, honem se
do postele položil, a tak jej zima udrtila, až mu zuba
mi leškotalo, a pak ho celého čtvrt roku opustit ne
chtěla. A ti zaklínači co z toho měli? Přece v chudobě
a v nedostatcích zemříti museli.

Jiný muž, 0 němžto se vědělo, že zlého ducha volal,
vypravoval: „Když se nás několik umluvil'o, že budeme
zaklínáním poklad dobývat, šli jsme k sv. zpovědi, dali
jsme na mši svatou, činíce úmysl, že dame z peněz do
bytých kostel postaviti, jestli se nám to podaří. Ač jsme
to dosti tajně dělali, přece se o tom jaksi naši panáčci
(kněží) dověděli. Přišel jeden z nich ke mně a pravil,
abych mu ukazal chrištofku. Co jsem měl dělat? Marne
by bylo všechno zapíraní -—chtěj nechtěj musil jsem mu
ji ukázat. On jí ani neotevřel, ale jenom na ni pravou
ruku položil řka: „Nedělejte hloupostí, však z toho tak
nic nevyvedetel“ ——Mne to hned zamrzelo, že tě knížky
ani neotevřel a jenom na ni svou pravou ruku položil;
ale co jsem měl dělat? Dílo již bylo započato a muselo
se dokončit. — Když jsme se měli k poslednímu mo
dlení sejíti, napomínal jsem předkem své kamarády, aby
jistě přišli. Všickni slíbili. Ale co se stalo? Jeden z nich
byl dlužen peníze do vrchnostenského důchodu; přišel
proň drab, aby se za rozkazem hned k obecnímu úřadu
dostavil. Ten se vymlouval, že dnes peněz nema, prosil,
aby ho jenom tentokrat nechal, že to brzy zaplatí. Když
ani to neprospělo, udal příčinu, že tam konečně ani jíti
nemůže, poněvadž velice mrzne a on nemá. co obout;
drah že by o jeho zdraví nestal, kdy to v tak tuhé zimě
po něm žádal. Ale všecko nic naplat. Drab vypůjčil od
souseda obuv, a milý kamarad chtěj nechtěj k obecnímu
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úřadu dostavit se musel, kdežto za ueposlušenství a ne
vyplnění povinnosti musel sobě oblíbit tu noc v chládku
přenocovať. A to bylo právě v tu noc, co jsme měli
poslední modlení vykonávat. Proto že v určitou hodinu
nepřišel, začali jsme se modlit; ale že jeden z nás zchá
zel, nezískali jsme nic jiného než mnoho hrůzy a strachu.“

Také nešťastná duše musí někdy své časné tresty
přetrpěti, sedíc a se trápíc na pokladě buď nespravedlivě
v živobytí nabytém buď špatně použitém a zakopaném
nebo zazděném. Dušem těm dobrými skutky doby trá
pení zkrátiti a tak poklad dostati lze.

Člověk _může zakopaný poklad zlému duchu pod
stráž odevzdati a jemu výminku položiti, pod kterou ho
člověku vydati smí. (Mor. nár. poh. a pov. sv. II. str. 107 )

3. Skřítek, v okoli Rožnovském: špiritus, špirek,
Iuček, čertik, rarášek.

Skřítek čili skřet byl u pohanských předkův našich
bůžek domácí, hůžek domácího štěstí a po
žehnání, jemuž se v jizbě.obětovalo a k němuž se
každý pomodlil, nežli z domu po práci své a po ob
chodu vyšel. Jeho místo bylo v rohu jizby, tam stá
val na podstavku ve skříni zavěsené nebo ve zvláštním
výklenku. Posud nalézáme v některých krajích Moravy
skřínku v rohu světnice, na které nyní kříž nebo obraz
nějakého svatého místo skřítka pohanského zaujal. Místo
ono posud jest čestným místem o svatebním veselí
pro nevěstu, o jiných návštěvách pro hostě nejvzácněj
šlho, obyčejně pak pro hospodáře. Památka bůžka tohoto
podnes žije v mnohých pořekadlech a příslovích národu
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našeho,jako ,Ten člověk musí míti skřítka!
praví se o tom, jemuž štěstí slouží. ,N ení ani skří
tka doma,“ mluví do jizby vstupující, nikoholi nenajde
v domě.

Pověry v okolí Rožnovském o skřítku panující
nyní následujtež.

Špiritusa (skřítka) dostane člověk, vezmeli od
kury (slepice) dočista černé vejce, dali si je pod levou
paži a sedneli za pec.. Musí pak se člověk ten Boha,
duchovenstva a všeho, co se týká. náboženství, odříci a
jenom víry špírkovy se musí přidržeti. Za devět dní se
mu z toho vejce vylíhne špiritus. Pokud však na vejci
sedí, nesmí se člověk ten ani mýti, ani česati, ani mo
dliti, ani nehty sobě stříhati. Jak se mu špírek vylíhne,
uděla mu, cokolivěk člověk, jeho pan, chce. Nosí mu
peníze, vypravuje mu noviny ze všech končin a z celého
světa. Takový člověk ale již jest špírkův, a Bůh do
něho nic více nema. První člověk, jemuž se vylíhl, může
ho ještě pozbytí a se ho zbaviti; i druhý, co ho od
něho koupí; ale třetí si od něho již nijak nepomůže—
Kdo si od něho chce pomoci, musí chytit divokou černou
kum, přivaže jí špírka na. ocas a pustí ji. Anebo vezme
láhvici, da ho do ní, zacpa ji, pověsí ji ledakde na jedli,
na buku, a uteče odtud.

Na Radhoěti jej kdosi tak zavěsil, a jistý Březi—
na z chaloupek Bečvanských šel podlé Černé hory a
slyšel volat: „Pomoz, pomoz, pomozl“ Březina myslil,
že tam nějaký pták zpívá.. Šel tam a uviděl pěkného
ptáčka v ucpané lahvici. Lahev odecpal a ptáček vyletěl
z ní a hned se proměnil v hezkého chlapečka. Špírek
se udělá, čím chce, a mění se jak paví péro. Březina,
jak se mu špírek proměnil v chlapečka, povídal mu:
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„Ale když jsi tolký urostl, cos vylezl ven, ukaž mi to,.
jak to děláš; udělej se zas tak maloučkým; jak jsi prv
byl a vlez mi zase do té sklenky, však ja vím, že jsem
již tvůj. “ Šplrek se udělal tenkým jako nit vlezl do lahve
a byl zas ptačkem. Březina honem zacpal lahev, zavěsil
ji a utekl. Posavad tam visí, jestli někdo lahvici nemz-
třepal. Lidé však se tomu místu rádi vyhýbají.

Jistý Mandula ve Vlčí věděl mnoho věcí po
moci šplrka. O tom se přesvědčil jistý sedlák z Týlovic,
jemuž se ztratil vůl. Již druhý den ho neměl a šel-'
k Mandulovi na poradu, aby mu pověděl, co by o tom
troufal. Mandula mu povida: „Musíte dočkati a u mne
na noc zůstati, až rano vam povím“ —Týlovský sedlak
u něho nocoval. V noci Mandula vstal a šel ven. Sedlák
také byl v tu chvíli venku. Mandula o něm nevěda, vyšel
za stodolu a volal: „Kuba, pověz mi, kde ten vůl je!?“ —
Kuba mu odpověděl: „V Drdově stodolel“ — Mandula se
tazal: „Kdo ho ukradl?“ _ Špírek odpověděl: „žadný
ho neukradl, byla stodola otevřena a vůl tam vlezl; potom
fučel větr a zavřel vrata. Do stodoly od té doby ještě
žádný nešel, tož vola nenašli!“ Týlovský sedlák jak to
uslyšel, nečekal rána, ale hned běžel domů a zrovna do
Drdovy stodoly. Vola tam skutečně našel. Sebral vola &
přivedl ho domů. Maudulovi nedal za to nic, poněvadž
se tazal toho čerta raraška, který mu to pověděl.

Pomocí toho šplrka věděl Mandula o každém člo
věku, mnoholi ma peněz, když k němu přišel. Zapříť mu
toho žadný nemohl. Nebožka matka oné osoby, jež mi
o Maudulovi tyto věci vypravovala, přišla jednou k němu
& žadala ho, aby poradil jejímu nemocnému otci. Man
dula pravil: „Mila brachu, já. vám nemohu nie dat -
nemate dost peněz; mate jenom jednu dvacítku (dvacet'
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ník), a ty léky, co vaš otec potřebuje, budou stát dvě
dvacítky.“ Matka šla domů a přinesla druhou dvacítku.
Mandula jí dal, a otci to pomohlo.

V Týlovicích bylo Machalovi učarovano, že mu
koně i kravy pošly. Krávy měly pěny u huby a místo
mléka davaly krev. Šli na poradu k Z . . . . posud žijícímu
v Bystřici. Ten mu řekl, že musí mostiny vylomit, vy—
hazet a hlíny na dva sahy vykopat a všecko nově dat.
Též mu Z ..... pravil, že mu toho čarodějníka poznačí —
že mu buď obrátí hlavu na bok, buď ruce na zad. Ma
chala nechtěl, že msta patří Bohu, ale aby pchaní na
něj poslal na tak dlouho, až by ho přišel odprosiť a se
zavázal čarodějník, že mu již nebude škodiť.— Stalo se.
Ale Machala od bolesti, že mu tolký statek (dobytek)
pošel, chřadnul, až umřel.

Takových pohádkovitých pověstí 0 Z ....... posud
žijícím a doktořícím koluje v okolí Rožnovském velka
síla. Není téměř člověka, co by o něm nevěděl ajakousi
úctou & bazní k němu naplněn nebyl. Každý z nich pe
vného jest mínění, že Z ..... všecko, co dělá, děla po
mocí špírka, jehož prý by se rád již zbyl, ale nemůže.

4. Světlonoši.

Když Pán Bůh pyšné anjely s nebe svrhl, letěly
jako hustý déšť dolů. Kteří z nich spadli na meze nebo
do trní, jsou světlonoši; kteří pak spadli do vody, jsou
vodníci.

Světlonoši (světýlka, bludičky) nejvíce se ukazují
na podzim na lukách a na pastviskach, kdežto tancují.
Nesmí na ně nikdo hvízdati, sice by je k sobě přivolal.
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Pocestný se musí před nimi na pozoru míti; neboť mu
hned na záda sednou a zavedou jej třeba půl míle ivíce
s pravé cesty, vodíce jej po samých neschodných místech,
přes chábí a kříbí (křoví), přes trní a močály. ——Modli
se, jak chceš, nic naplat: čím více kdo se modlí, tím
více jej světlonoši mam a vláčí, až se konečně člověk
dcpalí a zaklne. V tom okamžení jej světlonoši opustí,
ale obyčejně v takovém místě, z kterého se má. co vy
motavať; také mívá člověk takový od světlonošů cela záda
promočena. Když pak svedený a trýzněný člověk přijde
domů, teprv Se zhrozí vida, jak jeho oděv je roztrhan a
on sám poškrábán.

Jistý mlynář vypravoval: „Jednou jsem mlel v noci.
Vyjda ven, viděl jsem světlonoše po louce skákat, & ti
pořád blíž a blíže přihopkovali, až jeden z nich byl jenom
na sab ode mne vzdálený. Dobře jsem ho viděl. Bylť to
človíček malý a skrčený a v obou rukách držel si na
prsách malou lucerničku. Ja jsem rychle dveře zapleštil
a utíkal do jizby.“

Světlonošů se člověk nejspíš zbaví, když sedne. Toho
světlonoši jeu promočí, a když se po něm do vůle na
skáčí, jeden po druhém se potratí.

Když světlonoši po člověku skáčí, zda se mu, jako
by se ho někdo pucheřinou dotýkal.

5. Vodníci.

Vodník (vodní duc'n, vodní mužík, ne
zřídka hastrman) zdržuje se ve velkých vodách a
v hlubokých plesech. Nebezpečným jest všem těm, kteří
se v takových plesech koupají. Bývat ho vídati, an sedí

Kulda. u. 17
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na lávce nebo na břehu, maje na hůlce všelijaké krásné
pentle pověřené, jimiž láká děti k vodě, aby je mohl
utopiti. Pentle ty však nejsou nic jiného než dlouhá-
vodní tráva. Vody jsou jeho hlavním sídlem; on však
také po zemi chodívá, a lze ho lehce pozuati, an mu
z levého šosu zeleného kabátu neustále voda kape a že
mluvě hňuhňá. Chodívá též do měst na výroční trhy &
praví se, když je vodník na trhu, mají kramáři dobrý
odbyt na zboží své. — Na suchu nemá vodník síly, ale
ve vodě mu nikdo neodolá. V dost malé bařince, ba i
pod odkapem je s to člověka utopiti. Vodník bývá také
ženat a má pod vodami svůj krásný byt.

Byl jistý mlynář, jehož'vodní muž chodil pokoušet,
Přišel tam mlynářský a prosil za nocleh. Mlynář pravil:
„Milá brachu, nemohu ti nocleha dát, já tu sám neno
cuji, poněvadž tu vodní duch velice pokouší.“ -- Mly
nářský praví: „Já se ho nebojím a rád bych věděl, co
on je za jeden!“ — Zůstal tam. Mlynář měl na stěně
housle, mlynářský si koupil svíčku, vzal housle a hrál.
Vodní duch přišel k němu a pravil: „Nauč ty mne na
těch houslích hrát!“ — Mlynářský praví: „Ty se do
smrti na nich nenaučíš hrát!“ — Potom mu přece ty
housle dal a řekl: „Hrej, ale musíš pěkně přebírat na
strunáchl“ — Vodní duch nemohl dobře přebírat; měl:
dva prsty křivé, na kterých nejvíc záleží. Vodní duch
se ptal mlynářského: „Jak bych já ty dva křivé prsty
peprostil, co by byly rovné ?“ — Mlynářský praví: „Oh
dobře, to já ti poprostíml“ —' Vzal nebozez & vyvrtal
ve sloupě ve dveřích díry dvě, utesal dva klínky a po
vídal: „Strč tam ty prsty, budem je prostit, a jak tě
trochu bude bolet, pověz mi. Ony se ti tam pěkně
ustojíl“ — Vodní duch tak udělal. Mlynářský hlobí na.
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klíny a praví: „Ještěli necítíš bolesti?“ — Vodní duch
odpovídá: „Ještě nel“ — Mlynářský udeřil silněji na
klíny. Vodník řekl: „Už bolíl“ -—-Mlynářský káže mu:
„No dobře; nechť se ti jenom ustojí! “ Pak vzal tatar
(karabáč) a vodního muže jak mele tak mele a praví:
,Včil mi odpřísahej, že více nebudeš do toho mlýna
chodit žádného pokoušetl' — Vodní duch odpřísahal. Jak
odpřlsahal, mlynářský vzal sekyru a ty dva prsty, co
byly klínky zahloubené ve sloupě, mu uťal. Vodní duch
utekl ven a volal: „Třeba jsem já tobě odpřísahal, že
do toho mlýna víc nepůjdu; na tobě já se musím vyvézt
(vymstiti), za sedm roků já tě dostanul“ -- Mlynářský
ráno se bral pryč od mlynáře, ale mlynář mu pravil:
„Oh, ty ostaneš u mne, a buď u mne až do smrti!“ —
Měl dceru, kterou mlynářský za krátký čas pojal za
ženu a řídil mlýny. Jedenkráte šel srážet vodu. Vodník
sedí na stavě, a mladý mlynář vida bo, pojď pro ne
bozez. Přišel s nebozezem a dal se vrtať do klády.
Vodník to vida, pravil: „O zasli ty dírky vrceš pro ty
prsty? Ale já ti jich tam již více strkat nebudul“ —
Ztratil se, a nikdy více ho nebylo vidět u toho mlýna.

Byl zas jiný mlynář, v jehož mlýně za nočního času
strašilo. Přišel tam jednoho dne komediant, a ten měl
tři lvy. Žádal za nocleh. Mlynář pravil: „Milý příteli,
nemohu ti nocleha dát, poněvadž tu velice straší. Já tu
sám v noci nesmím bývati.“ — Komediant prosil, jen
aby ho vzal, že ho noc zachodí a že se strašidel nebojí.
Mlynář ho tam nechal. Komediant měl dvě svíčky a hned
si jednu rozžehl. O 11. hodině pustilo strašidlo mlýny
a mlelo a třískalo všemi zanáškami. Komediant dal roz
žatou svíci pod hrnec, aby mu jí vítr nezfoukl, a šel
do síně k tomu strašidla. Strašidlo mu pleštilo po hrnci

17*
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& zhaslo mu svíci. To byl vodní duch, který musí do
roka člověka utopit. Komediant jde do jizby a rozžehne
si obě svíčky. Vodní duch ho začal bít, a komediant
nemohl ducha zmoci. Pustil na vodního ducha prvního
lva. Ani ten mu nemohl poradiť. Pustil naň druhého.
Ještě vodního ducha nemohli zmoci. Pustil i třetího lva —
ati ho zmohli. Vodní duch utekl a komediant rano ode
šel svou cestou. K večeru vodní duch přišel ke mlýnu,
klepal na okno a volal: „Mlynaři, ještě ty kocourky
tady máte?“ ——-Mlynář odpověděl: „Dnes ještě jinačí,
nežli byli ti!“ -— Vodní duch pravil: „Pokud bude ten
mlýn mlýnem, už já k vám víc nepřijdul“ — Nepřišel více.

Kdosi měl louku u vody, a každý rok, jak bylo
seno v kopkach uloženo, cosi mu je do rána rozvalelo.
Trvalo to několik rohů. Jedenkrát, jak- tu louku zase
posekali, pravil pacholek: „Hospodář-L ja se musím zdo
vědět, kdo nám ty kopky rozhaZuje; zůstanu zde přes
noc na stráží.“ — Hospodář přivolil. Pacholek si sedl
pod jednu kopku a čekal. Noc byla jasná, a měsíček
pěkně svítil. _

Tu najednou vyšel vodník z vody a zrovna na jednu
kopku vyskočil a počal se po ní škobrtať. Pacholek to
vida hodil po něm kamenem a udeřil jej do hlavy. Vod
ního mužíka to zabolelo, hned nechal škobrtání a po
škrabav se v hlavě, pohlednul na měsíc a hňuhňal řka:
„Mělli bych svítit, tož bych svítil a do hlavy bych ne—
házel! Potom sebera se do vody, od té doby více kopek
nerozhazoval.

Jakási žena žala obilí na poli u vody. Přihopkovala
k ní velika chrastava žába. Žena se té “žáby bála a vše
možně ji od sebe odhaněla. Žaba několik skoků nazpět
udělala, ale za malou chvíli zase k ní přihopkovala a
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pořád se kolem ní pletla. Když se ji žena dokonce ne
mohla zbavití, šustla po ní nažatou hrstí zboží a řekla:
„Mohla bys žabíčko odejít, však až budeš potřebovat,
teprv příjdi a já ti půjdu za kmotříčku.“ — Žába, jak
by byla těm slovům rozuměla, hned pryč odhOpkovala. —
Za krátký čas, když žena zase na tom poli pracovala,
přišla k ní neznámá ženská. Když se na ni dobře po
dívala, hneí ubodla, že jest to vodníkova žena. Ta ji
pravila: „Slíbílas mně, že mně půjdeš za kmotřičku,
proto jsem včil pro tebe přišla.“ — Žena se lekla a ne
měla chutí ženě vodnikově sloužiti za kmotřičku; ale
když tato jí hrozila, paklí to neudělá, že s ní bude zle,
chtíc nechtic s ní šla. Jak přišly k vodě, vodníkova žena
šlehla jakýmsi prutem po vodě, a voda se hned rozstou
pila. Když tam vešla, krásnou světnici ínemluvňátko
tam spatřila. Když bylo po obřadě a po hostině, vodní
kova žena zametla jízbu, a když se kmotřička odtud
odejíti strojíla, pravil vodník: „Kmotřenko, nemám vám
čim za službu nám prokázanou zaplatit; vale abyste ode
mne přec něco měla, aspoň tuhle ty smetí sobě vemte“ —
Žena neměla chuti brát smetí za záplatu. Že by ale
odtud již byta ráda se dostala, sebrala smetí do zástěrky

. a odešla. Když vyšla na vrch, pomyslila sí: „Což bych
ještě stu odtud smetí nosíla?“ Vysypala je na zem.
Přijdouc domů, odvázala zástěrka, a tu ji z ní cosi na
zem břinklo. Hned hledala, co to? Byl to dukát, jenž
se ji ještě jaksi v zá'stěrce udržel. Tu se jí teprv v hlavě
rozsvítilo. — Výskokem běžela na to místo, co ty smetí
vysypala, ale již tam po smetích ani nejmenší památky
nezůstalo.

Kjednomu řezntkn chodila žena vodníka pro maso.
Jak jí řezník poznal, přemýšlel, co by jí vyvedl. Jednoho
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dne, když přišla do jatek pro maso, ptal se jí řezník:
„Ukažte mi, z kterého místa vam mam maso utíti?“ —
V pravici měl již nachystanou sekyru a v levici držel
maso na klatě položené. Vodníkova žena ukazala mu
prstem a pravila: „Třeba tu z toho místa mi utněteí“
Ale sotva to dořekla, již měla prst od ruky odpadlý;
řezník jí ho ze šelmovství uťal. Ona mu nic neřekla,
jenom naň špatně zahledla a odešla. Řezník se ulekl,
neboť už věděl, že to s ním dobře nevypadne. Od té
doby se každé i sebe menší vody chranil, po lavkach
nikde nešel, raději si o mnoho zašel. Jedenkrate vedl
tele. Bylo to právě po dešti, se střech ještě odkapávalo.
Tn potkal vodníka, kterýž řezníka hned chytil a řekl:
„Včil ti musim zaplatit za to. žes mojí ženě prst ntal!“,
a hned ho v bařince pod korýtkem ut0pil.

Vodníkův syn zamiloval se do jednoho mlynáře
dcery. Nosil jí všelijaké pentle a pobízel ji, aby s ním
šla k jeho rodičům. Dívčina nevěděla, že to je syn vod
níkův. Dlouho se vymlouvala, až když se mu již dokonce
vymluviti nemohla, šla s ním. Šli pořad podlé vody.
Dívčině to vrtalo hlavou, proč po cestě nejdou, ale nic
mu neříkala. Tak šli, až přišli k velikému plesu. Tam
zůstali stat, vodní mnžík vytáhl z kapsy proutek, šlehnul
jím po vodě, a voda se hned rozstoupila. Včil nepotře
boval milenky své pobízet, v tom okamžení, jak proutkem
po vodě šlehnul, tahlo ji cosi neviditelného, aby se tam
šla podívat. Vejdouc tam spatřila velice krasnou svět—
nici; v ul byl otec a matka jejího milence, kteří ji velmi
vlídně přivítali; kazali jí se posadit a potom po všech
světnicích ji vodili a všecko jí ukazovali. V nejposlednější
světnici byly dokola stěn samé hrnečky nahoru dnem
převrácené. Dívčici to bylo hrozně divné, nač jest tam
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tolik malých hrnéčků a proč jsou všecky duem nahoru
obráceny. Ale nechtěla se jich na to optati. Jak odtud
odešla, staří ji velice zvali, aby je zase brzo navštívila,
.a dali jí ten proutek, aby, kdy bude chtít, k nim přijíti
mohla, že má. tím proutkem jenom šlehnout na vodu,
voda že se jí hned otevře.

Dlvčina odtud odešla, a syn vodnlkův ji jako pře
dešle navštěvoval a ji začasté pobízel, aby s nim šla.
Ale ona se vždycky vymlouvala, že má mnoho prace, a
že, až bude mít kdy, bez pobizeuí přijde. —Jednou na
padla ji chut, aby se tam šla podívat. Vzala proutek a
šla k tomu plesu, šlehla jim po vodě, a voda se jí ote
vřela. Vešla tam. Přijdouc do první světnice, neviděla
zadneho. Všecky světnice přešla a nikde žádného nenašla.
I do nejposlednější světnice vešla, ale ani tam nebylo
žádného. Vidouc tam toli hrnéčků, dnem“ nahoru převra
cených, vzala jeden z nich, aby se naň podívala. Sotva
jej zdvihla, hned z něho vyletěla bílá holubička řkouc:
„Zaplať ti Pán Bůh!“ Dívka potom všecky ty hrnéčky
dolů dnem zpřevracela a z každého bílá. holubička vyle
těla s vděčným: „Zaplat Pán Bůhl“ — To byly samé
dušičky těch lidí, kteréž byl vodník utopil. Děvče domů
odešlo a od té doby vystříhalo se syna vodnikova.

6. Věštice.

Věštice jest bytost ženská, která. se může promě
niti ve všelika zvířata. Ona zvláště hledi uškoditi šesti
nedělkám. Snažit se matkám ukrásti dítě a podhoditi
jim své dítě velkohlavé. Takové podhozeué dítě jmenuje
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se podvrženec čili podvrženče a nenaučí se nikdy ani
mluviti, ani choditi. Proto nesmí šestinedělka až do
úvodu pod širé nebe vycházet a kdyby na ni něco vo
lalo — to bývá obyčejně Věštice —, nesmí se ohlasiti,
aby nedostala nádobu.

Jedna matka vybila svému vzdorovitému dítěti &
poněvadž potom velice plakalo,' vyhodila je do síně.
Když dítě plakati přestalo a matku zlost pominula, vo
lala na dítě, aby šlo do jizby. Dítě však do jizby nešlo.
1 vyšla se matka podívat za ním do síně, co tam dělá.
Ale kterak se zhrozila, vidouc dítě s velkou hlavou
v koutku čapěti. Na vlas bylo jejímu dítěti podobno,
jen že mělo velkou hlavu. Matka si pomyslila, že mu
hlava od velkého pláče nabrala (otekla); zabylo jí
ho líto, vzala je za ruku a chtěla je vésti do jizby;
ale dítě nemohlo na nohy stanout. Mluvila k němu, ale
dítě místo odpovědi divně na ni hledělo. „Pro Pána,
Boha,“ myslila si žena, „vždyť jsem tě rozumně pobila,
& ty ses tak dolekalol“ —Vzala je na ruce a nesla do
jizby. Aby mu vřed (božec) neuškodil, hned se sebe vlasy
ustříhla a dítě okouřila. Avšak ani to nespomohlo. Co
kdo poradil, všecko dělala, ale dítě přece velkohlavaté
zůstalo, nechodilo, nemluvilo, neustale by bylo jedlo &
jestli mu honem nedávali, vřeštělo. — Když to sousedky
viděly, pravily jí, že jináč není, že to musí býti podvr
ženče. Matka však tomu odporovala tvrdíc, že jest jejímu
dítěti na vlas podobno. Sousedky ale na svém neustale
staly a daly jí radu, jak by toho zkusili a se přesvědčiti
měla. Matka přijdouc domů, podlé rady sousedek složila
na ohnisku oheň a kolem něho nastavěla škařoupky
z vajec a do nich nalila vody. Když to všecko udělala,
vylezla na hůra a děrou, jížto se vypouští kouř z jizby,
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dívala se do jizby*). Tu viděla, jak děcko na nohy sko
čilo a přijdouc k ohnisku, na škařoupky se dívalo řkonc:
„Jak jsem již tak starý čert — v takových hrncích jsem
ještě jak živ neviděl vařit.“ A jak to propovědělo děcko,
sebralo se a zas na předešlé místo se usadilo. Žena
slezla s hůry, mluvila k dítěti a stavěla je na nohy.
Ale dítě ani mluvit ani chodit nechtělo. Žena vzala dle
rady sousedek omlad lískový do roka vyrostlý a tím
omladem děcko velkohlavaté bila. Dčcko křičelo, co mělo
hrdla, ale žena na to nedbala &jenom pořád děcko bila.
Tu najednou se dvéře otevřely, a Věštice hodila jí vlastní
dítě do jizby a seberouc své podvržené dítě, pravila:
„Ja jsem tvému dítěti tak neubližovala jako ty mému.
Ale po druhé se měj na pozoru a nevyhazuj dítě ven!“

7. Mora čili Můra.

Dítě, které se narodí se zuby, jest Moron. Kdyby
se takovému dítěti dalo nejprv do úst dřevo, chodilo
by na stromy; jestli by toho ale matka neučinila a dala
mu svůj prs, bude chodit na lidi.

Mora chodí v noci po lidech, tlačí je na prsou &
ženám vypíjí z prsou mléko. Přijdoue na člověka, nejprv
naň dopustí libý spánek a pak, když tvrdě usne, strašné
sny mu představuje ajej dusí. V tom stavu chce člověk
křičet, ale ani hlasu vydati, ani sebou pohnouti nemůže.
Nejspíš pohne palcem na pravé noze a jím hýbaje po
malu přichází k sobě.

*) V mnohých chaloupkách, poněvadž večer světidly svítí,
aby je kouř nedusil, mají v povale (ve stropě) díru kulatou
zavlačkou zadělanou; závlačku večer oddělavají a tak děrou
vychází kouř.
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Chceli se dovědět, kdo tou Morou jest, ma, když
se probudí, říci: „Přijď rano, dam ti chleba se solí!“
Načež zahy rano osoba ta do jeho bytu přijde.

Aby se šestinedělky před tlačeuím Mory zachránily, be
rou smůlu, co se na zvonech z oleje ustojí. Touto smolou,
které říkají „zvonový hlas“, sebe i dítě své okuřují.

Také ke dveřím staví metlu (pometlo, koště) naopak,
t. j. proutím vzhůru; aneb do hlav svého lože, t. j na
tom konci, kde hlava býva, nůž položí.

8. Smrt.

Smrt chodívá. v podobě hezke ženské světem a ma
tajný stanek svůj s pěknou světnici a s velkými sklepy.
V těch sklepích hoří svíčky malé, velké, prostřední ; v zá.
sobě pak jest množství neupotřebených věcí. Ty svíce
jsou každého člověka věk. Jak se dítko narodí, nastrčí
a rozžehne mu smrt svíci; ta když dohoří, smrt musí
pro toho člověka jít, a on zemře. To všecko smrt okazala
v obydlí svém člověku chudobnému, jehož dítěti na křestu
byla kmotrou. (Viz Mor; nar. poh. a pov. sv. II. str. 97.)

Stojíli smrt nemocnému u nohou. tomu ještě lze
pomocí, neboť jeho svíce ještě nedohořela. Stojíli pak
smrt nemocnému u hlavy, tomu již více pomoci není.
(Mor. nar. poh. sv. II. str. 99—100.) Více viz ze článku:
„Smrtna neděle“.

9. Patoš.

Patoš jest zlý duch mocný v podobě draka ohromné
velikosti, kterýž po lidsku mluví a věští, i radí; jakýsi zby
tek věštících bůžkův pohanských, jimiž zlí duchové davali
odpovědi lidem. (Viz Mor. nar. poh. a pov. sv. I. str. 208.)
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ID. Slibka.

Slibka jest duch takové ženštiny, kteraž za živobytí
svého milenci svému věrnost přísahou ztvrzenou zrušila,
&tudíž po smrti ve způsobě bílého libě zpívajícího ptaka
v horách se ukazuje. Člověk nesmí toho zpěvu poslouchat,
sic by se omamil a hluboko do hor zašel. Jedni ji ve dne
mile zpívati, jiní pak v noci túkati slýchají; nesmí se
jí však žáden ohlašovat a na ni túkať, nebot by k němu
přišla. *)

Žena jistě o tom vypravovala: „Ma nebožička mamka
jedenkrát v noci. když šla odkudsi domů, slyšela túkat.
Myslíc. že jí některé z nás dětí naproti jdeme, též
túkla — a hned to zase na ni túklo. Mamka túkla po
druhé, ono to opět na ni túklo, ale již ten hlas blíže
slyšela; proto se divila. proč tak honem běžíme, snad
se doma nějaké neštěstí stalo. Túkla po třetí. Zas jí to
odpovědělo, a sotva několik kroků udělala, zjevila se jí
po boku bíla ženská. a pořád podlé ní šla až k chalupě.
Chudák mamka neměla kdy od strachu bouřiti, bychom
jí otevřeli, než dvéře vyrazila a když vpadla do jizby,
dlouho jsme na ní nemohli slova dobytí. Až se zpama
tovala, teprv nam domácím vypravovala, jak ji Slibka
přehnala.“

*) Kravařky na pastvě nebo známí v lese v předvečer na
sebe túkají, dávajíce sobě znamení, jak daleko jsou.
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II. Lidé nadpřirozené činnosti.
čarodějnici _- Čarodějnice. _ Zaklinači. _

Dračí.

|. Čarodějnici.

Čarodějníci, také černokněžuíci a kúzlíři zpytováním
&upotřebením tajných sil přírodních a působením vyšších
duchův provozují podivné, nadpřirozené &.ostatním lidem
nepochopitelné věci, čemuž se byli obyčejně z kněh čer
nokněžnických naučili.

Černokněžník prostírá. svůj plášť a seduuv si naň,
zapískne na píšťalka a letí povětřím, kam chce, tak že
s Radhoště za hodinu až do Prahy doletí. (Mor. nár. poh.
sv. I. str. 32.)

Ríkáním z knihy tajemné čili čertovy přinucují čer
nokněžníci draky, aby vylezli z díry v Radhošt-i &z jezera
Karlovického u Rožnova, vylezším dávají ohlavy z__173_130
vého lýka, jimiž, jsouli svěcené, i zlé duchy svázati lze.
(Mor. nar. poh. sv. I. str. 59). Kdykoliv škodua vichřice
burácí, posud domnívají se lidé v okolí tom, že černo
kněžník odkudsi draka vyvedl, jenž letem svým vítr ten
působí. (Mor. nár. pov. sv. .1. str. 24.)

Černokněžníci dovedou z bláta na horách Rožnov
ských utočiti kulky ryzího zlatu. (Mor. nar. poh. sv. 1.
str. 25.) V děrách v Radhošti pak jest velika síla hlíny
mezi skalami, jak by ji namísil. &v ní jsou světlá. zrnka.
jako bráchy. Z hlíny té dá se rovněž ryzí zlato vyráběti.
(Mor. nar. poh. sv. I. str. 26.)
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V Radhošti jsou též v děrách a na některých mí
stech pod zemí zlatě i stříbrné střechýle (rampouchy).
Černokněžníci dovedou modlitbou a prutem divotvorným
zemi otevříti a střechýlů sobě nalamati. (Mor. nár. pov.
a poh. sv. I. str. 27.)

V děrach Radhoště pak si jich nalámati může, kdo
koliv se na ta místa dostane, kde na skalinách rostou.
(Mor. nar. poh. vsv. I. str. 35.)

Na stráni Skaredé v Radhošti dovedli černokněž
níci z hlíny v půdě močálovité tlačiti kulky modřilu
čili indichu nejvzácnějšího. (Mor. nar. poh. sv. I. str. 30.)
Na Radhoěti jsou též slatviuy čili louky na jamách, místa
bařinatá, z jichžto hlíny se dělají šúlce (šišky), které
se v ohni z dříví javorového na zlato vypaluji. (Mor.
nar. poh. sv. I. str. 33.)

Kúzlíři čili kouzelníci mívali množství čarodějných
kněh, v nichžto nikomu čísti nedopustili , sami však
z nich učili se podivným a zázračným věcem, na př. aby
peníz jimi do kapsy daný vezdy v kapse byl, i když se
byl za něco koupeného vydal. Kúzlíři dovedli se promě
niti v koně, krávy, ve voly, ptaky, v prsten, v zrněčka
písku nebo obilí a v cokoliv chtěli. Když se proměnili
v koně nebo ve vola a dali se někým na trhu prodat,
prodavač nesměl je s ohlavem nebo s provazem prodati,
sice bylo zle; pokud měli totiž ohlav, nemohli uteci aneb
v něco jiného se obratiti. Bylili bez ohlavu, utekli kupci,
stavše se opět lidmi. (Mor. nár. poh. sv. II. str. 31 a 84.)

Čarodějníci a čarodějky zaklínali lidi v kočky (Mor.
nar. poh. sv. I. str. 64.), v koně (str. 74, 80, 82.),
v holubice (str. 75.), ve vlky, medvědy a lvy (str. 111),
v draky (str. 111.), v psy (str. 149.), v hluboký spánek
(str. 295), v krkavce (str. 255), proutkem v kameny
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(str. 288.) — Zakletí lidé vysvobozovaui a opět v lidi
obraceni bývali upálením (str. 65), mečem (str. 74, 88,
111), vytrhnutím peří (str. 75), divotvornou vodou do
úst nalitou (str. 225), sedmiletým mlčeuim (str. 259),
žabí žlučí (str. 289).

2. Čarodějnice.

Čarodějnice (čarodějky) mají také knížku čertovskou,
kterou když otevrou, davaji bez odporu na někoho koň
ský ohlav, a jezdí na něm každou noc do sněmu čaro
dějnic a k tanci, i k bodům nočním. (Mor. nar. poh. sv. II.
str. 89). V komíně na deštici mají hrnek s mastí, jížto
pomaží šlapky a dlaně tomu, na kom jezditi chti, čímž
se z něho stane kůň. Jejich heslo k vylétuutí jest: „Fuk
oknem, ničeho se netkuem, pouad všecko ven!“, anebo:
„Vjó, pouad všecko, pouad sad, ponad všecky horyl“
Pomažíli se šlapky a dlaně tou mastí čarodějnici, i ona
stane se kobylou, na níž kdo chce jezditi může. Suěmy,
tance a body čarodějek v okolí Rožnovském na samém
velebuém &.krásném Radhošti se odbývají. Když se čaro
dějnice vratí ze sněmu domů, jinou mastí“ pomaži šlapky
a dlaně povětrnému koníku svému, aby se z něho zase
člověk stal. (Mor. nar. poh. sv. H. str. 91). Člověk ta
kový, byt sebe lépe jedl, přece bídně vypada. Čarodějnice
obyčejně z nočních hodů svých přinášejí _domů čeladce
své vdolky. Cbasa pak se diví, že má. gazděna vdolky,
ač na ně nezadělavala. Vdolek takový nesmí se krajeti,
leč jen lamati. Kdo by jej nožem rozkrojil, rozpolil by
i samu čarodějnici. Složením vdolků však sroste Opět
čarodějka. (Mor. nár. poh. sv. II. str. 95.)
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Nepotřebuje však čarodějnice pravě člověka pro
noční jízdu svou. Namaželi čarodějnou mastí hřeblo, vi
dlice nebo pometlo (koště) a užijeli hesla přiměřeného,
také se to povede. (Mor. nár. poh. sv. II. str. 94.)

Přijdeli kdo nahodou nebo z všetečnosti do sněmu
čarodějnic, musí s nimi jísti, pití a tančiti; ale musí
jim slavně odpřísahati, že před žádným duchem nepoví,
co viděl a kde byl. Přísaha skládá. se ve zvláštní svět—
nici, kde sedí muž celý černý za stolem železným. Před
ním hoří svíce modrým plamenem. Kdo by přísahati ne
chtěl, toho by čarodějnice roztrhaly. (Mor. nar. pohr
sv. II. str. 95.)

Také na vrbovém omladu jezdívají čarodějnice k
nočním plesům svým u povětrného mlýna, jenž se jim
promění v krasný dům, kdežto líbezna hudba hrava, jak
mile se ho čarodějky svým proutkem dotknou. Hudeb
níci a tanečníci jejich jsou sami čerti. (Mor. nar. poh.
av. II. str. 97.)

Čarodějnice také o půlnoci na lípach se slětají a
vykládají sobě, co která. ví nového. (Mor. nar. poh.
sv. II. str. 103.)

Některé však na dracích podzemními chodbami je
zdívají lesem olověným, cíněným a stříbrným na zelenou
louku do pekla, kdežto je čerti hostí a s nimi tančí;
až tanečnice dvanacteré střevíce rozederou, draci je opět
odnesou na hřbetech svých tonž cestou až na povrch
země. To vyzpytoval ospalý Janek, jemuž byl umírající
poustevník zůstavil hůl, kterouž když někam zaměřil,
hned tam byl; kabelku, do nížto se všecko nschovati
dalo, a čepičku, kterou když sobě na hlavu posadil, ža
dný ho neviděl. Pomocí těch věcí dostal se Janek za,
královnou čarodějkou až do samého pekla, aby králi vy
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zpytoval, kde choť jeho bývá a kolik střevíců roztrhá..
(Mor. nár. pob. sv. II. str. 153)

Jedna selka měla obyčej, že na štědrý večer po jí—
dle všecku čeládku svou ven ze světnice vypravovala.
Sloužil u ní pacholek mnoho roků, tomu bylo divné, proč
je na každý štědrý večer z jizby ven spat vypravuje.
Umínil si, že to musí vyzpytovať. Na štědrý večer před
jídlem udělal se nemocným, naříkal si, že má. velkou žírku
(hryzavku) a k jídlu nešel, ale mezi tím, co druzíjedli,
usnul. Po jídle gazděna zas všechnu čeladku ven spat
vypravila. Pacholka též budila, ale ten na pohled spal.
Když se ho nemohla dobudit, nechala ho ]GŽíť, vylezla
na ohnisko a vytáhla z pomezí trámů jakousi krbaňku
(džbánek, hrnek), slezla dolů, ote\řela okno, vzala ohře
blo, pomazala je mastí z té krbaňky, zase ji na trám
dala a sednuvši na ohřeblo, řekla: „Fuk z okna ponad
všecko stromoví a trní, až to tak brní!“, a v tom oka
mžeuí-ohřeblo s ní oknem ven vyletělo. Pacholek se na
to díval a pomyslil si: „Počkej, musím ja se dovědět,
kde se ty toulášl“ Vystoupil na ohnisko, vzal tu mast
& poněvadž ohřebla již nebylo, vzal pometlo, pomazal je
tou mastí, ale těch slov, co gazděna pravila, si dobře
nezapamatoval a zvolal: „Fuk z okna p0pod všecko
stromoví a trní, až to všecko brní!“, a též v okamžení
s ním pometlo oknem ven p0pod kde jaké trní letělo.
Trní jej celého rozedralo, až se na Radhošti, na vrchu
„Tanečnica“ zvaném, malo živý octnul. Tam viděl veliké
množství čarodějnic shromážděných, a ty se hned k němu
sběhly &.chtěly ho roztrhat. Ale gazděně ho bylo velice
líto, ta zaň prosila, aby mu toho nedělaly, že on u ní
již mnoho roků za pacholka slouží a že jí vždycky po—
slouchal. K její přímluvě ho nechaly, ale musel se jim



273

zapřisahnouť, že do smrti žádnému nepoví, kde byl a
co tam viděl. Potom s pomocí čarodějnic Opět šťastně
domů se dostal.

Také o knížkách čarodějnických kolují \? lidu po
divné pověsti. K jednomu krejčímu přinesl cizí slado
vnický podstarší latat kabát. Krejčí jak jej latal, našel
v kapse knížku. Pohledna do ní, nalezl tam všelijaké
čarodějnické recepty; mezi jiným též tam stálo, jak se
může bařína vysušit. „Dobra!“ pomyslil si krejčí, „sou
sed má. pod okny bařinu velmi špatnou, která. ho mrzí;
zkusím to!“ — Vykonal, co v knížce psáno bylo, a
bařina do razu se ztratila. Jak kabát zalatal, dal knížku
do kapsy a zanesl kabat do pivovaru a přijav peníze
zasloužené, šel domů. Přijda domů, již tn knížku našel
na stole ležet. Nemohlo mu to do hlavy vlézt — vždyt
jí svýma vlastníma rukama do kapsy strkal a včil ji na
stole ležet našel. Sebral knížku a nesl“ji poznovu do
pivovaru. Ale podstarší se ani ke knížce znáti ani ji
do ruky vzíti nechtěl řka: „Človíčku, vy se mýlíte, ja
jsem žádné knížky ve svém kabátě neměl, musel ji mít
kdosi jiný. Seberte knížku a jděte s Pánem Bohem
domů.“ Nic tam nepořídiv, šel krejčí rozzlobený domů.
Když přišel domů, žena pravě topíla. On knížku zrovna
do pece hodil. Ale knížka — hrk z pece nazpátek. Po
třikrát ji hodil do pece, ale knížka vždycky do jizby
vyletěla. Hrůza ho obklíčila. Sebrav knížku zas ji do
pivovaru zanesl a tam jí odběhl. Ale knížka byla spíše
doma nežli on. „Zlořečena mrcho, co s tebou mam dě
lat?“ pravil si v duchu krejčí, „počkej mrcho, na dro
bínky tě porubu, však se mi z ruk nikam nepoděješ.“
Vzal sekyru a chtěl jí rnbať. Ale když do ní chtěl za
tat, jako pstruh z ruky mu vyšplhlaL Byl jak omámený.

Kulda. n. 18
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Nosil ji na pole, házel ji do vody — ale kuižka vždy
cky spíš byla doma nežli on. Když se ji zbavit nemohl,
vzal ji a šel na faru a všecko to panáčkům pověděl,
o radu je prose. „Člověče,“ pravili panáčkove, „ještě
mate milost Boží! Již vas měl zlý duch v tenatech a
kdybyste sem nebyl přišel, nebyl byste se mu ledajak
vyslučkoval. Nač jste vy se opovažil jakožto křesťan,
který věří v jednoho Boha na nebesích, ředitele a za—
chovatele všech věcí, při vysušení bařiny takové věci
provozovat, kterých sam ďábel, nepřítel pokolení lidského,
vykonavatelem jest?“ Dali mu naučení, jak budoucně
v podobných případnostech chovati se má, knížku u sebe
podrželi a člověka domů poslali. Knížka ho již ne
předběhla.

3. Zaklinači.

Zaklinači čili vodiči mračen kroupových mohou strašné
krupobití od polního osení odvratiti a na pusté hory
dovésti. Nesmějí pak lidé takoví na sebe nikdy škro
bené košile obleci a v zažehnávací modlitbě ani v jed—
nom slově se zmýliti, sic by se na něj kroupy sbrkly &
jej utloukly.

Jeden krupovodič snažil se strašně krupobití od
polního osení na pusté hory odvrátiti. Z toho strašného
mračna naň cosi volalo: „Marna snaha tvoje! Pusť! ne
zadržíš, zavinila jedna baba, co na svatého Marka na
holém pecisku pekla plackyl“ Když to naň do třetice
tak volalo, pravil zaklínač: „Neuškoď nevinným lidem,
ale vyzuač babu, která zavinilal“ Načež na poli té baby
napadlo krup na mandel zvýše, a na jiných polích osení
bez škody ostalo.
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Jiný vodič krup usiloval těžké kroupové mračno
na pustá místa dovésti, tu volalo naň cosi několikráte
z toho mračna: „Pusť mě, déle nezdržíml“ Ale zaklinač
dovolit nechtěl. Až když viděl, že pro přílišnou vzdále
nost mračno na pusté hory mu dovésti možno není, šel
k nejbližšímu fojtovi & prosil ho velice, poněvadž těžký
náklad veze, aby mu povolil po jeho polích jeti, a co
za tu cestu žádá, že mu zaplatí. Fojt ze zkušenosti věda,
jak jest to zle s těžkým nákladem po špatné cestě jezdit,
ochotně mu povolil a za přejetí nic vzíti nechtěl, maje
úmysl bližnímu posloužiti. Vozka se poděkoval a odešel.
Za malou chvíli počaly kroupy padati a tloukly, až
všechno polní osení fojtovo na blato uvedly. Jeho sou
sedům však ani v nejmenším neuškodily. Až bylo pozdě,
teprv poznal fojt, jaký to vozka byl a jaký náklad vezl.

O původu krup a krupobití vypravuje se v okolí Rož
novském toto:

Za dne velice parného sedělo .několik sousedů ve
stínu košatébo buku. Hovořili &tabák kouřili. Nedaleko
nich bylo jezero, z něhož donášeli sobě čistou a čerstvou
vodu, aby nesmírnou žízeň parnem způsobenou uhasili.
Jakmile byli první nádobu vyprázdnili, šel Opět jeden
z nich, aby zase čerstvé vody z jezera přinesl. Qvšak
přijda k jezeru, spatřil je zamrzlé. Zůstal jako zapome
nutý. Když pak se zpamatoval, běžel ke svým soudruhům
pod buk a volal: „Ach bratrově, co vám povím! Pane
Bože nás chraň všeho zlého! Jezero jest celé zamrzléí“
Všickni se mu smáli pravice: „Nepleť košů a nemátož!
Jak by mohlo jezero zamrznouť, vždyť je tak hrozné
horkol“ A ten co dříve byl vody přinesl, řekl: „Jak by
mohlo jezero zamrznout za tak malou chvilku, vždyťjsem
z něho teprv před okamžeuím vody nabíraIP“ Ten. pra

18*
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vil: „No bratrově, když mi nechcete věřit, pojďte a
přesvědčíte se!“ K jeho slovu povstali sousedé a šli
k jezeru, kteréž k nemalému podivení svému celé za
mrzlé spatřili. Soudili o tom všelico; když pak se dost
nadivili, odešli a opět se pod bukem usadili, začasté
k jezeru pohlížejice. Za nedlouho potom přišlo několik
čertů s velikými cepy a začali to jezero mlatiť. Ti muži
sedíce pod bukem, s velkou hrůzou se na ně dívali.
Čerti, když byli všechen led na drobné kousky rozmla
tili, dali si kousky ty do velkých měchů a když s tim
hotovi byli, radili se, kam s tím tovarem svým poletí.
Jedni povídali: „Poleťme s ním na Moravu!“ *) Ale
druzí bránili tomu řkouce: „I tam nepoletíme; tam mají
velice mnoho zlých psů, ti by na nás štěkali.“ **)

4.Dráči
Dračí, rasi čili výtažní, zvláštěpak katové

'za starodávna pro svou tajemnou a takořka nadpřiro
zenou působnost byli předmětem bazně pro ostatní lidí.
Dračí též pokládáni bývali za lidi nectné, s nimiž ob
covati bylo neslušné. Věci rozum obyčejný přesahující,
jež oni provozovali, připisovaly se pomoci zlého ducha.
Dovedliť pak skutečně mnoho věcí nepochopitelných či
niti, abych mluvil jazykem národního přesvědčení. Tak

* „N a M 0 r a v u“ znamená. v okolí Rožnovském:
„Na anu“.

**) V řeči pekelné nazývají prý se zvony křesťanských
chrámů zlými psy, jimiž se v čas škodného povětří zvoníva,
aby se věřící k modlení povzbudili, by Bůh úkladům zlého
nepřítele překazil a škodné hromobití a krupobití od polního
osení odvrátil, jak dalece se hlas zvonův svěcených rozléhá..
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na př. vypivše víno, poklopovali sklenici vyprázdněnou
vzhůru dnem na stole, čímž koho chtěli, třeba celou
tlupu zbojníkův, přimrazili na tom místě, kde právě se
děli nebo stáli, tak že nemohli sebou hnouti, jsouce
jako mrtvi, leč až dráč se každého kolenem neb nohou
dotknul a převrátil sklenici dnem dolů. (Mor. nar. poh.
sv. II. str. 39.)

III. Obyčeje a pověry narodni k jistým
dobam roku církevního slušíci.

Dni sv. Ondřeje a Mikuláše. — Den sv. Lu
cie. ——Štědrý den a večer. ——Hod Boží vá
noční. — Den sv. Stěpana. — Neděle smrtel
na. — Dni sv. Filipa a Jakuba; sv.Jana

Křestitele. ——Pověry k jiným církevním
dnům slušící.

|. Den sv. Ondřeje (30. listop.).

S počátkem roku církevního, za času adventního,
kterýž svými krátkými a tmavými dni souhlasí s význa
mem církevním: v době totiž ode dne sv. Ondřeje
(30. listopadu) až do štědrého večera (24. pros.)
provozovaly prý se za starodávna největší čáry a kouzla.
Avšak i nyní ještě v té době panuje mnohý obyčej
pověrečný.

V svatvečer před sv. Ondřejem apoštolem dě
včata pilně sbírají olovo ze starých oken neb je schvalně
kupují. Olovo dají na lžíci plechovou. zapálí světidlo
dřevěné a nad jeho plamenem drží lžíci, až se jim olovo
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rozpustí. U sebe mají misečku s vodou chladnou, do níž
lejí přes klíč křížový *) rozpuštěné olovo. Z olova se ve
vodě studené v okamžení ntvořují rozličné podoby, ja
ko: šídla nebo kopyta ševcovska, člunky tkadlcovské,
zbraň vojenska, bochanky chlebové pekařské, péra na
psaní, srpy, rýče, motyky, cepy atd. Z toho si povídají,
jakého řemeslníka nebo živnostníka za manžela dosta
nou. S radostí a se smíchem vydírá. družka družce ulité
věci z ruky, aby viděly, co se které ulilo. Když se vše
cky podívaly, co si první ulila, tu druhá. na lžíci olovo
rozpouštějíc, pro sebe leje. Tak se děje až do poslední.

V den sv. Ondřeje sazívají děvčata do květinaků
nebo do jiných hrnků haluzky z višně, jež se musí vo
dou z huby polévati. Jestli višně ta do Božího narození
2 pnpenců svých vykvete, jest děvčeti znamením, že se
do roka vda. Děvčata se s touto pověron skrývají před
zraky zvědavcův. Mnohé děvy za našich časů však již
sázení toho neprovozují, pokládajíce za hřích, když se
stromeček nutí před časem přirozeným, aby vypnčel &.
kvetl.

2. Den sv. Mikuláše (6. pros.).

Památka sv. Mikuláše jest jako jinde i v okolí
Rožnovském dětem slavností žádanou a vítanou. Již dlouho
před ní vyptávají se matek svých, brzoli bude chodit
Mikuláš. Když pak se přiblíží svatvečer přede dnem sv.
Mikuláše, dychtivě čekají na dobu večerní, kdy sv. Mi
kuláš po zlatém řetězu s nebe na zemi se spouští. V
dobu tu slyšeti jest rozličné hlasy a modlitby poosvíce

*) Křížový klíč má.na zubech čili na brádce podobu kříže.
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nými okny, až pak najednou zavzní za dveřmi zvoneček.
Tu všecko umlká, a na místě předešlého hlasitého mo
dlení po světnici rozkládá se ticho posvátné. Dítky sna
pnutou pozorností, nezřídka s velikou bázní očekávají
příchod sv. Mikuláše. Netřeba jim dlouho čekati; po ně
kolika okamženích objeví se zrakům jejich velebná po
stava v rouchu biskupském, mající na hlavě korunu a
v pravici berlu biskupskou; a toť jest sv. Mikuláš pro
voděný andělem a jinými průvodčími, jako: přistrojenými
židy a satanášem. Sv. Mikuláš vstoupiv do světnice, po—
zdraví všecky domácí a počne se dítek klečících vyptá
vati, pokud toho schopnost a stáří jejich dovoluje. Nej
menší děti \musejí dělati kříž & modliti se Otčenáš,
Zdrávas Maria a Věřím v Boha. Školácimusejí
odpovídati k otázkám: „Kolik jest hlavních částek v ka—
techismu? Kolik jest svátostí? O čem jedná přídavek
v katechismu?“ atd. Přítomné odrostlé mládeže táže se
Mikuláš: „Kolik jest starců v nebi?“ atd. — Dítky
dobře odpovídající bývají chváleny a k další pilnosti po
vzbuzovány, neumělé pak k bedlivějšímu učení napomí
nány. Všem dětem Mikuláš vážně přikazuje, aby rodičův
a učitelův svých poslouchaly a školu pilně navštěvovaly.
Neposlušníky, na něž rodiče žalují, Mikuláš přísně kárá,
jim hrozí, ba i satanáše, který řetězy chřestati počne,
jim ukazuje, jestli toho potřeba káže. Židé však neče
kajíce ani rozkazu. hotoví se nezdárné &.neposlušné děti
sebrati a do Amstrdamu odnésti. Tu bývá strachu, pláče,
proseb a slibování bez konce. Konečně rozdává Mikuláš
dobrým a pilným dětem dary za odměnu, méně pořád
ným na povzbuzení, při čemž sluha pruty (metly) nesoucí
podá každému dítěti obdarovanému prut, aby jej políbilo,
a každému prut políbený darem nechává. Posledně líbají
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dítky Mikuláši ruku, a tento se béře s komonstvem svým
do domu sousedního, bylli do něho pozván.

Jak mile vykročí Mikuláš z domu, mezi dítkami v jizbě
rozhostí se radost velika z darův, jimžto se obdivují &
dobrotu jejich vychvalují.

Kdož vypoví jejich radost z chlapů, panenek, lalí,
mrvaňů,_kačen, hus a podobných věcí napečených z pše
ničné mouky. Jedno dítě vychvaluje své jablko jak růže
červené, druhé velebí sladkost sušených trnek (švestek,
sliv), hrušek, perníku a cukrovin; třetí raduje se nad
ořechy lískovými; čtvrté obracuje na všecky strany pěkně
nastrojené panáčky a panenky i jiné hračky.

3. Den sv. Lucie (13. pros).

Před sv. Lucií gazděuy kupují koření všeho druhu
u kupce a zeliny rozmanité, které míchají do těsta, z ně
hož od sv. Lucie až do Božího narození každý den
kousek dávají kravam.

Svatá Lucie se ctí za pomocnicí proti čarodějkam,
tak že kravam v týden sv. Lucie z těsta jmenovaného
požívajícím nemohou uškoditi čarodějnice, a tak ostanou
zdravy, mají zdravé dojivo &davaji hojnost mléka a masla.

Od sv. Lucie až do Božího narození jest chlév na
zámek uzamknut, aby tam krom hospodyně a domácích
žadný vstoupiti nemohl; neboť čarodějnice hledí v těch
dnech trochu hnoje z chléva vzíti, jímžto napotom ško
dívají. Že pak čarodějnice nebývají známy, nesmí nikdo
do chléva.

V těch dnech hospodyně neda ani neprodá. žádnému
ani lžičku mléka, kdyby kdo a jak prosil, bojíc se, že
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by mléko přišlo čarodějnici do rukou, kteraž by pak do
bytku uškodila.

Když se čarodějnici podaří, někde kousek hnoje
pepadnouti a ucho z rendlíku vzíti, nastrka toho hnoje
do jeho díry a. tím potom tak dlouho hospodyni škodí
a užitku odbirá., pokud hnůj v uchu z rendlíku se za—
chová. Hnůj pak, nezteříli a nevysypeli se, ostane tam
celý rok i dvě léta. Pokud čarodějnice je živa a ten
hnůj je vtom uchu, hospodyně pořád má trápení. Krávy
jí krví dojí, nebo se jim vemeno tak podebere, opuchue
a oteče, že samý strup ostane. Ona již ví, že má zle
poslouženo. Po celý ten čas nema žádného užitku a ne
může si pomoci, leč až zas takova přijde, co tomu roz
umí a jí po tolké škodě pomůže.

Člověk, co tomu rozumí, dá. hospodyni vodky nebo
zelin a káže jí, aby to ke stavení tě čarodějnice bud'
vylila buď vysypala. Jak jí to ten člověk naporučí, tak
to musí udělat. Když to udělá., čarodějnice hned to po
mě na sobě a na svém dobytku, neboť již tolik užitku
nemá; ba ještě delší čas má. škodu, jak na svém ma
jetku tak i na svém těle. Onať ochromne, nebo se ji
nějaká, kost zkřivi, nebo se jí něco jiného stane, & tak
má nahraženou škodu co udělala jiné. Čarodějnice pak
již si nepomůže a musí zhynouť s tou škodou na svém
majetku a na svém těle. Vít dobře. že jí to ten člověk
zase vrátil, kterému ona to způsobila; ale pomocí sobě
nemůže.

Od sv. Lucie až do Božího 'narození odkládají ho
spodyně každý den jedno drvénko, kterýmiž se zatopi
vjitřni Božího narození. Z těch dřev nesmí se žádnému,
nechť je kdokoliv, uhlí dáti, sic by čarodějnice uskodila.
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Neděli se však toho uhlí žadnému, čarodějnice budou
cího roku nema moci uškoditi.

Od sv. Lucie až do Božího narození dělá. se stolek

(stolice, stolička, židlička). V těch 12 dnech každý den
se na něm něco udělati musí. Kdo chce poznati čaro
dějnice, musí ten stolek s sebou do kostela vzíti na
jitřní Božího narození, v kostele se naň posaditi: a sedě
na něm, všecky čarodějnice uzří.

Od sv. Lucie až do Božího narození jest 12 dní.
Jaké jest počasí v těchto 12 dnech, takové nasleduje
v 12 měsících příštího roku.

Den sv. Lucie se bedlivě pozoruje a každý z po
tomních 11 dní, a pozorování znamená. se takto: Udělá
se kruh, který se rozdělí na čtverníky, což vypodobňuje
čtvrti měsíce. Jeli v den sv. Lucie až do 9. hodiny před
polednem malo zamračeno, udělá. se v první čtvrti něco
málo bodů. Jeli od 9. hodiny až do poledne jasno, nechá.
se druhá. část čista a prázdna. Jestliže od poledne až
do 3. hodiny prší, naděla se v třetí čtvrti zhusta čar.
Pakli od hodiny 3. až do večera zase vyjasní se, ostane
čtvrtá. část prazdna. Tak se pozoruje a znamená. i ve
všech ostatních 11 dnech až do Božího narození a oče
kává. se, že povětrnost ve všech 12 měsících budoucího
roku bude taková, jak ve 12 kruzích zaznamenána jest.

4. Štědrý den a štědrý večer (24. pros.).

Na štědrý den se přísný půst zachovává. Aby matky
! dítky své hned v outlém mladí k postu přiměly a jim
takto důležitost těch dní v pamět vštípily, říkavají jim:
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„Děti, nejezte ničeho, večer uvidíte na střeše *) zlaté
prasátkol“

„Kdo se na štědrý den postí, na rok všecky mladé
ptáky najde.“

Na štědrý den, jak hospodyně těsto zamísí, jde do
zahrady a tam rukama hladí ovocné stromy řkouc: „Stro
mečku, obroď, obroďl“

Jakým kdo je na štědrý den, takým bude po celý
rok. Proto dne toho hospodář dává domácím medu
a chlebem.

Jak se setmí, prostře se bílý obrus na stůl, a v těch
domích, kde se celoročně světidly svítí, na štědrý večer
zaopatří se lojová svíčka.

Po modlitbě zasednou všickni domácí ke stolu —
k večeři. Co domácí hospodářství poskytuje — v ten
večer ze všeho musí býti na stole, na znamení, že se
ničím nepohrdá, co Pán Bůh požehnal.

V dědinách se dává na holý stůl suopek zboží (obilí)
a rozloží se; na zboží teprv rozprostře se stolůvka (obrus,
plachta), na kterou se jídla dávají. Nejprv suché hrušky,
potom suché kvačky (veliká řepa nakrájená a nasušená);
kolínek (kolník) vaří se za druhé jídlo. Potom přijde
hrách vařený, krupice žitná (rozuměj, že pšeničná), po
lévka z dobré smetany, ryby smažené, pivo, někdei
víno. Pak vdolky, a konečně jablka, ořechy a trnky suché.

I na dobytek hospodyně pamatuje a upeče zvláštní
vdolek šípinkami (šipky z polní čili plané růže) vylo
žený, který se též na stůl položí. Z každého jídla pak
odkládá se na zvláštní misku pro dobytek. Po obědě
se půl toho šípinkami vyloženého vdolku i s pokrmy

*) Jinde: na polici, na římse, na hřadě.
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odloženými donese kravám; nebot noc před narozením
Páně považuje se za noc tajuplnou a mocnou; proto
dávají hospodyně i svému dobytku vánoční stravy oku
siti, aby mu čarodějnice neuškodily. Vánoční stravou,
po celý rok, pokud totiž vystačí, v hospodářství chova—
nou, jmenují se všecky usušené zbytky od večeře na
štědrý večer. 00 se na stole nesnědlo, usuší se v peci
a v rozličných nemocech co výborný lék pod názvem
„vánoční stravy“ kravám užívati se dává..

Někde dávají na štědrý večer na stůl též ze všeho
(obilí): z ovsa, ze žita (z pšenice), z rýže (ze žita) atd.,
třeba desatero věcí, kteréž ostanou po celé svátky za
vinuté v bílém šátku (v obruse) na stole. Po svátcích
se to vše utluče a utlučené se dává statku (dobytku),
aby měl moc mléka.

V mnohých místech, aby jim čarodějnice neškodily,
při večeři ovazují stůl řetězy.

Aby jim se nohy nepodbíraly, když si něco vpích
nou, kladou sobě pod nohy železa, ku př. pantoky, se
kyry a jiné železné věcí.

V této noci provozuje se rozličných věcí, z kterých
se soudí na štěstí nebo neštěstí, na smrt, a u svobod
ných zvláště na stav manželský v roce budoucím.

Aby se dověděli, který z nich budoucího roku u
mře, při večeři kladou před sebe na stůl trochu soli.
Čí sůl zvlhne, má znamení, že do roka umře. Komu
nezvlhne, ostane budoucího roku na živě.

Aneb kladou na ohnisku na hromádky řeřavé uhlí.
Čí uhlí po čas večeře zčerná, má též znamení, že do
roka umře.

Zafukují hořící svíčku. Jestli ze zafouknuté svíčky
kouř jde do dveří, je znamení, že v tom roce umře;
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jdeli kouř do povala (ke stropu), je znamení, že v tom
roce neumře.

Jinde v okolí Rožnovském krájí každý při večeři
jablka na příky (na příč), ne na zdélku. Rozkrojíli já
dro, umře do roka.

Když někdo z nedomácích oknem do jizby hledě,
při jídle sedící nedobře sčítal, je znamením, že kdosi
z nich do roka umře.

Aneb když někdo u souseda, an večeří, do okna
se dívá a uvidí, že některý ze stolujících má na své
hlavě hlavu umrlčí, tenť jistě do roka umře.

Po večeři děvčata celou světnici zametou a smetí
sehrané do klína nesou na křížový chodník. Na tom
místě, kde se chodníky křižují, je vysypou, položí k nim
ucho na zem a poslouchají. Jaké řemeslo uslyší provo
zovat, takého řemeslníka dostanou za manžela. —-Jedna
děvečka, když smetí na křížový chodník vysypala, usly
šela šustot stromu vedle sebe, a právě když chtěla nebo
k zemi přiložit, zjevil se jí hrozný černý pes, jemuž
oheň z tlamy sršel. Od velikého strachu sotva se domů

.dostala, roznemohla se a po celé svátky ležela.
Děvčata též vycházejí na dvůr a póslouchají, s které

strany pes zaštěkne, těšíce se, že s téže strany přijde
ženich. Také s tím úmyslem chodí k vodě poslouchat.

Začasté děvčata brávají vařechu a jdou kohouta bu
dit. Vařechou na něj klepou u kurníku. Když se po prvém
zaklepání ohlásí, vdá se děvče za rok; když se teprv
po druhém zaklepání kohout ozve, vdá se až na druhý
rok; ohlásíli pak se až po třetím zaklepání, vdá se až
na třetí rok.

Po večeři na štědrý večer chodí dívky třást plotem.
Sama matka jedna poslala dceru svou, aby šla, plotem
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zatřaslaa při tom pravila: „Plote, plote, třasu
těl“ Dcera šla a zatřásla plotem řkouc: „Plote, plote,
třasn tě!“ V tom ji za plotem odpověděl hlas: „A já.
čert jsem, vezmu těl“ Děvčeod strachu sotva do
jizby vpadlo a zůstalo celé bez sebe, tak že nemohlo
hýbat ani jazykem, ani rukama, ani nohama. Matka ne
rozumná. pak musela do smrti žebráka chovat.

Druhdy prý po večeři chodily svobodné děvy do
naha svlečené na humno do stodoly, aby tam klečlce a
se modlice vypátraly, kdo bude jich manželem; neboť
prý ten jistý sam osobně přijíti musí. Jedna sedlka
pošetila kazala své dívce služebně po večeři, aby se
v kuchyni do naha svlékla a na humno (na mlat) do
stodoly šla; tam aby klečíc říkala:

„S toho humna nevstanu,
Až znamení dostanu,
S které strany vítr fouká,
Odkud se můj milý koukal“

Po těch slovlch prý se doví, s které strany přijde mužský,
jejž dostane za manžela; onť prý se jí přijde ukazat
až do stodoly. Děvečka se v kuchyni svlékla, šla na
humno, klekla, modlila se a říkala, jak ji hospodyně
naučila. Za malou chvíli přišel vlastní její hospodář.
Děvečka se hanbila, utekla do kuchyně a začala na ho
spodyni hřešiti: „Co jste vy, maměnko, udělala, že jste
mne do také hanby přivedla! Poslalať jste tam za mnou
tatlčkal“ Hospodyně však muže svého tam neposlala;
on o tom ani nevěděl a přišel tam nahodou. Ale pověr—
čiva hospodyně, jak uslyšela, že tam v tu chvíli její
muž přišel, vzala klíče z přepasu, hodila jimi dívce pod
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nohy a pravila: ,Mášli býti do roka hospodyní, budiž
jí hned včill“ Za čtvrt roku se roznemohla a umřela.
Hospodář si děvečku vzal za manželku a do roka sku
tečně byla gazděnou.

Jiná. matka kazala své dceři, když jedla po večeři
jablko: „Jdi, dcero, ven a řekni tak: ,Kdo můj nejmi
lejší jest, necht jde se mnou jablko jesťlí“ Dcera vyšla
ven a řekla tak. Hned jí vedle samého ucha přeletěl
řeznický nůž a vplchl se do dveří. Na tom noži bylo
jméno jednoho řezníka z jiné obce. Dcera nůž vzala a
schovala do skřínky. Již věděla, že se do roka vdá &
že dostane toho řezníka. Vdala se do roka a toho sa
mého řezníka dostala. O tom noži mu nepověděla ni
čeho. Za rok narodilo se jim dítě, a to bylo v noci..
Ona muže poslala do truhly, kde měla nachystané plen
ky, peřinky, poviják a čepeček. On pro ty věci šel &
našel tam ten nůž, co se mu ztratil před rokem. Ten
krat nemohl ten nůž nikde najít, až mu včil z nenadání
přišel do ruky. I ptal se ženy, kde ten nůž vzala. Ona
na nůž dávno zapomněla a pravila: „Který nůž ?“ On
jí ho ukazal a řekl, že se mu ztratil tak rok na štědrý
večer a že kolo něho byl doma veliký hřích. Ona se mu
přiznala, jak loni na štědrý večer jedla po večeři ja
blko, že vyšla ven a řekla: „Který je můj nejmilejší,
nechť jde se mnou jablko jest!“, a po těch slovích že
ten nůž přiletěl jí vedle samého ucha a do dveří se
vpíchl. On se rozhněval a pravil jí tak: „Tedy ty jsi
čarodějnice — ty jsi mne přičarovala! My tedy nejsme
od Boha sezdani! Tož abys věděla, jak se čarodějnicem
děje ———“, vzal nejprv nemluvňatko její a tím nožem
mu hned hlavičku uřízl, potom ji probodl řka: „To máš,
čarodějnice, co jsi sobě zasloužila.“
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K většímu oslavení posvátné noci vánoční střílívalo
se ondy v okolí Rožnovském z pistoli a ručnic, a o
samé půlnoci troubívalo se na valašskou troubu, jlžto se
popředně na salaších užívá.

5. Slavný hod Božího narození (25. pros.).

O půl noci, právě v tu chvíli. když se Pán Ježíš
narodil, otvíra se nebe, a na zemi všecka voda obrací
se ve víno, čehož však jenom velice bohnmilým lidem
zkusiti jest dopřáno. —- Jedna děvečka. vstanouc před
půlnocí a chtíc se na jitřní vypraviti, běžela pro vodu.
Když ji přinesla, hospodář se počal umývati a doznal,
že je to víno. Zavolal děvečku a ptal se jí, odkud to
víno vzala. Ona se mu smala, že co se mu to uzdalo,
vždyt prý je to voda z potoka! Hospodář ji poslal, aby
ještě šla pro tu vodu a v témže místě aby ji brala jako
prvé. Sla, ale již nepřinesla vína, než pouhou vodu. —
Jinou děvečku poslala paní o půlnoci pro vodu k řece
s dvěma konvema. Děvečka běžela, nabrala do první
konve vody, ale bylo to víno; do druhé konve však již
nabrala skutečné vody, neboť v tom uběhla ta chvíle,
kdy se Kristus Pán narodil a kdy všecka voda na světě
ve vino se mění.

V mnohých domích býval za starodávna takový oby
čej, že ten z domácích, který venku spaval, ráno na den
Božího narození přijda do jizby, dal pozdravem: „Po
cbvalen buď Pán Ježíš Kristus! Dejž vam Pán Bůh do
brý den, spíš vodičku než oken!“ Potom začal namáčeti
četinku (ratolest, větvičku) jedlovou ve vodě (svěcené)_
a kropiti po jizbě i po domácích. Když pak v išžhě vy
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kropil, šel do chléva a opakoval tatáž slova a krOpil i
ve chlévě. Když všecko vykropil, přišel zase do jizby a
začal štastíkovat (štěstí přát) řka: „Pochválen buď Pán
Ježíš Kristus! Dejž vám _Pán Bůh štěstí a zdraví na
tento nový rok, hříchů odpuštění, všeho dobrého roz
množení a co vy sobě sami od milého Pána Boha žá
dáte, aby vám to milý Pán Bůh dal s menšími hříchy
a s větší radostí takto nového roku po narození Krista
Pána dočekati a po smrti nebeské království. A vám,
hospodáříčku, sto toralů vydělat a vám, hospodyničko,
sto klóbů *) lnu načesať.' Pak četinkn, jížto byl kropil,
zastrčil pod poval. Obyčej tento za našich časů již,jen
pořídku se zachovává.

Na jitřní každý s radostí i z nejvzdálenějších kon
čin farností do kostela pospíchá. Ani churaví starcové
nedají se odstrašiti cestou dalekou &.neschodnou. Doma
zůstávají jenom děti a jeden z dospělých pro bezpečnost.

Když přijdou po jitřní z kostela domů, druh po
druhu stana začne šťastíkovať: „Přeju vám šťastné a
veselé svátky narození Krista Pána dočekatí, nejenom
na tento nastávající nový rok, ale na mnohá prodloužená
léta, abyste se mohli s novonarozeným Ježíškem v slávě
nebeské shledať. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!“

Jestli na Boží narození nejprve do domu přijde
cizí mužský, jest znamení, že krávy samé býky přinesou;
vejdeli ženská. samé telice (teličky, jalovičky).

Na den Božího narození soused k sousedovi ne
chodí, než každý ten den v domácnosti ztráví a nábožná
písně prozpěvuje.

Připadueli Božího narození na schodě měsíce (když

*)nglób :kloub, svazek, kocourek, obláč lnu.
KL: ll. 19
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měsíce ubývá), toho roku budou se obchodové zle dařití.
Pakli ale připadne na nově měsíce, obchody se dobře
dařiti budou.

Od vánoc až do nového roku nesmí se ani mlátit
ani šaty prát; nebot kam zvuk ten v těch dnech za
sáhne, nikde nezarodí .

&. Slavnost sv. Štěpána (26. pros.).

V den sv. Štěpána sbírají dívky smeti do klína a
vynášejí je na cestu. Pak dávají pozor, 8 které strany
se k'nim ptáci svběhnou — s té strany přijde ženich.

Na den sv. Stěpáua odpoledne po požehnání chodí
mládež z domu do domu a zpívá kolední písně, začež
od hospodářů dárky dostává. Toho due, kde jaká ko
leduí píseň, od koledníků se zpívá. Písně ty jsou téměř
v celém národě našem obsahem svým známy, jen že se
v okolí Rožnovské'n zpívají s některými změnami a příf
davky povstalými z poměrův místních.

Malé děti na. př. zpívají tuto písničku:

Strunka, strunka, strunka,
Zelená. jablůnka,
Sedí pod ní pastúškové,
Jedi kaši z hrnku.

Přiletěl k nim anděl,
Všecko jim pověděl,

e se Kristus Pán narodil,
Aby každý věděl.

My jsme žáci malí,
Rádi bysme brali
Po patáčku, po trojníčku,
Kdybyste nám dali.
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A jak nám nedáte,
Tak se podíváte,
Všecky hrnce vám potřepem,
Co v polici máte.

A i všecky džbánky,
Co jsou od smetánky,
A i ty láhvice,
Co jsou od žinčice.

Před časy chodili farář po koledě. V každém domě
se několik okamžiků posadil, což se pokládalo za veli
kou. čest. Děvčata pak, zvláště když jich bylo v domě
více, stály kolem faráře sedícího s největší napnutostí
na stráži. Každá hleděla první na to místo se posaditi,
s kterého farář byl povstal. Která z nich nejdříve sedla
na to místo, pokládala se za šťastnou, domnívajíc se,
že se nejspíš vdá.

V čas vánoční chodí také asi patnáctiletí hoši ve
starovalašském kroji po koledě. Na hlavách mají ge
věrce (starovalašské klobouky čili čepice) a v rukách
obušky posud obyčejné. Ti vodí s sebou druha za
anděla přistrojeného. Když přijdou do domu, anděl jde
do jizby, zůstane u dveří stát a praví: „Pochválen buď
Pán Ježíš Kristus! Mnohovážený a laskavý hospodáři!
Nemějte nám za zlé, že jsme do vašeho příbytku vstou
pili, abysme se potěšili a Ježíška navštívili; a my vždy
cky jdeme směle ke cti Krista Spasitele. Prosím vás,
dovoltel“ Když hospodář dovolí, klepne anděl na dveře,
načež bača (chasník baču t. j. ředitele ovčáků na sa—
laši představující) vejde do jizby a praví: „Dejž Bůh
štěstí, milí páni, dovolte nám trošku málo!“

Včil vběhnou do jizby dva valaši (pastýři, ovčá
19*
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ci), kteří posud za dveřmi stali, a chodíce do kola po
jizbě, počnou zpívati:

„P'riběželi do Betléma pastýři
A mysleli, co to bude za dítě,
Kterému se vůl a. osel klanějí,
Tři králové dary svoje dávajíl“

Potom druh po druhu chodí po jizbě & řeční, rozličné
posuňky čině a obuškem hýbaje a máchaje.

Bača: „Hraj mi, Janku, hraj na. vzdůry *), ponad
stavíš pevné skůry **), hraj a dudaj veselo, ještě půjdem
raz okolol“

Vacula: „Třebas ty jeneral bača, co s tebou sýra
žinčici tlačá', nerušsl bych k tvé fujary ***), keď bys mně
dal tři dolaryl“

J anko: „Skákaly mně vysoko kozy, potom byly
veliké mrazy; rád bych se s vámi založil— a své kosti
na zem složil.“

Vacula: „Pravdu pravíš, bratře milý, rovně jsem
odešel svojí síly Jr), patří, bysme se položili, po robotě
zpočinuli.“

Včil na zemi poléhají, a když tvrdo odespějí, začne
an děl zpívati: „Gloria! Buď Bohu slava od lidu nemalá,

*) Na vzdůry ___navzdory.
**)Ponadstavíš pevné skůry t.j. nafouknešhodně

kůži jehněčí na dudách svých. Skůra. jest kůže s hovada
stáhnutá, zvláště kůže ovčí za měch u dud sloužící.

***)Nerušal bych k tvé fujary t. j. nešel bychk tvé
hudbě na fujaře čili na furyji. Fujara čili furyja jest dlouhá
píšťalu na způsob fletny.

+) Rovné i já jsem odešel svojí síly t. j. já.
jsem denní prací svou sílu pozbyl.
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a na zemi pokoj lidem, a to dobré vůle všechněm, to
vám zvěstujeml“

Vacula se chodí, protíra si oči, ndivený na vše
hledí a pak budí bačn: „Mičudo, Mičudo! Slyšíš, vidíš,
že andělé zpívají a v povětří létají? Gloria in excelsis,
že se narodil Ježlš— ten Mesiáš?“

Bača ospalý zdvihne hlavu a brnčí: „Čertliž tě
v noci dere, či se k ovcím lev bere, či koliba*)
hoří, či vlk stádo moří?“

Janko: „Nehoří ani nemoří; slyšíme hlas anděla,
protož bndíme tebe!“

Bača: „Nepleť košů a nematož**), třeba se ti
ve snách zdálo, že na té s nebe volalo; třeba koza za
vřeštěla, tys myslel, že hlas andělal“

Vacnla: „Aj, bratříčku, nepletu, celý se od strachu
třasu, jako ještěrka znbami škéří, jak ryba pod vodou běží.“

Bača již Vaculy neslyší, neboť opět dřímá.
Anděl začne po druhé zpívat: „Vstávejta valaši,

nic vás tu nestraší; vstaňte, vstaňte, valaškové, uhlídate
věci nové, děťátko malél“

Bača skočí na nohy a praví: „Honem vzhůru, ka
maradi, ať nás Vávra nevyzradí; oblečte bílé košnle
na tělo, aby krásu a ozdobu mělo, jakožto švarní šnhaji,
kteří v haji přebývají.“ Potom se bača k Jankovi
obrátí a praví: „Půjdu ja tam, Janko, z předy, zapas
bratře moje kozy, uzřu já. tam co nového, dej že Bože
co dobrého.“

Nyní valaši chodí do kola a zpívají, při ton) dle
taktu poskakujíce:

*) Koliba jest dřevěnéstavení na salaši, v němžto
valaši sýr & žinčici (ovčí syrovátka) připravují.

**)Mátožiti : strašiti; matoha:: strašidlo, příšera.
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Vašku hloupý, co se stáráš?
stkoč honem, běž na salaš,
Ober tam pro Pána
Tučného berana;
A ober tam i jehňátko,
Bude rádo to Paňátko;
Bude se mu smáti,
My budem skákati.
Hola! chaso, tu je jiná,
Tu je kaše u komína,
Buďme v tom veselí
Všickni k Bohu směli.
S nožky na nožku
Poskoč Bartošku,
Při tom veselí
Buďme pospolu;
Koledujme, poskakujme
Dětátku malému,
Na zelených horečkách,
Při těch našich ovečkách;
Zelenej se, bučkn,
Ticho po malúčku,
Jak se rozzeleníš,
Jak mne rozveselíš.“

Včil chodí po jizbě a hovoří: „Na těch druny
dářských*) horách vynalezl se jeden valach; byl to
valach dosti hodný, ve tři centy vážný, šel zakusit svojí
síly, jak by se bnčky klesnily; drcnul palcem do kořene.,
vyvrátil ho i s kořením; čtvero pečení chleba snědl, ještě
se ho nenajedl; čtyry várky piva vypil, ještě se ho dost
nenápil, &dvě vědra pálenky, ještě měl krk dost velký.“

Potom sejme bača gevěrec a prosí hospodáře za
nějaký dárek: „Pane hospodáři, tabáčku nemáme: dejte

_ *) Drunydářské hory —snaddromedárské hory
čih hory východní,kde jsou dromedáři a velbloudi do
movem. Srovnej Isaiáš 60, 6 '
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nam dvacetnlk, půjde proň Capatik, do rožka dame, spo
lem vyšňupamef'

Dostavěe darek, odejdou dále.

7. Neděle smrtelná.

Na smrtelnou neděli mají děvčata průvod s Maře
nou z městečka nebo z dědiny na pole. Mařena se takto
ustrojí: Vezmon se dvě palice (tyčky) a svěží se jako
kříž. Na tyčky se omotá sláma a na ni ty nejpěknější
ěaty valašské se dají, tak že to má podobu osoby ženské.
Mátpěknérukávce. kasanku, zástěru, kabátek,
který se z kroje dávného toliko ještě na Mařeuě uchoval,
v životě skutečném pakjiž kordulce misto své po
stoupil. Hlava jest utvořena z hadrů a ze šatek (šátků),
a vzadu visí připletek (dlouha pentle svobodnýchVa
lašek do vlasů, do lelíka, připletena) po zádech dolů;
krom té však na Mařeně ještě mnoho jiných pentlí za
věšeno jest. Jak mile jest hotova, nesou ji děvčata škole
poodrostla z místa ven na pole zpívajíce:

„Neseme Mařenu
Na. oleji smažcnú,
Pěknú, pěknú
Heló, heló, má. milá. Mai-eno!
Má. milá Mařeno!
Komus dala klíče?
Dala jsem jich, dala
Svatému Jiřímu,
Aby nám otevřel
Zelenú travinu,
Aby tráva rostla—
Tráva zelená.
Fiala, růže
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Kvésti nemůže,
Až jí Pán Bůh spomůže:
Heló, heló, má milá. Mařeno'l“

Píseň ta se opakuje několikráte, až průvod přijde
na pole. Tam Mařenu položí a šaty s ní svlekou. Jedna
z dívek pak se do nich obleče. Slaměnou podobu s ha
drovou hlavou postaví v poli, a chlapci k tomu přišli
začnou po ní hazeti hrudím a kamením. Když se jim
podaří, Mařenu překotiti. děvčata počnou zpívati:

Má milá Mai-eno,
Za kohos umi-ela?—
Za ty Rožnovské pacholkyl —
Již Mai'ena leží
A zubami škéří!
Heló, heló, heló, helól“

Chlapci mají přichystaný májíček, na který se na
věsí pentle s Mařeny sejmuté. Na vrcholu majíčku toho
upevněna jest dlouha pentle červená. Majíček ten _vezmou
děvčata od chlapců a jdou s nimi společně do městečka
nebo do dědiny nazpět, zpívajíce:

„Neseme majíček,
Uťal ho Jeníček,
Pěkný, pěkný,
U vrchu zelený,
Pěkně přistrojený,
Pentlemi zdobený,
„Heló, heló, heló, haló!“

Píseň ta se na cestě zpáteční zase mnohokrát opa
kuje, až dojdou domů. Jak přijdou domů, pentle se od
váží a děvčata strojí hostinu. Hlavní věcí při hostině té
jest pučálka, t j. hrach 24 hodin močený ve vodě,
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v nížto nabobní, a pak se dá do hrnce bez vody do
pece pražit. Pučalka také bývá na másle upražena a oko
řeněna. Někdy mívají k pučalce též preclíky, pletence
z těsta jako prsténky od pekaře, a vdolečky, které se
buď doma npekou buď se- koupí. Chlapci zase opatřují
pivo na hostinu, někdy bohužel i kořalku, a tak se hostí.

Původ obyčeje toho vykládá. se v okolí Rožnovskěm
takto: „Jedenkráte v jednom městě lidé hrozně mřeli.
Jedna dcera pravila matce své: Maměnko, když ta smrt
u nás tak dělá., udělejme lálu za děvče přistrojené & vy
nesme ji z města. ven, aby již ta smrt z města byla
vypuděna; potom se do jejích šatů obleče děvče zdravé,
jemuž Mařena neuškodí, a ona se již více k nám nena—
vrátí! Učinili tak, a v městě tom kolik let po tom lidé
nemřeli. Od té doby vynášení Mařeny přišlo ve zvyk
všeobecný.“

Není divu, že původ slavnosti a úcty bohyně Mo
řeny, Marany, Mařeny, Morany, Moreny n pohanských
Slovanů z paměti zmizel po tolika stoletích. Ústním po—
dáním toliko nejasné zbytky přechovaly se na nás, a ty
se zajisté jeví průvodem na smrtelnou neděli, kterýž
téměř ve všech slovanských zemích se koná.. Průvod
v okolí Rožnovském obyčejný poněkud se liší od téže
památky v Polsku, kdežto na bílou neděli po postě
topili balvan t. j. snop konopí neb slámy jako člověk
oblečený, kterýž provodila cela ves k nejbližší kaluži
neb k rybníku. Tam hodili jej do vody, žalostně zpíva
jíce: „Smrt věje po plotu, šukajíc klopotu.“ Potom čer
stvě domu utíkali. Kdo upadl, za to měli, že toho roku
umře. (Jungmann) Jinde na Moravě lala Meranu před
stavující a skořápkami z vajec ověšená také do vody
se hází na smrtelnou neděli.
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Ito se mi vidí býti zbytkem z doby pohanské, při
pomínajícím bohyni smrti t. j. Morann,_že sobě lid
v okolí Rožnovském představuje smrt ve způsobě bílé
ženy, které vůčihledě roste i zvýší chalupy.

Před kterým domem smrt jdouc dědinou nebo mě
stem, zůstane stati, tam do rána neb v krátkosti ně
kdo zemře.

Kdo smrt na své vlastní oči nhledne, bude dlouho živ.
Jeden mladík jda ze zaletu (od milenky). potkal se

se smrtí a dle necudného obyčeje záletníkův začal se jí
dotýkati. Za tu opovažlivost smrt jej objala, načež mla
dík od velkého strachu a hrozně bolesti sotva domů
došel. Doma ho zima zemlela, a za několik dní byl mrtev.

Za starodávna v Rožnově hrozný mor zuřil. Tkadl
covský tovaryš vyšed po snídani ven, uviděl šedou mblu
v povětří se vznašeti. Ta mhla přešla podle něho a ve
snula se do osí dírky v dřevěném domě. Tovaryš si po
myslil: „Když jsi tam chtěla být, pobuď si tam!“ Ruče
udělal klínek a zatloukl ji v té díře. Mor v tu hodinu
přestal. Potom odcestoval z Rožnova a teprv za několik
roků přišel zase do Rožnova a vstoupil v témž domě
do práce. Jedenkráte vyjda z domu, zpomněl si na mblu
v osí dirce zaklinovauou. Šel se podívat, jeli ten klínek
ještě tam. Skutečně jej našel tak, jak jej byl před ně
kolika léty do stěny dřevěné zahlobil. I pomyslil sobě:
„Vězili pak ta mblu posud v té díře'P“ Jal se klínek
dobývati, a jak mile ho dobyl, mhla tam odtud se vy
snula a jenom do tváře zavadila. Tovaryš se hned roz
nemohl a v krátkosti umřel. V tom čase pak se mor
v Rožnově rozšířil a ukrutně zuřil. Posud ukazuje se to
místo, kde onen dřevěný dům stával. Toho času byl pří
mor tak veliký, že se lidé ani na hřbitově nepochova



299

vali, než vykopávaly se jámy v těch místech, kde nyní
jest náměstí, a tam mrtvoly zahrabávali. Když lidé nej
'vice mřeli, šly tři ženské osoby a nesly kosy na rame
nech. Dvě z nich šly ruče (čerstvě), a ta třetí byla
chromá a nemohla jim ustačiti. Ony se jí smály, že se
ji ničeho nedostane, ony že všechen lid svými kosami
sesekají. Chromá se proto na ně hněvala a volala na
lidi: „Máteli zelinky, pařte a pijte, nebude vám smrtelná
rána škoditi.Pijte angeliku a bedrník, kozelec
a řepku zaječí: žádný přímorek se vás nechytnel“
Zelinky ty lidé znali, trhali, vařili a pili,'a tak všichni
zdrávi zůstávali a mor zmizel. Chromá se takto svým
dvěma společnicem odsloužila za jejich utikání a za tu
jejich závist, že jí nechtěly nikoho nechat, jejž by svou
kosou sesekla.

Až posud se zelinky ty v okoli Rožnovském každo
ročně sbírají, vaří a piji v rozličných nemocech. Když
byla v Rožnově cholera, močili lidé v kořalce kořínky
z těch zelin a pili lék ten. Kteří jej pili, neměli choleru.

8. Den sv. Filipa a Jakuba (1. května).

Večer před sv. Filipem a Jakubem mládenci staví
pannám svým jedlové máje, na kterých jsou haderky a
pentle uvázány. Pozdě na večer, když divky již usnuly,
postavují je před domem. Málo kdo o tom ví, až pak
zrána vstávajíce hledívaji, kde jaký máj stojí. Máj takový
zůstane po celý měsíc státi, až jej zas titíž mládenci
vyvratí, leč by jej před časem v noci závistnici zkazili,
jej vyvrátili, vrch mu ulomili, nebo před domem jiné
panny jej postavili, což se nezřídka děje. Závist ta po
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chází odtud, že si ten který mládenec máj koupil a zá
vistník si ho koupiti nemůže. Děvče, jemuž máj byl po
staven, musí jej sobě Opatrovati, aby o něj nepřišlo _;
proto si ho nezřídka uvazuje ke štítu a na střechu, jak
může. Také odtud pochází závist, když jednu pannu míti
chtí dva mládenci. Postavíli panně jeden z nich máj,
druhý mu jej hledí zkaziti. Napotom se vysmívají chlapci
tomu, kterýžbyl máj koupil a postavil, když mu byl
zkažen nebo odnešen. Iděvčata se mezi sebou dosti
škádlívají říkajíce: „Mně postavili pěkný vysoký máj a
tobě nic!“—Že setu mnoho závisti a hněvu budí, snadno
pochopiti. Čím vyšší jest stromek, tím větší jest radost
z něho. Některá panna chtíc zachrániti máj svůj, dává.
si naň zvoneček, aby slyšela zvonit, kdyby ho někdo
bral. Takových májů bývá 20 i 30 v jedné dědině.

Počátek stavení májů vypravuje se v okolí Rožnov
ském takto: „Byla děvečka velmi pobožná a nechtěla
se vdávati, chtíc svobodnou ostati. Druhá děvčata se jí
vysmívala. že chce proto ostati svobodnou, že ji žádný
nechce. Ona však se na ten všecek smích nábožně mo—
dlívala a zvláště k sv. Filipovi a Jakubovi na modlit
bách svých se utíkala. Tu z nenadání z rána v den sv.
Filipa a Jakuba měla před domem postavený krásný máj
a na tom máji pěkné bílé pentle a bílou růži v samém
vršku, aby ostatní panny věřily, že ona jest poctivá &.
Bohu milá panna, kteráž dobrovolně stav panenský sobě
zalíbila. Máje takové ulíbily se druhým děvčatům tak,
že prosili mládence své, aby ijim máje postavili, by
ona ho neměla sama. Na tu památku se máje až podnes
staví v noci před sv. Filipem a Jakubem.“

V jednom z těch domů, kde je máj, bývá v den
sv. Filipa a Jakuba hostina. Děvčata k ní dají buchty
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a báby, chlapci pak pivo a v novějších dobách bohužel
i kořalku.

Někdy závistníci nebo rozpustilci ukradený máj staví
před domem nějaké staré robě na posměch.

Zůstaneli máj, jak zůstati má, po celý měsíc, mlá
denci jej zvrátí, a panna z něho má pěkné bidlo (rahno)
na věšení šatů, prádla a k jiné potřebě.

9. Den sv. lana Křestitele (24. června).

Na večer před sv. Janem Křtitelem zapalují lidé
v okolí Rožnovském na pahorcích &na kopcích tak zvané
svatojanské ohně, metly (košťata) ve smůle omo
čené a zapálené, které do povětří vyhazují a jimi točí.
Na horách kolem Rožnova je to překrásná podívaná, pro
čež i nezřídka četné společnosti až na samý Radhošť
vycházejí a tam přenocují. Že to jest zbytek pohanské
slavnosti, jejíž význam se již v lidu vytratil, každý lehce
se domyslí. Avšak pěkný význam pokládá se v okolí
Rožnovském tomuto právě národnímu obyčeji se stano
viska křestanskonáboženského. Zapalování ohňů jest tu
upamato—váním na sv. Jana Křestitele, předchůdce Kri
stova, kterýž první hlásal skutečný příchod pravého světla
na tento svět, na kteréž lid připravoval očišťovacím kře
-stem & vzbuzováním k pokání. Na památku téhož sv.
Jana a z téže příčiny svítí prý jenom v tomto čase roč
ním též mušky svatojanské.

V den sv. Jana Křestitele lidé časně z rána vstá
vají, aby natrhali kvítečkův jakýchkoliv, neboť o sv. Janě
každý kvíteček volá: „Utrhni mě!“ Kvítečky těmi
ozdobují se všecky stěny v jizbách i z venku, také za
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okny v hrnéčkách staví se voničky (kytečky), a věnečky
se všude zavěšují. Jestiť prý to loučení s květinkami,
kteréž po sv. Janě přestávají tak hojně kvésti a tak
líbezně voněti.

O půl noci před sv. Janem Křestitelem sbírají se
všelijaké zeliny, jako: dobrámysl, mateří douška a jiné,
jichž napotom v rozličných nemocech upotřebují pro lidi
i pro dobytek.

Zvláště čarodějnice o půlnoci a před východem slunce
běhají po zelinách a vláčí při tom loktuši (plachtu na
trávu) za sebou, sbírajíce do ní rosu, a tak odbírají jiným
hospodyňkám užitky.

Zeliny nasbírané se suší a usušené setrou, a ten
prášek dává se zvláště kravám.

Čarodějnice v noci před sv. Janem také někdy nahé
chodí po lukách a hledají zeliny.

Do sv. Jana Křestitele krávy a ovce nejvíce dojí;
proto se říká: „Svatý Jan ubere mléka plný džbán: Svatá
Maří Magdalena sebere ho do břemene.“

Mezi sv. Janem Křestitelem (24. června) a sv. Ja
nem a Pavlem (26. června) “setá petržel, dáváli se kra
vám, působí, že jim čarodějnice nemůže uškoditi.

Vodou z vařeného černobýlu, trhaného na den sv.
Jana Křtitele, má se třikráte umytí kráva, jež má uča
rováno, že zadržuje mléko.

Na den sv. Jana Křtitele sbírají hospodyně modrou
tolitu, a zvláště v době od sv. Lucie až do narození
Páně jí upotřebují s útočníkem a s vrátičem i s jinými
zelinami proti čarám, aby se krav nechytly.



303

ID. Pověry k jiným církevním dnům slušici.

Kdo se na Mlaďátka (28. pros.) roznemůže,
zřídka vyžije (se uzdraví).

Kdo se na nový rok v hlavě škrabe, bude míti
po celý rok mnoho starostí.

Pašijový týden (od neděle květné až do bílé
soboty) jest příznivý ku hledání pokladův. V tom čase
mají duchové strážní své poklady otevřené.

Sedm kočiček utrhnutých ze zlatolý'če (z ranné vrby)
v neděli květnou neb na zelený čtvrtek zahání
zimnicí i bolení zubů.

Na zelený čtvrtek třesou lidé stromy, když
se zpívá v kostele Gloria a když všemi zvony se zvoní,
aby se urodilo ovoce.

Na velký pátek kopou před východem slunce
posát (posad, posed), jehož kořen, podobající se děcku,
suší a na prášek tlukou a trou, aby jej napotom dávali
kravám lízati. Přijdeli kráva na takové místo, kde před
ní byla kráva lízala posát, ztratí všecko mléko. Ba z de—
víti dvorů užitek táhne se do dvora toho, kde tento
prášek kravám dávají. Když čarodějnice prášek ten kra
vám dávají, říkávají: „Kravičko, tobě dávám ďá
bla, abysi z devíti dvorů užitek táhla“ Tak
prý říkávala šafářka na Hradisko před léty a mívala sílu
dojiva, až je žádný nechtěl od ní kupovat. Stařenka vy
pravovatelky za šití dostávala ve dvoře tom másla. Když
je doma na rendlíku rozpouštěla, bylo samé pěny. Ona
hned povídala: „To máslo není s dobrými“ Vzala svě
cené vody a pokropila je, a máslo hned všecko vyskočila
z rendlíka jako ryba, a nezůstalo ho než asi za náprstek.
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Stařenka povídala. „Tohle je spravedlivé maslo, to ostatní
jest všecko ď-1b„lovo.“_Když člověk mléka od té šafařky po—
jedl, nadýmalo a píchalo ho to, div kůže na něm nepukla.

Dobrým prostředkem proti rytí krtků jest, do děr
od krtků nadělanýchnastrkati kostí ze svěcených
velkonočních mazanců. (Tu se míní mazanec,jenž
jest pečené jídlo z vajec, masla a masa, na př. z hlav
telecích aueb skopových sekaných, v němžto i celé kůstky
bývají)

Ranov pondělí velkouoční chodíchlapcibudit
děvčata a šlehají je metličkou (žilou, pomlázkou). Když
jim vyšlehají, častují je pivem, v novějším čase i kořal
kou, začež jim děvčata dávají malované vejce.

Komu se o velikonoci vyšleha, nedostane pra—
šiviny.

Jetelina č'tverlista před sv. Jiřím (24. dub.)
nalezená. znamena štěstí.

Uhleduešli hada před svatým Jiřím, všickni hadové
budou před tebou utíkali.

Na slavnost svatodušní smaží děvčatavaječ
nici & zvou své milence na hostinu, ku kteréž tito na
poje obstarávají.

Jestli gazděna na Boží Tělo z okrášleného oltáře
halouzku ulomí aji do lnu zastrčí, dobře se jí len urodí.

Na den Navštívení Panny Marie (2. čer
vence) též sbírají se zeliny všelijaké jako v den sv. Jana
Křestitele, aby měly statky (dobytek) mnoho užitku. Ze
liny ty se usuší a setrou, a ten prášek dava se kravam.
I v noci před tímto duem někdy čarodějnice nahé chodí
po lukách, hledajíce zeliny.

Zelí na den sv. Prokopa (4. července) okopauó
bude samé hlavky.
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Pršíli na sv. Prokopa, zmokne mandel i kopa.
Zatnešli na den sv. Abdona (30. července) sekyru

do stromu, do roka. strom uschne.
O Narození Panny Marie (8. září)hadi do

děr zalézají a trvají v nich až do sv. Jiří (24. dub.).
Chodili na den sv. Kateřiny (25. list.) husa po

blátě, na Boží Narození bude chodit po ledě, a naopak.
Na Hromnice uhledneli jezvec stín, Opět zalézá

do své peleše.
Jeli jasno na Hro mnice, bude sněhu mnohem více.
Fučíli vítr na Hromnice od půlnoci, je naděje,

že se pohanka urodL

IV, Obyčeje, pověry a pořekadla domacno
st-i a polního hospodářství se týkající.

V okolí Rožnovském jako všude v národě našem
jest obyčej, když někdo přijde k druhému na návštěvu,
že mu hospodář nebo hospodyň chleba donese a 3 no
žem podá řka: „Ukrojte si do kola, aby se nam uro
dil“ (chleb).

Jeli příchozí mladík nebo mladíce ještě ve svobod
ném stavu, říká, se: „Ukroj si do kola (krajíc), aby ti
milý (milá.) nevypovědél (nevypověděla).“

Neposedneli příchozí v domě, spánek domácím od
náší, proto se říká: „Posaďte se u nás, abysme mohli
spátl“

Když přijde dívka na novou službu, aby netesknila,
posypou se jí nohy popelem.

Pokládáli h03podař na stůl klobouk nebo čepicí,
ryjí mu na poli krti.

Kulda. n. 20
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Zhlížíli se kdo večer v zrcadle, dostane zlatenku
(zlatenici, žloutenku), aneb uhledne v něm smrt.

Potkali tě kdo s plnou nádobou, budeš míti štěstí;
potkali tě kdo s prázdnou nádobou, budeš míti neštěstí.

Jdeli někdo po obchodě a potkali nejprv mužského,
dobře se mu bude dařiti.

Mezi 11. a 12. hodinou není dobře na cestu se
vydavati.

Ve středu a v patek má. se užívati proti hlístám;
v těchto dnech mají hlisty huby otevřené.

Ve středu a v patek není dobře něco začínati.
Jistí dnové v roce jsou nešťastní. Cokoliv se v těch

dnech začína, nešťastně se končí. — Pravý opak po
věry té osvědčuje se v následující skutečné události. Ji—
stý rolník Rožnovský oral zámožněmu spoluobčanovi. Při
večeři pravil bohatý člověk orači: „Zejtra nebudete o
rati, bude nešťastný den, v který se Jidaš oběsil!“ Orač
přijel domů a řekl synovi: „Zejtra jest nešťastný den,
tudíž rano nebudeš koně krmiti, neboť nebudeme v poli
pracovat.“

Druhého dne skoro rano nevstavali, a když syn
potom vyšel ven, tazal se ho vedlejší soused příbuzný:
„Michale, snad dues nic nebudete v poli dělat?“ —
Michal: „Inu, strýčku, my jsme včera dělali n B.. .., a
tam nam povídali, že je dnes nešťastný den.“ — Sou
sed pravil: „Může, synku! Nechť je nešťastný den; ale
Pán Bůh je přece ten, co byl a co vždycky bude. Jdi a
řekni taťkovi, že jsem ho prosil, aby mi dnes zasil po
hanku!“ — Syn odešel a vyřídil to otci, který honem
se ho tazal: „Pravilsli strýci, že je dnes nešťastný den ?“
— Syn: „Pravil jsem mu, ale on přece chce, abychom
mu pohauku zasili.“ — Otec: „Když chce, mně jest
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všecko jedno, jdi a krm koněl“ — Když bylo nakrme
no, zapřahlo se do pluhu a jeli orat. Orali — a jak
doorali, soused přinesl semeno. Jak začal rozsívať, přišel
taký lijavec a pršelo, jak by z konve lilo. Orač utekl i
s koňmi pod lípu, a soused rozsíval pořád, a když byl
rozsil, nebylo možné. zavleci, bylo by se to velice ma
tlalo, nebot každou brazdou tekla voda. Orač i s pota
hem jel domů. Potom tři dni neustale pršelo. Na čtvrtý
den, jak se vyjasnilo, šel se soused ke své roli podívat,
daloli by se to zavleci. Ale již byla pohanka zeklena
(klíčila), a proto se vlačit nehodila. Přijda domů, pravil
synkovi: „No synku, budeli mne Pan Bůh živit, budu
pamatovat na ten nešťastný den, budeli co z té pohanky
nebo nebude!“ -— Začasto vycházel na ni se dívat. Po
hanka hned se pěkně brala, urostla veliká a jak kvetla,
voněla medem, a žadnému .se ten rok pohanka tak hojně
neurodila, jako onomu sousedovi, ač byla na den ne
šťastný seta.

Kdo chce zvědět, jaké číslice v loterii vyjdou,
vezmi křížového pavouka, uzavři ho do nadoby
nepotřebované a dej k němu všech 90 čísel na maličkých
kouskách papíru napsaných. Které z těch čísel pavouk
na vrch vynese, ty prý jistě v loterii vyjdou.

Aneb jak začne 12 hodin na kostelní věži bíti o
půl noci, začni na dveřích kostelních všech 90 čísel
psati křídou. Dovedešli všech 90 čísel napsati, nežli
dvanáctá. odbije, jdi domů spat. Ráno se přijdi podívat,
a které číslice v loterii vyjíti mají, zůstanou na dveřích
napsané, ostatní budou smazány.

Anebo taž se nevinného dítěte na čísla, která v 10
terii vyjíti mají. Povíli dítě některá. čísla, ta jistotně
vyjdou.

20*
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Setkajíli se dvěma stejné řeči, přijde host.
Svrbíli tě oči, očekávej mrzutost.
Svrbíli koho dlaň, dostane peníze.
Když někdo něco vykládá a kýchneli při tom (v okolí

Rožnovském „Pškneli se mu při tom“), mluví
pravdu.

Zrzavíli komu prsty, kdosi mu z rodiny zemře.
Požerouli někomu myši šaty, kdosi mu z rodiny umře,
Zpívali kura (slepice), to znamena neštěstí.
Když krtek ryje z pod domu, někdo v tom domě

umře; pakli ryje do domu, někdo přibude.
Kdo jest v patek příliš veselý, v neděli bude smutný,
Sedíli kdo nebo stojí a jiný kolem něho smetí mete,

odmetá od něho štěstí.
Kdo hledí na nový měsíček a nemá. peněz při sobě,

po celý měsíc se ho peníze držeti nebudou.
Když straka kolem stavení řehota, bude v domě

tom pohoršení.
Koupili kdo koně zlého, jenž kouše, má mu dáti

gazděna, spíš nežli pod střechu vejde, aby již nekousal,
ze svého klína ovsa žráti.

Když se na jaře ponejprv krávy na pastvu ženou,
aby krávy hodně dojily, mladíci polévají kravařky vodou.

Prodavači všelikého zboží domnívají se, že budou
míti štěstí při prodaji, když do svého zboží několik
rostlin rváče zastrčí.

Dali hospodyně do cizího stavení mléka, aby čaro
dějnice kravam neuškodily, má do něho soli prsknouti,

Vykypíli aneb rozlejeli se z nepozornosti mléko,
ubude mléka kravám.

Po západu slunce nemá. gazděua dávati mléka do
cizího stavení, sic by mohl někdo dobytku učarovať.
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Třináct— Pán Bůh při nás ——třináct je zlý počet.
Když se někdo oběsí aneb jinak zavraždí, nastane

zlé počasí (silný vítr).
Když škodná vichřice burácí, jest mínění v okoli

Rožnovskěm, že černokněžník odkudsi draka vyvedl.
Zemáky neokopávej, když je měsíček nový, než když

je na plné.
Chybíli hospodář, rozsívaje zboží (obilí), záhon, do

roka umře.
Kdo rád nasazuje housata, která se obyčejně těžko

z vajec klují, natrhej listu z luhečku (libeček) a dej
mezi vejce; housátka se pěkně vyválejí z vajec.

Uhlednešli z jara prvního motýla červeného, budou
tě bolet oči.

Pokradeli kdo přísada s pole, nic se tam nechce
rodit. Aby se opět rodilo, nanos s cesty, kde nejvíc lidé
chodí, na to role hlíny.

Kolikrát uslyšíš první kukačku kukať, tolik roků
ještě budeš živ, aneb za tolik let se oženíš nebo vdáš.

Když uslyšíš zjara kukačku zakukať, měj při sobě
peníze; pak se tě celý rok peníze držeti budou.

Aby vrabci žita (pšenice) nežrali, musíš, když je
rozsíváš, tři zrnka dát pod jazyk, nesmíš přes ten čas
ani slova k žádnému mluvit a pak, když je rozseješ, ty
tři zrnka na mezi do křoví vyplivnouť.

Kdo vidí vlaštovku ponejprv letět, rychle se umyj,
a nebude na tě přicházet dřímota.

Když divoké husy letí, jdi k potoku a umyj se,
nebude se ti dřímať. —- Jakási děvečka byla velice o
spala. Gazděna jí poradila, až poletí divoké husy, aby
šla na potok a umyla se, že se jí nebude dřímať. Dě
vcčka, jak uhledla divoké husy letět, běžela na potok a
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myjíc se volala: „Husy, husy divočice! Vemte
mně ty dřímoticel“ — Od té doby dřímotai spá
nek jí odešel, tak že dokonce spáti nemohla. S bolestí
očekávala, skoroli husy nazpátek poletí. Jak je letět u
hledla, zas na potok běžela a myjíc se volala: „Husy,
husy divočice! Dajte mi ty dřímoticel“ Odté
doby se jí spánek zas navrátil.

Jetelinka o čtyrech lístkách na milost, o pěti na
děti, o šesti na štěstí, 0 sedmi na smrt. Komu se podaří
jetelinku sedmilistou nalézti, jistě ji pomine a neutrhne.

Jetelinka čtyrlistá a šestilistá tomu, kdož ji najde,
nic není plátna; on ji musí někomu zašit do oděvu, aby
o tom nevěděl. Víli o tom, rovněž mu neprospěje. Muž
skémuli se zašije do čepice nebo do oděvu, když sedne
ke kartám, vyhrává. Děvčetili se zašije a nevíli o tom,
v tanci má štěstí, tak že ji neustále tanečníci do kola
berou. Obyčejně jetelinku tu zašívá přítelkyně přítelkyni
nebo milenka milenci svému, a obráceně.

Jetelinka čtverolistá má i tu moc, že kdo ji při
sobě má, nevěda o tom, i věci nadpřirozené zírá, což
jinému nemožno jest. ——Tak před dávným časem byli
v Rožnově komedianti a provozovali kusy své na ná—
městí. Mezi jinými kousky vlekl kohout veliké dřevo,
jsa do něho jako kůň zapřažen a maje opratě. Přítomní
se tomu velice divili. Tu přicházela děvčice, nesouc v bře
meně trávu, a v ní byla jetelina o čtyrech lístkách. Ta
hned viděla, že to není dřevo, než že je to slamina ze
rži. Povídala divákům: „Jděte, hloupí lidé, vždyt ten
kohout veze slaminu a ne dřevo, jak vy tu povídátel“
-— Komediant slyše to rozhněval se, že jeho mam a
klam vyjevila, a tak za to jí posloužil. že s ní všecky
šaty spadly a ona ostala nahá a s hanbou běžela domů.



311

Každou závitku (dopušťalku, padlou osobu) v šesti
týdnech (v době koutní) musí něco postrašiti.

Dlouhé střechýle (rampouchy) jsou znamením, že len
roste dlouhý.

Ze sedmi děvčat jest jedna neučena švadlena.
Kolik kroků učiní děvče poloobuté, za tolik let se

nevdá.
Jestli děvče po jídle spěšné mísy a lžíce se stolu

nesebere, budou mu dlouho ženichy namlouvat.
Ukrojlli sobě mládenec skrojek chleba, dostane vdovu,

děvčeli, dostane vdovce.
Aby krupobití polnímu osení neuškodilo, v mnohých

místech dávají ven lopaty, jimiž chléb do pece sázejí.
Hadi sobě povídají o člověku, že jest pěkné stvo

ření — ale když je po hlavě bije.
Nejspíš hada zabiješ omladem lískovým do jednoho

roka vyrosteným (vyrostlým).
Hada, kterýž byl člověka nebo hovado uštknul (štípl),

země jakožto vraha v lůno své již nepřijme. Taký had
leckde na cestě do koleje se vplazí a tam čeká, až jej
vůz nebo člověk života zbaví.

Předběhneli někoho na přík přes cestu zajíc, bude
se mu nešťastně dařiti.

Béřeli kdo, maje do mlýna jíti, nošku zboží (obilí)
se stolu na záda, polame se mlýn.

Nevyvaželi někdo hned mouku z mlýna přinešenou
z loktuše (z plachty), dítky té hospodyně dlouho se ne
naučí mluviti.

Aby prase v krmníku pokojné bylo, má se mu dáti,
Spíše nežli se pod střechu vevede, požrati z nepotřebo
vané nádoby, a ta nádoba pak se má dnem nahoru na
krmníku převrátit.
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Děvečkali si při umývání nebo praní šaty učvandře
(umačí). dostane ožralce za manžela.

Najdešli na cestě provaz, měj se před neštěstím na
pozorn.

Najdešli na cestě kus železa, těš se, že tě štěstí potká.
Jestli léčivé zeliny při vaření z hrnce skýpou (vy

kypí), jest to znamením, že nemocný vyžije; pakli ne
kypí, znamená., že umře.

Dub, jelen a krkavec, počnouli najednou živobytí
svoje na světě, všichni patřičného stáří dosáhnou: dub
nejprv stařím překonán, spadne a na zemi leže, hnije až
zteří. K jeho prachnivé kladě přijde napotom jelen, svý
ma parohoma ji rozhazí &brzy potom život svůj skončí.
Krkavec ucítě zdechlinn, přiletí a jeho masem se živí.

Prostředek proti myším: Vezmi tři kříby, (křoviny)
is kořenímcelidonie a pelunku také tolik; se
mene lněného dobrou hrsť a paprátky devět vršků. Dej
to do nového hrnce, přikryj to dobře křidlou a zamaž
okolo hlínou, ať se to vaří, ale nevykypí. Potom v so
botu neb ve čtvrtek na nový měsíc všecky půdy a špi
žírny i stodolu tím pokrop, a to učíň spíš, než do sto
doly svažíš. Také na vrchu, jak svezeš, všecko pokrop.
Tak se ti myši ničeho nedotknou.

Žnečky, aby se nepožaly, když jedna druhé dava
kosák (srp) brousit, musí jej na zem hodit, a druhé jej
ze země zdvihne a nabronsí. Nabroušený pak zase na
zem hodí, odkud si jej první opět vezme. To se opa
kuje pokaždé, i kdyby žnečka od žnečky kosák vymě
niti chtěla.

Žito aby nesnětivělo, rozsevač, nežli rozsívati začne,
musí s té strany jíti, aby spíš on sám na pole vkročil
nežli jeho stín.
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Kravařky, aby se jim krávy dobře pásly, zpívají
(rurýkají) a túkají; túkají pak také, chtíce se svých ka
marádek dovolat.

Též lidé v horách (v lesích) své obydlí mající, když
se odněkud domů vracejí, túkají, čímž domácím svým je
hledajícím na vědomost dávají, jak daleko jsou od nich
vzdáleni.

Při rozsívání pohanky fučíli vítr polední, hospodář
se obává, že ta pohanka místo zrna hojnost plev míti
bude.

Přitužíli zima na den sv. Ondřeje (30. listopadu)
z rána, po celou zimu každý měsíc na počátku zima při—
tuží. Přitužíli zima na sv. Ondřeje odpoledne, po celou
zimu každého měsíce druhá polovice ostřejší bude. Jestli
ale na sv. Ondřeje obleví, po celou zimu v každém mě
síci, jak obleva toho dne byla, v prvé neb v druhé po
lovici obleva následovati bude.

V. Obyčeje &pověry při dobytkářství.

Již sama hornatá krajina, v níž obývají Valaši mo
ravští, poukazuje povahou svou k tomu, že obyvatelé její
nejvíce chovem dobytka živiti se musí, a výživa tato jest
i tak všeobecná, že jméno valach za totožné se po
kládá s pastýřem čili vlastně : ovčákem. Rostlin
stvo zdejších vysokých hor dává obzvláště chutnou a
vydajnon píci pro ovce, a tudíž od nepamětných časů
pOpředně k ovcím zřetel svůj obracelo obyvatelstvo ta—
mější. Žerotínové, majetníci panství Rožnovského,
poznavše chování dobytka za hlavní pramen výživy pod
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daných svých a chtíce blahobyt jejich rozmnožiti, nejen
sami ovce chovali, ale též zvláštního úředníka pod jmé
nem valašského vojvody ustauovili,jehož povinno
stí bylo nejen hranice panství opatrovati, než i k tomu
přihlížeti, mnoholi 0ch na každé javořině *) se nachází
a mnoholi se jich tam bez nedostatku napasti může.
Také musili dbáti o to, aby valaši dobře ovce pásli,
dobrý sýr (brynzn) dělali a míšaníkům**) z každé
dojky***) deset liber sýra vyvažili. Za pastvu platili
míšaníci vrchnosti z každého kusu sedm krejcarů tehdej
ších peněz.

Aby ale vojvoda ty prace zastati mohl, měl 12
úřadních a dva rozkazovače po ruce. K tomu
konci odbýval hromadu dvakrát do roka na Hutiském
šenku, při kteréž všech 12 úřadních a všichni vrchaři'j')
přítomni byli.

Hromada první odbývala se na jaře. Po vyslyšení
mše svaté za Boží požehnání a ochranu salašů obětované
sešli se účastníci hromady v Hutiské hospodě a tam se
zaznamenalo, mnoholi ovcí míšaníci na každý salaš dáti
zamýšlejí, jestli titíž vrchaři jako v roce předešlém ja
vořiny držeti mají. Hlasiloli se na některý salaš více
ovcí, nežli by pastva postačovala, byla starost vojvodova,
aby přebývající ovce na jiný salaš převedl, kde se jich

*) Javořina jest vykázané místo v lesích na pastvu
ovcí. Salaš jest místo, kde koliba, prkenný příbytek pro
valachy, zbudována jest. Košar jest ohražené místo pro ovce',
kdež za poledne a v noci stojí, odkud se brankou po jedne
vypouštějí a do galety (hrotce) od valachů dojeny bývajl.

**) Míšaník jest ten, jenž dava ovce své na salaš, ješto
takto své ovce na čas mezi cizí přimícha.

***) Dojka : dojná. ovce.
Jr) Vrchař jest nájemník javořiny čili salaše.
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ještě nedostávalo. Na konci se ovce sčítaly. Bývalo jich
až na 7000 kusů. Vojvoda nařídil vrchařům, aby si
hodné čeledíny drželi a též sami často na svůj salaš
dohlídali.

Hromada druha byla odbývana, když měly ovce
sejít se salašů. V této hromadě měli míšaníci pravo voj
vodovi žalovat, když se jim od vrchařů jaka křivda stala,
ku př. kdyby některý byl dobrého patřičného sýra ne
dostal, aneb kdyby bylo své ovce na salaši přišel. Shle
dalli vojvoda chybu na vrchaři, trestal ho pokutou, tak
že musel míšaníkovi škodu učiněnou nahraditi. Pakli
valach z neopatrnosti ovci ztratil, musil ji tomu, jemuž
náležela, zaplatit; za menší přestupky býval do klady
zamknut.

Na všecko to míval vojvoda od vrchnosti předpisy
(valašské pravo), podlé kterých úřad svůj zastával. Po
tom se sčítaly útraty, které se při vykonávání valaš
ského úřadu sehnaly a dle 0ch se rozvrhly. Obyčejně
museli míšaníci na ty útraty platit z každé ovce po kra
lovském.

Valašský vojvoda měl od vrchnosti naslední službu:
30 měřic rži a několik věder piva; na koně 52 měřic
ovsa, dva vozy sena, 1 cent soli, kůže na boty a cosi
peněz; pak z každého sta ovcí 5 liber sýra.

Pamět dosavadní zachovala tato jména vojvodův va
lašských: Fiurý a Kalaček z Bečvy, pak Ondřej
a Baltazar Kramoliš z Rožnova.

Obyčejně v 20. týhodni po vánocích se ovce od jev
hňat odlučují a na salaš ženou. O poledni, jak se ovce
do košara přiženou, dělají valaši dřevěný oheň. Ve
dveřích a naproti v dřevěném sloupě vyvrtají díry. Do
díry ve sloupě dají kousek hubaně (houby chytlavé, hub
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ky), pak omotají na palici (tyčku) provaz, a palici do
obou protějších děr zastrčí; potom se jeden z valachů
do dveří vší silou opře, a druhý za provaz omotaný
silně táhne; palice se točí, a tím třením se hubka zatlí.
Zatlený hubaň se vezme, a v kolibě se oheň složí. Oheň
ten, pokud na salaši jsou, nevyhasne. Dřevěný oheň
proto se dělá, aby nevypálili. Pak se ovce vydojí a ba
ča žinčici uvaří. Polední hrudku sýra rozkrájí a míša
níkům i valachům snísti a žinčici vypiti dává. Po pole
dni, když se ovce na pastvu ženou, bača vezme obušek
a prut (hůl), a tak třikrát stádo obejde. Potom dá kaž
dému valachovi obušek (čagan), prut a krajíc chleba
řka: „Žeňte s Pánem Boheml“

Za času vojvody měli vrchaři rádi, když se valaši
dvakrát týdně, ve středu a v pátek, postili. Jestli se
postili, dal jim bača v poledne dobré žinčice a každému
kus sýra.

Za 8 dní po odloučení (ovcí od jehňat) sejdou se
míšaníci k zavážení na salaš. Začne se dojit. Dáli ovce
žejdlík mléka, jmenuje se celá dojka, a na ni dostane
míšaník 10 liber sýra. Dáli ovce půl žejdlíka mléka.
jmenuje se půlka, a na ni dostane míšaník 5 liber
sýra. Nemáli ovce ani tolik mléka, co by na dlani udr
žel, jmenuje se nicálka, a na takovou nedostane mí
šaník žádného sýra.

Dvakrát v týhodni čítá bača ovce následujícím způ
sobem: „Jedno Boží, dvě, tři, čtyry, pět, šest, sedum,
osum, devět, deset,“ — vzkřikne, a valach udělá na
prutě vrub. A zas bača čítá: „Jedno Boží, dvě .......
deset,“ — zas vzkřikne a valach zas udělá na prutě
vrub, a tak se pokračuje, až všecky ovce přečítají. Po
tom se sčítají vruby, každý vrub značí 10 ovcí.
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Od nepamětuých dob přicházeli hosté na žinčici,
avšak toliko ve skrovuém počtu; od roku 1834 počet
hostí těch pořad vzrůstá, tak že jich od roku 1853 více
než 400 v Rožnově bylo.

Již na některých místech zmínili jsme se příleži
tostně o pověrach při dobytku a dokladali jsme se při
tom nejednou pověstí pohádkovitou a čarodějstvím za
vanějící. Takových povídaček jest v okolí Rožnovském
velika síla. My tuto vypíšeme z úst lidu samého jenom
ty, jež se nam potřebnými býti vidí k všestrannému
osvětlení pověr dotyčných.

Šli dva řezuíci do vsi, aby koupili dobytek na
maso, a přišli k jedné ženské na noc; ta byla čaroděj
nice. Ona rano vstala, lila smetanu do masnice a dala
se dělat; stlonkala a natloukla takové mísisko masla až
ku podivu. Upekla osuch (koláč) a dala všem čeledí
nům i řezníkům, co tam nocovali, po kousku, taki toho
masla. Jeden řezník pak byl chytrý, že si ten osnch
přežehnal; onť měl obyčej, všecko přežehnati, než jedl.
Jak jej přežehnal, hned se mu to maslo proměnilo v
kravinec.

Jiná čarodějnice též dělala maslo, a soused tam
přišel, jak je dělala. Lila smetanu a brala se, že bude
dělat, a též i pomastila masnici mastí. Soused strážil,
kam tu mast da, že by si kousek uchytil. A i uchytil,
neboť čarodějnice dala si ji do komína na“ deštici. Sou—
sed, jak ji uchytil, letěl s ní domů a praví ženě: „Dejme—
my se též dělat maslo. Mocli tam maš smetany? Naše
souseda nastloukala mísu velikoul“ — Žena praví: „Mam
toho tam pijaček*); co se s tím budu špindrať, to

*) Pijaček t. j. malý hrneček, z něhož se pije voda.



318

není sem ani tam!“ ——Muž odpověděl: „Ale ženo, po
slechni jenom, nechť je co je!“ — Žena mu to udělala
k vůli, tož dělali. Muž namastil másnici tou mastí a
nastloukali ukrutné mísisko másla. -— Za chvíli o půl
noci klepe kdosi na dveře, ale hospodář nevěděl kdo.
Vstal a šel pouštět a pravil: „Kdo je?“ — Slyšel od
pověď: „Já jsem. Chcešli moje užitky bráti, musíš se
mi zapsatil“ — To byl ten dobrý s .těmi třemi růžky
v hlavě, jako když si dá rendlik na hlavu. Soused ne
otevřel dveří, ale otevřel okno, vyhodil všecko máslo
ven a volal: „Vem si, čerte, své užitky, já se ti zapsati
nedáml“

Ještě jiná byla zas na Hutisku; ona též vždycky
hodně másla nadělala. Panáček*) se to dověděl, že
nadělá vždycky moc másla po svých dvou kravách, po
slal pro kostelníka a rozkázal mu: „Jdi, kup od ní
másla do lampy; taková ráda prodá do lampy do ko
stelal“ — Kostelník od ní toho másla koupil. Panáček
vzal máslo, zažal kostelní svěcenou svíčku, vzal knihu
a říkal nad ním. Když poříkal, ostalo mu jak vlaský
ořech dobrého másla, ostatek byl samý hnůj.

Za horami za Frenštátem škodila souseda sousedé,
až této dobytek dojil krví. Ona však nevěděla, co jí
škodí, a měla tuze malý užitek po svém dobytku. Přišel
tam voják na byt a pravil: „Gazděno, dejte mi kapku
mléka!“ -— Gazděna dala ihned mléka vojákovi. Voják
je okusí a praví: „Gazděno, cosi vám škodíl“ — Ga—
zděna: „Ovšem, pane vojáku, poraďte mi něco, ráda bych
zaplatila!“ ——Voják praví: „Máteli smetany hodně na

*) Nějaký p. Martin Talala, je v Náměšti, jeli ještě živ,
doložila vypravovatelka.
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sbírané? Budem stlonkat maslo!“ -— Gazděna.: „Mám
tam cosii“ — Hned přinesla smetanu vojákovi, že bu
dou stlonkat. Vojak byl tak chytrý a povídá.: „Budu ja
stloukať sám, a vy jděte ze světnice pryč!“ ——Jak ode—
šla, vojak začal stloukat, vzal tatar a masnici tataroval
jak tataroval. Tu k němu přijde souseda, co gazděně
škodila, do světnice, a byla všecka zbita. Vojak jak tu
masnici bil, jak by ji bil. Když pak k němu přišla, vo
jak ji chytil za ruku a jak mele tak mele, že ji malo
živou nechal. Ta vola: „Pro Boha, vojačku, nebijte mnel“
Voják bil pořad. Po druhé ho prosí: „Pro Boha a pro
všecky svaté nebijte, už to více dělat nebudu!“ Vojak
zavolal gazděnu a pravil: „Včil odpros na té sousedé,
aby ti to odpustila a odpřísahej, že jí nic škoditi ne
budeš! Jak neodpřísahaš, probodu tě!“ — Čarodějnice
odpřísahala a celá. zbita odešla.

-'M/N ffi/\,.f

VI. zabavy a podniky obecne i rodinné.

I. Přistva.

Pokud ještě v Rožnově a v okolí jeho průmysl tkal
covský nebyl tak rozšířenjako nyní, bývalypřístvy*)
u lidu tamějšího velice oblíbeny a četné navštěvovány.
Nyní, když tkalcové bavlnu čili pamuk již v přadenach
z dílen dostávají,. pomahaji děvčata rodičům svým při
řemesle jako tovaryšky anebo obírají se švadlenstvím.

*) Přístva jinde přístka, přástka : schůzka ke spo
lečnému předení.
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Proto nejvíce již vyhynuly přístvy ondy v celém okoli
tak zábavné i výnosné, proti kterýmž nezřídka duchovní
isvětští představeni brojívali, any byly příčinou nejedné
nemravnosti a špatnosti.

Záhy již, hned na podzim umlouvala se děvčata, u
kterého hOSpodářebudou přístvu míti. Obyčejně se k tomu
vyhlídla a zvolila jizba prostrauná. Když hospodář v jejich
žádost svolil a stranu náhrady za světidla' (louč) a drva
(palivo) s nimi se shodl, začaly se přístevnice a za nimi
i přlstevníci každý večer scházeti.

Jenom ve čtvrtek a v sobotu se nescházeli. Příčina
toho zakládala se v náboženských náhledech lidu. Ve
čtvrtek večer proto se nepředlo, že Kristus Pán toho
dne a té doby v zahradě Getsemanské provazy svázán
byl. Pravlt se tudíž, že i přádlo *) toho večera napředené
by se v provazy proměnilo. V sobotu pak proto se ne
předlo, že ten den jest ke cti rodičky Boží zasvěcen,
a svatvečer sobotni že již k neděli patří. Odtud má původ
svůj přísloví: „Co se v sobotu upřade, to tkadlec ukrade“

Když se děvčata sešla, předla pilně, aby potáče **)
od matek uložené co nejdříve napředla; neboť po chvíli
přicházeli za nimi mládenci a otřepávali jim pazdeří.
Otřepáváni pazdeří bylo důkazem zdvořilosti a přichylnosti
otřepavače k té, již pazdeří otřepával. Tomu ovšem byla
děvčata velmi ráda. (Viz Mor. nár. poh. sv. I. str. 40)

Pak se mládenci usadili, tabák kouřili a hovořili.
Při tom pilně pozorovali, brzoli kterému děvčeti vřeteno
spadne. Který z mládenců pospíšil je zdvihnout, nevrátil
je spíš děvčeti, než až je hubičkou vyplatilo.

*)Přádlo : předení.
**) Potačzvřeteno plné napředonýcha otočených niti.
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Také se písně svaté i světské národní zpívaly. Avšak
v adventě a v postě zřídka bylo slyšetí písničky světské.
To by se bylo za lehkovažnost pokládalo. Za to ale mla
dencí na přístvu přišli vypravovali rozmanité příběhy, po
věsti a pohadky. Kdo znal dobře vypravovati, byl u všech
ve velké vážnosti.

Když pak děvčata své úkoly napředla, stravil se
ostatek večera rozličnými hrami.

Aby hodně přístevníků chodilo, děvčata ze všech
koutů smetí na prostřed jizby smetají řkouce: „Smetéme
smetí, mládence, vdovce, nechť příjde kdo chce, s hory
doly od stodolyl“ Potom jedna ty smetí do klínu sebere
a na křížový chodník donese.

Tu se hrávalo: Na slepou babu; na mžik;
na škrbal (škrambal);na zlatý prsten; na
ptaky; na čertovn baní; na tapku; nazamek;
na Korytanka; na žalobníka, atd. —-—Mnohé hry
zaváděly se losováním, kdo má hlavní nebo obtížnou
úlohu při hře převzíti, a končily vyplácením zastav.

Že ihadanky pomáhaly příjemně čas krátiti na pří
stvacb, netřeba rozkládati.

Svrchu bylo již praveno, že se na přístvach mnohým
necudnostem uzda pouštěla, které zavdaly příčinu k pc
věsti této: „Do jedné chalupy, kde se velice rozpustila
mládež na přístvu scházívala, přišli jednou mezí shro
mážděné přístevníky a přístevnice, právě když nejvíce
rozpustilí byli, tři neznámí mladíci. Dali pozdravení, usa
dili se bez okolků za stůl a hovořili tak živě, že se
s nimi v krátkosti celá společnost dobře obeznámila, na
čež hlučná. veselost počala. V takové společnosti rychle
čas ubíhá, pročež žadný nezpozoroval, že se jedenácté.
hodina blíží. Náhodou vypadlo jednomu děvčetí vřeteno,

Kulda. u. 2 1
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a ono se honem proň sbýblo, aby mu ho mládenci ne—
chytili. Vřeteno se jí pod stůl zakoulelo, a děvče, když
pro ně sábalo, k nemalému leknutí spatřilo, že ti cizí
mladíci mají koňská kopyta. Tut se lehce dovtípila, jací
to jsou přístevníci. Pošeptala to sousedce svě, ta zas
druhé a druhá třetí, až se to v brzce po celé jizbě roz
neslo. Najednou veselost přestala, a místo ní hrozný
strach nastoupil. Byla tam jedna obstarná dívka. Ta když
viděla, že je zle, přemohla se a začala zpívat píseň:
„Kdož ochrany Nejvyššího...“, a za ní pomalu
všickni ostatní do zpěvu nábožného se dali. Zlí duchové
nemohouce toho zpěvu snésti, pravili: „Dobrého jste se,
panenky, doradilyl“ a ztratili se, jenom hrozný smrad
po sobě zůstavivše. A na přístevníky a přístevnice takový
strach přišel, že od hrůzy netroufali si domů jíti; museli
v té chalupě do rána pobyti a od té dOby na přístvě
již nikde tak rozpustile se nechovali.

2. Končiny.

Na končiny t. j. v poslední masopust v mnohých
dědinách okolí Rožnovského jest obyčej, že chodí cha
sníci s klátem*) a s hudebníky po chalupách. Jeden
z chasníků jest divně přistrojený, tvář má sazemi učer
něnou, na sobě má potrhanou kasanku**), a po boku
visí mu místo šavle dřínka***) asi dva lokte dlouhá,
na malou píď široká a půl palce tlustá. Ten nosí klá—

*) K1átek,k1at, netoliko dievo tlusté (špalek, kláda),
než i menší kousek dřeva.

**) Kasanka místo sukně u Valašek.
***)Dřínka : lat nebo úzké prkénko.
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tek na dobrou píď dlouhý, v němž jest provázek na
vlečený. Přijda do jizby, hledí klátek svobodné dívčině
na nohu uvázati. Děvčeli se brání, jsou onomu druzí
chasuíci nápomocni, aby jí ho mohl přivázati. Jak jej
má přivázaný, musí se vyplatit nějakým penízem, potom
se jí klátek odváže a některý z přítomných mladíků hned
se s ní ve veselém valašském tanci vytočí. Pak jdou do
druhé chalupy. Peníze tímto způsobem sebrané obrátí se
dílem pro hudebníky, dílem na zpropitnou.

Na končiny v úterý před škaredou čili popeleční
středou večer pochovává se barbora (v okolí Rožnovském
žertovně basa). Na basu prostřou 'obrus. Jeden z hudeb
níků představuje kněze, drže v ruce prázdný džbánek,
při čemž směšné průpovědi odříkává. Jiný muzikant na
říká a pláče. Ostatní hudebníci se pak uchopí barbory
a nesou ji ven, při čemž sobě hudebník plačící jako
zoufale počíná, což ovšem přítomným nemalou příčinu
k smíchu dává.

Jak vysoko děvče v končiny skáče, tak vysoko leu
uroste. '

Vozíli kdo v končiny neb v suché dni hnůj na pole,
bude míti neúrodu.

Jímeli v končiny koblihy pod stěnou, o velkonoci
budem jísti malované vejce na peci.

V končiny za každou parou (za každým párkem)
tančících para čertů skáče. Kdo by z desky umrlčí kr
košku (suk) vytloukl a onou děrou na tancující v kon
činy se díval, Spatří za nimi čerty tančiti.

Jeden mládenec chtě zkusiti, jeli to pravda, šel na
hřbitov, našel desku z umrlčí truhly, ulomil jí kus,
v kterém krkoška byla, krkošku vytloukl a šel do ho
BPOdY-Přijda do hOSpody, sedl si do kouta a tou děrou

21*
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na tanečníky se díval. A v skutku za každou parou ta
nečníků paru čertů spatřil, kteří tanečníkům do uší šu
škali. Byl tam jeden vdovec, tomu tak dlouho do ucha
šuškali, až ho přiměli, aby vzal jednu svobodnou dívku
k tanci. Potom zas jejímu milenci tak dlouho do ucha
šuškali, až se rozzlobil a vdovce obuškem (obnškem dře
věným čili čaganem, kterýž každý Valach u sebe mívá
místo hůlky) do hlavy tal. Na to ten divák mládenec
povstal, šel mezi tu bitku, vzal čertovi čapku s hlavy
a ukazoval ji přítomným, aby se přesvědčili, kdo je k té
bitce pohnul. Ale čert tomu mládenci za jeho smělost
dal taký pohlavek, že se v okamžení zmotal, načež ho
lidé málo živého odnesli, a byl dlouho nemocen.

Na končiny (na ostatky čili na konec masopustu)
nepřede se len, že by se přádlo obrátilo v klobásy.

Jeli jasný východ slunce na den končin, urodí se
osení ranní.

Jeli pěkný konec masopustu, bude pěkná velkonoc,
a naopak.

3. Hodyx

Hody čili posvícení slaví se také v okolí Rožnov
ském, ač nyní s menším hlukem jak před lety, kda od
neděle až do čtvrtka trvávaly. Včil jsou hody toliko
v neděli, a jeli ještě v pondělí a v úterý hodový v krčmě
muzika, jsou již hody oslaveny.

V sobotu před nedělí bodovou posílají se přátelům
v okolí zvance t. j. bodové koláče s přáním, aby
přátelé k posílateli na body přišli. Tam jest hostina přá
telská, po které se jde do kostela na požehnání, načež
buď se podívají k muzice na chasu tančící, buď opět
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v domě hostitele pojídají a popíjí dotud, pokud hody
trvají, někdy i dva, tři dni. Nyní pak obyčejně již na
večer v neděli se rozcházejí.

Žebraci o hodech po celé vesnici podávají jedni
druhým dvéře, vyprošujíce sobě zésobu na kolik dní pro
celé rodiny své.

Děvčata nikdy neopomíjí milovníkům svým na body
voničku z rozmarýnu ozdobenou pentličkami a třaslav
kami*) zaopatřiti, kterouž chlapík na klobouku maje
zastrčenou, do kostela jde a pyšně si vykračuje.

Před každými body se mnoho rozmarýnu rozprodá.

4. Pobaba.

Pod názvem pobaba panoval a posud ještě v okolí
Rožnovském leckde se vyskyta obyčej u Valachů morav
ských, že sobě vzájemně při rozličných pracích- vypomá
hají. Potřebujeli někdo na chalupu vozit dříví, požít
zboží (obilí), sklidit louku atd., obejde sousedy a prosí,
aby se mu v jistý den na pobabu sešli. Načež
v určitý den z každého domu nejméně jeden dělník neb
jedna dělnice najíti se da. Tato dobrovolné robota z přa
telské úslužnosti bezplatně se vykonává. Avšak hospodář
za0patří k večeři jídlo a pivo. Přivedeli po skončené
praci dělníky své s hudbou zvučnou s pole do domu
svého, k veliké cti a chvéle mu to slouží.

Po skončené večeři, při kteréž starostlivě. gazděna děl
níkům všemožně posloužiti se snaží, položí před každého

*) Třaslavky jsou malé dělané pozlacené perličky
nebo plátky pozlátkové a v nich hebounké třaslavé drátky.
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vdolek čili babu a gazda sklenku kořalky postaví. Potom
se mládež při hudbě veselí a tančí.

Obyčej ten byl by zajisté zahynul jako jiní chvali
tební obyčejové, kdyby jej byli fojtové a větší rolníci
při svých mnohých polních pracích každoročně tu onde
neobnovovali.

Odkud pochází jméno pobaba? Rodak Rožnoveky
myslí buď odtud, že se na takou dobrovolnou a vypta
nou robotu obyčejně z každé chalupy po jedné babě
posílá, buď odtud, že každému dělníkovi gazděna po
večeři po krajíci baby (buchty) dava. K prvému vysvě
tlení podotknouti dlužno, že netoliko Valaši moravští,
ale všickni horaci bývalého panství Ukvaldského a Frý
deckého svým ženám říkají baby, což ale nynější Vala
ěky nerady slýchají.

5. Záležitosti milostné.

V okolí Rožnovském má se za to, že devaterník,
když se v jeho odvaru ženské. devět razů (devětkrát)
umyje, učiní ji vzácnou a přivabí jí mnoho milenců.

Když pak přítelkyně přítelkyni devaterník zaplete
do lelíku, aby o tom nevěděla, bude pořad k tanci brána
a o muzice velmi vzacna.

Také rostlinu v okolí Rožnovském rváčem zvanou
mají děvčata rada. Rostlina ta rostouc táhne se jako
provázky. Které děvče ji má., za tou chodí chlapci, ale
býva v tom domě rada bitka či rvačka. — Jeli rostlina.
ta v hospodě, hned se tam rvou: odtud prý jméno rost
liny té. _

Kdo chce přilakati k sobě milence nebo milenku,.
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necht chytne zelenou žábu a dá ji do nového hrnce.
Hrnec s tou žabou at zahrne do kopence mravenčího a
nechá ho tak uzavřený 24 hodin v kopenci. Po 24 ho
dinách není ze žáby nic více než kostky, a sice háček,
vidlička a pohrabáček. Tyto přirozené kostěné nástroje
necht vezme z hrnce a hrnec roztříská. Píchneli potom
chlapík děvu (nebo děva chlapíka) tím háčkem nebo tou
vidličkou, musí za ním (za ní) chodit, kdyby jak bylo;
ikdyby ji (jej) uvázali, musí se utrhnout a přijít. Kdyby
však později hoch své děvě nebyl nakloněn, odvrátí ji
pohrabáčkem, kutáčkem čilihřebelkou odsebe.
Děva taktéž učiniti může milenci svému, mali tyto kou
zelné nástroje.

Náruživou toužebnost po milenci nebo po milence
nazývají v okolí Rožnovském tesknicemi. Tesknice
mohou se, komu libo, způsobiti rozličnými čarami; taktéž
od nich pomoci lze.

Jistá děvčice, jsouc nemocna, prosila ženu (vypra
vovatelku samu), aby jí zašla k jisté staré babě do Pasek,
která prý se dobře zná v čarách. Žena tam zašla, ale
stará baba nechtěla nic povídat; až jí slíbila desítku
(desetník), teprv pravila, aby děvčice, mající tesknice
za mužským učarované, sezula střevíc z pravé nohy, aby
seškrabala s podpatku hlínu a dala ji do střevíce. Potom
aby šla na lávku a přes hlavu aby přehodila hlínu ze
střevíce do vody; pak ale aby se již nazpátek neohlí
dala —- tak že na mužského zapomene, ba že se jí zo
čkliví. Děvčice to udělala, a hned jí odpadla chuť a více
krát na něj nepohledla. Čím by se tomu mužskému za
jeho čarování mohlo uškoditi, baba jí nechtěla říci.

Velmi důležité jsou v oboru lásky os tud i ny. Ostu
diny je ohyzdná vyraženina na tváří a na rukou, i po
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celém těle. Když děvče dřívějšímu milenci dalo výhost
ajiného sobě oblíbilo, první, aby ji sokovi svému zostu
dil, zavdá jí v nějakém nápoji prášek, kterýž vypivii
děvčice vyraženinu dostane.

Ženská, kteráž takového prostředku k zostuzení
mužského upotřebila, pokládala se za čarodějnici.

Zostuzený si však může také sám pomoci, když tomu
rozumí. Můžeť i samé čarodějnici podobně posloužiti a
ostudiny na ni vrátiti. Před východem slunce jde pod
koryto mlýnské, kde voda padá, kterou hází rukama na
zpátek přes hlavu. Tím se od strupů očistí a vrátí je
na tu osobu, co jej zostudila. Ona pak již sobě od nich
nepomůže.

6. Obyčeje a pověry svadhy se týkající.

V domě nevěsty, nežli po mnohých řečech otec i
matka nebo na jejich místě poručník udělí snoubencům
požehnání, dává nevěsta svému ženichovi a družičky svým
mládencům rozmarýny, kteréž tito na rukávě nebo na
klobouku bílou neb červenou pentlí přivázané mají. Po
svatbě vsadí se takový proutek rozmarýnový do země.
Jestli se přijme (ujme a roste), znamená, že budou míti
snoubenci v manželství štěstí; naopak ale neštěstí.

Čím více družiček má nevěsta, tím větší sláva. Kolik
družiček, tolik mládenců též musí býti.

Když kněz novomanžely před oltářem oddává, ne
věsta stoupá ženichovi na nohu. Podaříli se jí to, do
mnívá se, že bude muži poroučet.

Při obědě přináší družba na talíři krajíc chleba a
chodě kolem stolu, přiměřenou řečí hosti žádá, aby něco
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na čepec neb na povíják nevěstě darovali. Každý z hostí
peněžitý dárek do krajíčku vstrčí.

Nejhlavuějším jídlem na svadbách v okolí Rožnov
ském bývá žitná (pšeničná) krupice aneb zapečená prosná
kaše. Když to neb ono z těchto dvou jídel družba na
stůl nese, přichodí do jizby kuchařka, majíc ruce pová
zané a nesouc skořepiny (střepy) z hrnců, několik polá
maných vařeček a škrláků, načež družba praví: „Vzácní
páni svatebníci! Nejvzácnější jídlo dává se na stůl, totiž
žitná krupice (nebo: zapečená prosná kaše), při které
sobě kuchařky ruky opařily, hrnce a mísy roztloukly,
vařečky a škrláky polámaly. Protož žádají za svou službu
a škodu nějakou maličkou náhradu, aby si mohly na
opařené ruky mast zaopatřiti a na místo potřepaných
(roztlučeuých) náčiní nových nakoupiti. Prosím, račte
jejich žádost vyslyšet a potom požívejte daru Božíhoi“

Při stolování pijí hosté dle libosti na své útraty.
Po jídle položí hospodyň před každého hostč vdolek

na výslužku, kterýž sobě každý do šátku zavine. Potom
všickni povstanou, pomodlí se arozejdou se do domův svých.

Ode dne svadebního chodí nevěsta jako za svobodna
v lelíku až do příští neděle. V neděli jest čepeuí. Ráno
toho dne sejdou se k tomu konci nevěstou pozvané ženy
do domu jejich rodičů. Po snídaní vypletou ženy nevěstě
přípletek (pentli, kterou svobodně nosí,) z lelíku, kteréž
nevěsta rozdá sestrám a svobodným kamarádkám svým;
vlasy jí rozčesají a okolo hlavy ovinou a pak čepec na
hlavu dají. Potom každá z přítomných žen k nevěstě
přistoupí, něco jí na šatech poupraví a nějakýdárek buď
na penězích buď něco jiného do ruky vstrčí. — Nyní za
volají ženicha a představí mu ustrojenou mladou ženu
jeho řkouce: „Hleď, aby to vždycky tak měla spravené,
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jak to má včill“ — Tím mu přikazují, aby ji nikdy
v přeuáhlení za vlasy netahal a s ní zle nenakládal. —
Po tomto národním obyčeji, který se čepením jmenuje,
berou se přítomné ženy s očepenou mladou ženou v prů
vodu mladého manžela a dvou družbů do kostela na mši
svatou. Na cestě do kostela nese družba nevěstiny mo
dlitební knižky, kteréž jí na prahu kostelním odevzdá.

Před časy chodila chudobná nevěsta 'brzy po zdav
kách po svých známých a příbuzných v dědině, prosíc
o nějakýdárek.na novosedlí').

Nevěsta, přijdouc poprvé do domu ženichova, uch0pí
se kamen, aby v novém příbytku přivykla, a vyjdouc na
dvůr pohledue na oblohu a v kuchyni do komína, aby
měla modrooké a černooké děti.

Připadneli na den veselí svatebního nějaký pohřeb,
jest se obávati, že jeden z novomanželů brzo umře. Máli
pohřeb ženská, los ten nevěstu očekává; a máli pohřeb
mužský, ženicha.

7. Křest & poloha (kout).

0 ženě, která slehne, praví se, že přišla do polohy,
jako jinde do kouta.

Dítky, jež bez křestu svatého umírají, a zvláště
taková nebožátka, jež bezbožné nemanželské matky (zá
vitky) puzeué nevčasným studem a zlým duchem, aby
před světem za poctivé považovány byly, hned při prvém
světla Božího spatření zahubily (proto zahubeučata), na
tom místě. na němž zahubeny a pochovány byly, plaká

*) Novosedlí (paraferna, parafernalia) : věno, co se
nevěstě mimo výpravu dává. ,
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vají. Taželi se jich kdo: „Co potřebuji ja ?“, odpovídají:
„Ty nepotřebuješ, ale já. potřebuji; má mama mi ani
košilky nedala.“ —-Doneseli se na to místo košilka, není
tam již více toho pláče slyšeti.

Dítě, které se dlouho neokřestí, bude míti velike
oči. Ouot si toužebuostí po svatém křestu oči rozkouka.

Šestinedělka nesmí vychazeti z jizby &z domu. (Viz
otom články: Věštice a Mora.)

Sestinedělka, když jde na úvod' pozve všecky ženy,
kteréž jí do kouta poslaly baby, pečeně a t. d., nejen
s sebou do kostela ale i k hostině na úvodky.

Šestinedělka, kdyby před úvodem vyšla pod širé nebe,
byla by příčinou, že by kroupy škodily polnímu osení.

Žena těhotná, chodili prostovlasa, anebo kdyby psa
neb kočku kopla, nedonosí plodu.

Koně, vezouli těhotnou ženu, velice se potí.
Když vlastní matka dítě prutem bije, pobité místo.

zarosta slaninou.
Dítěti, jemuž rostou vlasy vzhůru a ne dolů, na

čele skřítek líže.
Dítě metlou (pometlem) bité usycha. Odtud též se

odvodí, že cikánku ničím spíše ze stavení nevyženeš jako.
pometlem.

Dítěli se něčeho lekne, na př, žida, psa a t. d., aby.
mu lek neuškodil, musí se ustříhnouti z toho, čeho se
dítě leklo, vlasy, jimiž se dítě polekane okouří a spa
leny oškvarek se mu dá. vypít.

Překročíšli malé dítě, neporoste.
Když se dítě ve spánku směje, nebud' je, neboť vidí

anděla svého.
Když dítě ponejprv vřed (božec) zatne, má se na

něm košilka roztrhnouť a dolů po vodě pustit.



332

Dítě, aby pozbylo súchoty (souchotinyl, má se kou
pati se psem nebo s kočkou, jak to pohlaví dítěte nese,
ve vodě nahrané z devíti studní. — Aneb má se z devíti
míst vyptati (vyprositi) mouky, z té se ma upeci mrvaň
(koláč), přes který se musí dítě souchotivé převleci, a
pak se mrvaň zanese na křížový chodník. — Anebo se
vykopají dva brobečky, jeden pro zdraví—a druhý pro
súcboty. Potom někdo jiný má dítě nemocné do jednoho
z těch brobků položiti a kleče u něho „Otčenaš“ a „Zdrá
vas Maria“ se pomodliti. Jestli je položil do hrobku pro
zdraví, v krátkosti vyžije; ale jestli je položil do hro.
bečku pro súcboty, víc mu k spomožení není.

8. Nemoci a smrt.

Některý člověk má od narození zlé oči. Takému
člověku jest všecko divné, a když na něco pohledne,
všeckno uřkne.

Od uřknutí jest velmi těžko dobytek zachrániti, ne—
boť se to i nevinně stati může. Poněvadž pak každého
člověka oči jistým časem dobytku uškoditi mohou, když
naň žádostivě poblednou, proto vešlo v obyčej, že nikdo,
přijda do domu nebo do chléva, kde něco nového spatří,
ne0pomineříci: „Bez úroku neuroku!“

Když se dobytek ponejprv na pastvu vyhání, aby
mu úrok neuškodil, má se mu děti do ocasu kousek čer
veného sukna; anebo stelivem, na němž předními no
hami stojí, má. se mu převézti, počna od nosu až na kříž.

Když jest dobytče uřknuté, da se mu užívati odvar
z úročnice.

Aby někdo někomu jídla neuřknul, ma, nežli jísti
začne, kousek hoditi psovi nebo kočce.



333

Za léky, aby pomohly, nemá. se děkovati.
Nemocný, užijeli sedm léků, nevyžije.
Kdo má. v očích vlčí mlhu (tma vlčí jest neduh

oční, hebetudo oculorum, Nachtnebel), majít mezi černý
dobytek a praviť: „Ksu, hu, mam v očích vlčí mlhul“
a hned ji ztratí.

Koho v patek zima zemele, zřídka kdy ozdravne.
Kdo ma zimnicí (psinu), nesmí se strojiť ani do

kostela chodit, sic by jim tím více lomcovala.
Zimnice jest 99 druhů. —- Jistý myslivec, když

svůj revír obchodil, jsa chůzi unaven, sedl si pod tlustou
jedlí, nanal si tabáku a kouřil. Najednou zdálo se mu,
že slyší v jedli mluvit. Posloucha— a v skutku v duté
jedli rozličné hlasy slyšel. Nemohl pochOpiť, co to. Be
dlivě pozoroval, chtě aspoň z řečí poznati, kdo se v té
dutině usadil. Ale jak se zhrozil, když vyrozuměl, že
hlasové v jedli rozmlouvajicí zimnicím náležejí! Zim
nice jest 99 druhů a všechny v té jedli shromáždily se
do sněmu &vykládaly sobě vespolek, jak se která měla,
jak dlouho ajak silno nemocným třepala, čím ji hostili,
co jí chutnalo a co odporné bylo a t. d. Až ta nejpo
slednější pravila, že dnes na oběd půjde ke zdejšímu
myslivci a při první lžíci polévky že ho navštíví. „A1e,“
doložila, „ten se mne tak lehko nezhostíl“ Myslivec, jak
je vyposlouchal, potichounku vstal a zarmoucený se ubí—
ral domů, rozmýšleje, jak by se nemilé návštěvě vyhnouti
mohl. Přijdu domů, zavolal ženu z kuchyně a ptal se jí,
mali nějaké plátno. Žena přisvědčila, že ma. ——„No tož,“
kázal manžel, „mila ženičko, sedni & honem mi udělej
míšek, co by se zadrhovat mohl!“ -—Žena se ptá: „00
pak tě napada; vždyt víš, že právě včil oběd vařím!“ —
Muž poroučí: „Nech všeho tak a šij míšek, nebot ho
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honem potřebuju. Až ho ušiješ, můžeš oběd dohotoviť.“ —
Stalo se, jak žádal. Žena mu míšek ušila a pak šla oběd
hotovit. Jak přinesla misu s polévkou, myslivec se
pomodlil, vzal míšek, nabral lžíci polévky, vlil ji do
míšku, honem zadrhnul a zadrhnutý míšek na stěnu po
věsil. Ale sotva ho tam pověsil, už to míškem třepalo,
a to každý den v tu hodinu. Myslivec byl rád, že se
zimnice tak lehko sprostil, a myslil si: „Nechť se v mi
šku jak chce mele, když jen ja mám od ní pokojl“ —
Trvalo to tři čtvrtě roku. Zimnici již omrzelo v míšku
vězet; proto myslivce prosila, aby ji z něho vypustil.
Ale myslivec to spíš neučinil, až se mu zimnice zavázala,
že ho svou návštěvou nikdy více obtěžovati se ne0považí.

Léky proti zimnici. 1. Vezmese s devíti osyk
devět listů, ty se naučí, na prašek utrou, do půl žejdlíka
kořalky se vsypou, osm hodin se nechají rozležeť, a pak
se to vypije; po čemž do razu zimnice přestane.

2. Chyt kreta (krtka), ale do holé ruky ho neber,
na nohách pazourky mu odřež, dej do nepotřebovaného
střepu (krbanky), usuš na ohni, utři na prášek, vsyp do
kořalky, nechej to rozležet a pak vypij. Zimnice přestane.

3. Když znamenáš, že na tě zimnice jde, utrhni se
sebe svitek (chomáček) vlasů a kousek ze šatů, v nichž
pravě oblečen jsi. Pak ty nebo někdo jiný vyvrtej dirku
v bílé vrbě, vstrč do ni věci jmenované a pak hluho
vým klínkem to—zahlob. Jda domů, musíš se neobhlídat,
ani kdyby na tě něco volalo, nesmíš se ohlašovat. Vy
konašli to jak náleží, zimnice přestane.

4. Nasbirej sedmdesát sedm kaménkův v kolejích,
kde kola chodí; když tě ma zimnice přepadat, vyjdi pod
nebe, říkej za každým kaménkem „Otčenáš“ a „Zdrávas
Maria“ a hoď ho přes hlavu. Až všecky kaménky vyjdou,
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říkej naposledy 5 Otčenášů, 5 Zdrávas Maria a Věřím
v Boha.

5. Na lžíci napiš tříkrálovou křídou tato slova: „Et
verbum caro factum est!“ a tři křížky, nalej na to své
cené vody & rozetři ta slova. Když zimnice popadá, dej
to onomu člověku vypití, a nechat 3krát Otčenáš, 3krát
Zdrávas Maria a Věřím v Boha říká.

6. Vezmi 9 vršků čekanky, tři hlávky hromotřeaku
a tři pepře; to se na drobno rozkráji, v kořalce 24 hodin
se moči a pak se dá nemocnému vypít.

7. Vezmi kořen křenu, očist ho, nakrájej z něho
72 kousky, natýkej je na niť, dej na krk na holé tělo;
když to uschue, můžeš zas jiné spraviti, a zimnice
přestane.

Na ptačím peří člověk těžko umírá.
Když někdo zemře v okoli Rožnovskěm, na požác

dání sejdou se do domu toho zpěváci a modlí se u mrt
voly hodinky za mrtvě notou chorální, začež se jim
skrovná svačina dává.

Dokud jest mrtvola v „domě, nevykonává se žádná
práce.

Vykládá se v lidu, že před věky dávali mrtvému
peníze pod hlavu, aby mohl jakési převozně zaplatit.

Když mrtvolu v rakvi o pohřbu z domu vynášejí,
dotknou se jí třikráte prahů síňových, aby požehnání
zemřelého v domě zůstalo.

Když rakev se nakládá na vůz v místech od hřbi
tova vzdálených, třikrát se koňmi potrhne a pak se te
prv jede.

Sláma, na níž uebožtík pokonal (skonal), se spálí.
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VII. Hry. v okoli Rožnovském.

Hry nejen k obveselení a zábavě, než i pro tělo
cvik sloužiti mají. Úlohu těžkou nebo směšnou při hrach
obyčejně jeden ze společníků na sebe vzíti musí; ježto
pak se jí hráči neradi dobrovolně podrobují, rozhoduje
se obyčejně čítauím čili losem. Čítaní se děje odříkává
uím po většině směšných, nezřídka inesrozumitelných
rýmovaných průpovědí, z nichž tuto několik po sobě
klademe.

1. Já mam krávu, krava mně dá. mléko, — mléko
dám kočce, — kočka mi dá myš, — myš dam havířo
vi, — havíř mně da peníze, — peníze dam pekařovi,
—- pekař mně da chleb, ——chleb dam žebrakovi, —
žebrak mně da: zaplat Pán Bůh, — Pán Bůh mně da
nebe. —

2. Hopsa! Hopsa! dame koňům ovsa — a hříba
tům otavy, ——pojedeme do Prahy. — Co tam budem
dělati? — Zlato, stříbro lámati. — Komu je budem
davat? — Rektorové dcerce, ——ona vije věnce, — vě
uec leží pod prahem, - zamazaný tvarohem, — kdo
teu věnec dobude, -— ten dcerušku mít bude.

3. Prší, prší jalovec, — ztratila jsem pět ovec —
a šestého berana—se zlatýma rohama; ——kdoty rohy
najde, — čtyry míle zajde. -— Kačenka je našla, —
čtyry míle zašla. — Skoč, Kačenko, do vody — pro
červené jahody. — Což bych já. tam skákala, -—-sukni
čku si macbala, — kdež pak bych ji sušila? — U sta
řenky v koutku — na tom zlatém proutku.

4. Letěl zajíc přes oboru, — polámal si zadní
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nohu, — liška mu ji sešívala, — veverka se posmí
vala. -— Co ty se máš posmívati? — však ty nemai'
kouska gatl — černa hus, bíla hus, — a ty, Jane Ky
liane, ——z pozadveří dus!

5. U pána kmotra — zavírají okna — na kolečka
cin cin — a na zvonek bam.

6. Jeden, dva, tři, — my jsme bratří, —- byl tu
jeden mezi námi, — co zaváněl kalinami, — kopal rudu,
křen, — bude chytat třebas toťky ten.

7. Jeden, dva, “tři, čtyry, pět, šest, Sedum, osum,
devět, deset, jeden — jeden — jedenáct, ——a ty bratře,
chytej nas. (Čítauí toho užívá. se obyčejně při hře na
ťapku) '

8. Andantiuus, ——ja mam raka týnus, — já jsem
viděl vlka, — jak stál u rybníka, — ja jsem po něm
házel, — on mně šišky sázel; ——když se paří na ka
menci, — vystupují krakověnci —- kra, kra, ubohá ——
kady voda nemohla, -- kač, kač, čtyry okna ven.

9. Had leze z díry, ——veze s sebou knihy, — je
hlice, metlice, — červena stolice, — kač, kač, čtyry
okna ven.

10. Sedí cvrček na bařiuě, — šije boty Kateřině,
——Kateřina se raduje, — že ty boty si obuje; — boty
spadly s kolka, — zabily pacholka; — pacholkovi zvo
nili, —-—starou babu honili, — stara baba spíchá., -—
jako husa dýchá. — Vrť se, babo, vrt: — dám ti hrachu
čtvrť.! — Co se baba navrtěla, ——zrnka hrachu neviděla.

Aby byl při hře pořádek, užívá. se čítaní nadzmí
něného takto: Hráči se postaví do kola, a jeden stoje
u prostřed, začne některou slohu z uvedených průpovědí
odříkávati a při každém slově nebo při každé slabice
podle taktu na jednoho z hráčů seřaděných ukáže; na

Kulda. II. 22
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koho poslední slovo padne, vystoupí z kola a musí vy
konávati úlohu buď směšnou, buď těžkou, jak to povaha
hry vyžaduje.

|. Hra na mžik.

Na koho padne los, musí mžikat, t. j. musí sobě
oči zakryt nebo zavázat, aby nic neviděl. Při tom pravi:
„Jeden, dva, tři, čtyry, pět, — jeli skrytý nebo ne, —
budu hledat nechť je jak chce.“ — Když to třikrát
nebo vícekrát řekne (jak se vyjednalo), odkryje si oči
a jde ostatní hráče hledat, kteří se zatím, co on mžikal,
poskrývali. Když některého najde, běží oba dva na to
místo, kde mžikal. Doběhneli tam spíš ten, kdo mžikal,
zvolá: „Sekúra, zapleštěný!“'a tak vyhrájednoho.
Doběhneli však skrytý spíš na to místo, zvolá: „Se
kúra, vykoupenýl“ a ten, co mžikal, nevyhrál nic.
Tak se ve hře pokračuje, až ten, co mžiká, všecky skryté
najde. Onen, kteréhož naposledy při sekúře zapleštil,
musí místo něho mžikat, když se hra poznovn začíná,
tento však skrývá se zase s ostatními. Bylli však ne
obratný a žádnéholi nezapleštil, musí poznovu mžikat.

2. Hra na slepou babu.

Hru tuto hrávaji na přlstvách přástevnice i přáste
vníci, když byla děvčata uložené potáče napředla. Hráči
se postaví do kola, a losuje se čítáním a odřlkáváním
některé slohy; na koho padl los, tomu se zaváží oči
šátkem a jmenuje se slepou babou. Slepou babu za
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vedou ke dveřím a dávají jí otazky. Ot. „Slepá babo,
kde je klička?“ — Slepá. baba chmata po dveřích,
až najde kličku, potom odpovídá: „Tut“ — Ot. „Co
v té kličce?“ — Odp. „Putna.“ — Ot. „Co v té
putně?“ — Odp. „Voda.“ ——Ot. „Co v té vo—
dě?“ —-Odp'. „Klubko.“ — Ot. „Co v tom klub
ku?“ — Odp. „Jehlal“ — Ot. „A vté jehle?“ —
Odp. „Nitl“ — Tazatel: „Slepá babo, chyť!“ -—

Pak se všickni od slepé baby po tichoučku vzdali,
& ona dosud s očima zavázanýma chodit musí, pokud
některého ze spoluhráčů nechytne, načež chycený neb
chycena slepou babou se stane. Tak se pořad pokračuje,
pokud se jiná. hra nezvolí. Aby slepá. baba k úrazu ne
přišla aneb škody neučinila, když se k nebezpečnému
předmětu blíží, volají spoluhráči: „Oheňl“ nebo: „Pa
líl“, načež se slepá baba toho předmětu chraní.

3. Hra na škrbal*).

Účastníci hry se postaví do kola, a počítáním se
rozhodne, kdo první jsa v kole, má. škrbai chytati. Jak
to rozhodnuto, zasednou si všickni do kola, druh vedle
druha, majíce kolena vyvýšena tak, aby každý mohl po
hodlně pod nimi škrbal sousedovi svému pošoupnouti.
Jeden ze sedících totiž vezme škrbal, klepne jím pod
kolenoma svýma na zemi a pošoupne nebo pohodí jej
sousedovi, ten ho pod kolenoma svýma chytí, klepne jím
též o zemi na znamení, že jest u něho, ale hodí ho

*) Škrbal, škarpal, škrambal, škarbala: kus kůže pod
nohou místo podešvu, také staré, roztrhané střevíce.

22*
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zase v největší rychlosti dále, a tak škrbal se hází do
kola pořád dále. Ten, co jest v prostředku, běhá, slyše
klepnutí od hráče k hráči a snaží se škrbal uloviti. Po
daříli se mu to, ten, u něhož ěkrbal chytil, musí vstáti,
do kola jíti a škrbal loviti; první chytač pak sedne si
mezi hráče na jeho místo. Tak se pořád ve hře pokra
čuje. Jsonli bráči obratní, mnsí lovec velice pozor dá
vati a čerstvě se otáčeti, aby škrbal nlovil; jinak by
dlouho úlohu cbytače konati musel.

4. Hra na zlatý prsten.

Několik děvčat posadíce se na lavici, roce na klín
složí sepjaté, jako když se modlíme. Jedna z nich majíc
též tak ruce složené a mezi dlaněmi prstének, vloží ruce
své v ruce nejkrajnějšího děvčete a dělá, jako by jí
prstének mezi. dlaně pustiť chtěla, řkonc: „Tobě tu
líml“ Přijdouc k druhé, opět se tváří, že jí prsten
v dlaně pouští, a praví: „Tobě dámí“ Jdouc ke třetí,
rovněžtak činípravíc: „Tobě prsten!“ Čtvrté prsten
dávajíc, mluví: „Tobě dlaňl“ Takto mlnvícpokračuje,
až všecky děvčata pořídí, při čemž některé skutečně
prsten mezi dlaně pustí. Krom děvčat těch jsou ještě
dvě hadačky, kteréž ten čas po straně stojí, až se
všecko uspořádá. Potom jedna z nich přijdonc postaví
se naproti děvčatům, načež ta, co prsten rozdávala, ře
kne: „Hádej, hádej, hadačkol“ Hadačkaodvětí:
„Já bych ráda hádala, zlatý prsten dostala,
za harasem, za“tarasem, ruče zlatý prsten
daj sem!“ — Včil otevře dlaně toho děvčete, na něž
hádá, že má prsten. Uhodlali, sedne na místo její, a
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ona se místo ní hadačkou stane; neuhodneli, musí ode
jít. Načež přijde hadačka druhé, a tak se mluví a ve
hře pokračuje, pokud libo.

5. Hra na ptáky.

Několik dítek posadí se do řady, a jedno z nich,
ptáčníkem nazvané, každému pošepta do ucha jméno
nějakého ptaka. Zatím jest v jednom koutě světnice
chlapec, jenž anděla, a v druhém koutě jiný, jenž
ďábla představuje. Když všem jméno nějakého ptaka
pošeptano, přijde chlapec anděl a praví: „Cín, cini“ —
Ptáčník: „Kdo to ?“ — Anděl: „Anděll“ -— Ptáčník:
„Co chtěl?“ — Anděl: „Barvyl“ — Ptáčník: „Jaké?“ —
Anděl: „Máteli tu pěnkavu?“ — Uhodnnlli, t. j. mali
skutečně některé dítko jméno pěnkavy, dítě to hned
povstane, a anděl si je dovede do nebe, totiž do svého
kouta; pakli neuhodl anděl, musí odejít s nepořízenou,
a místo něho přiknlha ďábel a praví: „Bam, baml“ —
Ptáčník: „Kdo to?“ — Babel *): „Babell“ — Ptáčník:
„Co chtěl?“ — Babel: „Barvyl“ — Ptáčník: Jaké?“ ——
Babel: „Máteli to nám?“ — Jestli uhodl chlapce vranou
jmenovaného, vezme jej s sebou do svého kouta; ne
uhodlli, musí odejít s nepořízenou, & zas přijde anděl;
který když odejde, přijde babel, a tak se potud střídají,
až všecky dítky mající jména ptáků uhodnou a poberou.
Potom teprv, líbíli se jim, poznovu hru začnou.

*) Dítě, majíc jméno ďábla v ošklivosti, říká. mistoďábel —babel.
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6. Hra na čertovu bání.

Chlapci položí čepici na zem a kolem ní skáčí, za
ruce se chytajíce. Dotkneli se jí některý z nich ve
skoku nohou, musí odejít na stranu, a ostatní dotud
skákají, až jenom dva ostanou. Tito dva jdou stranou
a dají si potají jména. Jeden se jmenuje andělem a druhý
ďáblem. Potom se vrátí a postaví se po růzuu, a hned
k nim ostatní chlapci se sběhnou. Ti, co se postaví ko
lem anděla, slují anděly, & kteří přistoupí k ďáblovi, od
něho název berou po čas hry. Potom se andělově roz—
stoupl ve dvě řady a ukrontí si šátky v pešky*). Dá
blové pak mezi nimi musejí druh za druhem pětkrát nebo
vícekrát zhůru dolů pobíhati, při čemž jich andělové pe
šky svými po zádech bijí.

7. Hra na ťapku.

Čítáním se rozhoduje, kdo má býti tapkačem
čili tapkou. Všickni odběhnou toho, na nějž byl los
padl, a v obmezené vzdálenosti se mu opatrně vyhýbají.
'Í'apka však se všemožně vynasnažuje, aby některého ze
spoluhráčů ťapnouť**) mohl. Povedeli se mu to, za—
volá ho jménem, aby všickni hráči věděli, kdo má íapk u,
načež se jemu dotud vyhýbají, dokud ji některému ze
spoluhráčů nevrátí. Na ten způsob pokračuje se ve hře
do vůle hráčů.

*) Pešek jest šátek skroucený na způsob býkovce čili
t a.t a r u.

**) Tapnouti t. j. ruku na někoho vložiti, tknouti se
někoho, tepnouti někoho, otud tapka a ťapkač.



343

8. Hra na zámek.

Ten, na nějž los padl, vystoupne si na statě dřevo
aneb na nějaké jiné povýšené místo. Spoluhráči přibí
hají z předu i ze zadu, v pravo i v levo, a vyskakují
na to místo, na němž ou stojí; anebo, nemožnoli vysko
čiti, aspoň na to místo nohy kladou volajíce: „Tut
jsem tina zamku— uder mne kyjankúl“ Ten,
co na zvýšeném místě stojí, snaží se, některého z hráčů
rukou nebo peškem tapnouti. Poštěstíli se mu to, ta
pnutý musí vystoupiti na jeho místo, a on jde mezi
ostatní hráče, a tak se do vůle ve hře pokračuje. Ke
hře této potřebí jest veliké obratnosti.

9. Hra na Korytánka.

Několik dítek se na zem posadí, a jeden nebo je
dna chodí okolo nich a zpívá:

Poskoč, poskoč, Korytánku,
řojď za námi, markytánku *),
Málo nas, malo nás,
Pojď, Vašíčku *f), mezi nás!

Načež dítě jmenované vstane, jde za ním, a zas tak oba
dva zpívají ga zase jiného z chlapců sedících volají. Tak

*) Děvčata zpívají: „Poskoč, poskoč, Korytanko,
Pojď, za námi markytanko.“

**) Tu se volá některý z chlapců neb děvčat sedících tak,
aby' vyšlo jméno trojslabičné: „Karlíčku, Františku, Honzíku,
Jozífku (Pepíčku), Kačeuko, Liduško, Petruško, Voršilko atd.,
jak se děti jmenují. Též příjmenem mohou se děti volati.
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se pokračuje, až všickni na zemi sedící jsou vyvolání.
Potom se všickni chytí za ruce „&točíce se do kola,
Zpívají:

„Kolo, kolo mlýnské,
Stojí za tři rýnské,
Kolo se nám zatočilo —
Zatočilo — čáp !

Při slově čáp zase všickni na zem sednou, a jeli
libo, zase na způsob vypsaný hra se opakuje.

I0. Hra na žalobnika.

Kolik hráčů, tolik cedulek; avšak jenom pět z nich
jest popsaných. Na 1. psáno jest fojt; na 2. desá
tník; na 3. soused; na 4. žalobník; na 5. zlo
děj. Hráči sobě cedulky táhnou, potají se na ně podí—
vají, ale jenom fojt a desátník své důstojenství ohlásí.
Fojt zasedne na stolici, a desátník s peškem (skrouce
ným šátkem) stojí vedle něho. Načež předstoupí žalob
ník před fojta a praví: „Pane fojte, přišel jsem
k vám na žalobul“ _—Fojt: „Na jakou?“ —
Žalobník:„Vaši lidé mi ukradli zlatou krávul“
_Fojt: „Zač ta kráva stojí?“ -—Žalobník:„Za
sto zlatých! — Fojt: „Můžeteli vy to na mého
poddaného dokázat?“ _ Žalobník:„Mohul“ _
Fojt: „Ukažte mi ho!“ — Žalobník ukáže na toho
spoluhráče, o kterém hádá, že má cedulku se zlodějem.
Ukázaný nebo jmenovaný hráč vystoupí a ukáže fojtovi
svou cedulku. Jestli žalobník uhodl, káže fojt desátní—
kovi, aby zlodějovi peškem dal jistý počet ran. Jestli
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žalobník neubodl, rozkáže fojt desátníkovi, aby žalob
níkovi jistý počet ran dal za potípanou*). Pak
se cedulky zase dají do čepice, a znova se táhne i
pokračuj e.

II. Hra na blechu.

Chlapci udělají si podlouhlý důlek, přes který na
příč položí se blecha, t. j. kolík as na píď dlouhý a
na obou koncích ve hrot přiřezaný. Hůlkou se blecha
odhodí. To činí chlapec za chlapcem, co ke hře náležejí.
Který blechu nejdál odhodí z důlku hůlkou, ten potom
započne hru; ostatní chytají a to způsobem tímto: Hráč
položí si blechu přes důlek a odhodí ji hůlkou v tu
stranu, kde ostatní hráči čekají, a hned na místo odho

.zené blechy položí svou hůlku na příč přes důlek. Kdo
z chlapců blechu zachytil, hodí ji z toho místa, kde ji
chytil nebo ze země zdvihl, k důlku na hůlku polože
nou; dotkneli se blecha hůlky, hráč musí jít dolů chy
tat, a ten, co blechou udeřil do hůlky, jde hrát Opět tím
způsobem. Nedotkneli se blecha hozená hůlky přes důlek
položené, hráč klepá po třikrát na jeden konec blechy
a jak tato vyskočí, hledí ji v letu lepnouti, aby daleko
odlítla. Když ji tak třikrát klepl a ve výskoku odrazil,
změří se její vzdálenost podle hůlky. Před početím hry
totiž vyjedná se, na kolik hůlek budou bráti; na 40,
60, 100, 200, 500 atd. Hráč tak dlouho po sobě lepá,

*) Za potípanou t. j. za nařknutí.Potípati vlastně
tolik co pokáletí, pošpiniti, u Rožnova vůbec nařknouti '
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až některý blechn chytne. Tak se pokračuje, až někdo
nmlnvený počet hůlek, 40 nebo třebas i 500 dohromady
uděla. Kdo to dovedl, odhodí blechn z důlkn hůlkou co
nejdál může a ostatní hráči druh za druhem mnel až
k bleše na jedné noze doskakať a ji o jedné noze do—
néati. Kolikrát si odpočine nebo kolikrát přestonpne na
druhou nohu, tolik ran peěkem dostane od hráče.



Beneš Method Kulda.

Beneš Method Kulda, sídelní kanovník král. kapi
toly Vyšehradské, narodil se dne 16. března 1820 v Ivan
čicích na Moravě. Jeho otec Václav, zámožnějšímě
šťan, a matka Magdalena svědomitě pečovali o řádné
vychování domácí a o bedlivě navštěvování školy místní,
kteráž toho času byla na velikou škodu mládeže ně
mecká, tak že i náboženství v druhém a v třetím oddě
lení svém jazykem cizím vpěchovalo se žákům, ba i
v kostele při mši svaté školní dítky zpívati musely písně
německé, ač jim nerozuměly.

Na štěstí na konci roku 1831 přišel do Ivančic za
mladšího kaplana Tomáš Procházka, přítel a do
té doby spolukaplanFrantiška Snšila v Olbramo
vicích. Kněz Tomáš Procházka poznav brzy záhub
nost němčiny v národní škole města ryze českého, s po
volením, ha z nařízení biskupa Brněnského, Antonína
Gindla, počal vyučovati náboženství a evangeliím ja
zykem mateřským, a krom toho dával sobě od žáků
svých každého téhodne psáti úlohu jazykem českým, totiž
obsah kázání, jež byl v kostele činil; úlohy ty bedlivě
opravoval a uschovával, aby je žákům ze školy vystu
pujícím vázané dáti mohl do života dalšího. Týž rodák
a největší dobrodinecIvančický, Tomáš Procházka,
vyučovalschopné žáky předmětůmtehdejší třetí třídy,
a později i tříd gymnasiálních, a dával je v Brně ve
řejně zkoušeti. Kulda byl hned mezi prvními žáky jeho
a jemu děkuje hlavně za to, že záhy přilnul ku snahám
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náboženským a že zahořelláskou k vlasti, láskou
to, již slovem, pérem a činem nepřestal osvědčovati nikdy.
Za doby letní chodíval se svým učitelem knězem To
máš em do lesa na poloviční cestu k Olbramoviclm, kdežto
každého téhodne Tomáš Procházka scházlvalse na
dvě na tři hodiny se Sušilem, kaplanem Olbramovickým,
s nlmžto se tou měrou Kulda již co chlapec seznámil.
Procházka učil soukromě své žáky a napotomní stu
denty o prázdninách kolem sebe shromažďované mluvnici
české, polské a francouzské, dějinám města Ivančického
a dějinám vlasti, hudbě i zpěvu. O prázdninách zařizo
val ušlechtilé studentské zkoušky v deklamacích, v hudbě
a zpěvu, při nichžto i Kulda činným byl.

Roku 1833 nebyv pro veliký nával žáků při počtu
pro každou třídu obmezeném přijat na gymnasium Br
něnské, odebral se Kulda do Jihlavy, kdežto celé
gymnasium prošel, jsa k přednějším žákům počítán. Hned
v první latinské škole poznal neprospěšnost vyučováni
jazykem německým a prospěšnost vyučování jazykem
mateřským. První dvě úlohy byly německé, a Kulda,
ač byl v národní (?) škole německé (!) premiantem,
oběmaúlohamidobyl soběmísta nejposlednějšlho!
Třetí úloha byla již latinská; a- tu byl Kulda prvním,
a zůstal prvním po celý rok, poněvadž Tomáš Pro
cházka latině byl jej vyučoval jazykem mateřským.

Ve školách Jihlavských ovšem neslyšel Kulda od
professorů ani slova českého; jenom katecheta, P. An
selm Serchen, premonstrát Strahovský, mimo školu
mluvíval se žáky svými jazykem českým, z čehož jim
byla radost ajemu úcta a láska veliká. Již té doby do
pisoval sobě Kulda se studenty národovci na gymnasiu
Brněnském,jmenovitě s Karlem Šmídkem, nynějším
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professorem gymnasijuím v Brně a slovutným spisovate
lem českým, o dva roky starším. Předmětem dcpisův
těchbylo Slovanstvo k novému životu se pro
bouzející.

Otec Benešův, Václav Kulda, přiučivse ve
světě němčině, sdílel ještě heslo na Moravě tenkrat
obecné: „S řečí českou nedojdeš daleko,“ a
tudíž, když jeho syn přišel domů na první prázdniny,
byla po radostném uvítání a po nahlednutí do výtečného
vysvědčení jeho první slova: „Synu, o jednu věc tě ža
dam; nemluv doma nikdy moravsky, ale jen německy,
aby sestry obě zdokonalily se v němčině.“ Beneš však
bez rozpaků odpověděl: „Milý otče, co chcete, žádejte
a poručte: všecko milerad učiním; ale německy mluviti
nebudu ani slova již proto, že milovaná matka ani slovu
německému nerozumí, a potom také proto, že jest han
bou v rodině jazyka cizího užívati a za vlastní jazyk
svůj takořka styděti se.“ Odpověď ta nebyla sice otci
mila, ale nikdy více nenutil syna svého do němčiny, jen
že ouzkostlivě pohlížel na nový směr, jejž znamenal u
něho a u soudruhů studentů; a naslouchav jedenkrate
jeho nadšeným slovům o Slovanstvu, pravil: „Mně
se všecko zdá, že tě to slovanství ještě přivede na Spil
berk.“ Byloť mu známo, že na Špilberku v Brně vězněni
byli provinilci političtí, karbonáři Italiani, a národovství
naše podobalo se v jeho očích záměrům jejich. Na obavu
otcovu vzpomněl sobě Kulda vícekráte, jmenovitě r.
1869, kdy pro brošurkn Církev a společnost se
svým přítelem dr. Janem Bílým po dva dny před
c. kr. zemským soudem trestním stál.

Ve štolách humanitních, v poesii a rhetorice,
jak tehdáž říkano, měl za professora výtečného a
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šlechetného Karla Enka von der Burg, jenž
v úřadu svém na vrcholu doby stoje, tu osudnou vadu
měl, že nepřízeň k jazyku českému až k nespravedlnosti
sáhající najevo dával, při každém neněmeckém přízvuku
svých českých žáků volaje buď: „Sacre nom du Dion,“
nebo: „In zehntauseud Teufelsnamenl Schon wieder der
verfluchte bóhmischeAccent!“ Enk von der Burg,
který se stal r. 1848 gymnasiálním školním radou, posud
ve Vídni žije na odpočinku. Obětavost jeho ale byla při
kladná. Půjčovalt žákům knihy z knihovny své, vyučoval
je též ve čtvrtek a v neděli ve vlastním bytu italštině
a frančině zdarma, a musili se co předmětu mimořádnému
učiti i dějinám literatury — ovšem jen literatury něme—
cké. — Dějinám starého věku učil se Kulda z knihy
Františka J. Smetany „Obraz starého světa,
v Praze 1834“ a odříkávalEnkovi Smetanu
ovšem po německu. K otázce professorově, kteréh o
autora byl četl, s hrdostí jinošskou odvětil: „Našeho
českého autora Smetanul“ Enk přesto se po
chvalně vyslovil o tom, co Kulda byl odříkal.

R. 1839 přešel Ku lda na filosofická studia v Brn ě,
kdežto docházel k professorovi Františku Snšilovi a
k professorovisvému Matou'ši Klácelovi.

R. 1841 vstoupil do bohosloveckého semináře Br
něnského, kdežto za těch roků nastával čilý život smě
rem národním i církevním. V ústavu tom pů
sobením professora S ušila ustálil se v záměru život
ním, již v Ivančicích důvěrným obcováním s Tomášem
Procházkou pochOpeném.Tam seznámil se s profes
sorem českého jazyka Aloisiem Václavem Šem
berou, s archivářemzemskýmAntonínem Bočkem
(1-1847), s učenýmpiaristouDominikem Kynským,
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guberniálním translatorem (1- 1848), s ředitelem hlavní
školy O. Vincenciem Žákem (1- 1867). Ve spolku
se spolualumny: hrabětem Sylvou Taroucou, Bílým, Šmíd
kem, Fáborským a jinými. účastnil se nedělních zábav
deklamatorních a hudebních, které ob čas do večeřadla
seminářskěho svolávaly všecky alumny, představené, pro
fessory a ostatní vlastence Brněnské, až pak v nich po
licie shledala nebezpečný prý ruch panslavistický (l) a
zakázala je! Kulda byl v semináři knihovníkem sou
kromé české knihovny bohoslovcův, jížto výtečný biskup
Gindl býval přítelem a podporovatelem a z nížto knihy
půjčovaly se také kněžím v duchovní správě se naléza
jícím a čtenářům v městě Brně každým rokem se mno
žícím. Byl však posledním knihovníkem českým v se—
mináři Brněnském: nebot jemu odejmuty byly předsta
venými klíče od skříní v chodbě hořejší postavených, a
knihy dány jsou do knihovny seminářské.

Co seminarista psal Kulda první příležitostné bá
sně, písně a články do časopisův.

Byv dne 6. srpna 1845 biskupem Antonínem
hrabětem ze Schaaffgotscheů na kněžstvívy
svěcen, stal se po sobě kaplanem v Židlochovicích,
v Lodenici a v Hobzí. Na osaděŽídlochovické
v neděli po křesťanském cvičení ve školách venkovských
čítával až do večera hospodářům a hospodyním o polním
&domácím hospodářství a půjčoval knihy čtenářům, jichžto
počet zrůstal každým měsícem. Čtení náboženských, ná
učných a zábavných kněh osvědčovalo brzy užitečnost
svou; jmenovitěv Žídlochovicích pod samou farou
bydlící sousedka přišla Kuldovi s radostivým pláčem
poděkovat za to, že její muž zedník upoutal se čtením
k domácnosti a k rodině tak, že navždy přestal navště
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vovati krčmy a karbany.— V Lodenici přežilKulda
pověstný rok 1848. Tam založil s učitelem knihovnu pro
dvě vesnice německé a do dvou vesnic českých, do Je
zeřan a Maršovic, půjčoval knihy a noviny své, mimo
Hlas, časopis v Brně vydávaný, jenž v 11 výtiscích
odbíral se v malých těch dědinach. Co kaplan Lode
nický roku 1848 šťastněpřestal vyšetřování zave
deně s ním z nařízení c. k. gubernia pro zmařené volby
poslancena sněm Frankfurtský (i) za obvodKrum
lovský.—Když dlel v Hobzí, opověděnajest Morav
ským Novinam zaredakceMatouše Klácela pro
Kuldovy ovšem anonymní dopisy c. k. hejtmanstvím
obžaloba, která. však neuskutečnila se, když se c. k. úřad
novými doklady o pravdivosti dopisův uveřejněnými usvěd
čen viděl.

Z Hobzí, kamž přesazen byl proto, aby vzdálen
jsa od Brna, prý vystřízlivěl z přílišné horlivosti vlaste
necké, již po devíti měsících dne 17. října 1850 po
volán byl Kulda svým přítelem, Bedřichem hra
bětem Sylvou Taroucou, za duchovníhosprávcea
katechetu do ochranovny pro mládež mravně zanedbanou
v Brně, v kterémžto úřadě setrval až do 13. března
1859. Za těch roků působil co jednatel Katolické
jednoty slovanského jazyka pro celou Mo
ravu, a co jednatel Dědictví sv. Cyrilla a Me
thodia. Důležitost jednoty katolické, mající 80 ňlialních
jednot v zemi, za let 1850—1860, kdy jinorodýchmá
rodních spolků nebylo, osvědčila se výborným ovocem
svýmv národě.— V nedělní škole pro řemesl
níky jednoton katolickou v Brně zařízené a vydržované
vyučoval Kulda zeměpisu, maje mezi posluchači svými
nejen učenníky a tovaryše, nýbrž i mladé mistry české. ——
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Prázdniny roku 1853 a 1854 ztrávil Kulda v Rož—
nově, kdežto z úst lidu Valašského sebral národní po—
hádky, pověsti, pověry a obyčeje později tiskem vydané,
platě vypravovatelům chudobným dvojnásobnou mzdu
denní. Jedny prázdniny byl tam se Sušilem a hra
bětem Taroucou, jenž přecházeje ze světnice do
světnice lidem naplněné, pravil, že tam jest národní
fabrika, an tu národní písně, tam pohádky zpívaly,
vypravovaly a zapisovaly se.

Dne 13. března 1859 stal se Kulda farářem na
Chlumu v Čechách, v okresu Sedlčanskem kraje Tá
borského. Výbor Dědictví sv. Cyrilla a Methodia vyzna
menal jej při odchodu z Moravy do Čech básní S Bo
hem, z péra svého člena Jana Soukopa. Na Chlumu
Kulda netoliko půjčoval knihy ze značné knihovny své,
ale také hned prvním rokem založil knihovnu farní,
kteráž doposud úlohu svou koná. Kardinál a arcibiskup
Pražský,Bedřich kníže Schwarzenberg, jmeno
val jej dne 3. dubna 1860 vikariátním tajemníkem, dne
5. září 1860 knížecím arcibiskupským vikářem a okresním
dozorcem nad školami v Sedlčansku, dne 9.1istop. 1864
titulárním konsistorním radou a dne 23. března 1869
osobním děkanem. Roku 1861 byl Kulda k návrhu
důvěrníkův národa českého zvolen za poslance na
sněm český za okresy Sedlčanský a Votický
proti velkostatkáři v krajině té váženému ale o své
újmě kandidujícímu. Rozhodnou u věci té byla řeč,
k nížto sobě Kulda dopomohl před samou volbou. Když
byla komise volební sestavena, žádal, aby mu co voliči
a kandidátu bylo dovoleno k voličům shromážděným
promluviti. Vládní komisař nechtěl žádnou řeč při
pustiti, ježto prý zákon o tom nečiní zmínku; ale Kuld a

Kulda. n. 23
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odvětil: „Náhled ten nemá tedy zákon pro sebe; já ho
nemám proti sobě, ale mám pro sebe obyčej panující
ve všech zemích konstitučních, a proto mluviti budu.“
Mluvil pak již bez překážky a značnou většinou byl zvo
len. Tenkrát ještě náš lid český nebyl tak obratný a
disciplinovaný ve volbách jako nyní; a tudíž nebylo
divu, že nejeden volič neznaje ani kandidáta ani úkol
jeho, v nemalých byl nesnázích. I stal se výjev dosti
význačný. Vážný kmet stříbrovlasý maje odevzdati svůj
hlas, byl na rozpacích, jak a co; když pak předseda vo
lební komise přívětivě přimlouval jemu, aby bez ostychu
volil dle svědomí svého, koho chce, učinil stařec s okem
zaroseným a hlasem chvějícím se tuto výpověď: „Církev nás
ještě nikdy neoklamala; proto volím faráře Chlumského
Kuldnl“ — Tento napotom ovšem na sněmu vždy věrně
stál po boku našincům hájícím práva národa českého.
Pro churavost však vzdal se Kulda již roku 1863 man
dátu svého.

Za doby farařování svého na Chlumu působil Kulda
také co člen výboru obecního a dvakráte zvolen jest
za člena výboru okresního zastupitelstva Sedlčanskeho.

Jeho činnost na půdě církevní a vlastenecké došla
veřejného uznání roku 1870, kdy slavil abrahamoviny
své. Morava mu dala skvostné album s přiměřenou básní
a se 100 podobiznami; duchovenstvo vikariátu Sedlčan
ského vyznamenalo jej adressou tištěnou, zlatým prste
nemastříbrnontabatěrkou;učitelstvo obvodu Sedl
čanského, přátelé Pražští a bohoslovci se
mináře Pražského pozdravili jej zvláštnímiozdob
nýmiadressami a bohoslovciOlomoučtí & Brněnští
telegramy.

R, 1863 byl zvolen od Sedlčanského pěveckého
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spolku Záboje za protektora; .dne 15. srpna 1870 od
obce Nálžovické, dne 20._listop. 1870 od obce Ra
dické za čestného občana a dne 22. března 1871 od
Budče Povltavské v Sedlčanech za čestného člena.

Dne 20. září 1870 zvolila jej nejstarší královská
kapitola Vyšehradskáu Prahy za sídelního kanov
níka při kolegiátním chrámu sv. Petra a Pavla, kdežto
na den sv. Václava byv infulován a installován, zastává
úřad nedělního kazatele ranního. V měsíci březnu 1871
za ministerstva Hohenwartova jmenován byl členem po
radní komise pro opravu zákonů školských. Dne 26. čer
vence 1871 byl při odhalení pomníku prvního své doby
MoravanuFrantiška Sušila na hřbitověBrněnském
slavnostním řečníkem; řeč ta vytištěna byla v několika
časopisecha v Posvátné kazatelně.

Kulda jest členem četných vědeckých a dobročin
ných spolků a jednot v Čechách i na Moravě a věnuje
doposud své síly slovem i pérem svému národu i svému
kněžskému povolání. Od roku 1872 jest členem družstva
Čecha i Tiskárny Cyrillo-Methoděj ské vPraze.

Mimo články a dopisy v rozličných novinách a ča
sopisech od roku 1845 až do nynějška jsou od Kuldy
tiskem vydány následovní větší spisy: Ko řaleční mor,
v Brně 1846; Krásné večery, 1852; tři svazky
Nedělních a svátečních kázaní, v Brně1852;
Písně a básně pro katolické národní školy,
1856; První svatá zpověď, svaté přijímání,
svatá svátost biřmování, v Brně, 1858; Po
hádky a pověsti národní z okolí Rožnov
ského na Moravě, v Brně1854; Sedmistiletá
slavnost poutního místa Marie Celly, v Brně
1857; pětsvazkůHorlivého a veselého budíčka

23*
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v rodinách křesťanských, v Brně1856, 1857 a
1858; devět ročníků kalendáře Moravana uveřejňo
vaného dědictvím sv. Cyrilla a Methodia v Brně, 1852——
1860; čtvero svazků Zpráv o všeobecných sje
zdech jednoty katolické na Moravě 1851—
1854; Svátost biřmování, v Praze 1867; Živo—
topis kněze Tomáše Procházky, v Brně1863;
„Svadba v národě českoslovanském,“ druhé
vydání v Olomouci, 1866; Posvátná kazatevlna, do—
posud 11 ročníků, v Olomouci 1864—1874; Skola a
Církev, v Praze 1868; Manželství, v Praze 1868.
V řadě těchto spisů r. 1868 vydal Kulda mimo jiné
také Církev a společnost od dr. Jana Bílého
a byl pro to co vydavatel se spisovatelem od c.k. zem—
ského soudu v Praze souzen, ale po dvoudenním veřej
ném líčení pře za nevinná prohlášen. Konečně vydány
jsouodněho:Národní pověry a obyčeje v okolí
Rožnovském na Moravě, v Časopisu Matice Mo
ravské 1870—1871; Radosti.a žalosti papeže
Pia IX., Ceským spolkem tiskovým v Praze 1871; 6. a 7.
ročník kalendářePoutníka a 2. i 3. ročník Svato
Václavského kalendáře, -v Praze 1874—5, ná
kladem tiskárny Cyrillc-Methodějské, a Památka na
900leté jubileum založení prestolu biskup
ského, v Praze 1874, spolkem tiskovým. Jak přehled
těchto prací dokazuje, jest Kulda muž nevšedně činný.

V obcování soukromém poutá Kulda slovanskou
nelíčenou srdečností, ochotností a klidností. V životě
veřejném osvědčuje se však vzornou statečností v hájení
přesvědčení svého. Jeho pak vlastenecké zásluhy jsou
tak četné, že bude povždy s úctou jmenován v počtu
národních buditelů našich. F. Z.

www—MW—
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