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Proslov.
©.

Roku 1854. a 1856. vydal jsem v Brně dva díly
„Pohádek a pověsti národa Českého na Mo—
ravě“ z okolí Rožnovského & Jemnického.
Slíbené pokračování však přerušeno bylo mým od
chodem z Moravy do Čech, ačkoli té doby již po
hotově měl jsem v rukopisech p 0 h ád ky a p o v ěst i
z několika okolí Moravských.

Roku -1874. a 1875. p o druhé vydány byly
R0ž n ovs ké národní pohádky a pověsti
knihkupectvímI. L. Kobra v Praze v „Národní
bib l i o té ďe“, kteráž podává „výbor prací čelnějších
spisovatelů českoslovanskýclr“ K tomu druhému vy
dáni přidaljsem „Národní p ověsti a obyčej e
z okolí Ro žnovského na Moravě.“
' Byv do té chvíle zaměstnáván jinorodými pra

cemi literními, teprve letos mohl jsem pomýšleti na
splnění slibu učiněněho, a tudíž uspořádal jsem ruko
pisy od roku 1854. uložené. Tou měrou vychází

lil



Dil III. „Moravských pohádek a pověsti z okolí
()lešnického, Brněnského, Třebíčského, Vyškovskěho
a Žďárského. Díl IV. pak obsahovati bude „Mo
ravské pohádky a pověsti z okolí Kamenického“,
jimiž dokončím tuto úlohu svou.

Prvýchdvacet pohádekzokoliOlešnického
Modí z péranyníjižv Pánuzesnulého
Jana Pleskáče, slovutněhofaráře a konsistorního
rady v Olešnici na Moravě; ostatní pohádky a po—
věsti mají jména zasylatelů a zasylatelek, pokud
jsem jich shledal na rukopisech, a vypravovatelů
i vypravovatelek, po kterých jsem psal.

Žádosti mé vyhověv, napsal a laskavě zaslal
mi vld. pan Jan Soukop, biskupský a konsistorní
rada a farář v Doubra vici, básník proslulý, o svém
strýci, sběrateli pohádek a pověsti Olešnických, ná
sledující“ poznámky životopisné: 

„Jan Pleskáč narodil se v Třebíči na Mo
ravě 15. května 1797, studoval gymnašium v J ihla v ě,
filosofii a bohosloví v Brně, a vysvěcen byl na kněze
roku 1820. Kaplanovav v Želetavě, Kučerově
a Nětíně podosáhnul roku 1832. lokálky ve Lhotě
u Jimravova, a roku 1834. přijal faru v Olešnici
na Kunštátsku, kde 26. července 1873 naplnil dny
vezdejšího putování.

Ač na školách praněmeckých vychován byl, přece
jiskra lásky k národu v šlechetném srdci jeho doutna



jící vyšlehla za věků dospělých v plamen jasný.
Když roku 1848. v Brně „Ústřední jednota
katolická se založila, zřídil také farář Ple skáč
filialní jednotu v Ole šnici, kteráž na 200 hlav čí
tala, & kterouž ponejvíce sám přednáškami svými
oživoval, a jako řečník při všeobecných sjezdech
„Jednoty katolické“ roku 1852., 1853.a 1854.
v Brn ě zastupoval. Oceniv myšlénku Cyrillo
Metho děj skou vštěpoval ji svěřencům svým tak
úspěšně, že roku 1863. vypravil poutnický průvod
z Olešnice na Velehrad jejž,jsajiž šesta šede
sátník, nadšeností mladickou osobně a ponejvíce
pěšky doprovázel.

Jsa mužem velikého nadání avzdělání psával

ličnýclí casopisů napředněmeckých.Později nadolé
bání mé, sestřcnce svého, ktel eho na své útlaty stu
do ta'-LáLmlloživ přílišnou ostýchavosť, jal se psáti

če$ (Hmilgyj'ěžrsopiseckéa povídky poučné na záklacě k estanském;na př.: „Náboženství blaží
rodiny,“ padesát čtyři archy psané; „Stude nt
\! kazajce“ ; „Kostelíček“, dle pověsti o koste
líčku nad městem Třebíči; „Zk u š e ný B oh u sla v“ ;
„D0brovolník“ ; pak politický spis: „Pap ež
a kongre s.“

Když roku 1859. v Olešnici zřídilo se ochot—
nické divadlo, pokusil se také v básnictví drama—
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tickém, jednak aby zamezil provozování kusů kluz
kých, jednak aby ukázal, kterak i divadlo může býti
školou mravného ušlechtění. Sepsal zdařilé veselohry:
„Zklamaný ženich“, pak „Srdce a hrb“, které
se v Olešnici s úspěchem provozovaly. Jiné své
historické kusy: „Oldřich a Božena“ a „Pád
říše Velkomoravské“ z velké části vypracoval,
ale bohužel pro slabost zraku již nedokončil.

Také v politickém životě rozvinoval rozhodnou
činnost ve prospěch národa svého, zvláště při důle
žitých volbách na sněm Moravský, tak že hlavně
jeho autoritou katolíci i evandělíci na horách nad
kunštátských podali opět a opět křeslo poslanecké
jakožto zástupci hejtmanství Boskovického na slovo
branému Dru. Prážákovi, nyní ministru.

Nezadávaje v nejmenším zásadám katolickým,
vezdy k jinověrcům ve farnosti obývajícím s nelíčenou
laskavostí se měl, nikoho osobně neurážeje, ba na
Opak o zachování křesťanské lásky všude se zasa
zuje. Jemu jako knězi bylo vždy heslem: „Amicus
personae, inímicus rei.“ Proto také požíval
všeobecné úcty, tak že jej nejpřednější měšťané kato
líci i evangelíci střídavě na místo posvátného miru nesli
za nesmírného účastenství okolí dalekého. Památka
jeho horlivosti kněžské i vlastenecké žije podnes.“

Jan Soukop.



|. Jan od Boha.

V jedné dědiněbývali lidé již hodně obstárni
a živili se počestně v bázni Boží. Jen jedno jich
trápilo a ztrpčovalo jim život; neměli žádných dětí,
kterým by mohli chaloupečku a zahospodařený sta
teček po sobě zůstaviť; proto se každý den nábožně
modlívali k Pánu Bohu, aby se nad nimi slitoval a
nějaké dítě jim popřál. Dlouho-sewmodliši nadarmo,
a již počínali pochybovat o všemohomzmsn Boží;
přece ale muž šel ještě jednou do kostela a žena
zarmoucená seděla u kamen, a také se nábožně
modlila. Tu vstoupil stařeček se šedivými vlasy do
Jízby, dal pozdravení, a když viděl ženu smutnou,
ptal se jí: „Tetičko, co je vám ?“

„Oh, co se ptáte, však mně bez toho nepomů—
žete,“ odpověděla mrzutě žena. — „Kdož ví, nep o
můžu-li vám, když mi povíte, co je vám,“ řekl
laskavě stařeček. Tu si dodala smělosti a vykládala
11111,co ji a muže nejvíce hněte. Stařeček se usmál
& pravil: „Jděte zítra ráno do kostela, a modlete
se tam před Pánem Bohem; a když za rok zase
přijdu, budete mít chlapečka.“ Když to řekl, ztratil
se. a nebylo vidět, kady odešel.

Žena nemohla ani rána dočkat, a zdálo se jí,
že kostelník zaspal; nemohla tak dlouho doma vy—
držet, až se zvonilo na mši svatou; spěchala spíše ;,
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a když konečně zdlouhavý krokem kostelník přišel
a kostel odemknul, ned am byla první, klekla a
pobožně se modlila. a rok se jim chlapeček narodil
krásný, a nesli ho ke křtu. Když přicházeli ke ko
stelu, potkali stařečka, který jim řekl: „Nechtěli
byste mne za kmotra ?“ — Když k tomu otec svolil,
vzal děťátko na ruky a na jeho prosbu dal mu ve
lebný pán jméno „J an od Boha.“

Po křtu svatém donesli dítě domů, a stařeček
šel s nimi. Jak vkročil do jizby, hned ho matka po—
znala a měla velikou radost, když slyšela, že stál
její synáčku za kmotra. Zatím odešla baba, a
km 0 ch áčci byli sami. Tu nový kmocháček pro—
mluVil: „Dobň'didá' je zvyk, že km otři dětem při
křtu svatém všelijaké vázané davaji; já nemám peněz.
přece ale Janíčkovi dam něco na památku, aby
věděl, že sa m Pan B ů h mu byl za kmotra“ Když
rodiče tu řeč uslyšeli, velice lekli se a padli na ko—
lena. Pán Bůh ale pokynul a hned tu stál anděl.
krásný mládenec bílý jak mléko a červený jak růže;
čtvero křídel se mu svítilo jak zlato a v ruce mě
m a l ý 2am eč e k. Tento zámeček P a n Bůh anje
lovi z ruky vzal, obrátil se ke kmocháčkům a pravil:
„Nebojte se; vystavte malou konírnu a tímto zame—
čkem ji zamkněte. Neodmykejteji, až bude Janovi
24 let.“ Potom jim dal z ámeček a zmizel; jenom
jakási líbezná. vůně zůstala po něm. Otec vystavěl
konírnu, zámečkem zamknul a klíč do truhly schoval,
aby ho nemohl žádný najít. Pak si umínil J aníčka
dobře vychovavat, aby z něho měl kmocháček radost.

Jan i'č e k r ů st 1,'byl pobožný, poslušný a rád
se učil. Nechali ho tedy chodit do škol, kde jim a
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pánům učitelům velikou radost dělal. Rodiče se tě
šili, že z něho bude kněz.

Když dorůstal, často obcházel okolo zamknutého
chléva, netroufal si ale zeptati se, proč je vždycky
uzamknut; až když byl dvacet let stár, dodal si
zmužilosti a ptal se tatíčka: „Tatíčku, co je v té
konírně, že je vždycky zavřena? Proč ji nikdy ne
otevřete ?“ ——Ote c odpověděl: „Co v té konírně.
je, sám nevím; otevřít ji však nemohu a nesmím až
za čtyři léta.“ ——J an si dal říci a netrpělivě čekal.
až přejde čas od otce ustanovený. Zatím však se
učil, umínil si ale, že nebude knězem. Když uply
nuly čtyři roky, pln netrpělivosti spěchal domů a
pravil: „Otče, je mně již 24 let; proto vás prosím
naposledy, byste mi ukázali místo, které viděti musím;
neukážete-li mi je, věřte mi, že umru !“ — Té řeči
se otec ulekl, a proto řekl: „Měl bys' nam umříť a
tak nám hroznou žalosť spůsobiť. raději ti ukáží, co
na tom zamknutém místě jest.“ Vzal schovaný klíček.
zamek zavrznul, a J a n pln podivení uhlédnul v otevřené
konírně krásného osedlaného koně, zkterého velikou
radosť měl. I počal ho hladit a ohledávat, a když
dal pod sedlo ruku, vytáhnul cedulič ku zlatem
napsanou, kterou rozvinul a četl: „J en e 0 d B oh a,
na koníčka se dni a jeď, kam on pojede.“
Když tu ceduličku přečtl, pln radosti běžel k rodičům
a oznámil jim. že míní odjet do světa širého. Rodiče
mu zbraňovali, a zvláště matka, když viděla. že
Jan nechce knězem být, dala se do velikého
pláče a všelijaké výčitky mu dělala. Ale bylo všecko
nadarmo. Jan si umínil odjet, a nechtěl od svého
upustit. CO měli ubozí rodiče dělat, bylo jim syna—
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líto. a proto mu konečně dovolili, aby si'směl vyjet.
J an se lozlouěil se svými milými rodiči, vyšvihnul
se na kong a ujížděl nevěda kam. .

Dlouho jel, až přijel do velikých hustých a.
tmavých h01. Den a noc již v nich jel & v noci ne—
viděl ani pled sebou ani za sebou. Konečně plij'el
na dvě cesty. Nebyl by ani věděl, že jsou dvě, kdyby
se mu nebylo na jedné cosi zasvítilo. Když uviděl
světlo, pomyslil si: „V tu stranu . musím jet; tam
musi byt nějaký zámek nebo nějaká chaloupka“
Bodl koně a ku světlému místu uháněl. Přijel tam

uhlédnul klásnou koxunu kteia na zemi ležela.
nyni tak pěkna, že se svítila jako nějaká lampicka„
Slezl s koně a po komně se shýbal. Když j
chtěl zdvihnouť, kůň mu povídal : „J e n e 0 d B 0 h a,
nech korunu ležet; ta ti nadělámnoho
trampot. napomínzim tě ))onejprv.“ ——
Janovi to nedalo pokoje. poněvadž se mu ta ko
runa velice líbila; proto se shýbal po druhé. Ko
níček mu pravil: „J en e 0 d B o 11a, n e c 11 t 11 k o
ru nu ležefl, ta koruna ti nadělá mnoho
trampot; napomínam tě po druhé.“ — Ja
novi to nedalo pokoje, proto že se mu koruna
ještě více líbila; shýbal se pro korunu po třetí. Ko—
níček mu povídal: „Jene od Boha, nech tu ko
runu ležeť; ta koruna ti nadělá mnoho
trampot; napomínám tě po třetí.“ — Jan
nechtěl koníčka uposlechnout. korunu vzal, do ka—
belky strčil a jel dále.

Jel veliký kus cesty. Všudy se ohlédal, zdali
by něco neuhlédnul; mělťjiž veliký hlad. Po dlouhém
čase uhlédnul světlo a když je uhlédnul, hned k němu
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pospíchal. Přijeda na blízko, viděl nádherný
zámek, ve kterém býval král Hrdý. Nesměle slezl
a zrovna šel ke králi; padl na kolena a prosil () ně
jaké obydlí pro sebe a chlév pro koníčka řka:
„Milostivý pane králi, já jsem v těchto horách tuze
zbloudil & nevím, kam se mám obrátit; velice jsem
hladový a sesláblý i s koněm; buďte tedy milostiv
a nedejte mně i s koněm zahynouti“ Pozoroval na
králi, že je smutný; přece však byl dobré mysli a
nad Janem se smiloval; dal mu teplou světnici a
dobré jídlo a koníčkovi vykázal chlév. Janovi se
tam líbilo; proto tam byl den a noc, a když bylo
ráno přede dnem, vstal a šel ke koníčkovi, aby' ho
nakrmil. Král mu ale nedal světla. Vytáhnul z ka
belky korunu. dal ji na hřebíček a tak si svítil.
Služebníci viděli, že má světlo a že mu žádného
nedali. Sli a dívali se děrkou a viděli, že má ko—
runu královny, která seztratilai s královnou,
a že si tou korunou svítí. Běželi bez meškání ke
králi a hned mu tu věc oznámili. Jakmile to uslyšel
král, zapálil se hněvem a pravil služebníkům: „Běžte
hned a toho zloděje mně sem doveďte; to bude jistě
ten loupežník, který mou paní manželku napřed obral
a pak zabil.“ — Služebníci hned běželi k Janovi
a pravili mu, aby šel hned ke králi, že s ním něco důleži
tého mluviti chce. J an netušil nic zlého, proto hned
vstal, korunu schoval do kabelky ake králi se ubíral.
Když k němu přišel, obořil se král na něho: „Lotře,
již tě mám! Před dávným časem se mi ztratila krá
lovna, když šla na procházku; a. od té doby jsem
nevěděl, kde se poděla; nyní vím, žels ji obral
& zabil.“ — J an se té řeči ulekl a počal se vymlou
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vati; ale oněměl, když král z jeho kabelky korunu
vytáhnul &pravil: „Kdes tedy vzal korunu, když o krá
lovně nevíš? Musíš mi ji dovést, sice budeš o krk
menšíl“ Po těch slovech jej propustil.

Jan šel do chléva a hořce plakal, nevěda si
rady. Když to koníček viděl, pohlédnul na něj útrpně
a ptal se: „Jene od Boha. co pláčeš?“ — „Gb,
jak bych neplakal, když mám královnu dovést a nevím.
kde je ?“ — Koníček na to povídá: „Jene od Boha,
třikrát jsem tě uapomínal, aby's nebral korunu, že
ti nadělá mnoho trampot; třikráte ti chci pomoci.
Běž ke. králi a vymiň si týden, abyls mohl jezdit po
horách po procházce. a když ti to nebude chtít do
volit, řekni, že mohou s tebou jít dva služebníci, aby
se nebál, že mu utečeš; a pak ti to dovolí. Když
ti to dovolí, pros, aby ti dal vůz masa, vůz chleba
& vůz vína, a necht to nějaký čas u něho zůstane.“
— J an to tak vyřídil, jak mu koníček naporučil a
od krále všecko obdržel; bylť by kral velice rád
měl královnu u sebe.

Druhého dne ráno vyjel na svém koníčku, a dva
služebníci královští jeli s ním. Služebníci se tázali:
„Kde pojedem ?“ — J an jim odpověděl : „To já sám
nevim; ja musím tam jet, kde můj kůň chce.“ —
Jeli dále. Přijeli ke skále, pod kterou se deset
o b r ů velikými železnými sochory bilo. J an í č e k
strachem trnul; obávalť se, že jej zabijí, jak ho spo—
zorují. Koníček ale pravil: „Jene od Boha, neboj se;
tito obři se proto bijí, poněvadž nemají co jíst; a
bili by se tak dlouho, až by silnější slabšího zabil.
aby ho pak snědli. Zavolej na ně, aby přestali, a
máš-li co od jídla, hoď jim to; budou ti dobří.“ —
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Jan uposlechl, vyprázdnil všecky kapsy, a hodil jim
všecko, co měl pro sebe a pro služebníky královské.
Když to dostali, přestali se obři bíti, a Jan se
vracel jinou cestou do hradu královského.

Když jeli zpátkem, musili vedle řeky, a Jan
pozoroval, že jedna ryba leží na písku a nemůže si
pomoci do vody. Jan se chvíli na její daremné na
máhání díval. Tu mu ale koníček povídá: „Jene od
Boha, slez, a té rybé pomoz. ta ti také bude nápo
mocná.“ — J an slezl, rybé pomohl a jel dále.

Přijel k jedné skále, na které seděl pta č ek_a
velmi bolestné křičel. Koníček, když to viděl, pravil:
„Jene od Boha, máš-li drobty, které od pokrmů
zbyly. dej je tomu ptáku; on má zde mladé a ne
může jich vyživit, proto tak bolestně křičí.“ — Jan
poslechl, a pak se jelo dále.

Přijel ke královým vratům, služebníci
otevřeli a Jan dal do konírny koně, který mu při
odchodu řekl: „Jene od Boha, zítra vezmeš vůz
masa, vůz chleba a vůz vína a pojedeš na to místo,
kde se ti obři bili.“ Jan poslechl, šel ráno ke králi.
a žádal o povolení. aby si mohl maso, chléb a víno
vzíti. Král sice napřed odporoval, nebo se bál, že
Jan tyto věci proto žádá, aby mohlutéciavhorách
se živiti; když si ale vzpomněl, že jeho služeb
níci půjdou s Ja ne m, svolil. "

Dostav dovolení. vsedl J an na koně, dal za
sebou vézti maso, chléb a víno, a pospíchal k tomu
niístu, kde se předešlého dne obři bili. Když přijel,
Vlděl, že se obři ještě zuřivěji tloukli, než den před
tím. Koníček šeptal Ja noví: „Jene od Boha, zavolej
na ty muže, ať.přestanou, sice se pozabijí. Jan po
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slechl a volal na ně: „Zadržte, poslyšte mne, vezu
vám pokrm a nápoj.“ Pak jim dal vůz masa, vůz
chleba a vůz vina. Vidouce to, hned upustili od
rvačky, najedli se, napili se & ptali se ho. co mu
budou dlužní? Jan nevěděl, co má odpovědít; ale
koníček mluvil za něho: „Slyšte, mužové! Jan vám
dvakrát pomohl z bídy; buďte tedy uznali a pomozte
mu zase vy 2 bídy, v které je postaven. Král Hrdý
mu naporučil, aby mu hledal královnu; a nenajde-li
jí. bude o krk menší; řekněte mu tedy, kde pře—
bývá k'álovna?“ — „To je nejmenší,“ odpovídali
všichni najednou. „Myjsme viděli. kdyžji nesl dudek
do pekla; musí tam tedy byti.“ Pří těch slovích se
sebrali. vzali své železné sochory a vedli Jana
3 koníčkem dalekou cestou, až přijeli ke skále, v níž
byla železná vrata; a to byly dvéře do pekla. Chy
tili svými sochory a vyvážili je. Když byli první
dvěře vyváženy, octnuli se u druhých dveří mnohem
silnějších: ale i ty se musily podat: a tak vyvážili
osmery dvěře než přišli na veliké misto. Dostavše
se tam viděli, že královna sedí. a ďáblovi. který
spal, v hlavě šimrá. Jak uhlédla královna své v_v
svoboditele,„zaradovala se. odvázala rychle zástěru a
potichounku položila ďáblovu hlavu na podušku;
sedla s J ane m na koně, a uháněli, co mohli, aby
brzo z pekelněho království vyvázli. To se jim po—
dařilo; šťastně přijeli až na hrad královský. Král
radostí skákal, že má zas královnu, a Jan se stal
nejpřednějším služebníkem královniným.

Dva dní a dvě noci měl pokoj Jan. Pak se
ale královně zastesklo po ďáblovi a chtěla tedy Jana
novým trápením sužovat. Dala jej před sebe zavolat
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a pravila k němu: „Jene, když ]Sl ty takovy mudrák,
že's mne. vyhledal, musíš iněco jiného vyhledat,
ztratila jsem cestou do pekla prsten, a ten mi
musíš za 24 hodin přinést; nepřineseš-li ho, dám
tě smažit na oleji.“ — J an uslyšev, jakou zlou smrtí
má 8 tohoto světa sejít, velmi plakal a šel si to
svému koníčkovi postěžovat. Koníček mu pravil:
„Jene, neplač; ale jdi ke královně a pros ji, aby ti
dala loď masa, loď chleba a loď vína; a když to
obdržíš, pojedeš tam, kde's rybě pomohl do vody.
Tam to všecko vhodíš. Jan obdržel, co žádal. Jel
na to místo. kde r ybě pomohl. & všecko do vody
pohážel. Jak se najedly ryby, vyplula ta, co jí
kdysi pomohl a prsten držela v ústech. S radosti
prsten vzal a ledva do hradu přijel. hned ho krá—
lovně podal.

Znova se ale ulekl. že by se v něm nebyl
krve dořežal. když královna pravila: „To ještě
není všecko; musíš mi ještě tři věci donést; nedo
neseš—lije, budeš o krk menší. Tyto tři věci
jsou: živá voda lkrásná voda a mrtvá voda.
Jdi a hledej jich.“

Janovi tekl studený pot s čela. Slíbil tedy
ze strachu. že všecko donese. Když však vyšel, šel
zrovna do konírny a. hořce plakal. Koníček se ho
ptal: ..,Jene od Boha., co pláčeš?“ — ,.Úh, jak bych
neplakal, když ustavičně na mne soužení doléhá?
Mám královně donést ž i v o u vodu, krás n o u vodu
a mrtvOu vodu; a nedonesu—li. budu o hlavu
menší !“ — „Jene od Boha,“ těšil koníček, ,.nic si
z toho nedělej; běž na to místo. kde jsi dával ptá—
kům. a ti jistě pomohou tobě.“ -— Jan šel ke



skále a viděl tři ptáky, každý z nich měl sklo
ničku, a na ni byla cedulička, jaká. je to voda. Ja n
by byl radosti málem z kůže vyskočil, když to četl;
s velikou radostí vzal všecky tři skleničky a k zámku
utíkal. Došed do zámku, dal královně vodu. ()na
ho pochválila a udělala ho svým komorníkem.

Po čtrnácti dnech kázala služebnikům dát olej
na kotel, a když vřel, poručila služebníkům, aby
J ana chytli, do něho hodili a usmažili. Služeb—
nici uposlechli. ubohého Jana chytli a do kotlu
hodili. Když byl usmažen. kázala ho utáhnout a
na. tabuli oložit. „Pak ho narovnala, namastila živ ou
a k r 118nou vo ou, a byl hned živý &desetkrát krás
nější než před tím. Král vida, že je Jan mnohem
krásnější. záviděl mu toho a pravil ke královně.
aby jej také tak krásného udělala. Královna byla
volna a pravila: „Proč ne, budeš-li chtít tolik trpět,
jako Jan.“ — Král řekl, že když to přetrpěl Jan,
i on to přetrpí. Služebníci ho tedy na vlastni jeho
rozkaz chytili, do oleje hodili atak ho usmažili.
Když byl usmažen, donesli jej na tabuli před krá—
lovnu. Ona ale místo živé vody vzala mrtvou,
atak král zůstal mrtvý. Jakmile viděla svůj omyl.
dala se do velikého pláče; že ale král sám chtěl
hýt usmažen, hrzo se zase utišila. Pak se ji Jan
velice zalíbil, proto si ho vzala za manžela a dala
lnu celé království.

Když bylo po svatbě, jeli oba k J a novým ro
dičům. Přijeli do dědiny před dům rodičů; hned
slezli s kočáru. a do jizby vkročili, kde i nocleh
ptali. Stařeček seděl u kamen a stařenka říkala
růženec. Jak uhlédli tak velkých pánů, hned vstalij.
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obzvláště ale stařenka se velice klaněla a pro
sila. že unich tak velcí páni nemohou hýti na noc.
protože by neměli žádného pohodlí. Král stál na
svém, tak že naposled musil-i svoliť. Po večeři, kterou
kuchaři královští ustrojili. ptal se k rá ], jestli neměli
žádných dětí ? Jak to uslyšel stařeček, dal se hned
do pláče, a stařenka. když se trochu upokojila, od—
pověděla: „Milostivý pane, měli jsme jednoho syna,
který byl velice chytrý a učený; když mu však bylo
24 let, nedal se přemluvit a. odjel do světa a je tam
až podnes.“ Když to dopověděla, schovala tvář do
zástěry &hlasitě plakala. K1 ál se jí ptal, jestli by
syna svého poznala.*“ — „O poznáme ho. poznáme
kdyby byl mezi styk“ odpověděli oba. — „A mne
nepoznáváte ?“ řekl král, „já jsem váš syn J an.“
l'lekli se a nechtěli věřit; ale stařenka prosila 0 do
volení, aby se mu mohla podívati na krk, má-lí na
tom místě cernou kapecku. Když ji viděla, ra
dostí vykřikla & poznala syna; v tom ale zamdlela
xpadla J an o vi do náručí. Kdyžji vzkrísili, všichni
w velice radovali, že se shledali. Na dluh) den ráno
zavolali chudobné; těm dali domek a všecko své
hnění. Pak vzal J a n král své rodiče na královský
zámek. aby tam s ním bývali. Rodiče dlouho ještě
u_vlízivi a každoročně Pánu Bohu děkovali za to,
" J an ovi takového důstojenství popřál, až ko
učně je milý Pán Bůh k Sobě do nebe povolal.



2. 0 řeznikovi Braňovi.

Byl jeden otec, který měl jediného syna. Když
vyšel z dětinských roků, dal ho vyučiť řeznictví, aby
se mohl poctivě živiť. Po vyučení dostal se za tova
ryše k zlému mistrovi, kde měl sice práce po 11u stu,
chlebíček ale po tenku; proto šel k otci, že tam
nebude, a že půjde raději do světa. Tatíček ho zdr—
žoval a pravil: „Synku, nechoď; ve světe je zle;
však můžeš zde k jinému mistrovi jít, a tak budeš
mít od čeho živ býti“ — Syn se ale nedalM;
že musí jít na zkušenou. Když mu otec nemohl
oddolat, dal mu požehnání a pustil ho. Braň, tak se
jmenoval ten syn, dostal od otce hodně peněz, a
vybral se na cestu s velikým psem, který se čtyř
chlapů nebál.

Přišel do velikých hor, v kterých se mnoho
zbjůníků zdržovalo. On ale důvěřoval se ve svou a
psovu sílu, a proto zmužile a vesele dále kráčel.
Když přišel na nejhustší místo, zjevil se mu najednou
veliký, ošklivý chlap, zaopaskemmělmnoho
nožů a bambitek, a na boku mu visela s ramene
dolů dlouhá puška. Jak uhlédl řezníka s psem.
šel mu naprotiv a dal se s ním do řeči: „Řezníče
nebojíš se v těchto horách, vždyť je slyšet, že se
tu velmi mnoho zbůjníků zdržuje.“ — „ o bych sv
bál; však mi na smělosti neschází; a toť můj pes
Dr ž ho aspoň čtyři takové chlapy, jakým ty jsi, lm
sebe “vezme.“ To povídal proto, že poznal v tom
chlapu zbů j nika. Pak chtěl jíti dále a vyhnout se.
bude-li možné, ošklivému chlapu. Ten sě'ialei'mal
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)dstrašiť, ačkoliv pes škaredě na něho vrčel, a jenom
na rozkaz svého pána čekal, aby ho za chřtán chytil
&o zem jím uhodil. Když se B raň nedíval, vytáhl
pomalubambitku, natáhl kohouteka jednou ranou
psaaždosmrtizabil.Pes se jenomzaškobrtal
&bylo hned po něm. Když Braň viděl, co se děje,
ulekl se velmi, a zmužilosť ho opustila; bylo mu ve
lice líto věrného psa. Zatím ale z b ů j n i k pozoroval,
že se řezník do něho nedá, a proto namířil na něho'
a pravil: „Řezníče, dej sem peníze, sic tě zastřelim
iak tvého psa, na něhož se's tak velice
skládal“ B ra ň jako by nic, odvázal opasek &
opovržlivě jím k nohoum zbůjníkovým mrštil. Když
se ale zbůjník pro opasek shýbal, zasadil mu svou
palicí takovu ránu mezi uši, že se hned svalil, no—
hama zatřepetal a potom je natáhl a bylo po něm.
Když se skácel, spadla mu čepice a z ní vyletěly
peníze, deset kusů dukátů. Braň nemeškal, svůj
Opasek si zase opásal, napřed ale do něho dal ty
dukáty a šel dále. Ačkoliv měl radost z těch peněz,
přece vždycky si zastesknul, kdykoliv si vzpomněl,
že ztratil tak dobrého a věrného psa. Málem by se
byl dal do pláče; na to ale neměl kdy, neboť se
bál, že zbůjníci, když zabitého společníka zpozorují,
jistě jej pronásledovat budou; proto, co jen mohl
dech popadať, dál utíkal.

Na svém útěku přišel do krásného malého
ouvalu, v kterém sobě umínil odpočinout. Když se
po něm rozhlédl, uviděl jeskyňku mechem obrostlou,
0 které se domníval, že v ní snad myslivec bývá,
protože se cosi v ní pohybovalo. Zaměřil tedy k ní,
aby si'bezpečné místečko pro noc vyprosil. V té

2?



jeskyni ale býval poustevník, který modlením
život svůj trávil, a aby tím lépe se mohl modliť,
každý den mu anděl půl pecna chleba, ž báneček
vody a svíčku přinášel. Když přišel pod okénko
vytesané ve skále, a poust e vníka zpoz01oval,pro
sil ho Blan aby jej nechal u sebe pieuocmati.
Poustevník napřed jakoby ho neslyšel; když ale
Br aň nepřestal piosiť, přišel k okénku a tázal se
kdo je a co chce? Íh'an mu povída,l odkud je a co
se mu v hoxách piihodilo; poustevník ale maje
za to, že lže a že je jeden ze zbůjníků. nařídil mu,
“aby se napřed skloušeně pod oknem vyzpovídal
a pomyslil si. kdyby se nechtěl zpovídat. že jej do
poustevny nepustí.B1an byl ale hned\oln\'m. klekl,
vyzpovídal se a uložené pokání pobožně se pomodlil.
Když byl hotov, poustevník poznal že je doblý
křesťan a moto ho do jeskyně pustil.

Rozmlouvali dále o příhodě, která hosta potkala,
a když přišel čas k jídlu, přiletěl anděl a donesl
celý peCen chleba a jednou tolik vody jako jindy.
Tu poznalpoustevník, že musí být řezník
člověk Bohu milý, když i pro něj anděl pokrm
donesl, proto po večeří dlouho s ním rozprávěl,
a když bylo po jedenácté hodině. pomodlili se oba
a šli spat.

Braňovi na mechové posteli spánek dobře
chutnal; neprobudil se. až bylo sluneěko hodně vy
soko. Když se probudil, skočil honem dolů, pomodlíl
se ranní m o dlitbu a šel k oknu, aby se po
díval ven. Jak se podíval ven. ublédl mnoho
loupežníků, kteří okolojeskyně obcházeli; tam
si netroufali vstoupit. protože je pou stevník
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vždycky karal a peněz neměl. Když jich uhlědl
Braň, rychle od okna odskočil. schoval se do
koutku a tam skrčen seděl. P 0 u st e v n i k vida
to, šel k oknu, aby se. přesvědčil. čeho se B r a n
bojí. Uhlédnuv lou p e ž n i k y, obrátil se'k B r a
ňovi a pravil: „Ti tě hledají; jist-ě našli toho
chlapa. co's ho včera zabil; běda by ti bylo. kdyby
tě našli.“ — Když tu řeč B ra ň uslyšel, hned za
mdlel a ležel dlouho bez sebe. až ho přece ko
nečně p o u s t e v n i k vzkřísil. Jak byl zase zotaven,
ptal se ho po 11stevník. proč hned omdlel?“ —
.,Oh, jak bych neomdlel, když jsem slyšel, že ti
lotři mne hledají,“ odpověděl Il ra n; „a potom se
mi zdálo, jakoby byl můj pes zaštěknul. To mne
takovou lítostí naplnilo, že se mi hned kola a mžičky
před očima dělaly, a že jsem bez sebe zůstal.“
Po st evník jej těšil, že zhůjníci do jeho jeskyně
nepřijdou, aby se tedy nebál; a potom se ho ptal,
byl—liten jeho pes tak velice dobrý. že na něho ne
může zapomenout? Braů mu povídal: „Byl velice
dobrý a věrný, a. nebál se čtyř chlapů.“ — „Nic si
7.toho nedělej, odpověděl poustev ník; ja “mám
takových psů dosti; mohu ti tedy několik dát. Pak
zapískl na píšťalku, kterou měl pod rouchem
poustevnickým, a hned se přihnalo stádo psů. „Z těch
si tři vyber, pravil poustevník; ti se žádného ne
bojí.“ -— Když jich řezník uhlédl, pravil: „Ačkoli
isou všeci krásní. bílí, přece se mi nelíbí, protože
iSOumalí; ten můj byl mnohem větší. Slyše to
poustevnu, zapísknul podruhé, a přihnalo se druhé
štádOpsů; byli všici černí jak havrani a deset
xrát větší než ti první. Když jich uhlédnul Braň,
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zalíbili se mu a, proto si z nich tři vybral. Jeden se
jmenovalD1žho, druhý Čei stvy' jak vítr,
a třetí L .ím ž elezo. Když si jich vybral, povídal
mu p ousste v ník: „Neboj se žádného; můžeš bez
bázně cestovat.“ Brn ň se za. dur pěkně poděkoval
& chystal se k odchodu. Než odešel, dal mu pou
ste v ník napomenutí: „Já jsem ti sice povídal, že
ti psi, kteíé si's vybral, žádného se nebojí; prot-o
ale opatrnosti nikdy nezbývá; nevyhle
dávej své\olně nebezpečenství & pamatuj si má slova.
dobřee. Když půjdeš daleký kus cesty od mé pou—
stevny, přijdeš n & ho s p o du; nechoď do ní, kdyby
tě kdo chtel lákal: budeš-li míti žízeň, dej si pivo
\ynést \;en ?. když se napiješ, s Pánem Bo—
hem se dále ubírej. \a psv nezapomínei nikdy, ale
co sám budeš jisti. z toho dej i jim; budou ti
dobří.“

D'Opovědčvšel p o 11st 9 vní k do své poustevny,
B ran ale vykázanou cestou dále šlapal si nmohem
veseleji než den před tím; místo jednoho měl tři
psy, kteří pořád okolo něho obskakovuli & jemu se
lichotili. jukby odjakživa s ním byli bývali. Dlouho
šel, než přišel na ho spo du, o které mu p o u—
stevník pravil. Když ji uhlédl. zrychlil kroky,
aby ji bízy minul; než ale. čím blíž přichá7el, tím
větší žíz en dost.'1v.íl.a když plišel k ho spodě,
zdála se mu nesnesitelnou. tak že si umínil zastaviť
se. a pod stlomem, jenž před hospodou stál, snísti
bělku & pin t u piva vypití. Sedl si nadřevěnou la
vici & kázal si přinést bělku & piv o. 'liu ale vy
hěhlo č e r n o o k e d e v č e, dcera, hospodského,
& usmívajíc se na Braně pravila: „A proč byis



nešel, mladenče, do světnice? U nás není zlý dům,
aby ses musil báti, že se ti něco stane. Ve světnici
je veselo,je tam mnoho chasy; hudba pěkně hraje,
až nohy drnkají. Pojď napřed se najíš a napiješ,
a pak si spolu zaskočíme.“ —i Bi an se dal na
hnouť, uvěřil slovům o š em e t n i c e a vešel .do
světnice. Tam bylo vskutku mnoho chasy, ale samí
loupežníci. kteříjednohoza mistra přip'o
vídali. Bylo jich devět mistrů a 900 tovaryšů,
kterym muzikanti do strhaní hráli. Když Bran
takové množství loupežníků ublédl. zalekl se a po
myslil si: „Nyní je zle. Braňo; jak se ubránís?“
Přece si ale sednul, jakoby nic, pojedl. psy nakrmil
a pivo vypil; ano, ačkoliv do tance veliké chuti ne
mel, přece. když proň hospodského dcera přišla,
pustil se s ní do kola. V tanci pozoroval. že lo u
p ežníci se ustavičně s líOSpodským domlouvají
a na něho ukazují. Ačkoliv to bylo potich m o.
pochopil přece, že se řeč ta jeho týká. ], ed v a
dotančil, chtěl zaplatit a dále ubírat.. H o Sp o d
ský ale povídal: „To by bylo pěkne, pod večer
cbtíť odejít! Což nemám dost světnic pro hosty?
Kdyby se ti nějaké neštěstí na cestě přihodilo, trápilo
by mne celý život svědomí. To nemůže byti.“ Za
otcem přiběhla d cel a. a také zbianovala 1'kouc:
„Mládenč,e nechoď dnes. sice by s mi velikou bm'ěšl',
učinil.“ Pak se nalmula k němu a šeptala mu do
ucha: „Ja bych byla spokojena, kdyby's tu na vždy
zustal. protože se mi libíš. “ — To ale nebvla žadná
p1";a\da oni ho chtěli zabit a peníze mu vzíť. Biaň
se nadal, že jsou to uplímní lidé,api oto se s prahu,
na kterém již stál, vrátil.



Zatím 2b ůj n í ci odešli a Braňo vi se od
lehčilo u srdce. Netrvalo to ale dlouho a přišlo zase
38 chlapů zarostlých jako kozel, a žádali večeři. Po
večeři se zase domlouvali s hospodským. Ten, když
pozoroval. že se R r ai: na ně dívá, pravil polohla
sítě: „Však já to s ním sám spravím. a budu-li vás
o pomoc žádat, tenkráte bude času dost-.“ Pak vstal.
přiblížil se k Braňovi & pravil: „Dcera má se
mi přiznala, že by si tě ráda vzala; já jí nechci
zbraňova;ť isi—li hodný a máš-li nějakou živnost,
může býti z \ás párek; tito chlapi ale kterým jsem
tu vec zvěstoval. pravili že mi budou nápomocni.
proto jsem jim povídal že to mohu sám stebou
spiaut a jejich pomoci nepotřebuji.“ Braň sice slo
vům jeho velice nedů\ěř0\al, sta\ěl se ale, jakoby
byl s návrhem tím spokojen. Když bylo pozdě na
noc. volal hospodský, aby se Braň sebral a s ním
šel. že si může jako nastávající zeť jeho světnice
prohlédnout. a pak si jednu za odpočinek vyvoliti;
v jedné že obzvláště bude rozkošné spáti. Braň
povídal. že není zvyklý v nádherných světnicích spáti.
a že se dobře v_vspí na slámč, proto že by se. ne.
rad od svých psů odloučil. Hospodsk ý vida. žeby
s řezníkem málo pořídil kdyby u něho b_\li psi.
nepřestal na nebo dolebat aby se. aspon na jeho
bohatství ve s\ ctnic1ch podí\al. Braň se konečně
dal navést psi zůstali ve světnici, on ale šel s ho
spodským.l)1'išli do první svetnice tam bylo vsecko
malmané. dlažba leštěná a na oknechb_\l_v
pekné bílé opony. Přišli do dluhé, tam bylo same
stribro. Přišli do třetí. tam bylo samé zlato
a tak se lesklo, že by byl Braň na něm oči nechal.
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Idyžviděl hospodský, jak se řezník diví,pravil
nému: „To ještě není nic, ukáží ti světnici, co
té je, to jsi ještě nikdy neviděl, a tam se ti bude

ozkošně spátL“
Vešli tedy do čtvrté. světnice. Když se tam

»ctnuli, začali Braňovi vlasy vzhůru vstávat a stu—
lenýpot mu s čela crčel; tam byla jatka a ne
laleko jáma, v níž 'býli sami mrtví lidé. Take tam
byl-klát *) celý krvavý a vedle něho židle. Ho
podský zamknul dveře a pak "pravil: „To je ta
ozkošná světnice, o níž jsem ti řekl, že se ti v ní
nule iozkošne spáti; jenom se podivej na t_v, co
am tak utěšeně odpočívají, přip1a\ se. nebd za
h\ilku si musíš k nim ulehnout a budeš \ pokoji
»dpočůať až do soudného dne. Živý odsud nevyjdesf“
ři tom \ýtáhl pod židlí hrnec s mastí, namazal
zidli a kázal, aby si řezník na ni sedl a na smrt
e připravil. Ta mast však měla takovou moc, že kdo
vena ni přilepil. nemohl vstáti, a proto bylo lehko.
)oložiti mu hlavu na špalek a utnouti.

Když řezník po dobrém nechtěl sednout,
začal se s ním hospodský tahati, aby ho moci na
;idli posadil. Bran ale byl pevný a strach mu ještě
“ícesíly dodal; chytil hospodského a na židli
navalil. Hospodský seděl přilepený a nemohl se ani
nýhat-i. Když viděl, že je zle, dal se do prošení
\ všecko bohatství mu sliboval, skroušene ruce
špínal a sliboval, přísahal. že upustí od svého ře
nesla a hodným člověkem bude. B ran nedbal nie
la jeho prosby, ale hněvivé promluvil: „Mlč, pse

_.—

*) Klá t. :: špalek.
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žhůjnický, ani se neozývej! Ty's mně zde připravo
val místo, musíš ale místo mne zhynouť; a aby mne
tvé sepnuté ruce neohměkčily omohu ti hned.“
Při tom se ohlédnul a uviděl—hliý—n—le'cfkterým
hospodský hlavy stínal nešťastným, jenž u něho přes
noc zůstávali. Vzal meč a hospodskému obě ruce až
k ramenům uťal. Krev se. jenom valila a hospodský
zuby skřipěl bolestí; přece ale'pro Boha prosil,
aby ho aspoň nezabíjel. B r a n však se bez milosr-.
denství na něho ohořil: „Podívej se na. ty. co tu
leží; mnohý z nich pro Boha prosil. aby ses nad
ním smiloval; ty's ale neznal milosrdenství; ja se
také nad tebou neslituji: zh_vneš-a tvé tovaryše také
v_vkazím. a potom toto loupežnické hnízdo vy
palims“ Např—ahlmeě. udeřil a hospodského hlava
se do jám) k zabitým lidem kotoulela. Pak vzal
lll nec s mastí; pomyslilťsohe že mlrmasť může
býti doblá, opasal s1 mec, a sel do světnice. kde psy
nechal. Loupežníci měli za to, že se ho sp o d s ký
vrací od prace; seděli za stolem a. pili. Když ale
uzřeli řezníka pomyslili si. že je s hospodským
7.le.vvskakali ze zasstolí a na lh anu začali na
rážet, ah\ ho zahili. 'len se statečně bránil. byl by
ale musel podlehnouť. kdvln si nehvl na psy vzpo
mněl. Byl ale svíehovaný čas: iiž pox'ali po nem
střílet; bylo ale štěstí. že ho žádný netletil. \e
kliku. kteiý žhůiníei dělali, Z\olal: Držho!
( el st\\" jako \ítr! Lamželezo! Pomozte,je
se mnou žlel“ Jak domluvil. Č el stvý jakoo vítí
vyskočila lo u p ežní k) těmdruhým dvěmapsům nad
háněl. To bylo podívání! Psi jako vzteklí trhali tak
dlouho, až všecky roztrhali. Braň stál jako vy
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jevený. a teprv se vzpamatoval, když stál až po kot
níky v krvi. Celá dlážka*) se. proměnila v močidlo
krve, že se Bran zhrozil, a počal si za hřích po
kládati, co udělal; brzo ale se upokojil, když si
vzpomněl, že ti lotři takovou odplatu zasloužili,
Kdyžse strhla rvačka.,utekla dcera hospodského
a pod ohnisko schovala se. Bran si na ni vzpomněl
a hledal ji všude. aby jí také odplatu dal. Dlouho
ii nemohl najít, až Držho n ohniska zůstal stát,
a \elice štěkal. Šel tam, a kdvž ji uhlédnul, pra\il:
„\'eklč se. holubičko, čistá nevěstinko. a pojď ven,
musím k našim námluvám posvítit“ Když se ještě
zdráhala, vytáhl ji za rukáv a do světnice dovedl.
Tu ona před ním na kolena klekla. ani nedhala na
to. že si k ásné šaty od krve zamaže. a prosila pro
Boha a pro všecky svaté, ahv jí ne'llahíjel, že mu dá
\šeoko stříbro (\ 7lato.“ Reznik: „Já nepotřebuji na
lonpených věci; měj si jich, \šak ti bez toho nic
nepomohou.“ Potom vytáhl z kahely provaz. a jím
ji k lenochu u židle přivázal; vzal svíčku a hospodu
zapálil. Když \'yšlehnnl plamen. odesel se svými psy.
Dcera sehou trhala a zoufale křičela, aby si pomohla,
ale všecko nadarmo, musila za živa shořeti.

Bran šel dále a v horách již žádného loupež—
níka nenatrefil; přece ale byl rád. když po dlouhé
Phůzí z hor v\šel. Kráčel \esele a častěji si také né
jakou S\atou písnidm zazpíval.

/Přišel do jednoho velikého města. ktelé bylo
e((é čer"njm damaskem potaženo. \ešel do
hospody a ptal se hospodského, když pojedl,

*) Dlážk &: dlažba.
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co to znamená? „Smutek,“ odpověděl h o s p o d s k ý;
„nedalekood našeho města bývá saň, která nežere
než jen člověčí maso. Každý den se ji musí
dáť jeden mladý člověk, sice by se na měste. velice
pomstila a veliké neštěstí na ně přivedla. Co ale
nejhoršího, jest to. že nepřichází sama. nýbrž
s ďáblem. Kdyžsaň žere tělo. ďábel číhá na
duši. Nyní ale v našem městě jejiž velmi málo lidí.
a proto král nařídil, aby se táhly losy. kdo má
každý den být-i sežráu. Po nejprv se táhly losy,
a hned padl los na jedinou dceru královu. Král
se nemůže vymlouvat, proto že sám to nařízení vy
dal; přece ale. je velice. smutný, že má svou jedi
nou dceru ztratit; proto dal vyhlásiti, že ten, kdoby
ji vysvobodil od tak hrozné smrti. dostane ji za
manželku. a po jeho smrti se stane králem.“ Braň
hospodského pozorně poslouchal, a když domluvil.
ptal se. kde ta potvora bývá. nemohl-liby mu ně—
kdo to místo ukázat? „O to je nejmenší,“ odpověděl
hospodský. Pak zavolal chlapce, a ten Braňovi
ukázal nešťastné místo. Když Bran uviděl pařezy,
na kterých sedávali ďábel a saň. pomyslil si:
„Dobrá,však já vás oba napálím!“ Neříkal
ale nic, aby se neprozradil; místo však si dobře ža
pamatoval. Potom se vrátili nazpátek do hospody.
a dlouho na noc 0 zejtřejším dnu rozprávěli. Než
šli spat-, zaplatil Bran. co byl dlužen, a. pravil, že
skoro ráno musí odejít. Ráno odešel, šel ale
k místu, na kterém se saň zdržovala s ďáblem.
vytáhl masť 2 kabely. a oba pařezy hodně pomazal;
pak Si SBdl do trní a číhal. co z toho bude, až
princesku dovezou. —
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O dvanácté hodině přiletěl ďábel a takový

smrad od sebe vydával, žeby se byl Bran
brzo svalil; sedl si možně na pařez a na pc
čěnku čekal. Za ním vyletěla saň z díry ve skále
takovým hlomozem, že se země třásla, a usedla si
na druhý pařez. Když to Bran uviděl, usmál se po
tichu & pravil k sobě: „Ptáčci sedli na lep; nevím.
jak jim bude, až budou vstávat. Nemohl si ďábel
aspoň pařez očistit, aby si nepomazal kallioty'ť“
San se ohlížela,jak skoro oběd přijde. a ďábel
cosi o pomstě do vousů bručel.

Netrvalo to ani čtvrť hodiny, a bylo slyšet
v městě pronikavý pláč a nářek. Král se loučil sje
dinou dcerou svou a pak ji do ochrany Boží poručil,
& se svými dvořaníny odešel. -Ostatní lid princesku
až za bránu vyprovodil, a pak se též vrátil. Jediná
princeska jela v černém kočáře, v kterém bylo
zapřaženo šest vraných „koňů-, a když se měli za
točit okolo kopečka, kočí nechtěl jeť dál; bálť se,
žebysaň i na jeho maso mohla dostat laskominy.
Co bylo činit? Princeska dala ještě jednou pozdravit
pana otce, a zdlouhavým krokem jistě smrti vstříc 
kráčela. Bylať v krásných bílých šatech, a ač bledá,
byla přece velice krásná. Když ji uhledl ď áb el,
volal na ni úlisně: „Jen dále, panenko; nebude to
dlouho trvat“ Princeska se táhla dále. Tu ale vy
skočil Braň z trní, skočil mezi ní a ďábla a pravil:
„Kdyžvy, ď áble, a ty, potvoro saní, takovou pečení
chcete, pojďte si sami pro ni, anebo si raději nechte
zajít chuť, nebojí nedostanete; ať jen ta ošklivá
mrcha svůj vyplazený jazyk zase do ohyzdné tlamy
schová“ — Když tu řeč ďábel uslyšel, rozpálil se



tak, že mu z tlamy oheň sál al. Chtěl vstát a Braňu
na místě nškrtiť; ale nemohl. Začal sebou casno—
vať, až kusykůže.postrhov al, ale bylo všecko na
darmo. Tu zařval, až se hory rozléhaly, a potom
prosil, aby mu pomohl. Bran se k tomu neměl, ale
pravil: „Odřekni se všeliké moci a všeho práva na
princesku, a dej mi to písemně.“ Co měl ďábel dě
lat? Ob něm napsal cedulku a podkovou přirazil
pečeť, a tak ji po holi. kterou mu Bran podal,
odevzdal. Když se to stalo, prosil poznovu ďábel.
aby ho pustil, žeby to bylo pro něho hanbou, kdyby
tam musel pořád sedět, žeby se mu i děti smály:
potom žeby byl od svého knížete v pekle velice po
trestán; již \'čil, že dostane hodný výprask, že se
prineesky odřekl.“Br an mu ale pravil: „Jenom seď
ohlápku; kdoby s tebou obstál? Již ses dost n a
domr zel & nasužoval lidí.“ Úábel slyše to, zařval
po druhé, až se hory otřásly. Nej\ětší ale zlost měl
když jeden pes po druhém přišel, a u pařeza, na
kterém seděl, se vmeřádil. Bran si z jeho zlosti
nic nedělal, protože věděl, že mu nemůže nic udělat.
Šel kssaní, která měla dvě hla\y; z jedné šel jed
a z druhé oheň. Když k ní přišel, vzal meč, který
v hospodě sobě přiosobil a jední m rázem obě hlavy
utnul, potom vyřezal jazyky do kabely schoval,
a šel ku pl meesce. která nevěděla, co se děje, proto
že zamdlela. Vzkřísil ji a zvěstoval jí, že je
osvobozena. a že může ladostně domů jíť. Ona ne—
chtěla věřit, a domnívala se, že to sen je, až když
san uhlédla mrt\ou, teprv padla svému osmboditeli
okolo krku, a slibovala mu věčnou lásku, při tom
jej také zvala, aby s ní lmed na hrad královsky jel.
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Braň se ale vymlouval, že včil nemůže, že má
ieště důležitou práci; chce-li ale na něho do dne
a do roka čekat, že se potom dostaví. Když
princeska ho nemohla přemluvit, musila přivoliť;
dala mu zlatý prsten, a granáty, které měla na
krku. roztrhla na tři díly, a každému psovi jeden
díl uvázala. Potom se rozloučili a Braň jinou cestou
odešel. Princeska se vrátila na to místo, kde
kočího zanechala; on tam ještě stál a velice se
divil, když ji zdravou se vracet uviděl. Ptal se jí,
jakym divem byla zachráněna? Princeska viděla,
žeby mu radost pokazila, kdyby, mlčela, proto všecko
vyložila, jak co viděla a věděla. Když domluvila,
kočí pravil: „Půjdu se podívat, je-li tomu tak.“ Za—
híral se ale jinými myšlenkami. Myslil si: „Když
vysvoboditel pravý odešel, mohu já si lehce prince
sku a s ní království .v'dol)ýť, když nějaký důkaz
méhohrdinstvíproukámto myšlenkamipuzen
hnal se, co jen mohl, k saní, aby ho žádný nepřed
l)ěhl. Velice se zaradoval, když uviděl hlav y, chytl
ie, schoval a ke kočáru nazpátek utíkal.

Již se mu zdálo o království a brzo chtěl
mít s v a t bu; to ale nevěděl, že princeska d o d n e
do ro k a na B raňu čekati přislíbila. Když při
iížděli do brány a lid zpozoroval, že se princeska
vrací, hned se na všecky strany rozutíkal, aby ra
dostnou tu novinu všude rozhlásil; a tak se i d o
hradu královského dostala, kde král celý
namyšlený a zarmoucený dceru svou oplakával. Jak
mile uslyšel, že dcera je živa a domů se vrací, vy-
skočil & bežel jí naproti, aby ji přivítal. Zatím
Vjela princesna do dvoru, a když slezla, padla



otcovi okolo krku, a oba slzy radosti prolévali; ani
nepozorovali, že se veliké množství lidu na dvůr tlačí
a volají,abysejim oznámilosvoboditel prin
cesny, by jej jako mladého krale přivítali. 10 ale
sám k ral ještě nevěděl, a moto se odebral s plín
cesnou do své komnaty, aby mu nastávajícího zetě
oznámila. Ona mu věrně všecko oznámila. Když ale
slyšel kl zil, že odešel zannoutil se velmi. Tu se
dal kočí ohlásit. a k(l\ž dostal dovolení vkročil,
hluboce se poklonil a pravil: „Račiž mi Vaše krá
l0\ ská Milost odpustiť, že jsem se opovážil vkročit; mne
důležitá povinnosťk tomu nutila. Již dlouho jsem si přál
nejakou malou službu prokázati; nikdy se mi to ale ne—
chtelo poštěstiť, ažv ci ] mi Bůh \ clikého štestí pOllřáti
ráčil. že jsem mohl milostivou lnincesnu vysvoboditi.
Prosím tedy poníženě o ruku milostivě princesny za od
měnu svého namáhání.“ — .,To by mohl ledajaký da
reba říci, obořila se. naň hněvivě princesna ; dones dů—
kazy, ty n e 2 b ed 11y lháři !“ — „Ano, doložil k r a l,
princesna mi své vysvobození docela jinak vykládala,'
proto synu milý, musíš důkazy (lať sic bych tě jako
lháře svými psy ze zámku vyšt\ati dal.“ — „Jak
bych se opovážil bez důkazů za osvoboditele milo
stivé princesny se vydávat“ plavil k 0 či: „zde jsou
d ukazy'“ Při těch slovích vytáhl uťaté hlavy a

' kíáli je ukazoval. Kdvž'jičh princesna uhlédla, hrozně
se lekla. Král se ale na ni obořil: „Před chvilkou
byla's zachráněna od smrti, a již lžeš? Vymyslila
si's pohádku, aby si's nemusila hodného a udat
ného koč ího vzíti, proto že se ti snad ne—
líbí; já ale chci, aby se s již déle nezdráhala a mla
dému k ali ruku podala, neboť jisté důkazy
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podal, že on tě v_vsvohodil :( žádný jiný.“ Domluvív
ohejmul ko ěíln o. a hned lidu zvěstovati kázal. že
kočíje vysvoboditelem. a že si ho jako mlad ého
k r 211e vážit mají. Když to lid uslyšel. volal: „Sláva,
mladémukralí,aťžijedlouhálětaochránce
náš s milostivou prineesnouk“ Po chvíli
pakse roztl .ltill.Kdyžselidlozešel.Ma'ale,
aby byla svatba. K1.'\.l hyl volný, plímeska ale
prosila otee. aby u a ni 11en (( h 1i 1,že po svém zaehrá
není udelala slib. že se do (]n e do roka nebude
vdávat. Slyše to k rá l. nechtěl více na ni doléhať,
.! k o č ím u kázal. aby byl tlpěliv až ten 10k uběhne.
ll la v \ se s(l1()v.tl) na věčnou památku a k oě í
\ klálo\sk\'(fln šateelQe n .

Co se tyto věci \ kuumsnem zamku daly, Br a.ň
byl daleko ve světě a mnohé \'ěci zkusil.

Přešel rok. král nyní mocně na dceru (loléhal
&na zítřek sdavky určil. Princeska ale ještě
aspoň o tři dni prosila. /Kd " ' (lešly. nemohla
jinak učiuíť. musila svoliť. Hostů se nazvalo & ua
přijíždělo mnoho. Napřed se dalo celé město (zer—
ve n ý m (1am a š k e 111 obtáhuouť; hosté sedli za
stoly & hodovali, a na večer měla býti svatba.
Před polednem přišel B raň se svými psy do te ho—
spody, kde byl před rokem. a ptal se hospodského,
co znamená červený d a m aše k po městě pro
střený?“ — .,To znamená radost; dnes si bude
hrát! prineeska kočího. který ji před rokem vy
svobodilf Jak to uslyšel Braň zarazil se. nedal to
Však na sobě znát, aby hospodský se nedověděl, že
se mu príneeska zaslíbila. Sedl si a seděl. Po chvíli

KI'IJM m. 3
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se obrátil k hospodskému & pravil; „Co vsadíte, že
já budu dnes s královské tabule jíst ?“ — Hospodský
se zasmál a povídal: „Tuto hospodu vsadím. Kdo
by vám to jídlo donesl.*“ — „Tento pes,“ odpověděl
Bran. ZavolalČ erstv ého jak vítr, uvázal
mu na krk cedulíčku a poslal ho do zámku. P rin—
c e s na se procházela zamyšlena po pavlači. Když
ale uhlédla psa, poznala ho po granátech, zavo
lala ho a cedulku mu vzala. Když jí přečetla, navá
zala nejlepších jídel a pes s nimi brzo byl v ho—
Spodě. Jak ho hosp odský uhledl, lekl se, že přijde
o hospodu; B r a ň mu však odpovídal, že to byl
jenom žert a pozval ho s sebou. Když se najedli,
pravil Bran: „Bylo by záhodno, abychom měli
i nápoj.“ Napsal cedulku a poslal psa podruhé. Ne—
trvalo to dlouho, a p e s donesl, jak to B r a ň žádal, víno
v kotlíku z kterého sama princeska pila. Když vypil,
pustil dokotlíkupr sten a zase jej poslal zpět. Z hradu
přiběhl pes s cedulkou, aby tam Bran hned přišel.
že je svrchovaný čas. Věděla princeska, že musí býti
na blízku, poněvadž prsten poznala. Braň nemeškal,
hned běžel a v kuchyni čekal. Za malou chvilku při-_
běhla p rinceska, zavolala ho do světnice, a tu se
musil v královské šaty obléci. Když byl oblečen,
běžela do večeřadla a oznamovala, že jakýsi cizí
král přijel. V tom vstoupil Bran do večeřadla, a
všecky slušně pozdravil. Hosté mu děkovali a musel
se posadit. Pak se ho vyptávali na všelicos; on od
povídal a prosil, aby se mu ukázaly důkazy sta
tečnosti mladého krále. Kočí hnedběžel
a hlavy donesl. Když se Braň na ně podíval,
obrátil se k hostům a pravil: „V mém království
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je jistý člověk, který se vydával za osvoboditele prin
cesny; později se ale dokázalo. že je lhářem.
Poněvadž takový musi byt potrestán. ptám se, jaký
by trest zasloužil ?“ — „Takový by zasluhoval, aby
se s něho pásy dřely, anebo aby byl čtyřmi voly
roztrhán,“ odpověděl prostořeký k o č í. a nepomyslil,
že tak nad sebou výrok pronesl. „Dobře jste roz—
soudil, mladý králi,“ řekl na to ll r a in; „to se vám
stane; budete čtyřmi voly roztrhánf Potom chytil
hlavy saní, rozevřel jim tlamu. a dal se do velikého
smíchu. „Co to ? Nemají hlavy jazyků; kde pak se
poděly? Pane kočičí králi. vaše svatba se bude
slavit dnes, ale ne s prineeskou. nýbrž se čtyřmi
voly.“ Té řeči se k očí ulekl, a. stál jako kamenný
sloup. Král povstal a lměvivě pravil: ..Takby k 0 či
nebyl vysvobodil mou dceru ?“ — „Pravda že ne.
odpověděl pokojně Brain“ — „A kdo tedy ?“ volali
všichni na jednou. „Ten, kdo má ja 2 y k y,“ řekl
Braň, a vytáhl je. J a z yky se zkoušely, a doká
zalo se. že jsou pravě. Tu se král hněvem roz
pálil, dal kočího chytit a čtyřmi voly roztrhat.
Braň ale byl ještě ten večer s princesnou sezdán.
a kraluje až posavád, neumřel-li zatím.

3. 0 třech vojácích.

Byli t ři v o j a c i u jedné setniny; jeden
p ro stý, druhý de s átu í k a třetístrážmistr.
P r o s t ý vyfoukl několikrát ulici a de s át n í k
se s t r a ž m is t r e m byli již také kolikrát potre
stáni. Když ale všecko nic nepomohlo, měli být se—

3*
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sazeni na mostě vojaky. Tu se umluvili že se pl o—
štým bratiem i s konmi píchnou. Navžm'nbvah
si peněz a v noci ujeli. Napřed se ae zaopatřili
jídlem; neboť věděli. že se musejí po horách potulovať,
aby nebyli chyceni.

Přijeli do velikých hor. o kterých ještě nikdy
ani neslyšeli. a semotam se toulali. Když tam byli
tři dni. všecko jídlo snědli a neviděli nikde konec
hor. ba ani žádnou chaloupku. Na čtvrtý den ža
] u d e k volal: .,8 t 1'č.“ oni ale neměli co ; proto když
měli veliký hlad. zabili jednoho koně a maso z něho
jedlí. Snědli maso a. ještě nebyli z hor ven. Zabili
tedy druhého. a pak i třetího koně. a když i toho
snědli. neměli zase co jíst. Co měli dělat? Vrátit se
nemohli a nesměli. poněvadž by byli velice potre
stáni; proto musili trpět-. Hledali si kořínky, & těmi
se Živili.

\' těch horách bylo mnoho divokých zvířat.
proto ustanovili. že vždycky v noci jeden bude hlídať
a dva spát; a tak to udělali. Jednou přišla v noci
hlídka na v oj a k a p 1 o s t e h o. Stál tedy na stráži

/a pomyslil si že by mu bylo lépe. kdyby byl na
vojně zůstal. že se má \ č e. Když stál na stráži,
pri e ll naje( nou zajíc: vojákovi zavoněla pečínka,
spustil & zajíce postřelil. Zajíc. se zaškobrtal,
pak se zdvihnul. do jedné jamy utekl, a tam se
v listí ztratil. \'ojak viděl, že tam zůstal, hnal se
za ním. v listí ho hledal, ale nemohl ho najít. Když
odhrnul listí, našel ž ele zn é (1v ě ře, otevřel '
&.vešel na krásnou louku, na. které takove
kvítí kvetlo. že jak živ podobného neviděl. Když se
ohlédl dále, spatřil v e l i k y (: e 1'n ý z á m e k. Vešel
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tam, ale neviděl živé duše; kráčel po širokých
schodech; jenom kroky jeho po celém zámku se ozý
valy. Přišed na vrch *) viděl dvéře na polo otevřené;
nakoukl do světnice, a velice se zaradoval, když
viděl stůl přikrytý a na něm p ro tři osob y na—
chystáno. Bez meškání vkročil, sedl si, najedl se a
dobrého vína se napil. Jak pojedl, vzal jestě. celou
husu a láhev vína do kabely, vykradl se ze zámku
a šťastné se ke svým soudruhům dostal. kteří notně
chrápali. Nechtělo se. mu již hlídat, lehl si a usnul.
Zatím se desátník probudil. a když viděl, že
prostý místo hlídky spí. rozhněval se, šťouchnul
ho do boku a pravil: „Tak nás hlídáš? Lehko by
nás mohl vlk roztrhat, kdyby nebyl takový. lenoch
jak ty.“ .Pane desátníkuf“ odpmídal v oj á k;
měl jsem líbezný sen; zdálo se mně, že mám \ ka
bele p e č e n o 11h u su a láhe\ v ina. “Když uslyšel
strážmistr o huse a o \íně, plobudilse také,
a rozeSpaný volal: „Kde je husa? Dejte mně
také!“ Voják povídal: „Musím se teprv podívat.“
K nemalému podiveni vytáhl z kabely husu a víno.
Desátník a strážmistr se zaradovali, husu
hned rozkrájeli, a víno vypili. l'o jídle se ptali, kde
to vzal ? Když jim pověděl, sebrali se hned všichni.
a šli do zámku. Přišli tam a velice zradovali se,
když na stole zase pro tři osoby nachystaná jídla
viděli. Najedli se a napili. a když se.jím chtělo spát,
byly tu hned tři postele, vojáci si bez okolků lehli
a usnuli. Než ráno vstali, bylo snidani na stole. Pro
budili se, a vstali; ve zlatých umyvadlech se umyli,

*) N a vrch : nahoru, do vyššíhopatra.
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utřeli se ručníky bílými jako křída, & posnídali. To
se jim líbilo. Pomyslili sobé, že již nic nedostanou.
Ale zmýlili se. O dvanácté hodině stál již stůl zase
pro tři osoby přichystaný, a na něm ještě lepší jídla,
než den před tím. Tak to trvalo tři dni, za který
čas ale žádného neviděli.

Ctvrtou noc se jim ukázaly o dvanácté hodině
tři ženské celé zhovadilé v černých šate ch.
Nejstarší z nich k nim promluvila: „Já jsem matka
těchto dvou děvčat. Bývalý jsme v pokoji v tomto
zámku; nevím ale čím jsme jednoho mocného čaro
dějníka rozlměvaly a na sebe popudily. Ze zlosti
nás v tomto zámku zaklel,__ab1chomcelémbovadilé
jenem' v noci se ídč'zať mohly a čekaly. až nás
někdo vysvobodí“ „A jak vás možno vysvobodit.'“
ptali se vojáci.)“ — „Lehko,“ odp ědéla ženská;
„když po tři nocil h 0 i e z n a k e tu budete a
nepromluvíte slovszýbyste viděli (o viděli.“ dyž
to vojáci uslyšeli přislíbili že je vysvobodí. a ženské
se ztratily.

Po chvilce se ale vrátila ta. ženská. jež s nimi
mluvila, a pravila: „Buďte stálí; celou hodinu, od
jedenácté do dvanácté. bude trvat pokušení; pro
mluvíte-li jenom slovo, budete na místě roztrhání!
Když domluvila, ztratila se. a vojáci až do bílého
due spali. Ve dne jeden druhého k stálosti napo
mínal, a večer si lehli, aby jedenáctou hodinu oče
kávali. O 11. hodině přišli d ů sto jní ci od jejich
pluku; zasedli si za. stůl a jeden z nich začal:
.,Darebácí, již vás máme; neujdete nám; vy jste
i s konmí utekli a vojenskou pokladnu okradlif'
Strážmistr, který na česťdržel, vzkřikl rozhně
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vaný: „To není pravda!“ Ledva ale to řekl, hned
byl na čtyři kusy roztrhán. a všecko se ztratilo.
Desátníkovi a prostému se zdálo, že je to sen,
až když ráno vstali a tělo na čtyry kusy roztrhnuté
viděli. poznali, že je to v skutku pravda. Jeden dru
hého napomínal, aby byli následující noci stáli; aby
nedošli tak špatnéhokoncejako str ážmistr a přít
poveděli si, kdyby se co chce stalo. že budóu nemi
]].lk 1y ba.

Druhou noc 0 jedenácté hodine zatřásla se zem
a u každé postele stál škaredý a strašný chlap
s ohnivýma rukama, v ruce držel ostrý nůž a pravil:
„Počkejte chlapi; živi z tohoto pelechu nevyjdete!
Napřed ale, než umřete, zkusíte ostrost mého nože;
s vás budu pásy dřítť \'ojáci leželi jakoby nic. Tu
ale se ukázal zabitý strážmistr a obrátiv se k de
sátníkovi pravil: B„ratře. tu je zlé místo; kdyby
nebylo jednoho čarodějníka bývalo, až posavad bych
byl ležel jak mícha, ažby moje maso čení sežrali;
on mne ale vzkřísil a kázal mi. abjth tijako dobiý
kamarád byl nápomocen“ [) e s á t n i k se ani
nehnul. Tu se strážmistr odvrátil. jako by byl
smutný a pravil: „Ty se děláš jako by's mne neznal;
já ti ale přece poradím, jak se té obludy sprostíš.
Když tě bude chtít chytit. řekni: „()dejdi. satana“
Xcřekneš—lito, bude s tebou zle. Ledva stražmistr
dokončil. ten ošklivýchlap již po desátník ovi
chytal; on sepodívalna strážmistra, a ten
mu dal znamení. Desátník se. zapomněl a v leku
vykřiknul: „Odejdi, s.atane“ Jak mileto vyřknul,
dohospodařil hned. Hlom strašně.zarachotil a stráž
mistr svého kamaráda na čtyry kusy roztrhal.

L
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Zůstal jenom prostý. Strachem nevěděl, co
dělat. l'dělal kříž a začal se modlit. Tu se na—
jednou všecko ztratilo. a za hodnou chvíli usnul.
Když se ráno probudil. nebylo po kamarádech ani
zmínky. Šel do zahrady a smutný se procházel; ne
věděl, má-li tu ještě zůstat anebo utéci. Utéci ale
nemohl. proto že d\'ěře. kterými 7. lesa tam vešel.
o živý svět nemohl najíti. Vrátil se tedya zamýšlený
si sedl ke stolu, na kterém jenom pro jednoho bylo
mwhystáno. Po obědě se mu zjevila ženská, celá
čern á. a zhovadil á " ' ji pouejprv viděl. a pro
sila jej . y je ne0pouštěl. že ještě. tři noci zde musí
zůstat. Aby ale držel jazyk za zuby; kdyby i něco
sebe strasnějšího viděl. že je to jen všecko stra—
šení; tak jenom že může jim a svým soudruhům
pomoci. \'oják slíbil, že se podle toho zachová. a večer
než lehl. pobožně se třikrát Otčenáš za
stálost &vytrvalost p o m o d l i 1. Pak si lehl s před
sevzetiln. že se ani nepohne od jedenácté do dva
nácté hodiny; neboť mu ženská povídala, že Se
ani pohnouť nesmí. () 11. hodině se otevřely dveře.
a do světnice se navalilo mno ž ství ž a b. j es tě'r e—k
a hadů, kteří se \'šeci k posteli dOplazili. Záby
sještěrkami se na postel vyškrábaly a hadi svýmijazyky
naň jen syčeli. \'oják ale ležel nepohnutý. Když ude
řila (1v a n á etá. všecko se ztratilo a voják byl ve
lice rád, že první pokušení šťastně přestál.

Ráno vstal. vyšel ven & podivil se. když viděl
zámek bělší a z daleka ženské. které již také ne
l)\1ý__tgk zhovadílěLa bílý pás přes sebe mělý ara—

ostně náÍÝěhb se usmívaly. Tu si ještě pevněji před
sevzal, že na sebe pozor “dá, a s větší smělostí si

.
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ulehl. Ale potřeboval smélosti! Sotva zvonce po
jedenácté dorazil, již se vyvalil veliký oheň a
v malé chvilce cela světnice h_vla sám plamen;
\šeeko hořelo jen to piaštélo. a již plameni ' jeho
postel zasáhnul. '/d(ilo se že lnzo i on na uhel
spálen hude. Již chtěl vyskočit a o pom0( \olaf;
tu ale uhodila dvanáctá, a zase všecko bylo, jak
hy to st'ouknul.

Rano. když vstal. -zámek byl již zase h ělši. a
ženské měly také již jen 7 hovada ohon. ostatné l)\'l_\'
jako jiní lidé. Zradovalsse ješte \1((“Tu hud (o liud
i poslední noc chtěl \ytlvat. lllouho semtam chodil.
až jej tma do lůžka přinutila, kde líbezné spal. jak
hy ho do vodý hodil. () jedenácté neobyčejný
kř i k jej vzbudil. Přihnalo se st ('(d o v l k ("i.a jeden
přes druhého na něho tlamu otevíral. Za chvíli se
ztratili & přišel medvěd. a na něho zuhy cenil;
po chvíli ale také se odebral po svých. když nic ne
mohl spravit. Naposled ale přišli dva tesaři ((
začali tesat'. až udělali lešení. Když bylo lešení ho—
tovo, vstoupilo šest vojáků a vedli v putach *) matku
vojákovu; po nich přišel kat v krvavých šatech
s dlouhým mečem, pak sdélali vojaci matce p uta
&přinutili ji, aby vylezla na lešení: (( když tam vy
l(7la, kat se chystal jí hlavu stít. Tu se ona na všecky
strany bolestné ohlidala. až uhlédla \ oj (ik a na po
steli. (( pak plna radosti 7volala: „Synu () s\nu můj,
tak te přece ještě jednou uhlidam! Pojd sem. ahyeh
ti dala mateřské požehnání: nebo (a tu začala plakat)
konec. zivota mého se blíží. ' Nevinně (( za tebe musím__,—

*) V poutech, v řetčzích, v okovech.
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umřít; ale odpouštím ti všecku starost, kterou jsem
pro tebe měla, i to, žes příčinou mé smrti , jen
pojď, dej mi poslední polibení, a řekni, žes nebyl
doma od toho času, cos 2 vojny utekl, a tak mne
snadiochrániš.“ — Vojákovi při těch slovech chtělo
srdce uknouť; ale přece ležel jako pařez. Matka,
když <toLvl'iTč—TŘTodvrátilase od něho; položila hlavu
na. špalek, kat natáhl ruku a v tom uhodila dva
nacta hodina. Všechno se ztratilo, dvéře se otevřely,
a dvě ženské krásné jako anjelé vstoupily vedouce
v prostředku matku svou. Když přijdouce k posteli
děkovaly tu se voják nemohl zdržet a plakal ra
dosti. Jak si ale na své soudruhy vzpomněl, zarmoutil
se. velmi. len ské se ho outrpně ptaly, proč je za—
lmoucerv „mi. jak bych nebyl, kdyz oba moji
soudruhové musili službu svou životem za la it?“
——.,I to bude všecko dobře,“ těšily ho zenske a
kázaly mu, aby s nimi šel. Přišli do komnaty, kde
oba leželi roztrhání. Nejstarší vzala malou škatulku
*mastí. roztrhané oudy namazala a v okamžení byli
živi. I oni vojákovi děkovali. že jim k životu pomohl.

Když bylo po první radosti, vysvobozená matka.
se k vojákovi obrátila a pravila: „Příliš veliké do
brodiní jsi nám prokázal; čím se tobě odměniti
máme'ť“ Při tom vytáhla mišek*) s dukáty a pra—
vila: „Ten mišek má tu moc, že se z něho pořád
může ubírat & nikdy neubývá; vezmi ho ode mne
na památku. Poněvadž ale máš své soudruhy tak
rád, i oni dostanou něco.“ Jak domluvila, vytáhla.
staršidceraklobouk, adala ho strážmistrovi

*) Pytlíček na peníze.
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řkouc: „Ten klobouk má tu moc, že když si ho
někdo posadí na hlavu, kolik vojska chce, hned
k službám mu stoji; vezmi ho rm památku.“ Pak
vytáhla nejmladší plášť a dala ho desátníkovi
řkouc: .,Ten plášť má tu moc. že když ho někdo
vezme na sebe, učiní se neviditelným: vezmi ho na

památku.“ Vojáci se poděkovali, dali s Pánem
Bohem, a odešli.

Když přišli ven a ohlédli se. spatřili. že je ten
zámek velice krásný; svítil se celý a střecha byla
celá zlatá. Nemusili ale již dému vylézať; nebo
zámek stál nyní na pěkném kopci. a okolo něho
bylo mnoho domů; v nich a okolo nich se lidé jen
hemžili. Všeci jim děkovali za vysvobození; byliť
dotud zaklenív žáby, ještěrky a hady, a musili svého
vysvoboditele pokoušet; a dal- li se jim podvést, jej
zaškrtiť. Vojáci se nedali dlouho zdržovat; šli dále,
jsouce se svými dary spokojeni.

Přišli do jedné dědiny nedaleko velikého města,
a ptali se jednoho sedláka, co je tam nového?
Sedlák jim pověděl: „V tom městě bývá krá—
lovna, kterou nemůže žádný v kartech obehrát;
kdoby ji obehrál. dostane ji za manželku [ po smrti
králově stal by se králem.“ \ oják si myslil: .,To
by bylo něco pro mne.“ Rekl soudruhům, aby na
něho čekali, že půjde s mladou královnou hrat. Oni
přivolili, a on šel. Sedl siskrálovnou ahráli dlouho.
_Xoják prohrával; nemohl královnu obehráť a ona
jej též ne, poněvadž mu peněz neubývalo. Jedenkrát
jí spadla karta na zem; voják se shýbnul, aby ji
podal; v tom ale královna proměnila míšky, nebo
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její míše k byl také t:'ll(0\é bai v) jako vojákův. Když
voják kartu zdvihl lnáli dále a, za krátký čas měl
voják všecky peníze plolnané a musils hanbou
odejíť.

Přišel do dědiny, vykládal svě neštěstí a prosil,
aby mu desátník půjčil plášť, ze si půjde pro
svůj míšek. Desátník mu ho půjčil a vo
ják kráčel neviditelný městem do zámku. Přišel
až do světnice, kde před krátkým časem v karty
hrál. a míš e k ležel na stole před královnou. Pln
dychtivosti sáhl po něm. V tom se ale zachytil pláštěm
o hřebík, plášť se odhrnul a bylo mu vidět kalhoty.
Chytli ho. plášť mu vzali a ze zámku jej ven vy
hnali. Kd)ž vyšel ven. jen šoptil hněvem, a chtěl se
pomstíf. Rozběhl se a cválal k soudruhům. Jak při
běhl. \ )kladal zase svéneštěstí a prosil 8tr ážmis t ra,
aby mu půjčil klobouk že.se nad královnou pomstí.
Strážmistr mu klobouk půjčil &on pln kuráže
před zámkem se postavil a klobouk si na hlavu
posadil. Ledm se to stalo, již stálo vojska veliká
síla i sděly a na ponu( em \ojákovo začalo na město
bít. Král neb)l na nic připra\en, proto se velice
lekl. Dcera mu ale radila, aby s ní vyšel a nepřá
telského vůdce 0 pokoj prosil. Když v_všliven. král
smeknul klobouk a s holou hlavou prosil, aby se ne
znám)" nepřítel nad ním smiloval. Voják chtěl též
zdmřilý být a pěkně mluvit; ale šlo mu to, jak
psmi past\a. Přece ale klobouk smeknul.
V tom mu ho královna vytrhla, vojsko se ztratilo,
ubohého vojáka chytili a zbili jako kozla.
S pláčem odnášel své snídaní na zádech, jelita,
kteráž nadívala nejedna lísková hůlka &.
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pepřily kocary*). Ledva se ke svým soudruhům
dovlekl.

Tu bylo ale ještě hůř. Chtěli lnu oba přimastiť.
aě.jistil, že již dostal, co se do něho vešlo,
Přece ho ale nechali, když si vzpomněli, že jim ku
vzkříšení pomohl. a šli všichni tři dale. Nyni jim
bylojak myši vožralcově stodole; peněz
nebylo a do huby též nebylo co strěif.. [,'tíkali dale,
jak by jim někdo paty přišlapoval.

Přišli do jednoho města. Stražmistr s d e—
sátníkeni šli po pta n i. a voj ak se zatímpo
městě ohlédal. neboť se styděl žebrať. 'I'u uhlédnul
k r ás no 11z ah ra d n a v ní velice pěkně hrušky.
Hlad ho domrzal: proto. když neviděl hlídače,
vlezl tam a hodně. si jich natrhal. Jak do jedné
zakousnul, ostal na místě chlupatý jak medvěd. To
se mu nelíbilo. Zaházel všecky hrušky a natrhal
si jable k s jabloně. ktera nedaleko stala. Když
do jednoho zakousnul. hned ztratil chlupy & zůstal
čistý; Ipomyslil si: „To bude dohra!“ Natrhal
jablek & zahozeně hrušky posbíral a šel hledat
soudruhy. Ti byli šťastni: moc si na tali** , tak
že se mohli všeci tři najls , a ješ e jnn neja ý ten
groš zůstal. Když se najedli, povídal jim voják:
„Vraťme se k zámku královny: přece bych jí nerad
míšek nechal.“ Strá žmistra mrzelklobouk,
desátníka pl ašť. proto se vrátili.

Přišli tam a vešli do hospody. \'ojak tam ale
dlouho nebyl; bez meškaní se na královský hrad

*) K 0 c a r, koeer : bič.
“W pt al i : mnohosi \'vprosili.vvžehrali.x M_.
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odebral. K r ál byl odešel na hon, a královna mladá
byla sama doma. \)táhl hrušku a poslal ji krá
lovně, jestli h) jí nekoupila. Hruškase jí líbila,
proto se ptala, zač je? A kd)ž to služebník nevěděl
poslala ho ab) se zeptal. Ten brzo přišel a povídal,
že jsou velmidrahé. jedna že stojí vrchovatou
pu tnu dvacetníků. Králova vzala divotvorný
míšek a naš)pala z něho plnou putnu dukátů,
tak že je voják ledva do hospody donesl. Tu bylo

'radosti! Hned se ch)stal) pečénk), buchty. koláče a
koblih). a když l))lo všecko přich)stáno, jedli. Zatím

senavrátilkrál z honu,a dcera„Wchvalit*) hruškou'L rozkrojíla _)l na dvě, a _)d
kousek ukouslzí—bnahned chlup a t á. Král zbledl
jak stěna, a nechtěl jíst, ale dal rozhlásit, že kdo
mladé královněpomůže, stane se mladým králem.
Uslyšev to voják hned pádil k zámku & ohlásil se,
že chce mladé královně pomoci, dostane-li ji. Král
slíbil a pro lepší jistotu dal všecko napsat. Voják
psaní schoval a k mladé královně šel. Když k ní přišel,
kázal se jí modlit pětkrát Otčenáš k pěti ranám Krista
Pána, a potom vytáhnul jablko, rozkrojil &podal jí
je, aby je snědla. Ona to vykonala, ahned byla čista.

Netrvalo dlouho, a již se slavila svatba. Po
svatbě poslal klobouk strážmistrovi & plášt de
sátníkmi, a hojně je obdaroval. Oni odešli, pak psal
králi od kterého utekli, aby jim to odpustil, a když
přišlo odpuštění, desátník se stlážmistrem šli do své
vlasti, on ale žil v bázni Boží se svou manželkou,
a když starý král umřel, dostal jeho království.

*) Poehvá lití se : poehlubitise.
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4. 0 tesaři Vňučkovi.

Byljeden velice chudobný tesař; od rána
až do večera tesal velmi pilně. ale mohl se roztrhat,
nedovedl si přece dost pro sebe a pro ženu vydělat.
Najednou se mu narodil chlapeček, a žádný mu
nechtěl jíť za kmotra. Tu si pomyslil: „Král je
otec všech, když mi žádný nechce pomoci, půjdu
k němu, a poprosím ho. aby mému chlapcovi stál
za kmotra. Šel a přišel do královského zámku.
Po mnohém prošení se ke králi dostal. Padl na
kolena, vykládal mu svou bídu, a že mu žádný ne—
chce jít za kmotra. L'slyšev to král, kázal do svého
kočáru zapřáhnout, vzal tesaře na. kozlík a jel. aby
mu posloužil. Když přijel před chaloupku slezl,
vzal dítě a s nim ke křtu svatému šel.____r

Po krt'u nMditěti půl třetíhosta rýn—.SkjiLn—(Éie e.__. _ -, .- 
- Te'sař si pomyslil, že je mu včil pomoženo;
ale přišly tři hladně roky, a peníze pomalu za
obilí vyskákaly, a nebylo zase nic, protože bylo málo
výdělků. Umínil si tedy, že půjde ke kmo ch áč—
kovi, aby si něco peněz vypůjčil. Když ale přišel
do města, uslyšel, že král pravě umřel. To ho za—
rmoutilo tak, že na místě do nemoci upadl. Když
se zotavil, šel k bratru nebožtíka kmotra, který byl
zlý král, a měl vedlejší království. Šťastně tam
přišel, dal se ohlásit, a když dostal povolení před
krále předstoupit. poklonil se a vykládal, že milo
stivý pán bratr byl jeho kmotrem, a že nyní do ve
liké nouze upadl. Pak prosil, aby mu půjčil



1000 rýnských.. že mu je hned oplatí, jak jich bude
mít. Král si lnyslil, když jeho bratr mu byl kmotrem,
že je bohatý a brzo peníze oplatí; proto mu je
půj.eil \ ň uč ek odešel s radostí domu a s ženou
a ditetem dohře se živil.

Netrvalo to ale dlouho, král se rozstonal, ale,
před svou smrtí řekl komorníkovi, že kmocháekovi
\'ňučkovi celý dluh odpouští. Potom umřel, a po
něvadž hyl zlý, přišel rovnou cestou do pekla.

Po něm obdržel jeho syn království, a když
přehlídal otcovy knihy, a našel dluh \' ňučkův,
poslal si pro neho a. nařídil mu. aby svůj dluh do
čtvrt léta zapravíl. sice že ho dá ohěsit'. \'ňu če k
prosil, že včil neuni. aby mu několik roků počkal,
že mu spravedlivě zaplatí. Ale bylo všecko nadarmo.
l'hohý tesař musil odejít a o peníze se starat. Vy
půjčíval si po celé dědině. žádný 11111však nechtěl
půjčit. Tu mu napadla zlá myšlenka: „Měli by mne
druzí oběsit, ohěsim se raději sám.“ Vzal provaz
a šel do lesa. Dlouho si nemohl vyhledat příhodný
duh; konečně se ale přece odhodlal, vylezl na dub,
provaz přivázal na. haluz a chtěl se oběsit. \ tom
ale spadl. \'ylezl po druhé. a když si chtěl dávat
smečku na krk, spadl zase. Rozhněval se a umínil
si že lépe dá pozor, Nic platuo, již myslil, že se mu
to poštěstí, spadl ale zase. Když vstal, ohlédl se,
a tu viděl stať před sebou svatého Florian a,
svého patrona, který mu prstem hrozil a povídal:
„Floriana cols to chtěl učiniti? Tak na Boha spo
léháš? Kdyby mne nebylo. byl by's již v pekle; ja
jsem si ale u Pána Boha vyprosil milosť, ahych tě
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mohl chránit, a proto jsem ti nohu svezl; ale tak.
aby si's nic neudělal, když spadneš. Proč si chceš
zoufat ?“ — Tesař byl jako opařený. Zpamatovav se
však vykládal, co se mu přihodilo.Svatý Flogian
ho těšil a povídal mu, aby šel ke. králi, a aby mu
řekl, že mu otec ty peníze odpustil. Kdyby mu to
ale král nechtěl věřit,. aby zas na to místo přišel.
V ňuček potéšený odešel a šel hned ke králi
a pravil mu: „Milostivý pane králi, nebožtík pán
otec mi ty peníze odpustil.“ — „I)ones mi to pí
semně,“ odsekl král, „ty hrubiane, sice se můžeš.
zrovna se živobytím rozželmat.“ Když tuto urputnou
řeč uslyšel, běžel. jakby ho pálil, do lesa. a brzo
tam doběhl. Sva tý Florian tam stál a držel bílou
klisnu v rukou, když \'ňucek ledva dech popadaje
se přihnal., „Jak's pořídil?“ byla první slova sva
téh o. — „0 špatné,“ odpovidal tesař, „král chce. pe
nize a nechce věřit, že mi byly odpuštěny.“ —
-Nermuť se, těšil svatý; sedni na tuto klisnu a po
jedeš do pekla pro kvitanci. Aby se ti ale nic ne
stalo, tu máš svěcenou vodu 8 kropáčkem,
& svěcenou křidu. Když tam přijedeš, udělej
okolo sebe křídou kolo, a peklo vykrop. pak všici
ďábli utekou.“ — „Oh, jak tam přijedu, když nevím,
kady se tam jede,“ zvolal smutné tesař. Svatý ho
ale těšil: „Nech jen klisnu jíť, ona tě tam dovede“
Po těch slovech tesař vyskočil na klisnu a ona utí—
knla pryč.

Dlouho jel, až přijel k pekelným vratům. Za.
tluče, ďábli hned. ochotně otvírali a chytali kleště
& kladiva, aby nového hosta pekelným spůsohem
přivítali. ()n ale nemeškal. udělal honem svěcenou

KULMA m. 4
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křidou kolo, & kropáčkem počal kropiti. Tu počali
ďábli křičet, aby po nich tak velikým-kamením ne—
házel; a když nepřestal kr,opiť utekli a schovali se.
Tesai procházel se po pekle a krále hledal. Dlouho
jej nemohl na jlť až konečně vkročil do jedné svět
nice, kde seděl král za. ohnivým stolem celý svázaný
řetězy, a před sebou měl ohnivý pohz'u naplněný
sírou a smolou. Pozdravil krále; a král se ptal:
„Kmocháčkm co žádáte. )“ On prosil, aby mu od—
pustil ten dluh, který zaplatiti nemůže, ale který
jeho syn král žádá, sice žeby ho dal mladý král
oběsit. Slyše tu řečkral, zašklebil se a pravil:
„At jen dělá tak, jak jsem já dělal. a bude se mět
po smrti tak dobře. jako já Potom napsal cedulku
.n k.ižal, aby ji Vňuček mladému krali doručil,
že již nebude chtít dluh. Vnuč e k se sotva podě—
koval. a již 11o remp adem z pekla utíkal. Když
vyšel ven, stála tam klisna, sedl si na ni, a. jelo se
vesele domů. Přijel do hor, a tam potkal človíčka.,
který se ho pln podiveni ptal: „Příteli jak pak se
to stalo. že touto cestou jedeš? Vždyť jsem tu již
dlouho žádného neviděl ?“ — Y u u č ek povídá., že
byl v pekle a domů jede. Tu se člověk pozastavil
a pravil: „Příteli, ty by's mně mohl velikou službu
prokázat: já se jmenují L 0 keš a byl jsem
v těchto horách 44 let loup ežníke m; mnoho
lidí jsem pozabíjel. a vím, že mne peklo nemine.
Vrať se tedy do pekla, a ptej se 11a L oke š o v o
10 z e, a pak mi pověz, jak vyhlíží."" I proč bych to
neudělal, když mně dobře zaplatíte.“ Lou pež—.
ník slíbil zlata a stříbra co dost, a \ ňuě ek se
vrátil.



l'řijeda k pekelným vratům zatloukl. Tu hned
ďábli ochotně otvírají a chápají se kladiv a kleští,
aby se na něm pomstili, neb ho poznali. 011 ale
začal kropit a všeci utekli. Pak si stoupnul do pro
středkaa ptal se: „Kde je Lokešovo lůžko?“
— Žádný z ďáblů se nechtěl ani ukázat, poněvadž
se báli, aby je zas nekropil; až jeden chromý se při
kulhal a pravil: „Osli, co se' bojíte? Když vy mu
nic neuděláte, ani on vám nic neudělá.“ Šel s ním
a ukázal mu na jedno lůžko a pravil: „To j e L 0
k e š o v o lo ž e.“ Vňuček se zhrozil, neb! bylo
vystláno samými břitvami, noži ostrými a šídly;
i předsevzal si, že byť se stalo co stalo, bude dobr?
živ, aby nemusil po smrti také na takovém lůžku
ležet. Děkoval ale též Pánu Bohu, že mu seslati
ráčil jeho patrona, když se chtěl oběsit. Prohlédnuv
si ještě jednou lože Lokešovo. vyšel z pekla a na
klisné uháněl.

Přijel na místo, kde s loupežníkem mluvil.
Ten tam ještě čekal a příchozího se tázal na své
lože. Vůuček mu odpověděl: „Běda vám, stařečku,
ve. vašem loži jsou samy břitvy, nože a šídla.“'
Loupežník slyše tu řeč zastenal. až se listí třáslo
a pravil: ;,Běž honem k velebnému pánu a řekni
mu, aby si neobtěžoval ke mně přijít, že se chci
s Pánem Bohem smířiť. a za. práci si vezmi tento
měch peněz.“ Při tom vytáhl pod pláštěm měch
s penězi, a Vňučkovi jej dal. Vňuček vzal pe
níze a na klisně jel pro kněze.- Nejel ani čtvrt ho
diny, tu potkal velehného pána, který právě jel

nemocnému. Slezl, padl na kolena a pobožně se
V prsa bil. Potom vyprávěl o loupežníku, že se chce



s Pánem Bohem smířit, &prosil, aby jel také k němu
& jej vyzpovídal. Kněz s velikou radostí jel k uda—
nému místu a,nalezl loupežníka zamdleného. Vzkřísil
jej & ptal se ho, co je mu? Loupežník povídal, že
je ve velikém strachu, že přijde do pekla. Padl na ko
lena & o svatou zpověď prosil. Velebný pán si hned
sedl & vyzpovídal ho.. Když bylo po zpovědi. ptal
se kněz, má.-li ještě tu palici, kterouž prvního
člověka zabil? Loupežník povídal, že má a hned ji
doneů. Ta palice byla jabloňová. Když ji donesl,
pravil mu knež: „Synu, ty's byl velikýmhříšníkem
proto musíš velike pokání činit; slihuieš-li mi,že
všecko, co ti piik.'LŽII \yplnís9“ Loupežník všecko
ochotně slíbil. Pak mu pravil kněz: „'Iu palici
ZitStl'Č do země; klekni si k ní. a. kleč tak dlouho,
až zhyneš; .1 k(l)Ž to \'_\plníš, nepiiideš do pekla.“
Loupežlíík klekl kněz mu dal rozhřešení a podal
Pána Boha. napomenul ho ještě jednou. aby byl
stálým, &.odjel k druhému nemocnému.

Zatím \'ňuček jel ke králi, mohl mu sice nyní
zaplatit ale pomyslil si: To b\tll b\l p(kný blázen,
abych platil. kdvž jsem si musil pro k\itanci už do
pekla jet.“ Přišel ke kíáli & kvitanci mu ukázal;
vyřizoval též od pána otce pekné pozdravení.K1.il
poznal hned ruku & ptal se. kde pán ote( se na
chazí? \ nucek odpměděl 7e je \ pekle, & že mu
vzkazuje. bude—li živ jako on ži\ byl. že do týchž
muk a, trápení přijde. jako on v nich jest. — Král
od té chvíle na pokání asc/dal.

\ nuček jel domů. a. když šlezl s koně. kůň
hned se ztratil. Vnuc ek vešel do jizby. Žena měla.
velikou radost, neboť ne\ěděla. pročt tak dlouho ne
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přicházel. Potom si koupili statek a na něm hospo
dařili a byli nejbohatší v dědině.

Po třinácti letech jel kněz tou cestou, kde
loupežníka zaopatřoval;on ale již nato nepama
toval. Tu uviděl jabloň, a na ní velice pěkna
jablka. Kázal vozkovi, aby šel a několik utrhnul.
Vozka poslechl & šel. Když ale chtěl trhat, slyšel
hlas: „N9 t r'h'ej, neš*t_í])_1_13;_ě_ťfřlíájkd*0
š tí ) i l.“ \',amva1"'řňku podruhé. a podruhé to
zas ta ' s yse . Polekaný vrátil se a vykládal, co se
mu přihodilo. Kněz si teprv vzpomněl na loupež
níka; šel k jabloní a utrhl jedno jablko. Sotva
je ale měl v ruce, vyletěla mu z rukou bíla holu
bička &zavolala: „Pán Bůh zaplatl“ Potomse
všeckajablka proměnilav bílé holubičky, kteréž
volaly: ,.I'án Bůh zaplat? a k nebi vyletěly.To
byla dušička obráceného loupežníka a dušičky lidí
od něho zabitých. Kněz stál jako vyjevený. Tu ale
viděl u pne hromádku prachu obrůstlou mechem,
rozhrabal ji, poznal člověčí kosti a velebil Boha. že
loupežníka k Sobě vzal. Na jeho lože v pekle
ale přijde někdo jiný, který se neobrátí k Pánu
Bohu.

5. 0_ kovářovi.

Jednou, je tomu už kelíce dávno, šel Pán
Ježíš se svatým Petrem do světa, aby se na Své
oči přesvědčil, jak se lidé mají. Přišli k jednomu
starému kovářovi, který je velmi přívětivě přijal
a dobrou večeři jim přichystal. Po večeři si kovář



sám lehl na zem se svatým Petrem, a nechal
Pána Jež iše ve své posteli spát-. Ráno, když vstali,
zase je dle možnosti uctil, a aby uemusili s hladným
žaludkem odejít, dobré snídaní připravil. Po sní—
daní, kdyžvyšel kovář ven, obrátil se svatý Petr
k Pánu Ježíši a pravil: „Pane, ten člověknás
tak dobře přijal; račiž mu tedy nějakou milost pro
kázat, &jeho přání mu vyplnit.“ Ale nemusil svatý
Petr ani tak mluvit, nebo Pán Ježíš bez toho
nm chtěl něco na památku uděliť, a to tím více,
poněvadž dle Své vševědoucnosti věděl, že se ková ř
ve své nouzi dal čertu zapsat. Když tedy kovář
do jizby přišel a svatý Petr dostal povolení mlu
viti, pravil: „Hospodáři, vy nevíte ani, jaká milost
se vám stala. Vězte, že Ten, Jemuž jste dal nocleh,
není žádný jiný, než Pán J ežíš, & já jsem Jeho
nehodný sluha Petr. Žádejte tedy něco, a Pán ve
Své milosti vám toho neodepře.“ Uslyšev ta slova
kovář, ulekl se velmi, ale spolu se též zaradoval,
že mu bude snad možno vyrvati se drápům ďábel
ským; přece ale netroufal si něco žádati, nýbrž
padl na kolena a Pánu se klaněl. Když ale Pán
Ježíš laskavě naň pohlédnul a pravil, aby jen
směle něco žádal, dodal si smělosti a řekl: „Pane,
v dílně mé visí kabela s hřebíky; přál bych si,
aby kdo do ní dá ruku, hned v ní celý byl.“ —
„Má se ti státi,“ znělaoodpověď; „abys ale něco
lepšího žádati mohl, ještě dvoje přání tobě dovoluji“
— „Když jsem tak šťastný, osměluji se tedy pro
siti,“ pravil kovář: „Před mým domem stojí la
v ic 9, na které v noci všelijaká cháska dovádí a mne
ze spánku vytrhuje; přál bych si tedy, aby, kdo na
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ni sedne, nemohl vstát, dokud já nechci.“ — „I to
se ti vyplní,“ odpověděl Pán Ježíš; „a nyní ještě
třetí přání.“ -- „Třetí přání jest,“ mluvil kov ář.
,.toto: Před domem stojí hruška, a na ní jsou
velmi pěkné a dobré hrušky; když jsou ale zralé,
vždycky na ně někdo vleze a všecky otrhá, ajá mu—
sím pěkně při chuti zůstat; přál bych si tedy, aby,
kdo na hrušku vyleze, nemohl s ní dolů slézti.“
I toto přání se mu vyplnilo a P a 11 J ežíš odešel
i se svatým Petrem.

Kovář si sednul za stůl' a měl velikou radost
z obdržených darů, a těšil se v duchu, jak ďábla
ochmelí, až si pro něho přijde.

Po roce a dnu. když kovář večeřel, uslyšel
neobyčejný dupot koně; pohledl ven oknem. a tu
viděl, že je kůň celý ohnivý &na něm seděl ďábel.
Když přijel přede dvéře, skočil dolů, koně uvázal,
a hned stál před kovářem, křiče škaredým hlasem:
„Kováři, již je čas, pojď, sedni na koně. který nás
oba na naše místo doveze“ — Kovář se dělal.
jakoby to nic; pozval černého, aby s nim pove
čeřel, a když nechtěl, kázal mu počkat, až se nají,
z'_ebeztoho v pekle žádné takové večeře nedostane.
Dábel seděl jak na vidličkách a nemohl se dočkat;
kovář 8 večeří velice nespíchal. Konečně se ale
přece navečeřel, oblekl se do koženic. vzal kabát
na sebe a posadil si na hlavu baraniei. Tu se ale
znovu zastavil & pravil: „Pane čerte, v pekle je ohně
dosti, a byl by mně dlouhý čas. kdybych tam ne
měl co dělat; aspoň vám tam podkuju koně. Jděte
a přineste mně 2 kabely, která visí na stěně v ko
várně, několik hřebíků.“ — „I s radostí,“ pomyslil
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si ďábel; „však je to bez toho poslední služba.“
()dskočil, strčil pracku do kabely, ale hned tam
byl celý. Jak to kovář zpozoroval. zasmál se. až
ho to v břichu píchlo; sdělal kabelu, položil na ko
vadlo,a kde mlátí tu mlátí kladivem. aby
prý čertovu kůži trochu polektal. *) Čert křičel,
co jen hrdla měl, ale nic naplat, k o v á ř tak dlouho
mlátil, až nikam nemohl, a potom se ptal zlého
ducha: „Nezašla ti chuť, budoucně si pro mne při
jiti'R“ Čert se zapřisahul, že co peklo peklem
bude. kqněmu nepřijde, aby ho jen pustil. Kovář
ho pustil & on nehledal dveří. ale komínem si tak
zhui'tu vyjel. že ho celý zbořil & tentam.

Zu rok zaza den přišel druhý č e rt, poručil
ko v ářovi. aby s nim hned šel, a. doložil: „Já se
ti nedám obulamutit. a nepůjdu do kabely pro hře
bíky, jako ten první hlupák.“ Kovář byl hned
volný & pravil: „Nač bych se vymlouval; jednou to
přece musí být. T_vmně ale tady děláš takový smrad.
že bych skoro umřel. & pak byste neměli mé tělo.
Jvdiven &.sedni si na lavi ci; já se zatím obleču.“
l):íbel si myslil: „To by bylo škoda. kdyby se za
dusil; nemohli bychom mu vv )ráť 'ak on mému
bratru vykropilň Přikzizalk o v a r o v i. aby se dlouho
nezdržoval. že není kdy. Šel & sedl si. Kovář chvíli
počkal, pak vyšel ven & ptal se, ještě-li čeká.? —
„Ano, čekám? odpověděl ďábel; ale jest mi již
dlouhý čas, dělej, ať se odebereme“ — „Počkej
trochu, zapomněl jsem ti něco dát na památku,“ od
sekl kovář; vběhl do kovárny & pOpadl kladivo.

*)Polektati :: polechtati.
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Když čert uhledl kladivo, chtěl vyskočit, ale ne
mohl. Kovář nemeškal, mlátil ho hlava ne.
hlava. tak že jiskry lítály; & když ho náležitě
vyplatil. ptal se ho: „Hňupm jak pák, máš již dost,
či přijdeš zase pro mne ?“ — „Oh, dost mám. zusténal
ďábel. a jak živ pro tebe nepřijdu; jen mne již
pustl“ Kovář ho pustil & ďá'bel se chvilku
táhnul celý polámaný a potom se propadl. Kdyžtak
celý zlámaný do pekla přilezl. všici se mu smáli,
& škádlili ho z jeho udatnosti. kterou se vychlu
boval. Přeceale nechteli kováře nechat za po
koj em; protoza rok vyslalistarého chytrého
ďábla., který již často v ďábelských kusech se vy
znamenal.

Ten se ochotně vydal na cestu se silným před
sevzetím, že se bude k a b e l e á la v ici vyhýbat
jako kříži. Přišel ke k o v á ř o v i. pekné se poklonil
& lichotivě pravil: „Milý kováři! Škarede si's ustlál
v našem domě, že's naše vyslance tak zhnnobil; oni
se již na tebe těší; ale já jsem mocnější, než oni
& půjdeš-li se mnou po dobrém. budu te před jejich
zlostí chránit; nebo jsem u sebe ustanovil, že tě ve
své službě podržím; kdybys ale nechtěl dobroty mé
poznat. po zlém musíš jít; to je má pevná a ne,
zvratná vůle., jako že jsem první po knížeti Luciperu.“
— Když dokončil svou řeř, zavolal k o v ář své tři
syny & smutně. se s nimi loučib Potom s ďáblem
vyšel z domu. Í) áb el se radoval že svého vítězství,
a k o v á ř se bolestně ohlídal. Pohlédnul n &hrušku,
& když ubledl zralé hru š ky, povzdychnul sobě.
— „Co vzdycháš ?“ tázal se na oko outipné ďábel.
— „Oh, jak bych nevzdychal? Každý rok jsem jídal



z těchto hrušek, které mají tu moc. že když jednu
sní. nepálí žádný oheň; a \'čil mám jíť' do ohně
věčného. Dovolte mně, abych si aspoň jednu utrh
nouti mohl.“ —- Če ! t se pozastavil a pravil: „To
by pro tebe nebylo žádné peklo. kd\b\ tě oheň ne—
pálil; já si jich ale mohu pro sebe a plO Lucipera
natrlíat; nebo ten pekelný ohen nezbedně páli.“ Hop,
hned býl na hr u šce a co možná trhal. Kovář
stál dole, a do hrozného smíchu se dal. Zatím si
dá b cl natrhal hodné hrušek a chtěl slézt; zůstal
ale v sně té sedět. Tu zařval jak vzteklý. nebo po
znal. že je chycen. Kovář ale zase vrátil se do ko
várny, & vyšel ven s kleště-m1.Když bylpoohruškou,
p'avil: „Čerte, musíme t_v hrušky okr oužleť.“
Při tom začal ďábla štípať, že se bolestí svíjel a ne—
přestal spíše. až mu celou kůži sedřel. Když pak mu
slíbil, že. již pro něho nepřijde. pustil ho. Odřený
čert se vlekl k pekelným vratům a potichu zakle
pal. Pekelníci domnívali se, že již přichází k ov á ř,
proto s obou stran vrat stáli s rozpálenými kleštěmi, aby
si ho jeden druhému podávali. Jak se ale ulekli, když
vkročilstarý chytrý čert celý odřený!
Bcžcli hned k Luciperovi a smutnou novinu
mu zvěstujicc, piosili. aby již neposýlal žádného
p ro š e l m 11k o v ář e. .,Tak půjdu já sám,“ pravil
rozzloben' Lucipei a hnedse na cestu
vydal. Nyní mé, kovář žádné výmluvy, \zal
plášť a šel; v kovárne ale, když se L ucip e r ne—
díval, schoval kabelu pod plášť a pak zvolna za ním
kráčel. Přišli k pekelným vratům, ty se rozletěly &
dábli se všichni na ubohého kováře hrnuli. Prmí ho
chytil ten, co v kabele dost-alvýprask; když mu
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ale odhrnul plášť a uhlednul kabelu, hned ho
pustil a utíkal s hrozným křikem: „Kabelu má!“
Druhý se již ani nedíval, jenom křičel: „L a vici
má“, apodobně smetal. Třetízahřměl: „Hrušku
má“, a za prvními pospíchal. Když viděl kovář,
že všeci utekli, ohledl se a k svému největšímu potě
šení zpozoroval. že zapomněli vrata zavřít. Vyšel
tedy a k domu utíkal, jak by mu hlava ho
ře ] 3. Od té doby žádný z ďáblů pro něho nepřišel,
a on byl spokojeně živ.

Jednoho synavyuč' kovářskému řemeslu.
druhý byl pacholkem & třetí p'ohůnkem.
Když byl první syn vyučen, šel do světa na zku
šenou. Dlouho chodil, nemoha dostať práce; proto
si umínil, třebas za pacholka u sedláka sloužit. Když
se s těmito myšlénkami obíral, potkal ho stal eček
aten byl čaroděj ní k, který mu plavil: „Synku,
nechtěl bys jíť ke mně do služby? Budeš se mít
dobře; nebudeš nic dělat. jenom budeš vždycky říkat,:
„My tři bratří.“ Kovářský rád přivolil. šel do
služby, ale za sedm let neuměl nic jiného pověděť
než7:,.Mytřib1atři.

Po sedmi létech šel pa ch ole k si hledat
službu; a když nemohl žádnou najít, potkal ho
č a r o (]ěj n i k, u kterého jeho bratr sloužil a pravil
mu: „Synku, nechtěl by's jít ke mně do služby?
Dobře ti zaplatím; budeš se mít dobře, nebudeš nic
dělat, jenom budeš říkat: „Pro jeden měch.“
Pach olek svolil, neříkalnicjiného jenom: „Pro
je d en mě ch. “ Když sloužil sedm let, neuměl nic
jiného mluvit,než „pro jeden měch.“
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Po sedmi létech do světa vydal se i pohůnek,
který zatímjiž pacholkem se stal, a potkal zas
toho čarodějníka, který jej do služby lákal
těmi slovy: „Synku, nechtěl by's jíť ke mně do
služby? Dobře ti zaplatím; budeš se mít dobře, ne—
budeš nic dělat, jenom budeš říkať: „T 0 b y bylo
dobře.“ Pohůnek šel do služby, sloužil sedm
let a všecko jiné zapomněl. Když již žádný nic ne
uměl mluvit, vyhnal je čarodějník. Šli. a _nacestě
viděli mrtvého člověka; zůstali stát a dívali se na
něho. V tom ale jel král. a když viděl mrtvého
člověka a tři lidí u něho, dal zastavit a ptal se:
„Kdo zabil toho člověka?“ K 0 v ář odpověděl: „M y
tři bratři.“ „A proč ptal se král pln ustrnutí.
„Pro jede n mě ch.“ odpovědělp ach ole k. Tu
se rozhněval král a zvolal: „To vám neujde šibe
nicel“ — „.To by bylo dobře.“ vpadl mu po
h ů'n e k do řeči. Když to král slyšel. dal je svázať
a soudu odevzdat. Před soudem bratří nemluvili
jinak. poněvadž neuměli; byli tedy všeci tři oběšeni.

Když to uslyšel st_a r ý kov 'ř, ulekl se a
synů svých velmi litoval; mrzelo ho gie velice, když
ho v dědiněotcem tří zbůjníků jmenovali.
Netrvalo to dlouho a čarodějník byl odsouzen
na smrt. Před smrtí vyznal, že kovářovi syni byli
nevinní; že on jim vzal řeč z navedení ďábelského,
aby prý se ďábel pomstil nad otcem za to, že ho
ošidil. Když to starý kovář uslyšel, potěšil se nad
tím, nebo mu žádný již nesměl nadávat, že je ot ce m
zbůjníků, & po nějakémčase jako dobrý
křesťan umřel.
.)o
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6. Centrum.

Byl jeden velice chudobný nadenník, který měl
moc dětí ale málo chleba pro ně. Ať si dělal co
chtěl, stávalo se přece větším dílem, že neměl ani
na sůl; musel tedy velmi často i se svými dítky a
s ženou nemaštěné a neslané pokrmy jídať, nechtěl-li
sousedům do kůrníků lézt a do komor se podko
p.'u\',aťcož jest hříchmým. To on nechtěl,
poněvadž byl dobl ý křesťan a myslil si, že
lépe žebrať než krást. K žebrání se ale
dlouho nemohl odhodlat, až ho přece veliká nouze
donutila, aby u svých sousedů pomoci hledal. Ale
tu se mu stávalo. jak se až posavád stává, jeden se
vymlouval, že má se svými dost co dělat; druhý, že
je _(thO, a že potřeba na zadní kolečka pamatovat;
a jiní ho bez výmluvyodpravili. V největší bídě
vzpomnělsi na svého kmoch a čka. Byl to nej
bohatší, ale také nejskoupějši sedlák v celé dědině;
pioto až naposledy k němu zamířil. Když VklOČÍl do
jizby. kmocháček právě seděl u oběda; přivítal sice
n .n(l o n nika, ale ani ho nep07val, aby si s ním
sedl. Po obědě se ho ptal: ,.Kmocháčku, co nového
mně přinášíte ?“ Nádenník nesměle odpověděl: „Kmo
tříčku, víte, že jsem ve veliké nouzi postaven; nemám
ani kousku chleba v domě, a hlad je zla věc: děti
neustale křičí, že by je( \, a já jim nemám co dát;
smilujte se nade mnou, a půjcte mně aspon čtvrť
zemáků; svědomitě vam jich oddělám. — Tak
mluví každý lenoch, “ obořil se sedlák , „napřed zahalí
a pak přichází k pilným po žebrotě. (i myslíte,že
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vás s vašimi detmi budu živit, když jsem jim byl
za kmotra? Klidte se mně hned ze stavení, sice vás
naš Du naj vyprovodí. zavolám-li jej.“ Takové řeči
se ubohý nadenník nenadál; proto mu vyskočily slzy,
a ledva mohl dat s Pánem Bohem, když odcházel.
Sed ] k a byla ale trochu štědřejší & mezi dveřmi
od ulice mu podstrčila hrnec se zemáky. Nádenník
se rozmýšlel, ma-li je vzít; když si ale vzpomněl na
hlad né děti, zašeptal: „Pán Bůh zaplať, &
k domu se ubíral. Doma ne eh am kousku dříví;
musil tedy teprv jít do lesa; aby ale více donesli,
vzal nejstaršího chlapce s sebou.

Přišli do lesa & sbírali ro ž d i, až přišli k jed
nomu kopci. Tam uviděli najednou dvanáct 2 b ů j—
níků, kteří zrovna k nim kráčeli. Nádenník se
honem schoval ise synem do houští. Když přišli
zbůjníci až k samému kopci, jeden z nich řekl:
„Centrum, otevři se“, a kopec se hned otevřel.
\'ešli tam a pak zavolal zase druhý: „Centrum,
zavři se“, a kopec se hned zavřel. Zatím ale, než
se kopec zavřel, pozoroval nádenník, že je tam ve
lice mnoho peněz zlatých a stříbrných. Když zbůj
níci zmizeli, ptal se syna: ,.Nezapamatovals sobě,
co ti lidé povídali ?“ Chlapec měl ale. dobrou hlavu
a povídal: „Centrum, otevři se.“ Nádenníksi
ta slova hned napsal na stínítko u čepice svrchu, &.
čekal. až zbůjníci vyjdou, aby zkusil, zdaliž by se
nemohl k penězům dostat. Za hodnou chvíli zbůjníci
vyšli a brali se po svých.

Když se v lese ztratili, vyšel nádenník s chlapcem
z houští a pravil: „Centrum, otevři se!“
Kopec se otevřel. & vešli tam. Když tam vešli, po



vídal nádenník: „Centr um, zavři se“; potom
nabrali si peněz, co jen mohli unést a na slova,
kterých užívali zbůjníci, kopec zase otevřel se a oni
vyšli ven. Pak pravil zase nádenník: „Centrum,
zavři se“, a kopec byl hned zavřený.

S radostí pospíchali domů a peníze vysypali.
Matka hned běžela pro chléb a všeci se najedli. Po
jídle povídal 11atd e nník ženě: „Vezmi jeden řen—
čák ajdi k sousedovi, aby mi půjčil koně a vůz, že
si pojedu do lesa pro dříví.“ Žena šla, soused vida
peníze, rád půjčil vůz i koně; jenom pravil, když si
nadenník pro ne. přišel, aby je nepřetáhnul, že jsou
ještě. mladí.

Nádenník s chlapcem sedl na vůz a jeli do lesa.
Když přijeli ke kopci, zvolal: „C e n t r n m, otevři
se!“ Kopec se otevřel, vůz vjel a naložil se plný
dukátů. dvourenčáků a renčaků. Pak vyjel ven a ke
slovům: „C e n t r n m, z a v ři s e“, kopec se zavřel.
Potom naložili na vrch roždí. a k večeru přijeli
domů. Koně byli, jak by je byl zhrodil. a soused se
vadil, že může přijít 0 ne, a že po druhé již nebude
tak hloupý, aby jich zase půjčil.

Nyní bylo po nouzi. \'eceře strojila se panska,
a ještě ina ráno dost zůstalo. Rano poslal nadennik
chlapce ke kmocháčkovi. aby mu půjčil čtvrť,
a aby k nemu na oběd přišel. Když to chlapec vy
řizoval. lakomý kmochářck se udivený ptal chlapce,
nač tatínek potřebuje c t vr tí“ ——„Budou cosi
měřit.“ odpověděl chlapec. Lakomec šel ven, vrtalo
mu to ale pořád mozkem. co by mohl chudý
nad en ní k měřit; proto namazal duo smolou,
neboť si pomyslel. že na smole cosi přece zůstane;
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a pak dal čtvrť chlapcovi. Chlapec běžel domů, a
otec změřil peníze: bylo jich 6 čtvrtí. Pak zas poslal
čtvrť kmocháěkovi. Ten se honem podíval na
dn o. &uviděl tam dukát. „I safraporte! To tedy
měřil kmocháček? Kde jich nahral? To se musim
ještě dnes zdověděť.“ Ještě nebylo ani dvanáct hodin,
již stál v jizhě uádeunikově; všecky slušně pozdravil
a s kmotrem si podali ruce. Když přišly děti libat
ruku, dal každémunahuilé jablko. co ještě
nikdy neudělal. Sedl si za stůl a počal: „Kmocháěkm
snad se na mne uezlohite, že jsem vás včera tak
odbyl '! Vidíte, ono je to tak; žena někdy dozlobi,
& čeládkóu se musí člověk též někdy oo uzeť
a. potom je člověk celý nevrlý. K yz jste vcera
odešli. teprv se mně to v kotrbě rozlezlo, že jsem
vám ukřivdil; proto přicházím dnes k vám, abych
chybu svou napravil; vždyť víte, že jsme všeci chy—
bujicí. Pošlete si dnes. a dám vám zadarmo dvě
měřice zemáků. jen se na mne již nehněvejte.“ ——
„Co bych se lměvalf' odpověděl n á d e n n i k. „Pán
Bůh mně pomohl. když mne lidé opustili. & proto
hněv na stranu.“ Sedlák se kousuul do jazyka a chtěl
odejiť. aspoň se tak dělal. Zůstal ale přece. když
ho velice nutili. Když byl ohěd přichystán, modlili
se, ale sedlák v myšlenkách „Zdrávas“ vy
nechal. Potom si sedli a jedli 'polévku lu k
šovou. masos máčkou a pečinku; k tomu
připíjeli si ze džbáuu, v němž bylo dobré vino. Po
obědě si u a cp ali & dali se do řeči. Tu zakroutil
sedlák řeč n a měř e n i. Nádenník napřed nechtěl
s barvou ven; když ale slyšel o dukátu. který
zůstal na smole trčeť: tu si vzpomněl. že se v horli
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vosti nepodíval n & dn o, & všecko se přiznal.
Uslyšev to lakomec, neměl již stání, pravil, že
již musí domů, že má. ještě všelijakou práci, a
odešel

Doma kázal pacholkovi zapřáhnout ('t y ry kon ě
do nového silného vozu, a zapsal si slova':
„Centrum. otevři se, Centrum., zavři
se“, na, stínítko u čepice do vnitřku. aby jich žádný
nemohl vidět. u pak jel hned do lesa, jenom ještě.
napřed všecko ženě oznámil.

Přijeli ke kopci; sdělal čepici, :| když písmo
přečtl. zvolal: „C e n t r n m. ot e v ř i s e !“ Kopec
se rozletěl, & on vjel do něho. Když tam byl, za
volal: „(_'ent ru m zavři se!“ a kopec se zavřel.
Tu kázal paeholkovi, aby jen hodně spěchal, aby
brzo naložili. a sám pracoval. až mu pot s čela tekl.
Po dlouhém namáhání byl vůz plný. Tu sdělal
(-e pici, aby se mohl upamatovať na slova. Ale
strašně se ulekl, vida. že když pot si utíral, slova
smazal. V ouzkostí se ptal pacholka. jak na ten
kopec volal ? Ten se ale nemohl o živ ý s v ě t upa
matovať. Ulekl se ještě více lakom e c &křičel, co
mělhrdla: „Otevři se! Otevři se! Ale kopec
se ani nehnul. Nyní teprv proklínal sv é lakom—
ství a sehe samého; bylo ale pozdě. O půl noci
přišli zh ůjníci, & když uviděli dva lidi a vůz
naložený. rozpálili se hněvem &.na místě je na čtyry
kusy rozsekali, &každý kus zvlášť do jednoho koutu
pověsili.

Sedlkn doma s bolestí čekala, ale žádný se ne
vracel. Ráno běžela ke kmocháčkovi nádenníkovi &
řekla mn. kde její muž jel. Nádennik se lekl, nebo
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si vzpomněl na zbůjníky, běžel ke kopci, a když do
něho vešel, viděl, že jsou oba na čtyry kusv roz
trhání, sedlákl p ach olek Spěchaldomůa
sedlee smutnou nminu oznámil.
_ Po nějakém čase prodala vdova kmotrovi statek,
poněvadž se sama na něm nemohla udržeť. Tak stal
se chudý nadenník nejbohatším sedlákem, ale není
tak sk oupý, jak byl nebožtík kmotr. a do ('en
t ru 111již nechodí pro peníze. protože jich má dost..

7. 0 hloupém Jankovi.

Byl jeden otec a ten mel \elice h loupého
sy na, jlmuž všichnijen hlo up \' lanek říkali.
Otec chtel z neho plece něco udělat. poněvadž byl
dosti zámožný sedlák; proto ho posýlal do školy ::
prosil pana učitele, aby si sním dal práci, že to
zadarmo nebude žádat. Ale kde není rozumu, ani
\' lékárně ho nekoupí; a komu nedal Pán Bůh smysl,
žádny mu ho nevcepuje. Učitel se pachtil co mohl.
ale J a nek nad abecedunevvle/l a jednou.
když měl sám se modlit: „Andele Boží. strážt “
můj". místo: „Ať jsem tak ži\, jak chce.
Bůh m ůj't možně si vyrazil: „Ať-js e m tak
živ. jak chce bubnuj.“ Zpomnelsina buben,
který měli doma na půdě, a na který si časem rád
zabubnoval. Když to ostatní děti uslyšely. daly se
do hlasitého smíchu, a učitel musil Janka poslat
domů, a vzkázal tatínkovi. aby ho už do školy ne
posýlal,že prý z vola nebude než \'nl.
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Milý Janek byl rád, že se vyhne škole, která mu
nikdy nevonela; a proto pospíchal domů, vyřídil
pekné všecko, a pak si sedl, přeložil spokojeně nohy
křížem a do kusu chleba se pustil. Otec se ale za—
rmoutil. Nebylo však jiné porady; musil Janka
nechať doma. Vedl ho k práci; on sice udělal všecko,
co mu kázal otec, ale víc ne; a neptal se nikdy.
proč se to tak a ne jinak delá. Žil bez starostí ode
dne ke dni, až se z neho stal chlap jako šáha.

Zatím se otec sestaral. a přál si Janka
oženit, že ho aspoň žena bude držet. Dlouho se to
nechtelo podařit; nebo všecka děvčata Janka dobře
znala; konečně mu ale přece otec vyhledal nevěstu.
Bylo to chudé děvče, které se tomu zhlédlo, že bude
zaopatřeno. Janek jak živ neodporoval; svolil tedy
inyni, a za čtyry nedele byla s v ad b :|. Po svadbe
se vedle dobře, dokud otec byl živ; ale po nedlouhém
čase otec umřel, a Jan se stal h ospod ářem.
Ale bylo to hospodářství! Nebyla-li žena při všem,
šlo všecko na ruby; nebo kdyby byl někdo Janovi
poradil, aby jel v zimě. strouhu orat. byl by také jel.

Jeden rok se urodilo špatne obilí, bylo málo
sena a slámy, a proto kázala žena J a n ov i, aby
Šel prodat voly na zimu, a. z jara že se mohou koupit..
Povídala mu, aby je nedal lacineji než za dvě sta,
& aby jich neprodával bez peněz, nebo si myslila,
že h 1o u p a k a ledakdo ošidí. J an slíbil, že to tak
učiní. Vyvedl z chléva voly a vedl je na prodej.
Přišel do lesa, a. jak nikdy na nic nemyslil, tak
i dnes beze smyslu šel, ani se neohlédnul. Kdyby ho
byl nějaký taškář potkal. lehko mu mohl provaz
uřezat & voly odvést; Jan by byl s provazovým
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koncem dále na prodej kráčel. Když ale ošel, foukal
velký vítr. V lese se mu přišlo podívat na vrch, ::
tu viděl. že veliký dub se klátí. Zůstal stát a chvíli
se díval. Tu mu napadlo, zeptat se, jest-li by mu
neodkoupil jeho voly? Podepřel si boky & ptal se:
„Koupíš moje voly ?“ Dub větrem pohybovaný za
klátil sebou a J an myslil, že kývá hlavou, že koupí.
Zeptal se tedy: „A dáš mně dve stal/“ Duh
se zas zaklátil. „Tož dej, či jich včil nemáš ?“ Du b
se pohnul, jakoby řekl: „N e.“ „A kdy mně je dáš.
za čtrnáct dní?“ ——Dub se ohnul. jakoby řekl:
„Anol“ Byli domluvení. J an nevedu.. kde má při
vázať voly, vzal provaz. & přivazoval je k dubu:
podíval se ale pro lepší jistotu vzhůru, a kdy?.
uhlédnul, že se (1u b klátí. myslil, že přikyvuje, u
přivázal je pevné. Než ale odešel. pravil: „Slyšíš af
držíš slovo. Za čtrnáct dní přijdu pro peníze. nedáš-li
mi je, set-nu tě jako psa.“ Domluvil & odešel.

Když přišel domů. ptala se žena: „Prodal's'ť“
„Prodal jsem.“ odpověděl spokojeně J a u. „A kdr
máš peníze?“ — „Dostanu je za čtrnáct. dní.“ Ulelv
nutá žena se tázala: „Hlupáku. komu's je dal bez
peněz?“ — „Starému dubu v lese.“ odpovídal Jan.
Zena uslyševši to dala se do pláče. ale Jan ji
těšil: „Co pláčeš? Musí mi zaplatit, nebo jsem mu
pohrozil, že ho setnu jak psa.. nebude—li slovo držef:
& vezmu si hned sekeru s sebou.“ Zena litovala. že
si takového hloupého chlapu. vzala. & celých čtrnáct
dní s ním ani nepromluvila. J ana to mrzelo. nn
brousil si dobře sekeru. & čtrnáctého dne k lesu
běžel. Když přišel k duh u. neviděl než rohy ze
svých volů; postavil se před dub a pravil: „Strýčku
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(lubo. já. si jdu pro peníze za ty voly, co jsem vám
prodal.“ — D 11b se ani nehnul, nebo nebyl žádný
\'ltl'. — „Což neslyšíte, že 31jdu pro peníze?“ roz
(lurdil se Janek. Dub nic. „O vy jste pěkný
kupec ;“ volal rozhněvaný Jan. „voly jste sežral,
pravda. a \'ěil nechcete platit? Ale já nejsem váš
blázen; co jsem hrozil, splním jistě.“ Při tom na
přáhl — b a c, ba c, kůra jen lítala; a když několi
krát udeřil, vypadl 11r n e c s p e n ě z i. „Aha“, vy
křiknul Janek. „tu máte vaši kapsu? Dobře; vezmu
ji celou.“ Vzal peníze z-.spěchal domů. Ledva vkročil,
již volal: „Ženo, ženuško, nezlob se; však jsem ho
napálil. Nechtěl mně šelma zaplat-iť, ale já jsem mu
l'ozťalkalhoty, a peníze vybral jsem.“ Potom po
stavil hrnec s penězi na stůl. Žena nechtěla
očím uvěřit. když viděla tolik peněz a s J a n kem
se smířila. Nyní se měli dobře, a Janek se \;ždycky
chlubil, jak (1u 1)o vi peníze za voly vynutil. Zena ho
ale podruhé již nepustila voly prodávat, (lohlědala
sama všudy, a když s Jankem zvykla, byla s ním
Spokojeně živa. až do smrti.

8. 0 třech cestovnících.

V jedné hospodě sešli se tři tovaryší: švec.
k l' ej ěí a k o v á ř. Netrvalo dlouho a stali se z nich
při sklenici nejdůvěmější přátelé, tak že si umínili
spolu dale jíť a společně dobré i zlé snášeť. Nejlepší
z nich byl krejčí & proto měl také peníze; ševce
pálil krejcar v kapse, & proto, když ho měl, dal ho



vždycky hospodskěmu schovat; a kovář vždycky
prohrál všecko v kartách.

Když se spřátelili, ubírali se světem dále. Krej
čího mizelo. že ti druzí dva nemohli ani jednu ho
spodu minout. aby o ni nezavadili a mrzelo ho to
tím více, že se "mi penězi zvěstoval.
Nicméně ale šelldále s nimi. ' 01. a tam
ti dva darebáci obořili se na k rej či 110, aby jim
dal penize. že oni jich víc potřebují, než on. Když
jim je nechtěl po dobrém dát. svalili ho na zem.
obrali jej a vyloupali mu oči. Pak utekli a nechali
ho samého na pustém místě, aby tam hladnou
sm r tí sešel. Domnívaliť se: „Slepý nedovede
vyjít z hor, a tak nás neprozradí.“ Chudák plakal
hořce. a Bohu se poroučel; aby ale divoká zvěř ho
neroztrhala, makal tak dlouho rukama. až nalezl
haluzovit ý strom. pomalu na něj vylezl, a smutný
seděl. až by snad někdo jej z hor vyvedl. Zatím se
přiblížila noc což poznal po tom, že ptáci pře
stali zpívat a jen s ovv .! jiní n oční ptáci začali
houkáť. \ e veliké ouzkosti postavený modlil se k Pánu
nohu 0 tr p ělivosť. aby mohl trápení své odho
dlaně snášeť; o pomoc modliti se — na to ani
nepomyslil.

() jedenácté hodině přiběhl pod strom z a jíc;
za chvilku po něm vlk, a zase za chvilku medvěd.
Když byli pospolu. začali k sobě vespolek mluvit.
\'lk pravil k zajíci: „Ty tak daleko běbáváš,
mohl bys nám říci, co je ve světě nového?“ „Dosť,“
odpověděl z a jíc; „kdyby to mnohý člověk věděl,
jistě by se mně pěkně poděkoval; ale já mám na ty
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lidí zlosť., ž e n zíln tvrdý 11r :1c ll do 5 r s ti
ll :izej i; proto bych jim to za. celý svět neoznámil.
Vám to ale mohu říci. Dnes o dvanácté hodině bude
padati taková rosa. že když sle p \ anebo i ten.
který má vyloupané oči. namastí se tou rosou, lmed
prohlédne.“ A co ty víš, bratře v l k u, vždyt těž kus
světa. projdeš. „\'ím také novinu důležitou. V hlav
ním městě se najednou ztratila všecka. v o d n. u
navždor všemu namuliání nemohou ji najít. Král vy
psal velkou odměnu pro toho, kterýžby městu k vodě
pomohl. půl království. Ale já to žádnému nevyzra
dím jedině vám, jak se lehce může k vodě pomoci.
Před městem u východní brány je zasypaná studně;
pod křížem dolů je žába rozložená & tu drží všecku
vodu; kdyby tu žábu někdo odhodil. bylo by hned
dosť vody v městě. Dobře, že nás žádný neslyší;
mohl by si lehce půl království v_v(lobyt.“ ——„A já
vím také něco nového. zabručel medvěd; v sou
sedním království je mladá prineeska již dlouho ne.
moena, & žádný lékař jí nemůže pomoci; proto dal
král rozhlásiť, kdoby ji pomohl. že mu ji dá a půl
království s ní. Ale pomoc je lehká. Před dvěma lety
okradli zloději hlavní chrám; stříbrné kalichy po
bruli všecky & s v a t é hostie v_ij'pali na oltář;
jedna ale spadla (lo skuliny na pravé straně oltáře.
at je tam až posavad; jenom myš před ní klečí;
kdyby se princeska dobře vyzpovídnlu a tu svatou
hostil přijala. na místě bude uzdravcnu. .\le těžko
se uzdraví, protože ta Skulina byla, žamažánn a žádný
neví. co v ní jest.“

Když domluvil med v ě d, rozmlouvali ještě
o všeličem, pak si přislíbili, že nevyzradí žádnému.
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co si vykládali, a každý na jinou stranu odběhl. při
slihivše sobě, že se za rok zase na tom místě shledaji.

Krejčí seděl na vrchu po tichu, ani si ne
troufal dýchat, & pozorně naslouchal. Za chvíli po
odchodu tří zvířátek cítil, že je mu studeno, natáhnul
ruku a znamenal. že je listí mokré.. Dychtivč si po—
třel důlky. kde měl dříve oči, a hned viděl. Radosti
dál se do hlasitého pláče a velebil Boha, že mu tak
zázračně pomoci ráčil.

„__—Sotvasn'tálo. slezl dolů. a z lesa utíkal. \'yšed
\'en. ptal se po sídelním městě. Doptal se a stastne
do něho přišel. Hned se dál oznámit králi a vzkázal,
že městu pomůže k \'od e. Sotva král tu radostnou
zprávu uslyšel, vyšel mu i se svými dvořeníny na
proti, a půl království mu sliboval. městu-li po—
může. K rej či vyprosil si dva nádenníky, a k žá
sypané studni pospíchal. Brzo ji nalezl a kázal. aby
\' ní nádenniri k0pali. Kopali. až přišli na křiž.
Krejčí jim kázal, aby nyní vylezli a zaopatřili si
przovtzy. Když h) ly pro\azy přineseny, kázal aby __iei
dolů spustili; a kd\ž zakřikne, aby jej honem \'en
táhli. Spustili jej dolů, a on brzy našel roztaže—
n ou žábu, odko nul v tom okamžiku takmý
proud vody \'yskoml, že bj'l hned po pás v ní. Za
křiknul a nádenníci jej honem vytáhli. V tom čase.
' „ e voda v_vprýstila. počala i všudy \' nieste

téci, a služebníci královští běželi hned také ke králi.
aby mu oznámili. že královská kašna je plná vody.
Král radostí plný dal honem zapřáhnouti do krá
lovského \'ozu, sedl si do něho a s hudbou a velkým
množstvím lidu jel k r e j (: i m u vstříc. Když k nemu
přijel, slezl s kočáru, krejčí si musel do něho



sednout, a král s lidem radostí jásajíeím šel před
ním. Hudba vesele hrála, a lid křičel neustále: „Slava
našemu vysvoboditeli !“

Když přijeli do královského hradu, byla nachy—
stána skvostná tabule, a po ní odevzdal kral krej
čímu půl království. On prosil, aby toho ještě nechal,
že musí jet na hrad vedlejšího krále podívat se na
nemocnou princesku. aby mu tedy půjčil koně. Kral
dal zapřáhnout, a k rej ří jel k pánu sousedovi králi.
Brzo tam přijel a dal se oznámit jako lékař. Kral
smutný pravil: „Zase nový lékař! Kolik jichtu již
bylo! Zase se budu chvilku těšit. abych se brzo pře
svědčil, že zklamána je má naděje, a dceři není
žádné pomocí.“ Přece ale si dal nového lékaře při
vést, a prosil ho, je-li možno, aby pomohl, není-li
ale možno, aby ho nadarmo nešálil, a raději odešel,
by mu větší bolesť nedělal. — K rejěí těšil krále,
že za pomoci Boží jistě pomůže. aby mu jen prin
cesku ukázal. Když přišli do její komnaty. ležela
nebohá v měkkých hedvábných peřinach bledá a celá
\'yzalilá, a uhlédnouc otce, bolestně. se usmála. K rej
čímu jí bylo líto; obrátil se ke králi a pravil,
aby honem pro kněze poslal. K „11 se ulekl,
nebo myslil. že dcera již musí umřít. K rej čí měl
COdělať, aby ho potěšil, že to je jí ku zdraví ne
vyhnutelně potřebno. Kněz přišel a princesku v_v
Zpovídal. Po zpovědi se ptal krejčí, kde je ten
kostel. který byl před dvěma léty okraden? Když se
dověděl. prosil kněze, aby s ním šel. Kně z šel,
& když přišli do kostela k hlavnímu oltáři, _na pravé
straně odškrábal maltu. a uhlědnul skulinu. Pak
“Táž—ilikámen a oba uhlědli svatou hostii, a před
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ní klečící myš. Padlí na kolena a pobožné hostii se kla
nčli. Potom prosil kre j č i. ubyji kněz vzal n prin
cescepodal. Kněz uposlechl, podal svatou hostii
princesce, & ona hned celá zdrávo vstala & padla
otcovi do náruči. Tu bylo radostí ! Hned byly vdavky,
(\ král odstoupil kroj č i m u půl království.

Po svadbč jel k prvnímu králi. \'zul i od něho
půl království, spojil oboje. v prostředku si vystavěl
město. a \ ném býval. Lidé ho měli rádi, protože
byl spravedliv_\'. (\ zvlášť k chudobným dobrotivý.
Kr:ilmna ho také milmala. nebo kdyby nebylo ielio
býullo nebvla by i(ik živu zdrávo. Často ji musil
sve příhody \\'pr(i\0\.1t

.lidnou. kd\'/ príuč o such soudru7.í(h na pro
(h!m e paní manželie \\kládal. umel d\ n ot1 ham 0
\ kterých hned s e \ c.e a k o \ :i ř e poznal. Dal si
je 7.:__1\olať_.„zi_d_z_1_lse jim zmiL Oni se ulekli a padli
nÍ—kolěi—áprosili za odpuštění; (\le on jim pravil:
..(o bych se na vás hněval. kdybyste mi nebyli oči
vyloupuli. nebyl bych králem.“ Pak jim vsecko vy
kládal (\ že ta zvířátka na. rok zas v tu noc. tam
priidou. Dal jim peníze & propustil ie. T_všelmy si
myslili, že by mohli b_\t' tež sfastni. kdyby slyšeli,
m si budou mmm \'_\kládaf. Šli k tomu stromu,
kde k r e j (=i m u \'yloupali oči. \ylezli na vrch &tiše
seděli.

V noci měsíček svítil jak slunce ve dne; nehýbali
se tedv. (ihr se neprozradili. () jedenácté hodine pri—
behl z ujic za ním vlk, (1 potom medvěd.
Š v eo & kovář se již radovali. Tu ale počal vlk:
„Bratři, kdosi 7. nás naše tajemství \yzradil; nejspíš
to byl m edv ěd. M ed v e d nemotorný se nemohl



vymlouvat. & proto byl odsouzen k obešeuí. ('hytili
ho a na vrch táhli. Medvěd. když měl hlavu
vzhůru. uhlédnul ty dva na vrchu a zahručel: „H 111.
h m!“ Vlk se zajíce m se podívalina vrch, a též
je Zpozorovali. Pustili hned medvěda; a on v_v
lezl na vrch, oba shodil &pak je s vlkem na kusy
roztrhali, nehoť měli za to, že jim i před rokem na.
slouehali. Tak obdrželi odplatu za to. co krejčímu
udělali. Krejčí ale jako král kraluje až posavad.
ješte-li neumřel.

9. Bujárek & Suria.

V jednom velkém království kraloval král se
svou královnou, která byla velmi krásná. Za rok
po svadbě narodil se mu prin e, kterému dali na
křtu jméno Bu já r ek; roztomilé to & překrásné
dítě. Nedlouho potom přišla v noci 0 dvanácté hu
dině do královského zámku divá žena. a když
spala král o vn a, ukradla jí chlapečka a. na jeho
místo položila do postele své ohyzdné děcko s hlavou
čtverhrannou. s malýma podlouhlýma očima, a odešla.
l'robudívši se k r á l o v n a uhlédnula to děcko. které
mělo košilku z jejího vlastního dítěte, a poznala
hned, že to není dítě její. Ubohá dala se, do hědo—
vání, vrhla podhozenče (lo kolébky, a sama
padla do mdlob na loži. kde _jiráno v horké nemoci
našli. Ale nebyla sama. královna tak nešťastná, že

řišla o své dítě; nebo v tom městě se jednomu
upci právě v tu hodinu jako králi. narodila.
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dcera, které dali jméno Su ria, a tu též diva
ž e na za své děcko vyměnila.

Když měla obě děti. utíkala divá žena do
velkého les: k jedné chaloupce, v níž čaroděj
nice s ěarmlějníkem bývali, a těm je dala. Zatím
růst-ly obě děti v městě i u čarodějníků, jenom že
ty podvržené, když přišly de let., v nichžto obyčejně
děti mluviti počínají, nic nemluvily, &jenom velikou
žlost'- na sobě ukazovaly. Pozorovav to kr a ], dal
po celém království rozlilasiť. že kdo by oběma
dětem pomohl. obdrží královskou odměnu.

Dlouho se žádný nehlásil; až konečně přišla
velmi moudrá a zkušená bába, a ta pravila králi,
že sice dětem. jsou-li podvrženy od divé ženy,
pomoci nemůže, ale že jej aspon přesvědčí, jsóu-li
v skutku pod v rž e ny. Pak kázala, aby děcko od
kupce se doneslo, aby se udělal uprostřed světnice
oheň, a okolo něho aby se nastavěly skořápky
?. makůvek naplněné vodou. a aby potom děti v té
světnici se zavřely. Budou-li mluviť, když uhlédnou
makůvky. že jsou v skutku podhozeny. Kral dal
děcko od kupce přinésť, ve světnici oheň rozdělat, a
okolo něho ma. ků v k y s vo dou nastavěť. Potom
se provrtalyve dveříchdírky, aby Mděti
pozorovať; a když bylo všecko připraveno, vzaly se
děti, a do světnice zavřely. Kral sám s královnou
dívali se děrkami na ně. Divý ch lap e c obcházel
s děvčetem okolo ohně, a žádný ničeho nepromluvil;
jenom se oba neustále na skořápky dívali. Když za
čala voda. vřít, zastavili se oba, a chlapec od
porným hlasem zabrumtal: „Hm, hm; už jsem dost
starý rarach, ale takových hrnců jsem ještě neviděl.“



Po něm vycenilo d évč e zuby a žasip ] alo*)
„Hm, hm, už jsem dosť stará mrcha, ale takových
hrnců jsem ještě neviděla.“ Třikrát to opakovali. a
pak zas umlklí.

Tu král vykřiknul bolestí. a královna si trhala
vlasy 8 hlavy; s pláčem odešli do svých komnat.

Co se to v kiálovském zámku dělo, růstli Bu
járek & Suri a v domě čaiodejnickém &meli se
velice zle; obzvlášť čalodejnice jim delala velmi
zle; a aby jim ještě větší holesf špusobila, povídala
jim. ?. jakého rodu jsou, a že jich spíše nepustí. až
B u j árek to udělá. co mu poručí. Když to při
slíbil, dala mu dřevěnou sekeru a pravila: „Jdi do
lesa a nakácej do večera tolik dubů, aby's z nich
mohl nadělaf sedm sáhů dříví; ráno kácej & odpo
ledne delej dříví. ['déláš-li to do \'ečeía, pustím váš
oba zítia domů.' 1 lichý Buj ái ek šel ale když
sekeiou ponejpn do duhu uhodil hned se mu zlo—
mila. Sedl si. a plakal. \a poledne přišla Suria
a uhlédnuvši plačicího. ptala se out1pně:„Bu—
jz'uku, ('o'lilzičeš'3“-— ...Oh jak Wneplakal
milá Sur"io - odpm ěděl llu ] zl! e k. „kd\ž mám na
kácet na sedm sáhu dubů. a ta zlá žena mi dala.
k tomu d 1'e \ (=n o u seker'uť Jak jsem chtil sekat,
zlomila se mi hned.“ — „Já ti pomohu, budeš-li na
mne pamato '(\ť. až přijdeš domů. “ těšila jej S 11r i 3.
,.Oh. jak bych nepamatoval. " žk'“ ostne Bu
jdl ek jest--li mi pomůžešl“ — lslyševši ta slova.
přinutila jej 8111 1a. (\l)\ si sedl a obédml. Sam.\
ale vstala a třikiát zavolala: „Duh y, kácejte

*) Siplivý : sil.-(jm. m1)—zasiplati : zasípóti.„'
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se.! Dříví štípej se! Do sedmi sáhů
skla dej se!“ Sotva po třetí to vyřkla, stálo
sedm sáhů nadelaných. Potom mu kázala, aby tam
sedel až do večera a odešla. Když se s m r k a v a lo,
spěchal B a j a r e k radostně domů. Přišed sedl si
do koutku, a haha se ho ptala, udělal—li, co měl
poručeilo'ť“ — „lÍdělaL“ odpověděl B uj are k. Ba—
hizna se zamračila a pravila: „Co to bylo za práci?
Ta může každý lehce udelat! Chceš-li jít domů,
musíš zítra něco těžšího udelat. Slyš tedy! Zítra mi
nachytaš ptáků, natrhaš ?. nich tolik peří, ahy's
z neho mohl vystavět zámek na dvoje poschodí.
Bude.—lizamek do večera stat, pustím vas oba domů.“

Rano šel Bu ja rek smutný. chytal ptaky, trhal
peří a chtel stavet zamek; než vítr mu vždycky peří
rozmetal. \'ida, že jeho práce je daremna, sedl si a
hořce plakal. O polednach přišla zase Suria
s obědem. a.ptala se: „Bujárku! Proč pláčeš?“ —
„()h, jak bych, mila Snrio, neplakal,“ byla odpoved;
„když mám do večera postaviť ?. peří zámek, a vítr
mi ho vždycky rozhaží'ť“ ——Suria mu kázala,
ahy poohédval, a. bude-li na ni pamatovat, že mu
pomůže. Když to zase přislíbil. vstala a třikrát pra
vila: „Ptáci, chytejte se! Peří trhej se!
Zámku do dvou poschodí stav se!“ Do
mluvila. a zámek stál. Pak odešla a napomenula jej.
aby tam až do večera zůstal. Vecer přišel domů a
první slova čarodějnice byla, je-li s prací hotov'.J
Když přisvědcil. povídala, že se zítra na jeho práci
podívá: ale že musí ještě jedno dílo vykonat. a pak
teprv že je propustí. Tu maš tento roztrhaný koš;
v tom musíš zítra z nedalekého rybníka všecku vodu
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vyuosiť, až bude celý vysušen; uděláš-li to. půjdete
domů.“

Ráno šel B uj a re k do práce; ale vedel, Že
vše nadarmo; nebo mu vždy voda s koše vytekla.
('o měl chudák delat? Sedl si a plakal. Na poledne
přišla zase Suría s obědem a ptala še: „llu
jářku. proř plzieeš'ť“— „Oh, milá Surio. jak
bych neplakal, když mám tímto košem do večera
všeeku vodu vylíť. a celý rybník vysušit? Jen se po
dívej, je-li to možné?“ — „Budeš-li na mne pama
tomt. až přijdeš domu. řekla na to Su na. po
mohu tí.“ — B u j a l' e k slíhil, sedl si a ohedval;
a Suřia volala třikrát: „\'odo. vylévej se! Ryh
uíku, suš se!" A po třetím volání byl ryhuík vy
sušen. Suria odešla. a Bujářek sedel až do
večera. teše se, že ji/ zítra půjde domů.

Když přišel domů, vypravoval. že všecko udelal,
& pak si všichni lehli. Buj ár e k se 8 ur ií ne—
mohli radostí spát, že již zítra půjdou domů. Avšak
ulekli se velmi, když slyšeli, jak se čarodejník s čaro
dějnici dó'mlouvají. že jich nepustí. ale že je k ránu
roztrhají. „Jak si pomíížeme'? šeptala Suria Bujar
kovi; on strachem se třásl a nic neodpovídal. Za
chvilku vstala b'u ria. otevřela potichu dveře a šla
do chléva. Tam chytila k a č e a u (kachnu) a. do po

stele položila, sama však vstala s Bujarkem.Wl—tnkřát dveřmi. a šeptem třikrát pravila: .. )v e řťs
Odpovídejte za 11a sl“ _Kdyžvyšli ven. utíkali
00 jen mohli. Stará myslila. že leží na posteli deti,
& ptala se k ránu třikrát: .llujíu'ku. SRPÍO, Spiši"
A dveře odpovídaly: „Nes—pinu“ Po třetím ozvalií
povídala starému: „Nyní je čas!“ \'yskočila z po
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stele, hnala se k lůžku. na kterém kačena ležela,
& teprv svůj omyl poznala, když na místě roztrha
ných dětí kač e n a celá rozcapartovana před ní le
žela. Přesvědčivši se, že děti utekly, počala strašným
hlasem volat: „VStilň, ty stará troubo, a hned mi
běž za nimi! Běda tobě, jest- lí je nedovedeš na
zpátekl“ Starý vstal a běžel. Su ría obratila se na
cestě k Buj' ar k o ví, a povídala mu, aby se po
díval, neběží-li někdo za nimi.* Bu jal ek se obrátil,
a strachem trna zvolal: .,Zle mila Sur 10 starý je
nám v patách? Slyšíc to Su ria. udělala se ja
bloní, na ktere byla dvě překrásná jablka. Do
bělmuv starý k jabloní, neviděl nikde těch, kterých
hledal, a mrzut domů se vrátil. Když přišel, tazala
se ho stará. zdali je. viděl? — „Neviděl jsem nic.“
odpověděl starý, „jenom jabloň, na níž byla dvě
překrásná jablka.“ — „I bodejž do tě tři sta hajda
laků, ty starý hňupe.“ durdíla se čarodějnice; „to
byli oni; měl's jenom ta dvě jablka utrhnout! Běž
honem za nimi, ještě jich dohoníš.“ Starý zase si
dal říci a běžel jako střela. S 11ria. jakoby to vě—
děla, pravila k Bujárkovi: „Ohlédni se, neběží-li
někdo za námi!“ B u j a rek se ohhlédnul a. zvolal:
„Zle je, milá Surio! Starý je nám v patách.“ Suria
se udělala šípem a na něm byly dvě překrásné
růže. Starý ale hleděl po jabloní a ledva si
r ůží všimnul. Neshlédnuv ale jgabl on, vrátil sezase.SWO ptala, neviděl— —„E neviděl;“
odpověděl v zlosti , „nebudu již tvym?l—áznem,málcín
bych se byl na šípu s dvěma růžemi popichal!“ —
.,I to aby tě již černý potrkal, ty vole.“ vykřikla
stará, „měl's ty dvě růže utrhnouť, to byli oni. Ale
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již mi nepůjdeš; já si sama pro ně dojdu a budeme
viděť, nedovedu-li je.“ Sotva dořekla. vyletěla jako
vzteklá, a hnala se za dětmi. Su ria se obrátila
k Buja rkovi, a pravila: „Bujarkn podívej
se. někdo—li za námi neběží'ť“ — '.uj !: rek se
ohlednul a povídal: „Surio, je zle: stara sama je
nam v patách.“ — Su ria se udělala rybníkem
a na něm ploval v prostředku ka čer s kačenou.
Když to stará viděla, lehla si a začala vodu píf. aby
ji všecku vypila a k nim se dostala. Su ri a zvolala
třikrát:„Klocbtej babo, klochtej. až se
rozpukneš.“ a čarodějnice rozpukla.se.
5 radostí šli dále, neboť věděli, že 'ich již žáden
nebude pronásledovat až přišli do mesta, v kterém
l'ndiče jejich bývali. Bu j ar e k šel do královského
hradu, a když ho rodiče poznali, byla všudy velika
radosť. Suri a ale již neměla rodičů. proto se dala
k jednomu kupci do služby. Od té doby. co se mladý
princ s ní rozloučil, nevzpomněl na ni ani jednou.
PO několika letech si měl bráti princesnu, kterou
mu otec vyhledal, a činily se přípravy k svadbe.
l'rincesna přijela a již měli jíť ke sdavkám. Když to
uslyšela S 11ria. koupila si brdličky a cukru, vzala
.lt“a šla až do sálu. Tam postavila klec s brdličkami
na dláž ku, krmila je cukrem a pravila: ' ' *' e
l_loloubci,zobkejte; však jste upřímnejší než Bu
.lill'ek k Surii.“ Uslyševto ženich zarazil se,
Poznal svou vysvoboditelku. a hned padl na kolena
před otcem prose, aby mu dovolil vzíti sobě to děvče,
které jej vysvobodilo. Král se dlouho zdráhal. pravě.
ŽL“by to byla veliká hanba pro princesnu; ale když
P l'in c nepřestal prosit, svolil. S uri a byla oble

KL'LDA m. 4;



jí 82 —/

čena v královské šaty a šla k oltáři na sdavky. Po
sdavkach byla velika hostina, a po hostině rozjeli
se hosté domů. Suria nešla již do služby. ale
zůstala v zámku jako m 1a d a k r (110 vn a, až tam
umřela.

ID. 0 správcové Popince.

V jednom městě byl spr av ec, který měl dvě
dcery. Dokud se mu dobře vedlo, staral se dobře
o svou rodinu; najednou ho ale jakýsi nepřítel u pána
obžaloval, a následkem toho obžalováni přišel
s rhleb a, a tak i na niizinu. Vida se od celého
světa opuštěna a v největší nouzi postavena., tak si
to bral, že upadnul do těžké nemoci a po nějakém
čase umřel.

Po pohřbu pravila matka k dcerám: „Zde pro
inisjiž není žádného stani. musíme jíť odtud někde,
kde nás žadný nezná." Dcery byly volny; proto pro
dal.-imatka, co ještě měla, a skoro ráno, když všichni
v sousedstvu spali, vykradla se se svými dcerami

z města.Dlouhošly.ažjim110131;wařady a přišly do lesa. Tu se oh eda y po nej e je
skyni, v kteréž by bydleť mohly, jsouce pevne na
tom ustáleny, že již mezi lidi nepůjdou, & zde své
kosti složí.

Po dlouhém hledání se jim podařilo vyhledať
takovou jeskyni, která pro tři osoby postačovala;
usadily se tam & živily se kořínky & píjávaly vodu,
Po čtrnácti dnech se mladší dceři Peplnce za—
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stesklo po světě. Šla k matce a oznámila jí, že již
déle v té pustati ně nevydrží; že raději půjde
někam do města, a dá se do služby. Matka ji pře
mlouvala.ale to bylo,jak by hrách na stěnu
h a z e 1. P e p i 11k a stála na svém tak dlouho. až
ji matka propustila.

Vzala si tedy šaty, dala matce a starší sestře
s „P a ne m B ohe m“. a do lesa odešla.

Když ušla veliký kus cesty, slyšela najednou
dupot koňský. l'lekla se., poněvadž byla sama, a
schovala se do houští, aby v něm tak dlouho po
sečkala, až jezdci zajedou. Bylo však již pozdě. Jeden
ze čtrnácti zbů jní ků, kteří tudy jeli, ji zpozoroval,
a když přijel k houští. kázal. aby se všichni zasta
vili. Namířil bambitkou na houští a volal: „Jsi-li
dobrý nebo zlý, ozvi se, síc střelíml“ Když to P e
pinka uslyšela, poručila se do ochrany Boží a
7.houští vyšla. Zbůj nící zarazili se, nebo byla
velmi krásná; až po chvilce ten, který napřed po
ní střelíť chtěl, přívětivě k ní promluvil: „Milé děvče,
čeho tu hledáš v těchto horách '! C-inevíš. že je ne—
bezpečnopro samu dívku, bloudití zde ?“ — Pepin ka
vykládala, co se s její otcem bylo přihodilo, a žeby
ráda, někde do služby šla. — „Když tomu tak,“ od—
větil zbůjník, můžeš jíť k nám; budeš se mít. dobře;
nebudeš nic jiného dělať, jenom uklízet a pro nás
vařit.“ Pepinka byla volna. Šli tedy všichni do
Jednoho starého zámku, v kterém bývali, a měli
z toho velikou radost. že tak hezkou hospod yňku
dostali. Doma nedělala Pepinka nic, jenom uklí
zela a vařila pro zbůjníky, když přišli pozdě v noci
domů. Když byla hotova a neměla co dělat, modlí—

SÚ
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val a se k P a n u B oh u. jak tomu doma uvykla.
Odpoledne k ní chodívala sta rá, o t rh an a. žena
na besedu, a vždycky dostala jísť. Po jídle rOZpravi
valy o všeličems, až jednou k ní stařenka pro—
mluvila: „l)epiiiko, do všech světnic můžeš jíť, jenom
do páté nechoď nikdy; klíč sice leží tam na okně,
ale kdyby's tam vešla, byla by's velmi nešťastná“

První den P e pin c e ani nenapadlo na pátou
světnici si pomysliť. Druhý den měla již velké po
kušení, ještě však přemohla se. Třetí den se jí zdálo
nemožno, aby pokušení odolala; vzala klíč. odemkla
a do světnice vkročila. — Ve světnici nebylo nic
jiného, než zaprášený krucifix. Ten pohlédnul
smutným okem na Pepinku a pravil: „Pepinko.
utři mne!“ Ona nemeškala a hned bílou zástěrou
krucifix utřela; a padnouc na kolena pobožně
se modlila. Než odešla. povídal ji zase kr u cif ix:
„Pepinko, nikdy se nepřiznávej, že's tu byla, kdyby
se ti co chtělo přihodilo. sice by's byla velmi ne
šťastna; slibuješ mi to učiniti“ — „Slibuji,“ odpo-'
věděla P e pin k a již ve dveřích, zamknula a odešla.

Sotvasi usedla,přitáhla se stařenka
a po jídle. které jak obyčejně i dnes dostala. ptala
se: „Pepinko, byla's ve světnici?“ — „Nebyla sta
řenko.“ — Stařenka se zamračila a. po chvilce zase
ptala se: „Pepinko,“ byla's ve světnici?“ — „Nebylaa
stařenko!“ Když se i po třetí ptala a Pepinka
se nepřiznala, odešla.

Na druhý den zasevpřišla a podávajic Pe pin c e
gran at y, pravila: „Ze's byla tak hodná a nešla's
do světnice, o které jsem ti povídala, aby's do ni
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nešla. tu máš granáty, které jsem našla; budou
ti zajisté dobře 5 v ě d (řiť-.“ — „A nač byste mi je
dávala,“ vymlouvala se Pepinka; „můžete si je
prodať a si přilepšiť; beztoho nemáte nic nazbyt; a
kdybych jednou odtud odešla, nevím, dá-li vám někdo
co jísťÍJ“ — Stařenka se nedala odpraviť, proto si
P epinka po mnohém zdráhání granáty vzala, a,
na okno pohodila. Po stařenčině odchodu se na ně
podívala, a velmi se jí líbily; p o m o d lila s e, aby
Pán Bůh od ní odvrátil pyšné myšlénky, a po mo
dlitbě si gran áty na krk uvázala. Sotva je měla.
na krku, upadla na zem a zůstala mrtvá ležet.

Večer přišli zbůjníci domů, a sháněli se po
večeři a po hospodyni. Když se jí nemohli dovolat,
hledali ji, až ji nalezli mrtvou na zemi ležet.
Uviděvše jí dali se do křičení, ale nic uaplat; zů
stala mrtva. Tu se dali do velikého křiku a naříkání;
oblékli ji do krásných bílých šatů, a na postel po
ložili. Pak šel jeden do města, koupil krásnou
umrlčí truhlu, a mnoho velkých voskovýchsvící.
Když přišel domů, položili Pepinku v krásných
šatech do truhly, okolo nastavěli svíce, a oro z

Wustavičně naříkajíce.Konečně$$$.chavil: „Když nám Pán Bůh tak dobrou
hospodyň vzal, ani my nechceme déle na světě býti“
Postavili se s nabitými bamhitkami okolo truhly. a
všichni se postříleli.

, Druhý den na. večer bylo králi mladému okolo
zamku jeť. Poněvadž bylo již pozdě a pršelo jen se
IIIC—.poslal jednoho ze svých dvou služebníků, aby
se šel do zámku podívat. a o nocleh poprosit. Za
chvíli přiběhl služebník nazpátek a vykládal, co viděl.
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Kral tomu nechtěl věřiť,kázal, aby se mu osedlal
znovu kůň, a pak se svými sluhy do zámku jel. Ti
se třásli jak osyka strachem,ale musilis ním.
Když přišli do zámku, šli zrovna do svět-nic. V první
nebylo nic, v druhé také nic. Když vkročili do třetí.
sam kr al počal strachy couvat; brzo si však dodal
smělosti, kráčel dal, a tam viděl umrlčí truhlu,
okolo ní mnoho svící. a 14 zastřelených zbůjníků.
„('0 že dělat?“ promluvil po dlouhé chvili král;

- „dale nemůžeme jet; dejte koně do konírny, a pak
sem přijdčtel“

Služebníci uposlechli, zavedli koně do konírny a
vrátili se. Když byli zase ve světnici, přistoupil
kr al k truhle, pozoroval Pepinčin obličej a
zvolal: „Škoda toho hezkého děvčete, že tak mladé
muselo se světa sejíť! A jak krásné granáty má
na krku! Aspoň ty si vezmu na památku!“ — Slu
žebníci musili přistoupiti, aby mu pomohli granáty
sdělať. Sotva byly koraly oddělany, ulekli se
všichni. P epinka počala sebou hýbat, bledost se
ztratila, a červená jak růže sedla si v truhle, ohlé—
dala se vůkol, a když uhlédla tři lidi, a 14 postří
lených zbůjníků, vyskočila celá polekana, padla na
kolena a prosila, aby se nad ní smilovali &jí neza
bíjeli. Mladý král outrpně odpověděl: „Nelekej se.
krásné děvče, nic se ti nestane; raději vykládej, co
se stebou přihodilo“ Pepink a vykládalao gra
n átech, které jí stařenka vnutila, a pravila:
„Když jsem si je uvázala na krk. o ničem již nevě—
děla jsem. proto o zbůjnicich vám žádnou zprávu
n emůž u dá.-t.“ K rál nebyl spokojen s tímto vy
pravovánim, ohlédal se po světnici, a tam mu padla
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do očí cedulka položená na stole. Dycbtivě ji vzal
a užasnut četl: „Poněvadž nám Bůh naši dobrou
hospodyni vzal, nechtěli jsme déle na světě zůstati.
a proto jsme se postříleli. Kdo do tohoto zániku
přijde. žádá se, aby nás všechny pochoval a uprostřed
nás naši Pepinku uložil.“

_ Po přečtení zvolal rozveselený král: „Vás
braši. nechám milerád pochovať; ale I' epin ku si
vezmu s sebou; beztoho potřebuji b ospo d y n i.“
Obrátiv se k Pepince pravil: ..l'epinko, nešla
by's se mnou? Budeš-li dobře sloužif. nebudeš toho
litovat.“ — Pepinka ráda svolila., a ráno hned
s králem odjela.

Když přijeli do h radu. ptal se otec a matka
syna. koho to veze ? ()n odpověděl: „Nejdražší pane
otce a paní matko. vezu vám dceru a sobě n e
věstu; ubezpečuji vás, že jinou nechci; a nedo
volite—limně si ji vzit. nechci živ b'ť.“ Královně se
srce Pepinka velm a. poněvadž byla tuze
hezká; ale to ji vrtalo mozkem. že je že sprostěho
rodu. Však když syn jinak učiniti nechtěl. musila
konečně k tomu svoliť. ()bdržev povolení od rodičů
spěchal mladý král pln radosti k P e pin c e,
aby jí oznámil, že si ji vezme. bude-li ho ona chtit.
Pepinka se dlouho _nezdráhala.__atak byla brzo
na královském zámku hluěná svatba. a l' e pin k a
stala se královnou. Dobře se jim vedlo celý rok.

Po roce dostala P e p in k a krásné děvčátko.
Král byl radostí bez sebe. a aby se matce a dítěti
nic.nestalo. musila babka celou noc hlidat ještě
s druhou hlidaěkou. () jedenácté hodině přišel na
obě takový spánek, že se nemohly ub'ániť, a velmi
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tvrdě usnuly. P e pink a nemohla spát, a chovala
své děťátko až odbila hodina dvanáctá. Tu se jí
zjevilassta 1'e n ka, usedla si na postel a pravila:
„Pepihko, jakou pěknou dcerušku ti dal Pán
bůh! Rtklli iní, byla-lis v té světnici ?“ „Nebylzu
stařenkol" zněla odpověď, kterou ipo druhé opako
vala, když se jí stařena zase tázala. Tato se ale
nedala odstrašiť, nýbrž po třetí povídala: „P e
pin ko, hyla's v té světnici? Neřekneš-li, vezmu ti
tvou dcerušku a řeknou hlídačky králi na mé vnuk
nutí, že's ji snědla“ — „A já to prozradím králi,
žě's ty mně ji vzala, ohyzdná stařena“ zvolala pole
kaná Pepinkz. „Neprozradíš; za to ti stojím“;
odsekla s t a ř e 11k: ; „nebo od této chvíle o n ě m i š
až do toho času, kdy se zase uhlídáme.“

I.)opm'ěděla a vzala dítě a zmizela. Hlídač-ky
se probudily a hledaly dítě; ale dítě bylo to tam.
Ptaly se královny, ale královna nemohla ani
slova promluvit. Když neodpovídala, běžely hlídaěky
ke králi a zvěstovaly mu, co se stalo. Král celý
zděšený přiběhl a ptal se P e pinky, kde má dítě ?
Ona mlčela. poněvadž nemohla mluvit'. Zamrzelo to
mladého krále, že mu neodpovídá; poněvadž ji ale
velmi miloval. nedopustil. aby byla vyhnána, jak
toho matka žádala, obzvláště když se zpozorovalo.
že je ně m á.

Za rok měli chlapečka. Aby nepřišel k ztra
cení, byly na noc ustanoveny dvě babky a plno hlí—
dačů, kteří měli nařízeno. aby pilně hlídali, siě že
budou o krk menší. Trest ten ustanovil král
'domýšlejo se, _že se něco n e 0 b y č ej n ě ho při
ztrátě d ěv č á tka stalo. Všichni hlídači hlídali, a
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nemohli se udržet a všeci usnnli, jenom I' e pin k a
strachem nespala, poněvadž si vzpomněla, že sta
ř e 11k a pravila: „Z a s o nhl i d a.m o s e“, když
před rokem odcházela. O dvanácté hodině přišla sku
tečně zase; sedla si na postel a pravila: „Co to za
hezkého chlapečka dal ti Pán Bůh! Pepinko.
řekni mi, byla-li's v té světnici?“ —- „Nebyla jsem.“
odpovědělaPepinka. Stařenka ptala se po
druhé a pravila: „Nepřiznáš-li se, vezmu ti chla—
pečka a budeš u krále opovržcná.“ — „Nebyla
jsem,“ vyrazila ze sebe Pepinka. — „Po třetí se
tě ptám a naposledy.“ Byla's v té světnici? Ne—
řekneš-li, bude kral věřit, že's obě děti snědla, a
budeš sám vřed.“ Pepinka v nevyslovitelné
ouzkosti postavena již chtěla říci, že tam byla; ale
jak pohlédla k nebi, zdálo se ji, jako by jí Pán Bůh
hrozil, a proto odhodlaně a na hlas, aby to hlídači
uslyšeli, zvolala: „Nebyla jsem!“ Ale žádný se ne
probudil. S ta ř e 11k a vzala chlapečka, a odešla.

Po odchodu cítila P e p inka bolesť na všech
oudech a zpozorovala, že je sám vřed. Po chvíli
se hlídači probudili, & hledali chlapečka; ale
chlapeček byl již ten tam. Ptali s_eP epinky,
kde ho dala, a když neodpovídala, vzbudili krále
a povídali mu. že Pe pinka chlapce snědla, že to"
na své vlastní oči viděli. Mladý kral, když to
uslyšel,zastonal velmižalostně, a jeho matka
mu ještě všelijaké výčitky dělala: „Cosifs ,to vzal,
synu, za potvoru? Dostijsem se/tě/nasrážela.
ale nedal si's říci; nyní vidíš, cols si dovedl; pěkná
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to matka., která žere děti !“ — Když m 1a (]ý k r á l
tyto výčitky slyšel, běžel do komnaty k P e pin c e
a v největší zlosti zvolal: „Potvoro, kde máš dítě?“ —
Uslyševši takovou řeč, dala se Pe pink a do pláče;
ale nemohla se ospravedlnit, poněvadž byla 11č 111á.
Když se král k posteli přiblížil, viděl vřed o
vitou, škaredou, sobě nepodobnou Pe
pinku, a tak si ji zošklivil. že hned posla-l pro no—
siče, kteří ji na místě do nemocnice musili odnést.
Tam ji lékaři chtěli pomoci. ale nebylo možno.

Ač velmi mnoho vystála, přece. když král
uslyšel, že jí není pomoci, rozkázal, aby se postavily
dva sáhy dříví, na ně. aby se položila Pepinka,
a aby se upálila. Naložili ji tedy na vůz a ku hra—
niei vezli.

Když již P e pi n ka. měla být na hranici polo
žena.. přijížděl v největší prudkosti kočár. z něho
vlála korouhvička do půly bílá a do půly čer
vená, a z kočáru bylo slyšet hlas: „Hej, počkejtel“
Ti, kteří chtěli hranici podpálit. čekali, až kočár
přijel. Z kočáru vylezla pan i, a to byla zase pro
P e p i 11k u hrozná s t ař en k a. Když ji uhlédnnla
Popinka, zakryla si tvál, aby jí nemusila do očí
hledět. Stařenka se ale k ní p 1i c a p k ala. a pra
\ila k ní: „Pepinkol Byla s v té svetn1c1?“Po dvaki át
nedostala žádné odpovědi; až když byla po třetí tá—
zána, odpověděla Pepinka: „Nebyla jsem tam.“
Jakmile to vyřkla, stařenka se hned proměnila
v krásnou, bílou paní a velice děkovala Pepince,
že ji vysvobodila. Pak se oblátila k zástupu a pra—
vila: „Já jsem obě děti \zala, ituto stiašnou nemoc
na vaši královnu poslala, abych ji přinutila k slovu



a přiznání. Kdyby se byla přiznala, že byla ve svět
nici pzíté na starém zámku v horách. byla bych ji
roztrhala a nebyla bych vysvobozena.“ Pak dechla
n a P e pinku, a hned byla čistá. Potom skočila
do kočáru, vzala d ět i, a dala je P e pin oe.

To bylo radosti! Hned se jelo na hrad; tam se
přiznalavysvobozená stařenka ke všemu,
a prosila Pepinku za odpuštění, že ji tolik bo
lestí spůsobila. Pepinka jí mileráda odpustila, a
královna matka se též udobřila, když slyšela, co se
bylo přihodilo.

Na druhý den musil jet mladý král s P e
pinkou na žádoststařenky sní do lesa. Tam
nedaleko od jeskyně, ve které se zdržovala Pepin
čina matka se starší sestrou, ukázalajim
veliký poklad, a potom se celá rozsypala. Kral
vyzdvihnulp oklad, a jeli k jeskyni. Pepinka
se dala poznat, vzala matku a sestru s sebou do
města k sobě, a velmi dobře je zaopatřila. Sama
ale žila dlouhá, léta s manželem v lásce a svornosti,
až ji po dlouhém čase Pán Bůh k Sobě do krásného
nebe vzaL

||. Zlatá jablka.

Byl jeden velmi b oh a t ý k u p e 0, který měl tři
syny. První dva byli r o 2u mní a 0h y t ří, třetí však
byl sprosťáček, jenž za pometlo- sloužil a
k posměchu byl. Největší bohatství kupcovo záleželo
v tom, že měl ve své zahradě j a b 1o ň, která každý
rok zlatá j ablk & rodila. Když ale jablka d ozrá—

&
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vala, vždycky v noci kdosi na ně chodíval a větší
díl z nich odnesl. Kup e c měl na zloděje velkou
zlosť, obzvlášť. že ho nikdy nemohl vyčíhať; proto
častokrát říkával: „Ú kdybychjen jednou dr apnul
toho taškziře, co mi na jablka chodí; tomu bych
zkřivil zad a, že by mu je žádná mast nenarov
nalal“

J e d o u r o k, právě když přicházel j a b 1k o v ý
&a s. nechtěl již ani ve světnici spávať, nýbrž líhával
pod jabloní s notnou sukovitoupalicí, kterouž
měl za dostatečnou na zkřivení zad zlodějových. Ale
vše nadarmo; jablka se tratila jedno po druhém, a
sukovka musila odpočívat. Až když již jenom
j e d n o jablko zůstalo a on velmi dobrý pozor dával.
zpozoroval, že pták mu vždy jablka krade, poněvadž
přiletěl, jablko utrhl a odletěl. Z horka nakvašený
běžel kupec domů a synům nařídil, aby toho
p taka šli hledat, a když ho naleznou, loupež mu
odebrali.

Z rána se vydali všichni na cestu, sprosťáček si
zastrčil do kabely kus chleba a láhev vína.. Nějaký
čas šli spolu, až přišli na rozcestí. Tam pravili
první dva, že nepůjdou se sprosťákem, a zahnali
ho od sebe.

Když odešel na jinou cestu, brali se dále. Ušli
zase kus cesty, a tam jim předskočil z a j í c a pravil
k nim: „Přátelé, kam jdete?“ — „A co ty se po
tom ptáš?“ od sekli oba na jednou. — „Nemáte
co jíst?“ ptal se zajíc dále. „Nemame“, odpověděli,
„ani pro sebe, tím méně pro takovou holotu, jakou
ty jsi.“ — „Proto nic,“ prohodil zajíc a odběhl
v tu stranu, kudy se sprostáček bral.
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Přiběhnuv k němu, oslovil ho: „Příteli, kam

cestuješ?“ — Odpovědělsprosťak: „Za,jícku,pan
táta má ve své zahradě jabloň se zlatými jablky;
ale vždycky mu je jistý pták ukradne. Pantáta
se na něho velice durdí, až z toho do nemoci upadl;
a proto kázal nam třem synům, abychom jej šli
hledat a jablka donesli. Moji bratří mne ale od
sebe zahnali, protože prý jsem hloupý; musím
tedy jíť sám.“ — „Byl jsem u tvých bratrů a za—
hnali mne take,“ pravil zajíc; „ale. přitelíčku, ne
máš co jiSť?“— „Mám“ odpověděl dobrosrdečné
sprostý; vytáhnul chléb a víno a zajíc ovi dal.
Když se najedl a napil, začal znovu zajíc: „Žes bvl
ke mně tak dobrý, pomohu ti. Sedni si na můj hř.bet “
Sprosťáčekuposlechnul a zajíc uháněl jak spla—
šený, až libehnul k jednomu velikému kopci na
kterémdám 'Iamsezastavila pravil:„Byní
slez, a kr a d mo lez kopcem vzhůru, až přijdeš
k zámku; ale honem, nyní je nejpříhodnéjší čas,
poněvadž jsou páni u tabuly. Když vejdes branou do
zámku uhlédneš na zdi klecku, v které bývá ten
zlodějský pták. Přibliž se opatiné, otevři kle c vezmi
ptáka i s jablky, klece samé alenedot tykej se, sic by
začala hrát a tak by ses pioz1adil.“) Sprosťak
slíbil, že vše učiní, jak se mu povídá. Vylezl na
kopec, šel do zámku, ale uhlédnuv klec velmí
krasnou, chtěl ji také vziť, protože se mu lépe líbila
než pta k. Jak se jí ale doteknul, začala hrát hudba.
páni vyběhli, zloděje chytli a zavřeli. Tu poznal svou
chybu a litoval. že z aj i c e neuposlechl.

Když své neposlušnosti pykal přišel k němu
pán a pravil mu: „Ptáka nedostaneš, synku. spíš,
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až mně dovedeš z jednoho zámku, který musíš vy—
hledat, k o n ě, kterého bych měl rád“ ; a propustil _jej

Smutně kráčel sprosťáček kopcem dolů a
plakal. Zajíc se ho ptal: „Pročpláčeš?“ Sprosťák
mu vyložil, co se mu přihodilo. Poněkud bněvivě
káral jej zajíc: „Nepovídaljsem ti, aby's kle c
nebral ?“ Slzami jeho ale 'obmekčen přidal: „Sedm'
si na mne!“

To byla voda na sprosťákův mlýn; sedl si, a
zajíc uháněl. až přiběhl kjednomu starému zámku.
Tam se zastavil a kázal. aby slezl a na vrch šel;
ale napomínal jej: „Když přijdeš do konírny, neber
sedlo, které nad koněm visí, sic by začalo hrát a
zase by ses prozradil.“ Sprosťak šel a celou ce—
stousi opakoval:„sedlo nebrat, sedlo nebráťl“
Přišel do konírny odrazoval koně. Tu mu přišlo se
podívat na vrch; uhlédnul sedlo, které se mu tak
líbilo, že zapomněl na napomenutí zajícovo. Sotva
ale ruku vztahnul a sedla se doteknul, začalo 111"
a ubohý zase byl prozrazen; nebo přiběhli paní a
jeden z nich mu pravil: .,Synku, koně nedostaneš,
až mi dovedeš prince s k u, kterou bych měl rád.“
Po té řeči odešel a služebníci sprostého vystrčili za
dvéře.

Nesměle kráčel nazpátek, leckde si odpočívaje.
Konečně přece přišel k 2 a j i c o v i, jenž se ho ptal:
„Kde máš koně?“ Plačky vykládal zase, že se za
pomněl a tak se prozradil.“ — „Jsi ty přec jen
sprosťák, a měl bych chuť tebe opustit, abych tě za
ne p o slu š 110 st potrestal,“ durdil se z aj í 0. Ale

sprosťáksedal do% „Roztomilýzajíč ku, jen mne neopouštěj; u u té již poslouchat.
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jak evangelium.“ — „E tak si sedni, ale to ti po—
vídám, naposledy! l'délaš-li ještě nějakou hloupost.
můžeš táhnout po svých.“ pravil poněkud udobřeuý
zajíc. „I neudělám již žadnou hloupost,“ zvolal
radostně sprosťa k. a již seděl na hřbetě, a zajíc
uháněl, až u jednoho velikého města zůstal stat-.

Sprosťak musil slézť, a zajít piaxil: „Jdi do
města, nakup k uř a t e k, a stoupni si do jedné úzké
uličkj.D11es je pr in 0 o s u i u s v a t e k; půjde
tedy do k o sto la. dež půjde okolo tehe, pouštéj
jedno kuřátko po druhém ven, a dávej jim Žllať.
Sprosťák šel do města, koupil ku r a t k a i se starou
kvočuou, a postavil se na vykázané místo. Netrvalo
to dlouho a p riu e esn a přicházela. Honem chytil
jedno kuřátko, vypustil ven. a sehuuv se sypal před
né pšenici. Po prvním vypustil druhé, pak třetí a
všecka ostatní. P riueesné se ta kuřátka líbila
i s tím. který je krmil; sehnula se a chtěla jedno
chytnout. V tom ji ale sprosťak pOpaduul a utíkal
k zajíco ví, posadil se s ní na jeho hřbet. a hrzo
všeci zmizeli prmiasledovníkům z očí.

Když přiběhnul k z ám k 11, kde byl k ů ň, za
stavil se za jío a pravil: „Nyní nech zde priu
c e snu a povedeš mne.“ J e dv a domluvil, udělal
se princ e suou a sprosťákšel na zámek.

Pán měl velikou radosť, kázal hned vydať ko n ě,
sprosťák si na něj sedl a k princesně cválal.

Za chvilku přiběhl za jío nazpátek, a možná,
že pán škaredě se díval, když zpozoroval, že je ošízen
a p rincesna tatam. Zajíc nechtělčekat, až je
budou pronásledovat, proto si musila princesu a
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sednouť k sprostému na k ů ň, a všickni pro ptaka
v prvním zámku utíkali.

Dostavše se k zámku. zůstali státi. Z a j íc se
udělal koněm, s kterým sp rosťak na hrad šel,
co zatím p rinceska s koněm pravým dole
čekala.

Jakmile pan koně uhlédnul, zaradoval se, a
p t a k a i s kl e cí vydal, nepomysliv na to, že místo
k o n (=?.aj i c c obdržel.

Sprosťákpopadnuv klec s ptákem, utíkal
dolů, sedl na koně s priucesnou, a domů ujížděl. Za
hodnou chvíli dohonil je zajíc, který ze zámku
utekl, a jeli dale.

Přijeli k m ě stu, které bylo č e r 11y m s u k—
u em obtáhnuto. Vjeli do hOSpody a ptali se, co to
znamená? Hospodský pravil: „Právě dnes budou
dva zločinci utraceni; vždycky, když se ma nějaká
poln'ava díti, město se obtahne černým suk
n e m.“ „Jistě to budou moji bratři,“ pomyslil si
sprosťak; a bylo tomu tak. Bratrskou láskou
puzen šel a vyplatil je. Pak jim všecko vykládal, co
se mu přihodiloa'ňT'sza. koně i princesnu
jim ukazal. Bratří se stavěli, jako by byli nevím jak
rádi, že se shledali, ale kdyby jim byl mohl do
srdce. nahlédnouť, byl by se přesvědčil, že ho mají
rádi jak o Kain A b ela, když ho na pole loudil.

Když se chystali k odchodu do domova, při
skočilzajíc ke spro sťákovi, a šeptal mu do
ucha: „Dale již s tebou nepůjdu; vytrhni si ně
k olik chlupů z mé srsti, a kdyby tě mělo ně—
jaké neštěstí potkat, vytáhni je a vzpomeň si na
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mne; pak budu hned u tebe.“ Dopověděv odběhl, a
bratři se vydali na cestu.

Přišlo jim jet okolo jedné veliké zmoly. Tam
se na svého b r atra sp ro sťáka obořili, zbili
jej a polomrtvého bez znamení života do zmoly ho
dili. Potom jeli domů a otcovi oznámili, že p rin
cesnu, koně a ptáka i se zlatýmijablky vy
dobyli; nejmladší však hratr že se jim ztratil. a tak
snad i zahynul. Otec byl rád, že aspoň d'a syni se
vrátili, a na třetího zapomněl. Ten však. když ve
zmole trochu k sobě přišel. nemohl se bolesti ani
pohnout.

Tu si vzpomnělna z ajíce, vytáhl chlupy,
a zajíc tu hned byl, zhojil sprosťákovi rány, a
pravil mu: „Jdi domů. na cestě potkáš ž ehráka,
vyměň si jeho šaty za své, a pak jdi v městě,
v kterém bývá tvůj otec. dům od domu žebrat“

Sprosťák šel, potkal ž e b r ák a, který mu rád
roztrhané šaty za dobré šaty dal. a přišed do města
ž e bral. Bratři jeho leželi v okně a poznavše ho
pravili k otci. o kterém věděli, že nebéduje velmi
o ztraceného syna: „Otče sprosták je tu; ale jakou
hanbu nám dělá; žehrá dům od domu ten darebal“
Ale zmýlili se velmi! Y otci vzbudila se otcovská
láska, dal si syna dox » 'terý mu všecko vyložil,
jak to v pravdě rince sn a uslyševši, že
splosťák je doma, vyjasnila tvář. hyvši napřed ne
ustále smutna, a otec byl též velmi rád, že uhlédnul
svého syna, zvlášť když slyšel. že dobrý zajíc i od
spro stno sti mu pomohl. Rád by se byl otec
1 syn z aj i c o vi poděkoval, on ale již nepřišel.



Princ e ska psala králi otci svému všecko. On se
rozzlobil nad ukrutností dvou bratrů, dal je oběsit
a bývalému sprosťákovi dal svou dceru i s krá
lovstvím.

I2. 0 třech krkavcích.

Byl jeden sedlák a měl tři syny a jednu
dceru. Jeho žena byla velmi zlobivá, a měla zvyk
ustavičně proklínat, nedělalo—li se něco po její vůli.
Jednou syni mlátili na mlatě, když sestra pro ně
přišla, aby šli k obědu. Oni povídali, že přijdou,
jenom co rozmlácenou sázku domlátí. Zatím zlo
biv á. matk a postavila mísu s polévkou na stůl,
a když syni dlouho nepřicházeli, rozhněvala se a
vykřikla:„Bodej tam již ta neposlušná

_dě _e_k_a___z_k_1k3_1£>ila!“Sotva to dopověděla, vi
děla dcera stojící 11okénka, které šlo na humno, ze
stodoly tři k rkav c e vyletět. U lekla zvolala:
„Matko, co jste to udělala? Svým neprozřetelným &
zlobivýmjednáním jste mě bratry v krkavce pro
měnila.“ Běžela do stodoly, ta ale byla prázdna;
jenom cepy ležely, jak jich bratří upustili. S velkým
nářkem se vrátila do světnÍCe, kdež nyní i m a t k a
ztrápena seděla a hořce plakala.

Po chvíli promluvila d cera: „Matičko, nyní
již pláčem nenapravíte své chyby! Upokojte se a
poslyšte, co vám povím. Vy zůstanete doma, a já
půjdu své bratry hledat. Nevrátím-li se za deset let.
můžetejňjista,%'j'sem někdezahynula,a potom
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se za mne i za mě bratry modlete.“ A v skutku
ještě ten den odešla.

Kam měla 'í matná? Pomodlíla se a kráčela
dále, kam ji nesly. Dlouho šla, až ve velkých
horách přišla k ch alou pce, ve které býval Vítr.
Zaklepala; po chvilce jí Větrová otevřela a do
vnitřku vpustila. Když vešly do světnice, posadily se
oběaVětrováse očalav o,cotu
chceš? Kam jdeš a co edáš?“ — D ívka, které
Anička říkali, vykládala za pláče, co se doma
stalo, a že jde hledat bratry krkavce. „Toje
tvé štěstí, pravila Větrová, že můj starý není

díoma; sic by tě na místě sežral. Nyní ale nesmíštud; on by tě na cestě potkal, a pak by bylo

» z e s tebou. Musím tě někde Žilní—" ale nesmíš senijak rozradiť. Poněvadž jsi ho na, )omohu ti.“
Sotva domluvila, bral se Vítr 5 hlukem domů;

a když přiletěl, sedl si za stůl žádaje večeři. Pravil:
„J s e m h 1a d-n ý ja k o vl k; nikde jsem nemohl
človíčka se do ídiť.“ — V ětrov a mu donesla ku—
řátko a ídbižěl'a, aby jedl. Ale jak se ulekla,
když uslyšela: „Stará, voní tu kdesi č l o v ě čin a!
Chytila's nějakou lahůdku pro mne?“ — Aničk a,
která byla schována pod neckami pod postelí, stra
chem ani nedýchala. Větrová obratila se k Větru
a. pravila: „Co pak ti napadá? Nemáš již snad do
brého nosu! Kde bych byla k č 1ověčin ě přišla ?“ —
Starý se nedal odstrašiť, vstal a všudy hledal;
pod necky se mu však nepřišlo podívat. Když ničeho
nenaleznul, sedl si a povečeřel.__

o veceri sebrala \ ětrová všecky kostí, a
skoro ráno, když \ ítr ještě dobře chrápal, zbudila

.
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Aničku, dala jí kosti a povídala: „Bratří tvoji
jsou v nedalekém zámku na sklen ném ko p ci;
vezmi tyto kůstky. a když přijdeš ke kopci, hoď
jednu tak daleko,aby's ji mohlaM; pak druhou
a ostatní; a po nich vylězej. Kdyby ti nestačilo kostí.
uřež si malíčky*) a kdyby*sještě nebyla na
vrchu, všeckyprsty.“ Anička se poděkovalaa
odešla.

Brzo přišlaku sklen němu kopci a vylé
zala po kůstečkách na vrch. Tu jí však najednou
scházelo kostí; uřezala si malíčky, a když to ne
postačovalo.pguřezovalasi vše cky prs ty, a tak
se šťastně až na vrch dostala.

Vkročivši do zámku. uviděla. stůl pro tři osoby
přistrojený. Vzala z každého talíře jednu lžíci po
lévky a pak se. pod postel schovala. očekávajíc. co
se dále díti bude. Po chvilce přiletěli tři krkavci.
Jak si sedli ke stolu, stali se z nich hned lidé.
Chtěli se dá,; do jídla, ale když ponrovali, že kaž
dému uby o polévky. pravili: „Co je to '? Dnes nam
ubylo polévky. což se nikdy nestalo; musí tady někdo

Liší-:* Vstali od stolu a hledali. Po nedlouhém hle
dání zpozorovali ženskou pod ložem. Hned ji vytáhli
a k velké svě radosti poznali. že to jejich sestra..
Tu bylo vyptávání. jak se doma mají a jak se sem
dostala; bez mála byli by zapomněli ji řivítať.
Kdyz bylo po první radosti ptala se Anička jak by
jim mohla pomoci? ..Oh sestřičko. ani se neptej,

nebo velmi těžko to půjde. Nesměla l)y'“ssedm letuviť a ne )íť“ pravili bratři.“ — I co

*) Malíček : mališek.
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na tom záleží, vykřikla radostně sestra; „kdybych
vám jen pomohlal“ Slyšíce to bratří zradovali se, a
nejstarší jí podal ja blko a řekl: „Bůh té tedy
posilní, drahá sestřičko. Tu máš jablko; bude-li
se ti chtíť 'ísť neb píť, jen k němu přivoň, a budeš
hned nasycena “'a—ztratíš všecku žízeň. A nyní jdi;
buď stálá, a tak nám pomůžeš“

Anič ka. se rozloučila, svezla se po skle s kopce
dolů, a šla do lesa. Tam si vyhledala zprachnivelý
dub, a aby ušla všelikému pokušení, umínila si v nem
sedm let zfistať. Vlezla do něho a dlouho tam se
děla; když na ni přišel h 1a d neb žízeň, přivo
něla jenom k jablku, a hned obé zašlo.

Po delším čase s nísp r š ely šaty. a musila
na sebe nalepiť mechu Jednoho dne byl v tom
lese veliký—Wim kterém ikral podílu bral. Jako
nahodou přišel k dubu a uhlednuv díru. nahlédnul
do ní, a zpozoroval ženskou osobu mechem celou
oblepenou. Napřed se ulekl; ale brzo se vzpamatoval
aptal se: „Kdo jsi a co tu děláš?“ Ona však
nemluvila nic. Dal ji v 'tálníouť a podívav se jí do
t'áře. tak si ji oblíbil,/že—ji—h—n'wls sebou vzal.

Doma jí dal obléci do královských šatů, a poně
vadž byla velmi krásná, po nějakém čase ji za man
želku pojal.

Po půl roce jel král do vojny. Za jeho nepří
tomnosti dost-alakrálovna krásného syn ač k : .
Když se narodil, psala babka ktera nemohla Aničku
vystáť, za kralem, že jeho paní manželka má štěně.

a kázal, aby se š těn ě. vzalo, do
ošitky položilo, a po \odě pustilo. To se \y
konalo.
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Když ale (1ě t a t k 0 bylo na vodu puštěno, při
letěl krkavec, a popadnuvje i s ošitkou,
uletěl.

Brzo na to se vrátil kr 111 a vida svou kra—
lovnu ztrápenou, zase se udobřil.

Za půl roku odjel zas do voiny, a zase měla
Anička krásného chlapečka. Babaale
zase oznámila, že má štěn ě. K 111 se rozhněval
a zase dítě po vodě ustíť kázal. Přiletěl krkavec,
a zase je vzal. Kraq'čv'n'ů—všakkázal mezi dravon
zvěř 'avříť a brzo se na to vrátil.

šechtěl již vidět, svou manželku. a smutný ob—
cházel zvěřinec. Když však tam odtud slyšel velký
pláč, obměkčil se zase, a A ničku dal v '

Po půl roce jel po třetí do vojny, a po třetí
měla královna syna. Baba zase psala, že krá
lovna má. štěně. Tu se král zlostí vztekal, kázal,
aby dítě do vody v ošitce dano bylo, a jeho
manželka aby se na hranici upálila. Dítě bylo 110
zeno do vody a krkavec zase je uchytil. Anička
však byla vedena k spálení. Na cestě jí potkal vrace
jící se k 'al, který odvrátil oči, aby nemusil se na
svou manželku podívat. Již stala na hranici. Tu pří
jížděl stkv o stný kočár z blízkého lesa, a
s něho vlal č e rv en ý p 'ap01'ec. U hranice za
stavil se a z něho vyletěli tři krkavci; každý
nesl jedno dítě. Jakmile jeden po druhém Aničce
dítě podal, stal se z každého na místě člověk, a
všeci A nič c e za vysvobození děkovalí. Ona je také
za radostného pláče objítnala, děti své k srdci tiskla
a volala: „O moje děti! 0 moji bratříl“ Radosti ani
nepozorovala, že jí všecky prsty narůstly. Zatím
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běžel posel ke králi a oznámil mu všecko. Král na
koni ke hranici přijel, a když od své manželky
uslyšel, že je vším baba vinna, nařídil, aby ona
byla spálena.; on pak s manželkou a s dětmi do
královského hradu se vrátil. Její bratří šli domů,
kdežto jenom matku nalezli, poněvadž otec již
umřel. Vzali matku s sebou a vrátili se s ní do krá
lovského paláce, a tam všichni šťastně žili až do
smrti.

IS. 0 pacholkovi.

V dědině, už nevím, jak se jmenovala, jenom to
vím, že nebožtík stařeček prý v ní 'yal. \" té
dědiněbyl jeden pacholek, do rá kopa, jen
trochu neohrabaná, kterého pálíval v kapse krejcar,
a proto ho rád šenkýřovi nosival, tak že na sv a
tého Štěpána, kdyždruzí_whiovali. ne:
mohl s nimi drz'lvať MŽ mu ze služ)y m y
ani groše neostalo. „

Byloto právěna svatého Stěpána; pa
cholek šel ze služby, ale vyšlapoval si jak mokrá
slepice; nemělťještě jiné služby. Po požehnání
vyšel z dědiny hledat si někde jinde službu v tom
pevném úmyslu, že. najde-li si službu, začne hospo
dařit.

Již se mu zdálo o chaloupce, potomo čtvrti,.
dále o půllánu, a konečněo lán u. \'ykračoval
si jako b ohatý s e dlák. Tu však zpozoroval,že
je n oc, a že v horách zabloudil. Najednou zmizel
lán, půllán i s chaloupečkou, a nastala
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bázeň. Pach o l ek přežehnal se svatým křížem a
dal se do modlení; šel dále a myslil si, že snad
přece z těch hor vyjde; ale hory se nechtěly kr'
Až když popošel dále, uhlédnul před sebou světlo
kmitat. Chutě k tomu světlu pospíchal.

Po dlouhé chůzi přišel k chaloupce, zaklepal
nesměle, a očekával, co se bude díti. Za chvilku za
vrzly dvéřc, a před ním stál stařeč ek s bílými,
až po pás dlouhými vousy, a ptal se: „Kdo jsi a co
žádáš'P“ ——Stařečku, Odpověděl p acholek, já si
jdu íledat službu. a v těchto horách jsem zabloudil;
prosrm vas pěkně, nechte se mně u vás Wa
ráno mi ukažte cestu, abych mohl dále jíti — „Co
bys se. synku, dlouho potloukal,“ pravil na to sta

ře c e k; „chceš-li, můžeš u mne íjuiúve službě, ajá ti zaplatím. Práce. nebude těž á Ráno mně za
topíš & večer mně doneseš na nohy vody.“ — Pa
cho le k zvolal: „0 což bych nezůstal u vás, sta
řeěku; mně je vše jedno. sloužím-li tu nebo tam.“
Zůstal ve službě. Dělával to, co mu bylo uloženo, až
po třechlétechvečer na svatého Štěpána, jeho
patrona, pravil mu Stařeč ek: „Štěpáne, již ne
potřebuji tvé služby. Tu máš tři dukáty, za každý
rok jeden. Zítra ráno odejdeš“ -— Stěpán se dur
dil, že mu stařeček málo dal; ale uspokojil se,
když si vzpomněl, že ještě nikdy nenesl tolik ze
služby. Vstal skoro ráno a odešel.

Když vycházelo slunce, byl již hodný kus cesty
od chaloupky. Když si rozpakoval, co začne s penězi.
otkal ho žebrák a prosil o almužnu. Pachol

kovi napadlo, že mu nebožka matka říkávala, aby
žádnéhožebraka nenechal s prázdnou odejít;

*—————-—
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vytahljeden dukát, a dal jej žebrákovi. Ten
děkoval hlasitým „Pán Bůh za lať“ a odešel.PacholkatoM'dal tolikže
brakovi, ale těšil se tím, že mu ještě d\ a dukáty
zbývají. Za chvilku ho potkal druhý žebrák celý
otrhaný, a prosil zase o almužnu. Pacholek tlačil
dukát, jakby jej byl chtěl roztlagit; ale pohlednuv
na žebráka, vytáhnul jej a řekl: „Tu málo!“ „I za
plať vám Pán Bůh,“ vykřiknul žebrak radostně a
odešel.

„Půjde—li to dále tak, “ plavil pacllolek sam
k sobě, pak stlpstnu ze S\é služby jako myš
v chladném 10Ce. Avšak neměl dlouho kdy ho\ěti
takovým myšlenkám. Objevil se mu třetí ž e bl ak,
a zase prosil o svatou almužnu. „Stařečku,“
odpověděl pac holek na polo ve smíchu a na polo
v zlosti, „sloužil jsem tli léta a vysloužil jsem si
třidukáty; z nichjsemjiž dva dal žebrákům,nynímám
již jenom jeden.“ — „I vždyhás Pán Bůh neopusti.“
plavilna to žeb1ák.Pacholek si dal řícia rozloučil
se i s poslednímdukatem, Titel)žebrák se „Zaplať
Pán Bůh“ schoval a odešel.

„Toťjsemto přecez ch) tl a na\ le knul "' )o
vídalsi Štěpán; „lehce nabyl, lehce pozĚ) ].“
Ale kdyby tak nyní Pán Bůh čt\rtého žebraka
poslal, pak bychom mohli oba p o ptaní chodíť',
míšek mam jako žebrák, ale v něm je suchý den.“

Co tak mudrmal, objevil se mu k nemalcmu
úžasu čtv rt ý žeblak, který znovna k němu měl
namíříno. „Stařečku,“ volal Stěpán zdaleka, uspořte

tčenáš; jsemť již od1en.“ „Ja nepřicházím
pro almužnu, odvětil žebrák, „ale přicházím, abych
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ti almužny vynahradil. Třikrát jsem tě prosil, a
třikrát jsi mi dal, až ti samému nic neostalo. Chtěl
jsem tě k rozkazu Božímu zkusit! Věz, já nejsem
žádný žebrák, ale tvůj anděl strážný a chciti
MZa ty tři dukáty, které jsi mi dal, vyvolsi
tři věci, avšak vol rozumně, abys toho někdy neli
toval.“ — Pacholek dodal si zmužilosti a prosil:
„Za první bych mělrád takové karty, abychjimi
každého obehrál. Za druhé takovou dýmku,
kteráž by nikdy nevyhasla. „Tu má š,“ vskočil mu
do řeči anděl Strážce, „co's pošetile žádal; ale
to třetí vol rozumné.“ — „Za třetí bych byl rád,
abych, když řeknu: „Fuk do pytle,“ každého tam
hned měl, koho tam budu ch „'t míti.“ — „Pošetilče,“
hněval se. anděl; máš i o ' a odešel.

Statně si vykraěoval nyni btěpán, maje se. za
muže nejbohatšího. K večeru přišel do jedné vesnice
a žádal o nocleh. Představený obce mu pravil. že
mu nemůže dát žádného noclehu, leč by chtěljjjxlo
zámku, v kterem každou noc strašívá. Štěpán byl
k tomu volným a dostal všeho. co jen chtěl. Po—
něvadž jídával rád ořechy, vyžádal si jich. Cestou
nasbíral“ m?li'čěma šel na zámek.

Přised tam, sedl si za stůl. rozžehnul svíci a
louskzl ořechy. O jedenácté hodině se přivalňo dva
náct ďáblů hrozným rachotem. a sedli si též za stůl.
Nejstarší z nich dal se prvý do řeči: „Co tu chceš
v našem obydlí ?“ — „No, nesměl bych povečeřeťíi“
odpověděl tázaný; „líbi-li se, pánové. pojďte se mou.“
Vytáhnul ořechy, louskal a ďáblům dal křemelice.
Ti se nadrapovali, ale žádný nemohl ani jedné
rozkousnouť,kdežto Štěpán dobře si pochutnával.
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„'Io jste obři,“ posmíval se jím, „když ani nemůžete
ořech rozlousknouť. Zahrejme si v karty, abych vás
trochu obehi al “ D á h li svolili. Š t ěp a n vytáhnul
karty, a vždy je obehrál. 'Iu se jim ještě více
posmíval a nadaval jim hlupáků, a dával jim
jména pod světem, tak že se ' " a chtěli
ho roztrhat. Když se _) “ei . a 1, zvolal
pojednou: „Nelíbí-li se vám, ohyzdy, fuk do
pytle!“ Hned se čeiti jeden přes druhého do
pytle cpali. Š těpán zavázal zvolna pytel dal do
úst dýmku, lehl si do okna a čekal rána. Skor o
ran o díval se představený k zámku, dělaje si vý
čitky, že cizího člověka tak lehkovážně o život při
pravil. Ale když uviděl jej v okně, zradoval se a
běžel pod okno, vyptávaje se, jak se to stalo, že je
zdrav? — „Na to není nyní kdy,“ odpověděl 7 okna
Štěpán; „ale jděte a 7avolejte kovař e, aby sem
přišli s kladivy.“ Když přišli kázal jim aby ze vší
síly do pytle mlátili. K 0 v .íř i mlátili, až se zámek
rozlěhal, „a po každém udeření ozývalo se v pytli
sténání; Na to se však nebral ohled, ale kovaři
tloukli až byli 7cela unavení. Tu teplvjim Štěpan
kázal přestat, vypustil ďáblv, kteří vyletěli a se
ztratili. Obec mu dala mnoho peněz, za které si ve
své domovině koupil selský statek, a jej obdělával.

Po mnohých létech přišla smrt. a zvala ho

s sebou.Štěp an tomunechtěl%a kdyžjiž na něho napřahovala kosu. 7vola ám kdy,

musím7ítrařalnjgk fu k do p y tl e!“ — Smlťbyla
hned v “pyt 1 a Š t e p a n brousil povolně nože k za
bíjení.Časněránovstal&vepřseWAR,ačkoliv se pořad píchal, zůstal vž y na ŽIVě, a
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do poledne běhal čerstvě po dvoře. Štěp án o vi
zašla chuťna podbradek a na jitrnice; po—
něvadž však nechtěl _býibez obědu. chytil kůře &za—
řezal. To ale bylo živo a zůstalo živo navzdor všemu
dušení a škrtění. Nyní si teprve vzpomněl, že mu jeho
hrdinský kus nic neprospívá, a že proto nemůže žád
ného zvířetezabiť,poněvadž je smrť v pytli.
Vstal tedy, val—pytel se smrtí, a šel k nebi. Přišed
k nebeské bráně. zaklepal, žádaje vpuštěn býti.
Svatý Petr nahlédnulokénkema uviděvŠtěpá na
pravil, že ho spíše nepustí, až propustí smrť. „Aha,
pomyslil si Stěpan, ta by mne škaredě slízla,“
a odešel.

Šel k pe_klu. zatloukl na vrata volaje, aby se
mu otevřelo. I.)ábel vrátný vykouknul, a uzřev Ště
pána s měchem ulekl se a nechtěl ho pustit. Co
bylo nyní činit? Vrátil se Stěpán zas k n ebi
a skroušeně prosil: „Svatý Petře, tento pytel je od
Pána Boha; vezmi si aspoň ten do nebe.“ _Svatý
Petr pootevvřelbránu, Stěpán tam hodil pytel
a zvolal: „Stěpán e, fu k do pytle.“ Hned byl
v pytli, a tak i v nebi.

Zatím, co se otevřel pytel, vyletěla smrt, &
honem davila na světě, aby vynahradila co za—
meškala. Stěp á.na 'vyháněli z nebe, ale on se ne
dal; hodili jej tedy pod lávku do koutku. a tam je

až posavad v pytli. z něhož nechce1% boje se,aby ho nevystrčili za dvéře. Když se ptají, kdy
vyleze, říká jim: „To nebude spíše, až na soudný
den, až země shoří; potom mne nebudete mocijy;
13233431Pán Bůh se nade mnou smiluje a v nebi
mne podrží, abych Jej se všemi svatými chválil a ve—
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lebil.“ Někdy jen se opováží, Opatrně vystrčiť hlavu,
díváváse do pekla a strouha ďáblům
mrkvičku, že jim dal namastíťkůži, a že ho
přecenedostali.Í)áblovémmm—vyhrožují, že
až po“ druhé na svět přijde, lepší pozor na něho
dají, aby jim neušel; ale Stěpan jim říkává: „Ne
budu takovým bláznem, abych krásně nebe opustil
a na škaredou zem se vrátil, odkud bych rovnou cestou
do pekla “se Hosřali'mohlf'

lg. () Čučině.

V jedné krajině býval velmi mocný král, který
měl mnoho zlata a stříbra. tak že je mohl na mě
řice měřiť. Ten král měl královnu, která měla
zlatý kříž na prsou hned od narození vytištěný.
Po nějakém čase měla 1)r i n c e s k u, a ta měla též
hned od narození zlatý kříž na prsou. D ěv
(-átkw král i s královnouměliz něhora
(losť, WWE—Bylo velmi dobré a poslušné.
' Když dorůstlo (] ě v (:a t k o, roznemohla se kr a
lov a, a na vz<or e ařškě pomoci měla nemoc
hýť ke smrti. Na málo před smrtí' zavolala
krále a na smrtelné posteli ho prosila, aby po
její smrti si žádné nebral, lečhy měla na prsou
zlatý kříž. Kral jí to slíbil a sotva odešel,
královna zemřela.

Po pohřbě bylo v celém království vyhlášeno,
aby se ta ženská, kteráž by měla na prsou zlatý
kříž, u dvora ohlásila, že si jí kral pojme za man
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želku. Ale v celém království se žádná ženská osoba
se zlatým křížem na prsou nevynacházela.
Dal to tedy král i v sousedném království ozná—
mit; ale i z toho království se žádná nehlásiía, po—
něvadž se tímto od krále žádaným znamením žádná
nemohla proukázať. Když tedy i to nepomohlo, při
šel jednoho \ečera kl al k své dceři a pravil k ní:
„Tvá nebožka matka mne na smrtelné posteli zavá—
zala, abych po její smlti si jen tu za manželku

\'zal, která má zlatťý kříž na prsou; takovouale nemohu naleznou ' ty jedina máš ten kříž, musíš
tedy být manželkou mou. Roi tedy, budeš-li mne
chtít“ — Dcera se zhlozila otcovy řeči, avšak zpa

avši se odpověděla: „Pantáto, budu \ás chtít,
až mně koupíte stříblné šaty.“ — Král hned na
lídil, aby se ušily stříbrné šaty; a když byly hotovy,
šel k dceři, dal jí je, a tazal se jí: „Budeš mne
nyní chtíť?“ — „Budu pantáto,“ odpověděla; „ale
ne spíše, až budu mít šaty celé zlaté.“ — Král po—
ručil a v krátkém čase byly zde šaty zlaté. Vzal je
a nesl dceři, již se zase ptal: „Budeš mne nyní
chtíť?“ — „Ano pantato, budu vás chtít, ale musíte
mně dať udělat ještě diamantové šaty.“ —
I ty FyTr'brzy hotovy, & král se zase ptal: „Ale
nyní mne přec budeš chtiť?“ — „Ano pantáto. ale
na svatbu chci mít k o žich ze samých krtko—
\' ých ků žek.“ — Král byi rád, že dcera mluví
již o sva t b ě. Dal nachytat mnoho krtků, pak se
stáhli, a ko žich se velmi klásně z nich udělal od
nejV\bornějšího krejčího a kožišníka. Když bylhotov,
donesl jej kiál zase dceři, a zase se tázal: „Nyní,
když vidíš, že činím, co na duše račí, řekni mi na
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opravdu, budeš—limněMa již si žádné hlou
posti nevymýšlejl“ — „Ano pantáto,“ pravila pole
kaná dcera, která myslila, že otec upustí od svého
bezbožného úmyslu; „ale na svatbu musím mít
vozík, co bude sám 'ezdiť; nebudu-li takový “EJ-it:"
nebudu vás, chtít.“ — „I te máš mít,“ zvolal roz—
zlobený otec,—,alepak bude svatba, to ti poví
dám“ Odešel, a rozkázal všem umělcům pod
ztrátou hrdla, aby takový vozík zhotovili. Ti dlouho
rozmýšleli, jak to možná? Až konečně se to jed
nomu kolářskému mistru podařilo. Přijel na shotove
ném vozíku, odevzdal jej králi, a byv hojně obdaro—
ván odešel. Když dcera ten vozík spatřila. zbledla'
jak stěna, a král na budoucí ráno ustanovil od
davky

Co měla ubohá nastávající královna dělat? Se
dla si a dlouho plakala; potom najednou vstala,
uložilastříbrné, zlaté a diamant-ové šaty
i s kožich e m do škatuly, a celý půlden, za kte
rého se dělaly v královském zámku přípravy na
svatbu, stavěla se veselou. V noci, když všickni
spali, sedla si na vozík a zvolala: „Mh la z a.
mnou, mhla přede mnou; ať mne žádný
nevidí, jenom Pán Bůh nade mnou;“ a
ujížděla z paláce.“ Vojáci, kteří byli na stráži, slyšeli
cosi š us t otat jakoby se kola otáčela, ale nevě
děli co o je; a tak princeska šťastněujela.

Ráno, když bylo pohotově všecko, šel sám král
pro nevěstu; ale velmi se uleknul nemoha ji nikde
spatřit. Hned kázal, aby se celý zámek prohledal,
a když i nyní princeska se nenalezla, rozposlal
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všecky služebníky na koních ke všem čtyřem dílům
světa.. aby ji stíhali a nazpátek přivedli.

Mezitím, co se jeden služebník po druhém s ne
pořízenouvracel, naleznula si princeska ve vyso
kých horach jeskyni, vešla do ní, oblekla kožich
z krtkových kožek, a umímla Sl fam zůst
Aby se neprozradila, vycházela jen velmi zridka
z jeskyně, poněvadž se otcova hněvu, a více ještě
s v at by s ním bála. To však nevěděla, že se na—
chází v cizím království. Nikdy tam neviděla živě.
duše, proto konečně opovažila se každý den
o poledni vycházet z jeskyně, aby se na slunečku
ohřála.

Jednou byl veliký hon. na němž i kr al té
krajiny podíl bral. Zabloudil až blízko k jeskyní,
a. zpozoroval tvora na slunečku sedícího. Přišel blíže,
aby se přesvědčil, co to? Ale jakmile p o u s t e v n i c e
uhlédla postavu muže, vyskočila jak střelená, a
vjeskyni se ukryla. Vida to k 111, zatroubil na lesný
roh. a služebníci v okamžiku sběhli se. Když byli
všichni pohromadě, přistoupil kral k jeskyní a
kázal: „Jsi-li dobrý neb zlý, pojď ven!“ Z jeskyně
se neozývala žádná odpověď, a žádný nevycházel.
K r a ]. zvyklý na okamžitou poslušnost, rozhněval se
a pravil: „Nepůjdeš-li po dobrém, však tě moji slu
žebníci vyvedou.“ — Když to p r i n ce s k a uslyšela.
vyšla ven, napřed si ale tvář jakousi bylinou na
mazala, aby ji žáden nepoznal. Král se jí ptal:
„Jak se jmenuješíi“ Ona odpověděla: „Ču čína“
Po té odpovědi kázal král služebníkům, aby ji
s sebou vzali. Poněvadž bylo již po honě, jeli všichni
domů.
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V zámku ji služebníci zavřeli do chléva, dali jí
čučovi 11y, *) aby jí jedla. Vidouce, že nejí, ptali
se jí: „ 'ím se živíš'ť“ Ona pravila, že jí všecko, co'
oni. Zdověděv se král, že, je to čl 0 věk, kázal,
aby posluhovala v kuchyni. Kuchař ji potřeboval ke
všemu, a měl ji rád, protože brzo všemu porozuměla,
co jí ukazoval. Později chodila. i do města potřeb
ných věeí naku )ovat.

Po nejakem case dávala se na hradě stkvostuá,
beseda, na kterou bylo mnoho panstva pozváno.
K večeruprosila ('učina kuchaře, aby jí dovolil 'í
někam po práci. lin ch ař měl již vše připraveno,
proto jí dovolil. Sla tedy do komůrky a zvolala:
„Mhla za mnou, mhla přede mnou; ať mne
žádný nevidí, jenom Pán Bůh nade mnou.“
Pak utíkala k lesu od žádného nepozorována. Při
šedší do jeskyně, vysvlékla kožich, který vždycky
v zámku nosívala, ačkoliv se jí druzí často proto
posmívali; o ' 'aty stříbrné a zvolala: „Mhla
za mnou, mhla přede mnou; ať mne žadný
nevidí, jenom Pán Bůh nade mnou,“ sedlasi
na vozík, a hned byla u zámku. Tu slezla a uprostřed
služebníků kráčela ke dyoraně, ze které se hudba
velmi krásna ozývala. Zádný se jí na nic neptal,
poněvadž jí žádný neviděl. Když otevřela dveře,
všech hostů oči na ní zůstaly viset, a každý se ptal,
odkud je ta panička? Krva 1 se velmi za
líbila a nepomyslil si. že je to Cučina. Byla tak
krásná„ že jí přítomné paničky té krásy zaviděly, a
zvláště proto, že se kr al jen s ní ustavičně bavil.
__,___

*) Cočovina, sláma čočková.
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Nikdo se však nemohl dovědět, kdo je a od—
kud je? '

Po půlnoci vyšla ven, a zvolala: „Mhla za'
mnou, mhla přede mnou; ať mne žádný ne
vidí, jenom Pán Bůh nade mnou.“ Šla k vo—
zíku, sedla naň a jela k jeskyni. Tam v s vle kl
šaty, namazala si tvář, ob a se do ko žic hu a
zvolala: „Mhla za mnou, m la přede mnou,
ať mne žádný nevidí, jenom Pán Bůh nade
mno u.“ Neviděna přišla domů, zanechavši vozík
v houští před zámkem, lehla si a spala do rána.

Král vida jí, že odchází, vyšel za ní, ale ne
mohl ji M Ptal se všech služebníků,kudy odjela,
ale žádný jí neviděl, ani nemohl žádný říci, odešla-li,
neb odjela, poněvadž žádných koňů tam nebylo.
Král se mrzel a umínil si budoucně, kdyby ji
spatřil, bedlivěji si pbzor dáti.

Ráno vstala Č učina, a dala se do své práce,
nevšímajíc sobě ani řečí, které služebníci mezi sebou
vedli, až konečně kuchař pravil: „Milá Čučino! Ty
ani nevíš, co se dnes v noci přihodilo. Byla zde
krásná jakási panička ve stříbrných
Šatech, která se velmi líbila králi; ztratila. se
ale najednou, a žádný 'í neviděl odcházet! —
„Možná, že to byla naše ČJu čin a,“ prohodila jedna
prostořeká služka; „do ní by se král mohl
lehcezamilovat.“— „Mlča táhnipo svých,“M
ji kuchař; a ona se odklidila. "

Brzo na to se zase měla ávať b e s e d a. Král
nařídil všem služebníkům, aby avali dobrý pozor,
a přijde-li ta krásná panička zase, aby ji nepou
štěli ven.
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Na večer toho dne, když měla být 1)e s e d a,
stavěla se,...Cučin a„ jakoby jí bolela hlava, a žádala..,

'ó"'d\óvoleni,aby si mohlaWo svékomůrkyrwmn.Dostala povolení a odešla. Ale sotva byla v omůrce,
zvolala: „Mhla za mno 11,m h 1a př e d e mnou,
ať mne žádný nevidí, jenom Pán Bůh
nade mnou;“ a hned byla ven ze zámku a na
vozíku a brzy v jeskyni. Tam se umyla a byla hned
krásná. Odložila ko ž i ch, & vzala na sebe zl at é
š a t y; sedla na vozík, vyřkla svou průpovídku a byla
hned, aniž jí byl kdo uzřel, u dveří dvorany.

Král se procházel nepokojně a celý zasmušilý.
'Tu se otevřely dvéře a vkročila k nemalé radosti
jeho neznámá panička. Hned ji poznal, a až.do půl
noci se s ní velmi dobře bavil.

Po půlnoci odešla do vedlejší komnaty, zvolala
zas: „Mhla za mnou, mhla přede mnou; ať
mne žádný nevidí, jenom Pán Bůh nade
mnou,“ a hnedprošla bez toho, aby jí byl ně
kdo uhlédnul. Přes všecky stráže dostala se do
jeskyne, _vysvlekla šaty, namazala si tvář, oblekla
kožich, provolala svou průpověď a šťastné '“(Tostala'
se do své komůrky.

Když odešla do vedlejší komnaty, kr ál nešel za
ní, ale když mu dlouho nevycházela, vkročil tam a
k nemalé bolesti spatřil komnatu prázdnou. Hned
běžel ke služebníkům a tázal se, kudy odešla? Nav
vzdor všemu hlídání žáden nemohl nic říci.

Smutný odebral se do svých komnat, a umínil
si ještě jednou se o to pokusit, zdaliž by jí nemohl
zadržeti.
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Po krátkém čase byla tř e tí b e s e da. Č u
či n a z večera po práci šla do své komůrky a udě
lala zas jak před tím po dvakrát. Oblekla se v jes—
kynido diamantových šatů, a octnw
uprostřed hostů. '""

Král uzřev ji celý okřál, a radost se ve všem
jeho jednání jevila. Aby mu zase neušla, nařídil nej
větší pozornosť pod ztrátou hrdla; ale nic naplat..
Čučina zase ušla.

Uslyšev to král zarmoutil se velmi, a a
do nebezpečné nemoci, tak že všickni lékaři pochy—
bovali o jeho uzdravení.

(,'učina prosila kuchaře, aby jí dovolil pro
krále lék připravit. Dlouho jí toho nechtěli dovolit;
když však prosila bez ustání a lékařské léky ne
chtěly ros ět bylo jí to konečně dovoleno. Uvařila
tedy si nou polévku, a do kotlíku,v kterém
se měla králi podat. pustila prsten, který měla
na prstě, když byla na besedě. Král vypil p o
lévku. a uzřev prsten vyskočil z postele, a ptal se,
kdo ten lék vařil? — Služebníci se ulekli a nechtěli
říci. Když však počal král v hrožovať, pověděli, že
C 11čína. Hned jí dal zavolat a pravll jí: „Ty mi
musíš ještě jednou lék vařit.“ Přitom
ohlédnulostře na ni, a _zdálasmže postavyNeznámá. Cučina bylavolna,jen

prosila o milost, aby se jí vykázala zvláštní světnice.
To byla voda na králůvvmlýn; dal v 'tat ve dve
řích dirku, a když byla Cučina ve světnim, posta—
vil se sám na zvědy. Ču (:ina měla za to, že je
nepozorována, vysvlekla k o ž i c h a objevila se králi
v celé své kráse; zvlášť když si umyla tvář, poznal
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král, že to je ta, pro kterou onemocněl; ale nechal
ji a odešel. Když byl lék hotový,přinesla jej králi.
Král ho ale nechal s ' a prosil, aby se vysvlekla
z kožichu. ()učina nechtěla a řekla: „To není
věcí možnou; já už jsem kožichu zvykla.“ Ale král
ji sv ekl kožich, umyl ji tvář a udiveným dvořanům
prav1 , že nebude žádná jiná jeho manželkou než Č u—
c 1 n &.

Č učín a svolila, zjevila mu všecko, co se s ní
přihodilo, že je k r á ] o v a (1c e r a. Král psal její
otci o dovolení, aby si jeho dceru mohl v_zíť. Ten
ale již umřel. Slavila se brzy s v a (1b a, a'Mina
se stala královnou. Prostořekádévečkase bála,
že přijde o službu, protože se jí často posmívala;
ale královna jí odpustila jako i všem jiným, co
ji za blázna měli, a měla se dobře až do smrti.

I4. Chlupatá princesna.

Jistý král neměl žádných dětí; proto, ačkoli
měl všeho dost, přece chodil vždycky smutný a za
smušilý. Královna jej těšívala všelijak, ale nebylo nic
plátno. Konečně mu dal Pán Bůh dceru, ale po
trestal ho za to, že nechtěl být spokojen s tím, co
milý Pán Bůh usoudil; dcera, která se mu narodila.
byla celá chlup atá. Nyní teprv byl ještě více
smutný a poznal, že Bůh nejlépe věděl. proč mu
žádných dětí nedával. Co však měl činiti? Měl, co
chtěl míti.
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Chlupatá p rin ceska se po domě ukrývala,
aby jí žáden neviděl, až se stala z ní panna. Ostatně
byla velmi hodná; jen ta její chyba vždycky mrzí
vala krále. Najednouse rozstonala, a král, kterýž
by to velmi rád viděl, kdyby byla chtěla zakous—
nout d o trávy, neprosil velice Boha. aby ji uzdraviti
ráčil. Princesčina n e m o c se horšila, až i ducha
vypustila.

Král byl bez sebe radostí, když to uslyšel; dal
udělat velice pěknou truhlu, a mrtvou oblečenou
v nejkrásnější šaty kázal do ní položí Poněvadž byla
z královského rodu, pochovaa se princeska do
kostela za hlavní oltář. Každou noc musil ji jeden
voják hlídat. Na večer jej tam vedl sám král.

a když byl do kostela vpuštěn,sšfaĚaLdvéře a svýmprstenem je zapečetil. Ráno po 1val zase král,
není-li pečeť porušena, a přesvědčiv se, že není,
odemknul—ale voják byl roztrhán. Nicméně přece

mc zasedruhý voják hlídatmusil,a ráno
byl zase roztrhán. Tak se dělo kolik nocí, až přišel
pořádekna mladého, nedávno odvedeného
vojáka. Uslyšev,že má dnešnínoc mrtvou prin
cesku _l_1_l_í_(la£,ulekl se velice, neboť věděl dobře, cosetěmem vojákmusívšudy_Lig
kam se pošle, ať ho cokoliv potká.

Odpoledne šel, aby se rozloučil se svými zná—
mými, a velice plakal. Potkal stařečka. který se
ho ptal: „Co pláčeš?“ — „Oh, milý stařečku,“
pravil voják, „dnes je můj poslední den. Večer m'u
sim jít do kostela, a do rána budu roztrhán.“ —
„Nic se neboj,“ povídá na to s_tařeček; „nestane
se ti nic; jenom se schovej do kazatelny; prin—
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Éeska bude všudy hledat, jenom tam hledat ne11( e.

Potěšen odešel voják do kasárny, a celého
půldne se modlil. K večeru přišel král, zavolal ho
a do kostela zamknul. Než odešel, zapečetil, jak
obyčejně, dvéře svým prstenem.

Když byl voják samoten v kostele, pokleknul
před hlavním oltářem a skroušeně se modlil. Po
modlitbě vylezl na kazatelnu a schoval se.

O jedenácté hodině počala truhla za oltářem
praštěť, z ní po chvilce pozdvihnula se princeska,
a vyšla ven. Chvíli se dívala po kostele; když ale
žádného neviděla, dala se do hledání. Za oltářem
byly kosti; ty plohazovala, až to lachotilo. Pak bě
žela mezi stolice a všecky plohledala za takového
hlomozu, že voják myslil že je všecky polámc, na
kazatelnu však nešla. Jak začaly hodiny bíť dva
náct, běžela za oltál, lehla si do truhly. víko spadlo,
& všecko se utišilo. Voják děkoval Pánu Bohu až
do rána za vysvobození.

Ráno přišel král, odemknul dvéře, a nemálo se
podivil, uzřev vojáka zdlavého pled oltálen klečeť.
Vypustil ho ven, a pochválil jej za šldnatosť.

KdyžjejW kteříhojižzam1tvého
měli, zaradovali se a ten ktelý měl jít dnes hlí
dat. s větší kuráží tam šel. Ale do lána byl 107,
trhán.

Tak se dělo i druhým. .
Za nějaký čas měl zase na mladého vojáka

plijíť pořádek. Chodil jak omámený a plakal. Zase
potkal stařečka, jenž se ptal: „PIOČ pláčeš?“
— „Oh stařečku, kdyžmámzase tu zlou plín
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cesku jíť hlídat “ — „Neboj se nic,“ těšil jej zase
stařečehm schovejmezity kostizaoltářem.
Bude všudy hledat., jenom tam nebude. Uspokojen
nechal se na večer zavřít do kostela, pomodlil se,
a pak vlezl mezi kosti.

() jedenácté hodině počala truhla praštěť, a po
chvilce vylezla princeska. divala se po kostele,
a nenzřevši žádného zvolala se smíchem, který na
plnil vojáka hrůzou: „Ha, ha, ha! Jsi ty to zde,
můj roztomilý ptáčku, jenž mnějiž jednou upláchnul?
Vím již, kde se's mně schoval! A za strašne to 1110
mozu běžela na kazatelnu, která jí pod nohama
praštěla. „Co, ani zde?“ zvolala; sběhla dolů, a
po celém kostele běhala; nevynechalaani kruchtu,
všudy hledala, jen mezi kosti nešla. Zatím bila
dvanáctá, princesna vlezla do truhly, víko spadlo,
a vše se utišilo. Voják vylezl, klekl a modlil se tak
dlouho, až jej král vypustil.

Co tam po něm přišli na hlídku, všickui zas
byli roztrhání. Již tam nechtěl žádný jíť; každý
pravil, aby jej raději král zastřelil, že je to za
jedny peníze, tak nebo tak umříti. Musil tedy
zase mladý voják na hlídku.

Po poledni šel v tu stranu, kde potkával s t a
řečka; ale dnes ho nemohl ani okem spatřit, ač
koliv se až do večera po ulicích _hlunkal. Ztrá
pený šel dom_ů. Král brzo přišel, vza je), a do ko
stela zavřel. Tu padl na kolena, ale čím více se
modlil, tím větší strach na něho šel, až o deváté
hodině takový strach na něho dopadl, že si umínil
ntecí. Šel tedy do sakristie, tam si vzal tu



—121—

šňurů, *) kterou se opasujekněz, to dlouhé bílé
roucho, **) přistavil si k oknu řehřík, a po té šňůře
se spustil. Když byl dole, dal se na útěk a běžel
k lesu. Tu však potkal stařečka, který se ho ptal,
proč prchá? — „Oh stařečku, byl jsem zase v tom
chrámě u té princesk y; ale přišelna mne takový
strach, že jsem utekl. () kdyby mne jenom král
nedostihn '“ — „Blázinkm“ káral jej s t a ř e č e k,
„ am utečeš? Vrať se do kostela! Tu máš džbáneček
se svěcenou vodou; stoupni si k truhle, a když
princ e s ka vstane, krop ji. Voj ák se vrátil,
staře č e k mu pomohl vylezťja-okno, a pak ode—
šel. Voják se pomodlía Ska truhle.
O jedenácté hodině začala truhla praštěť, a voják
kropil. P r in c e s n a vstávala, a na které místo padla
kapka svěcené vody, hned se na ní chlupy tratily.
Když pak přece vstávala, voják vylil na ni všecku
vodu svěcenou a ona celá čistá a krásná děkovala
mu, že ji vysvobodil. Pak si klekli oba, a modlili
se až do rána.

Ráno přišel král a otevřel. K nemalé radosti
padla mu dcera do náručí. Král radosti plný vzal
ji i s vojákem na hrad, a za několik neděl slavila
se hlučná svadba, u nížbyl voják ženichem
a princesna nevěstou. To jsem ale zapomněl
říci, že roztrhání vojáci byli mládenci; ne, abyste si
myslili, mrtví, nýbrž živi. I jim se zase navrátil
život, a tak byli všeci veselí. Po čtrnácti dnech se
skončily hody, vojáci, kteří byli na stráži, prOpu

*) Cingulum.
**) Alba.
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stili se z vojny až na jednoho, a to byl mladý
voják. Toho nechtěla princeska propustiť,že by
jí bylo teskno; ale on též neměl chuti odejíť, neboť
měl pěknou mladou ženu a s ní království.

IS. 0 třech dcerách.

Byl jeden pán a měl tři dcery. Ten pan bý

val vždyckyzavrený ve světnici. a %]:v knizeByla to ale v zácná. kniha; nebo, 50 co žádal,
všecko z ni obdržel. To věděly dcery dobře, a
bylyby si rády též něco vyžádaly; avšak nemohly
nikdy ke knize přijít', poněvadž otec vždycky, když
odcházel, dvéře dobře zavřel.

Když to nešlo po dobrém zmocniť se knihy,
umluvily se, že otce nějak přelstí. Všecko bylo dobře
navlečeno. Přiběhly jednou všecky a zvolaly: „Pan
táto, honem máte jíť dolů, je tam jakýsi vzácný
hostí“ O te c vyskočil, běžel dolů a zapomněl dvéřc

M Zatímvešly(1cery dosvětnice,a uzřevšeluhu rozevřenou na stole, přiskočily k ní, a nej
starší pravila: „Ja bych si přála, aby pro mne za
rokpřijelBavorského krále syn.“ Druha
pravila: „Já. bych si přála. aby pro mne přijel za
dva roky Pruského krále syn.“ T ř e tí pravila jako
žertem: „A já bych si přála, aby pro mne za tři
léta přijel všech vlků král.“ Pak odskočily a do své
světnice utekly.

Otec přišed velice se vadil, že jej ošidily; ale
tím více se zlobil, když vešel do své světnice a zpo
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zoroval, že tam byly. Ale nyní nebylo všecko nic
platno; pozoroval, co se bude díti.

Za rok přijelBavorského krále syn, prosil
o nejstarší dceru, a dostal ji za manželku.

Za dva roky přijelPruského krále syn, a
odvedldruhou.

Tu se počala nejmladší strachovať, aby se jí
nevyplnilo, čeho ve své zpozdilosti žádala; ale otec
si častokrát říkával: „Ty se s dobrou poradily, že
si takových věcí žádaly; co ale za přání ta po
slední projevila'ť“ Rádby se byl zdověděl, co ne
věděl, ale dlouho otálel s otázkami. Až když se třetí
rok končil, sedl si k dc eři, a počal mluviti: „Tvé
sestry se mají dobře; takového štěstí jsem se pro
ně nenadál; ale štěstím vládne Bůh! Než řekni mi
přece, jak vám mohlo napadnout, něco tak vysokého
žádat? Dvěma se vyplatil pohled do knihy; čeho ale
si asi má ne jmladší dcera přála?“ Tu přestal,
čekaje odpověď. Když al vízf __tázal se zřetelně:
„Co*s ty sobě od knihy ( . — „Ani se mne
neptejte, tatínku,“ počala vzlykať dcera; vím, že již
budu nešťastna!“ — Otec se ulekl, a tím více do
tíral na ni, aby mu řekla, čeho si přála?“ Po dlou
hém přimlouvání pravila: „Tatínku. když jsem své
sestry slyšela, že si žádají královské syny, myslila
jsem, že to nemožná věc, aby je dostaly; proto
jsem ve své zpozdilosti pravila, že bych si přála,
aby pro mne za tři léta přijel všech vlků král.
Nyní se již třetí rok končí, a proto jsem v hrozném
strachu, že pro mne v skutku přijde.“ — „Nešťast
mce! Co's to udělala? Ba že si pro tebe přijde; ale.
kde tě schovať?“ vzkřiknul otec zděšený. '
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Když byl třetí rok u konce, schoval ji otec do
jedné světnice, a pevné ji uzamknul; ale to nic ne—
pomohlo. Ve svůj ".as přiše v a pravil: „Já jsem
všech vlků král, a přicházím, abych vyplnil přání
tvé dcer ; dej mi ji za manželku.“ — Otec se počal
yymlguvať, zajíkal se a pravil, že není při ruce, že
to y nemuže jeho vůli splniti, a mnoha jiných
výmluv nesměle se chytal. Vlk ale stál na
svém, a tudy musila konečně v "ít ven. L'hlédnuvši
škaredého vlka, třásla se strachy a plačíc tlačila
se k otci. Vlk však ji popadnul do drápů a jako
střela zmizel.

Přijeli do lesa na černém kočáře, jejž vlci táhli.
Octnuli se na krásném zeleném trávníčku a propadli
se všem. ——Když zůstali stát, M dívčina před
sebou čelný zámek. \'lk ji vedl do něho, ukazoval
ji všecky památnosti i celou krásu jeho a pravil:
„To je všecko tv él“ Zámek se jí sice líbil;
třpytilť se samým stříbrem, zlatem a drahým kame
ním; ale když přicházeli sa mi vlci, padající před
ní na zem: tu nový strach a nová hrůza se jí
zmocnila.

Po nějakém čase přivykla tam tak dalece, že
se mohla bez ošklivosti na vlky dívat.. Z rána při
šel vždycky vlk král, který ji unesl, a když se
děla na stoličce, položil jí hlavu na klín, usnul, a
probudiv se zase odešel. To však na něm pozorovala,
že odchází vždycky smutný, což nemohla sobě.m'
jakým spůsobem vyložit.

Jednou pozorovala dlouho, když vl k jí na klíně
usnul, cíp ek, který měl pod krkem; vzala nožiček
a lehce mu nařízla kůži. Tu viděla, že je to c i p



černého, hedbzívného šátku, jenžvlkovi
na krku visel. Nařízla dále. tu zas uhlédla vestu.
V tom se však vlk probudil a tázal se: „Co děláš?“
Načež ona: „Co to máš? Vždyť vidím hedbavný
šátek a vestu? — „Nyní již smím mluviť,“ zvolal
radostně vlk. „Rozřížnicelou kůži. & uhlédnešl“
Rozřízla, & před ní stal spanilý princ. Vy
kládal jí, že byl zaklen (: a r o (] ěj n i k e m, a ve—
lice děkoval jí za vysvobození. Pak kázal, aby tu
ků ží vyhodila oknem ven. Uposlechla. Sotva byla,
kůže vyhozena, začali se o ni vlci drať každý
utrhl kousek, a hned se z každého stal Č:l o v ěk.
Zámek sbělel, a nebyl pod zemí více, nýbrž v utě
šené krajině, v níž se m n oho m n o ž st ví vysvo
bozených lidí hemžilo.

Princ sedl se svou zasnoubenkou do kočáru
a jeli k otci, aby jej pozvali na svatbu. On sice
zprvu nechtěl uvěřiť, že ten krásný princ byl
tím škaredým vlkem, jenž si byl pro jeho
dceru přijel. Když mu však dcera všecko vyložila,
sedl do kočáru, ajelo se k zámku na svatbu. Svatba
trvala celýměsíc, a B a vo r s ký i Pruský princ
hyli se svými manželkami pozváni. Když starší
Se stry uhlédly tak krásného prince, a tak veliké
bohatství.závidélynejmladší sestře toho štěstí;

0

tato ale byla velmi ráda, že si přála v šech vlku

krále a děkovalaPánuBohuW%že její žalosťobratilase v racos. '



I6. 0 dvou hrbaty'ch.

Jistý člověk, kterému milý Pán Bůh těžkona
záda navázal, vydal se na cesty a potkal zas hrba
tého. „Vítej, kamaráde,“ volal na něho zdaleka;
„neseme oba stejně, jen že nám žádný nechce po—
moci. Pojďme tedy spolu.“ — Druhý byl volný; šli
tedy dále. % __

Leckdes vyjevil se p o s m ě v á č ek, který z je
jich neduhu žerty si tropil; obzvláště to bývalo zlé
s noclehem, kdežto často musili sl šet: „Ale proč
tak na holé lavici? Shoďte nůše s—eLzaĚ,a dejte si
je pod hlavu; bude se vám lépe ležet;

Jednoho večera nemohli nikde d ' noclehu;
vysýlalije všickni do zámku, v kterem strašilo.
P rv ý h r b o u n e k se konečně na tom ustanovil,
že tam půjde; druhý však, který se více bál,
nechtěl jít a pravil, že se raději pod holým
n e b e m vyspí.

el tedy prvý sám. Přišed ,do zámku, chodil
semotam po schodech divně se křižujících, & po
myslil si, že musí zabloudit; až konečně přišel do
kuchyně, v které se na rožni pekla pečeně, a
stál tam džbán vína. Jsa hladný uřízlsi kus,
a po jídle zvolna ze džbánu několik notných doušků
učinil. Pak si sednul do koutku a podřimoval.

O jedenácté hodině přišli dva duchové,
vzali pečení s rožně, a chtěli jíst. Tu však jeden
zvolal: „Hoj, bratře, kdosi nám uchytil kus večeře“;
a pochytnuv džbán pravil: „I tu není náležitá míra
pro dva.“ — Ohlédli se a uzřevše h r b a t é h o, obo
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řili se na něho: „Co ty tu chceš, hrbáči? Kdo tě
sem zval )“ — „Pěkně vas prosím,“ odpovídal ten
shrbem, já jsem nevěděl, že je to pro vás, proto
jsem si, byv hladný, kousek vzal, a také jsem se
trochu napil. “ „Co mu za to uděláme.*“ radili se
du ch ové. Jeden pravil: „Ico budeme s ním dělat
za kusy, roztrhejme jej a bude po všem.“ Druhý
ale byl jiného mínění, a řekl: „Co by nám z toho
přišlo? Ale nač potřebuje ten ranec na zádech? Víš
co? Strhněme mu jej, a pak ho vyhoďme oknem
ven.“ — Tomu prvému se tento návrh líbil, chytili
ubohého h r b o un a, strhli mu h r b, až mu kosti
při tom praštěly, a pak ho vyhodili oknem ven.
Avšak na štěstí padl tak dobře, že si nic neudělal.

Ráno, když mu poulevily bolesti, vstal a cítě
se rovným, hbitě utíkal, radostí si prozpěvoval a
duchům „P an B ůh z ap lať“ posýlal.

Za chvilku se potkal se svým soudruhem, jenž
se ho ptal, kde se podél hrb? — „Bratříčku,“ od—
pověděl tento, „ti .tam vzhůru jsou výborní lékaři,
a já mohu o štěstí mluvit, že jsem tam šel. Napřed
jsem se tam najedl a napil, a pak mne vzali do
práce. Myslil jsem sice, když mne začali narovnávať,
že se musím se svými kostmi rozloučit; ale netrvalo
to dlouho; za chvilku mně odňali tě r chu, a aby
mne úplně narovnali, řízli mnou oknem ven. Když
jsem dopadnul na zem, hrklo to ve mně jako ve
staré base; ale nic jsem si z toho nedělal; nyní
jsem aspoň rovný. Měls jít se mnou, molil by's
též nyní poskakovať a vesele si kráčeť.“— „I vždyť
tam mohu sám jíť; však tu bolest též snad snesu.
Kdyby se jenom nade mnou smilovali, a od hrbu
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mně pomohli.“ — „No. tedy jdi,“ pravil rovný;
„přeji ti mnoho štěstí. Já tu na tebe počkám,“

Pod večer ubíral se hrbatý k zámku, co
zatím rovný v hospodě se vyrážel. Přišed do
zámku bloudil též po schodech, & nachodiv se do

unavení,přišeldokuchyně.TamWečeni narožni a džbán s vínem; uřezal sr 'ousek pečeně, &
vína se též trochu napil. Potom si sednul do koutku.
Uzřev hi h vy tr ž e n ý zasteskl si a pravil:
„U kdyby také můj hrb již zde ležell“

Již se těšil jak mu bude dobře. až bude
ro v ný. Tu odbilJa jedenáctá a dv a du ch o v ě
přišli. Chtěli se dát ,do jídla; ale zpozorovavše,
že jim zase ubylo. rozlítili se a počali šramotiť.

'Ohlédnuli se. a když spatřili hrba. té h 0 na lavici
v outku. je nim hlasem volali: „I ký čert nám sem
svádí všecky hrbaté z celého světa? Což budou nám
jenom takoví nepodařenci večeřikrást? Ký das tě sem
dovedl.*“ — „Mnohovážení páni.“ koktal h rh atý;
„odpusťte mi. jestliže jsem vás urazil; nebyla to
v nejmenším má. vůlel“ — \Ilč ani ne(lýchej.“
okiikli ho; a pak se radili. co by mu měli udělat.>
Jeden zase pravil: „Roztrhejme ho!“ Ale h rb a tý
prosil: „Neroztrhejte mne, raději se nade mnou smi
lnjte, a sprosťte mne mého hrbu, ať zi to bolí, jak
che;e \ždyť jste předešlou noc byli tak milosrdni.“ —
,.U. my blázni“ řekl druhý duch; my jsme se na
dáli ze jsme ho potrestali, když jsme mu vytrhli to
hrbisko, a zatím jsme mu pomohli! Víš co, bratře.
neroztrhejme tohoto trpaslíka; raději mu přilepme
ten hrb. který jsme tomu včerejšímu vytrhli; a pak
ho vyhod'me!“ Tu se začaly měni! barvy v obličeji
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uhohého hrbouna; prosil, že by byl mohl skály
obmékčiť, ale vše nadarmo; duchové jej chytili, při
lepili mu z předu hrb, a pak ho oknem vyhodili, že
sotva vstal.

Ráno táhl se k hospodě plače a naříkaje. Uvidév

jej rovný oknem. _\š_l_)_é_lm_uL_ven,a tazal se outrpné,co se mu to stalo? pláčem vykládal nešťastný své
neštěstí, jehož vinu na svého soudruha strkal, a ve
lice mu nadával. Ten se dozlohil a uštěpačné mu
pravil: .,.\'o, co tedy? Je ti to tak velice divno?
Vždyť se to tak často stává! Jeden ztratí, druhý na

lezne.Já jsemztratil, ty'swa mášještětuvýhodu, že nemusíš vraggť, ac oliv znáš majetníka.
S Pánem Bohem.“ — Po téch slovíchglhéhnul.
a dal se na vojnu. Jeho soudruh šel též pryč, ale
jen proto, aby chodil po žehroté, a chodí snad až
podnes, neumřel-li.

I?. 0 sklenných kolovrátcích.

. Byl jeden velmi bohatý ku p e c a měl tři
d e e r y. Jedné bylo Fi n e t a, druhé L e niv á, a
třetí P 1k u š e. P i n e t a byla rozumná a rozšafuá;
L e n i v á ale nenosila nadarmo jméno své; bylať
Vskutku lenivá ke vší dobré práci; co ale nic
pot o m, to činívala ráda navzdor všemu otcovskému
napomínání. Plkuše dávala se s každým všetečné
do řeči, a větším dílem střílela ?. motyky,
což jí i jméno P 1k u š e přitáhlo.
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Jednou měl " tec po důležité práci do vzdá—
leného měst.;a ale bál se o své dcery, protože
znal, jaké jsoíi. Zavolal je tedy k sobě napomíĚ
je, aby Pána Boha měly vždycky před oů'ma a žád
ného hříchu z neopatrnosti se nedopustily. ,.Ty“,
pravil k Lenivé, „víš dobře,že je zahálka
matkou všech hříchů, pročežbuď pilna, a
hled si práce. A ty, řekl Plkuši, ty si často
vzpomeň. že máš více slyšeti než mluvití. A ty.
obrátil se k Finetě, jako nejmoudřejší nepotře
buješ žádného napomenutí; víš dobře, že jen dobrým
jednáním se mně zavděčiti můžešf'

Dcery slíbily sice všecky. že se dle slov otco—
vých zachovají, ale on jim nedůvěřoval. Šel k čaro—
děj n ic i, která nedaleko od města v lese zůstá
vala, a ptal se jí co by měl dělať, aby při svém
návratu poznal, zdali dcer) o jeho napomenutí dbaly'.
Čarodějnice mudala tři sklenné kolo—
vizitky a pravila: „Dej každsé jeden z těchto
kolovrátků, které mají tu vlastnost, že hned puknou,
bude-li některá z nich s někým mluvit.“ Ku p e c
je vzal a zůstaviv dar čarodějnici odešel. Prišed
domů zavolal ještě jednou dcery a pravil k nim:
„Tuto vám posýlaí vaše tetička dar; každé jeden
kolovrátek, dejte mi na ně pozor. aby byly neporu
šeny, až zas přijdu. A m m jděte každa do své svět—
nice; jest čas, abjch odešel.“' Dcel y přistoupil)
k otci, políbin mu ruku a odešly. On se sebral, a
šel též po své práci.

Kr :il toho města se dověděl že kupe c za
kázal svýmdceráms někýmw plavil k hostům
právě přítomným: „Xaě to ten blázen zakázal. Bez
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toho jej žádná neposlechne; známť dobře ženské.
Ja sam to dovedu tak daleko, že mne 1 do svých

světnicpustí.“ Jak pravil, tak udělal."EMMz a s t a r o 11 b a b 11, nakoupil krásnýc jablek, a
šel pod okna u kupcova domu. Tam začal volat:
„Kupte jablka, pěkná, laciná jablkal“ Plkuše,
která první uslyšela to vyvolávání, zapomněla nej—
dříve na otcovský zákaz. Šla k oknu, a dala se vše
tečně do řeči: „Co to prodáváte, stařenko ?“ —-„Jablka,
krásná, červená, jako jste vy, panenko,“ zněla od
pověď. „Kupte si a pustíte-li mne k vám, budu vám
mnoho pěkného vykládat.“ — „Počkejte trochu,“ za
volala na babu Plkuše, odskočila od okna, a be
žela k L enivé, aby jí oznámila, co slyšela. Le
nivá vstala, & šly obě k Finetě, aby i ona
s nimi šla. Ta ale nechtěla a měla zato zlost
0 d seste r. které jí nadávaly hloupých, že nechce
něco hezkého slyšet. Když se do ní dosť namluvily

& nechtěla s nimi .gif. šly do svět-nice Plku šin ysamy & vytáhly ba u s jablky v koši nahoru. Ale
jak se ulekly, když domnělá baba shodila ženské
šaty, a před nimi stál mužský, jenž si z nich
všelijaký posměch dělal. aje na všemožný spůsob
pokoušel? Ve zlosti se ho chopily a vyhodily oknem
ven. On se jim však dlouho na ulici posmíval a na
dával.

Tu se teprv tím více zarmoutily a odešly každá
do své světnice, dávajíc jedna druhé vinu. ač byly
obě vinny. Však ale kdo popíše jejich lek. když
kolovrátky rozpuknuté uzřcly!Teď bylo
zle. Otecjim pravil, aby stobře hleděly. Co
lnu měly říci, až přijde domů? Daly se obě do hla

9'“



sitého pláče, tak že jich F i n e t a uslyšela, a majíc za
to, že se jim nějakého neštěstí přihodilo, k nim bě—
žela. Když uslyšela, co se s kolovrátky stalo,
těšila je, ačkoliv sama. měla strach, co tomu p an
tata říkat bude. Napadlo jí, že snad iona bez
pokušení nevyvázne, a proto se všemožně přípravo
vala, aby mu odolala, kdyby mělo přijít.

Vedle její světnice byl udělán výklenek ze dřeva,
pod nímž byla dosti veliká. louže. Do toho výklenku
chodívala často a pracovala úsilně otom, aby nějak
dl a ž k u rozbourala. ale tak, aby se na pohled silnou

" zdala. Když se jí to konečně podařilo, postavila tam
postel. kterou velmi pěkně ustlala, právě na ty desky,
které jen na pohled držely; a očekávala, co přijde.

Zatím kr (11 se dlouho rozmýšlel, jak by i roz—
umn ou Finetu ošidiť mohl. Konečněse odvážil
na ten hrdinský kus. Přišel pod večer k světnici
l'inetině, a počal klepati, žádaje Vpuštěn býti.
I' ineta se \y,mlou\ala že nemá kdy, že musí
odestvlať postel. aby poněkud posečkal. Král se již

počal v duchuFM.—Ale byl by mu smích zašel,kd\by byl \ědč, co na nej čeká. Radostné vešel,
když mu 1 iueta otmřela, a počal všelicos žvás
l ineta to nemohla poslouchat, a povídaa mu
aby si raději tam v té komůíce __denňhml., ona že
se zatím bude modlit. F ineta si klekla, a král se
odhíral do k o mů rk y. Tu se hřmotně vrhn na
postel, ta se však s ním propadla, a mily rál se
počal v louži divně a jinak otáčet, nemoha pochopit,
jak z čista jasna ke koupeli přišel. Jakmile ale zpo—
žoroval, kde se nachází. a nemilý zápach svědčil

- o místě, v kterém ležel. dal se do hřešení a do vo
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lání, až jej služebníci uslyšeli, vytáhli a domů do—
vedli.

Přišel domů, zapřísahal se, že se pomstí, a z ve
liké zlosti upaduul do nemoci.

Uslyšev od lékařů, že mu není pomoci. a že musí
umříti, dal zavolat syna, a pravil k němu: S„ynu
milý, po krátkém čase umru, a ty budeš po mně
dědit království; ale jen pod jednou \ jmmkou Musíš
si vzíti zdejšího kupce dceru Finetu za manželku,
a první noc po svatbě ji musíš zastřelit.“ Princ
se zachvěl při takové řeči, a vymlouval se, že mu
není možné ji usmrtiti, poněvadž mu nikdy nic zlého
neučinila. Ale král stál na svém tak dlouho, až mu
to přislíbil z bázně, že by přišel o království, kdyby
p o s l e d n o u vůli otcovu nesplnil.

Brzo na to král zemřel, a kupec se na
\rátil domů. [slyšev co se stalo, tak se rozlítil, žo
Plkuši a Leni\ ou na místě vyhnal. nechtěje
jich nikdy více ani okem spatřif. Fi net u \šak si
tak zamiloval, že s ní ustmičně se bavil a její roz
umnosť všudy vychvaloval Fi n eta byla. velmi
náda, když uslyšela o smrti knilmě; bylať jej
tenkráte poznala, když mu jeho (lllosf tak notně
splatila, a proto se jeho pomsty obávala. Ale jeji
řadosť neměla dlouho trvat.

BIZOpo smrti králově přijel ml.ad\k1ál
aby kupce o 1u ku F inetinu popiosil. Otec mu
jí s radostí slíbil, ale dcera cítila vždycky jakýsi
stiach, když si na svatbu a na nebožtíka krále
vzpomněla; bylo ji vždy. jako by se to jen proto
státi mělo, aby se na ní pomtil syn místo otce. '
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Poněvadž však otec neustale na ni doléhal, učinila
mu to a vůli a v krátkém čase byly oddavky.

Po sdavkáeh odešel k '111 smutný a Fi n eta
se zabrala do myšlének. z nichž ji vytrhla sta r a
ž e na, která pravila: „Královna měj se na pozoru!
Kral tě chce této noci zastřelit.“ Královna vysko
čila chtíc se ptati dále; ale stařenka zmizela.
Dala se do volani, ale vše nadarmo. Tu se jí vy
ln'nuly slzy z očí; poněvadž však byla ostrovtipná;
sebrala se b rz y č k o. nastrojila pannu tě veli
kosti, jako sama byla, koupila m ě ch ý ř s krví od
řezníka, přivázala jej na pannu. uložila ji do postele.
a sama se za kamna schovala.

Večer přišel král domů. šel do královniny
komnaty. a uviděl tam ž en sk on 0 sobu v po
steli ležet. ktera se mu spáti zdala. Dlouho ji mlčky
pozoiičT'z-il,az konečně s pláčem počal M: „Oh.
otče, cofs mi to uložil? Tak mladou osobu mám beze
vši příčiny se světa sprovodiť? Než budiž tak! Napřed
zastřelím ji a. pak sebe; neníť mně možno bez ní
živu býti; celý život bych se musil bati, ve dne
v noci by se mně představovala. S Bohem tedy, roz—
mila manželku; a pak sBohem i ty. světe!“ —Do—
mluvivstřelil udělané pan n ě do srdce. a když
z měchýře vystříkla vysoko k rev. vz ""
chtěl sebe zastřeliť. Tu však vyskočila Fineta.
chytila jej ze zadu a volala na něj. Než on ji ne—
slyšel; a když se po dlouhé chvíli probudil ze mdlob,
myslil, že jej pronásleduje duch jeho zavražděné
manželky; proto hrozně křičel. Dlouho to trvalo, než
přišel úplně k sobě. Pomalu mu Fin eta vypravo—
vala, co se ji S nebožtíkem králem přihodilo, a že ji
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ehtěl ze msty se světa spr.ovodiť Kral naslouchal
\elmi pozorně, poněvadž nevěděl proč mu kázal

otec F inetu zařadil; Nebylo potřebí, aby jejprosila, by jí neza íjel, že již vyplnil vůli otcovu;
on beztoho jí nechtěl více ublížit, ale v lásce s ní
až do smrti trval.

I8. 0 mlynáři.

Na jedné velké a s tá 1'e \odě měl mlynář mlýn.
Šestero složení hrávalo větším dílem \eselou písničku,
podle které dvacetníky a dvourenčáky do jeho kapsy
hopkaly.Měl tři (]cer \. Jedné bylo l'rantiška,
druhé Kačenka a třetí Anička. B\ly \šecky dobré
a nábožné děti, mohli z nich radosť%rodiče.
kteří též byli nábožní a bohabojní. To nejpěknější
bylo u těch lidí, že se nad chudobné ne\'_\'\'ýšovali„
a každému žebrákovi almužny udělovali.

Jednoho dne přišla st a r a ž e b ra C-k a volá
zkřivena a zbídačená, a prosila o almužnu. Mlynařka
zavolala Františku, a kázalají. aby stařencedala
na lopatce moukv. Kd\ž ji dámla. (ln tilaji stařena
is moukou, hodila ji do putny kterou tahala na
zádech, a odběhla do staieho zamku. který si ve
velikém lese za obydlí V\hlédla. Rodiče, když se
docer a dlouho ne\rácela, počali se po ní shánéť,
ale nemohli jí nikde naleznout: měli ji za mrtvou;
domnívali se že někde do \od\ spadla a se utopila.

Zatím však se Františka nacházela v zámku
u stařenky,která byla čarod ějnice. Brzo se
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o tom "přesvědčila Nikdy jí neviděla se modlif, ani
před jídlem, které bylo jaksi podivně připraveno.
ani po jídle, ani před spaním.

Druhého rána, když skormoucená vstala, při
kročilakní stařena a pravila: „Františko. tam
na pravé straně je pět svetnio; do čtyr smíš jíť, jen
do té páté nesmíš; ode všech leží klíč tam na okné;
hleď však, ahy's jím nikdy neodmykala světnici. do
níž ti jíť není dovoleno, a aby's tím spíše mé při
kazaní zachovala, dám ti krásné. červené jablko;
jísf. ho sice nesmíš, ale můžeš si ho dáť do kapsv
\ zástěře.“' \ytáhla jablko, dala ho 1 1a nt i šc e a
odešla.

Po odchodu vzala Fíantiška klíč a prošla
\šeeh pěť S\čtnie, a jakoby nic, uložila klíč na své
místo & sedla si.

Za chvíli přišla čarodějnice a ptala se:
„Františko, byla's v páté světnici? „Mbylza
stařenka“ odpověděla Františka. — „Ukaž mi
jablkol“ Františka je vytáhlaa zhledla; bylo
celébílé. Stařena se rozkocouřila, vzalameč,
stala Františce hlavu, a vrhla ji do páté svět—
nice; zaggknula ji, vzala putnu na. záda, a šla po
p t a n 1.

Když přišla do mlýna, jala se úpěnlivě prositi
o almužnu. Mlynářka, když uslyšela, že je ž eb r a čka
za dveřmi, kazala Kačence. aby vvšla ven a dala
jí lopatkumoukv.Kačenka šla, ale jak jí podávala
mouku, chytila ji žebračka, hodila ji i s moukou
do putny a klidila se.

Když dlouho Kačenka nepřicházela, nastal
nový nářek; ale když jí navzdor všemu hledání ne—
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našli, měli za to, že též spadla do vody a se
ntopila.

Co jí však doma hledali, seděla Ka čen ka na
starém zámku a vedle ní čarodějnice, která k ní
pravila: „Kačenko, tam na pravé straně je pět
světnic; do čtyr smíš jít, jen do té páté nesmíš.
Ode všech leží klíč tam na okně; hleď, aby's jim
nikdy neodmykala světnici, do níž ti jíť dovoleno
není; a ahy's tím spíše mě přikázaní zachovala, dám
ti krásně červeně jablko; jisť ho sice nesmíš,
ale můžeš si ho dát do kapsy v zástěře.“ Dala zase
Kačence jahlko a odešla.

Jakmile jen vytáhla paty ze dveri, nedalo to
Kačence pokoje; vzala klíč, a když přišla do
páté světnice, zpozorovala tam s hrůzou svou
sta r š í s 0 st rou z a l) i t o u. Polekaná vrávorala
zpátky, položila klíč na okno, a sedla si do koutu
u kamen.

Sotva vkročila po chvíli stařena. hned se jí
ptala: „Kačenko, nehyla's v páté světnici?“ —
„Nebyla.“ zněla nesmělá odpověď. — „Ukaž mi
jablko,“ pravila zase bába. Kačenka vytáhla
jablko, a ono bylo híló. Zpozorovavšito bába,
rozhněvala se. popadla meč. sťala Kačence hlavu,
a do páté světnieeji zatáhla, zamknula, vzala putnu
a šla zas na ptaní.

Zase přišla do mlýna, a prosila o almužnu hla—
sem takovým, žeby se byly musily skály ohměkčiť.
Mlynářka poslala svou nejmladší a nyní již je—
d i n o u dceru A 11í č k u, aby ji dala lopatku mouky;
avšak babizna ji popadla, strčila do putny, a na—
vzdor křivým nohoum hodně utíkala.
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Tu bylo teprv nářku ve mlýně! Mlynář, kdyby
nebyl dobrým kře stanem, byl by si udělal
smrť, a mlynářka padla ?. přílišného zármutku do
nemoci. Ale vše nadarmo. A nička byla tatam, a
nacházela se na zámku, kde již dvě její sestry
o život přišly.

Když se \edle ní stařena usadila, obcházela
\ničku lnůza a tížil ji jakýsi neobyčejný strach.
obzvláště když ji zase tak plavila jak předešlým.

Po odchodu stalen y vzala klíč ohlědala jej
dlouho, ne\čdouc, co by měla. čini Konečně odpá
sala zástěru, v které bylo ja lko, pověsilaji na
lištvu, a pak prošla světnice. Přišla do páté a
stála, jakhy ji byl stal; uviděla tam mrtvoly svých
sester. l-Ionem odkvapila, položila klíč na okno, opá
sala zástěru, sedla si a čekala v strachu, co se dále
díti bude.

Stařena ji nenechala dlouho se obírati myšlén
kami () budoucnosti: bizy \kločila. Prvni jeji b\loz
„Aničko, bylas v patě světnici?“ — „Oh, co bych
tam dělala?“ povzdychla si \nička. — „Ukaž
jablko!“— Anička \yndalajablko, abylo celé
krásně čelveně. „To jsi hodné děvče, clnálila ji
stara; jen tam nikdy nechoď a budu tě mit ráda a
\'šeličemu's dobrému tě naučím. Abych tě hned za
tvou poslušnost odměnila. slyš. co ti povím. \'idíš
tam tu masť na okně? Ta má tu moc, že když se
přiloží na ránu. hned se zhojí, ano i zabití,
a zvláště statí. namaže—li se jí hlava a přidá—li se
ke krku. hned obživnouf — „To je dobře, toť aspoň
budumocisvésestryM“ chtělavyjet Anička;
v tom se vzpamatovala a neříkala nic.
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Po chvíli odešla stařena-a Anička si poví—
dala: „Pročta příšera chtělavidětto jablko?
Napřed mně kázala, abych je dala do kapsy v zá
stěře! Aha! Ona chce, abych je nosila ustavičně
s sebou, a aby snad, kdybych je s sebou do zapo
vězené světnice vzala, po něm poznala, byla-li jsem
tam. Počkej. stará H e rod i ad 0, dám si dobrý
pozor, aby's mne nepřipravila tak, jak mě sestry.“

Odpásala zástěru. vzala klíč a mast, a zhurta
do světnice. Tam namazala Fran tiš či n krk, při
lepila na něj hlavu. a před ní stála Františka
živá a. zdravá. Když.bylo po první radosti,
pravila Anička: „Scstřičkm já bych tě ráda od
tud vysvobodila a k milým rodičům poslala; musíš
tedy zase ' e lo putny a ta čarodějnice tě musi
domů done . ' ra n ti š k a svolila, a když byla
v putnmala ji dobře, a postavila do koutu.
Jedva byla hotova, již tu zase byla stará, a ptala
se: „Aničko, byla's v páté světniciP“ — „Ne. sta
r e n k o,“ odpovědělaAnička. „Ukaž mnějablko.“
A nička h o ukázala. a když se na ně stara podí
vala, pochválila ji.

Tu si však dodala srdce A n i čka a pravila:
Stařenko, já vám dělám vše po vůli, udělejte mně
také něco. \'y tu máte mnoho bohatství. kterého ne
potřebujete; navázala jsem ho tedy za vás za'to
prosím. abyste byla tak dobrá. a zanesla je v té
putně mým rodičům; nesmíte ji však ani sdělávat'.
ani se nesmíte do ní dívat.“ — I proč bych ti to
neudělala k vůli, když jsi tak hodna; odskočím jen
pro nějaký kousek jídla na cestu a pak hned
půjdu.“
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Co odešla staráťspošeptala honem Anička se
stře, aby vždycky, kdyby se zastavila, zavolala: „Sta
řenko, vidim vás.“ Víc neměla času říci, poněvadž
č a r o děj ni c e již přicházela. Když p utnu po—
padla, dí k ní Anička: „Pozdravujte mé rodiče, a
řiďte se podle toho na cestě, co jsem vám pravila;
pak i já vás uposlechnu; abych se však přesvědčila.
co budete činiť, budu se za vámi dívat.“ Stara si
pomyslila: „Dívej ty se, jak chceš; však mne přece
neuhledneš. a ja se podívám, eo's mně navázala“
Vzala putn u a šla.

Když přišla hodny kus od zámku, zastavila se,
chtíc se podívať, co asi v té putně vězí? Než Fran
tiška zvolala: .,Stařenko. dívám se!“ A stará. šla
dále. Zas zašla hodný kus cesty, a chtěla. si gdpo
činouť a do putny se podivať. Ale zase za m se
W„Stařenko, dívámse!“ Mrzutapopadlaputnu
a již se na ni neohlédnula.

Přišla do mlýna. dala pozdraveni, ale jenom tak
z polovicea pravila: „l'antáto a panímamo, Anička
vás vzkazuje pozdravovať, a poněvadž se ji velmi
dobře vede, posýla vain) cosi v této p_utně.“

Rodiče zradO'ali se, vzali putnu, šli do malé
světničky, a když ji rozvázali, vyskočila Fran
t i š k a.

Tu bylo radosti! Avšak Františka je__n_a.,—_
)0 by tuze nekřičeli, a vykládala, co se

10 10, a že ji Anička vysvobodila. „Rek
něte té č a r o d ěj ní 0 i, že vzkazujete 'A n lč k u
pozdravovať, aby vám po druhá zase něco poslala,
a ona jistě i K a č e 11k u vysvobodí“
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Rodiče to tak udělali, zaplatili od cesty, a ba—
b i 7.n a odešla.

Přijdouc do zámku, vyřídila Aničce od ro—
dičů pozdravení, a že ji ještě žádají, aby jim podruhé
zas něco poslala. „To tam musíte, stařenko,
ještě jednou; já vám připravím, co minim rodičům
poslat,“ pravila A nič k a. A když s t ara odešla,
běžela honem do světnice, ale bez za stěry; na
lnazala a vzkřísilaKačenku. a pak s ní fuk do
putny. Napřed ji však pověděla. jak se má cestou
chovat; kázala ji, aby vždycky zavolala na starou,
kdyby se chtěla zastavit: ,.Stařenko, dívám se!“

Když bylo vše připraveno. přišla stará, a chy
tala se putn y. Anič ka jí povídala: „Stařenko,
ať se nedíváte do putny; já se budu po vás
dívat.“ — „Však ne,“ odsekla baba, ale myslila
' „Já tě přece ošidímf'

Seblala se, a šla jinou cestou. Když zašla ve—
liký kus cesty chtěla si odpočinout a do putny na
hlédnouf. Tu však zavolala K a č e 11k a: ,S t &—
řenko, dívám se!“ Mrzutě zabrunitala: „Ta je
chytřejší, než já! Kde u sta dasů by mne mohla
vidět? Ale nechci přece, aby mi někdy řekla, že ne—
umím slovo držet. “ Pak se táhla ke mlýnu.

Když přišla tam, zas vyřídila pozdravení, a že
jim zase Anička cosi posylá. Rodiče vzali zase
putnu do malé světničky, a když ji 1'07v.i7.ali,vy
skočila Kačenka. Zas byli velmi ladí. ale nedali
to na sobě znát, nýblž dle rady Kačenčiny
v7kázali Aničce, že ji dávají pěkně děkovat za
poslané věci, a aby sama též přišla někdy je na—
vštívit.
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Stará. přišla domů, a vyřídila to tak. Anička
zde vyptávala, jsou-li rodiče zdraví, a jak se mají, a
.naposled pravila: „Sta ře 11k o, zítra budete mus
ještě jednou jíť. Já ale nebudu doma; proto vam
hned dnes povídám, abyste se do putny nedí'valaf' —
To bylo s t a ré po chuti, poněvadž si myslela, že ji
.nebude moci š p eho v at; proto ji ještě kázala, aby
někam odešla.

V noci vlezla A u ič-ka sama do putny, a skoro
ráno cítila, že se pozdvihuje putna, a že se od—
naší pryč.

Na cestě pravila stařena: „Nyní mne přece
snad neuhlédne; je ještě tma jak v pytli.“ Zasta
vila se a chtěla se podívat. Anič ka však zavolala:
„Stařenko, dívám se!“ — „Propadenéto
děvčisko; kde jenom jest? Snad se neschovala zde
někde?“ vzkřikla baba. odložila putnu a hledala
v lese, kudy šla. Když však nemohla ničeho na
leznout, vrátila se, popadla putnu a cválala dále.
Po dlouhé chvíli zastavila se zase a chtěla se zase
.do putn y podívat. Anička zase zavolala: „Sta—
řenko, dívám se!“ Jak to uslyšela, zbledla
stara zlostí a probouchla: „Počkej, žábo, až se
jen vrátím. na místě ti oči vypíchám, aby's mne ne
mohla více špehovať.“ Polapíla p 11t n 11, která již
na zemi stála, a mrskla jí na záda tak, že Aničce
kosti praštěly, a běžela ke mlýnu.

Když do něho dorazila, povídala, že je zas
Anič ka dává pozdravovať a posýlá jim cosi; bu—
doucně však, že již ničeho nepošle, a že ji nikdy
více neuhlédnou. To pravila proto, že mínila Anič c e
.oči vyloupať a někam ji skrýt. Rodiče, jak to usly.__......--—-- a...—__
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šeli, velmi se zarmoutilí, ale přece vzali putnu a od
nesli ji do malé světnice. Nemálo se podivíli a zra—
(lovali, když A nič ka zdravá vyskočila, a jim okolo
krku padla. Dlouho byli ve světničce, až se č a r o
d ěj nici zdál čas dlouhý. Konečně vyšli, chytili
bábu, svázali a příslušnému ouřadu odevzdali ji.

Po nějakém čase byla jako čarodějnice na
hranici upálena, &popel se vhodil do vody.
Po její smrti šli na z ámek, a našli tam mnoho
kalichů, monstrancí a jiných kostelních věcí. Scbralí
je a vrátili patřičným kostelům, a brzo na to se
všecky tři dcery dobře vdaly..

I9. Čertův hrad.

Jeden král měl tři dcery. Jedna se jmeno
vala L e n o rk &, druhá T oni č k a, a třetí V o r
šilka. Jednou přijel veliký pán a žádal, aby mu
král dal nejstarší za manželku.Královi se ten
pán nelíbil navždor panským šatům, proto se všelijak
vymlouval, aby se ho jenom zbavil. Než on nedal
pokoje a prosil tak dlouho. až konečně král svolil,
& Lenorku mu dal. Hned byla svatba, a po
svadbě vzal ženich svou nevěstu k sobě do kočáru
a odejel s ní.

Dlouho jeli, až přijeli na široké pole. Poněvadž
bylo horko, chtělo se L en or c e íť' prosila svého
manžela, aby kázal zastavit, že ĚB-[Ššjde někde po
nějakéstudáncepodm si žízeňuhasit mohla.
K její prosbě se zastavil kočár a manžěl k m pravil:
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„Tam asi čtvrť hodinky odtud je Štu dán k a, běž
k ní a na i' se. Já zatim z e počkám. Pamatuj si
ale dobře, co ti povím: yž půjdeš nazpátek,
budeš slyšeť za sebou hlas; neozývej se, ani se ne—
ohlědni, sic bychom byli oba nešťastni.“

L enorka šla, napila se a vracejíc se slyšela
za sebou hlas: „Lendrko, Lenorkol“ Ona
však si vzpomněla na zákaz, a neodpovídala, ani se
neohlědala. Když přišla ke kočáru, tázal se jí pán,
jestli se neozvala? „Ne,“ odpověděla Le n 01 ka.
.,To's učinila dobře,u pochválil ji pán; budeš-li vždy
tak poslouchat, bude s tebou dobře a já tě budu
mít rád. Slibuješ mi to wm: — „Slibuji“; zdl
šeptala L enorka; „učinímvše, comibude možno“ —
Tím se uspokojil p a n, a jelo se dále.

l'i—ijelido velikého le sa, o němž Le no rka
jak živa neslyšela. Tam se ji zdálo, jako by ošklivé
so v y, které kočár obletovaly, na ni se ušklebovaly.
Jakýsi tajný strach se jí zmocnil proto zavřela ra
ději oči, usednula si v koutku ničeho nepozorovala.

Za dlouhou chvíli se najednou zastavili koně, a
l. e n orce bylo kázáno slézti, že jsou již u cíle.w . '

Lenorka otevřela oči, vylezla a zarazila se.
když spatřila před sebou z 13.111ek č erný jak uhel
s ohromnými železnými vraty. Pán zatloukl, najednou
se vrata rozlétla, a k nemalé své hrůze zpozorovala
L e nor k u mnoho černých, škaredých služebniků
s ohnivými jazyky a koňskými kopyty, v nichž na
prvý pohled poznala ď áb ly. Tu se najednou začal
s ní zámek točit a v okamžení ležela lmz sebe na
201111. v
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Dlouho to t1\',alo než k sobě přišla. Konečně
se přece podařilo ji zpamditovať Kdyz se poněkud
probrala, vedli ji na vrch \ jedne světnici byli
sama síra, která nesnesitelný puch ze sebe vy-dívala.
V'druhé byla rozpuštěnú smola. V třetí sz'unoheň.
Ve čtvrté seděl její pain manžel u bečky kořalky, a
pekl na rožni dva ohnivě jazyky. Když tam přišli,
pravil ten, který ji \'edl: „Milostivý pane anipeře,
přivádím vám vaši nevěstu,“ a hned odešel. Usly
ševši to Lenor ka počala se třásti na všech
oudech jako osyka, & v klát(0 přešl) přes její tvář
všecky barvy, až konečně se na ní usídlila zelená,
bledost. — „Bože můj, neopouštěj mne; anděle
strážný, stůj při mně! Kde jsem se to octnula?
Ú ukřižovaný Kriste, tak jsem si \zala Luciper €.t)“ —
To byly myšlenky trapné, které se jedna po druhé
\ její hlavě míhaly. Avšak neměla dlouho kdy roz
mýšleti se. Lucipe1 k ní promluvil: „Budiž mi
vítána na. mém hradě, jejž ti jako klálmně se
v š ím č i n e m odevzdavám. Budeš mit bez pochyby
hlad. Tn máš, sněz ten jazyk.“ Podal jí jeden ošklivý
jazyk. L e nor ka jej vzala ne\ědouc co činí. \ tom
L 11c i p e r odešel. L e n o r k a zakopala jazyk pod
práh, sedla si a hořce plakala. Ten jazyk se \y
řezal jednomu ďáblovi, a kd)b) jej byla Lenorka
snědla, byla by se na věčné věky Lucipe1 ovi
odevzdala.

Přišel L uciper, a ptal se jí: „Snědlas ten
jazyk?“ — L enorka ze strachu odpověděla:
.,Snědlal“ Luciper 313th píšťalkaa za
piskl. Sotva se pisknutí ozvalo, zavolalo to pod
prahem; „Tu jsem!“ Jazyk se ozval. Lu ciper šel

Km DAm. 10
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k pluhu, v táhnul 'e', chytil LGllOl ku, roztrhal
ji na místzě',l'a'1-'l'17)d'ilJdo komory, v které sami _mrt\í
leželi. Dokouav satanskou práci, oblékngl se pěkně,
sedl do kočáru a jel ke králi pro ru ou ceru.

Když vjížděl do hradu, bylo tam mnoho di
váků, kteří se obdivovali jeho krásným šatům a
bystlým v1an\'m koňům. Sám král, uslyšev ne
obyčejný hluk, vyšel ven. a spahiv pána měl za. to.
že je to nějak\" ci zí kr ál; ploto llO slušně při
\ítal, a do komnat u\edl.

Když se posadili, prosil cizinec o dceru
Tonič ku. K1 ál uslyšev to, zarazil se a pravil
po chvilce: „Milý pane; již jsem dal jednu dceru
jakémusi pánovi, on s ní odjel pryč, a od té doby
jsem o ní ničelio nedosleclmnl; mohlo by se tak
i s druhou stát; proto jsem pevně odhodlán, nevdá
vati jí.“ — Cizinec, jako by rozzlobený pravil: „Za
co mne máte, pane bratře králi? Snad se nedomni
váte, že jsem nějaký tulák? U mne se vaše dcera
neztratí, a poněvadž jsem velmi bohat, bude sv
u mne míť velmi dobře!“ Král ještě všelico's na
niítal; poněvadž však cizinec nepřestal síť, dal
mu ji. Po svadbě si vzal svou nevěstu do kočáru a
odjel.

Když přijeli na široké pole, chtělo se Toničcv
píť. Oznámila to ženichovi, a on ji zase kázal, aby
šla ke studánce a napila se; na zpáteční cestě ale
aby se neohlédala ani neozývala, když na. ni budt
někdo volať, sice že by byli oba velice nešťastni.

Tonička šla, napila se a vracejíc se slyšela
za sebou Ela-Íš—„Toničko, Toničkol“ Byla \"0
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velikém pokušení ohlédnouť se; přece však se pře
mohla a vrátila se ke kočáru.

Pán se jí ptal, jestli se neohlédla a neozvala;
a když slyšel, že ne, pochválil ji a jeli dále;

V lese, kudy jeli, představovaly se To ničce
všelijaké příšerné postavy, ušklebujíco se na ni. Ona
však na to nedbala, až když přijeli k (:ern ém u
2 ámku, teprv se zarazila. Její manžel ji opustil, a
šel napřed do zámku; místo něho se u ní objevil
škaredý ďábel, který ji dovedl až do světnice, kde
Luciper zase u bečky kořalky seděl, a jemu ji
odevzdal. Nyní se teprv náležitě ulekla, když uvi
děla svého manžela; ale ještě více ustrnula, když
vytáhnul jeden škaredý jazyk 2 ohně a jí ho k snědku
podal. Když ho vzala, Lu cip e r odešel. Po jeho
odchodu jej dala do popele. Luciper přišel a
oslovil ji: „Snědla jsi ten jazykf'“ — „Snědla,“ od
pověděla Tonička. Avšak nebyla jí dána víra.
Luciper zapísknul na píšťalku, kterou z ňader
vydělal, a Tpopele se zase—"ozvaljazyk: „Tu
jsem!“ Vztekaje se křičel Luciper: „Ty ne
zbedná, neposlušná mrcho! Neslíbila's mi, že mne
vždy uposlechneší“ Musilať mu také slíbit cestou,
že ho ve všem poslušna bude. Potom se na ni vrhnul
jako lítá šelma, roztrhal ji a hodil k nebožce' seĚe
do komory mezi mrtvě.

Zase oblékl se v nejpěknější šaty, na prsty dal
zlaté prsteny, a s krku mu visel dlouhý, zlatý řetěz.
Kázal zapřáhnout šest vraných koňů, nabral mnoho
služebníků, &.jel ke králi.

V městě se všecko vzbouřilo. Zvědavci běhali
sem tam, a každý mluvil jen o tom bohatém pánu,

10*
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který přijíždí na. královský hrad. Cizí pán se nikde
nemeškal, nýbrž zrovna ke králi uh án ěl.

_Když přijel na hrad, slezl s kočáru, šel ke
králi a hned prosil o třetí dceru. Král se uleknul
a řekl: „Pane, žádejte, co chcete, a dám vám; jen
o dceru nežádejte; tu vám nedám, co budu živ.
Již se mně ztratily dvě, a nikdy jsem o nich ani
slovíčka neslyšel; nechci, aby se řeklo, že se připra
vuji svévolně o své děti.“ — „Ico vám to napadá,“
ódpověděl cizí pán, „snad byste mně neučinil tu
hanbu, abych s prázdnou odjet-i musil? Co se vám
na mně nelíbí? Kdybych byl nějaký žebrák, neopo
vážil bych se žádat vás o ruku vaší dcery. Mám
všeho dost, a d c e ra vaše nemůže k většímu štěstí
přijít; proto vás ještě jednou prosím, abyste mi
mou žádost neodepřeli.“ — „Pravil jsem vám již,
milý pane,“ odpověděl zase král, „že vám své
dcery nedáml“ — „Tedy je dobře,“ pravil na to
rozdurděný cizinec! „Za týden vyšlu proti vám velké
vojsko, které bude mít nařízení, aby drancovalo bez
milosrdenství, &vraždilo, co se mu nahodí. Takovou
hanbu, jaké se mi dostalo, nemohu a 'nechci bez
pomsty nechat. Abyste si to však rozmysliti mohl,
dávám vám dvouhodinovou lhůtu; pak mi oznámíte,
na čem jste se ustanovil.“

Po těch slovích odešel, a král svolal-' svou
radu. Dlouho se radili, až konečně přece král, aby
se vyhnul v oj n ě, ustanovil se na tom, ač nerad, že
dá cizímu králi svou dceru. Po dvou hodinách si
přišel cizinec pro odpověď, a když vypadla dle
jeho přání, byla hned svatba.
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Po svatbě si vzal Voršilk u s sebou do ko
čáru, a odejel. Na širokém poli zase počala nevěstu
žízeň trápit; prosila, aby se zastavili, že se půjde
někam napít. Napřed se na ni ženich osápnul, že
nemá kdy na ni čekať; když však nepřestala prosit,
ukázal jí studánku. Ale doložil: „To ti povídám,
nebuď tam dlouho, a uslyšíš-li za sebou volat, ne—
ohlědej se, ani se neozývej; sice bude s námi zle.“

V o r š i l k a přislíbila, že se bude řídit dle pří
kazu jeho, a odkvapila ke studánce. Když se napila,
chtěla se vrátit. Tu však to počalo velmi ]íbezným
hlasemza ní volat: „Voršilko, Voršilko!“ —
\' orši l k a si volání ani nevšímnula. Ale poznovu
uslyšela za sebou smutně zavolat: „Voršilko.
o blédni se!“ — „Co to asi bude?“ pomyslila si
\'oršilk a; „vždyťto nemůže nic zlého býtil“ —
Když hlas ten třikráte volal, ohlédnula___se_aspatřila
uprostředstudánky stát P an'ě-ňTIÍMar i i, která
se na ni usmívala a pravila: „Tvé štěstí, že ses
ohlé ' 'ěz, že tvůj manžel není jiný než Lu
c 1p e r. On již tvé dvě sestry roztrhal, a obce i tebe
o život připravit.“ V o ršilka cela polekaná nevě
děla, co by měla říci. P an n a M a ria pokračo—
vala: „Já jsem obě tvé sestry volala, když sem přišly
se napít; ony však neuposlechly mého volání, ani se
neohlédly. Tobě však chci pomoci, poněvadž jsi mne
Spíše uposlechla, než Lucipera. Když přijdeš
na Čertův hrad, budeti dávatLuciper dva
jazyky, aby's je snědla; a kdyby's to učinila, odevzdala
by se's jemu na věčné věky. Tvé sestry sice též
jazyk jim podaný nesnědly, nýbrž jej zakopaly; poně
vadž však byl živý, na zapísknutí Luoiperovo se
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mu vždy ozval, a pak byly obě tvé sestry roztrhany.
Ty vezmi si jazyky, když ti je dá. Tu máš svě—
cené kočičky a dva proutky. KdyžLu—
ciper vyjdeven, zaťukejna zemjedním prout
kem a zem se hned otevře; pak tam polož ty
jazyky a přikryj je těmi ko čič k a mi; nebudou se
moci ozvat. Když budou jazyky v zemi uloženy, za
tukej ihým proutkem a země se hned
zavře.“Domluvivšidala ji ty kočičky a proutky,
a na odchodu ji ještě kázala, aby si je dala do šátku
a schovala za ňadra, a zmizela.

Voršilka spěchala ke kočáru, z něhož již
zdaleka slyšela volať: „Co's tam dělala tak dlouho?“
Když přišla a uscdnula| 31...byla tázána, jestli se ne

gtlilgdnulů ačež pravila, že nikoli! To je tvés estí, dí na to Luciper. To ti však povídám,
poslechni mne vždycky a povede se ti dobře.“ Vor—
šilka slíbila, ale. si myslila, že uposlechne raději
Panenky Marie.

Přes les se modlila celou cestou, a když
přijeli k hradu, odhodlaně tam vkročila a šla světni
cemi, až přišla do tě v nižto Lucipei seděl.
Uzřev ji vstal a pravil: „\še toto je tvé, a jsi zde
neobmezenou paní. Napřed však musím zkusit tvou
p o slu šnosť, na kteréž tvé štěstí závisí. Tu maš
tyto dv a ja z yk y, sněz je, než se zase navrátím,
a. pak tě žádný neshodí s tvého panství.“ Podal ji
jazyky a odešel.

V oršilk a se dOporučilado ochrany Boží a
zaťukala pro 11tk e m. Hned se země otevřela. Ra—
dostně uložila tam j a z y k y, pokryla je k o č í č
kami, a druhým proutkem zaťukala.Země
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se zavřela a nenechala ani známky po nějakém
otvoru. Vidouc, že se jí všecko výborně podařilo.
usedla si děkujíc Pánu Bohu za milostivou pomoc.

V tom vkročil Lu ciper a ptal se: „Snědla's
ty jazyky?“ — „Snědla!“ odpovědělaVoršilka
„Však se o tom přesvědčímef zvolal Lucip e

vytáhnulpíšťalka 2%an— Jazykyneodpovídaly. „Nyní jsi má,“ aiulfikal Lucip 01 až se
hrad otřásl; žádný tě nevezme \ice 7. mych rukou.
Vez, že jsi snědla ď a b el s k e ja 2y k y, a tím ses
na věčné věky zadala mně, jenž jsem L 11c i p 01. “'

Voršilka neodpovídala; jen si \ duchu my—
slila: „Však je P an B u li mocnější než ty; u
Panna Maria mne také může \\'S\ohodiť. když
mi nyní pomohla. \ Boha a v její mocnou přímlum
budu doufať. “

Tak se posilnila, a byla odhodlána tam setr—
vati, až ji P zin Bůh vysvobodí. Jiného nedělávala
nic, jenom musila vždy přikládat oheň k hrneům,
jichž velké množství na ohništi stalo. Měla však
přísně zakázáno o (l k r ý \"a 15k ř i d e l k y, jimiž ty
hrnce byly zakr'njt)

Nějaký čas vytivala tam, aniž se do lnnců po
dívala. Jednoho dne jí \šak napadlo: „Kdož \í, co
v těch hrncích je, a k Čemu přikládám oheň.“ Jak by
jí někdo řekl, aby se podímla do hrnců, odkrjla

givou křídelkii.Tu \\letěla 7.něho kl ásná Píšaolubička &zavolala: „Pán Bůh 2.31) a
a knebi se ubírala. To h\la vy svohožena du
šička její sestryLenorky. Odkryladi uhou
křídelku,&7ase volala druha holubic e: „Za
plat Pán Bůh“ &odletěla; a to byla dušička,
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sestiy Toničky. Pak poodkry'valavšecky hrnce, a
ze. všech vyletěly holubičky volajíce: „Pán
Bůh zaplať“; a to byly dušičky všech těch,
které L 11c i p o r roztrhal.

Jakmile všecky vysvobodila, vyšla ven ze zámku,
pohlédnula k nebi. a pak se dotknula proutkem
zámku. Sotva sc doteknul p routek zdi, hned se
zámek hrozným rachotem propadnul. Dotknula se
druhým proutkem země,která se hned nad
zámkem zavřela, takže nebylo po něm ani zmínky.

Včil padla na kolena a dlouho se modlila. Po
modlitbě vstala a utíkala domů, kamž po dlouhé
chůzi ipřišla. Král se zradoval velmi, když ji uzřel,
ale jak slyšel, co se s dvěma staršima dcerama
stalo, zarmoutil se, až ho přece V oršilka upo—
kojila, když mu pravila., že dušičky sestřiček jsou
v nebi.

Od té doby nechtělajiž Voršilka ani slyšet
o v d a v zl11i, ač se mnoho princů hlásilo; ale slou
žila vloucně B ohu, a když přišla její ho di 11k a,
přišla plo ni Pane nka Mari &a vzala ji s sebou
do nebe.

20. 0 rytiřce.

Byljeden velmi bohatý ly tíř, který měl mnoho
statků a veliké množství lesů. \ypukla vojna se
sousedním klálem, ku které se i on dostaviť měl,
aby bojoval za svého krále a pomohl mu nepřítele
vypudit. Nemohl se nijak vymlúviť, ačkoliv by byl
u'ul doma zůstal; proto poručil s_voupaní jednomu
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rozloučiv se s ní odejel.

Dlouho bojoval a nedal o sobě ničeho slyšeť, až
po roce, když se toho žádný nenadál, přijel domů.
Vkročiv do zámku zastihnul s ého panoše, an právě
ze světnicejehopalm Tu munapadlaďá
belská myšlénka, a rozzlobiv se najednou panoše
probodnul mečem. Pak vběhnul jako vzteklý do
paniny světnice, a popadnuv ji za vlasy mrštil ji
o zem, při čemž hrozně nadával a nedal ji ani
k slovu přijít. Paní si nemohla takové počínání
vysvětlit, a když ji nepřestal trápiť, prosila jej, aby
ji též probodnul, jak to sluhovi učinil. — „To by
byla pro tebe lehká smrť, nešlechetnice,“ zakřiknul ,
jl rozsápaný rytíř; „ty musíš mnohem více tipěť a
zdlouhavou smrtí s tohoto světa vyjít.“

Dopověděv odešel a kázal hned, aby přišli
nádenníci. Když byli všichni pohromadě, rozkázal,
aby kopali díru na dvě hodiny hlubokou. Žádný si
ani nepomyslil, nač by měla taková díra být. Dali
se však hned do práce, a dnem i nocí pracovali, až
konečně udělali díru na dvě hodiny hlubokou.

Když byla hotova, kázal, aby tam vystavěli ko
můrku, a dali do ní lavici a stolek; pak aby udělali
schody až do zámeckého večeřadla. V krátkém čase
bylo i to hotovo.

Nyní kázal, aby se mrtvému panošovi utnula
hlava, ostatní tělo aby se dalo do truhly a zaneslo
do podzemní komory.

Když bylo ito uděláno, šel a zavolal paní. Ona
šla s ním po schodech dolů, jsouc ve velkém strachu
postavena, až konečně došli do komůrky. Tam k ní
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pravil rytíř: „Zde jest od nynějška tvé obydlí; tu
budeš až do své smrti; a aby ti nebylo teskno, dal
jsem tvého společníka sem přinést“ — Tu posvítil
do truhly, v níž leželo mrtvé tělo, a pokračoval:
„Každý den budeš chodiť na vrch na snídani, na
oběd a na večeři.“ Rytířka prosila, aby ji raději
zabil; on ale byl jako skála a se světlem odešel.

P ani zůstala sama v hrozné tmě s mrtvým
těl e m. Napřed si umínila hladnou smrtí sejít. Když
ji však druhý den hlad hrozně trápil. vytáhla se
na vrch. Tam se však ještě více zhrozila.. Na stole
stála l e b k a c e l a k r v a v a, kterou hned poznala,
a v ni byla pro ni nachystána voda. Rytíř si
sednul, ani slova nepromluviv. Ilytířka si sedla, a
Wpuzena jedla. &i z krvavélebky se napila.
Po obědě jí dal znamení. aby odešla. Ona uposlechla.
a do svého vězení odešla.

Tak to trvalo dlouho.až lebka “%Ma paníz ní bez hrůzy pila. Zármutek a jí ak při—
pravil, že nebyla k poznání. Rytíř se přece nechtěl
obměkčit.

Jednou, bylo to dle jejího mínění asi o půlnoci,
osvětlila se najednou celá. komůrka, a se všech stran
se valily osoby jak prst malé, a za nimi přišel
v překrásném obleku též malý mužíček, a use ul
si na stůl. Rytířka se dívala jako u vyjeveni, co se
dále díti bude. Nemálo se však ulekla, když ten, co
na stole seděl, k ní se obrátil a pravil. „Kdo jsi a
co chceš v mém království?“ Rytířka neodpoví
dala; proto začal znovu: „VěZ, já. jsem král kopců
a skal, a tito jsou moji poddaní, skalní duchové.
Kdo ze smrtelníků se dostane do mého království,.
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bývá.bez milosrdenstvíutracen.“ Pak se obrátil
ke svým poddaným a řekl jim: „Chopte se jí!“ Nyní
teprv strach jí dodal řeči. Všecko vypravila náležitě,
co se s ní přihodilo, a prosila, aby byl mílosrdnější
než její manžel. Mezi vypravováním tekly jí hojně
slzy z očí, jimiž obměkčen ska-l ný král pravil:
„Když tomu tak jest, nestane se ti nic, poněvadž jsi
sem sv_évolně nepřišla, a moji poddaní tě vyvedou
ven. Abyls však mohla říci, že jsi s králem
kopců a skal bez ublížení mluvila, dám ti něco
na památku.“ Zapísknul, a hned přišli jiní duchové
o p o z n ání v ě t š i, a nesli na nosidlech ze samých
perel drahý kámen. Zastavili se. poklonili se hluboce
před králem, a on pravil k rytířce: „Vezmi si to na
památku; má. to u.vás smrtelníků velkou cenu.“
A obrátiv se ke svým, pravil: „\'yvedte ji ven!“ Když
se jí dva duchové za šaty chopili, řekl ještě jí:
„Kdyby se ti mezi tvými bratry zle vedlo, přijdi zase
sem a milerádi tě přijmeme mezi sebe.“

Rytířka se pěkně poděkovala, a vesele kráčela
otvorem, který před tím nikdy neviděla, až přišla
ven, kdy právě slunéčko vycházelo.

Tu se duchové ztratili, a po otvoru nebylo
žádné známky. Ona myslila, že je to sen; ale když
přejela rukou několikráte tvář, přesvědčila se, že to
skutečnost; a to tím více, když se uviděla nablízku
zámku, v kterém před nějakým časem ještě paní
byla. Povzdychla si a zaběhla do blízkého lesa, kdež
Sl vyhledala jeskyni, v nížto chtěla ostatní život
tráviti.

Ve dne chtělaM skryta, jenom v noci si
chtěla sbírat kořínky, jimiž by se mohla živiť.
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Na druhou noc stalo se, že tím lesem jel cizí
rytíř a zabloudil. Nemoha nalézti cesty, kázal slu
hovi, aby vylezl na strom a podíval se, 'není-li někde
na blízku vidět světlo. V tom, co slul vylezal na
strom, zpozoroval před sebou rytíř cosi vklouznouť
do houští. Hnal se tam a spatřil ženskou osobu.
Napřed nechtěla na jeho otázky odpovídat; když
však na ni doléhal, přiznala se všecko. Zatím slezl
sluha dolů a pravil, že nedaleko uhlédnul světlo.
„Dobřeje,“ odpověděl rytíř; „pojedeme tam; mám
tam beztoho něco na práci.“ Pak sedl na kůň,
vzal rytířku před sebe, a jeli ke hradu.

Před hradem jí pošeptal, aby se hledělaWzase pod zemí do komůrky, že ji pak vysvobo 1. o
nebyla těžká věc, protože rytíř nikdy nešel do veče
řadla, jenom když byl čas k jídlu, aby tam hosty
vítal. . '

Dostali se do zámku a šli do večeřadla. Ry—
tířka šla do svého podzemního vězení, a host čekal,
až domácí pán přijde.

Když přišel čas k večeři, která byla teprv po
desáté hodině, přišel domácí rytíř a přivítal
zkrátka host-a. Za chvíli si sedli, a cizí rytíř
počal: „Pane bratře, vidím, že je ještě pro jednu
osobu přistrojeno, nebylo by slušno počkati, až
přijde? Ale co to? Jaký to pohár vidím? Snad je
to člověčí lebka? Kdo jest ten ukrutnik, který z ní
pije?“ — Rytíř se při těch slovích zapýřil, a
nechtěl odpovědíť. Ci zine c se však nedal lehce
Male dorážel na něhotak dlouho,až mu pravil:
„Když to silou a moci věděti chceš, oznámím ti to!
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Toto místo je ustanoveno pro tu osobu, kterou jsem
si za manželku vyvolil; ona mne však hanebné zkla
mala. Za mě nepřítomnosti, když jsem táhl na pomoc
králi proti nepříteli, zabývala se s tím, jehož lebku
zde vidíš. Navrátiv se zabil jsem ho, ačkoliv byl
před tím mým nejmilejším služebníkem. Tělo jeho
jsem dal tam, kde ona bydleti musi, a lebka tato
ji slouží Za pohár. Nyní již nepřichází druhý den;
možná, že trest svůj již přestála, a na jiný svět se
odebrala. Bůh buď jí tam milostivl“ — „Tobě buď
Bůh milostivý“ vzkřiknul cizinec; „tobě, jenž jsi
zapřel všeliký lidský cit! Přesvědčil ses, že je ti
v skutku nevěíná, aneb že tě oklamala?“ — „Já
jsem jednal dle toho,“ ohražoval se rytíř, „co jsem
viděl, a dle toho jsem ji uložil trest na celý život.“ —
„A co jsi videl9“ tázal se cizinec. -— „Viděl
jsem umázeLho z její světnice, pravil rytíř. —
„I styď se,“ káral jej příchozí; „co to za důkaz?
Kde je ta osoba? Hned mne k ní doveď, sice po—
táhnu na tebe, a rozházim toto ohavné místo.“ Této

řeči se *!le rytíř a svědomí se v něm počalobOIlřl. sta , vzal světlo, a šli dolů. Cizinec se
zhrozil, když pozoroval, kudy jdou; ale kdo popíše
hrůzu obou, když pňišedše do komůrky uhlédli
mrtvolu hnijící a živouosobu u stolu kle
čící! — Cizinec ji vzal pod páži, a polomrtvou
vyvedl na vrch. Tu přišlo k vysvětlování, z něhož
se poznalo, že je rytířka nevinná. Rytíř pře

svědčivseotomwdčwm a vslzáchprosilza odpuštění, kterez rzo obdržel
Rytířka pak vytáhla drahý kámen a vy

kládala, od koho a jak ho dostala. Kámen ten
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stál za dvoje království, ale rytíř si ho nevážil
tak, jako své manželky, které takové trápení spů
sobil. .

Když se na ni, jak byla zmořena, podíval, ne
mohl se nikdy slz zdržeti, proto ustavičně za od
puštění prosil. Po dlouhém přimlouvání podařilo se
teprv rytířce a cizinci jej upokqjiť.Zabitý
panoš se vynesl z komůrky a byl velmi slavně po
chován. R y tířka se za nějaký čas zase zotavila,
a byla krásná jako před tím. Nikdy již nebyla ru
šena spokojenost'na zámku. Rytíř činil, co jen
mohl, aby se manželce zachoval, a ona nikdy
ani slovem nezavadila o to, co pro něho a skrze
něj musila vytrpět. Drahý kámen se chová na pa
mátku až podnes na zámku tom.

2I. Bída.

Bylo to za času Krist'a Pána, když jedenkráte
Pán Ježíš s apoštolem P etrem putoval po zemi a
večer se blížil. Celi zemdleni a unavení přišli do
jedné vesnice, kde právě chudý, starý soused B_ída
před svou chatrnou chaloupkou seděl. Přívětivě po
cestné pozdravil, a když je cestou unavené viděl, do
své nuzné chaloupky k odpočinutí pozval, což zemdleni
poutníci ochotně přijali.

Stařec předložil jim chléb a mléko na občer
stvení, &pln radosti nad jejich laskavými rozmluvami
běžel do malé zahrádky před chaloupkou, vylezl na
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strom, na němž se ještě nacházelo několik pře
krásných jablek, utrhl a prinesl vým hostům
kterým ta jablka velmi chutnalage gdyž viděl, že
jablka byla ztrávena, řekl lítostně: „Rád bych vám
ještě více posloužil, ale těch několik je celá moje
o u ro (1a ; „Božího požehnání za mé pilné pěstování
to o rasného stromu. Ten strom jsem sám před
časy do své zahrádky vsadil, dlouhá léta bedlivě
opatroval, a nyní, když strom odrostl a hojné po
žehnání-ža mou práci vydává.: tu jsem já již stár,
a než já starý z chaloupky s e vy š k r áb u, 102
pustilá mládež již je pres par kán, *) posmívá se
mi, a požívá s o u s m ěš ke m užitek mé celé práce,
a tak já sotva “my nějaké to jablko okusím.“ —
„To je velice smutné, mily stalečku,“ řekl svatý
Petr; „ale jaké pomoci pioti té rozpustilé mlá
deži?“ ——Star eček odpověděl: „To je těžká
věc. Žalovať je nemohu, neboť jsem slabý na zrak,
abych škůdce dobře poznal a žádnému křivdu ne—
udělal; a někteří lidé to jen pokládají za lehkou
věc, že prý je to u mládeže již tak v obyčeji nějaké
to ovoce chytře o č es ať. **) To není všecko nic
platno; ale jedinký prostiedek mi napadá, kterýž by
jistě pomohl, kdybych měl takovou m o c 11o s 5, aby
každý, kdo na ten strom vleze, hned na něm přile
pený zůstal tak dlouho, až mu dolů sestoupiti po
volím.“— Svatý Petr se usmál tomu prostému,
chytrému nápadu, a P a 11J e ž íš odpověděl: „Tvá
žádost je spravedliva.“

*) Parkán : plot z desek. Jungmann.
**) Jinde na Moravě otrhaf.
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Když odcházeli, za obsluhu se poděkovali,
K ristus Pán podal stařečkoviruku a pravil mu:
„Tvá žádost se ode dneška vyplní. Kdo na ten tvůj
strom vleze, bude na něm přilepen tak dlouho, až
mu sestoupit povolíš.“

Stařeček Bída se zaradoval, a těšil se již
napřed, jak hojného ovoce s toho stromu požívat
bude. Nové jaro nastalo, strom překrásně kvetl, a
stařečkovi srdce v těle radostí skákalo, jak se na
ovoce těšil. Sotva ale jablka se začervenala, při
kradla se mládež vesn í, a hned v soumrak na
stromě jako ptáci se usadili. Ale nastojte, jaký byl
zpěv těch ptáčků, jaký křik, když na stromě jako
na vějičce přilepeni byli! Š k l 11b al i a trhali sebou,
ale nadarmo; až starý Bída z chaloupky vylezl,
notně škůdce potrestal, a s výstrahou ještě většího
trestu se stromu propustil.

Od té doby měl starý Bída pokoj. Mlsuá
mládež jako ptáčata od vějičky odtrhnutá tomu
očarovanému stromu zdaleka se vyhýbala, a.
stařeček měl hojnost ovoce.

Dlouhá léta ještě se těšil z hojného ovoce toho
stromu, ale pak věkem sešlý ustavičně slábl, chřadl,
až se na postel položil. Tu se smrť pro něj již
blížila. Bíd a se počal strachem třást, a ouzkostí
po celém tělo potem studeným se potil a lítostně
vzdychal: „Oh, milá Smrtholko, rád sice chci
umřít, a ty víš dobře, že jsem od své maličkosti nic
dobrého na světě neužil, než samou nouzi a chu—
dobu. Jen jediná radosť má na světě byla, když
jsem mohl ovoce s toho stromu požívat. A právě
nyní je pln překrásných jablek! Rád bych se ještě
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před svou smrtí naposledy občerstvil, a svou pal
ěliv o u zimnicí uhasil. Nemůžu však pro indlobu
vstáť a tím méně. na strom vylézt. Buď tak milo
srdna nad mou Dalčlimu žízní, a utrhní mně jen
jedínké jablko s toho stromu. a hned se tobě za to
ochotně poddám.“ — Smíť ouhpností nad ubohým
strápeným Bídou pohnuté, rychle ?. okna vysko
čila &na strom \'ylezla. Vybrala nejkrásnější jablko —
ale jaké ]eknutí, když dolů se stromu nemohla!

(igubaLa, trhala sebou. ale nic platno, všechno'by o nacTařmo. Naříkala. bědovala a prosila Bídu,
aby jí se stromu propustil. Pravila: „Mám přísně
přikázáno jíť pro jednoho lak o 111c e, a b y 0 bi lí
od něho nash romážděně nepřišlo vzkaz.
ale aby bylo po jeho smrti od dědiců prodáno. a
v panující nouzi ještě před sklízením nového zužitko—
u'mo. Mám jíť pro jednoho smilník &, aby ještě
tuto noc nevínnosť k pádu nepřívedl. Mám jif. rychle
pro jednoho o ž r al 0 e a k a rb a ník a, aby svou
rodinu neožeb1ačíl.“ A mnoho jiných hříšníků
B1dO\ 1 Sm r th o ] ka představmala a mnoho
tr pí cí ch kterí na své \ys\obození čekají. Bída
se ale přec'ani pr osbamLaníJLo v o d obměkčit nedal.

Tu ubohás mrť v (Kikko—Ští—jemu slibovala, aby
sám sobě výminky učinil že se všemu podrobí, jen
když j'í7zase se stíomu propustí. Bída pravil:
„U)dělám to hned, jen když se mi zapřísahneš, že
pro mne nikdy víckrát nepřijdeš.“ Smrť musila
přísahať. a Bída ji zase se stromu do světa pro
pustil. A od té doby je ub o b a bída na světě, a
bude vždy až do skonaní světa. a smrť jí více se
světa nesejme.
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Poznamenífní následovněpřipsal zasýlatel: „Tak mi
to upřímná matka již 92 let stará vypravovala, která tuto
pohádku od své staré matei'e slýchávala, s tím doložením, že
chudobu chce míti sám Buh vždy na světě, a.že chudoba
se ctností spojená je Bohu tak mila, že sám Spasitel
u Bídy přebýval.“ — Jména vypravovatelky a jména svého
zasýlatel nepřipsal.

22. Mocný list.

Byli dva bratři. Jeden byl zámožný jak na do
bytek, tak na obilí, a dům svůj dobře zřízený měl.
Druhý ve všem n e d o s t a te k tr p ě ]. Jedenkráte
přišel ten mladší k tomu staršímu a pravil: „Ale
bratře, co to má být? Ty máš všeho hojnost, & já
takovou nouzi?“ — Sta rší bratr mu odpověděl:
„Milý bratře, kdyby's měl takový lístek, jaký já.
mám, jistě by's tu nouzi netrpěl.“ -— Mladší:
„O bratříčku, půjč mi ho, ať i já mám tolik, co ty
máš“ — Starší: „O nikoliv; ten lístek já
tobě půjčit nemůžu; ty bys mi ho_zmařil, a
potom bychom neměli žádný nic.“ — Mladší:
„O buď tak dobrý, bratře, půjč mi ho přece.“ —
Starší: „Toho na mně nežádej! Vidíš, bratře, ty
často vyjdeš mezi kamarády do krčmy, do karbanu;
a v takových místech lístek ten ztratí moc sval.“ -—
Mladší: „Bratře, kdyby's mi ho půjčil, já.,bych
tebe poslechl, a nešel bych nikde.“ —-Starší:
„Tak tedy, když mne poslechneš, půjčím ti ho. Ale
zachováš-li rady mé, tedy vstana ráno modlí se
ranní modlitbu příslušnou na katolického křesťana;
potom vstaň od modlitby své, zaveď čelítdku do
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práce“ & poruč, co kdo dělat má. Pak se modlí
„M0 dlí t b 11Páně“ ; ale na každé slovo dej pozor,
a zastav se, aby's věděl, zač prosíš — nejen klepat
hub ou. Potom prohlédni celý dům svůj, co v něm
schází, a tento ] í st e k nos na p rs e ch a budeš
požehnaným.“

Mladší bratr Chovalse tak, jak mu starší
poradil; chodil často po domě a prohlížel, a viděl,
čeho- sobě jindy nevšimnul: zde Střechu děravou,
jinde zas scházelo něco jiného, \'šady shledával chyby
a vady, a pomyslil si: „Toto raději spravím v čas,
neb by to čím dal tím větší správy potřebovalo“
Tak p o mále řídil ve svém domě \šecky věci, až
po několika Tetěch byl b 0 h a t s i nezli bratr jeho
starší.

Jedenkiát přišel mladší biatl zase k staršímu
&pravil: „Děkuji ti, můj milý bratře, za tvou radu;
ale prosím té, co pak musí v tom lístku stát že
jest tak mocný? Ja bych se rád přece do něho
podíval“ Bratr mu ten listek rozpečet-ila přečetl:
„Nepochybný prostředek proti peklu.
Vezmi5 lotů zármutku, lO lotů trpělivosti.
15 lotů střídmosti, 20 lotů čistoty, 30 lotů
štědrosti, & 125 lotů pokory. To všecko
spolu dobřestluě \ moždiřivíry tloučkem*)
křesťanské sily, pak na to nalej l žejdlík
naděje, a nechejto vřítína pánvě sprave
dlnosti u ohněkřesťanské láskj; míchej
to častějis pobožnou modlitbou, a schraň

*) Tlouček. tlouk : moždíř—ovápalička. Jungmann.
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to do nádoby stálo sti, aby to nezkazila plesni
\'ina m a rn o s t i. Touto mastí potírej se každý den
rán o a \' 0 či r. Jest to osvědčená masť proti
peklu.“

Mladší pravil: „Ale bratře, dyť tady není
nico hospodářství ale o pekle?“ _Starší:
.„Vidíš b\atfe. ty 8 byl živ podle S\ěta; hospoda a
daíebné schůzky byly t\ým vylážením. Ale Pán
Ježíš, Spasitel náš, plavil: „H 1e d ej te nej p 1 \"
království Božího a spravedlnosti
Jeho, a ostatní vám bude přidáno.“
A zas jinde: „Začkoliv budete prositi
Otce mého \ e jménu mém, dáť \ zim.“
Kdybych ti to byl napřed pměděl, neb\lo by ti to
do srdce přišlo; ale že jsi přemýšlel, co tam asi
jest, přišels na dobrou cestu, a \ čil po ní kláčíš.
K\áčej po ní \žd\; čin, jak na listu stojí a ne
budeš se obávať nouze. ani žádného nedostatku zde
na. světě, ani po smiti od tváři Boží nebudeš od
nn'štěn. Pakli by nějaká zkouška od Boha na tebe
přišla: i to trpělivě snes: \šak se ti to obrátí v la
dosť.“ — M1adš ' .„Ale biatře, kde pak ses tomu
tak naučil.*“ — S tlal ší: „Milyblatle jenom často
chod na k az \\ ní; \ždycky uslyšíšněcojiného; jen
dávej pozoi od pívopočatku. Kdyby 5 ale něčemu
nes1ozumel neostý chej se jíť k 0 k a z a t o l 1, &optej
se na to; on ti to lád \yjádří. a bude mít ladosť,
že ovečka pastýře svého láda poslouchá. Bratře,
s Pánem Bohem ží \\ Cin tak. ať se šťastně na \'ěč
nosti shledálne. (Jarolím Kaka.)



23. 0 kupeckém mládenci.

\" jistém městě bydlel velmi bohatý kupec; ten
měl manželku velice nábožnou a k chudým naklo
něnou, jakož ion sám byl; ale neměli žádných děti;
a proto vždycky Pána Boha prosili. aby je ráčil dí
tětem obdařit. I stalo se, že na ně Pán Bůh s vý—
sosti vzpomněl a jejich prosby vyslyšel. Dostali
syna, měli z toho radost nemalou, a děkovali Panu
Bohu za to, že jich vyslyšel.

Stalo se, jak jest u mnohých lidí obyče', dali
jemu číst planetu, a stálo mu v pla
netě, že přijde k oběšení. Z toho měli rodiče velký
zármutek. Pěstovali jej pečlivě. Dítě rostlo, až k li—
ternímu a pak k vyššímu učení přišlo.
Učení mu dobře šlo, tak že byl druhům svým za
příklad jak v učení tak \" nábožnosti — tak se ve
všech ctnostech stkvěl.

Otce těšilo jeho chování, ale přece mu vždy na.
srdci ležela těžkost jeho osudu. Jedenkrát syn tázal
se otce vida jej tak tesklivého: „Můj drahý otče, co
vám na srdci leží ? Já znamenám, že vás něco trápí;
trápíte-li se nade mnou, tedy mi to vyjevte a ne
krejte; vždyť jsem hotov vám všecko k vůli učiniti;
kdyby vás ale mrzelo mé studování, i toho mů ž u
zanechat, neb tak vysokých škol nepotřebuji k ob
chodu, který byste pro mne chystal.“ — Otec od
pověděl: „O mě rozmilé dítě, ty mně tuze k srdci
sahaš; kterak ty věci by mne trápily? S tvým cho
váním jsem docela Spokojen, a na školy kdybych
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desetkiát toli dal, to mně neuškodí“ — Syn: „Inu,
muj nejmilejší otče, něco vám přece na srdci leží, já
to znamenám. — Otec: „Oh,můjdobrýsynu,
já toho tobě pro lítosť ani povědíťnemůžu.“ —
Syn: „I nechť je to co chce; vždyt každá
věc jest k správě.“ — Otec: „O, to není
k spr ávě.“ — Syn: „Ale muj předobrý otče,
nechť je to co chce, jen mi to oznamte“ —
Otec: „Mile dítě, se vším tvým chováním jsem
spokojen; ale jen přece, co na tebe čeká! Až přijdeš
k dospělosti, máš přijít na ohavnou smrt; a to je ta
věc nejhorší, že když k naší starosti bychom měli
míť radost a ulevení, budeme mít zármutek a
žalosť.“ — Syn: „A kterak vy to víte?“ — Otec:
„Dali jsme ti číst planetul“ — Syn: „(), můj
roztomilý otče, ztoho si nic nedělejte; ovšem že
planety svůj běh vykonávat musejí dle nařízení
Hospodina, neb všecky věci, co jicl Bůh stvořil,
hned jak stvořeny byly, dostaly pí' azaní, co konať
mají; posléz když člověka stvořil, i jemu přikázaní
dal v ráji, čeho se má vystříhat; ale při tom člo—
věku dal sv 0 hodnou vůli; kdybychommy tu
svobodnou vůli s vůlí Boží srovnávali a Bohu se
docela odevzdali, byli bychom jako an j elé v nebi,
a na zemi r a _) by byl. Ale nastojte, jaká převlá
cenosť! Každý činíypodle libosti. Ale milý otče, znám,
že planety činí rozkaz svůj a nepřestupují; ale Ten,
který jimi vládne, jest Pán, a co On chce, všecko se
stane. Já jsem se Jemu odevzdal, hned jak jsem se
Jej znáti naučil, a Jeho se nespustím. Bude-li Jeho
nejsvětější vůle, i od toho mne může Jeho všemo
houcí ruka zachránit. Ale vím, můj nejmilejší otče,
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co učiním; budu ještě nějaký čas doma obchodh sc
držet, a jako kupecký mládenec svou povinností za
stávat; potom půjdu do dalekých krajin, abych aspoň
vám hanbu nespůsobil, kdyby mne to minouť ne—
mohlo. Otec slzel nad jeho důtklivou řečia
potom pravil: „Mé rozmilé dítě. co před seb e
b ere * 'estv výborné, protož s t.51.1ý v tom setrvej,

Wspravuj cestutvoua řiďkrokytvé.“
Když vyšel ča s, syn se připravil na cestu, a

šel s Pánem Bohem až na hranice; a když již přešel
hranice, přišel do země cizí, šel velkým lesem &
modlil se. V tom zaslechl něco šustit' — uleknutý
obrátil se, nejsou-li to loupežníci. A hle, tady jej
dohání nějaký jako vysloužilý voják a když jej
dohnal, pozdravil jej, a ptal se. kam cestuje a
jaký jest řemeslník! „Já cestuji do cizí klajiny ajsemkupecky mladenec ,.Ajířezník!
Ale. víš, bratře, plavil ř vznik, tady přijdem do
velkého města, já jsem tam povédom. Půjdu do
hospody z a s k l e p ník a, a hned vedle je kupec,
ty jdi k němu, a pohudeme tam tri léta. Kdyby tě
však nechtěl kupec, ty přece neodcházej, až ti
přislíbí, že tě vezme. A víš, co ti povím. poněvadž
jsme sob ě dův ěrní, co za ty tři roky vysloužím.
?. toho dam tobě polovici. a 'co ty \'ysloužíš, zas
mně dáš polovici; a tak se budem spravedlivě
dělit.“ — Podali si ruce, a šli, až přišli i do města.

Když přišli ke skladišti kupeckému, to bylo za
vřené, a kupec s paní svou každý koukal z okna
jednoho. Mládenec jim dal uctivé pozdravení,
oni poděkovali, přivítali jej a ptali se ho, odkud
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přiůíáží? On odpověděl, a hned žádal o službu.
Ku p o (: pravil, že on jej vzíť nemůže, že sám nemá.
komu prodávat.. Mládenec odpověděl: „Pane, dyť
toho zkusíme, ajá od vás ničeho nežádám, až bych
zasloužil.“ — Kupec: „Tak tedy _zůstaneme na
tom. až jak to půjde.“ — Zůstal tam.

Reznik, když přišel do hospody, taky tam
tak bylo: žadný tam nepřicházel tak že neměli
sami komu sloužit; ale poněvvadž odejít nechtěl ne—
chali jej.

D1uhý den ráno otevřel ml zid e n e (' skladiště,
“vycházel ven. s každým líbezně rozpravěl, lidé za
čali do skladiště se trousiť po něčem, on
s každým upřímně mluvil. dával jim spravedlivě
váhu, a tak to pomalu šlo víc a víc; posléz musil
také kupec do skladiště. potom i kupcová, a po
sledně i dcera musila pomáhat. To se jim velmi
líbilo, tak že kupcová, pravila: „Tohoto mládence
k nám anjel Boží přinesl: nebo jak nám to šlo před
ním, byli bychom o všecko přijít musili, poněvadž
jsme z hotova trávili. Tohoto mládence chtěla
bych, kd\bv do naší sinrti u nás byl.“ — Mlá
den e.e alě měl ten obyčej. když vstal ráno, Bohu
díky vzdal za opatrování; pak šel do kostela na
první mši svatou. a potom teprv šel do obchodu. Po
obědě hodinu v zahradě modlitby konal, & zas ke
své práci šel. A ve č ír zas hodinu v zahradě se
modlil, a tak každý den ke cti a chvále Boží
ztravil.

Když již dvě léta ve službě byl, po ten celý čas
žádného tovaryšstva nedržel, jenjedině'
s tim sklepníkem se navštěvovali. _Iměl ten
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kupec dceru slíčnou :( ctnostného vychování; ona
často pozorujíe mlád en ( e naklonila se mu s \(»—
likou \ žností, ale nemohla nm to na j(»\o dát. po
něvadž on še bedli_\e st 1 á žil ani_ _ř(_»_('is _ní_23331111:
nemít, eo" emusÍÍTne se ()mva \šeeb poklísek. *)
Když již to dlouho tlvalo, :( onu nemohla dočkat.,
aby s ní v známo sť vešel. /:(('ínala ona sama
divné řeči; ale on se \ \ hJ b ul od 1)o\ (»(llm
j i, nebo plíehazelo jeho pln ol (»t s t \ í. .: tak sobe
mjfslilz „Kdo \í, jakým spůsobem hyb mohl do toho
neštěstí přijíť?“ Nechtěl s ní zhola nic, ('o nemusil,
mluvit; ale ona všudy jen oči po n (»m, nechť se
kam chtel obrátil.

Jednoho dne po obědě šel s \“\“ m o b J“(: (»j e m
do zahrady, & klekl na svá kolena jak jindy, ((
modlil se. Deenra koukila oknem, :( vídouo jej klečet
poohlídla se n((».omálo : spanila. že již \isí na
stromě. Dala se do kříku: „Ježíš, Malia, Jose! — náš
Dobromíl visí na stroméf“ A běžela do zahrady.
Když přiběbla k nemu, on již ležel pod stromem,
šňůru bedbávnou na krku a u sebe psaní: „Od smrti
jsem tebe osvobodil, ale oběšení bvl tvůj osud; ted'
jsi sploštěnf D Cel :( chtěla jej křísit. ale on sebou
hnul, zdvihnul—hlavu & plmil, aby od něho odešla.
Ale ona nechtěla. V tom přišli rodiče její. & ptnli
se: „Co to?“" — Dcera pravila: „Déjí se zde \e(i
divné; jen patřte, milý otče, šnůln má dosavad na.
krku a tuto psaní!* — Ku pec četl. pak prohlížel
tu šňůru & pravil: „Tato šňůra není rukou lidskou
dělána, & toto psaní ruka lidská nepsala; ale již

*) Poklíska : poklísek, poklesek. Jungmann.
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tomu rozumím. Ty's toho čekal, ale již se neboj :!
Bohu poděkuj, že tebe anjel Boží chránil.“ Vedli
jej domů. a kupec „mluvil k němu: „Víš co,
Dobrom 1l e. ty od nás nepůjdeš; týs nám při
nesl požehnání, a já tobě dám sv ou d cer 11,nebo
vím, že ona tě má ráda; a co vidíš, všecko bude
tvoje, poněvadž je samotná. jestli se ti to —líbí.“—
I) obrom il odpověděl: „Děkuji vám za tu lásku.
jestli je vůle vaše &vaší dcery, já nikoliv pohrdnouť
nechci; poněvadž mne svým zetěm míti chcete, já
s radostí dceru ?. vaší ruky přijímám, ale na ten
spůsob, aby ona do naší země šla, a já se chci
uvázat na dům a obchod otce svého; těším se s ro
diči svými se shledat, neb o mně již tři léta nic ne—
vědí; a také mého otce dům a obchod jest výn o s
nější.“ — Kupec pravil: „Tak tedy, když máš
svůj obchod, nakup sobě tady zboží, tu máš peníze.“

_ Hned se k svatbě chystali, a když bylo po
svatbě, nakupoval zboží a vypravoval se na cestu;
a. když již bylo všecko připraveno, naložili na čtyry
vozy zboží, a jeli s Pánem Bohem. Již byli za
městem. Tu běžel sklepník za nimi a křičel:
„l)obromile, Dobromile! Což pak jsi zapomněl na.
kamaráda?“ On se obrátil a odpověděl: „Bratře, věř
mně, že jsem zapomněl.“ Sklep ník: „Tak tedy
musíme se dělit. Mnoho-li's vysloužil za ty tři
roky?“ — Kupec: „Já tolik, co ty; praviPS mi
již jednou, že budeš mít tři sta tolarů; a já jsem
také tolik vysloužil.“ — S kle pn ik: „Dobře,-pe
n i z e nemusíme dělit, máme oba stejně; ale ty máš
ž enu, a.já nemám; jak pak se s tou rozdělíme?“ —
Kupec: „Inu, bratře, oba ji mít nemůžeme; mau
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želka je má; ale víš co, ve7mi sobě ty dva vozy
toho zboží.“ — Na to jemu sklepník odpo
věděl: „Bratře, \íš co, tu máš moje peníze, mojí
službu, já ti ji daruji: zboží iženu pOdlŽ pio sebe.
Já jsem tvůj patlon od Boha poslán poněvadž
jsi se celým s1dcem Bohu oddal; &již jsi prost od
té ohavné smrti. Já jsem tě na, ten stlom pověsil.
Teď jdi v pokoji k rodičům svým.“ To řekl a ztratil
se mu od očí, a on jel k rodičům do země své.

Když přijel před svůj dům, zůstal g_:_i_g& šel do
obydlí svého otce. Otec vida vozy stáť, myslil sobě:
„Co pak to za vozy'ť“ Chtěl vyjít. & hle, potkal
syna svého a patřil na něj. — Syn jej chytil
zaruku &políbil mu ji. 0 t e e tež líbal syna svého,
& radostí oba plakali. Syn otci vypravoval. jak se
s ním vedlo, & otec z toho děkoval Bohu, že jej
tak divotvorně zachránil. Potom odvedl dům i obchod
synu svému. & byl živ v dobré sta ro st i. I syn
se svou manželkou dlouho byli živi ve. svornosti, &
dočekali se vysokého stáří. (Jarolím Kerka.)

24. 0 jednom rybáři.

Jistý člověk byl v panské službe 1ybá1'em;
i měl míť'jistou \áhu lyb nucliytanýdi & přičinil se
všemožně, aby je zaopatřil, ale nemohl ani 1ybího
oka dostať. Přichá7el ten den. k němuž mely byť
iyby nachytány; on nic neměl. I chodil okolo vody,
plakal & pravil: „Oh, což sobě počíť mám! Tenkrát
o službu přijíť musíml“ — V tom přijde k němu
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jakýsi p .i 11k ulhzivý, & ptá se ho, co sobě tak
neříká.) — ()n mu pimí: „Pane, mám míť dozejtřka
jistou \áhu 1yb &já již kolikátý den se přičiňuji.
& ani o ka 1yb1h o nespatřuji; a, teď se obávám,
že se služby shozen budu.“
řekl: „Dej mi to, o čem domu nevíš. a já tobě dám,
že nuchytaiš ryb dost.“ — Rybář se rozmýšlel,
o čem by nevěděl, u potom sobě pomyslil: „Tak
velký statek nemám, :ibych o něčem nevěděl; & ně
jaká muliřkosť, která za mnoho nestojí. ta. se lehce
může d:.iť když jen ve službě obstojímf I pravil:
„D.im!“ — I'án řekl: „Tak se mi na to podpiš,
neb p_íto hned nechci! * —„Vždyť nemám inkoustu !“

„llízni se do pistu. :) bude se čím podepsali“ —
[_Těinilto. a podepsal se. P zín schoval ceduličku do
kapsy, :) pravil: „\'šuk já si pro to nepřijdu až za
24 let,“ a odešel.

R y b ziř chytal ryby. nachytul dosť, víc než po
třeboval. Přišel domů s radostí. a žena též se rado
vala & pravila. inu: „Kolik dni pracoval's & ničeho
nenuchytal's. :) dnes tolik; to je dobře!“ -——„Inu,“
pravil rybář, „kdyby nebylo toho pána, ani dnes
bych byl nic nechytill“ — „A co to bylo za pána ?“

—„( já nevím; ale to vím. že byl kulha\'ý!“..Co pak's mu za to dal?“ — „Pramálm jen to,
o čem doma newim. a ještě že si pioto piijde až za
24 let; ale chtel jistotu, musil jsem se mu pode
psutil“ — „() Bože, to je jakási hioznu jistota! Ale
piosim tebe, mně něco napadá; víš-li pak, že jsem
v jiném stmu?“— („)h, to mi ani na mysl nepadlol“

Od té chvíle nemohli býti veselí, & přemýšleli,
jak bude dále. Když přišel čas, rybářka měla 8 y—
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náčka krásného; však ale místo radosti měli ža
losť nad budoucím neštěstím jeho. 1 rostlo dítko, a.
oni je vedli předně Pána Boha znát, a potom jej do
školy posýlali. Učení mu šlo nad míru dobře; a když
ze. školy vyšel, viděli jeho seho nosť, a proto dali
jej študoyať; pro své dobré chovaní byl chválen ode
všech. Umínil sobě, že bude študovať na kněžství,
neb duchovní stav se mu velice líbil. Když již bylo
blíže a blíže, a měl dostat první pošvěeení, přišel
domů. Otec. co měl radosť jeviť nad synem, že se
dočeká takové radostí, šel ven a. plakal. Syn to
zpozoroval, vyšel za otcem, a viděl. že si oěi utírá.
„Můj mily otěe, co to má býti. že místo radosti jste
tak smutelí'ť“ — Otec: „() nie mi není!“ — „Otce,
já pozoruji již dávno, že jste nade mnou vždycky
teskliv; snad mi nepřejete duchovního sta.vu?“
()t ec: „O Bože. milý synu, co pak tě to napadá,
abych tak špatný otec byl, a toho tobě nepřál ?“ —
Syn: „Otce, já chci vědět, co je vám!“ — Otec
se dal do usedavého pláče &řekl: „Můj
nejmilejší synu, to já ti pro bolesť srdce 31' 7' '
nemůžu!" — Syn: „() můj laskavý otce, já, to
musímvěděť,nechť je to co chce!“ —()tec:
„Ty's zaprodán.“ — S yn: „A komu? \":1že(llíííkům'ť“
— Otec: „0 ne; ale hůře stalo se!“ — Syn:
„Snad ne do ďábelských rukou? Ale jak pak se to
stalo?“ — „() můj nejmilejší synu, ješte jsem o tvém
narození nevěděl“ ——a. tak mu vypravoval, jak se
svou krví podepsal. „t) můj rozmilý otče, ztoho
si nic nedělejte; vždyť jest Bůh mocnější než ďábel,
a On mně nedá do ďábelskýeh rukou padnouť, () to
já se poradím moudřejšíchň
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1 šel a předneslto pánu profesorovi; ale

profesor ho odeslal k pánu bis kupov i. Pániskup ho vyslechl & pravil: „Milé dítě, čas jest,
aby's hledal pomoci než budeš vysvěcen na kněžství.
Ale já. ti dám radu; na jistých horách bydlí po u
stevník, & ten je tak Bohu odevzdán, že anjel—
ských pokrmů požívá; & ten ti poradí, co činiti
máš.“ — On šel až k tomu poustevníkovi,
& prosil jej o radu. Pouste vník vyslechl ho &
pravil: „Milé dítě, já jsem člověk hříšný, & v té věci
nevím rady; ale v jistých horách jest loupe ž n i k,
a ten má spolek s p 0 k elníky; ten tobě nejdřív
dopomůže k té cedulce, co se na ni tvůj otec
podepsal; neb ty jí dostať musíš.

el dále a hledal, a ptal se po tom lotro v i
tak dlouho, až jej 11a š e 1. Když přišel do chaloupkj,
byla. tam stará babička; on se jí ptal, zůstává—litam
ten lotr, co s pekelníky spolek má.? —
„O jistě zde zůstává; ale proč se na něho ptáte,
vždyť jemu každý se vyhýbá, &také on ž ádného
neživí; odejděte, chcete—li živ zůstat ; zastihne—lí
vászde,jste Sjnem smltif —„Ojáneodejdu;
já jej budu tu z e prosit aby mně k 0 e dulc e do—
pomohl“ — &.všecko jí vyplavo_\al. Ona se nad
ním usti nula. &schovalajej pod necky*); po
malé clníli lot1 přišel z lesů. naplil na zem &
pravil: „Fuj, smrdí tady člověčiua.'*' — B a b &:
„Mlč,-kdeby se tady vzala?“ On podruhé: „Fuj,
smrdí tady člověčina; koho zde máš ?“ — „I koho
bych zde měla?“ — Lotr zas: „Pověz. koho zde

*) V ústech lidu dle němčiny: „pod troky“ \' okolí tom.
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máš; vždyť ho citim.“ — Baba: „Můj milý man
žele, povím tobě; je zde člověk ten tebe jde prosit,
tby s mu pomohl k c e (1u 1c e, kterou má u jednoho
v pekle.“ Pr1\ eď ho sem, ať s ním promluvímf
Ona jej přivedla. Starý se ho ptal: „Co chceš?“ ——
„Můj milý starý příteli, přicházím k tobě, aby's mi
dopomohl k cedulce, kterou mám u“jednoho v pekle;
můj otec mne jemu zaprodal než jsem přišel na
svět, a svou krví se podepsal; proto tě snažně pro
sím, aby's mi poradil, co činit mám.“ „Nu, musíš
jít' do pekla sobě plo ni; ale musíš jej“poznat.“ —
„Může bý,ť že jej poznám, on je kulhavý. Ale kudy
do toho pekla, když cesty nevím.*“ „Tuto dám
tobě kouli, a když vyjdeš z mých dveří, pusť ji
na zem, a ona tebe povede až k bráně; a když tam
budeš, nezapomeň se zeptat n a lo t r o v o lů ž k o,
a zastav se tady, když zpátky půjdeš“

Odešel. Když přišel ku bráně pekelné, koule
do brány udeřila, a brána se otevřela. On tam
vstoupil,a hned se ho tázal star ý Lu cifer, co
tam chce.9 — On řekl: „Přicházím p r o c e d n lk u.

„Víš-li, který ji má„ a znaš-li ho ?“— „Znám.'“

——Starý Lucitei h_iledzaEisÉha po malé chvilcese. jich hrnulo do pekla \ žství, a druhou
branou ven. I ptal se starý Lucifer: „Který
z nich to jest. *“ -— Odpověděl: „Žádnýl“ — Za iskl
po druhé, a zase nebyl žádný; a to tr\alo tak dlouho,
až již žádný nepřicházel. On ale ještě jednou za
“piskl, a tu se kulhal jeden. Starý se ptal: „Znáš—li
ho, je on to ?“ I odpověděl: „Je to on!“ -— Na to
starý ďábel: „Ty máš cedulku tohoto člověka; dej
mu ji!“ '— Kulhavý.odpověděl: „Nedáml“ —
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„Nedáš-li mu ji, dám tě na kovaullo, &čtyři tě budou
bítil“ — lxulhav ý zzas „Nedáml“ — Starý:
„Ještě- li nedáš, (Lim tě položit na lotr_ovo 1ůzko!“—
l řekl k u ] h a v ý . „\ežli bych na lotrovo lůzko lehl,
radši mu ji dám.“ — Vyndal ji z kapsy a hodil na
zem. Pocestný ji vzal, a. schoval; než však odešel,
ptal se, jaké jest to lo t r o vo lůžko? —+Starý
Lucifer vedl jej k němu a ukázal mu ho řka:
„'l'ohle jsou tři na sobě. Pivní jest vybito hřitvami,
jehlami & šídly; po tom se musí válet, až z něho
(hoby vypiši; v dru'hém jest hoiici smůla & síra;
v tom se bude škv.1řiti,v třetím jest masť výborná,
kteiou zase sr.oste dolnomf'andj. stane se celým člo
věkem, aby zas přišel na lože první, a tak to bude
až na věky£*

I šel pocestný odtud, &přišel k lo t ro v i. Lotr
se ho ptal: „.lak's dostal ( edulku. “*“ .,DOStzlljsem,
mám jí." Lotr: „Já jsem ti tedy pomohl, ale ze
ptul's--li se na lot1 ovo lože.“ — Ú Boze jde
po mně mráz jak jen na lože. to zpomenur & vy
pravoval mu co nejobšírněji mohl. Loti pravil:
..dez'. jsem já pomohl tobě, ty včil—pomoz mně.“ —
\'.1 to pocestný: ..Posleehneš-li mne. om ů žu tí.“ —
l, o tl . () poslechnu, posleehnul“ 'g—TĚČe—S'Wymu
řekl: „Pmnatuješ- li. kde s vykonal první vraždu ?“ —
Lotr: „\'ím dobře!“ Pocestný: „Co to tu máš
za hulí“ — lotr: .,To je hůl z jabloně, kteiou
jsem p 1 v n i \'"1iždu Spáehal."*— Pocestný: „Vezmi
ji & pojď se mnou na místo. na kterém jsi učinil
pivní naždu !“ — Když přišli na místo, řekl pocestný:
„Pověz mi, zdali všeho tohp, co jsi zlého vykonal.
srdečně lituješ, & život svjlj napraviti chceš?“ —
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L otr: „Lituji všeho, a chci se. dokonale napravit;
budu Boha prosit za odpuštění; ale zdali pak Pán
vyslyší mne tak bezbožného člověka?“ — Pocestný:
„Ovšemťg Bůh jest tuze dobrotivý a milosrdný; Ont
nás nestvořil k zahynutí. ale abychom Jej poznali.
čtili. milovali, Jeho svatá přikázaní zachovávali. a
potom spasení byli. Poněvadž ty ses včil k Bohu
obrátil, máš ještě Prostředníka mezi Bohem a tebou,
který za všecky lidi na kříži umřel; Jeho nejsvětější
krev i tvoje zločiny smyje. Nyní poklekni; tuto máš
knížku, a modlí se nepřestávaje; k žádnému nemluv,
jen se s Bohem těš a Jej nepřestávaje pros. Kdyžhy
tebe ale zrak pomíjel: tu máš rů ž en e c. a modlí
se ho,“ a pověděl mu, jak se ho má modlit; „tu hůl
vraz do země podle sebe, a. neodeházej. až já k tobě
přijduf“

Odešel, a přijda domů, hned to šel oznamit—,
iak šťastně pořídil, a byl vysvěcen na kněžství.
[ stalo se po dlouhém čase, když byl farářem, že
iel někam na dalekou cestu. Ipřijeli do lesa, a když
jeli nějakou chvíli, cesta. se jim ztratila; vozka ale
věděl, že tady musí zas na. cestu přijet, vzal sekerku
a některé m 1a d í č í vysekával, až se dostal k j ablo
ňovému stromu. a uviděl na něm—překrásné
ovoce. Zdvíhl ruku a počal trhat. Avšak sotva první
jablko v ruce držel, uslyšel hlas: „N e š t ě p o v a l's.
n e trh e j.“ On neutrhl, ale vrátil se, a vypravoval
to svému velebnému pánu. Pan farář se. zpamatoval,
zdaž by to nebyl ten les. kudy před časem byl puto
val. Slezl s vozu svého a šel tam. Když na to místo
přišel, spatřil s t r o m, a u stromu nějakou m e e h o
v i t o u s o o b u nevelkou. Přikročil blíže, a zpozoro
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val,žetoječlověčí postava obrostlá me
chem, a slyšel, jakoby člověk obrostlý mechem pro
sebe mluvil. I dal mu pozdravení, ou poděkoval. Pan
farář kázal'mu : „Můj milý bratře, vyznávej se z hříchů !“
()n počal povídat, a pokaždé, když vyznal vraždu,
spadlo jedno jablko. Lotr, co lidí zavraždil, na
té holi vždy nařezal znamení, a ta. hůl byla plná.
čar uařezaných. A tak ta jablka po jednom spadala;
až naposledy v jedné rohatině bylo jedno, a to se
tam drželo. ——Pan farář se podívala pravil: „Ještě
se's ze všeho nevyznall“ — „O, velebný pane, zabil
jsem také těhotnou ženu, a toho se obávám, kterak
za to zadost učiním.“ A na to ono jablko spadlo.
Pan farář dal mu rozhřešení, a on se hned roz
sypal, & vyletělabílá holubice, a děkovala
jemu. Tak se dostali oba z rukou nejhorších.

(Jarolím Kerka )„___—\—\—

25. 0 třech vysloužilých vojácích.

Stalo se jednoho času, že se dostali tři brat-ří
brzy po sobě na vojnu, a tak byli k sobě podobní,
že když při sobě nestáli, žádný nevěděl rozdílu mezi
nimi. I stalo se, že nejstarší vysloužil k a p i t ul a ci
a byl prOpuštěn. On ale měl'domů daleko, a toho
času byly lesy ještě tuze velky, & mnoho zvěře roz—
ličného druhu v nich, tak že nebylo jisto jednomu
člověku samému lesem jít. Proto sobě vyprosil zbraň
vojenskou n a c e stu. aby byl bezpečen, a. vydal se na
cestu k rodičům svým.
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Když přišel do jednoho velikého lesa, vystoupil
mu na cestu vlk. On spěšně vzal zbroj do ruky,
a chtěl jej zastřelit. Vl ale k němu se přiblížil
a pravil: „Nechej mne na pokoji a nestřílej po mně,
d yt já tobě nic neudělám, ale dám ti mladého“
Voják odpověděl: „A ty, vlku, taky umíš roz
právěť?“ — Vlk pravil: „Inu ovšeml“ — Voják
zas pravil: „Ty mi chceš dát mladého, ale co bych
mu dal jíst, (]yť sám mnoho nemám; a taky k čemu
bych ho potřeboval?“ — Vlk mu odpověděl: „On
sebe sám uživí, a bude tobě tuze potřebný, neboť
vidím, kterou cestou jdeš“ — V oj ák řekl: „Tedy
mi ho dejl“ — A tak s mladým vlkem kráčel
dále.

Šel nějakou chvíli. tu přistoupil medvěd
k cestě. Voják pomyslil si: „To bude horší nežli
s vlkeml“ Nabil ránu silnější a ostřejší. — Medvěd
ale, když viděl, že voják míní střílet, pravil: „Ne
střílej a dej mi pokoj; já také tobě nic neudělám;
ale raději tobě dám mladého“ Na to voják od
pověděl: „I co bych s ním dělal; mám tak již
vlka, &.ještě od tebe bych vzal medvěda; ne
mám sám pro sebe a pro toho vl k a nic.“ — Načež
m e dvě d pravil: „On sebe i tebe obživí, a bude
tobě někdy dobrý.“ — Na to voják: „Tak mi
ho dej,“ a šel dále.

Šel nějakou chvíli, opět na něj \ystoupil lev,
&voják chtěl jej postřeliť. L e v pravil k němu: „Ne
střílej do mne a nech mne na pokoji; já ti ublížit
nechci.“ Na to voják: Divná věc je mi to, že
snad v tomto lese všecka zvířata mluvit umějí. Lev

12*
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odpověděl: „Nediv se tomu; až přijdeš dále, dovíš
se více; ale buď bedliv a opatrn;“ potom mu dal
mladého lva. Voj 'k vzal soběi lva, a dal
jim jména; jednomu „ uj všecko“, druhému
„Lamželezo“, a třetímu„Prudký jakovítrť

S těmi zvířaty šel dále, až přišel do jednoho
hlavního královského města. Šel do hospody, a tam
při řeči tázal se, co nového slyšet? Oni mu odpo
věděli, že za městem jest tak veliká. díra do země,
že s každým vozem lehce do ní vjet se může, ale
konce díry té že nalézti nelze. Již to našeho králě
mnoho stálo, však platno nic není, ke konci žádný
přijít nemůže; teď již je hlášeno, kdoby konec té
díry našel, je—liženat, půl království, je-li ale svo
boden takový hrdina, svou jedinou dceru a celé krá.
lovství že jemu dá. Na to voják pravil: „Nujestli
tomu tak, proč se některý mladík nevynajde, aby se
obšťastnil?“ „Milý pane. již mnozí se na to
vydali; ale někteří přišli zpátky, a po některých ani
zmínky není; a teď již nechce žádný se o to po
kusiť, a říká se, nedokáže-li se to na královské při—
činění, kterak prostý slabý člověk vydá. se na to ?“
— V oj á.k ptal se: „Ajest to přece pravda, co kral
za odměnu slibuje'P“ — Oni všichni přisvědčili, že
tomu tak je a nejináč.

Voj ák zdvihua se šel zrovna ke králi. Když
před krále přistoupil a vojenskou slušnosti a zdvoři
lostí jej pozdravil, otázal se: „Pravda-li, co za od—
měnu má. mít ten, který konec té díry najde ?“ Na.
to král íďfšvědělz „Vítej k nám, reku udatný; jak
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na tobě, synu můj, vidim, nejen ducha zmužilého,
ale. i spořádaně, čisté a bohabojné srdce máš. Co
žádáš na cestu, dá se tobě; a když šťastně se na
vrátíš, svou dceru tobě dám a království odevzdám;
jsemť již bez toho starý.“ — V oj ák poručil, aby
mu dali potravy, co by ta zvířata unesla, a něco
světla.

Naložili potravu na ta zvířata, a voják šel
s nimi pod tu zem. Šli a pořád šli jeden den, druhý,
třetí den a týden, dvě neděle a tak dále. Se stravou
dost skrovně zacházeli; strava vychá
zela, konce nebylo, jej nohy bolely, sedl brzy na
medvěd a, brzy na lva, a když již to dlouho
trvalo, a strava jim d o 0 h á z e la, pravil: „Ty můj

u j vše ok o, běž a čenichej, kde je konec díry?
A lva také poslal a pravil: „Ty jsi Prudký
jako vítr, hledej druhou stranou konec díry, neb
zpátky nemilžeme, nemáme co jíst.“

Po několikahodináchPrudký jako vitr
běží zp átk em a křičí: „Pane, svítá, pospěšme, ať
jsme brzy ven!“ I zradoval se voják, a Bohu ztoho
díky vzdával, a šťastně vyšli a přišli zrovna na krá
lovský palác, kde stál voják na stráži. Ten se hned
dal do křiku, aby jej vystřídal. Náš voják ale ne
chtěl tomu rozumět, a se zvířaty svými hleděl jej
minout. Ale vojenský strážník na něj dotíral, a při
běhl desátník a pravil: „Vítám tě, bratře; však již
čekám celých sto let a žádný nás nevystřídal, až
ty's ten šťastný člověk.“ Načež on odpověděl: „I já

vás nejdu vgggůb" ' hledal jsem konec díry; jsemod krále pos an, a tut mám od princesny drahý
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prsten na závdavekpo navrácení“ — „0 tak jsi
přece šťastný, ale pravím tobě, ty zde jen zůstat
musíš, a na stráži stát nebudeš; budešJustina! de—
sátnickou službu, a zvířata tvá tu stráž odstojí; ty
budeš zůstávat tamhle na strážníci, a jen v určitou
hodinu zvířata jak vojáky vystřídej. Ostatně k práci
nemá-š ničeho. O stravu se nestarej ani sobě, ani
zvířatům; ale co tě čeká, dej sobě dobrý pozor. Když
budeš večeřeť,přijde k tobě paní v černých
š ate ch, a bude s tebou chtět rozprávěť; dej po
zor, ať hlasité slovo z úst tvých nevyjde; pro jedno
slovo mohl by's zde být déle než já. Víc ti povědíť
n e ů ž u. Bratře, s Pánem Boheml“ — Naš v o—
ják řekl: „Tak tedy, bratře, já ti děkuji za radu!“
Rozešli se.

Když zavedl nejprv vlka na stráž, šel sám do
strážnice, a prohlížel všecko, kde co a jak je,
a právě se přibližoval soumrak. Hned se tady
kdesi pěkně jasné s_větlovyskytlo; on s. ohlížel -—
ale žádný k spatření nebyl. Myslil sobě: „To nic ne
dělá; kdo je zde, stará se i o to, abych po tmě ne—
seděl, a to chvalitebná věc.“ Po chvíli vyskytla se
krytá tabule a jídlopro jednu osobu a
láhev vína. On si pomyslil: „To bych mohl
vždycky na stráži být při takové tabuli; ale co by
to bylo platno, kdybych měl být vzdálen od společ
nosti lidské? To by byl přece jen traplivý život.
Však ale, když jináč není, musím čekat, jak to bude
dál.“ — Začal s chutí večeřeť, a hle, v tom přišla
ženská osoba v černých šatech oble
čená, a přes tvář a hlavu též černé roucho měla,
aby ji do obličeje vidět nebylo. Stoupla podle něho,
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a koukala na něj, jak mu chutna, 011 ale se ne
obrátil. Ona sobě hluboce vzdychla a odešla.

Druhého dne jeho 7anep1a/dnembylo obírať
se v knihách a potom šel do zahrady; a. tak
ten den minul. Když se přiblížil večer stůl zas byl
pokryt, a jídla stkvostna na něm, tak že takových
jídel jak živ neviděl a nejedl, ani jmenovat je ne
uměl. Večeřcl s chutí, a opět láhev v ina se tady
vyskytla. A hle, ta paní zas jej navštívila, a dobrého
chutnání mu přála. On ale neodpověděl, ba ani se
neobrátil. ()na na něj dotírala a jej k mluvení nu
tila; on se dělal, jakoby nic neslyšel. Ona posledně
pravila: „Vždyť již dnes přece můžeš se mnou roz—
právěťf a roušku s obličeje sdělala a jemu do očí
se dívala. 011 pak se odvrátil na stranu a mlčel.
Paní sobě hluboce vzdychla a odešla. On šel na od
počinutí.

Třetí _den ztravil v samém rozjímání až do ve
čera. Když se přiblížil večer. přemýšlel o minulých
večerech a jak tento přestojí; 'a taky. dlouho-li to
ještě bude trvať, aby snad nechybil a neklesl. V urči
tou hodinu byla večeře připravena jako prvního a
druhého dne; a když večeřel. Opět přišla ta pře
krásná paní v černých šatech, ale rouškou přistřena
nebyla. Přijdouc, pěknou a hlubokou poklonu uči
nila a dobrého chutnání přala jemu. Voják ne
odpověděl a jen jedl. Paní pak mlmila: „Však
dnes již můžeš se mnou rozpravěť.“ — ()n přece
mlčel. Ona pravila: „Proč sobě tak málo všímáš
mého navštívení? Největší byla by radosť má, abych
s tebou jen několik slov promluviti mohla.“ Ale on
šťastně mlčel, tak že paní. nemohouc jej k řeči při—
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nutit, vzdyclila si a odešla. Při tom sobě musíme
pomyslit', že jí bylo ouzko, aby snad přece nepro
mluvil; nebo na jediném slově jeho záviselo celé její
vysvobození. Když odešla, voják se odebral na od—
počinutí.

Ráno procitna, slyšel chození lidská a vojenské
bubnování, a pravil sám k sobě: „Co pak to no—
véhoť“ Šel k oknu, a spatřil místo zvířat na"
stráži v oj ák y, a v tom se dvéře otevřely, & pře
krásná princesna s mnohými sloužícími do pokoje
vstoupila, dobrého jitra mu přála, a pravila: „Zdráv
buď. nejslavnější vítězi a reku udatný! Ty's svým
rekovnym mlčením více získal, než aby“s byl pře
mohl jedenkrz'itstotisíc vojska; ty's nejen mne, nýbrž
i celou mou zemi se všemi lidmi z těžkého otroctví
a z kletby vysvobodil, a sám sebe až na. královskou
stolici vyzdvihl. Když jsem tebe k řeči nutila, bylo
mně velmi krušno, neboť jsem se obávala aby's ne
promluvil. Toť byl můj osud. abych k řecn nutila na.
vlastní škodu svou. Budiž z toho Pán Bůh pochválen“
— \'a to se všíekni dali do volání: „Zdráv buď
králi & pane nás!“ Pak mu přinesli šaty králm ské,
oblékli jej, a piincesna sejmula pisten s prstu svého,
dala jej na prst jemu a plavila: „Můj milý pane,
dokud jsem byla zaklená, očekávala jsem vysmbo
ditele svého; ted' ale, když jsem se toho dočekala,
vy jste králem a pánem mým. Než teď nám musí na
tom záležeť, abychom se dali spolu řádně od
to bez odkladu; přípravy se budou hned konat.“ —
Na to odpověděl voják náš: „Vzácná princesno,
musím žádať za prodloužení, neb jsem teprv vy—
sloužil kapitulaci, a jdu s propuštěnou navštívit své
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'odiče; do dne do roka bych se navrátilf —
)rincesna pravila: „I to nic nedělá, tobě nerfí ža
votřebí pěšky chodiť jako prostému vojákovi, po-'
lěvadžjsi králem. Dáme se nejprv oddat. a po
om já s tebou pojedu tvoje rodiče navštívit.“ ——
r'oják řekl: „Šlechetná princesno, já jsem sobě zákon
postavil a na sebe vzal, že pěšky a ve sprostnosti
hei rodiče své navštíviť.“ — Na to ona odpověděla:
„Když jináč není, vím, že máš hlavu vojenskou, tedy
'QZDIÍsobě na cestu, čeho potřeba, aby's nedostatku
leměl; ale pamatuj na mne a na prsten tento, který
do mne máš, aby ses brzy navrátili

Voják rozloučiv se odešel se svými“zvířaty.
lo několika týh od 11e c 11přišel do jednoho sídel
uího královského města, a když se k němu blížil,
patřil královský hrad potažený černým suknem;
myslil sobě: „Což pak to znamená? To jest jistě

nějakáveliká smutno sť!“ I všel až do města, a
»řijda do hospody ptal se, co to nového v tomto
městě, a co to černé sukno znamená? Na to jemu
»dpověděl hospodský: „Ba, milý příteli, zde je ve
iký zármutek.“ — „Což pak?“ — „lnu: pravil
nospodský, „nedaleko města jest t a k o v á ro 7.
edlina skalní, a vní se zdržujetakový

lr a k, má devět hlav, a ten městu škodil; kde koho
achvátil, sežral, až poslěz lidé se toho místa vy
tříhali a jemu se vyhýbali. Dra k ale když se ne—
nohl žádného dočkat. zdvihl se, a až k městu pri
házel, a svým jedovatým smradem povětří kazil. že
toho nemoci povstávaly. Tedy se měšťané domluvili,

. každého dne mu dvě ovce donesli. Když ale již
lebylo dobytka, král nařídil, aby se mu každý den



—186—

po pořádku jeden člověk vydal. Na to měšťané svoliť
se zpěčovali, ale když král řekl, že i 011, když na
něj pořádek přijde, svoji jedinou dceru dá, přivolili.
Ten pořádek byl až do dnešního dne; dnes ale přišlo
na prin ce snu, že má být draku k sežrání dána..
K r ál dal ohlásit, kdoby ji vysvobodil, že bude mu
dána a celé království s ní; ale žádný se nenachází.
Tak přichází chvíle, že bude vyvedena“ ——Na to
voják odpověděl: „A kde je to, v kterou stranu?
Já bych se také šcl podívat!“ — Hospodský
odpověděl: „To se. lehko dovíte, neb se tam lidé
také dívat půjdou, ale mu z daleká; i já také půjdu.“

Na to voják prmil: .,Tak tedy, pane, půjdu
s vámi.“ H 0 spod ský oblekl kabát & šli.

Právě v tu chvíli s princeskou \yjížděli, a zvony
hlasitě slyšet bylo, jakoby ji ke hrobu doprovázely.
Když přišli za město, lidé zůstali stát, a žádný dál
jíti nechtěl. Voják se svými zvířaty šel dále.
Hospodský pravil: „Pane, nechoďte tam dál, ať se
vám nestane jak princesně“ Ale on řekl: „Já bych
rád zřetelněji viděl, jaké je to zvíře.“ — Hospodský:
„N 11,nu; “' a nechal jej jít. Když přijeli na místo,
vozka pomohl princesně z vozu, odejel dále. &ohlížel
se ještě že tam také v oj ák stojí. Princesna plačící
klečela, a čekala svého nepřítele. I přistoupil k ní
v oj ák a pravil: „Co pláčete, slavná princesno osa—
mělá? — Na to princeska odpověděla: „Neptejte
se po m ém hoři, milý příteli; ale odejděte, ne—
chcete—libýt sežrán se mnou od draka.“ — Voják:
„Ani vy, ani já! Bůh spomocníkem mým bude;
slavná princesko, odejděte tamto, a proste o pomoc
Boží, aby mne posilnil, bych vás mohl vysvobodit“
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Ona odešla, klekla na kolena svá, a s rukama se
pjatýma vroucně Boha prosila o pomoc.

V tom se vyvalil d r a k, a zrovna n a v oj a k a
dorážel. On se zmužile bránil, a zvířata, když
viděla, že s jejich pánem začíná být zle, rozlítila se
a zadní díl těla drakova držela, aby nemohl na jejich
pána dosahovat. Voják hlavy drakovi stínal, a zví—
řata co mohla pomáhala, až i poslední hlavu uťal
a jej přemohl. Voják omdlel a padl na zem.

Princeska, když viděla, že je drak přemožen,
rychle vstala, k svému vysvoboditeli přistoupila a
křísila jej. On vstana sebral hlavy, jazyky ?.nich vy
řezal,poznamenal,z které hlavy který ja—
z yk, a schoval je do vaku. Princesna pravila: „Můj
milý vysvoboditeli, teď pojď se mnou a budeš od
měněn; můj pan otec dá ti mou ruku a celé kra
lovství a to hned!“ — Voják odpověděl: „Slavná
princesno, já jsem na cestě k rodičům svým, abych
je navštívil a s nimi se potěšil; do dn e do roka
se navrátím.“ — Princeska řekla: „Nuže, nechám
na tvou vůli; ale pamatuj na mne; tu máš prsten
na připamatování, a do dne do roka očekávat budu.“

Voják odešel, a princesna se ubírala jako vn o vě
zrozená s radostí nazpátek. Na cestě ji ale očekával
vozka, který z daleka viděl, co se dělo, ale ne
Věděl, jak se stalo. On se domýšlel, že i ten vojak
zahynul a spěšně posadil princesku do vozu, jel
k tomu místu, rychle těch devět hlav sebrala scho
val. a jel dále. Když poodjel, zastavil se a pravil:
„Milá princesko, teď žádný neví, že jste živa, jen
já; a teď záleží na tom, jestli vy řeknete, že jsem
já vysvoboditel váš; tak mne šťastného učiníte; pakli
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to neřeknete, jste v moci mě.“ Na to se princesna
zarazila a pravila: „Ale Bože můj na nebi, kterýž
všecko vidíš, ktelak mám lhát svým iodičům.9“ —
Vozka řekl: „Jestli vám zivot milý, přísahněte
mi, že jsem já vysvoboditel vášl“ — Což měla činit
jiněho, chtěla-li život zachovat?

Když přijeli do hradu královského, ó jaká tu
radost?.byla, že princeska jede živá! Král i královna
padli jí okolo krku a vyptávali se, jakým spůsobem
osvobozena jest? Načež vozka pravil: „ páni
rodiče slavně princesky, veliký odpor jsem s tím
drakem ohavným měl; ale když jsem si pomyslil,
jaký skutek vykonám a jak odměněn budu, n e
vážiljsem života svého, atak šťastnějsem
zvítězil.Tot na důkaz hlavy jeh 0, že jest pře
možen. Nyní žádám, slavný králi, o ruku princesky.“
— Král řekl: „Milé dítě, poněvadž on jest vysvoboJ
ditel tvůj, bude i manželem tvým.“ Princeska odpo
věděla: „Otče, když jsem se modlila, umínila jsem
si do dne do roka v panenství setrvat, a proto obá—
vám se, abych pro přestoupení slibu svého od Boha
potrestána nebyla.“ V o z ka ale tlačil a usiloval, že
dle zásluhy by se nemělo odkládat. Ale král jej na
pomínal, aby ten čas jen posečkal, že již nebude
více ve službě, ale že se bude chovat jakoby jejich
pl'ÍIlC byl. Tím se upokojil.

Když přicházel d en a r o k, chystali se k svateb
nímu veselí a se všech stran panstvo se sjíždělo.
A právě v den před kopulací, když veliká slavnost
se konala, přišel na hospodu v o j a k s těmi zvířaty,
a poručil sobě něco k jídlu přinést; při tom se ptal,
co tam nového? Hospodský odpověděl jemu:
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„Panekmně se zdá, že jste zde byl před rokem;
pamatuji se podle těch zvířat. Tehdy víte, jaká ža-"
lost a jaký zármutek byl; celý hrad královský č er
ným suknem byl obtažen; a teď je obtažen
červeným damaškem.“ I řeklvoják: „Toť
musí být veliká radost!“ — H 0 s p o d s ký: „I za
jisté „žeje; před rokem byla princesna vedena draku
k sežrání, a dnes bude vedena k olt ář i, a se svým
vysvoboditelem bude kepulována.“ — V oj ák se
ptal: „A kdo pak"ji vysvobodil?“ — Hospodský:
„Inu ten vozka, co ji k smrti vezl.“ — Voják:
„0 tedy tam je hojnost jídel; mají se dobře a jsou
veselí.“ ——H 0 sp o dský: „Inu, kdyby něco bylo
s toho stolu na zakousnutí — musejí tam být'
obzvláštní jídlal“ — Voják: „Nu, já jsem voják,
a vojáci mají vždycky přednost při královských dvo
rech; a taky si myslím, kdybych žádal s nevěstina
stolu, že bych obdržel.“ — H 0 s p o d s k ý: „O pane,
z toho není nic!“ — Voják: „A proč, vsaďme
se !“ — H 0 s p o d s k ý: „Vsaďme, co chcete.“ ——
V oj ák: „Mám tady padesát tolarů, .ty chci
vsadit !“ —, H 0 s p o d s ký přinesl taky padesát to
larů a pravil: „Prohrajete!“ Voják: „Jedenpřece
vyhrajeme; jen mi dejte kus papíru, péro a inkoust.“
— H 0 s p o d s k ý přinesl, .voják napsal 'á žádal, aby
princeska pamatovala na svého vysvoboditele, a po
slala mu něco od svého stolu; zapečetil psaní, dal
je vlkovi na krk, a poslal jej tam. Vlk když'
přišel do hradu královského, každý před ním utíkal,
ale voják na stráži jej pustiť nechtěl; on vojáka od
hodil na stranu, a běžel skrz první i druhou stráž,
až mezi hos'ty se dostal a pod stůl; hledal ne
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věstu, a když ji našel, položiljí hla\u na klin.
'()na rychle se podívala, a spatřila na jeho krku
psaní. Hned ho rozpečetila a čtla. Po přečtení vzala.
co měla před sebou, zavázala do šátku, uvázala
vlku na krk a vlk utíkal spěšné do hospod).
\'ojak v hOSpodě lomázal uzel a pravil: „Pane
hospodský pojďte jistl“ — Hospodský jako .omá
niený pravil: ,.Divím se tomu velice; ale není mi
líto těch peněz, jen když jsem okusil s královské
tahuly.“ Jedli spolu, a při tom jídle“pravil hos po d
ský: „Když jsou jidla tak dobrá, jaké pak \'iuo
musejí mít při tabule? — Voják: „I dobré; ale
můžemei toho okusit“ — Hospodský: „O to
by bylo příliš opovážlivék“ — Voják: „I toho
obdržím“ — H 0 spo (] s k ý: „ono, že ne! Vsadme
se, že ne!“ — \'oj ak: .,Vsaďme se! Já vsadím, co
mám — sto tolarů !“ — H 0 s p o d s k ý taky vsadil
sto tolarů a byla sázka hotova. Voják rychle na
psal, aby slavná princeska pamatovala na svého vy
svoboditele a poslala mu vína od své tabuly, &dal
psaní medvědovi na krk. Medvěd běžel;
každý mu s cesty utíkal a žádní mu nepřekážel, až
kd\ž přišel na stráž voják jej. propustit nechtěl.
Ale on natáhl tlapu na vojáka, a on jej radši
nechal; d r 11h ý jej přece pustiťnechtěl; m e (1v ě (]
jím strčil. ale neublížil mu, a šel do večeřadla, a
hned pod stolem nevěstu hledal, až ji nalezl, a po

“ložil jí hla\u na klín. Ona se podívala, co to.*
Spatřila zvíře a psaní na krku, sejmula ho & čtla.
a zpamatovala se, že i toto zvíře bylo při její v\
svohození. \zala kotlík zlatý, doplnila, zavázala do
šátku, uvázala na krk medvědu a on odešel.
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Po odchodě jeho přišla zpráva ta d o uši n a
stávajícímn králi &ženichovi, &on po
ručil, kdyby ještě co takového bylo a přicházelo, aby
se bez milosti po něm střelilo.

M e (1v (: d šel zrovna do hospody &přinesl víno.
\'oják vzal, rozvával a pravil: „Pane hospodský,
pojďte pít, již ho máme.“ Pili, a když vypili, plavil
\ oj á k: „Toje všeckomálo; já jsem dostal kur áž;
teď bych se dal zvát na svatbu.“ Hospods ský:
„Slýchávám že když se vojákovi podá p rst, chce
celou ruku; a teď to také vidím.“ Voják:
„Pane hospodský, nerci-li jeden, oba tam můžeme
přijít.“ — Hospodský: „I to bych vsadil tuto
hospodu, kdybychom my tam pozváni byli.“ ——
Voják: ,.I to, pane hospodský; na vaši sádku
nemám toli; ale co mám, to vsadím — 200 tolarů.“ —
Ho s p o (1s ký: „Tak je dobře, 3 á (1k a je hotoval“
——Voj á k napsal list: „Poněvadž jste na svého vy
svoboditele zapomněla a čekat nechtěla, tedy vás
žádám, slavná princesno. abyste mne aspoň k svému
svatebnímu veselí pozvala; já zůstávám v hospodě
u zlatého jelena č. 245. Při tom žádám,aby
hospodský také pozván byl.“ Psaní zapečetil a za
věsil lv o vi na krk. Le v běžel, a když přišel ke
stráži, stráž jej propustit nechtěla; ale nic plátno,
ien přece dostal se do večeíadla a zrovna k prin
cesně. ()na vzala a piečtla list, vstala od stolu, sedla
do vozu a odjela. Ale šaty nezapomněla pro něj
vzit. Jela zrovna k oznámené hospodě. Všickni lidé
se dimi, \idouce, že princesna o svatebním
v e seli tady jede. Když přijížděla k hospodě,
hospodský nemálo se podi\il; a když u hospody
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vůz zůstal stať. pravil: .,I pro Pána Boha.. snad to
není .prineesna v tom voze; koně jsou a vůz je ten.
co ona jezdí v něm.“ — Voják: _.,I to je dost!
možné. že ona je. to.“ — H ospod ský: „Ale že
nich n stolu. a hosti u stolu — toťby muselo být
něco nového!“ — Vojak se dal do smíchu a
pravil: „Pořádjedno: nové jako staré; však to
budem \'ěděť hned.“ V tom se otevřely dveře, a
princesna, jak nhlídala vojaka. svého vysvoboditele;
hned k němu skočila. políbila jej a řekla: ..Zdráv
bud. dobrodinče můj; kde pak se's tak dlouho
zpozdil'“ — \ ojfik: „Ale moje drahá, zdaž jest
již pro mne pozdě?" Princesna: -Xikoliv; nej—
peknějši čas; ale ab\chom nemeškali času, tady
jsou t\oje šaty, obleč se a pojedem; a vy, pane
hospodský poněvadž takového hosta u sebe máte,
ohlečte se také a pojedete s námi.“ -— H 0 spod
ský radostí nevěděl, pravda-li to. co vidí, nebo
pouhý sen. Oblékl se spěšně. ani nepamatoval. že
má hospodu prohranou. sedli do vozu a jeli.

Když seděli všickni za stolem pospolu. a víno
rozpálilo jejich smysly a srdce, pravil k r a ]: „Moji
nejmilejší; vypravujte každý, co kdo zkusill“ — Tu
počal jeden každý něco vypravovať, a když přišlo
na ženicha. on počal vypovídať. jak mu bylo
princesny líto. když ji vezl drakovi; a když ji
z \'0211 pomohl. odjel; ale srdce v něm tlouklo,
kterak je škoda tak krásného stvoření tomu šered
němu draku. „I vratil jsem se, a v tom drak vylezl
že svépeleše.ajá jsem se odvážil s'věho
života. Začal jsem sekať jako vzteklý, až jsem
mu všech devět hlav zntínal.“ Všickni pravili: .,To
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byl rytířský kus!“ ——\le v oj ák jakoby tomu ne—
věřil. Ženich k němu se obíátil & pravil: „Tento
pán, jak se mi zdá., tomu nevěří.“ Voják odpo
věděl:O„všem,kdo lehce uvěří, lehce jest
podveden; ale já u všeho chci mít důkaz.“ — Že
nich: „I uno, já hned dokážu“ — a šel, při
nesl těch devět hlav a pravil: „Toje důkaz
toho. co jsem učinil.“ — Voják: A,no to je důkaz,
ale není ještě celý.“ ()huuel ty hla\y & řekl: „Ale
([ ť ty hlavy nemají žádmch ja7._\ků.*“ ——Ženich:
„g, dyť saň nemá \e svých hlavích žádných ju
zykůl“ — V oj ák je zas prohlížel & pravil: „Ale
dyť jsou snad vjřezáný ty jamky; někdo je musil
mít nejprv v rukách a v\ř(zal jaz\k_\. \\, pane,
jsteje potomsehrall“ — Že ni ch tad \ \ 7hůru
.1 zvolal: „Pane, za \aše potupné slmo. které jste
mi dal, zasluhujete trest!* — \ oj ák vy (1ělal
jazyky & pía\íl: „Toto je číslo 7 této hlavy: tento
jazyk z té. & ten zas z té M&V), & tak všecky se—
stavil & řekl: „Páni, uznejte. kdo měl hlavy dřív
v rukách?“ — Na to všickni dlouho mlčeli; ale
král odpověděl všechněm: „Páni, já troufám, že
nmě moje dcera jistou pravdu poví.— & pravil k ní:
„Má dcero, poněvadž jsme na rozpacích, pověz nám
pravdu, kdo byl. který tebe \'ysvohodíl'B“ ——Prin
c e.sn & padla před otcem na kolena a řekla: „() můj
nejdražší otče, Odpusťte mně. že jsem vám pravdu
povědíť nemohla; musilať jsem se k o čím u zapří
sahnout, že nic nezradím; ale tento jest m ů j
opn avd0\ý vysvoboditel, & také jsem
jemu prsten, který až posavad nosí, dala, že do
(1n e do 1 oka čekat na ně) budu; & teď přišel, &

unum m. 13
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pravda musila na světlo; obávalaťjsemse
smrti, kterouž mi v oz ka brozil.“ — Na to král
lháře a podvodníka. kočího hned dal do vězení, a po
čtrnácti dnech byl odpraven. Potom pravil král
k vojákovi: „Můj milý s_vnu,proč pak jsi sobě
nepřišel pro odměnu za svůj skutek v tu chvíli, a
odkad jsi a jakou příhodou k nám v tuto chvíli se's
dostal?“ Voják odpověděl: „Já jsem šel s pro
pustným listem z vojny. a spíchal jsem svoje dobré
rodiče navštívit. neboť jsem jich neviděl, co jsem
odveden byl.“ — Král mu přivedl svou dceru, dal
jim otcovské požehnání. odvedl mladému králi pa
no vání, a tak spolu žili v lásce a ve svornosti.

Jednoho dne ráno mla dý k rál (vojákemjej
již více nazývat nebudemel pravil své paní: „Moje
nejmilejší manželko; měl jsem dnes sen; zdálo se
mi, že jsem viděl srnku, že takové snad ani není;
byla ?.elen é ba r v y, a běžela krajem lesa; ja za
ni —- a proto mám chuť dnes na honbu jít.“ -—
Mladá královna: „O já tobě nebráním;ale
vezmi sobě své lidi s sebou!“ -—Mladý král:
„Ú nikoliv; já půjdu se svými zvířaty a ve vojen
ských šatech“; a tak odešel.

Přijda do lesa spatřil, že vyskočila taková
srn k a. jakou ve snách viděl. I pustil se za ni, a
ona dělala divné skoky, tak že ji nijak po
stihnout nemohl. až jej zavedla daleko do lesa, a
tam se ztratila. On šel ?.p a t k y, a přišel k jednomu
dřevu. U toho dřeva b_vlohe ň u dělaný. On se
ohlížel, kde je ten, co ten oheň udělal, a neviděl
žádného. A hle, na tom stromě jedna stará
b a b a nařikala, že je jí zima. — On jí odpověděl:
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„Nenaříkej & pojď se o hříťff ——Baba: „Pane,
já se bojím těch tvých znr'ate .“ — Král: „Neboj
se jich, nic ti neudělajíl“ — Baba: „() ja se jich

pfiece bojím; ale kdybych věděla, že je p r o u tk e ms ah ' a že se nebudou divočiť, nebála bych se
jmťfgae-lsíodila mu prut a lezla dolů. — Král
každé jednou šlahl, _ona mu vzala prut z ruky,
šlahla jej, a hned-zkameněla ta zvířata i on.

Po čase přihodilo se, že mladší bratr jeho
šel touž cestou, a v témž lese dostal těž tři
zvířata jako nejstarší bratr. Sel také okolo hradu
královského, a královu a, poněvadž manžel její
již dlouho nepřicházel. vycházela teskliva — a právě
v tu chvíli blížil se mladší jeho bratr. Ona naproti
němu s rozpjatýma rukama, padla mu na krk a
zvolala: „Ale kde pakls byl, můj nejdražší manžele,
že tak dlouho nepřicházíš? Ty's jistě bloudill“ ——
V oj a k: „()h. arciťl“ — Král o v n a: „Tak již
pojď domů; více mi sám nepůjdešlv ——\'oj ák věděl,
že starší bratr šel dřív se zvířaty z vojny domů, a
proto sobě myslil: „Jistě můj bratr zde jest. Nechť
je to jak chce; dám pozor. abych prozrazen nebyl,
že on to není; musím málo mluvit.“ — A tak
se nechal vést od královny do hradu královského,
oblékl jiné šaty. a ty co měl schoval. To je nej
lepší, že při vyšších stavech má každý pro sebe svůj
vlastní pokoj pro spaní, a proto nadál se, že tak
lehce nepřijde k vyzrazení. Královna takto nevěděla,
že to není král sám.

Za některý (ras zdálo se mu, jak viděl
pěknou srnku v lese, a pravil královně, že
Důide. kdvbv ii dostal. Na to iemu odpověděla kr á—
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lo vna: „Můj nejmilejší manžele. nepůjdeš sám,
ahy's nikde ne z a š el; v těchto horách je nebez—
pečno; vezmi. sobě svůj lid s sebou.“ — Voják
pravil: „() nikoliv; já nepůjdu jako král, ale pujdu
jako \ ojak do lesa“ ; a šel. \zal si zvířata až
k lesu, a když přišel do lesa, vyskočila tady pře
krásná sr nka; ipustil se za ní, a ona \'ždy
liloub do lesa — až mu zmizela. On šel zpátky
a přišel k ohni, u něhož žádného nebylo. Ohližel
se, a hle, baba na dře\é naříkala, jak je jí
zima. — Qn \ozlal „Pojď dolů, a ohřej se!“ —
B alia: „() panáčka, =*)já se bojím těch tvych zví
řátek.“ —\ o j ák: „(), neboj se jich nic ti neudě
lají.“ —Baba: „C) já se jich přece jen bojim;
kdyby'sje šlahl, snad by okrotla,“ a hodila
prut dolů a slézala. Voják šlahl zvířata, ona mu
\zala prut 7 ruky, šlahla jej. a všickni hned zka
meneli — pán i Z\iř.ita. Nechme je tam!

K r á lo vn .\ čekala dlouho. on nepřicházel;
když jej dočekať nemohla, vycházela nespokojena, až
ednou se přihodilo že i t ře ti h r 3 tr byl z vojny
propuštěn, a též šel se zbrojí, & v témž lese dostal
tři zvířata, &přijda ke hradu královskému, již chtěl
“přejít— tu královna jej spatřila a zavolala. On
se zastavil. a myslil si, co by chtěla? ()na: „I kam
pak zase.*“ ——On šel Zpátky, a ona mu pravila:
„Již vidím, že jsi bloudil; ale pojd' a odpočiň
sobě.“ — Polnl bez prozrazeni krátký cas, a šetřil,

ídaliž iest tam jeho bratr ' Královna jej měla zara e

*) Panáček \“ tomto smyslu pořidkn na Moravě.
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Stalo se pak na třetí den. že měl sen zas o té
sr n ě. Rano pravil: ,.Já bych rád na honbu, neb
jsem měl sen.“ Královna: „Můj nejdražší. již mně
víc starostí nedělej., a na ten hon nechoď; již jsi
byl po dvakrát, a dobře se ti nevedlo.“ — V oj ák:
„() ja přece bych rád ještě jednou.“ ——Královna:
„'l'edy aspoň nechoď sám!“ — \'oj ák: „() já dnes
půjdu sám, a to ve vojenských šatech.“ _

Tak se přece vydal, a přijda do lesa spatřil
srnku překrásnou; onapřednímdivnéskoky
dělala; i pustil za ní zvířata, a sám též po
spíchal. Ale s i;na zavedla jej hluboko do lesa, a
ztratila se mu. Sel Zpátky a přišel též k tomu ohni.
U ohně žádný; ale uviděl šest kamenných zvířat a
dva člověky; i pomyslil sobě: „To jsou jistě moji
bratří! Co pak se to zde stalo?“ — A hle, ba ba.
začala naříkať. že je jí zima. V oj a k: „1 pojď se
obří “: ——Baba: „Já se bojím těch tvých zví
řátek.“ — On: „Neboj se jich. nic ti neudělají“ —
Baba: „Já bych se jich nebála, kdyby's ty je
šlahl tím prutem,aby okrotla,“ a hodilaprut
dolů. On ale 11ešlahl žádné zvíře; a když baba
slezla, ji šlahl a ona hned zkameněla. Obrátil
prut druhym koncem, a šlahl jeden kámen. Zvíře
přišlo k sobě; potom šlahl všecky kameny, a
obživli všickni.

Tu se bratří vítali. a vypravoval jeden druhému,
co se s nimi vedlo, jak jeden po druhém přišel do
královského bradu bratra nejstaršího. Tu počal nej
starší bratr vy ravovat, kterak a zač má přislíbenu
princesnu a kralovstvi za to, že vynašel konec díry
pod zemí; a tu jest pr sten od té princesny. Tu
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si ho, bratře. vezmi. ana mém místě budeš králem.
a žádný tebe nepozná. že ty to nejsi, ale budou
mysliť, že jsem to já. Jdi lmed zpátkem, a
u vúžeš se v království. A druhémupravil:
„A ty, bratře. půjdeš do toho království. v kterém
jsem já černou princesnu vysvobodil,když
jsem našel konec díry v zemi.“ A tak mu všecko
obšírně vypověděl, aby byl jíst a se ne'/„mýlil, že to
on není, ale aby princesna za to měla, že to jistotně
ten jest.. kterýž ji vysvobodil, a dal mu prsten od ní
rka: „Jdi s Pánem Bohem, a já také půjdu k své
paní královně. neb vím. že mne očekává.“

Tak se rozešli všickni; nejstarší zůstal na
svém zaslouženem hradě. Když přišel z lesa, paní
královna jej přívětivě uvítala, & pravila: „Můj nej
milejší pane. co jsem strachu pocítila, aby se tobě
nic zlého nepřihodilo; ale prosím tě, již ty šaty vo—

jenské jednou odlož, a více jich na sebe% ana. ten hon již více sám nechoďf — Král 0 po ěl:
„Inu, moje nejdražší, učiním to tak.“ A tak dlouhá.
léta Spolu živi byli v lásce a svornosti. a král byl
po všechen čas mírným panovníkem až do své smrti.,

(JarolímKerkaJ/

26. 0 dceři kupcovč.

V jistém městě byl kupec velmi bohatý; ale
že žádných dítek neměli, proto jich všecko bohatství
nic netěšilo. Modlili se vždycky Pánu Bohu, aby je
dítkem obdaříti ráčil, a jestliže by obdařeni byli, že
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na poděkování Pánu Bohu do Říma na pouť půjdou.
Když neustále. prosili, obdařil je Pán Bůh syn áč

k e m; a když sy n á č e k malicko poodrůs%l, narodila se jim doeruška; i měli z o o ra ost ne—
malou, že pěkný párek mají; ale na slib Pánu Bohu
učiněný zapomněli. Dítky vedli ke všemu dobrému
& ke všem ctnostem, už jedenkrát, když již syn
dvacetiletý byl, zpomnělisobě. že učinili slib.
I pravil kupec: „Milá munželko, jak jsme my lidé
přece jen slabí; v ouzkosti a v potřebě umíme prosiť
u slibovat Pánu Bohu. ale když nám dá, má pro
sime: tu na. všecko zapomínáme. Kdyby byl Bůh
jako my lidé neshovívavý u v b rzku rozhněvaný,
bylo by po nás veta. Víš—lipak. milá manželko, co
jsme Pánu Bohu slíbili. obdaří-li nás Pán Bůh dí
tětem?“ — Kupcová na to odpověděla: „Máš
dobře! Tedy ueodkládejme! \'(il právě můžeme oba
jít; dítky jsou dospěly, mají rozum, ony doma. všecko
spořádají. — Kupec: Ak já chci mít syna
s sebou, onť jest prvorozený. & dcer a to doma
i ve skladě všecko spraví.“ — Matka na to pra
vila: „A já mám úmysl d oe ru s sebou vzít; bude
nám příhódnějšíf — I nemohli se nikterak shodnout
o to, které dítě vzít s sebou. a které doma nechat.
Na to kupec řekl: .,Zehrejte si v karty, a
který vyhraje po třikrát. ten půjde s námi.“ Ihned
vzali k a rty, & hráli. Syn vyhrál po třikrát. —
Na to (1cera pravila: „Pantátm on lépe zná hrát,.
proto mne, obehrál; ale hoďme si kostky!“ —
I vzali kostky, & házeli. Syn zas vyhrál po
třikrát; a tak zůstalo na tom, že dcera doma zů—
stane, a chystali se na cestu.
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Utec zavolal dceru a povídal jí: „Milá dcero.
ty tedy zůstaneš doma; věz jak se máš řídit. Ráno
o šesté hodině otevřeš skladiště. večír o šesté hodině
ho zavřeš. Celádce neubližuj hladem. nenechej ji za—
háleť. & tomu důstojníkovi (měli jednoho pensístu
na bytě) dávej jeho patřící jídla, slušně postel kaž
dého rána & večera přestlať nezapomínej, a patřící
nápoj mu obstarej. Ostatně chovej se dobře. tak jak
bychom byli doma.“ -—Potom zavolal toho důstoj
níka. a prosil jej. aby byl strážcem jejich dcery. a
odešli.

Již byli čtyry d ny pryč: dcera když po ve
čeři nesla víno důstojníkovi, on s ní lichotně roz
právěl &žertoval. ona ale jej odbývala žertem. Když
vypil, poručil. aby mu ještě jednu řinesla. Ona při
nesla, on pak s ní počal zacházeg jináč. Ona ale
oštrými slovy jej odrazila. Onchtělužívať
násilí. Ona vidouc že žertu není., tu láhev s vínem
do tváří mu vrazila a utekla. a dvéře za sebou
zanikla.

Důstojník rozhněvaný, když se zpamatoval, psal
psaní za rodič i. a obelhal je tuze. Jak ale
otec to psaní obdržel, rozhněval se, že hned toho
syna. poslal nazpátek, aby ji do lesa zavedl. zabil, a
oči a jazyk na důkaz mu přinesl.

Syn plný hoře šel, a přijda do města nešel
domů ale šel na hospodu, a koupil si škra
b o šk 11na oblicej, a v e č ír šel. Zazvonil sestra
otevřela okno, a ptala se. kdo to, a co chce? —
„Já študent!“ — „I co tudy študenti taky mají
něco ke kupování? Oni v noc áť, a n e
m ů ž
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hodině bude skladiště otevřeně mů ž o u koupit,
co chtějí.“ — Sel zpátky a převlékl se do jiných
šatů, a zas šel zvonit. ()na otevřela okno: „Kdo .to
a co chce?“ — „Rád bych s vámi rozpravěll“ -—
„V noci má být všecko na pokoji. a já taky chci
mít pokoj. Může přijít ráno, o Šesté hodině může se
mnou v skladišti rozprávěť nebo koupit. co bude
chtít.“ Zavřela okno, a on odešel, rozmýšleje, 7m
činit? To jistě pravda není. co důstojník psal. Sol
ještě jednou a zazvoniL ()na otevřela: „Kdo to “.“ ——
„Já důstojník, otevřte. já l)_\'Cll rád s vámi této
chvíle rozprávěl.“ — „I co to nového? V noci má
být pokoj, a ráno může přijít, a co bude chtít o šesté
hodině může rozprávěť aneb kupovat." Zavřela okno.
On ale zase zvonil. & ona vzala vody a polila jej.
On mokrý utíkal zrovna na hospodu, a šel spat. \

Ráno vstana šel zrovna do domu svého otom;
ale sestra, jak jej spatřila, dala se do křiku:
„I vítám tě. můj milý bratříčka! Kde pak ses tudy
vzal. že se's tak brzy vrátil?“ ——„() mila sestro.
já jdu pro tebe, aby's tý taký šla na pout. Rodiči
se na to rozmyslili, abychom oba tam byli.“ ——
„I toťjsem tuze ráda. že mne r od i či taký s sebou
vezmou.“ Hned všecko uspořádali a na cestu se
vydah.

Když přišli do jednoho velikého lesa daleko od
kraje, zůstal bratr stát a pravil: „Milá sestro!
Jak pak ty se's chovala po ten čas, co jsme odešli?
\'odila's za sebou chasu: študenty a důstojníky; a
s nimi se's nepoctivé bavila? — S e stra zaražena
odpověděla: „Bratře, co pak to pravíš? Vždyť já
toho nejmenšího takového ani nepomyslila! Ano,
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včera večir se tam ozývalí. ale já nevím, kdo to byl.
až jsem ze zlosti nevěděla, co si počít, a pollla jsem
jednoho. Ale já za to n e ' ' —Bratr řekl:
.,Tu jest psaní. co otec ostal od trs—tojníka.a ten
to vysvětlil.“ — S e st ra: ..U Bože na nebesíclu to
je mstal“ A pak mu vypravovala. jak se musila
'udatně branit. Bratra pol i l _vsl zy, a on pravil:
„Mila sest-ro. ja ti věřím. poněvadž přesvědčen jsem.
Chtěljsemwwty: včeravečeršeljsemtřikrát
k tobě. a po čtvrté jsi mne polila.“ — „Ale bratře
opravdu ty's to byl? To bych tě byla raději zavo
lala; ale když jsem to nevěděla.“ — .,Inu. mila
sestro. vím. že jsi nevinna: ale otec mi přikázal.
abych tě z trestu bez milosti zabil. a jazyk a oči
jemu na důkaz přinesl: jináč abych mu na oči
nechodil, pakli mi život můj milý,“ — .,Ale pro
Boha. bratře. co pak hy's to před sebe vzal. aby's
se v nevinné krvi máchal?“ — „Milá sestro. ne—
m u ž u jináč a nesmím“ — políbil ji, vzal bambitku.
„a mířil k srdci — spustil, a hle. selhalo. On
podsypal podruhé,pálil. a opětselhalo.
Un podsyp al po třetí. a zase jen z pánvy prach
se chytil. -- Vytáhl ko r d a vrazil jí k srdci: ale
kord se mu ohnul. Tu pravil: „Vidim patrný zázrak,
nevinnost trpí nasilíl“ — V tom běžela
tam tudy d i v o k a s v in ě: on spustil po ní a zabil
ji. — Sestra pravila: „Můj milý bratře. vezmi
jazvk a oči 7. této svine. & mne prapust; já. půjdu
daleko do světa. aby mne rodiči do smrti ne
spatřili“

Bratr vzal jazyk a oči ze svině, ašel za rodiči.
Ona šla lesem pořád dál; když přicházel večer, a
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ona z lesa nevycházela, plakala a modlila se: „Bože
můj, tedy jsem smrti ušla; ale nevím. nebude-li hrob
pro mne v některé zvěři.“ Tu se ohlédne, a spatří
d o u p n ě *) dřevo. I pomyslila sohě : „Snad v tomto
dřevě bude lépe než na zemi.“ a protáhla se do toho
dřeva. a byla tam do rána.

Ráno chtěla v 16% ven, ale nemohla, a tak mu
sila v tom dřevě zustat až n a d ál ejši pomoc.

1 přihodilo se. že k r al toho města jel na hon

se svým komonstvem, & měl chrta. Ten d (_)íkwd'honil, honili; a jak začal stranif. znamenali ne těstí.
Honili; ale chr t. jak přišel k tomu dřevu. odběhl
na stranu, a již honit nechtěl. Kral vida že chr t
honit nechce. Pravil: ,N o ch m e v š eh 0, aby se
nam nějaké neštěstí nepřihodilo.“ I vrátili se domů.

Když se na stůl jídla stavěla. chrt přišel do
kuchyně, popadl misu naplněnou jídlem a utíkal
k lesu, zrovna k tomu dřevu. Tam vysypal jídlo, a
s mísou zpátky běžel. — Druhého dne zas tak udělal,
a třetího dne zas. Tu poručil k r a ]. aby ch rt a
hlídali, kam to jídlo nosí. l stala stráž. a chrt okolo
stráže tentam. Druhého dne byla stráž postavena
dál, ale zas ničeho ueuhlídala. Na třetí den hlídka
až u samého lesa stala. ale chrt se jim přece
ztratil. V tom ale spatřili jej s p r a ?.dno u mísou
utíkat; i nechali ho a hledali, až přišli k tomu
dřevu do 11p n ě mu, ve kterěmž uviděli osobu žen
skou. Nevěděli, co činit. ] zůstalo tam několik mužů,
a ostatní šli to králi oznámit.
___—.— -—_—_

*) Doupný, doupnatý : dutý strom.
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Král sedua do vozu jel k lesu, a zrovna jei
vedli k tomu dřew, kde spatřil pan nu krásnou.
On se ji tazal íkaz „Kdo jsi ty, a proč v tom dřevě
vězíš a nejdeš ven.* Jsi-li pak ty duch do bry.
nebo toliko ženské tělo na sebe vzal duch zl ý?“ —
Na to pa n na. odpověděla: „Pane, nem čj te mne
za zlého ducha! Jakým spůsohem jsem se do toho
dřeva dostala? Snad z moci Božské; neb do něho
lehce jsem vlezla, ale z něho nemůžu.“ — Tedy
odštipli něco dřeva, a ona lehce vyšla ven.

Král hyl ještě svobodný, a. když spatřil krásu
její, ptal se ji: „Odkad isi a z jakého rodu,a
jakým spůsobem jsi do těchto lesů přišla.*“ — Ona
odpověděla: „Pane, jsem jednoho kupce dcera; než
bych svou čest ztratila, raději do světa a do da
lekých krajin jsem se odebrala. Ale rod svůj vy
zradiť nesmim. neboť bych musila zpatky, kdybych
byla vyzrazena.“ — Kral ji vzal do vozu. odvezl
ji do svého hradu královského. & vzal ji sobě za
manželku.

Ale staré královně se ta věc nelíbila, že
byla jen kupcova dcera, a že v lese nalezena by.la
Pobyli spolu nějaký čas, a pak stalo se, že král
měl vojnu, a musil od své manželky odejít. Rozloucil
se s ní a odjel.

V tom čase manželce přišel čas její, a měla
sy nat ka Ale stará kralovna nastrojila
místo dítěte chrta za pomocib aby, a pravila:
„Královna mladá má chrtal“ — Dítě však odnesly,
a dali je zahradníci na vychování. Stará královna
poslala psaní králi, co mají dělat. že se jim místo



— 20:3 ——

dítěte narodil chrt. Kral odepsal: ,N e eh € je 0 0
chce; i chrta při svém dvoře potřebují.“

Po čase přijel k ral, pobyl některý čas doma,
a zase musil odjet. Manželce zase přišel čas; a stará
královna, poněvadž jí nenáviděla, nevěděla, jakby
mladou královnu u manžela očernila. ] podstrčila
zas chrta, chlapečka narozenéhoodstranila,
a pravila: „To je pěkná věc; mlada královna byla
chrtem nalezena, a chrty rodí; to já musím
králi psát.“ A hned psala. Když pak psaní odeslala,
napsala ještě jiné psaní jako odpověď od krále; neb
s o b ě do mý š le l a: „On ji má. ve vážnosti, a ode
píše jako prvé, aby nechaly, až přijde.“ ()na na—
psala j in a č, jak sama chtěla, oblěkla vojenské šaty,
a šla čekať. kde býval posel. co od krále psaní při
našel.

Když posel přišel do hospody, stará královna
jako voják se s ním s k a m a r a d i l a. dala dobrého
vína nalíť, a „Bratře í '“ — Posel: „Ja nesmím;
já jenom co bych sem; dnes nesmímzde no
covat,neb nesu psaní rychlé.“ — Na to stará
odpověděla: „Ja také půjdu dale; půjdeme spolu;
bude nás veselej; jen bratře pí, a na i se,
abychom mohli hodně běžet.“ — Posel se naš-llaž
usnul. Ona vidouc, že spí. mlemkla tobolku,
vzala z něho psaní. dala tam jiné. zamkla zas to—
bolku. a odešla.

Ráno přišel posel na hrad královský, a odevzdal
psaní. Stará královna jde s psaním do pokoje k mladé
královně, rozpečetila a řtla takto: „Poněvadž moje
paní již po druhé chrta porodila, proto já. přísně
příkazuji, aby, jak toto psaní obdržíte. bez milosti
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pani i s tim cln-tem na hranici spálena byla, abych,
když domů přijedu, toho neviděl.“ Potom stará krá
lovna pravila: „Inu, když jináč není a tak být
musí“ — a hned zavolala dva služebníky, dala za
přáhnout, královnu do vozu posadit, & rozkázala:
„Zavezte ji tam. kde nalezena byla; a u toho lesa
ji spalte“

\'ezli ji. Ale jeden ze služebniků pravil k dru
hému: „Bratře. já se toho bojim; já to nejsem do—
statečný dělať; chceš—li to vzít před sebe sám, já.
odejdu. ' ——Na to ten druhý: „Ty jsi baba: co jest
ponučeno \ ykonať se musí; &vezl mladou královnu
k lesu. — Právě jeli přes \odn; a mladá královna
vidouc sebe nešťastnu. \yskočila 2 mm do vody,a
tak šťastné skočila, že se ji nic žle'ho nestalo,
a k lesu utíkala.

Ale nebylo nic platno; tam již dva čekali na
stráži, chytli ji oheň ro 2dělávali & velikou
hranici udělali. ()na klekla na kolena, & Boha žá
dala za pomoc svatou; pak se obrátic pravila: „Ale
moji milí lidé, ustrňte se nade mnou, neb jsem vám
v ničem neubližila, a nečinte mi toho; vždyť by vám
krev má. pomstu od Boha přinesla; propusťte mne.
a já půjdu tam, kde se o mně žádný nedozví.“ —
Na její prosbu, a poněvadž ji \'šickni milovali, pro
pustili ji. a ona odešla lesem pryč.

Jdouc po silnici potkala vojáka, poznala. že
od pluku králova utekl. a řekla mu: „Vám nebez
pečno jest tak jak jste; ale oblečte moje šaty, a já
obleku vaše. a tak svobodně budete moci jíti.“ —
Voják to rád učinil. a šli spolu do nejbližšího
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stavení. Ona mu napsala list prOpuštčni, & sobě
taky; a tak se rozešli.

Ona. šla jako vyslo ((ž ený \'oják do jednoho
města, a tam sobě najala hospodu.

Král příjde. z vojny (lomů, ptal se, jak jeho
manželka zdrá\a jest. Stará králoma odpovedela:
„Ale Pane, dyť jste jí dal upálit? — Kr .il:
„() nikoliv; já jsem \ám psal: Jen to nechte. n(ohf
je co (hee, až se navrátim. — Stará králoma:
„() pane, (lyf to psani posud mám. které jste po
8131.“ all: ..I to já ch(i vidět!" — ()na mu
je podala; on ho přečti &pimil: „Podpis můj. p((et
má., ale ruka má to nepsala. Co jste činili? —
Matka královna: „Dali jsme ji podle poručení spálit.“
—- Král: „A kdo při její smrti byl?“ — Hned
byli předvoláni, & král se jich přísné tázal, zdaž je
tomu tak) ()ni pravili, že jest. K r ál: „Jak jste to
mohli učiniť — ne.\innou na smif píi\('—sť \'y ty—
rani!“ — Na to jedni prmil: „() mil\ pam. \e mne
srdce tlouklo ouzkosti, & nemohl jsem toho učiniť!“
— Kral „() tak mi jen prmdu povéz.'" „() milj
pane; m) jsme ji na j(ii prosbu prOpustili. ——
Král: „Tedj ještě mám naději. že S\ou milmanou
choť spatřim; ale \“íte-li, \ kterou stranu $( obrá—
tila?“ „() to m) \ědéť nuuůžeme: ale pr.'(\(' \ tom
místě od nás odešla, kde nalezena b_\la.

Král hned rozeslal po celé zemi prohlášku,
i do cizích krajin, kdeby se taková osoba vyhlodaf
mohla. Ale nadarmo. P 051 " '_\'jel sám a hledal.
ale taky nic nalezt nemoh-['Jžílilť až přijel na jednu
hospodu, kde ona hospodskou byla. Tam bylo lidu
velmi mnoho; neb co ona byla na té hospode, po
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něvadž k lidem velmi ochotna byla, lidé se za ní
táhlijako veely do oulu; isámkrál sobetam
liboval & pomyslil si: „klí?e—“schází velmi mnoho
lidí zde se m ů ž u i o své milé manželce dozvědět. “
llospodský, prevlečená královna, poznala kiále. ale
od krále poznána nebyla; přece však král, když na
hospodského patřil. mys lil u sebe, že jest tuze.
k jeho paní podobný. Hospodský tázal .se krále:
.,Milostivý králi. smím-lí se ptát, co jest za příčinu
vašeho příjezdu k nám?“ — Král: „Pojďte se
mnou stranou, a já vám vypravím všecko.“ a vy
pravoval. H 0 s p o d s k ý ho pozorně vyslechl & po
rozumél, jaké hoře o svou paní má & pravil: „Milo—
stivý králi, já jsem had a (=.& umím tak mnoho. že
po dvou hodinách budete vědět. co věděť chcete.
Ale včil musím odejít k té práci.“ — Král: „Nu
tak tedy. můj anjele, přičiňte se; bez odměny to ne—
bude.“

H ospo (]ský odešel, po d vou hodinách při—
šel zase a pravil: „Milý pane, ona jest nevinná, a
pro svou nexinnosť musila ?. domu otcovského, chci
ji sem přivést; ale nemů zu umění své vyvést, až
sempříjdenejprvjejí otec. bi atr, a. ten dů
stoj n i k. co je u otce jejího bytem, potom va š e
paní matka. královna. a bába, co připo—
rodu byla: vozka. kterýž ji na smrt vezl, a ti
dva. (o ji meli upáliti.

Kr al spěšné pro všecky poslal. Když se sešli,
dal hospodský přinéstčisté vody &stří
br nou mísu. a veliké zrcadlo, a udělal
záclonu. tak aby na něj nehrubě viděli, on ale na
ně dobře. &pravil: „\'y, pane dů stojníku. vám
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byla tohoto otce dteia dána pod opatumání když
do Říma odcházeli; zdaž ona přestoupila přikazaní,
a nechovala se tak jak jí poručeno"W Ale \y,
pln chlípných žádosti myslil jste nejpiv žertem, a
když \ás odbyla, násilím se ji zmocditi; ale ani to
se vám nepodařilo; ona si nevědom pomoci vrazila
vám do obličeje láhev s vínem. a utekla. Vy ale
poslal jste k ř i v ě p s a n i, že se špatně chová. Otec
rozhněvaný poručil dceru zavraždit; syn ale nebyl
tak zpozdilý, aby to bez vyšetřeni učinil. a přesvědčiv
se o její nevinnosti nechtěl ji usmrtit. Posléz ale
pravil: ,.Co mám činiť, otcovu vůli musim vyplniť!“
Vyvedl ji do lesa., třikrát střelil ji k srdci, ale vždy
mu selhalo; potom vytáhl kord. vrazil jí ho
k srdci, ale kord se olmul. Tu zvolal: „Nevinnosť
trpí, & zázrak Boží se děje? ] nahodila se k tomu
divoká svině, on spustil, a svini zabil. vzal ?. ní oči
a jazyk, a sestru propustil. Ona odešla, aby rodičům
nikdy na oči nepřišla. až se dostala k vám, slavný
králi. Vy jste ji sobě oblíbil a za manželku vzal; a
když jste odjel do vojny, ona se položila a zname
nala, že se narodilo dítko. ale oni jí podstrčili
Chl tě. Co měla dělat. když to bvla paní královnu
stala s babou? Kde pak jste dali to dítko? Já to dobře
vím; mně to žádný nezapřel“ Stará kiálovna: .,'(')je
chlapeček u zahradniče !“ — H 0 s p o d s k ý: „A ten
druhý taky nebyl ch rt; kde je?“ — „Taky 11za
hradnice!“ — „A ty vozko, co's ji vezl na smrť.
pověz, jak nucena byla do vody skočit, ale pomocí
anjelskou nic se ji nestalo.“ — \'ozka doznal
pravdu. „Potom utíkala k lesu, a tito dva očekávali,
aby ji upálili, ale na její prosbu propustili ji,“ _
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()tec kupec se dal do pláče, a litoval přenahlení
svého. Ho s p o ds ký pravil: „A v (:il pane a
králi. ona sama přijde. Po tech slovích hospodský
odešel, převlékl se do ženských šatů, a paní krá—
lovna vstoupila mezi ně.. — K1“a ], jak ji spatřil,
padl jí na klk a iadostí nevěděl, jak se hospod
skému napřed se svou paní podékmati má a zvolal:
„() již jest dobře! Já, já, já jsem šťasten nalezlť
jsem svou nejdiažší choť a své dítky mimo naději;
a. její ctnosť a.nevinnosť na jevo přišla!“ —- Otec.
kupec \ida svou dceru kl (\ ] ovnou padl na ko
lena a pl OSll za odpuštění.

Král plavil: „() vy dobiý otče, ačkoliv jest
vase dceia toliko kupcova doma a já král, její
ctnosti ji ozdohuji a pioto vas žádám za otcovské
požehnání !“ ——Otec s pláčem pohnutlivým po
žehnal králi a dceři královně a král mluvil dále:
„V č il ale jest cas, abychom odešli. Zavolejte
hospod sk é ho, ať se mu podékuji a odloužímf
Ale žádného tam nebylo, aby mohl hospodského
zavolat; a tu řekla královna: „Ja jej tedy za
\'olám“: a šla. převlékla se. a vzala mužské šaty, a
přišel h o spo d s k ý. K r ál zůstal jako na omylu
řka: „Jedno podobenství: a hospodskému
děkoval. H 0 s p o (l s k _\'mlče obrátil se, ale k r ál
řekl: „Hm, hm, toto eo's nového — nevím“ — a
zas mlčel. llospodský odešel,a král se ptal:
..Kdeje má panif“ — Hospodský zvolal: „Zde
jest, * a přišel, a teprv poznal kral, že ten hospodský
jeho pani jest.

Chystali se k odjezdu, ale kr ál 'ešté mluvil:
„Než odjedem, musíme každému podle zasluhy udělit.
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Důstojníka dal zavřiťa babu také. Potom
pravil: „Ale matka má. ta nejviv zasloužila“ — a
mladá královna vskočila mu do řeči a pravila: „Po—
něvadž nejvíc zasloužila, tedy jí všecko odpouštime.“
Král svolil. a poslal ji na výslužbu do osamělého
zámku.

Odjeli, a král si hned poslal pro své děti. Jak
mile zahradnice oba chlapečky přivedla. ó jak se
radovali rodiče. jak libali dítky své! Od té chvíle
byli v svornosti a pokoji živi. a král řídil své krá
lovství, a byl milovníkem lidu svého po (] mírný m
]) la t em až do smrti. fJaroh'm Kafka.)

27. Kupcův syn.

Byl jeden k u pec & měl syna. Dal ho vše
d o b ř e š t 11d o v a t. aby všemu rozuměl. Jedenkrát
vzal ho otec s sebou do cizích krajin pro zboží ku—
pecké. Když jeli 2 p ú t k e m, strhla se b o u ř k a
na. moři, a o všecko přišli. jen oni zachovali život
svůj. Když se navrátili domů. otec. proto že se po—
lekal, upadl do veliké nemoci. Ještě sebrali kde
jakou mohovitosť, a také sobe vypůjčili. a syn musil
jiť sám nakoupit zboži. Ale zas měl na zpáteční
cestě škodu; všechno přišlo do moře. a bouřka ho
zahnala tak daleko do cizích krajin. že on sám ne
věděl, kde je.

Připlavil se k jednomu ostrovu. vyšel na
břeh, & chodil, kdyby mohl najiť lidi a dovědět se,
kde je? Ale žádného z lidí tam najíť nemohl. Již

H"
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chodil dva dny, neměl co jísť, a d ostul hlad.
Na třetí den přišel do jednoho zámku; ten byl ška
redý a spustlý, tak že se zdálo, jako by tam od
dávných let žádný nepřehýval. Ten dům byl strašlivý ——
ale poněvadž měl h lud, přece tam dorazil. Přijda
na dvůr, hleděl, jestli by tam neuviděl nějakou če
ládku, aby se dověděl, jaké jest tam panstvo, &
jakou by mu dal patřičnou česť. Ale nenašel tam
žádného nikde; přece však se- osmělil a šel na
v rch.*) Když na síň vrchní přišel, bylo tam
moc dveří. U hlavních dveří, kde se šlo do sálu.
byla veliká dvě zvířata, která on ani jmenovat ne
uměl, uvázána nu řetězích; & ta zvířata byla živa..
Ale jak strašliva se zdála, přece žádnou zuřivost
proti němu neokazovala — tak byla krotka; ba
zdálo se. jako by ho ráda viděla, a jevila m u
takovou lichotivosť, že se jich patrně ne
potřeboval bát. Šel mezi ně do dveří, zkusil otevřít.
a dvěře byly o d e m č e 11y. Přišel do velikého sálu.

grocházel se v něm, a uviděl tam několik světnic.el dál. Ale všecko bylo tak hrozně smutné, nic tam
nebylo veselé. Hledal, kde by mohl nějakou potravu
najít. Tak se tam zabavoval sem tam. a když nic
nenašel, vrátil se.

Přijda 2 p átk em do toho sálu, již tam měl
přichystané teplé jídlo. Hned se k němu posadil a
jedl. Chutnalo mu velice. Když pojedl, přemýšlel
u sebe. koho tu uvidí, že tam musejí být lidé.
že se tam vaří. V té své myšlénce slyšel velice
hrozný hřmot; otvíraly se dveře. a on s podivem'm

*) Na vrch : na horu, do hořejšího patra hradu.
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se díval, koho uvidi, a tu medvěd proti němu šel.
On se lekl a zdvihl se, aby utíkal., ale ten medvěd
mu dal znamení, aby stál. Zůstal stát. a m e d v ěd
še posadil vedle něho ke stolu, a tak radostně ho
vítal, že se osmělil a do toho zámku přišel. Byla.
to zaklená princesna, a ta mu povídala,
chce-li býť šťasten. a chce—liji vysvobodit, že tam
musí zůstať po tři dny a po tři noci:.a co ho tam
bude zlého potkávať, že musí trpělivě snášeť. a
nesmí nic mluvit a nic odpovídať žádnému; kdyby
se kdo chce a co ch ce ptal, proč tam přišel &
'eo tam vyhledává. — že nic nesmí mluvit. Na to mu
ještě medvěd pověděl, že se mu zase druhého
dne okáže, ale již bude jinač v_vpadať,jestli to pře
trpí. Potom medvěd odešel. kupcův syn zůstal
sám, a procházel celý zámek.

Přišel do jedné světnice. kde bylo 111o c kn ih.
On si je četl a poznal, že to musí být nějaké ve
liké království. Tak se zabavoval, až přišla noc.

Na večer našel zas svou večeři přichystanou,
pojedl, spatřil postel. lehl si a spal. () dvanácté ho
dině v noci se vzbudil; a tu slyšel přehrozný křik
a. takové bouřeni v celém domě. že ho hrůza p od
jímala. Najedenkrát otvíraly se dveře. a strašlivých
mužů nahmula se plná světnice. 'l'i šli hned k němu
k posteli. a ptali se ho, co tam pohledává? — Když
neodpovídal, stáhli ho dolů 3 postele. a divně ho
strašili všelijakým výkřikem; a podivně počínali sobě,
tak že on v tom strachu každou chvíli již myslil od—
povědíť, aby se jich zbavil; ale přece se zdržel.
Zatím odbila jedna hodina po půlnoci. a všechno se
ztratilo; 011pak zas usnul.
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Ráno když se probudil, bylo již všecko v tom
dome veselejší. Zas našel snídaní, posnidal. a. vyšel
si ven, kde spatřil zah'ádku s kvítím, &.v té se
pro svou radost zdržoval celý den.

V poledne šel k obědu, měl znš přichystaný
stůl. Když obědval. m e (1v e d přišel, a. tvář již byla
včlov eč í. Zaklená princesnu mu děkovala tuze, že
to přestál. &prosila ho, aby jen na druhou noc byl
ještě opatrnější. že bude mit ještě větší souženi.
Také mu již povídala. jaké je to veliké království.
a on že bude toho všeho pánem. Potom med ved
od něho odešel, a on šel do té zahrádky. kde již
také ptáci pěkně.. zpívali. Tam se po ten celý
půlden ?.a b a v o v a l až do večera.

Na večer odebral se zase do těch světnic,*)
kde již dobrá večeře bylo pro něj přichystána. Po
večeři lehl si & spal.

Jak bila dvanáctá hodina. probudil se, & zas
křik ještě hroznější z a s l _vš el. ()tevřely se dveře.
& strašlivé podoby divojakých zvířat se přihnaly.
Ty ho kousnly, tak že se mu zdálo, že již mu odevšad
krev teče. Ta zvířata ho pokoušela. aby jen křičel.
On to ale zas všecko přestál. & když odbila jedna
hodinu, vše se ztratilo.

Ráno když se probudil. již se viděl v krásné
posteli. Podíval se oknem —již stálo venku město.
&chodili vněm lidé. Tak mu bylo hned zas vese
leji. ()blěkl se, posnídal. a šel ven. Lidé chodili, ale
žádný k němu nemluvil. Nemohu se od nich zdo

*) Světnice v tom okoli stále: sekuiee.
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věděť, co by to bylo, procházel se tam až do
poledne.

V poledne přišel do světnice, našel tam oběd,
sedl si, & zas v tu chvíli něco tiše přišlo k němu.
Přišlaprincesna již celá v ženské po
stavě hezkz', jenom ještě ruce člověčí neměla.
Hned mu děkovala za jeho tl'pČ'llVOSf,ale také před
pověděla třetí noc ještě strašlivější. a pravila
mu, jestli se v té noci přeřekne, že bude on
iona. nešťastna. On slíbil, když tolik přetrpěl, že to
s pomocí Boží také přetrpí. ()na odešla., a on se
musel potulovať až do večera samoten.

Na večer našel svou večeři. pojedl a šel spat.
Sotva bila dvanáctá hodina. probudil se. Dvěře na
něj se otevřely, a přilirnuli se k němu muži ve
spůsobě ďáblů, & takový strach na něho pouštěli.
a nutili ho k odpovědi, co tam poliledává a proč
tam je? Stáhli ho s postele dolů. tahali ho, trliali ho.
strašili ho, ale on se držel a nemluvil nic. ()dhila
jedna hodina, a vše se ztratilo; on pak usnul.

Ráno již k němu přišli je 11'o slo u ží (: i. a on
se viděl v překrásném paláci. Jakmile se ale dal
slyšet, že již nespí. přinesli mu šaty. a oblékli ho
jako krále. Šel k oknu a díval se ven. a tam již
stálo vojsko v parádě. Hned mu hrála m u ži k a.
přáli mu štěstí, a vítali ho jako svého krále a pána.
Pak přišla k raílov n a se svými dám &mi, a dě
kovala mu, že je všecky vysvobodil. A tak ten den
ztrávil v samé slávě a radosti.

Na večer mu k'rálo v na řekla. že dnes ještě
ji vidí, ale že se musí od něho ztratit na jeden rok;
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on zatím že může tam řídit to království. ale bey
ni. Jemu se zdálo. že by mu tam byla dlouhá chvíle
samotnému, a proto, dokud s ní ještě mluvil, vy
žádal sobě, aby mohl na nějaký čas taky odejít.
neboť si před sebe vzal, že navštíví své rodiče. Ona
mu dovolila, že to může být, že může vzíť vojsko
s sebou, sloužící a peníze, co bude cht '

Ještě několik dní p ozůstal tŠm, všecko si
prohlídl a uvedl do pořádku. Pak odešel.

Své rodiče našel ve veliké chudobě. Když přišel
domů stou velikou slávou jako k'al. rodiče se tomu
\'elice divili, jak on k takovému štěstí přišel? Vy—
ptavali se ho. aby jim pověděl. jak se to stalo; on
ale se. vymlouval. že to nemůže říci; a také mu ta
princeska zakázala. že jestliže to někomu řekne,
uděla sebe a jí nešťastnou.

Rodičům zas pomohl, aby mohli svůj obchod
dále provozovat, a pobyl u nich nějaký čas. Matku
to d y c k y mrzelo. že jim to nechce svěřit. &pořád
ho přemlouvala. aby jí to pověděl samotné. že ona
to žádnému nesvčři; a tím ho tiápila jeden celý
\ečeř. On si ra dš lehl a usnul, aby jí to nemnsil
)ovědíť. Ale ona ho ze spaní zhudila, a on r o z 0—

y jí to vypověděl a zas usnul.
Ráno, když se plobudil, všickni jeho sloužící již

byli tam ti. a \ojsko taky píyč. On ostal samoten,
a \ěděl že je zle. I začal nařikať, & domlouval
matce své. ploč ho tak velikého štěstí zbavila.) Bál
se v tom městě déle se zdržoyat, aby ho lidé za
nějakého pošetilce a čarodějníka neměli, & ploto
odešel.
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V

Sel zas ta dy m. kde by nejlépe troufal, aby
tam přišel do toho místa; umínil si ji zas hledať,
byť i život při tom z'tratil.

Po dlouhém toulání přišel zas na_to místo, ale
již se mu to zdálo býť všecko jiné a_ještě smutnější
než prve. Přišel zas do toho zámku. ale ta zvířata
ondy přívětivá již ho tam nechtěla připustiť do té
světnice. On se domníval, že ji tam někde v domě
najde třeba nějak strápenou, že se jí zeptá,
jak by ji zas mohl vysvobodiť? Ale nikde ji tam
najíť nemohl. ani se žádného dovolať. l'lakal & na
říkal. & litoval toho. co udělal. & tak s nářekem
musil odejíť.

Když se již z toho domu ubíral, vyšla za ním
j e dn a sta rá ž e n a. a ta mu tuze domlouvala,
proč se tak—zapomněl a té princesné tak zle udělal?
On se ale zradoval. když přece někoho živého tam
uviděl, u bral s ní radu. jak by ji mohl vysvo
bodit? Ona mu ale povídala. že tuze těžko. snad
že již ji nikdy neuvidí. A tak musil odejíť. Stará
žena mu dala na cestu zbraň. aby si mohl k své
potravě něco zastřelit. & hned se od něho ztratila.

On šel s tou zbrani, střih—ťale neuměl. Vyběhl
mu v cestu le v. (_)nnamíi'il, aby zkusil, jak bude
uměť střílet — ale. ten le ' se k němu obrátil &
pravil mu: ..)estřílej, já ti mužu být někdy dobrý;
po'ď si trhnouť ze mne několik chlupů. & schoxej

' 'dyž mne budes potu—hmat. vzpomen si na
. já ti budu nápomocen“ Un to udělal &

šel dále.
Zas mu vyběhl v cestu pes. On namířil, ale

pes mu řekl: „Nestřílej já ti můžu býti taky
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dobrý; ntrhni si že mne nekolik chlupů. a schovej si
jich' když mne budeš potřebovat vzpomeň si na mne.

a ti budu nápomocen“ On zas tak učinil &šel dále.
Jda dále viděl. že se nad ním vznáší orel

pták. Zas na něho mířil. a on mu povídal: „Xe
střílej; já ti _1_1_\_ů_.2_|.|_by"ťdoblý; ntrhni si že mne
pólo. a scho\ej sn ho; když mne budeš potřebmať
vzpomen si na mne. a já ti budu nápomocen. ()n
tak učinil a šel dále.

\'čil*) mě! ty tři věcí. a šel lesem. Přišel
kjednomn zámku. a ten byl ve velké pekné zahradě
postaven. a tam stal obr na stráži. Kupcův syn
zkusil, jak by mohl toho orla ptáka potřebovať;
vzal péro do ruky. a lmed byl ptákem o rle m
velikým. Lítal nad ton zahradou a vznášel se
okolo toho olna. \ té klajině nebylo žádných ptáků
vidět'. a tak on tam byl něco \zacného. l) br vida
ho \olal na plincesnu; ona \ tom domě byla za
sta \' e n a. ()n. jak slyšel tu princesnn jmenovať.
pomyslil si. není—li to ona ? ()na se podívala z okna
a on ji lmed poznal. Jak jí poznal. udělal se
ma ! _\"m p t a k e m. a \'letél k ní otevřeným oknem
Tam se udělal zas člo \' &kem. a pověděl jí, že ji
jde hledat. ()na měla radosť. že ji našel. neboť byla
jista. když .se k ní dostal. že ji taky vysvobodí. Obr
ale o tom nic nevěděl. že tam spoln rozmlouvají.
On se jí ptal, jakym spůsobem by ji mohl vysvo—
bodif, že chce všecko pro ni udělaf. ()na mu pra
vila: „Ten obr je tuze silný; toho žadný nepřemůže.
a jenom tak se dá se světa zhladif. \'edaleko odtud

*) \'C—il: ted. nyní.
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je skála, a v té skále je d1ak, a ten má sedm hlav;
kdo by chtěl toho obra zabiť, musil by neip1\
žabiť toho draka, z toho draka vylíhl by se zajíc
toho zajíce musil by chytnout a 1ozt1hnouť, a \ylt
těla.by zněho holubička; tu holubičku by
musil chytit &roztrhnouť, a vypadlo by z ní vajíčko.
a zarazilo by se sedm sáhů do zemí—; to by musel
vyhrabať, a tím vajíčkem toho obra udeřit. a tím .by
ho mohl zabit.“ Kupcův syn jí slíbil, že to \“krátkém
čase obstará. Ještě se na tom domluvili. že 1111
bude častěj lítat nad tou zahradou. ()na pak žádala
obra, aby jí udělal klec, že by toho ptáka ráda
měla v kleci, aby mela aspon nějakou radost na
světě. Obr hned dělal klec. a to jen proto. když
ho do té klece chytne, že jím udeří a zabije lm.

Kupcův syn šel, aby všecko obstaral; šel k te
skále, a tam nedaleko byla vystavena chaloupka.
V chaloupce býval člověk. který tomu drakovi musil
zaopatřif každodenní potravu. Ten člověk se mu divil,
že tam přišel do té krajiny. dal mu prut. a pravil:
„Kdo chce toho draka ?. té skály dostať \'en. mn.—sí
tím prutem do skály udeřit“ On šel. a udeřil tím'
prutem do skály. a drak hned \'yléžal. ()11se ale
udělal lvem, a dal se do něho. a t1ké \“ malé
chvíli l1o přemohl a rozt1hal.\\béhl ž ai i(. on 31
udělal p sem, chytil ho .a rozt1hl.\\letela 11o l n—
bička, on se udelal ptá kem, zas ji chytil a 107.
trhl, a vypadlo vajíčko. Zara/„ilo se do země
sedm sáhů hluboko. on se udělal pse m, \'yhrabal
vajíčko, udělal se zas p t áke m a odletěl.

Zatím obr měl již klec zhotovenou. on se
vznášel zas nad zahradou, vletěl do klece, a k lec
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zavřela se. ()br, jak to viděl, hned volal princesuu,
aby si ho šla chytnout že již je v kleci. Priu
ces na měla radost, neboť již věděla, že je s ni
dobře. Povídala Obl o v i, že ona ho nemůže chytit
že má slabé ruce, že by ho neudržela, aby šel on
a přivázal jí ho někam, co by ji nikdy neutekl. ()br
poslechl, šel ho vydělávat 7.klece. on zatím již měl
vajíčko nachystané, udělal se v tom okamžiku
(: l o v e k o m. mrštil mu vajíčkem do oči. zabil ho.
& priucesna byla zas vysvobozena.

Hned v tu chvíli oct e zas v té krajině.
kde bylo jejich kiálmstvn. vojsko stálo \ parádě, dě
lala se jim sl.'na.:1 on šťastně kralmal s kiálovnou
s\'.nu

28. Lidojed.

Byly tři sestry. Tu nejmladší z nich měly
dvě starší z & hloupou. a byly by se ji rády zba
vily. Sly tedy ke své kmotřence na radu, jakby se
"i zbavit mohly. Kmotřeuka jim povídala, aby ji za
vedly do hlubokého lesa, a tam ji nechaly. Aby ale
samy 7.p 5.t k 0 m uezahloudily, dala jim klubko niti &
řekla. tu nit ab\ uvá7aly doma u a klid ku. & pak
ab\ šl\. jakby klubko stačilo.

(dělaly, jak jim kmotšenka radila. Když přišly
na místo, pmídaly té h lo u pó, že si tu lehuou &
odpočinoii; & dámly p0201,až by ona začala dřimať
ze ! uto č ou. Ale jak se zd\ihaly, zd\ihla se ona

';adv. & šla. za nimi.
.!

Sly tedy podruhé ke kmotřeuce na ladu. Kmotra
jim dala hrachu, ten aby po cestě tlousily, kady
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půjdou, aby zase šťastně z lesa vyšly. ——Když už
hrachu neměly, zase si lehly, aby, až ta hloupá
usne, jí utekly. Jak mile začala dřímať, povstaly ——
ale povstala taky ona a šla za nimi. Ale jak se
ulekly, když viděly, že zatím ptáci všechen ten
hrách po zemi sezobali. Musely tam zůstať všecky
tři. Chodily dlouho sem tam po lese, ale z lesa vyjít
nemohly; proto se všecky tři měly rády. Ta pro
střední uašla doubek, a volala na ty druhé:
„Ú sestřičky, pojďte sem, já jsem našla doubek;
vezmem si kazda kousek? — \ej mladší ale po—
vídalaMun-ale vsadímesi ho,ažnam
vyroste, \ jlezem s1na něj a podíváme se, kdebychom
nějaký zámek nebo kostel uhlídaly.“ — Když jim \ )
rostl, ta prostře dní chtěla na něj vylezt,ale on
se s ní tuze ohýbal. Nejmladší řekla: „Polož
dolů, já. na něj \'ylezu.“ \'ylezla, a s tou ani nehnul
doubek. I uhlídala z a m e k. N ej st arší pravila:
„Polez dolů, já se podívám.“ Jak ale na něj lezla.
doubek se ohýbal, tak že nemohla vylezt. Nejmladší
pamatovala si, kde ten zámek leží; v tu stranu pořád
šly, až do toho zámku přišly.

ly po schodech na horu. ale nebyl tam žádný
krom jedné paní. Tu prosily. aby je tam nechala.
že každá z nich umí nejakou práci dělat; nejstarší
že umí dobře p s át; druhá že umí pěkně hl a v u
strojiť, a třetí že umí dobřechleha pec.t
Ale paní jim povídala: „Milé brašky, ja hvch
vás tady nechala, ale můj muž je lidojed; jak
přijde. hned vás roztrhá. Sestry \šak jí plosih.
aby je tam přec nechala. Paní je tam nechala a
ukryla je.
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Když muž domů přišel, říkal: „Čucli ej. ču
cbej čucbotina. smrdí tady člověčina;
koho tady máš?“ Pani musela mu povědiť,že
tam má tři ženské; ale prosila ho, aby je nechal,
že umí každá nějakou práci.

Ráno každá svou práci dělat začala; jedna prala.
druhá hlavu česala. a třetí chleba pekla. Ta když
měla pec rozpálenou. chtěla hrnec másla. On jí ho
dal. Dá prý ho do té peci. aby byl pěkný chléb.
Ale hned zas bylo mu toho másla líto, a ptal se po
něm. ()na mu řekla, že ho má v peci, aby si tam
pro ně vlezl. Jak mile do peci vlezl, ona ho tam
zavřela. a on shořel. Paní, které prostřední
sestra hlavu strojila. když uslyšela, že muž lido—
j ed shořel, a. že vysvobozena je z rukou ukrutníka
toho. samou radostí spadla s lavice a byla mrtva.
Sestry ji pochovaly. a zůstaly v tom zámku'samy.
Bylo tam m oc statku.

Starší dvě, jakmile na to zapomněly,co byly
zkusily. zas té n ej m 1ad ší zle dělaly. Samy v ne
děli se přistrojily a šly do kostela, a nejmladší sestře
namiclialy hrachu do popela, aby ho přebírala,
a než přijdou. aby ho přebrala.

Když ten hrách přebírala, našla v tom popelí
dva klíčky; jeden byl od pokoje, co do n e b 0 ne—
mohly, a druhý od konírny. V konírně stál bílý
koníček, & ten, když k němu vešla, jí pravil:
„Vejdi do toho pokoje, tam nalezneš drahé šaty a
zlaté střevíčky;oble kni se. sedni si na mne, jeď
do kostela. a řekni: ,Mhla*) přede mnou,

*l M b | a : mlha, mba.
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llp'nlaza mnou, aby mne žádnýnevidělř
'l'délala tak. Když přijela ke kostelu. neehala ko
níčka venku stát?, a ve šla do kostela. Když vešla,
všickni se po ní dívali, cohy to bylo za krasnou
princesnu? Byl tam taky jednoho krále princ,
kterému se velice zalíbila. a byl by rád věděl, odkud
a která by to byla princesna? I umínil si. že se bude
divať, kam půjde. — Jak knčz n oltáře řekl: „Amen,“
ona se hned z kostela uhírala. skočila na koníčka
a řekla: „Mhla přede mnou. mhla za
mnou, aby mne žádin ne\ idél.“ a jela
dom* ). Doma se hned ' a ohlekla
zase své špinavé šaty. Jejís . . y.
vadily se s ní a povídaly: „Mélas dnes být v ko—
stele, to hy's byla viděla. krásnou paní,“ a vyplavo
valy jí všecko, co ta paní na sobč mela; ale že prý
ji žádný neznal. odkud a cohy byla.

Když přišla druhá neděle. šly zas dve stal ší
sestry do kostela. a nejmladší namíchalymáku
s popelem, aby ho přehiala, než přijdou dom.
Přebíiala a plakala při piáei té těžké. I přiletěli
ptáci a dali se jí do plehírání. Ona vidouc to,
ohlekla se zase jak předešlou neděli, sedla na
koníčka, a jela do kostela. Když přišla do kostela,
zůstaly všecky paní dole, aby vyzvc'wlěly, kam z ko—
stela půjde? Ale ničeho se nedovčdély; onať zase
první vyšla z kostela, skočila na koníčka a řekla:
„Mhla přede mnou, mhla za mnou, aby mne
žádný neviděl,“ a zmizela. Když přijela d om,
udělala jak předešlounedčli a šla ke svém

*) Dum : (lOHll—l.
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Ptáci jí zatím všechen mák přebrali a odletěli.
Sestry přišly, a zas pořád jen o té krásné paní vy:“
pravovaly.

Třetí neděli stalo se zase jak v první a druhou.
Když vešla do kostela, princ nastrojil lepu na tom
místě, kde ona stávala; a když odcházela z kostela.
jeden střevíček se tak přilepnul, že ho nemohla od
trhnout; tedy ho sezula a nechala tam. Vyskočila
spěšné na koníčka a řekla: ..Mhla přede mnou,
mhla za mnou. aby mne žádný neviděl,“
a uháněla dom. Princ si ten střevíček vzal a pravil,
že si takovou hledat bude za manželku, kteréby se
ten střevíček hodil. Chodil daleko široko po všech
zámcích, a hledal nevěstu. kteréby se ten střevíček
hodil; ale nikde žádné nehodil se. Konečně přišel
i do toho zámku, kde ty tři sestry přebývaly. Dvě
starší hned ochotně střevíček si přiměřovaly; ne j
starší schvalně uřízla si kousek palce, jen aby se
jí hodil, ale přece nehodil se jí; prostřední
uřízla si kousek paty, ale střevícek se jí přece ne—
hodil. Princ řekl: „Jestli pak se nebude hodit tuhle
té třetí? Ale starší sestry odporovaly a pravily:
„Té špinavé mrše by se snad hodil ?“ Ale princ jí
ho přece přiměřil, a střevíček byl na její noze jako
ulitý. I zvolal princ: „Ta bude chotí moul“ A hned
ji vzal s sebou. Vystrojila se v ty krásné šaty, sedla
si na koníčka,ale již neřekla: „Mhla přede mnou.
mhla za mnou, aby mne žádný neviděl,“ ale
jela vedle prince veřejné, a brzy byla svatba slavná.
Dvě starší sestry rmoutily se závistí až do smrti,
ale nejmladší měla život radostný po zásluze.

(Kateřina Vidlákovi)



29. Slib snoubenců.

Snoubencové se z a ř e k li, že se vezmou, když
ne za živa, tedy po smrti. On byl voják, a ležel přes
sto mil daleko od své otčiny, a tam zemřel. Ona
nic nevěděla, že je mrtev, a pořád ho očekávala,
až by přišel a jí za manželku si vzal.

Jedné noci k ní přišel a pravil jí. aby s ním
šla. Ona odpověděla, že půjde. ale až ráno. On ale
řekl jí, že čekat nemůže, že musí jít hned. ()na mu
povídala, že si musí aspoň něco s sebou vzít na
cestu; on ji ale nedal. že ničeho s sebou nepotře
buje. Než ona si přece honem uzlíček s sebou
vzala. a tak šli.

Ona ještě nevěděla, že snoubenec její jest
mrtvý. Když byli asi v půl cestě, on se jí ptal,
jestli ví, s kým jde? — „A s kým bych šla? S tebou,
ženichem svýml“ — On jí řekl: „Víš-li pak, že já.
jsem mrtvý?“ ——Ačkoliv tomu odporovala a nevě—
řila,přece ji hrůza obešla.

Přišli ke hřbitovu. On jí kázal, aby vlezla.
napřed přes zeď na hřbitov. Ale ona nechtěla a po—
hízela jej, aby on napřed lezl. On tedy přelezl, ona
za ním hodila svůj uzlíček, a strachem odtamtud
utíkala.

Nedaleko hřbitova stála osamělá chaloupka,
v které bylo světlo. Do té chaloupky zaběhla. Když
tam vešla. nebylo v celé chaloupce žádného, jen ve
světnicistála úmrlčí truhla zavřená,a na ní
hořelo světlo. Strachem zalezla za kamna, a tam se
tišeukrčila.

mmm m. 15
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Po malé chvíli přišel její snoubenec k oknu .!
volal: „Mrtvý, vstaň a podtj mi tu živou s kamenl“ —
Mrtvý v truhle se nehýbal. Snoubenec volal po
druhé u okna: „Mrtvý, vstaň, a podej mi tu živou
s kamen!“ — Víko se světlem spadlo s truhly. ——
Snoubenec u okna volal po třetí: „Mrtvý, vstaň, a
podej mi tu živou s kamen!“ Tu se mrtvý v rakvi
posadil;ale v tom kohout zakokrhal.
Mrtvý v truhle sklesl zpátke m, a truhla se pře
kotila na něj. I mrtvý snoubenec od okna zmizel, &
bylo po svatbě.

Ona zůstala za kamny až do rána, až přišli
lidé, jenž v té chalupě ve dne přebývali. I nemohli
se dost na divit, že ona tam přenocovat mohla, a
k tomu ještě když slyšeli, co se jí bylo přihodilo.
I vypravovali jí, že od té doby, co tam cizí voják
zemřel, v chaloupce tě v noci pokoje nebylo, a že
na každý večer mušejí se vystěhovat. Od této noci
ale již nepokoj všechen přestal, & ten mrtvý snou—
benec nikdy více nevrátil se. Ona potom celý rok
potřebovala, než se domů navrátila po téže cestě,
kterou se svým ženichem mrtvým za půl noci byla
ušla. (Kateřina Vidlákoca)

30. Lakomý otec.

Byl jeden otec, o kterém se povídalo, že má
moc peněz, ale nikdy jich žádný neviděl. Když se
rozstonal, nařídil svému synu, aby mu ještě za živa
dal udělat truhlu, a truhlářovi aby přikázal, by
všecky drobné st řís k y do té truhly dal.- Když
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truhlu přinesli, nemocný si v ní sám ty třísky
ustlal, a zakázal, aby mu s tím žádný nehýbal, ale
jak to leží, když zemře, aby ho na to položili a tak
pochovah.

Když byl pohřeb. byla truhla tak těžká, že ji
sotva unésť mohli. Po pohřbu šli hledat peníze,
neboť se vědělo, že nebožtík peníze měl, ale nenašli
nic. I napadlo jim, jestli by snad nebyl ty peníze
vzal s“sebou, proto že byla truhla tak těžká, a že
si ty třísky do ní sám ustlal. Šel tedy syn k sou
sedu svému na radu, a vypravoval mu všecko 0 ne
božtíkovi otci, jak do truhly třísek ustlal a přikázal,
aby tím žádný nehýbal. ale aby ho tak na to do
truhly položili. a jak potom těžká byla truhla, když
ho nesli. Soused mu na to řekl: „Otec váš ovšem
nepochybně peníze s sebou vzall“ I ptal se ho syn,
jestli by pochovaného směl vykopat a peníze si vzít?
Ale souse d mu to zrazoval, a doložil, že ty pe
níze dostať může, když všecko vykoná. co mu poradí.
Syn se ochotně všemu podvolil a slíbil,. že všecko
vykoná a vytrpí, co by mu uložil, jen když ty pe
níze dostane. Soused mu dal tříkrálovou kříd u,
aby šel v jedenáct hodin v noci na hřbitov, tam si
stoupl ke kříži, tou tříkrálovou křídou aby udělal
okolo sebe na zemi kolo, a z toho kola aby se
nehnul, kdyby nevím co přišlo a na něj doráželo,
nebo na něj padalo.

Syn tedy šel o jedenácté hodině na hřbitov,
stoupl si ke kříži, udělal tříkrálovou křídou kolo
okolo sebe, a čekal. Tu přišli dva černí chlapi,
kteiym z huby i z očí plamen hořel, a k němu se.

15*
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postavili. jako by ho chytiť chtěli; ale on se 8 místa
nehnul; Když odbila dvanáctá. hodina, ti chlapi
zmizeli.

Ráno hned šel k sousedovi, který se ho ptal,
jaké to bylo? On pravil: „Milý sousede, zlél“ -—
S oused řekl: ,Brachu, druhou noc to bude horší,
ale musíš 'tam zase jít a tak se zachovat jako
prve“

Šel tedy zas .v noci 0 jedenácté hodině na
hřbitov, a udělal jak první noc kolem sebe kolo
křídou tříkrálovou u kříže. Tu přijel kočár celý
ohnivý. a v něm seděli pani, ati kolem něho jezdili
a pořád křičeli: _.,Vari. vari, skatí se to na
te b e!“ Ale on neulmul. Když odbila dvanáctá. ho
dina. kočár zmizel.

On hned ráno zase šel k sousedovi, aby-pověděl,
co ho potkalo. Soused mu řekl: „Třetí noc to bude
ještě horší.“

Na třetí noc šel zas o jedenácté hodině na
hřbitov, a udělal, jak první a druhou noc. Tu při—
běhli dva velicí černi psi, kterým z hub i očí plamen
sršel, a postavili se proti němu, jako by ho roztrhat
chtěli. Když pak neuhnul, běželi na hrob jeho otce,
vyhrabali ho. vzali peníze, a hodili je k tomu kolu,
ve kterém stál. On si je s hůlčičkou přitáhl do svého
kola. Ti psi“ tělo otcovo zase do země zahrabali.
O dvanácté hodině psi se ztratili.

Rano vzal syn peníze. a šel k sousedovi, aby
mu všecko pověděl. co se bylo stalo. Soused mu
přikázal, aby za otce svého se pomodlil; z peněz těch
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desátý díl chudobným rozdal. a v kostele oběť nej
dražší za něj obětovati dal. Když to syn všecko vy
konal, zjevil se mu otec. a děkoval mu, že jej vysvo
bodil & do radosti věčné mu dopomohl.

(Kateřina Vidlákova)

$!. 0 jednom kupci.

Byl jeden kupec a měl syna. Starý otec pravil
synovi, aby se oženil. poněvadž on pro stáří své již
nemůže hospodářství zastávat, že mu ho pustí. Syn
odpověděl, že se ožení, jestli mu dovolí, co se mu
líbí, vzíť. On mu pravil, že proč ne; statek prý ne
potřebuje, že si může vzíť, co se mu líbí.

()n sobě vyhlídl jednu chudobnou děvečku. Otec
brzy umřel, & oni se mezi sebou dobře pořádali, a
za několik let mu i ona umřela. On jí tuze litoval,
každý den ji Oplakával. a každého večera šel na
hřbitov, a tam se za ni modlil.

Jedenkrát, jak přišel na hřbitov. měsíček svítil,
& od jejího hrobu lezl had; on vida. ho řekl: „Ty
potvoro, ani po smrti nedáš mě manželce pokoje?
A jak držel hůlku v ruce, tak toho hada ťal a
přeťal. Ty dvě polovice z něho se škobrtalý do kře,
a za nějakou chvilku vylezl had zase celý. I řekl
sám k sobě: „Toho hada jsem přeťal. a on je zas
celý.“ I šel do toho kře. a spatřil tam listnatou
trávu; natrhal jí & pomyslil sobě: „Dneska již je
pozdě — až zejtra; přijdu trošku spiš, a v_vkopám
svou manželku“ ; domnívalť se, že ten had tím lístkem
pomohl sobě.
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Druhého dne na večer vzal motyku pod plášť.
a šel na hřbitov. Přijda na hřbitov pomodlil se jak
vždycky jindy. a vykopal ji. Položil jí na každou
ruku ten lístek. na každou nohu a na spánek, a ona
obživla &promluvila: „Bože, kdo mne probudil z toho
tvrdého spánku ?“ — Manžel ji vzal, donesl ji domů,
zavřel ji do jedné světnice a pravil: „Nikde nechoď;
já ti zaopatřím, co budeš potřebovat; víš, že všickni
vědí, že jsi mrtvá. oni by se báli“

Jedenkráte ve velikou slavnost císaře pána šli
všickni do kostela. Lidé tam u něho zvouili, a chtěli
kupovat. Ona, když již to nemohla přeslyšeť, vzala
klíč a šla po schodech dolů. že jich odbude, že jim
dá, co budou potřebovat. Lidé, jak ji uviděli, svalili
se jeden přes druhého, neboť měli strach; a takový
křik se stal po celém městě, že zemřela kupcova
šla po schod ch s klíčem. Když ta řeč. až do kostela

přišla, kupecíjviýmviděl, a hned mu napadlo, že šlaotvírat, ačko' jí to přísně zakázal.
Jakmile přišel domů, hned jí to domlouval; ale

ona mu odpověděla: „Nemohla jsem s těmi lidmi
vydržet, pořád se tam dobývali“ ()n pravil: „Co
včil? Poraď! V městě povídají, že kupcová
straší. Víš-li co, poprodáme tady všecko, a pustíme
se do Amstrdamu.“

Odjeli již několik mil, a přišli na jednu hOSpodu;
on tam vzal světnici, že sobě tam odpočinou. Když
měli již všechno odnešeno do světnice z vozu, peníze
a co bylo od zlata a od stříbra, vzpomněl sobě, že
ty lupínky tam doma zapomněl; ale jí nepověděl
n ik d y, čím ji vzkřísil. Vymluvil se jí, že zapomněl
nějaké spisy, které musí m ě t s gou, & že se pro
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ně vrátí. .,Však já, tady brzo budu, co jsme jeli dva
dny, já za jeden den vykonám.“ Odevzdal ji hospod
skému aby jí nenechal nikde odejít, a k ní tak y
aby žádný nepřicházel. Sedl na koně a odejel.

Přijel tam na nocleh plu kov ník. Ona se dí
vala oknem. neboť byla zamčena; hospodský měl
klíč, a ten plukovník ji spatřil v tom okně; hned
s ní mluvil, a chtěl, aby mu otevřela. ()na mu od
pověděla, že nemůže otevříť, že je zamčena, že má
klíč hospodský. On k tomu hospodskěmu, a pořád
chtěl, aby mu otevřel. On nechtěl, ale plukovník ho
pořád sužoval, až pak konečně šel &,otevřel.

Plukovník VklOČÍl a přemlouval ji, aby s ním
odjela, nežli její muž přijde; ona ale nechtěla na to
svoliť. On ji tuze moc sliboval jak se jí dobře po
vede u něho, :. pravil: .,Než přijedete na místo do
Amstrdámu. a nežli sobě co vyhledáte, peníze utra
tite; ale při mně přece můžete být šťastna.“

Domluvili se. a ona ho poslechla. On zavřel,
ale nezamknul, zanesl klíč hospodskěmu, a pravil, že
s ní porozprávěl. \ noci ale pěkně vstal, šel k ní,
sebrali všecko co měla, peníze zlato a stříbro, do
vozu, & odjeli. Přijeli také do Amstrdámu, kde měl
svůj pluk.

Kupec zatím, když se navrátil, ptal se hospod
ského, kde má klíč. Ho spodský mu klíč dal, a
kupec již cestou si _povídal, jak ji rád uvidí, &.jak jí
bude vypravovat,kterak k ní spícth — Otevřel
světnici, & neviděl nic, am sve v ci, am pcovou.
Běžel na hospodského, že kdo tam byl? Hospod
ský se bál, proto že mu kupec manželku svou ode
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vzdal, a nechtěl prozradiťpluko vníka, jenž mu
dobře zaplatil.

Milý k u p e o co měl včil dělať? Krom několika
rýnských, co si vzal na cestu, neměl ničeho. On
tak moc pro ni udělal, z hrobu ji vykopal a
vzkřísil, a ona se mu tak nevěrné odsloužila. Vzal
si to k srdci, hiozná lítosť zmocnila se ho, tak že
se dal do pití a s lidmi spustly'mi v palírnáeh se po
valoval jako člověk špatný.

Jednoho dne byl tuze n a pi tý; i řekl vojákům,
kteří s ním pili že se také dá k vojsku odvésť. Vo—
jáci ho měli k tomu, a odvedli ho do kasárny; tam
si kupec lehl a spal. Když se vyspal. chtěl odcházeť,
ale již nesměl; povídali mu: „Již jsi milý brachu,
náš; musíš ostať mezi námi. Když to bylo předne
seno plukov nikovi. že zas mají nováčka,
byl s ostatními doveden až před jeho dům, a'p lu
kovní k prohlížel nováčky. Kupcová se dívala
oknem a poznala jej. Hrozně se ulekla. Jak bylo po
prohlídce. pravila plukovníkovi: „Ten nováček je
můj manžel; hleď ho nějak sklidiť; nebo pozná-li
mne. bude více viažd.“ — P lu k o v n i k odpovědil:
„Milá brachu, jak ho mám trestať, dyť je tak
doblý člověk, všiekni ho vyehvalují. “ Una zas ostala
nějak\ čas ticho.

Jedenkiát šla s tím plukovníkem na procházku,
a. kupec voják stál na stráži. ()na mu zase
povídala: „\'idíš. to je ten můj muž. Pakli ho ne
sklidíš, musím já odejíť; nebo jak mne pozná, bude
více vražd; lepší je, jednoho odstranit.“ On jí zase
odpověděl: „Jak to mám udělať, dyť k tomu ne—
mám příčiny žádné.“ Ona řekla: „Musíme to nějak
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jináč udělať. Řekni sloužícímu, paklí udělá, c'ó' ona
mu napomčí,že budedesátníkem.“ Plukov
ník to tak sloužícímu řekl, a ten slíbil, že všecko
udělá, co se mu poručí. Ona mu pověděla, jak se
ten voják jmenuje, a to město, odkud je; aby šel
do kasárny za ním, a řekl mu, že je jeho krajan a
soused; jméno souseda jeho mu také zjevila a ně
které známé jeho; i poradila mu, aby se ho ptal na
toho a na toho. Potom když ho dostane do domu
k sobě, aby ho opil, a zlaté hodinky plukovníkovy
aby mu dal do kapsy; oni že odjedou.

Když odjeli, slo u ž í cí šel za ním do kasárny,
a ptal se po něm. Vojáci hned kamaráda svého
zavolali, a slou žící mluvil: „I zdrav buď, bratře;
jsem tomu rád. že přece z kraje svého mám tady
kamaráda.“ K 11p e c v oj a k mu odpověděl, že ho
nezná.; ale on se mu jmenoval jménem a příjmením,
kdo je. Kup e c věděl. že sousedův syn je. taky
vojákem, ale neznal ho, a tedy uvěřil že je to on.
Sloužící pravil: „Pojď se mnou. moji pani ne
jsou doma, .em " se tady zdržeť; až přijdeš ke
mně, porozpranme sobě.“ Šel s ním.

Jak jenom přišli do bytu plukovníkova. s l o u—
žící postavil dobré víno a řekl: „Bratře,
dneska tě uctím; jsem velice rád, že vidím takového
kamaráda.“ Kupec pil, sloužící mu pořad naléval,
až se hodně opíl._ Když již přicházel večer, slou—
žící sám ho vypravoval a pravil: „Bratře, jíž se
musíme rozejít, protože mojí páni již přijdou.“ Vedl
ho po schodech dolů, ty hodinky mu strčil do kapsy,
a kupec voják nevědělnic.
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Přijda do kasárny hned sohě lehl & spal.
Na večerplukovník přijels kupcovou,

a takový 'ki'ik se tam strhl, že celý dům se o
sbíhal ' se to stalo? A slyšeli, že se zíratíly

Wang; hodinky.Takpořádnatoho
sloužícího, že koho tam měl ? On vždycky zapíral,
že žádného: ale ti lidé viděli, když vojáka tam vedl
a zas vyprovázel, a mluvili: „On říká, že tam ne
měl žádného, a měl tam celý den vojáka zavřeného“
K upc ová. to zaslechla, a hned pravila slo u ž í
címu: „Ty říkáš, že's tady neměl žádného. a lidé
povídají, že's tu měl celý den vojáka.“ — Slou
žící odpověděl: „Ja jsem se nechtěl prozradit, že
jsem zde měl kamaráda, snad ty hodinky on ne
vzal?“ A to tak křičel, aby to i ti lidé slyšeli.

Hned ráno dal plukovník vojáka kapso—
v at, a ten ještě po silném víně spal a nemohl se
ani probudit. Najedenkrát, když začali ho prohle
dávat, on vyskočil, a nevěděl, ,co se s ním děje. Sku
tečně zlaté hodinky měl v kapse. I ptali se ho,
že proč je ukradl? On se vzpíral. že žádné
hodinky neviděl, n e ta k aby je byl vzal. Nic platno;
přece hg pí ev1 'li a zavřeli.

Tak přišlo, že Byl odsouzen, aby za tu krádež
byl zastřelen. Když byl tím odsouzencem, chodil
k němu kněz, a modlil se s ním. On pak mu řekl:
.,Milerád tu smrt na sebe vezmu, ale jsem nevínen.“
] píofos'), myslil si, že jistě nevinen 8 tohoto
světa jíti musí: ale necliť, však to Pán B ů h spořádá.
Lidé všickni také ho litovali.

*) Prof os : 11vojáků predstavený vězňů.



F11 dny byl vy,staven & nosili mu nejlepší jídla
a peníze; a on to všecko dal tomu profosovi, a prosil
ho, aby přijal knížečku, ve kteléž měl ty lupínky,
co na hřbitově v kři natrhal, & kterými svou ženu
vzkřísil; až bude usmrcen a pochován, aby nad ním
říkal z knížek modlithičkn velice mocnou, a aby při
tom vložil ty lupínky jemu na ruce, na nohy a na
spánky.

Byl vyveden na popravu & p r o s t ř e 1en; tam
ho nechali ležet a rozešli se všickni. Pl o fo s k ve
čeru kdž slunce zacháze \zal si d\a pomocníky

' dóížafpat. Šli okolopalílny a on
jílu řekl: „Nate na kořalku, a \ íte si něco.“
To jim řeklwo, aby se tam zahanli, a Unse mohl
sám nad ním tu modlitbu pomodlit. Oni šli do pa
lírny, a. on šel k němu. Přijda tam, hned klekl, ty
lupínky po něm rozdělal, chtěl se začít modlit, ale
on již vstal. Profos se ulekl, ale kupec voják
mu řekl, aby se nebál, a děkoval mu za to, že ho
vzkřísil.Pro fos: „No, ajak to vcil? Ja asi dostanu !“
— Kupec: „Nic nedostanete: já odejdu, a, jak živ
mne žádný nebude vidět. Profos mu dal plášť, neb
byl jen v košili a v podvlečkách celý zakrvácený, dal
mu taky peníze., a 'on odešel od něho.

Prof 08 se vrátil, a jeho pomocníci voyáci z té
palírny vycházeli. On jim řekl: „Nu již vás tam není
potřeba; já jsem ho sám zakopal.“ Vojáci byli rádi
a šli do kasárny.

Kupec vzkříšený se pustil do cizích zemí,
a. kam přišel, všady těmi lupínky pomáhal, a brzy
za nejhlavnějšího doktora lékaře vyhlášen byl. Měl
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peněz dosť, koupil si koně, a jezdil po světě. Ko
nečně byl již tak bohat, že sám nevěděl, jak mnoho
statku a peněz má.

Jedenkráte přijel do jednoho města; v hospodě
dal si koně do konírny, a sobě poručil oběd. Bylo
již pozdě, a hospodský vymlouval se, že nic nemá.
L é k ař pravil: „No snad přece je něco k dostání ?“
— Hospodský: „No juž není nic, jen pečený
morák*);“ a myslil si: „Kde pak takový od
rábaný**) člověk může jísť mor aka?“ — On
ale řekl: „Jen ho sem dejte; vezmu si z něho po
hbostil“ — Když se najedl, ptal se hospodského, co
bude platiť, a zaplatil du k ate m. Hospodský vida
to mrzel se na sebe, že se mu tak vymlouval, a po
děkoval mu za peníze. Lékař se ho ptal, co nového
v tom městě ? H 0 s p o ds ký odpověděl: „Nového
tady není nic; jenom náš král má dceru. a ta je
nebezpečně nemocna, a již má doktorů, kde jenom
je o nějakém slyšeť; každý přijde, ale žádný jí po—
moci nemůže.“ — L é k a ř pravil: „Ja bych si troufal
jí pomoci; běžte ke královi, & ohlašte mne.“ —
Hospods ký šel ke královi, ohlásil ho a král
poručil aby tam hned přišel. H 0 s p o (1s k y ho tam
zavedl, a jak přišli do zámku, plno doktorů tam .se-_
dělo. Oni povídali: „Což ten roztrhaný chlap muže
pomoci, když my tak rozumní pomoci nemůžeme?
Ikrál, jak ho uviděl, sám sobě tak pomyslíl, že
když ti doktoři jí nepomohou. ani on ji nepOmůže.
Přece ho však zavedl k dceři do pokoje, kde ležela,

*) Morák :: krocan.
**) Odrábaný : upracovaný, pracovný.
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a on prosil, aby ho tam samého s ní nechali. Tedy
v š e ci odešli, a on tam zůstal samoten. Ale hned
jí nepomáhal; procházel se po pokoji, a pořád ho
to mrzelo, že ten h o spodský mu nechtěl toho
moráka (lať. Po chvíli přistoupil k posteli, a
princeska ležela. sama o sobě nic nevěděla,
jen že ducha v níještě cítil. Položilna ni
ty lupínky. Ona sobě vzdychla. otevřela oči a pra
vila: „Můj Bože, kdo pak mne probudil 2 tak straš
ného sna?“ Hned vstala, vzala ho pod paži, a vedla
se s ním k svému otci. A doktoři, jak to viděli,
náramně se divili. ()tec radostí nevěděl, co má,
dělať. Princeska vzkřísiteli svému nedala odejíť,
že si ho chce vzíť. On tam zůstal, a stal se gene
rálem. Princeska pořádjiž se chtěla vdáť,
on ale nijak nechtěl.

P 111k o v n ik, u něhož byla jeho žena, včil byl
pod ním. Když byl jeden rok generálem, prosil
krále, jestli mu dovolí, co bude chtět, potom že
se s tou princesnou dá sezdati. Král mu to přislíbil.
Generál tedy prosil, aby mu dal odejít do Amstr
dámu, že tam má nějaký pořádek dělat. Hned po
slal k tomu plukovníkovi písmo, že ten a ten den
mají na náměstí celý den v parádě stať a jej oče
kávať.

V Amstr d a mě všecko se chystalo a stále
v parádě; ge n e r al přijel. Když tam dojel, vojsko
i obecenstvo bylo po hromadě; k upcová byla
samá péra na klobouku. Generál septal,
kde je ten voják, co byl tak rok sloužícím u plu
kovníka? Povědíngjm, že je desátníkem. Dal si
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ho předvolata tázal se, jak se to stalo s tím
vojákem, co byl tak rok zastřelen? On řekl,
že neví. — Generál: „Ty nevíš? Ty musíš vědět
a mluvit pravdu; nebudeš-li, hlava půjde dolů!
Ukradl ten voják ty zlaté hodinky v domě 11plukov
níka, aneb dal mu je někdo do kapsy?“ — Všickni
se začali třást, a desátník se přiznal, že on mu
je dal do kapsy. General: „A proč jsi mu je dal
do kapsy, z jaké příčiny'ť“ — Desátník: „Měl
jsem slíbeno, že budu desaLtníkem.“ — Generál:
„Kdo tě k tomu měl? A znal-li's toho vojaka, že
ses počítal za jeho krajana?“ — Desátník:
„Neznaljsem ho; paní plukovníková mněto
tak pověděla“ ——General: „Za to. že ses toho
zhlídl. a nevinného na smrť přivedl, bez milosti na
om loupu oběšen budeš“ General: „Kde pak

je ten prof o s, který toho zastřeleného vojáka po—
choval'ť“ P ro f os se ulekl; hned přiběhl a padl
před generálem na kolena; neboť si vzpomněl, že
ho vzkřísil a propustil, a že včil zato bude trestán.
G e n e r al mu pravil: „Vstaňte jenom. příteli dobrý!
Plukovník sleze okamžitě s koně, vy budete
místo něho plukovníkem; a zatím ještě odevzdá—
vám vám p l 11k o v n i k a, abyste ho dal hned oběsiťf“
Stalo se! — Potom zavolal generál tu paní a
pravil: „Pojď sem, ty paničko. péra s hlavy dolů!“

Ona hned na kolena. a prosila ho, aby se nad
ní ustrnul a život jí daroval; ona ho hned jak přijel,
poznala. General však nechtěl o milosti ani slyšet
a řekl jí: „Za svou nevěrnosť a nevděčnosť proti
vlastnímu manželovi svému bude tobě hlava sťata;“
.a rozkaz ten se také bez meškání vykonal.
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Kd ž tak všecko spravedlivě uspořádal, jel zase
naz p ate k & vypravoval všecko. Hned se činily
přípravy k svatbě, on si vzal prin c e sku, a sva—
tební veselí trvalo celé tři měsíce.

32. 0 zahradníkovi.

Byl jeden kupec a jeden soukenník. Ti dva
byli velicí kamarádi spolu. Najedenkrát kupcová
měla dceru, a soukenice syna; a kupeci sou
kenník šli si to povědít, a potkali se na cestě. Druh
druhu pověděl, jeden že má dceru, a druhý že má
syna. Děti rostly, a rodičové, majíce se rádi. pořád
se navštěvovali. Děti. když dorostly, chodily vždy
spolu do školy. Šlo-li děvče spíš, volalo chlapce;
šel-lí chlapec dřív, volal děvče.

Když jim bylo čtrnáct. let, začalo to tolno
kupce mrzeť,protože byl bohatšínežli souken ník.
Měl soukenníka k tomu, aby svého chlapce dal do
vyšších škol, a myslil sobě, že svou dceru zatím
provdá. Soukenník se vymlouval, že nemá peněz, že
ho nemůže dát na študie; kupec ale povídal, že mu
bude nápomocen.

Došel rok, a chlapec přišel na prázdniny.
Sotva přišel, hned šel ke kupcovi. Když ho kupec
uviděl, mrzelo ho to, ale dcerka byla nad tím po
těšena, že ho uviděla. J ejí otec soukenníka zas k tomu
měl, aby llO ještě nechal študovať. Soukenník se zas
vymlouval, že nemá tolik mohovitosti. Kupec zas
přislíbil, že mu bude nápomocen.

'
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Študent odešel, a kupec svou dceru vybízel, aby
se vdala. Dcera,když začal otec na ni, aby
se vdala, psala študentovi, že se má vdát. On zas
přišel domů, ale již neměl jaksi chuti ke kupcovi
jíť, protože se zdověděl. že mu kupec dceru
nechce dát. Kupec když uviděl, že študent je doma,
byl zas mrzut, a měl soukenníka k tomu, aby ho po—
slal do študií, a domníval se, že zatím svou dceru
provdá.

Když odešel študent, otec přimlouval dceři, aby
se vdala; ona ale svoliť nechtěla, a tak to trvaloaždorokuWMI onamáyě.
měla námluvy a študent přišel na práz niny. Jeho
rodiče také na námluvách byli. Přišel na večer
domů, a nezastal doma jenom děvečku, a ptal
se jí: „Kde je pantáta s panímámou ?“ D ěv eč k a.
odpověděla, že jsou na námluvách dcery kupcovy.
Študent se velice nad tím zarmoutil, a šel tam za
nimi. Přijda tam spatřil, že nevěsta seděla proti

dveřím — seděli lzad stolem, a žádný ho nevidělijenom ona ho za llí la, a padla na zem, a hnezůstalamrtva.\“.
Študent se otočil. nevešel do světnice, ale vrátil

se domů. Přijda lehl si; rodiče po chvíli přišli také,
a hned ho vítali a povídali, že dnes jdou z radost
ných námluv a zejtra. že půjdou na žalostnou.
Študent byl nesmírně smuten, neb si připočítal vinu
její smrti. Šel také na pohřeb. Kupec ho zase rád
viděl, a litoval, že si mu nedal dceru vzíť.

Když bylo po pohřbě, jeho rodiče a on byli
zváni na hostinu; ale on nešel nikde, jenom jeho
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rodiče šli, proto že neměl nikde spokojené myslí;
zůstal ve své světnici, a litoval jí, že umřela.

Když rodiče odešli, pořád mu na mysli leželo,
aby šel na hřbitov a vykopal jí, že je posavad živa.
Maje pořád tak silné myšlénky o tom, klekl před
křížem a prosil Boha. aby mu ty myšlenky odvrátil.
Ale čím víc prosil, tím silnější měl myšlénky, aby
jen šel a jí vykopal. I vzal motyku a rýč, a šel ji
vykopat

Když tam přišel na její hrob, klekl a modlil
se, & prosil zase Pána Boha, aby mu ty myšlenky
odvrátil. Ale myšlěnky ty mu neodcliázely; odevzdal
se tedy do vůle Boží, a začal ji vykopávat'.

Když přišel na truhlu, odrazil v ě k of), a ona
sobě vzdyclila v té truhle**)."Tlí'ji vyzdvihl,
posadil ji na vrch, a hrob zase upravil tak jak byl.
Potom vzal ji do náruči a nesl ji domů. Dal ji do
své světnice, a tam ji zavřel. Zádněho tam nepustil,
ani svým rodičům to nesvěřil.

Byl pořád smuten, nejedl s ostatními, ale dal
sobě a jí jídlo přinášet. Když trochu k sobě přišla,
ostříhal jí vlasy. a dal' jí své mužské šaty. Potom ji
uvedl rodičům svým jako svého kamaráda ze škol
vyšších. ()na tam ještě několik dní u něho ztrávila,
a syn prosil otce, aby mu ještě jeden rok dal na študo
vání. Když otec. na to svolil,'vzal ji s sebou.

Přišel do města, a prosil profesora za ni, že je
chudobných rodičů, a tak byla do škol přijata za
chudobného študenta. Tam spolu byli jeden rok. Po

*) Věka : víko.
**) Truhla umrlčí : rakev.

KULDA m. 16
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roce šel zas na prázdniny, a vzal ji s sebou. Přijda
domů zastal tu děvečku samu doma. I ptal se, kde
jsou pantáta s panímámou? D ě v e č k a odpověděla:
„Jsou zase u kupce; slavi se tam památka dne toho,
co umřela. dcera jejich.“ Poslal tam děvečku, aby
mu panímama poslala klíč, že si bude hledat něco
k jídlu. Děvečka odešla, a přijdouc tam žádala
klíč pro pána študenta. Jak to kupec uslyšel, že
,študent je doma, vzkázal po děvečce, ať tam hned
přijde. On tam šel, a jak tam vstoupil, hned ho
v še ci vítali; on sedl, a bylo mu vykázáno místo
vedle toho ženicha té dcery.

Každý něco vykládal, co nového slyšel, co se
kde stalo. Konečnědošlo také na študenta, že
prý čtyry roky študoval, že jistě také něco zvěděl.
aby tedy také vykládal. Študent řekl, že nemá co
nového vykládat, ale že má soud s jedným za
hradníkem, a vypravoval: „Jedenkrát se mi při
hodilo jíť okolo zahrady. Zahradník vykopal
suchý strom a vyhodil ho ven. Já. jsem ho sobě vzal
a vsadil jsem ho. Když se mi ten strom rozzelenal,
zahradm'k pravil, že to je strom jeho a chtěl ho.
1 prosím vás, pánové. abyste nazn ali, komu
ten strom přináleží?“ — Ten ženich, co seděl
vedle něho, hned odpověděl, že ten strom přináleží
jemu, když ho zahradník vyhodil, an byl suchý, a
on si ho vsadil a ujal se mu. Študent prosil, aby
se mu všickni na to podepsali, že ten strom při
náleží jemu.

Když to měl písemně, optal se jich, chtějí-li
ten stromviděť,že jako ho donese na ukázku.
Oni všeci ho chtěli vidět, aby ho jen přinesl. On šel
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domů, a dcera kupcova se oblékla v ty šaty, v kte
rých byla pochována. Jak jí dovedl hned ji poznali;
a její bývalý ženich jiobejmul a zvolal: „0 má
milá!“ — Ale študent přistoupil .! řekl: „Ne tvá
milá, ale má milá! Tot je ten strom, který ty's jako
mrtvý na hřbitov dal; já jsem ho vsadil pro sebe,
a ujal se mi!“

Byly nové námluvy, a po čtrnácti dnech svatba.
Kupec byl rád, že má dceru živou a soukenický syn
byl rád, že má manželku. —

33. 0 smělém tesařovi.

Byla jedna vdova; ta měla syna, a ten byl
tesařem. On se pustil do světa na zkušenou, potkal
se s druhým tovaryšem, a cestovali spolu. Přišli do
jedné dědiny. a nemohli žádného noclehu dostať.
Tesař povídá svému kamarádovi: „Víš, co udě
láme? Půjdeme na hřbitov, vylezeme na věž, a tam
budeme no clehovať. — Tato rada se jaksi kama
rádovi nelíbila, a proto mu odpověděl: „To já ne
udělám; já radš někde na hůře přenoclehuju,
nežli bych na věži přes noc zůstal“ — a odešel.

Tesař vylezl na věž, lehl sobě a usnul. Když
j e d e n á c t á hodina odbila, probudil se, a měsíček
krásně svítil jako ve dne. On se díval s věže na
hřbitov, a když se tak díval, uviděl. jak jeden mrtvý
vylezal z hrobu; a když vylezl, svlekl „se sebe ko
šilu, a šel nahý pryč do dědiny Tesař sobě po
vídá: „Pockej, mám jen jedinkou košilu, a budu
měť dvě.“ \zal si ji, a zase vylezl na věž.

l(í*
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Mrtvý po dvanácté hodině přišel z dědiny,
hledal ko šil u. ale nemohl ji najít. Všady se ohlídal,
až uviděl toho tesaře na věží, a řekl mu: „Dej
mi mou košilul“ ——„Nedám ti jí; já jsem rád,
že mám včil dvě košily; měl's zůstat v hrobě. měl's
nechodiť strašiť!“

Když mu jí nechtěl vrátit, mrtvý lezl za ním.
Tesař sobě namířil tesačku, a chtěl ho udeřiťdo
čela. Zatím uděřil do zvonu, zvou zazvonil, a mrtvý
spadl dolů.

Ráno, když kostelnik šel zvonit klekání uviděl
u věže mitvého ležet nahého. Hned běžel do fary,
a tam to ohlásil. Pan farář tam šel ještě s jinými,
a spatřil na věži toho tesaře; i ptal se ho: „Co
se to stalo, že ten mrtvý tady nah leží?“ Tesař
odpověděl: „Nemohl jsem noclehu dostať, tedy jsem
šel na hřbitov a vylezl jsem na věž. Když odbila
jedenáctá, uviděl jsem mrtvého z hrobu vylezať. ten
shodil se sebe košilu, a když odešel do dědiny,
vzal jsem mu ji. Když pak přisel, a chtěl po mně
svou košilu, tu já, když začal za mnou lezť, chtěl
jsem ho udeřit tesačkou, ale udeřil jsem místo
do jeho čela do zvonu, a jak zvon zazvonil, mrtvý
spadl dolů a zůstal ležet.“ — Pan farář se ho
ptal. jestli se nebál? On odpověděl: „Já nevím. co
to je báť se.“ Pau farář ho měl k tomu, aby ko
šilu mrtvému vrátil, a když 11ij a k nechtěl a pravil,
že je rád, že má dvě, pan farář mu dal tři své ko
šily, aby jen dal mrtvému jeho košilu nazpátek.
\čil mu ji vrátil; mrtvého oblekli a zase pochovalif

Potom řekl pan farář k tesařovi: „Když jsi tak
smělý, & ničeho se nebojíš, tedy hled, tamhle stojí
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mlýn, v tom mlýnu prý velice straší, takže tam žádný
přes noc zůstati nemůže; tam tedy běž, a můžeš
tam dnes přenoclehovať.“ Tesař, když do toho
mlýna přišel, žádal nocleh. Mlyn ař mu povídá:
„Milý ch as níku; my sami nemůžem zde přes noc
vydržet.“ — „A proč?“ — „My se zde bojíme; zde
každou noc cosi chodí a straší, proto býváme zde
jen ve dne, a na noc se dycky někam jinde
odstěhujem“ — Tesař řekl: „Nevím, co to je
bat se; já, zde zůstanu sám.“ Mlynář mu dal
jíst a pít, co chtěl, a všickni odešli.

Byly tam husle. *) Tesař uměl hnát na husle,
hrál, a vesele si h v i z (] al. Když odbila je d e
náctá hodina, najednouse strhl veliký
hřmot v mlýně, tak že myslil, že celý mlýn se
musí rozbořiť. Po chvíli se otevřely dvéře ale
žádný nepřicházel. Te s a ř volal: „Pojď dál!“
A když žádný nepřicházel, šel a zavřel dvéře. Nic
naplat; dvéře se zas otevřely. Když žádný nepři
cházel, tes ař zas volal: „Pojď dál, já nebudu
pořád zavírat;“ a šel, a zas je zavřel. — Dvéře se
po třetí otevřely, a tu přišlo (1v a n a c t č e r n ý 0 h
chlapů, kteří umrlčí truhlu na ramenách
nesli. Položili jí uprostřed světnice a odešli. Když

odešli, chtěl se' tesař z d o v ě %í f.. coby v té truhlebylo? Tesačkou odrazi , „ m ležel mrtvý člověk
— tentýž, kterémuž minulou noc košilu vzal, a
kterého pochovali. T e sař řekl mrtvému: „Počkej,
chudáku; je tady zima, z a h ří ' e m e s e !“ Vzal ho_
a posadil ke kamnům; potom lesackou posekal truhlu,

*) Housle.
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a šel zatopit; a kdýž zatopil, sedl si vedle něho.
Jak začalo být teplo, mrtvý se začal rozpařovať.
Tesař mu řekl: „Nedřímej,a radš povídej mi
něco.“ Když mrtvý nic neodpovídal, ale se klaněl
a pořád více rozpařoval, tesaře to mrzelo, neboť
mrtvý, jak každý, velice páchn'ul. [ řekl mu ve lesti:
„Nesmraď mi tu; to bych ještě potřebovall“ I štuchl
mrtvého; mrtvý spadl, a hned se ztratil; tesař jen
zaslechl slova: „Děkuji tobě, že jsi mne vy vobodil;
býval jsem drabem, a ve zlosti štuchl jsem starého
člověka, a za to _po smrti jsem musil mnoho trpět.
Každou noc již po sto let těch 12 chlapů mne no—
sili do tohoto mlýna, až by mne někdo tak štuchl,
jak jsem já to udělal tomu stařeěkovi; a ty's byl
ten, jenž jsi mne vysvobodil; proto ti děkuji;
s Bohem!“

Všudy ticho. T e s a ř byl spokojen. že tak dobrý
skutek vykonal, a lehl si, tvrdě usnul, a spal až do
bílého rána.

Když bylo ráno, přišli do mací, a. divili se. že
zdrav je, a že se mu nic nestalo. l ptali se ho, jak
se mu vedlo? On odpověděl: „Velmi dobře.“ a. vy
kládal jim. co se mu bylo přihodilo. Oni se ho zas
ptali, jestli se nebál ? On jim odpověděl: „Nevím,
co to je bát se.“ Zůstal tam ještě několik dní,
a když se přesvědčil mlynář, že již u něho ne
straší, byl tomu velice rád a hojně ho za to obda
rovaL

Tesař se vrátil k své matce, kterou ctil a
miloval, vedlo se mu dobře, a již víc do světa nešel.



34. 0 Palečkovi.

Byl jeden šve c, a ten již dávno se svou man
želkou spokojeně živ byl; ale něco jej přece trápilo,
a to bylo. že neměl žádných dítek. I prosili Pána
Boha, aby jim jen jednoho synka darovati ráčil,
třeba jen maličkéhojako paleček. A hle, Pán
Bůh vyslyšel jejich prosbu, a v rána jim donesla
chlapečka skutečně tak velikého jako paleček.
Měli jste jej vidět — to byl chlapíček! Rostl jako
z vody, jen že zůstal pořádek jako paleček;
proto mu všecky děti říkaly Paleček.

Kd ž Pal " olu v ch dl tatícka:
„Čím se udu učit?“ — Tatíček mu re :
„Čím bys se učil než zase ševcem, abys nám po
máhal živu býti, až já a matka tvá sestárnem.“
P ale č e k tedy učil se še v e e m. Když pak dostal
z a vyučenou, řekl: „Tatinku, já půjdu d o
světa; neboť víte, že málo vážení jsou lidé, kteří
nic nezkusili.“

Vzal si na cestu všecko ševcovské nářadi do
ranečku, maminka mu upekla několik l)u ch et,
a Pal e č e k šel s Pánem Bohem.

Šel celý den a přišel do jednoho velikán
ského lesa. V lese tom zabloudil a spatřil hro
madu zbůjn'íků, a ti jej chytili, a povídali mu:
„Nepůjdeš-li s námi, zabíjení tě. Ty nám musíš být
nápomocen“ — Přišla noc a zbůjníci šli na
krádež k jednomuhospodskému. ProstrčiliPa
lečka roztlučenou tabulkou v okně do sklepa, a
poničili mu, aby tam natočil vína a vzal z toho
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dvo uušáku*) trochu tolarů. Vlezl tam a po
myslil si: „Proč bych já toho hospodského okrádal?
V ž d yť on mně jak živ neublížil!“ Vymyslil si lesť.
Dal se do křiku: „Prosím vás, jaké mám to víno
točit? To bílé či to červené? Z té velké či z té
malé nádoby'B“— Zbůjníci: „I buď zticha.
& natoč z jaké chceš!“ — Ale Paleček zas
křičel: „Jaké mám ty tolary vzíť, velké či malé, ty
žluté nebo ty bílé ?“ — Z b ů j n i c i: „Nepřestaneš-li
.křičeť, budem prozrazeni! Vem jak ti do rukou
přijdou!“ — Ale Pal e &e ustavičně křičel, h o
spodský se probudil, nabil ručnici. a udělal po
křik. tak že 7.b ů j nici musili'se rozutíkati. P &
leček chtěl také utéci, ale opozdil se, & tudy
mu nic jiného nezbylo, než vlézti pod sud do díry.
Než na neštěstí jej hospodský uhlídal, &.
maje za to, že to n e m e c k á. m yš (krysa, potkan),
vzal psíka, který dobře ty myši chytal, & pošt-val
ho pod sud. Pes cítil, že tam něco je, štěkal, če—
nichal, hrabal; ale když tam strčil f r ň ák až k Sil—'
mému Pa leč ko vi, on nemeškal,vytáhl šídélko
z ranečku, & bžod! — Pes křičel: „I! I! I!“
a nechtěl více pod sud. H 0 s p o (l s k ý domníval se,
že je tam nějaká jedovatá žíž ala, utekl ze sklepa,
a tudy mělPaleček pokdy, aby se zesklepa
v y d r á p al. I pomyslil si: „Nyní je dobře! Už jsem
se těm zbůjníkům z klepet vyrval!"' Ale na neštěstí
zbůjníci nebyli pryč. chytili jej, a na druhý den
chtěli ho k jiné krádeži upotřebiti.

*) ]) vouušák ,: d\'ouušník. d\'oušník. veliký hrnec
s dvěma. uchy.
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Druhého dne šli k jednomu dvoru, kde bylo
mnoho dobytka, a prostrčili Palečka štěrbinou
pode dveřma, a poručili mu, aby dobytek od—
vazovala dvéřeOdstrčil. Než Palečkovi se
to zase nelíbilo; pomyslil si: „Ubohá hovádka. vy
jste mi nic neudělala!“ I dal se do křiku, co hrdla
měl: „Jakou mám tu krávu vzít? Tu červenou, či
tu strakatou. či tu pálenku, či tu švýcarku'ť“ ——
Zbůjníci přitlumeným hlasem: „U všech všudy
ďasů! Nekřič, sice budeme prozrazeni!“ Ale Pa—
leěek nic na to nedbal a kričel neustále. až se
hospodář probudila dva z loupežníků chyceni
byli. Paleček vsak vlezl jednomu v olov i do
ucha, a tudy jej žádnýnenašel.

Když všecko utichlo, vylezl volovi z ucha a chtěl
jíti dále do světa. Ale běda, teď bylo zle! Zbůjníei
rozzlobení chtěli se Palečkovi pomstít, & proto
pásli. až vyleze, chytli. jej a chtěli jej zabít.
Paleček bědoval: „I pro pána Jana! \'ždyť já. tím
nejsem vinen, že vaši kamarádi chyceni jsou! I'o—
níženě vás prosím, proč pak neutekli tak jako vy.*
Však já je zas vysvobodím; jen \'ypátlejte, kde jsou
za\řeni,ajá jim pomůžul“ — Zbůjníci řekli:
„Dobře; ale jestli ne, budeš synem smrtil“

Proto že už po d\ě noci ničeho neulmili,
neměli co jíst, a na třetí noc musili sobe napřed
něco k jídlu zaopatřiť. Šli ted\ k jednomu ř ez
níkovi pod jatky, prostičili Palečka děrou
p o d e (1v e ř 111a a poručili mu, že má nahrať masa
co unese. Paleček ale zase dal se do křiku: „Jaké
mám brát? Skopové, vepřové, hovězí anebo telecí ?“
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Zbůjníci: .,Ale spr0padený mrzáku; už ví
díme, že tě musíme_:-:abíť! Vem, co ti před rukama
leží, sic budeme prozrazeni!“ — Ale Paleček na
to nic nedbal, a volal bez přestání: „Co mám vzít?
Klobásy, jitrnice, jelita nebo uzeného ?“ A proto že
nepřestal křičet, přišli od řezníka všickni tovaryši,
kteří ještě nespali, a pochytali zbůjníky všecky. Pa
leček ale ze strachu vlezldo klobásy.

Rano, když řezník v jatce maso sekal. přišla.
kuchařka starostova pro maso; a ta byla z té dě
diny, odkud Paleě e k pocházel; a na štěstí kou—
pila také klobasu is Palečkem. Svázala
všecko do uzlu, uzel vzala na záda a šla domů.
N aj e dn ou slyší na zádech pořád nějaké pískání.
Paleček ze samé radosti, že po tak dlouhém
čase svého cestování zase p ři j e d e domů — vždyť
nešel pěšky — pískal si písničku. Kuchařka složila
uzel, prohlížela všecko, ale ničeho neviděla. Zase
svázala uzel, vzala na záda a šla dale. — Ale
ětverákPalečekvytáhlšidélko a bžod ——
kuchařce do zad. Kuchařka zase shodila uzel, pro
hlížela všecko. a když nic nenašla. svázala uzel,
vzala na záda a. šla dale.

Když šibal P aleček zpozoroval, že nejsou
daleko od domova, vytáhl šidélko, a, bžod,
b ž o d dvakrát. Polekaná kuchařka praštila uzlem,
a co mohla utíkala domů. Paleček také nemeškal,
běžel domů a volal: „Tatíčku, běžte se mnou! To
bude posvícení, masa. dosť, masa dosť! Zaneste je
starostovi; jejich kuchařka ten uzel nechala ležet
a utekla!“ Tatík přinesl maso starostovi. — Žili
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potom ještě dlouh á lé t a, a jestli neumřelLjsou
podnes živi.

Z b ůj n í ci odevzdání byli p r á v u, & všickni
byli řádně potrestáni za své zlé činy.

(Václav Vencálek, krejčí)

35. Mlynářem dcera.

Byl mlynář &měl jedinou dceru. Dceia si dala liá
dať hadačům,jak jí půjde štěstí na světě.Hádali jí. že
dostane krále aby si nehrála žádného jiného jen
klále. Mlynář otec. dal ji \yučiť, ali) uměla \Šecky
věci jako královna.

Když se tomu všemu vyučila,.ucházel se o ní
3 y n p o š t ů v (poštovníkův). Pyšná dcera mlynářova
mu řekla: „Můžebýt, uděláte-li, co budu chtít. Přijďte
za týden v úterý 0 d e v át é hodine večerní.“ Syn
po štův slíbil, že přijde a odešel.

Druhého dne dostavil se kupco vský syn,
a ptal se, chce-li být jeho manželkou. Ona mu řekla:
„Proč ne, vykonáte—li.zač vás požádám!“ — Kup
covský odpověděl: „Vykonám všemožněl“ — Mly
nářova dcera mu pravila: „Přijďte v úterý 0 d e
sáte' hodině večerníl“ Kupoovský rád slíbil a
odešel.

'lřetího dne přihlásil se zeman a tázal se,
vstoupila—li by s ním ve stav manželský? Mlynářova
dcera mu odpověděla: „Snad, učiníte-li, co vám ulo
žím. Přijďte v úterý. o j e d e n á c t e hodině v noci.“
Zeman přislíbil, že přijde, a odešel.
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V úterý 0 deváté přišel s yn poštů v. Ona
zavedla jej do zvláštního pokoje, vyzvala ho, aby si
tam lehl do otevřené rakve, přikryla jej bílým ron
chem, postavila rozžatou “svíci k němu. aby nebyl
po tmě a odešla.

0 d e s a t e hodině zaklepal a vešel sy 11k u p
c o \' ský. ()na ho přivítala a řekla: „Navštívil mne
krajan a příbuzný, a umřel mi tady. Půjdete se za
něj hodinu modlit.“ K 11p c o v's k ý upřímně svolil, a
ona zavedla jej do toho pokoje k rakvi a odešla.
Kupcovsk ý klekl a modlil se. Mrtvý v rakvi mži
kal očima a dýchal. Kupcovský strachem se
třásl, ale statečně vytrval na modlitbě.

Odbila jedenáct-á, a přišel zeman. Žádný
o žádném nevěděl a neznali se. Mlynářova dcera
pravila: „Mám tady černe' šaty; po tmě vás do nich
oblečn. Půjdete do zvláštního pokoje, kde jsou
ještě dva, a st rv ate tam snimi hodinu.“ blekl
jej do šatů, u kterých měla rohy, a ukázala mu po—
kojík.

Zeman nevěda, že má na hlavě rohy,—vkročil do
pokoje osvětleného. Poštův syn, jak ho zočil,
domníval se, že to zlý duch _pekelník, vyskočil
z rakve, a ten. tam oknem ven. K upc ovský se
ohlédnul a spatřiv satana Chvátal oknem za ním.
Zeman pak zděšený shodil černé roucho a také
dal se oknem na útěk. Běželi od mlýna, jak kdo
uměl, až se v městečku šťastně sešli v hostinci, kde
měli tanec.

Žádný žádného neznal, ale druh za druhem
ulel) edil se v koutě u prázdného stolku.
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Zeman začal liovořiť: „Nebudeme se mezi nimi
tlouci; raději si něco povídejme!“

Poštův syn vypravoval: „Já, když si na
jednu věc vzpomenu,vztekám se zlo stí! Po—
važte si! Navštívil jsem nedaleko odtud mlynářovu
dceru; slíbila mi, že bude mou manželkou, a ona
mne položila do rakve. Přjšel druhý, klekl a modlil
se u rakve.“

K u p c o v s ký zvolal: „l)řífeli, to jsem byl já!“
P 0 š t ů v pokračoval: „A poslala na nás čertal“
Zeman vzkřikl: „Přátelé, to jsem byl já!“

Všickni tři svorně pravili: „Musíme se jí za to po
mstiť, že nás tak podvedla.

Poštův syn mluvil: „Slyšel jsem, že čeká
krále; žádného jiného prý si ne v e z m e, proto že jí
to hadač předpověděl.“

Domluvili se rychle. Poslali mlynáři psaní, že
příštího dne k dceři přijede král. S pánem hrabě
tem byli známí; vypůjčili si od něho koně & kočár.
Do kočáru nastrojili lirbatého ševce. vybranou kopu.
Ozdoby královské z pozlaceného papíru nesly se za.
šera večerního jako zlato. Na kozlíku s kočím seděl
jeden, a vzadu stal dluhy lokaj, a tak slavně jeli
do mlýna.

Mlynál i s dceřou iadostne už čekali, a když
kočár zastavil a lokajové pomohli králi vystoupit,
to bylo něco hlubokých poklon a laskavýcb úsměvů!
Krále uvedli do jizby a hned bohatě bodovali. Po
bodování zavedl mlynář krále do vedlejšího pokoje
koberci vystlaného, a rozešli se všickni spat.

V noci, když bylo všude ticho, milý král vyndal

své královské šaty lokaji pod oknem čekgícímu &
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zůstal sám hrbaťý švec. Lokaji odvedli koně a kočár
pánu hraběti, a švec tvrdě usnul v hedbávné posteli
a spal až do bílého the.

Mlynář už dlóuho přecházel, šel do pokoje
k dceři a pravil: „Což pak král tak dlouho nevstává?
Snídani už je připraveno!“ '

Konečně se osmělil & šel krále budit. Div di
voucí! V pokoji m_ísto krále hrbatý švec! Mlynář
teprv za hodnou chvíli se vzpamatoval a dal se do
křiku: „Kde pak se's tady u mne vzal, ty šelmo usmo
lehá? Počkej, počkej! To musím hned hlásiť dceři
svél“ — Vyšel z pokoje, ale švec nečekal, až se vrátí
.s dcerou, ale vyskočil tímtéž oknem jako nedávno tři
podvedení muži, a upaloval od mlýna tak spěšně, že
dcera mlynářova už jen málo zahlédla oknem krále
ševce. & zůstala lidem na posměch.

Vypravovala Mariana Mitysková,
ve Vladíkovč u Vladislavi.

36. Vzácný kmotr.

Byl chudý otec v království Polském. Měl jenom
chalupu a v ní osm dětí. Od rána do noci pracoval.
ale z bídy 'neq'cházel. Nouze býla rok co rok větší,
nábožnosť jeho však neumenšila se. Měl ženu hodnou.
Ona chovala chalupu, dvorek i zahrádku v pořádku
pěkném, a děti své naučila všém potřebným mo
dlitbám a ctnostným mravům. Všickni byli pracovití
a \“ nedostatku trpělivi. Byla to rodina chudá, ale
vzorná, proto že nábožná.

Stalo se jednoho dne za šera večerního, že vešel
k nim člšn'ěk pocestný, pozdravil chalupníka a pro—
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sil: „Dejte u Vás přeležení! Nastala noc, a já
mám ještě daleko domů!“ — Odpověděl mu chudý
otec: „Malé pohodlí u mne míti budetel“ — Pří
chozí pravil: „Milý příteli, já jsem přece rád; jem
když se před větrem ukryju.“

Chalupník neptal se ho, kdo jste, ale vybidnul
jej: „Posaďte se u nás, a odpočiňte sobě!“ Pocestný
se posadil.

Přistoupila nejstarší dcera J ana, a řekla:
„Vítám Vás, dobrý příteli; ale nemám pro Vás
žádnou večeři!“ — Cizinec odpověděl: „Hlad mám
veliký, dceruško má!“

Jana odešla a brzo donesla medoviny a
chleb a. Přívětivý host chutě povečeřel, pomodlil
se a šel spat. Nemohl nikterak usnout; v komoře
vedlejši a v celé chalupě bylo ustavičně šukání a
běhání. Přišly k němu děti a povídaly mu smutně:
„Maminka nám těžko stůně. Dědoušek s babičkou
se u ní modlí. Ale viďte, že bude zas dobře!“ ——
Cizinec řekl: „Modlete se také za maminku, a dá
Pán Bůh, zas bude dobře!“ Poklekly děti i s otcem
a modlily se hlasitě; i pocestný modlil se s nimi.

Sotva dokonali modlitbu, starý dědoušek otevřel
dvéře a povídal: „Narodil se nám synáček!“ Otec
dal se do pláče a zvolal: „Oh, kdo nám poslouží?
Žádný nechtěl už tomu osmému za kmotra býti!“ —
Pocestný mu 'řekl: „Nestarejte se, Pavle, já Vám
kmotry zaopatřím! Ale přece ještě jděte k tomu
kmotrovi, který Vám dříve sloužil; snad Vás ne
oslyšíl“

Utrápený otec šel, ale jakmile otvíral dvéře,
kmotr křičel: „Odejdi, odejdi! Já tobě neposloužím,
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ty jsi mi dlužen!“ Otevřel mu dvéře, vystrčil ho a
řekl: „Já přijdu a prodám ti chatku tvoul“

S velikým pláčem přišel chudý otec domů a vy—
mvov.al jak pochodil. Cizinec ho těšil: „Nestaiejte
,Pa\le, já \.im kmotry zaopatříml“ Poděkoval za

večeři i zaJ přeložení &.odešel.
Dcera J an & neměla jiného statku než křížek

zlatý. Vzala svůj křížek & nesla ho ke kmotrovi.
Plačíc prosila: „Kmotříčkm dám Vám do zástavy
zlatý křížek svůj; přece nám ještě poslužtel“ Ne
lítostný kmotr vystrčil ji i se zlatým křížkem. Vrá
tila se domů. Pro žalosť a pro hanbu ani hrubě
cesty neviděla.

Kmot1zatím seh ral ouř ad šel do chalupy
Pavloxy, a plodával mu ji žě'ho vyžene. Děti v ko—
moře modlily se.

Když se ale sešli sousedé, a přihazovali na cha
lupu Pavlovu, zarachotil kočár a zastavil se před
chalupou. Z kočáru vylezl vzácný pán a za ním
kněz. Sousedé i s ouřadem hnali se plnými dvéřmi
z chalupy, kroutili hlavami, a druh druhu plavil:
.,Copak se to stalo, že k tomu splosťáku
jede takový pán s duchovním.9“

Pán s knězem vstoupil do světnice a volal:
„Pavle poneste dítě na lokty mé! Dáme mu jméno
J a n, aby věděl každý, že mu na křtu svatém sloužil
za kmotraJan.krá.lPolský!“ '

Po křtu svatém dal dítěti tři sta kusů dukátů
do vínku, & dceři J an ě dal čtyři tisíce na stříbře
za tu večeři.

Nežli 7. chalupy odešel, mluvil k Pavlovi:
„Pošlu sem zedníky a tesaře; chaloupku chatrnou
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zboří a postaví Vám nový dům. Dávám Vám celou
dědinu se všemi. kteříž Vám chtěli chaloupku prodat.
Co do dneška platili komoře královské, budou platit
Vám, svému pánu. Až Jan maličko poodroste, vezmu
jej do svých rukou a postarám se o jeho vychování.
Vy pak, Pavle, a hodná, nábožná rodina Vaše ne
přestávejte se modliti za svého kmotra krále Pol
ského“

Potom i s knězem navštívil a pozdravil matku
kmotřenku v komoře a odejel.

Pavel, jehožena, dceraJana a ostatní
(1ěti byli jako ve vidění; a sousedé, vidouce bořiti
chaloupku starou a stavěti dům nový, Pavla už
nejmenovali „s p r o s t á k e m“, ale na potkání z da
leka před ním brali s hlavy své beranice.

\'ypravm'ala Mariana Mityskooá,
ve \'ladikově n Vladif' avi.

37. Křivý žalobník.

Kupcovský mládenec odcházel z domu otcov
ského do světa na zkušenou. Rodiče dali mu na—
učení: „Když přijdeš do služby. spravedlivě a věrně
pánu svému služ. Když uslyšíš zvonit do kostela,
jdi na mši svatou. Zhude-li ti od jídla chleba, dej
ho chudým;neházej jím ledaskam, ať po
slouží chudým.“

Mládenec nechodil dlouho světem; za týden do
stal službu u pána bohatého, a byl tam druhým.
Měl pán už jednoho mládence staršího. Starší mlá
denec byl tu z e la k o m ý. Měl-li chleba, ledaskde

RUML! H[. 17
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ho válel,. až mu zplesnivěl; žádném u nic 11e
př á l, a toho dobreho mládence u sveho pána křivě
žaloval: „Rozdava chleba lidem; o nic nedbá!“

Pán se rozhněval a s tím skoupým mlá
dencem radil se o toho dobrého, jak se ho mají
zbavit? Zlý mládenec povídal pánovi: „Nádenníci
budourozvařovať vápno; pošlete ho k nim,
aby se podíval, co tam dělají; pracují-lí spravedlivě.
Nádenníkům ale dříve nařiď te: Který mládenec
k vám zejtra přijde první, hoďte ho do toho vápna.“

Ráno přikázal pán mládenci d o b r é m u: ,.Jdi
se podívat k těm nádenníkům, co tam dělají; pracují—li
spravedlivě.“

Dobrý mládenec šel. a uslyšel zvoniť do kostela.
Vzpomněl si na napomenutí svých rodičů, a šel
napřed na mši svatou; po mši svaté že pospiši sobě
k nádennikům.

Druhý, ten lakomý mládenec, chtělcužvědět.
jak se jeho hodný soudruh v tom vápně vaří? Šel
se tam podívat. Nádenuici ho chytili a do vápna
hodili.

D ob r ý mládenec šel z kostela k nádemííkům,
viděl, že bedlivě pracují a vrátil se domů.

Pán se ho ptal: „Kde jsi byl a odkud při—
cházíš ?“

Mládenec odpověděl: „Byl jsem na mši
svaté, jak mám naučení od svých rodičů. a po mši
svaté pospíšil jsem k nádenuíkům. \ida, že bedlivě
pracují, ani jsem nedošel vrátil jsem se a přináším
vám zpravu. že bedlivě píďacují.
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Pán se ulekl a Chvátal s dobrým mládencem
k.vápnu. Mládenec la k o m ý, žalobník k ři v ý, už
byl v něm uvařený.

Pán mládenci dobrému z a pl e s k a l n a r a
m e no & pravil: „Ty jsi člověk spravedlivý! Dobře,
že jsi pamatoval na dobré naučení rodičů svých a
šel na mši svatou. Sám Bůh zachránil tebe!“

Vzal jej za svého, dal mu svou jedinou dceru
za manželkua celé bohatství po sobě.

Stalo se křivému žalobníku, jak říkávají: „Kdo
komu jámu kopá, sám do ní upadá.“

Vypravoval František Machát ?. Budišova.

38. Císař Josef a desátník.

Když byl císař Josef živ, začasté špe
h oval, tajně vyzvídal, jak se jeho vojáci v hospo
dách Vídenských ch vají. Převlečen přišel do jedné
hospody, dal si nalíě skleničku vína a pozoroval, co
se tam děje.

Byl tam desátník & pil; když pak neměl čím
zaplatit, hospodský mu vzal šavlu do zástavy. De—
sátník šel s prázdnou pošvou domů.

Císař pán to viděl, zaplatil, a šel také domů.
Druhého dne ráno dal rozkaz: ,.Ta setnina vy

táhne v parádě a s hlučnou hudbou sem před hrad
císařskýl“

V té setnině byl ten desátník. Když slyšel roz—
kaz, malá byla v něm duš'čka strachem; nevěděl,
kde má jakou šavlu vzí. Věděl, že v komoře



jsou šavle dřevěné k—vůli začátečnímu cvičeni no
váčků Rychle jednu z nich zastlčil do pošvy & už
s vojáky podřízenými stavěl se do šiku. Setník
velel „S t _up a.j. '“ a hudba hrála pochod až předhrad.

isař pán se svými genelály vyšel z hradu,
přehlížel—setninu,vyvolal toho d-e satu í-ka &jed
noho k a d e t a před šik a mluvil: .„Desátníkm setni
hlavu tomuto kadetu!“

Desátník v té nesnází opovažil se císaři pánu
uctivě a pokorně namítat-i: „Císařsko-kralovská Jas—
nosti! Ten kadet toho st ínání nezasloužil!“- „

Císař pán přísně )ravil: „Nebudeš-li ty s t.i n ať
kadeta, bude s t i n a , kadet tebe!“

Desátník vážně odpověděl: „Nemůže-li jináč
býti, a je-li krev kadetova nevinna, ať se má
šavla hned obiátí v dřev ěnou!“ Vytáhl šavlu
z pošvy,a byla dřevěná.

Císař pán mu pravil: „Dobře jsi to vyvedl! Dá
'vá.m ti milost! Ale budoucně ať se ti nikdy více

šavla neobrátí v dřevěnou?
Desátníku i kadetovi se ulehčilo, a setnina od

tabla zase s hlučnou hudbou.
. \'ypravoval František Machát z Budišova.

,'39. Vídeiisky' purkmistr-““a sedlák.

Letos je tomu právě dvě sta let, co se to
stalo. \'ídenský purkmistr šel do trhu kupovat. dříví.
Uviděl tam sedláka. a ten sedlák měl bílé vlasy a
černé vousy Purkmisti ptal se sedláka: „Odkud to
že máte bílé vlasy a černé vOusy?“
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Sedlák pána purkmistra neznal a odpověděl
hrubě: „Vy jste trouba! Což nevíte, že vlasy jsou
o patnáct let starší nežli vousy?“

Pan purkmistr byl rád. že toho žádný neslyšel )
jen on sám. Smluvil dříví a dal si ho do radnice
dovézt. . -

Sedlák dříví sházel a šel si pro peníze. Purk—
mistr zatím navedl nejstaršího radního, aby se
zeptal sedláka, ažfprijde nahoru, proč má bílé
vlasy a černé vousy?

Nejstarší radni se ho zeptal, a také dostal od
pověď: „Vy, troubo, nevíte-li, že vlasy jsou o pat—
náct let starší než vousy?“

Toho radního to mrzelo proto, že to slyšela
celá slavná rada, a žeVpán purkmistr se mu vysmál.
I domluvil se s pánem purkmistrem a s ostatními
radními, že přivedou do nesnází toho hrubiana
sedláka, ale zároveň chtěl se pomstít:—purkmistrovi
za to, že liej před celou radou zahanbil.

Purkmistr sedl si za velikým stolem na kraj;
sedláka posadil podle sebe v ravo. k němu přisedl
nejstarší radní, a pak je den p o dru h ě m až do
nejmladšího. Nejmladší dle tajné úmluvy dal staršímu
pohlavek a řekl: „Dej ho dálel“ A tak do—
stal druh za druhem pohlavek, až došlo na sedlák a.
Sedlák měl dáť pohlavek panu purkmistru, kterého
byl zatím poznal; ale chytrák sedlák povstal a mlu
vil: „Vzácní páni, já, když jedu s vozem a zajedu
do bahna & nem ůž u vyjet; vypřáhnu koně a za
přálmu je nazpátek do vosa“ To řekl a dal zase
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pohlavek nejstaršímu radnímu a pravil: „Pohlavek
zpátky!“

Páni se (1l' a k & pl Opustlll & nikdy více neptali
se—ho, proč má bílé vlasy a černé vousy, & sedlák
přestal být lirubiánem.

Vypravoval František Machát z Budišova.

40. Princ Zlatohlávek.

Byl jeden král vdovcem &zůstala mu dcera. Po
smrti své ženy královny jezdil tři čtvrti roku, aby
si zase hledal nevěstu. Po své ženě zemřelé měl
prsten zlatý. ten vzal s sebou a řekl sám u sebe:
„Které se' bude ten prsten hodiť, ta bude mou krá
lovnou.“ Ale nenašel žádnou, které by se ten
prsten hodil.

Přijel ze světa (lomů rozzloben, &, ten prsten
hodil na stůl. Dcera jej vítala & ptala. se: „Co jste
mi, otče, pěkného přivezlš“ — Otec mrzutě odpo—
věděl: „Nic! Radši mne ani nezlob. 'lři čtvrti
roku jezdim, & n e m ů ž u nic najít, co by se mi ho—
dilol“ — Dcera t_ázala se ho: „Snad tuhle ten
prsten přivezl jste mi?“ ——Král pravil: „Hodí se
ti?“ — A dcera odvětila: „Ano, hodí se mi!“ On
pak řekl: „Když se ti hodí. budeš mou manželkoul“
— Dcera se toho ulekla &.začala odmlouvať: „Otče,
tak se mi prsten ten nehodí! Radši smrt, než ta
kovou nepravosť před Bohem vševědoucím & spra
vedlivýml“
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Otec tak se rozpálil hněvem, že ji zavezl do
lesa dalekého, uřezal jí tam obě ruce, a odejel
domů.

Ubohá ctnostná dcera královská tři čtvrt-i roku
chodila tím lesem, a když ji trápil hlad, pokaždé
lehla na břicho,nakousala se trávy, a tak
se živila v tom lese.

Jedné noci přišla k zahradě královské. Měsíc
krásně svítil a ona spatřila v té zahradě neobyčejné
ovoce. Klekla k vratům a modlila se. Vrata se jí
sama otevřela. I šla pod jednu jabloň, a zrovna tu
měl královský princ zamilovanou. Když pod ní přišla,
jabloň se sehnula, a ona se těch jablek nakousala.
Některé jen nakousla, jiné pak celé snědla, odešla
“zase do lesa. a vrata sama zavřela se za ní.

Ráno princ vešel do zahrady a viděl jablka po
kousaná. Divil se a pravil: „Co to za zvíře, že ta
jablka. jsou tak pokousána'P“

Na druhou noc postavil tam vojáka, aby hlídal
a to zvíře chytil. přijde-li tam ještě. 0 jedenácté
hodině přišlo na vojáka spaní velké. Bezruká dcera
královská zase u vrat modlila se, vrata se jí ote—
vřela, šla pod tu jabloň, jabloň se k ní nahnula, ona
jablka nakousala, najedla se, odešla, a vrata sama
zavřela se za ní. Voják nic nevěděl.

Na třetí noc dal tam princ druhého vojáka, &
ten také p ro hlídal a ničeho neviděl.

Na čtvrtou noc princ sám šel hlídat. Vylezl si
na tu jabloň, sedl m e zi km e ny, a okolo hlavy
dal si trní; když bude spať, ten trn ho píchne, aby
se zbudjl. O jedenácté hodině šlo na něho velké
spaní; ale to trní ho vždycky zbudilo. Bezrnká osoba
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přišla k vratům, klekla, modlila se, vrata se jí ote
vřela, vešla pod tu jabloň, jabloň se k ní sehnula,
ona se jich nakousala a odcházela. Princ po ní
volal: „Počkejl“ Nevěděl, je-li to člověk nebo zvíře.
Bezruká se velice ulekla, padla před ním na kolena
a prosila: „Odpusťte mi to! Nedělám to ze žádné
rozkoše, ale dělám to z hladu velkého!“ Princ slezl
se stromů a pravil jí: „Nic se neboj; pojď se mnou
d o dvora, tam můžeš do smrti živa být!“ Viděl,
že to nedělá z rozkoše a že vrata se jí sama ote
vřela. Dal ji do jednoho pokoje. a ráno poručil ku
chařovi pro dvě osoby snídaní. Kuchař se tomu
divil: „Náš princ má dnes veliký liladl“

Ráno král vstal. a syn princ mu povídal: „To
zvíře chytil jsem a mám ho u sebe!“ 1 vypravoval
otci králi všecko, jak se modlila u vrat; jak se ji
vrata sama otevřela; jak se jabloň sehnula. ()tec
žádal. aby mu ji ukázal. Jakmile k ní do pokoje
vkročili, bezruká prosila otce krále za odpuštění :
„Nedělala jsem to ze žádné rozkoše, ale dělala jsem
to z hladu velkého!“ Král jí kázal: „Vstaň a ne—
pros; ty zde zůstaneš až do své smrti.“

Všecko se jí vyptali, jak se jí to stalo?
()na pak jim vypravovala, že a proč ji to udělal její
vlastní otec.

Po roce vyzval král otec syna prince, aby si
hledal nevěstu. Princ mu odpověděl, že ji už m a
najitou. Otec se ho tázal, kde? Syn pravil:
„:Domt!“ ()tec pak ptal se: „Snad ne. tn bezrukouf"
Princ pak uctivě řekl: „Ano, můj milý otče! Líbí-li
se bezruká ale ctnostná osoba Bohu může se také

. líbiti mně!“
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Král otec svolil a byla svatba. Ale nedlouho po
svatbě starý král zemřel, a princ stal se králem.

Strhla se válka, a mladý král musil do vojny.
Toho času bezruká královna dostala chlapečka, a
ten měl zlaté vlásky na hlavě. Byla veliká radosť
na dvoře královském. Poslali psaní za králem, že se
munarodilkrásný princ zlatohlávek. To
psaní nesl jeden voják za králem do vojny, a jednou
na noc přišel k otci bezruké královny. ()tec se ho
všecko vyptal a srozumčl tomu, že to je dcera jeho.
Dal vojákovi moc pít, a když voják usnul, on mu
to psaní vzal. Co v něm bylo napsáno, vyškrabal a
napsal tam, že se mu narodilo dítě škaredě, člověku
nepodobné; co s ním mají dělat! Psaní dal zase vo—
jákovi do torby. Voják ale o tom nic nevěděl. Když
se ráno probudil, řekl mu král otec: „Až půjdeš
nazpátek, přijď zas ke mně; dám ti darmo dosť jíst
a pít.“

Voják šťastně přišel ku svému králi a pánu, a
podal mu psaní. Mladý král psaní ře čtl a ode—
psal: „Ať si je dítě jakékoli; budu je míti tak rád,
jakoby bylo nejkrásnější.“

\'oják s tím psaním vydal se na zpáteční cestu,
až pak zase přišel na noc k tomu královi. Ten ho
zas tak o p o jil jako dřív, psaní mu vzal, ta slova
v něm vyškrabal a napsal, aby zapálili hranici
drev, a to dítě i s matkou aby upálili, než on
příjde z vojny domů. Psaní zase dal vojákovi do
torby. tak že o tom nevěděl.

Když voják přišel domů, a mladá královna bez
ruká psaní přečtla, velice ulekla se i vdova matka
M 1y se,žecotenpánmyslí,žepo
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ručil tak krásně dítě upálit? Prince zlatohlavka
každý měl ladz pi oto udělali dvě fi g ul y voskové,
a ty místo královny bezruké a místo dítěte do toho
ohně hodili. Přivázali chlapečka k matce bezruké,
a ona s ním šla zase na ty lesy. Tam zas tři
čtvrti roku travou živila sebe a krásné dítě své.

Když král přijel z té. vojny hned se ptal po
své manželce a po dítěti. Stala matka odpověděla
mu: „Synu králi, radši mne nezlob! Takové krásné
dítě se zlatými vlásky poručil jsi upáliťl“ — Král
zvolal: „Proč jste mi psali. že se mi narodilo dítě
člověku nepodobné ?“ — Matka mu na to: „Vždyť
jsme psali, že se ti narodil krasný princ zlato
hlávekl“ — Král se s matkou hádal: ..To není
pravda, že jste mi tak psalil“ Tak ale došlo až na
toho vojáka, který to psaní nesl. Král se ho ptal:
_..Kdejsi všady byl na noc ?“ Voják jmenoval i toho
krále a přiznal se. že mu dal jíst a pít darmo.
Král se hned domyslil, že to jest zlý otec jeho
manželky.

Když pořád velice naříkal. matka jeho mu ko
nečně pověděla. že je nespálili, ale že bezruka krá—
lovna s princem zlatohlávkem tajně odešla z domu.
že však do nynička sotva je živa. Král se. hned
také na ty lesy dal.

Bezrnká královna s princem zlatohlávkem cho
dila tři čtvrti roku v tom lese. Jednoho dne přišla
k jedné studánce. Tam si klekla. pomodlila se a
lehla si, aby se napila a dítěti dala pít. Z nenadání
vyskytl se tam podivný jakýsi stařeček kterýž do
ní strčil, tak že padla jednou stranou do studánky.
A hle, v te studánce ji jedna ruka narostla. Rychle
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obrátila se ve studánce na druhou stranu, a měla
obě ruce. Stařeček dal jí moc peněz a zmizel.

Šla, a u silnice veřejné dala sobě vystavěti ho
spodu, a na hospodu dala tabulku s nápisem: „Kdo
pocestný tady půjde, každý sem zajdi, a dostane
darmo jísť & píť, jen když mi bude povídat, co ve
světě zkusil“

V té hospodě královna i s princem zlatohláv
kem přebývala, a měla den co den nějakého hosta.
I její královský manžel, jenž ji po světě a na tom
lese už dlouho hledal, přišel k té její hospodě.

Wsi nápis na tabulce a zaradoval se; potřebovať posily. Jak tam vkročil, ona jej hned poznala,
ale on ji docela neznal. ()bsloužila ho co nejlíp
mohla jídlem a pitím. a připravila mu dobrou postel.
aby si odpočínul. Chlapeček. který už chodil. podal
mu střevíce, & odnesl jeho zaprášené boty, aby je
služebná vyřídila. Matka ho k tomu měla a řekla
mu: „Posluž mu, to je tvůj pantátal“ Poeestný král
pohladil za to chlapečka. Při tom chlapci spadla
s hlavy čepička, a záře šla mu od hlavy. Král skočil
s postele na nohy, obe'mul a líbal dítě, a ptal se
paní hospodské: „Kde jste toho chlapečka vzala?“
——Ona pravila: „To je mé dítě!“ ——Král namítal:
„To není pravda; to dítě má bezrukou matku !“ Ona
mu všecko vypravovala. jak se s ní stalo, že jí ruce
narostly. Jeho i její rádo.—ťnedá se. vypsati. Hned
jeli do svého dvoru královského, kde je vdova krá
lová radostně uvítala. Dobrá babička z vnuka zlato
hlávka měla největší radost.

Jednoho dne pravil král: „Milá manželko, ten
tvůj otec je hrozný tyran, že tě chtěl se světa
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zhládiť; ale Pán Bůh tě pro tvou nábožnosť miloval
& zázračně zachránil! Tvého otce zlého musim ztre—
statil“ — Královna se za něho přimlouvalá: „On
jest přece jen mým otcem; ncubliž mu na zdraví a
na živobytí. Aby se polepšil & u Boha. odpuštění
došel, zavři jej do kláštera„ aby tam pokání činil.“
Král ochotně svolil, & otce manželčiná do kláštera
dal odvést. Jeho království, dědictví jediné dcery
jeho, spojil s královstvím svým na velikou radost
všeho obyvatelstva.

\'ypravovala Kateřina Vidláknvá ze Svatoslavy,
farnosti Benetiekě.

4I. Rytíři v Blaníku.

Byla jedna hospodská vdovou. Jeji nebožtík muž
byl velice dobrým hospodářem. Pro'sila Boha. jen
aby dostala tovaryše, jenž by také byl tak dobrým
hospodářem, nežli dorostou oba její chlapci.

Přišel k ní ř e 7.nic k ý t o v á ry š & prosil.
aby jej vzala do práce. Hospodská: „Vzala bych vás,
kdybych věděla, že budete dobrým hospodářem“
T 0 v a r y š odpověděl: „Přesvědčíte se o tom co ne
vidět.“ Nechala si ho na zkoušku.

Dala mu málo peněz. a on do rána moc volů
dohnal & pobil. Hospodská byla tomu ráda, že má
mnoho masa. Byl dobrým hospodářem; do rána. byl
vždycky na 10 v ě & moc volů dohnal. Bohatství se
jí velice rozmáhalo. '

Jedenkrát přišel k ní starší chlapec do kuchyně
& pravil: „Maminko, ten náš tovaryš má koňské
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nohy!“ Matka se toho ulekla a řekla: „Dítě, to snad
není pravda; ty se mýlíš.“ Chlapec povídá,: „Ma
minko, já jsem to dobře viděl.“ Matka mu nařídila:
„Dej pozor ještě jedenkrát.“ Chlapec dal pozor, a
skutečně ji přesvědčil, že má jistotně koňské nohy.

Matka byla velice zarmoucena. Sla na radu
k sousedovi, a všecko mu vyjádřila. Soused ji ubez
pečoval, že je to čert. Hospodská, velice naříkala:
„Jak já. si 11y n ě k 0 od něho p o m ů Z ní“ Soused
jí dal svěcenou křídu a svěcenou vodu a poradil
jí : „Až půjde tovaryš v noci z domu, udělejte a
napište kolem hospody svěcenou křídou kolo, a
svěcenou vodou je pokropte; on nebude moci do
hospody přistoupiť. Bude stáť před kolem a bude
vás volať. abyste mu podala ruku; ale vy mu ruky
nepodejte, ale mějte štětičku po ruce a oknem po
kropte jej tou svěcenou vodou.“

Rano tovaryš přišel a zůstal před kolem
proti oknu stáť. Nechtěl odejíť a naříkal: „Co jsem

\já se vám darmo nahospodařil, & nyňčko mám
na prázdno odejíť!“ Hospodská namočila štětičku
ve vodě svěcené a pokrOpila ho. T ovaryš zařval,
zmizel a jen smrad po něm zůstal několik dní před
hospodou.

Hospodská byla ráda, že se ho tak lehko zba
vila, & od té doby ještě nábožněji vychovávala oba
synky své. Oba dva se ve škole velmi dobře učili
a matka z nich měla radost, ale nedlouho.

Starší chlapec donesl odkudsi knihu, a z té
knihy vypisoval sobě knihu svou & přinesl ji k uči
telovi k potvrzení. Pán učitel, muž nzibožný a učený,
hned poznal, že v té knize jsou bludy proti pravému
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náboženství, a nepotvrdil mu jí. Chlapec psal knihu
druhou, a psal v ní řádky hodně daleko od sebe.
Zase přinesl ji pánu učiteli k potvrzení, a on mu ji
potvrdil a schválil. Nynčko teprv a doma mezi
ty řádky psal bludy náboženské. Potvrzenou knihu
žádný mu nemohl vzíť, on z té knihy lidem v ho
spodě čtával, lidé se pořád k němu přidávali, &.tak
u nás začala ta h elvi t sk á v i r a. To mu vnuknul
a tu helvitskou knihu mu nastrojil ten zahnaný to
varyš řeznický proto, že mátce vyzradil jeho koňské
nohy.

Ten mladší chlapec také odkudsi přinesl
knihu čarodějnickou, a pilně v ní čtával.
Ještě chodil do školy a už své spolužáky cvičil po
vojensku. Sám jim dělal zbraň a torby, a každému
platil denně po dvou krejcařích. Děti se k němu
pořád přidávaly, a rodiče nadarmo bránili tomu; on
dětem přidával na penězích. až jim platil po pěti
krejcařích denně. Když děti povyrostly, on z nich
udělal celou setninu vojáků, pořád je cvičil a sám,
je yyživoval. Tak bylo jedno vojsko ve Vídni a druhé
v Cechách.

Jak se o tom ve Vídni dověděli, že v Čechách
je také jedno vojsko, hned na ně vojsko Vídeňské
táhlo. Ale ten setník vojska českého, jak je spatřil,
řekl: „Udělej se taková voda, co by to Vídeňské
vojsko k nám nemohlo;“ a také se to skutečně
stalo. Vídeňské vojsko muselo zpátky; ale za nějaký
čas táhlo na ně podruhé. Jak je setník český spatřil,
řekl: „Udělejte se takové hory, aby vojsko Vídeňské
k nám nemohlo.“ Stalo se a Vídeňské vojsko muselo
zase zpátky. Potřetí táhlo na ně. Český setník



s vojskem svým bš'l ve žlebě mezi dvěma kopci.
Vojsko Vídeňské by 0 by na ně už při ghv a %10,ale on řekl: „Stáhněte se vy dva vrc iy o hroma ý .“
To se také stalo; a on až podnes po (1 těma
vrchama v té zemi bydlí s tím vojskem svým,
a ten vrch se jmenujc Blaník; v němje to vojsko
české s ním.

Ze to české \ojsko skutečně v Blaníku ie,
dosědčuje událost tato. Jednoho roku u a š t č (1! ý
den byli u jednoho sedláka v blízké dědině u Bla
níku u večeře. Ten sedlák měl býka. a ten býk se
v chlévě utrhl a dělal veliký sram ot. Děvečka od
té večeře “skočila a běžela do chléva. Jak otevřela
chlév,býk \ jakoell utíkal a děvečka hodná běžela
za ním. Býkutíkal až ke kopci Blaníku. a
ten byl otevřen. Býk tam skočil ta děvečka za ním.
a Blaník se za nimi zavřel. Děvečka tam zůstala
i s tím býkem do roka. Za rok na štědrý den
Blaník zase otevřel se, a děvečka \'yhaněla z něho
býka. Když tam odtud měla jít, oni jí řekli: „Ty's
nám uklízela a zametala; vezmi si těch smetí do
klína a odejdi!“ Děvečka si pomyslila: „To mi dáte
pěknou věc, trochu smetí!“ \'zala si těch smetí, ale
venku je s klínu vyhodila. Býka zase hnala k tomu
sedlákovi, uvázala ho v chlévě a šla do světnice.
Seděli u večeře a začínali jíst' hrách. Děvečka
vkročila & řekla: „Proč na mne čekáte? Proč jste
nejedliíl“ Měla za to, že je to v tu ch\íli, kdy jí
býk z chléva utekl, a zatím již uplynul cělý 10k.
\šickni zůstali jako z m am ení na ni se dívat, kde
se tu vzala? P1a\ili jí: „\ždyť už je tomu rok, co
žádný o tobě, ani o býkovi nevěděl.“ Vojsko české
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v Blaní ku celý rok spalo, děvečka také Spala a
býk také spal. Když potom děvečka zástěru odvá
zala, vypadly z ní dukáty. kde bylo zapadlo něco
toho smetí, kteréž byla bláhova mrzutě před Blaní
kem vysypala.

Vypravovala Kateřina Vidláková ze Svatoslavy,
farnosti Benetickó.

42. Sprostáček.

Byl jedenkrate sprosťače k. Rodiče mu ne—
dali nikd á, chodit do kostela. On si vždycky roz
važoval v té své sprostnosti: „V š e ci lidé chodí tak
pěkně oblečeni; jen já. jsem tak roztrhaný, a ne
smím nikdá mezi ně jít.“ Jednou v neděli si
vzpomněl, a šel za. lidmi také do kostela. Poslouchal
kázaní a slyšel slova velebného pána.: „Kdo jd e
spravedlivě rovnou cestou, přijde do
n e b e.“ I obrátil se z toho kostela, a šel r o v n o u
cestou; bodláčím, trním, kamením a rybníkem jen
z ro vn a, až přišel k jednomu klášteru. Zazvonil &.
v r atn ý mu přišel otevřit. Otevřel a ptal se ho:
„Co žzídáš'2“ Sp r o s t á.č e k mu pověděl: „Jdu do
nebe! Byl jsem v kostele & duchovní tam kázal:
Kdo jde spravedlivě r o v n o u cestou. přijde do nebe.
Já jsem šel pořád zrovna, až jsem přišel sem;
zde musí být 11e b e.“ Když se nedal odbyť, v r átný
šel to hlásitotcikvardiánovi. Sprosťaček
zas mu to tak povídal a nedal se odbyt. Ote c
k vard ian dal mu starý h abit, obnošenou
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kutnu, ploto že byl celý roztíhaný tím trním,
|. uložil mu práci v zahradě.

Spr osťá ček si \ kutně a \ práci libmal;
až do poledne nosil \odu a zaléval. V poledne mu
sam zahradník donesl oběd. Sprosťařek si sedl
na trávník a jedl; ale že trošku přeprchalo, aby mu
)běd nezmokl, sebral se a šel stím obědem do šíje,
ulo klenuté chodby, aby se schoval před deštěm. Tam
byl stařičký žebrák, který denně dostával oběd
v klášteře, a ten zatím klečel a modlil se u kříže.
5p r o s 15a č e k díval se cln lh na kříž a jedl. Potom
ale pravil: , (** Ty jsi chudý! Jedl bys
aké. '“ — “n Ježíš mu s kříže odpmědél:
L„Dáš-li tomu žebráku, jakoby's dal
m n ěl? A s p ro s t a č e k hned přestal jíst, a co
eště měl, dal starému žebrákovi pod křížem.

Zahradník to slyšel a viděl prvního i druhého
lne, a vypravovalto otci kvardiánu. Otec
kvardian třetího dne před obědem stál v šíjí, aby
sám všecko slyšel a viděl. Zase byl tam ten žebrák,
|, sprosťáček zase promluvil k U k ří ž o \*a n ě m 11:
*Ale Ty jsi chudý! Jedl by's také?“ ——
án Ježíš mu s kříže odpověděl: „Dáš-li tomu

abíaku. jakoby's dal mne!“ A spro
zťá č e k hned prestal jíst., a co ještě měl, dal sta—
rému žebrákoví pod křížem. lebrák mu řekl: „Za.
plaťPán Bůhl“ Sprosťácek chtel odejít,
ale Pán Ježíš promluvil k němu s kříže: „T yls
mne už po tři dní pozval na. oběd; já
cězejtra poz\u na večeři.“

Otec kvardian i zahradník to slyšel a \iděl,
lt oba dva trnuli svatou hlůZOll. K\ardían vzal
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sp ro sťáč ka k sobě a vyučovalho. Druhého dn
ho vyzpovídal, a po svaté zpovědi pravil mu: „A
budeš při té večeři u Pána Ježíše v nebi, vzpome
také na mne.“

Sprosťáček přijal Pána Boha, sepjal luce a řekl
„Bože můj, Ty jsi nejvýš dobrotivý, přijmiž duši
mou nesmrtelnoul“ A v tom skonal.

Minulrok, a také otec kvardian blaženě
zemřel a šel za sprostáčkem do nebe.

V městě tom pak založila se veliká slavnost,
která koná se až posavad na památku, že ne
máme žádného sprosťáčka zapovrhovať.

Vypravovala Mariana Mitysková
ve Vladíkově na Třebičsku.

43. Švec posměváčok.

Byl nějaký švec hrbatý a chromý na jednu
nohu. Měl domek tak proti kostelu a synka, bylo
mu šest let..

Když lidé šli z kostela, ten švec si stoupl d o:
o k 11a a hlídal na ty lidi. Zavolal ženu a řekl: „Po
dívej se, jak ten zámečník se ještě pyšní! A tamhle
jde bednářka, má pěkný čepec, ale uši má tuším
dlouhé!“ Tak a podobně každému se posmíval.

Zatímale chlapec šestiletý vzal če-\
ťici, strčil si ji pod kabát na záda, vzal tatín—ovu hůl, kteiá byla větší než chlapec , a)
“Šmatlal po světnici jak tatínek chrůmal b\l
hrbatý přistrojen jako tatínek.
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Otec se u okna obrátil, uhlídal synka & zlostně
zvolal: „Ty bezbožné dítě, ty se otcovi posmíváš ?“

Chlapec odpověděl: „Tatínku, vždyť vy se jiným
lidem, co jdou z kostela, také posmíváte, & sám své
chyby nevidíte!“

Otec zastyděl se & poznal, že jiných pře—
suzuje &sám je k soudu podobný. Odté
chvíle nik d á v_ícežádnému se neposmíval.

___________._..

Vypravovala Křištánka Machátova z Budišova.
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