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VĚNOVÁNÍ CHODSKÝM DĚTEM.

Milé děti, když isem Chodíval do školy. tehdy
ieště nežily na světě ani biografy, ani dorost
tělocvičných iednot. ani skauti, ani se nehrála
kopaná.

Mívali isme ovšem iiná potěšení & iednim
z neimileiších bývaly nám naše staré. chodské
pohádky.

Uvil isem vám z nich kytičku & kladu vám
ii pod stromeček s přáním, aby se vám líbila
a často iste si k ní přivoněly.

To vám píše Váš starý'přitel
J. Š. Baar.

V Klenčí, dne 1. prosince 1921.



JAK ŠEL PALEČEK NA VANDR.
(Vyprávěla Rosalie Kuželková, 26 :. stara 2 No

vého Postřekova č. 43.)

Za tich Staryich časů, dyž eště chodily krávy
bez vocasů, žil na Dílích švec ha ten nemil
žádných dětí. Jeho ženu to .túze mrzílo, pro
tože všudýž, v každý chalupě běhalo dětí iako
smetí, ienom hu ševců ve dne v noci tícho iako
v kost-ele, díďádko—iámnezaplakalo, ani se ne
zasmílo, nebulo s kym se vadit ani těšit, nu.
smutno tám bulo.

Ha tak ševcová iednou, dyž zase viděla po
iaru malí děti běhat na sluníčku ha hrát si. dala
se do pláče ha vykřikla: „Šecky mámy maií
ňákou radost na svietě, ienom žá nemám žád
nou. Dybysme teky míli ňákýho chlapečka.
třebas ienom malýho iako palečka. bula bych
spokoiená.“

Tak iístě. Za krátkyi čas narodil se iim chla

geček zdravyi, hezkyi, ale malyi iako paleček.evcová íčko mila. co chtíla ha vopatrovala
chlapečka iako voko v hlavě. Nahučila ho pit.
iíst, mluvit, běhat, takže bul chytryi i veselyi
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iako veverka, každyi, kdo ho ienom shlíd,
mušíl ho mít rád, ha protože málo rost ha vo
stával furt maličkyi iako paleček, říkali mu
šichni doma i po vsi: Paleček.

Hu ševců. to ce ví, dyž míli syna. míli teky
na koho hospodařit, ha přičiňovali se dost ha
dost. Táta ševcoval, hale protože hu nás chodi
šichni pořádný lidi v letě bosi, v zimě v dře
vákach ha boty vobuiou ienom dyž douv ne
děli k Pánu Bohu do kostela. ševce tu ře
meslo nehuživí. Každyi muší mít teky kousek
políčka, loučku, kravku, pár slepiček. haby
hladem nehumříl. Paleček tátovi pomahal šev
covat i sedlačit, ha protože ho máma krmila
vtipnou kaší, brzo se šechněmu nahučíl.

Tak iednou nazimu. dyž huž buly bram
bůry vykopáný, iel švec převorávat brambů
ryště. Políčko ležílo haž hu Klenčí pod lesem.
proto řek ženě. že tám vostane přes polodne.
haby mu Paleček přines na pole voběd. Šev
cová vařila ze šťávy vomáčku ha : pobílý
mouky rozpíčky, „pospíšila si, ha dyž hodiny
vokazovaly na iedenáctou, dala iídlo Palečkovi
do košíčku ha poslala ho. za tátou.

„Budete mít voba dost. můžete iist spolou,
dala sem vám tám dvě žíce,“ povídala chlapci
eště ve dveřích ha dívala se za ním, iak hu
paluie s kopce delů.

Dyž příběh Paleček na pole, vidí tátu tá
hnout brázdu zrovna ke druhýmu konci. Sed
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si na mez ha čeká! haž táta vobrátí ha při
iede k němu zpátky. Vodkryil zatím košíček.
vytáh rozpíčky, sundal s hrnce pokryivadlo
vomáčka zavoníla, haž mil plnou houbu slin.
ha protože bul tuze zvědav/Yi.chtíl se podívat,
z čeho asi ta vomáčka ie ha kolik ie ii v hrnci.
esli bude pro voba dost. Proto se chytil hrnce.
yylíz po huchu haž nahoru na vokraiek. na
hnoul se nad hrnec, v tom mu chybilo, nožička
mu huklouzla ha — tu máš ——pohlavě spád
do vomáčky.

Zatim táta doiel haž k- mezi, vidí košík
&iídlem, ale Paleček iako by se do zemí propád.

„To von si iístě vodběh do lesa,“ pomyslí!
si švec, vypříh kravku. rozvázal ii votípku sena
ha sám se teky pustil s chutí do iídla. To ce
ví, že mu žaludek na poli lepší bral, než dyž
sedíl doma za verpánkem. lámal rozpíčky, má
čel do vomáčky. ha dyž drobet huiid, vidí, že
se v hrnci něco hyibá.

..Marneči, cák mi to tám pádlo ?“ myslí si.
hned zaloví žicí ha vyloví — Palečka.

„Nechčasnyi chlapše." lek se táta, „nedát
pozor, moh sem tě s rozpičkem překousnout
ha sníst, cák si ienom dělal, kerapa si se tám
dostál, dyt si se moh hutopit," vadil se, ale
čerstva milýho Palečka celýho volízal, aby nic
nepřišlo nazmar, prostřil na zem kazaiku, za
balil do ní chlapce. přikázal mu: „íčko tu lež
ha nehyibii se, abys drobet vosch ha máma se
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s náma nevadila, haž přiidem demů, iá si po
spišlm.“

Chůtě zapřih znova kravku do plouhu, po
poháněl ii, políčko velký nebulo, ha tak ne
zvonili v Klenčí eště ani tři hodiny, huž bul
hotov. Naložil plouh na vozík, postavil k němu
košík s hrncem ha mísou, de si voblíct kazaiku
ha podívat se na Palečka.

„De pa asi ten kluk zase bude?“ rozněval
se švec, dyž vytřís kazaiku, v.obrátil ii na rub
ha chlapec z ní nevypád.

„Tu sem. táto, tu sem, ale mně ie eště zi
ma,“ vozvál se v tom Paleček, „zalíz sem si
do kabzy, abych se zaříl."

Táta ho hned vytáh, prohlíd ha vidí. že se
eště celyi zimou cintuie. ha suchyi že eště teky
není.

..Počkyi,“ povídá. „v kabze bys, chudáčku.
nehusch, dám si tě za čepici, tám budeš v teple
iako na peci.“ Mil na hlavě beranicí, milýho
Palečka strčil za prámec, čepici si posadil na
hlavu ha iel s Kristem Pánem demů.

Doma máma hned poznála, co se stálo. pro
tože táta Palečka špatně volízal, vomáčka mu
zaschla ve vlasech ha za hušma, mušíli shar
vou ven ha máma se vadila ha naříkala, proč
ie takovyi zechtěnyi. šecko šudýž že chce vidět
ha slyšet. žádný takový dítě že se nehustará.
že brzy muší humřít.
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Paleček dlouho mlčilha poslouchal. Dyž to
konce nebralo, začel mámu těšit ha povídá:
„Nic vy se vo mně, mámo, nebuite. Jenom mě
puste do svieta na vandr, huvidíte, že tam tu
zvíedavost nechám, ba že třebas něco dokážu.
vo čom celý Díly budou mluvit.“

„Ha ty chudáčku malyí, ty toho málo do
kážeš.“ myslí si máma ha nechce vo vandru
ani slyšet. Ale tu se vozvál švec ha povídá:
„Nu, dyž si pořád vedeš svou, vokazuíeš na
iiný, řemeslo humíš. tak tě bránit nesmíme.
Seber se ha di na zkušenou, aspoň se tě po
tom bude doma víc líbit.“ .

Paleček si radostí zavyiskal. Hned si složil
raneček, máma mu hupekla buchtu. do kabzy
si vzel šídlo ha dratev. rozloučil se ha pustil
se vesele do svieta.

Šel ha šel vod vsi ke vši, vod města k mě
stu. všudýš se smáli malýmu chasníčkovi. haž huž
mil buchtu sněděnou ha botky roztrhaný. dostál
se do náramně velkýho ha černýho lesa, iakyi
iaktěživ neviděl. Venku začlo pršít, “nohy ho
teký bolily, hlad mil ha tak si řek: „tu si íčko
vodpočnu ha spravím si střeice.“ Aby se ne
zmáčel. sed si pod doubravník, vopříl se vo
ieho kořen ha začel ševcovat.

Eště nebul iak se patří hotov, slyší za se
bou kroky ha huž teky vidí tři chlapy ha slyší,
iak si povídaií: „Lehněm si ha počkyime, haž
se setmí. potom se pustme do mlyina. Tám
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mail dnes posvícení, všeho tám bude dost.
chasa bude hu muziky, tak mlyin snadlo vy
hradem.“

„Ha vy kuntí, tak vy tak! Nu, počkyite, to
ste se zmyilili.“ myslí si Paleček pod doubrav
níkem ha cbvátá, aby mil střiiček v pořádku.

Zlodiii si sedli iako doma, každyi vytáh
z kabzy kus buzenýho masa, iídli haž se bla
dovýmu Palečkovi dělaly sliny v hubě, dyž ten
ieden zlodii naiednou se zvíhne, popoide kou
sek ha sedá si znova. zrovna vedle doubrav
nika.

To ce ví, Paleček dostál-strach ha leknutím
vykřík:

„Sem tu heitu,'] nesedei tu!“
Zlodii vyskočil. dívá se na šecky strany.

nahoru, delů, níčehož nic nevidí ha tak si my
slí: „to sem se přeslech,“ ha znova si sedá.

Paleček dostál eště věčí strach ha rozkřík
se, co mil síly:

..Povídám. sem tu beitu, nesedei tul“ Zlodii
zase vyskočil leknutim do vyišky. zase se vo
hlíží, bledá. poslouchá. ha dyž nibde ani myš
se nehne, povídá si: „to se mi něco zdálo.“
ba čerstva husedá si po třetí. Paleček vidí, že“
buž ie zle. křičit že není platno, ha tak iak
držíl šídlo v ruce, roub ním zlodiie do stehna.

W tu hejtu' nebo také..hyitu",t. 1.jsemzde
na návštěvě.
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haž bolestí vyviisk. vylít do vyišky na 3611ha
klíl ha láteříl haž se šecko tříslo.

Hned přiběhli druhý dva, slyší, co se tu
diie. řekli si: „tuto není s dobrým“ ha pustili
se do hledání. Dívaií se za kameny, koukaií
po stromech. vodkryívaií smrčinky, přehrabu
iou mech, haž ieden kop do doubravníka. ten
se vyvrátil ha íčko vidí sedít tu Palečka se
šídlem ha střiičkem v ruce. Šichni se dali do
smíchu, zvíhli ho, prohlíželi, ha ten neivěčí
zlodii, co bul ieiich kápo, povídá: „I ty kluku
milionská. ty se nám tůze šikuieš. Ty se pro
táhneš všudýž i tím neimenčím vokýnkem, íčko
huž nebudem mušít nic bourat. ani pilovat.
ani vylamovat, ty nám šecko sám dokořán vo
revřeš, ty mušíš s náma hned."

Sebrali milýho Palečka ha haidy do mlyina.
Došli tám za tmoucí tmy, ale ználi tám každyi
kámen iako doma. Mlyin stál, dveře buly za
vřený. všudýž tma ha ticho iako v hrobě ha
zlodiii se pustili rovnou ke sklepuf) Chytili
Palečka ha šups s ním do sklepa. „Podávei
vokýnkem ven šecko, nač přideš.“ poroučeli
mu, postavili se k vokýnku ha čekáli.

„Sou tu plný prkna koláčů," hlásí za chvilku
Paleček ha na hlase bulo znát, že se do nich
pustil. Chutnaly mu iak se patří. hlad mil ha
dobrý teky buly, ien se rozsyipaly, to ce ví,
že ve mlyině špatný nepečou.

*) Chodský sklep je nad zemí, jako komora.
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„Tak podávei koláče. máme na ně chuť.“
leptaií do vokýnka zlodiií.

..Kerýpa chcete, mazaný nebo sypaný7“
„Ber to mentinou. ait sou iaký sou,“ nutí

zlodiií.. Ale Paleček si myslí: „haž budu hlou
mi,“ ha iid sám, div se nehudusil.

„Nu, dočkáme se přece ?“ zlobí se huž ty
venku. .

„Dyž iá nevím, kerý chcete, esli chcete tva
rohový nebo perníkový, nebo šveskový.“ dělá
dál Paleček hloupýho.

Zlodiií huž křípali zubama, plivali zlosti, ale
na Palečka mušíli s dobrým: „Palečku. hodnyi
chlapečku náš, podei přece ňákvi ten koláči“

..Párdýie. íčko sem našel prkno ítrnic. pa
ňáči, ty saul Mhm," libuie si Paleček, ha zlo
diiom haž sliny tekly z hub, iaký míli lasko
miny.

„Tak čerstva, vyhod' iich náručí," huž na
hlas volá ieden zlodii přes druhýho.

,.Íchůchuchů," zavyisk ve sklepě Paleček,
„soudek piva ha načatyil“ ha vokýnkem huž
slyšet, iak pivo hrčí do žbánu.

„Chlapečku zlatyi, di, ha vodšoupni na
dveřích závoru," prosí huž zlodiií.

„Ha vy prašivcí. to vy byste chtíli vokrádat
poctiví lidi, co? Ha iá bych vám mil pomahat?
Nu počkyitel Hei. mlnáři, stáveite. zlodiií tu
sou,“ dal se- do křiku Paleček. tlouk na dveře,

—tupal. rámusil, psí začli věkat, mlnář se pro
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budil, vyběh s flintou, zlodiií nečekáli, vzeli
nohy na ramena ha hutíkali. div se nepře'razili.

Ale teky Paleček ve sklepu mil malou
dušička. Dobře se naiid i napil. slyší kroky,
mlnář huž vorvírá dveře, „esli mě tu dopádne,“
naskakuie husí kůže Palečkovi, hledá. kam by
se moh šikovně skovát, našmák v tom dížku
s kalením*) ha — iedna dvě -—huž v ní sedí
zahrabanyi. ienom nosíček mu vykukoval.

Mlnář šecko prohlíd, ani nepoznál, že ie
něco huieděno ha hupito. spokoieně vorešel,
ha Paleček v kalení husnoul iako v peří. Na
ieděnyi, napytyi ha zvondanyi spal iako doch.
ani neveděl. co se s nim díiel

Ha, pane. dílo se!
Ráno, dyž se chasa vrátila vod muziky

do mlyina, začla hned spravuvat dobytek. Děvka
popádla dížku s kalením, vysypala ií kravom
k lízání, ha než se Paleček zpamatoval. huž
ho mila kráva v držce. Slízla ho iako rozínku.

Íčko pravda veděl, že ie zle. zalíz si v krávě
do knih, ha čekál, co se stane. Kráva eště
sežrála náručí sena, košinku řezanky, zapila
to. lehla ha začla přežívat"). Tu popád Palečka
strach, esli ho kráva dostane zpátky do tlamy,
že ho rožvyiká na kaši-. Vyskočil ha mermo
mocí dobyival se z krávy ven. škrabal. kopál.
skákal, šídlem se voháněl, kráva přestála hned

') Kalení = otruby.
") přežvykovat.
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přežívat. nafoukla se, funíla ha bekála. voči
boulila, příběh mlnář, krávě pomahal, dělál co
moh, ha dyž se to nelepšilo. poslál k polodni
pro řezníka, aby krávu koupil.

Řezník přiiel, krávu prohlíd ha povídá: „Ta
kráva mušíla sežrát něco tůze zlýho, něco iedo
vatýho. ta chcípne. tu bych ani domů nedoved.
muším ii zabít na místě. h_ahned.“ Vytáh nůž.
milou krávu zaříz, rozpáral. vyvrh ha držky na
házel děvce do putny. aby ie šla .na řeku vyprat.

Paleček sedíl v knihách iako houkropec
pěkně z ticha ha v teple, ha čekál. haž se
mu šikne, haby moh hutect, Ale děvka. než
se k tomu dostál, popádla držky, ha začla ie
cárat v řece. To ce ví, nazimu huž studi voda
iako led. Paleček v sturený vodě se třís iako
vosyka ha spustil nářek: ,.Děvečko, děvečko,
to mě to studíl“ Děvku vobešla hrůza. vykřikla:
„Ježíš Mariál" praštila drškama vo zem. ha
metla demů, iako by ii paty zapálil.

V křovině. hu samý řeky na louce krčil se
ha dřímalhladovyi vlk. Číhal tám. haž přižene
vovčák stádo vovíc, aby si iednu vodnes k
snídani. Dyž děvka vzela ty svatý slova,
pozvíh hlavu. vidí kravský držky na dva
kroky před sebou. hladovyi bul, tak skočil
ha spolk ie i s Palečkem.

..Sakvalente. to mám pěknyi vandr,“ zdych
si Paleček v novým kvartýru ha hledí! se této
hulebedít. Vlk si zase leh do křoviny na
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čihačky. sám huž mil dost. ale chtíl teky
demů mladyim vlčatom přinest něco na zub.

Vopravdu. po chvilce žene vovčák stádo
vovíc na louku. páslo se svobodně, protože
votavy huž dávno míli lidi pod střechou, ha
tak ani vovčák ani psi se tůze vo milí vovce
nestarali. Vlk huž stává, křovinou si prohíží
vovce, huž si vyhlíd hodně tlustýho skopce,
huž cení zuby. huž se krčí, ienom skočit, to
šecko ví Paleček, myslí si: „ty lumpe lumpácká,
ty zlodiii zlodiiská, nu počkýil“ ha hned se
dal do křiku: ..Vovčákul Vovčákul Huháněil
Vlk tě chce vzít vovcil“ Psi začli hned věkat.
vovce hutíkat, pastyiř s vobrácenou holí pustil
se do skoku. vlk vyrazil z křoviny ha kalupem
pustil se k lesu. Hned na kráii se zastavil ha
řek si: „Je zlel Paleček mi šecko zkazí, ni
čehož nic nebudu moc hukráct ani zadávit.
Paleček muší ze mně ven po dobrým nebo
po zlým“ Začel napřed s dobrým: „Palečku,"
povídá. „vylez, ven, nebui se. nic se tě nestane.
iá sem tě spolk nerád, ani sem vo tobě neveděl.“

..Dybych tě smíl věřit." brání se Paleček.
„ty si zlodii, ty nic nechceš dělat ha dobře se
mít, ty bys mě iístě sežráL"

,.Povídám. vylez po dobrým,“ rozkřík se
vlk ha zlosti se .celyi třls.

„Vylezu, hale haž doma. Mušíš mě vodnest
k nám na Díly ha posadit mě na práh naší
chalupy.“ sliboval Paleček, protože huž se
Nilu pohádky. 17 2



vandru nabažil, styiskalo se mu po dom'ově
neveděl ani hde ie, ani iak daleko má demů,
ha Bůh milii ví, co by ho zas cestou potkálo.

„Vylez hned,“ poroučel znova vlk.
..Haž budu chtít.“ rozněvál se Paleček, dyž

vlk tak krubiiánsky s nim mluvil.
„Huvidíme,“ zabručíl vlk ha praštil sebou

vo zem, válel _se v kamení, mezi parezama,
kroutil se, zadkem vyhazoval, dělál co moh.
Palečka to pravda bolílo. ale moc ne. Vytáh
čerstva šídlo, zapích ie vlkovi do břicha ha
držil se ho iako klíště.

Vlk brzy povolil ha líz do prosa:
.,Palečku. pěkně tě prosím. polez ven.“
„Nepolezu, dokaiď mě nevodneseš haž demů

ha neposadíš mě na práh naší chalupy,“ stoíí
na svým Paleček, ale přestál píchat, dyž vlk
přestál se válet.

„Jak ty eště rád vylezeš,“ rozpálil se vlk.
„potom tě na kousky roztrhám. na kaši roz
kousám,“ hrozil mu ha přitom iako by se po
šetil, třískal zadkem vo dřeva, tlouk sebou vo
zem, vyskakoval do vyišky, Paleček dostál
ran nepočítanyich, ale teky nepovolil, chytil
šídlo ha píchal. kam ienom moh. haž vlk řval
bolestí ha _pínapadala mu z houby.

„Palečku, polez ven,“ prosil huž s pláčem.
,.Nepolezu, dokaiď mě nevodneseš k nám,

ha neposadíš mě na práh naší chalupy," stei
nou písničku zpívá Paleček.
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Dyž viděl vlk, že iiná pomoc není, vzel
nohy na ramena ha pustil se lesem. Tři dny
ha tři noce mušíl hutíkat, než příběh na Díly.
Na kráii v lese se zastavil, spocenvi bul iako
myš, zvondanyi. že sotva na nohach se hudržíl.
proto se rozkřík: „nu tak vylez. huž máš ienom
pár kroků demů“ a při tom si myslil, iak vv
leze, že ho zakousne iako myš. Ale Paleček
mil za hušima.

„Nevylezu,“ povídá, .,dokaiď mě neposadíš
na náš práh, ta třetí chalupa vod kráie ie naše.“

„Zatracepenyi kluka,“ zaklil vlk. ale aby
huž mil iednou pokoi. vyskočil z lesa ha za
měřil k chalupě.

„Táto s mámou, pote ven. vlk vám krade
krávu,“ dal se do křiku Paleček. Švec sekal
zrovna na dvorečku dříví, vyběh se sekýrou
v ruce, přiběhli i sousedí, vlka hutloukli ha
Paleček íčko z něho vyskočil živ ha zdráv.
To bulo ňáký radosti, že zase maií Palečka,
nebo šechnim po celyich Dílích se po PalečkOvi
tuze styiskalo ha neivíc — to ce ví -—tátovi
ha mámě. Paleček vod tich čás huž nebul
zvědavvi. nechtíl teky na vandr, ale proved
iinčí eště kousky, vo tich vám budu povidat
haž' po druhý. Dnes huž mi vod samýho po
vídání bolí houba, ha teky mám vyschlo v krku.
Dybyste chtíli. mohli byste mi přinest máz piva.
ha iá bych ie vypiil na váše i na Palečkovo
zdraví.
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JAK DAL SEDLÁK ŠTUDÝ
R O V A T V 0 L A.

(Vypravoval Jiří Hula, 45 r. st. zedník v Klenčt.)

Eště dnes žiion pamětníci, co ználi řezníka
Hoidu z Klenčí. Ten skupovával před lety da
leko široko šecky krmný voly. honil ie haž
do Vídně, kde ie dodával řezníkom, haž se
stůl z něho náramnyi boháč.

Tak iednou milyi Hoida zase shání stádo.
Chtíl mít aspoň deSet párů pohromadě. aby to
stálo za cestu; eště mu scházel ieden pár těž
kyich volů, ha ten ne ha ne naiít. Zběhál
celý Klenčí, Potřekovo, Sklář, dostál se haž
do Němec; pustil se přes Vosrsupn na Krov
rýd, hale vo nic tlustýho haní nezavadil. Všu
dýž tam míli ienom kozy, anebo krávy -—
tašky starý. haž se dožrál ha povídá:

„Dyž huž sem v Krovrýdu. podívám se do
Babor na Trefštain.“ ha pustil se s Pánem
Bohem přes hranice. Vzel to lesem. maním
nemaním, protože tám nešel poneiprv'ha znál
tém dobře každyi kámen.

Nu. chčasně došel, ha chčestí mu přílo lepší
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než doma. Hned hu prvního sedláka Štoila
hudeřil na pár volů tlustyich iako behno, haž
se maso na nich zrovna hvičelo.

Hoidovi se zaiiskřilo ve vočích, ha hned
se ptá: „zač ty voly?“'

Štofl se zaškrabal za huchem ha povida (to
ce ví, že německy): „Náručního bych prodál.
ale sedlovýho nemůžu.“

„Proč pa ne ?“
„Protože ie to tůze moudryi vůl, i ve vo

rání chodí bez voprati. iak křiknu, hót' nebo
,bístaha', nebo ,prr', hned 'poslechnef šechněmu
rozumi hnedle íako iá, sem na něho zvyklvi.
takovyi vůl se nenaide daleko široko." Řezník
znál Baboráky, tim že ie marný něco vymlou
vat. proto se zasmíl ha povídá: „To habys ho
dal zrovna na študýr, dyž ie ten vůl tak
moudryi."

„Dyby to šlo, na mou duši, stálo by to za
to,“ dušoval se Němec. Hoida bul všema
masťmamazanyi, ienom žádnou dobrou. Přestál
se smít ha iako bv nehumíl pět počítát rozpo
vídal se:'„Proč pa by to nešlo? Na svietě de
šecko. Na školách huš vyštudýrovalo víc volů,
ha časem se stáli z nich náramně velký pání.
Mně můžeš věřit, znám svět, dyt víš, že iezdím
haž do Vídni.“ '

Štoll poslouchá, poslouchá, kvibá hlavou,
škrahe se za hušima. haž naiednou se ptá:
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„Poslouchej, Hoido, kam pa bych ho mušil
na ty študýie poslát7“

„Podle toho, íak velkým pánem bys ho
chtíl mít," začne vykládat řezník, ..dybysi
z něho chtíl mít ienom tak něco menšího.
řekněme písaře nebo kantora. moh by chodit
do škol ienom ve městě') nebo v Teině. Dyby
se mil iednou stát talářem. nebo dochtorem.
nebo harvokátem, to by mušíl študýrovat
v Praze. Ale dyby to mil iednou dotáhnout
haž na pana delechtora, milistra anebo na
ňáký eště věčí zvíře. nikam iinam by nesměl.
než se mnou do Vídni.“

„Do Vídni? Ty tám honíš voly, vet7" vo
ptál se Štefl, ha voči mu lízly z důlků iako
klubka.

..Toť, každyi měsíc transport. vyznám se
tám všudýž iako doma,“ přisvěčil řezník.

„Tak víš co? Dyž huž má študýrovat, hait
študýruie na něco pořádnýho, aby to za to
stálo. Vem ho sebou do Vídni ha nech ho tám
študýrovat.“

„Jinýmu bych to tak snadlo nehudělal. ale
tobě ze známosti to hudělám," slíbil štverák
Hoida ha sebral pár volů. Náručního zaplatil
ha sedlovýho slíbil dát na študýr. „Pude mu
to čerstva, hnedle bude hotov, protože huž ie
velkyi ha —- iak povídáš — moudryi.“ slibo
val eště ve vratech. Štofl pomoh mu eště

*) T. i. v Domažlicích.
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přehnát voly přes hranice, tám se s nima roz
loučil, příl Hoidovi' chčestí ha potom čekál
den vode dne. tyiden po tyidnu, že příde
řezník ha poví, co ha iak bulo. Ale milyi
Hoida vrátil se z Vídně, voba voly tám dobře
prodal, ha na Štotla si ani ve spaní nevzpomíl.

Asi za měsíc, dyž sedal zrovna k vobědu,
vidí voknem iak trefštainskyi Štofl sáhuie po
Klenčí a měří rovnou k Hoidom. První my
šlenka Hoidovo bula: skovát se. Ale potom
mu napádlo něco lepčího. Vzel čepici s holí
ha vyšel před vrata. „A to ie treta,“ povídá
Štotlovi na Klenčí, „dobře. že deš. Zrovna se
vypravuiu na cestu k tobě, tak pod' dál“ ba
ved Němce rovnou za stůl k vobědu. Mezi
iidlem se rozpovídal: „Teprva včera isem se
vrátil z Vídni, mušel sem tám počkát, haž se
ten tvui sedlovyi iak náleží husadí ha na
město si zvykne. Nechtíl mě živou mocí pustit,
necbál sem ho zapsát, našel sem mu dobryi
kvartýr, koupil knížky, zaplatil napřed školní
plat ha iinčí maličkostě, dělalo to dohromady
tři sta marek, tak sem mu ie pučil, ha sedlo
vyi tě pěkně pozdravuie, abys mi ie vo
platiL"

„Dobře si dělal,“ voddych si Baborák, dyž
tu zprávu slyšel, „víš, že děti nemám, ha tak
sem míl toho vola rád iako svýho, zapome
nout na něho nemůžu, nu íčko budu spát bez
starostí,“ rozepnoul vopasek, vysázel na stůl
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tři sta marek ve stříbře. Hoidovi poděkoval
ha rozloučil se s nim. ,

Doma to všecko široce ha dlouze povídal
ženě. Ta se mračila ha vadila: „Račí si ho
mil prodát, tůlik peněz nás stoií, ha nic nám
není platnyi.“

„Aicil Dyž nemáme děti, tak ait máme
aspoň študýrovanýho vola, to nebude mít
žádnyí po celým baborským království, ienom
trefštainskyi Štofl,“ zvihal Němec furiantsky
bradu, ha nic ho to nemrzílo.

Asi po půl roce míl řezník Hoida zase
cestu do Babor ha stavěl se hu Štofla. „Tak
sem bul minulyi tyiden ve Vídni ha zašel sem
pódívat se na tvýho sedlovýho,“ lhal, haž se mu
vod huby prášilo.

„To si hodnyi za to. tak cák dělá?- Ja pa
se mu vede?" ptál se hned dychtivyi sedlák.

„Ve škole se mu tůze líbí. Hučení mu de
do hlavy, brzy huž bude hotov ha skládat
zkoušky. Napřed, než ho k tim zkouškam
pustí. muší zaplatit taksu. šest set marek po
třeboval. Nevěřil sem mu hned, ha šel sem
se přesvědčit do školy. Šichní profesoři ho
vychvalovali, iak se hučí. iak ie chytryi, po
slušnYi. tichyi ha hodnyi. prorokuiou mu. že
iístoiístě co nevidět se stane hu císařskýho
dvora velkým pánem, tak sem mu tich šest
set marek pučil. ha von tě nechá pozdravovat,
abys mi ie voplatil.“
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Štoflová zase bručíla, tůlik peněz na vola.
že ie to řícb, ale muž celyi blaženvi si libo
val: „iá to veděll Nemyilil sem se v ňom."
bez zpříkáni zaplatil šest stotek ha eště dal
řezníku iíst ha piit.

Kolik měsíců bulo ticho, haž iednou v tref
štaínský hospodě čtál pan hučitel sedlákom
v neděli vodpolodne nahlas z novin. Dyž tám
přišel Štofl, šichni huž na něho čekáli, ha
než zavříl dveře, huž křičíli: .,Koukei. tudle
stoií v novinách, že rakouskyi císař ve Vídni
si vyvolil nový milistry, ha hádei, iak se ieden
menuie ?“

„Cák ie mi potom, iak se menuie rakouskyi
milistr," zabručfl sedlák" ha sháněl se po pivě.

„Hans Štofl se menuie. zrovna iako ty,“
smáli se šichní, ienom Štořl vostál, iako by
do něho nůž vrazil, houbu mil vorevřenou do
kořán, voči vvvalený, haž naiednou vyskočil.
praštil do stolu. zasmíl se ha Výkřik: „To ie
iistě von, dal si po mně meno, iá ho muším
vidět.“ Šichní mvslili nic iináč, než že se zblá
znil, dyž ho viděli, iak letí rovnou demů. Tám
mušíla mu žena hned přinest sváteční šaty se
střibrnvima knoflíkama, bochník chleba, kus
huzenýho masa. ha Štofl se vydal rovnou do
Vídni na hvitu k svýmu sedlovýmu.

Šel ha šel, haž celyi hutrmácenyi se do
tlouk do Vídni. Á, pane, to bulo eště pěkněiší
ha lidnatěiší město než baborskyi Míchovl Šu
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dýž plno lidí, vozů, krámů. křiku ha rámusu.
v hlavě se Baboráku točilo iako ve mlyině.
neveděl, kam skočit. kerou hulicí se pustit,
dyž v tom zhlíd policaita ha hned se ho teký
voptál. esli neví. hde tu vostává milistr Hans
Štoll. Ví. ia pa by neveděll Ale hned sedláka
k němu neved.

„Vy ho znáte?“ vyptával se přísně,
„To ce ví, že znám.“
„Cák mu chcete ?"
„Vidět ho chci.“
„Proč pa ho chcete vidět?“
„Protože sem ho nechál vvštudýrovat. platil

sem mu kvartýr i taksu na zkoušku.“
-„To ie něco iinýho, to vás tekv rád uvidí.

tak pote se mnou," vobrátilhned policajt, ha
ved Štofla do přenáramnýho paláce, tám pro
mluvil s portýrem, portýr s lukáiem, lukái
s komorníkem, ha než se sedlák nadál, huž
stál v krásným pokoii, šudýž po stěnách plno
velkých vobrazů iako v kostele, se stropu visí
lůstr se svíčkama, vokolo stolu samý měkký
sedadla ha kanapíčka. „Hm, hml Podíveime
sel To věřím! Íčko to má eště lepší, než to
mil hu nás v mařtali,“ liboval si Štoll, šecko
vošmakával. kousek po kousku si prohlížel,
ha dyž bul v neilepším, naiednou mu něbdo
položí ruku na rameno ha povídá: „Tak cák
ste nám přines dobrýho, tatíku7"

Štoll zvíb hlavu ha vidí před sebou stát
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pána s mordskýma fousama pod nosem i na
bradě ha se zlatým řetězem na břiše. „To
bude iístě von," pomyslil si ha hned s kuráží
se zasmíl:

„Tak ty si ten milistr? Na mou duši, dy
bych tě venku potkál, ani bych se k tobě
neznáL"

„Já sem milistr, hale hdo pa si ty?" za
mračil se pán.

„Nononol Cák huž mě neznáš? To bys
brzy zapomíll"

„Nemám, iaktěživ sem tě neviděl."
„I didi [ Jen se íčko za mě nestyď. Dyby

nebulo mě, eště dnes si bul valem,“ rozpalo
val se Štoll.

„Ty ieden krobiiáne krobiiánská. marš
ven,“ vokázal milistr na dveře.

„Tááákl Íčko sem naiednou krobiiánl Dyž
sem tě dával seno za iesle, řezal řezanku,
nosil pití, posílal statky, to bulo v pOřádku.
co? To sem nebul krobiián'P“ křičíl huž se
dlák. haž mu sliny vod houby lítaly. i hůlku
zvih ha rozkřik se: „mně se zdá, že huž si
nebul dlouho bit, že tě muším —"

„Pomócl Pomócl“ hutíkal za stůl milistr ha
zvonil zvoncem div ho nerozbil.

Hned tám vrazili lukáiové. ha dyž viděli.
iak sedlák honí s hůlkou v ruce ieiich pána
vokolo stolu, skočili po ňom, hale tofl se
ienom tak nedal. Nechál milistra milistrem ha
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pustil se do lukáiů, iak se voháněl hůlkou,
sypaly se střepy z lustru na zem, praskalo
sklo, válely se židličky, ha milistr z vorevře
nýho vokna křičíl na policaity: „Blázen ie tul
Pote si pro něho ha vodved'te ho_do blázince.“

Ha to se teky stalo. V blázinci dali Štoi
loví takovou kazaiku, že se v ní ani nemoh
hnout, hutišil se ha poznál, že “po zlým ha
8 křikem nic nesvede. Řek, kdo ha vodkaiď
ie, ha za pár dní ho pustili demů. Haž za
Vídeň ho vyvedli ha potom hupaloval Štofl
sám. iako by mu za patama hořílo.

Cestou zastavil se v Klenčí hu řezníka
Hoidy; sed si ha celyi smutnyi povídal:

„Tak sem tám hal a chčasně sem ho našel.“
„Hde pa ha koho pa7" voptál se Hoida,

keryi huž na _šecko zapomíl.
„Koho pa iinýho, než toho vola mýho. Ty

to možná sám nevíš. že se stál milistrem."
„Ne, to nevím.“ hrklo to v řezníka, „ha

ty si bul ve Vídni?"
„Du rovnou cestou z Vídni. Znát se ke

mně nechce. dal mě zavřít do blázince. Do
neidelší smrti ho nechci víckrat vidět. nechci
vo ňom slyšet, nebudu se k němu hlásit.“

„To dobře huděláš,“ voddych si řeznik.
„iá teky na ňom viděl. že iako každyi hlou
pák, dyž se stane pánem, stydí se za svou
minulost.“
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Štofl si hu Hoidů vodpoč, poděkoval eště
řezníka za šecku starost. kerou s tím volem
měl, ha klátil se spokoieně k Trefštainu.

Doma potom řekla žena. dyž ii všecko
vypověděl: „Vidíš, vidíš, iá mila pravdu, íako
dycky. dyž sem říkala, žes ho mil prodát, ha
'nenechát ho študýrovat. Vůl dycky vostane
volem, i dyby třebas humíl na housle hrát.“

_-_



VO PAVOUKU HA PODÁGROVI.
(Z povídek mé zemřelé matky Anny Baarové,

77 r. staré z Klenčí č. 94)

ÚVOD.

Stará Holubka z Klenčí přiiela domů na
hrob nebožtíku muže. Žila už asi rok u svého
syna, který farářoval kdesi na Podřipsku, &
neien nebožtík muž, ale i touha po rodném
kraii, v němž vyrostla i zestárla. táhla ii vždy
alespoň iednou za rok zpátky na chodskou
půdu.

„Teta, teta zlatá,“ shrnuli se kolem ní hned
přátelé a známí, „iapa' se tám přece máte?“

„Japa se mám? To víte, šudýž dobře, hale
doma neilíp." '

„Ha nestyiská se vám?"
„I ba styiská, dost se mi časem styiská.

protože ie tám šecko iinčí než tu hu nás;
Žádný kopce, žádný louky, žádný rymíky, žádný
lesy, ničehož nic, ienom pole, samý pole.“

„Tak ie to tera chlebnyi krai."
„Chlebnyi ha bohatyi. Cukrovár. pivovár,

sladovnu, cihelnu — šecko tám maií. Grunty
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náramný — iako pancký dvory, ale bídy v nich
teky dost.“

„Jako šudýž na světě.“
„Ba právě! Ale i v tý bídě panuie tám iinyi

kroi i stroi, po měsku se šecko vede. i řeč
divně protahuiou ha prolamuiou, že iim někdy
haní rozumít není.“

„Cák tám neisou Češi?“
„Aby nebyli! Sami Češí kolem do kola.

hale šecko tám ty lidi iináč menuiou. Nasmiiu
se někdy dost ha dost. Něhdy sobě. něhdy
iim. Tak si ienom pomyslite, máme děvečku
tám z tý vesnici, hodnou dívčí. ale srozumít
se něhdy spolu nemůžem. vona vám říká pu—
nebí půda ha půdě podlaha. Náše zásep ie
hu ní Zápraží. Kvasnice imenuie droždí ha zá
prašku — iíška. Co sou ve storole hambalka
ha záteň, neví. Místo věder má konve, dížce
přezdívá putna ha naší putnu iaktěživa nevi
děla.“

„Ale —-alel Cák to ienom povídáte7“
„Pravda pravdoucí“ — a divení 'nebylo

konce.
. .

.

„Řezník stůně. paní mistrová seká sama
maso, máte odpustit. že to není v iednom kuse.“
oznamovala iednoho dne služka matce ve
farské kuchyni.
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„Chudák/' politovala ho hned matka, „cak
mu asi ie ?“

„Já nevím. ale pani Boulová vyprávěla
v krámu, že má na noze v palci kuřátka-“

..Ha to snad ne," usmála se matka. „to iistě
řikala ienom vošpásu,“ &víc o tom nemluvila.
Ale řezník Boula, veliký. ramenatý a tlustý
muž iako Herkules nešel ií z hlavy.

Když isme seděli po večeři, ptá se mne
náhle matka: „Posloucheí. chlapše. slyšel's to
huž iaktěživ. haby mil něhdo v paici kuřátka ?“

„I slyšel." dal isem se do smíchu. „to ie po
našem podágr.“')

„Á podágrl To ie něco iinšíhol Já sem si
hned myslila, že bude mít v palci podágra. ie
to takovyi tělnatyi člověk iako bul hu nás ne
božtik pan falář Vondroušek —; hale v loži
se podágra nezbaví. iá humím vo tom povídku,
tu bych mu mila vyprávět.“

„Tak mně ii povězte.“
„Je vo pavoukovi ha podágru ——tak po

sloucheil Staryi podágr povídal iednou mla
dýmu: „Synu, mušíš se stěhovat. Buli tu včera
dochtoři, ha povídali si, že panu ialáři muší
zyitra huřízndut palec na levý noze. Já sem
staryi, hyibat se nebudu. ha v pravým palci
nemáme voba místo.“

') Podagra = dna.



„Dyž muším, tak muším “ povídal poslušně
mladyi ha vystěhoval se. Šel ha šel haž pot
kál pavouka — křižáka ha ten mil vosm noh.

„To by bulo něco,“ pomyslil si podágr ha
díval se mu na nohy.

..Pavouku," povídá mu hned oulisně. „iá
sem takovýi malyi ha slabyi. ha ty si takovyi
vypasenvi. haž břicho po zemi“vláčíš, ty bys
mě moh drobet poponest.“

„Proč pa ne,“ svolil dobrák pavouk, „sedni
si mi na krk. ha iá tě kousek svezu."

Podágr udělal „hop“ ha huž se držil pa
vouka iako klíště a hned se mu dobyival do
noh. Čím dál, tím více bolíly nohy pavouka
haž se rozhněvál a povídá: „Podágře, marš
delůl Huž tě dál neponesu.“

„Nepuru.“ zasmál se podágr. „hale husadím
se tě v palci.“

„To můžeš,“ zasmál se křižák. svinul se
do klubíčka ha haní se nehnoul. Podágr íčko
teprv vidí, že ieho kamerád haní na iedný
noze nemá palce, ale ienom drápky ha chloup
ky. proto hned spustil iinou: „Neblázni." po
vídá hupřimně „iá tě ienom zlobil, dolez se
mnou k ňákýmu člověku ha voba se tam mů
žem husaditf'

..Nihdýž nechci žít s tebou pohromadě.“
vozval se pavouk. „my dva se mušíme rozeiít.
_Vybersi. Chceš iít k pánu nebo k sedlákovi7"
nm ponuky. 33 3



„Bul sem hu pána. íčko chci k sedlákovi,“
poroučet si podágr. Pavouk ho tám tera dones.
ha než se rozešli, poděkoval mu podágr ha
povídal: „Poslouchei, pavouka, co sme si,
vodpustme si ha slibme si, že se na den sv.
Martina tu na tom místě zase seidem, ha po
víme si, iak se nám vede.“

„Nu třebas." svolil pavouk ha hupaloval
rovnou — do zámku. „Jak ty huž mě víckrát
nenapálíš,“ myslil si cestou ha svatosvatě si
humiňoval, že se do neidelší smrti 8 podágrem
nesleze.

Do svatýho Martina muší každyi pořádnvi
tvor vydržít na místě. díl se co dii. Ha tak se
stálo. že haní p'avouk. haní podágr nemohli
se toho dne haní dočkát, pro hanbu sice 3 místa
nehutekli, hale iak vypršíl čas, dostavil se pa
vouk první na smluvený místo. Bul chudák
celyi hubenvi, vymořenyi. břicho mil splasklý
ha smutně se díval na cestu. Za chvilku huž
viděl podágra. ten se sotva vlik, tak bul teky
hutrápenyi ha darebnyi.

„Tak, pavoučku můi zlatyi, ia pa se tě
vede?" volál huž z daleka podágr.

„Špatně." vykřik pavouk. ha pro pláč ne
moh hned dál.

„Mi teky, mi teky.“ naříkal si podágr. na
tahoval moldánky ha nutil: „Povídei, čerstva
povídei.“
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Každyi pavouk má t'ůlik voči. kolik noh.
Chvilku to tera trvalo. než si ty šecky voči
hutříl ha potom se dal do povídání:
' „Dyž sem se tě zbavil, šel sem rovnou ce
stou do zámku ha vlíz sem tám do parádního
pokoie. Husadil sem se v koutku ha dal se
do práci. hupříd sem si pěknou pavučinu. ha
chytil do ni hned několik much ——ha to bulo
mi šecko. Huž druhyi den mě začli honit.
Přihnala se dívče se smetákem ha šups —
pavučina bula dole, tak tak. že mi zbul čas
.skovát se za zrcadlo. Tak si to míl celyi rok.
Mí chceští bulo. že isem si našel v rámci
pěknou skryiš. kde mě žádný voko nevyslídilo,
celý honby na mě dělaly. ve dne isem se ne
vodvažoval haní na krok ven, ienom v noci
sem se mušíl plahočit ha iídlo schánět, abych
hlady nepošel, ien se podívei, iak isem zhub."

„Jako humučení,“ politoval podágr ha dal
se do nářku sám . . . „Já se mám eště stokrát
hůř než ty. Já sem vlíz do nohy sedlákovi,
husadil sem se mu v pravým palci ha muším
řect — zkráie se mi tám dost libilo. Sedlák
se mnou chodil do hospody, na svarby, na
iarmarky, haž si roztrhal boty ha teklo mu
do nich. Bula mi zima v tom vlhkým kvartýru
ha tak sem se vozvál. Napřed sem ienom
slábě píchal. sedlák zoul botu, voboul tvrdyi
dřevák -- ha nic. Tak isem to vzel vostřeiší,
vrtal isem v palci, kousal, hryzal, bodal -—
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sedlák klíl ha nadával, vobalil si voteklei palec,
namazal ho ňákou vohavnou masti, chodí se
mnou do chlíva. kydá hnuí. leze do vody,
běhá za plouhem vlhkou voranici, ie to k zou
fáni“ — ha pro lítost nemohl podágr dál.

„Víš ty co.“ zpamatoval se první pavouk.
„prohod'me si služby."

„Pro mě ha za mě,“ souhlasil hned podágr
-- „mně se nemůže hůř vect. než se mi vede."

„Ha za rok ha den se tu na tom místě
seidem zase," volál íčko pavouk.

„Esli ienom budu živ." smutně sliboval po
dágr.

Rok hutek iako skokl Kamarádi se chčasně
zase sešli. První huž čekál'na místě podágr.
Zářil zrovna radostí ha smíl se zdaleka na
na pavouka, iak se valil tlustyi, vypasenyi,
takže ieho tenký nožičky haní nemohly hunest
ieho břicho velký iako buben.

„Tak iak se máš. příteli.“ podával mu hned
ruku podágr. Pavouk si hutříl pot, vodiouk si,
ha husmál se blaženě: „Tuze znamenitě! Jako
v nebi se mi vede. Husadil sem se v chlívě
hu sedláka. Vylezu kam chci, napředu pavu
činu iako plachtu, mouchy tlustý iako pecky
padaií do ni iedna přes druhou, do neidelší
smrti se lnehnu. Ha iapa ty si v tom? Teky
se mi zdáš ňákyi bytelněišíl“

„Trefil isem na dobrý místo.“ zavelebil
i podágr. „nevodvážil isem se huž na palec.
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tak sem bul zničenei, zakousl isem se pánovi
ienom na noze do malíčku --—ha pane. to máš
vidět! Pán hned zoul botu, celou nohu vobalil
měkou vatou, pana dochtora mi přivezli.
ten hned nařídil, haby pán se mnou vlíz do
měkkyi postelí, haby mě chová! v suchu ha
teple, ha íčko poiedeme někam do lázní.“

Pavouk se zaradoval ha řek:. „Tak dobrá,
bratře. vrátíme se každyi do svýho ha scházet
se huž nemušíme, protože se nám vede dobře.“

Matka se usmála tomu konci a přidala:
„To by mil vedět pan Boula, vyhnál by po
dágra snadlo, hale lehnout si do lože, hodně
bumbat ha dobře papat — to se podágr vod
něho nehne; ha iá huž du spat —' hnedle
bude devět."

Dobrou noc!



VO MODRÝM PTÁČKU.
(Vypravěla Alžběta Knopfová, 30 r. stará z Nov.

Postřekova hu Dandčlů.)

Tak iednou před moc ha moc lety humříla
“iedna máma. ha vostál po ní vdovec s malou
divčičkou, ha ta se menovala Baruška. Bul
hodnyí ha na ženění nemíl dlouho haní po
myšlení. Hale dyž mušel potom sám vařit,
mvit, prát ha eště přitom viděl malou Barušku
roztrhanou ha nehučesanou, tu si řek:

„Tuto není žádný. Muším se voženít ha
přivect dítěti novou mámu.“

Nevyhlíd si žádnou mladíci, ale vdovu.
která mila tekv iedno dítě ha 'teky dívčičku.
iako von, ha tý říkali Hančička. Myslil si:
„Já budu mít rád ieií dítě iako svý, ha vona
potom teky nebude dělát v dětech rozdílu."

Ale přepočítal se. Macecha nemohla Barušku
vystát, nechtíla ii ani vidět. ani cítit ne, den
co den vyháněla ii hned ráno z domova pást
husy ha dávala ií sebou na celyi den ienom
iednu malou hnětanku z brambůrů. Toceví. že
při takový hubený stravě divčička bula hnedle
kost ha kůže. bledá iako smrt, zrovna do
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hrobu ii položit. Táta, dyž se večer vrátil
domů z práci, smutně se díval, iak se mu dítě
tratí před vočma, choudne ha vádne, hale ne
napádlo mu nic zlýho, řek to ženě. ha ta há
dala. že to bude neispiš růstem. Baruška vo
pravdu při vší bídě rostla iako z vody ha
hezká bula ;ia-ko-vyobrázek. Dyž zase iednou
pásla husy na mezi, zatoulaly se ií do iečmena,
ha vona bula huž slabá laka moucha po iaru,
haní stát nemohla ha iít ie vyhnát ze škody,
Sedla si pod křovinu, ha dala se do pláče
Plakala strachem i“hladem, bolestí i lítostí,
zpomínala si na nebožku mámu, zdychala po
ní ha volála: „Mámol Má zlatá mámo! Pote
si pro mě. pote si pro měl“

Hde se vzel tu se vzel, naiednou sedí hu
ní na křovince malyi ptáček ha zaštěbetá lid
skou řečí:

.,Baruško, beruškol Díl se huž nebudeš soužit.
vod níčka iá sám tě budu sloužit“.

Baruška mohla na ptáčku voči nechát. iak
se ii líbil. Bul celyi modryi iako nebe. hlas
mil líbeznyi iako tříbro ha peří po sobě iako
sametový.

„Toho mi iístě posílá máma,“ napádlo Ba
rušce. mila ptáčka vod tý c_hvíliráda ha nic
se ho nebála. Lítal k ní každyi den, pokaždý
ii přines plást medu k vobědu ha pokaždyi
zazpíval:
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„Baruško, beruško, nesu tě z lesů medu plast,
než ho sníš, iá budu za tebe husy past.“

Toceví, že íčko se Baruška spravovala,
ztloustla, lícátka ii zčervenaly, haž se toho
povšimla macocha.

„Ta divče se ňák sbírá, po vodč ha hně
tance člověk nekyne. Cák asi ií7" Sla iednou
potaimu za ní, ha vidí, co se díie.

„Počkei, iá tě vokážul“ myslí si ha celá
zlostná vrátila se demů. Druhyi den ráno dala
svý divčice máslovou hnětanku ha poroučela=

„Hančičko, dnes poženeš husy ty!"
Baruška dala se „do lítostivého pláče, na

říkala ha prosila, aby ií necháli pást husy, haž
se macocha rozněvála, zavříla ii do slepičí po
sady, hodila ií tam kůrku chleba ha postavila
k ní hrneček vody.

V polodne iako iindy přilít na pastvu mo
dryi ptáček, vidí Hančičku ha hned se ptá:
„Depa ie má Baruška, beruška? Nesu ii : lesů
medu plást, ha du za ní husy past."

„To mušíš za ní do slepičí posady, máma
ii tám zavříla,“ zasmála se škodolibě Hančička
ha chroupala máslovou hnětanku.

Ptáček hned vodletíl ha rovnou zaměřilk Ba
rušce. Ta sedíla v koutku v posadě, zpomínala
si na ptáčka ha plakala, haž ií srdíčko husedalo.

„Neplač, má Baruško, beruška.“ vozválo
se naiednou zrovna ií nad hlavou, ha dyž
Baruška pozvíhla hlavu — modryi ptáček tu.
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..Nesu tě cukrovou hruštičku,
abych tě potěšil dušičku,“

šeptal ii líbezným hláskem, zase si s ní hrál.
pěkně ii zpíval, hladit se nechál ha slíbil, že
přiletí zyitra zas. Baruška snidla hruštičku, ha
hned ií bulo blaze ieko v nebi.

Druhyi den vopravdu přiletíl ha zazpíval:
..Baruško. beruško maličká.
nesu tě červený iablíčka.
nesu ie z raiský kraiiny,
chutnaií lepší než maliny,"

Jak ie Baruška snídla. hned celá krásou
rozkvítla iako růže. haž se tomu macecha tuze
podivila, dyž ii zase ráno strkala do posady
hrneček s vodou ha kůrkou chleba. Dávala
zase pilnyi pozor ha dopádla v polodne ptáčka,
iak vlít k Barušce do posádky, něco ii nes
v zobáčku ha zazpíval ptačí řečí, který ma'
cocha nerozumíla:

„Baruško. beruško. nesu tě košíček.
naideš v ňom mandlovyi voříšek“ -

ani to doříct nemoh, vtom macocha chytila
kámen. hodila ho po ptáčku, ten se lek ha
vodletíl. .,Počkyi, iá tě dám !“ hrozila macecha
eště za ptáčkem ha potom se dala do Barušky:
„Mý nechčasný dítě. chudák Hančička mrzne
na pastvě, choudne. chodí bílá íako bledule.
ha ty, mrcho iedna. ty si budešíhovit iako
ňáká princezna7" Hned přinesla náručí šipku,



do posady napíchala špendlíků ha iehel. co
iich tam vlízlo. celou ii vopletla trním. poma
zala lepem, takže chudáčka Barušku v posadě
ani viděti nebulo. Krčila se tam smutná, hla
dová. slabá. ani voříšek si pro smutek roz
lousknout nemohla.

Třetí den časně ráno. dyž eště macocha
spala, přilít modryi ptáček k posadě. Slyši
Barušku naříkat. vidí všude plno iehel. trní
ha špendlíčí. ale nic nedbá, hledá, hledá, haž
si našel místečko, ha prodříl se dovnitř k
BarušCe.

Bul samá krev, samá rána, modrý peříčka
měl vytrhaný, nožičky poškrabaný, křidýlka
vodřený, haž se nad ním z lítosti Baruška
dala do husedavýho pláče. Teky ptáček smutně
zaplakal ha povídá:

„Dnes sem tu naposledl"
Tu se dala Baruška eště do většího nářku

ha prosila sepnutýma rukama: ,.Můi ptáčku
modráčku, pro šecko na sietě — nevopouštěi
měl“ ,.Muším, má Baruško. beruško, není
žádná pomoc,“ smutně vodpovídá ptáček.
„dnes v noci přišlo nám nařízení, náš ptačí
král nás volá, zima huž se blíží, šichni ptáč
kove bratříčkove huž vodletíli. iá sem tu po
slední ha koukni se na mě, samá rána, samá
krev. dyt bych tu zahynoul. Bui tu s Pánem
Bohem — víckrát nepřidu“ — ha ztratil se.
ani Baruška nevěděla kury kam. Víckrát vo

42



pravdu nepřilit. Baruška div si v posadě ne
zouiala. Macocha ii trýznila čím dál tím víc,
táta se vo ní nestaral, ani se nepřišel na ni
podívat, slovíčkem ii potěšit, ha tu, dyž ii bulo
nejhůř. vzpoměla si, že má eště vod ptáčka
modráčka voříšek. Rozlouskla ho zoubkama,
ha iak ho snidla, hned pocítila ve všech ou
dech sílu. hned teky přestála plakat ha marně
naříkat, rozbila posadu, vyskočila z ní, rovnou
běžela k tátovi ha povídá:

„Já huž tu nemůžu vydržít. Já muším za
mým ptáčkem modráčkem, iá bez něho ne
můžu bvit živa. iá bych steskem humřila.“

„Dyt ie zima na krku, zmrzneš něhde na
cestě,“ bránil ií táta ha rozmlouval ii to. iak
neilepší humíl, ale nehubránil. Dyž si pořád
vedla svou, tak si pomyslil: „Hait si de, kam
chce. haspoň budu mít doma pokoi.“ ha pustil
ii s holyima rukama do světa.

Baruška šla ha šla, kam ii voči vedly. Na
samyi večer přišla do hroznýho, černýho lesa
ha v tom lese na malou. dřevěnou chaloupku.
ha hned kurážně zaklepala zmrzlou ručičkou
na malý vokýnko.

„Do pa to klepá? Dobrý nebo zlý?“ vozvál
se vevnitř hlas.

„Tuze dobrý,“ vodpovčděla hned Baruška.
Dveře se rozevříly ha na prahu stoií stará,

šedivá babička: ..Baruško, beruško, de pa se
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tu bereš.“ hned ii poznála babička ha vedla
ii dál do sedničky. hde mila teplo iako v lázni.

„Du za mým modrým ptáčkem. ha huž ne
můžu dál, nohy mně huž nehunesou." žalovala
Baruška ha hned si sedla ke kamnom.

„Tu nemůžeš vostát,“ povídá ií starostlivě
babička. ..iá mám muže Vitra, ten se za chvilku
vrátí, vylít si ienom do lesa, baby mu chut
nalo spát, dýby tě tu spatřil. hned by tě na
kusy roztrhal ha roznes po světě. Muší si na
tebe zvyknout, ha esli si zvykne. máš vyhráno.
poradí tě'ha pomůže. Skoveí se zatím tudle
do kamnovce.“')

Baruška hned poslušně vlízla do kamnovce,
babička ií přikryila dřevěným pokryivadlem.
ha huž se rozšumíl les, v komínu to zavízdlo.
vokna i dveře se zatřísly, do senci se přihnal
babiččino muž Vítr ha hned spustil:

..Šumý, šumý, šumy. šum
člověčiny plnýí dum,
koho pa tu. ženo, máš
ha de pa ho skováváš7"

čichal při tom. haž mu v nose vizdalo, točil
se vokolo kamen, hale nenapadlo mu, podívat.
se do kamnovce.

„Esli nehubližíš, tak tě to povím,“ slibovala
babička.

„Nehublížím, esli ie to dobrý,“ povídá vitr.
') Kamnovec na Chodsku: kotel zazděný do čela

kamen proti topeniitl. “



..Tuze dobrý,“ usmála se babička. vodklo
pila pokryivadlo ha : kamnovce vyskočila Ba
ruška.

„_Á,Baruškal" iako starou známou přivítal
ii Vítr. znál ii dobře z pastvy. „ty iístě hledáš
svýho modrýho ptáčka, vet? Toho huž víckrát
nehulídáš, ten má za tři dni svatbu.“

„To iá muším hned za mým zlatým ptáč
kem — modráčkem," dala se do pláče Ba
ruška ha zvíhala se pryč.

..Počkyi tu do rána. vodpočni si. ha ia tě
ráno vyprovodím, sama bys tám nedošla.“

Baruška se ani rána dočkát nemohla, stála
eště dřív než Vítr, ha tuze prosila, haby ii
vokázal cestu.

.,Vobui tudlety mílový boty. di furt ]: vý
chodu, haž přídeš k navlas takový chaloupce
iako ie tuta. Tam vostává mui bratr Měsíc.
Toho pozdravui, ha von tě poví dál.“ postavil
před ní pár lehkých střiiců ha vodletíl. Babička
it eště vokázala, iak ie má na bosí nožičky
vobout, na cestu podala ii hrušku. takovou,
iako ií nosil modryi ptáček ha řekla: ;.Tu
hrušku rozkroi, haž tě bude zle.“

Baruška za šecko poděkovala, dala si hrušku
do mošničky, ha vyšla s Pánem Bohem. Hale
iak hudělála krok. dycky bul dlouhyi deset
mil. ha tak it cesta hubyivala. Než se nadála.
přišla na samyi večer vopravdu k chaloupce.
Měsíček stál hu vokna připravenyi na cestu.
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ha ieho babička ho eště voprašovala. aby se
hodně svítil.

„Á, Baruška de k nám.“ zasmál se na Ba
rušku Měsíček eště dřív, než mohla vyřídit
pěkný pozdravení vod bratra Vitra, „tý iistě
hledáš svýho modrýho ptáčka. vet? Toho huž
víckrát nehulídáš, ten má za dva dny svatbu
s ptačí princeznou.“

Baruška se dala do pláče.
„Neplač, chudinko,“ pohladil ii Měsíček.

..vodpočni si, vyspí se, haž se k ránu vrátím,
poradím tě, co ha iak.“

Baruška zase ani dospát nemohla. Slyšela,
iak se k ránu tiše vrací hunavenyi Měsíček
z pouti, ha hned vyskočila.

„Tu máš mílový boty, di furt k východu,
haž přídeš k navlas takový chaloupce, iako
ie má. Tam vostává můi bratr Slunce, toho
pozdravui, ha von tě poví dál, iá si muším iít
vodpočnout.“

Babička ii pomohla vobout nový střiice,
lehký ha dost velký, takže ie mohla natáhnout
přes starý. podala ií na cestu zrovna takový
iablíčko, iako ií nosíval modryi ptáček, ha řekla:
„To iabko rozkroi, haž tě bude zle."

Baruška zase za šecko poděkovala ha vý
kročila. Šlo se ii tuze lehce, ha každyi ieií krok
měřil dvacet mil, ale přece dlouho to trvalo,
než spatřila za vysokou horou ledovou krčit se
malou chaloupka. celou vosietlenou, iako by
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hoříla. To tám sedílo Sluníčko na velkým krbu,
vodpočívalo ha dřímalo. Jak zašustily kroky.
hned pozvíhlo víčka, husmálo se na Barušku
ha povídá:

„A. tu ie Baruška. Čekál sem, esli přece
přídeš. Máš neivyšší čas. Hledáš svýho modrýho
ptáčka. Ten má zyitra svarbu s ptačí princez
nou ve ptačím městě." _

„De pa leží to město ?“ hned dychtivě se
voptála Baruška.

„Ty bys tám sama nedošla, vyspí se hu
nás, ha iá tě ráno vyprovodím.

Babička ustlala Barušce na zem, ha ta hned
tvrdě husnoula, takže ii ráno mušeli budit.

„Stávei. Baruško,“ volálo Slunce huž na cestu
připravený. ..vobui si čerstva mílový boty, ha
pod za mnou.“

Babička zase ii pomohla vobout třetí pár
střiiců. zašnarovala ií ie, do ruky ii strčila vo
říšek. zrovna takovyi, iako ii nosíval ptáček-mo
dráček. ha pošeptala ií do houška:

„Ten vořech si skovei. ha rozlouskni ho.
haž tě bude neihůř,“ potom ii pustila ven.

Baruška ani nemíla času iak se patří po
děkovat. Jak hudělala krok. huž bula třicet
mil, hale Sluníčko teky sáhovalo, mila co dě
lat. aby mu postačila. Za každým krokem
měnil se krai. Sněhy i ledy přestály, tráva se
zelenala, stromy květly, kytky vonily. iako v ráii
bulo na zemi, ha dyž Slunce stálo na polodni,
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vidí Baruška před sebou podivný město, plno
všeliiakých věží a věžiček v ňom, šecky zvony
tám zvoní iako z neičistčího tříbra. krásnyi
zpěv rozlíhá se daleko široko. ha plno lidí po
spíchá k městu.

Sluníčko v tu chvíli skoválo se za mraku.
ha Baruška iako hu vidění ptá se lidi:

„Kam pa to pospícháte, lidičky ?"
„Do ptačího města modrýmu ptáčku na

svarbu. Královská cera bere si ho za muže.“ od
povídal kde kdo Barušce radostně.

Baruška se lekla. haž pod ní nohy zdřevě
nily, ani hnout se z místa nemohla, ale brzy
se vzpamatovala ha dala-se kalupem za lidma.
Cesty huž ii tak nehubyivalo, podívá se ha vidí.
že ie bosa iako vyšla z domova. Běžíla, co ií
nohy stačily ha přiběhla. dyž se svarba
zrovna hrnoula z kostela k vobědu, keryi mil
trvat tři dny.

„Huž ie po voratbach."_píchlo Barušku haž
hu srdce. Stoupla si čerstva do řady mezi di
váky ha spatřila modrýho ptáčka s pěkným
peřím proměňavým. iak se vede s královskou
cerou. Srdíčko ii poskočilo radostí, hale hned
zase husedalo žalostí. dyž nevědomky vy
kříkla:

„To ie mui ptáček modráček, mui z nei
mileiší miláček.“ Ale protože křičíl ha slávu
provolával každý, kdo hubu mil, žádnyi se
toho nevšim, ani modryi ptáček ne. v tlačenici
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Baruškuf ke předusnepustili, ha tak svarba pře
šla. zástupy hrnouly se za ní ha Baruška vo
stála za chvíli samotinká sama. Jako žebračka
sedla si na kostelní schody ha dala se zase
do pláče: „Je po všom, íčko huž ie na dycky
po všom, přišla sem pozdě !“

„Haž tě bude zle. rozkroi tu hruštičku."
slyší naiednou Baruška, iako by"ii někdo še
ptal do houška.

Šmákla hned do mošničky, vytáhla hrušku.
kudličkou ii rozkroií ha vidí. že sou v ní slo
žený tříbrný šaty, hebký iako pavučina. Ipan
totlíčky, i punčošky, šecko tam mila. Hned se
vobltkla ha šla po městě. Hdehdo se po ní
vohlížel, protože tu iaktěživ žádnyi takovou
krásu neviděl. Došla haž před královskyi zá
mek, de sedíla celá svarba za stoly, ha tám
před vokny se zastavila. Větříček zahrával si
s ieiím šatem. sluníčko na ni vysvítilo. takže
tu stála pěkná iako měsíček.

Hned vyšla ven královská cera ha povídá:
„Ty máš krásný šaty, lepší než iá. nepro

dála bysi mi ie ?"
„Prodála !“
„Tak co za ně?"
„Habych na večer sama smíla promluvit

haSpoň iedno slovíčko na tvýho ženicha.“
„Ha třeba deset," zasmíla se nevěsta ha

pozvála Barušku. baby na večer k ní přišla ha,
šaty přinesla. Při vobědě potom nalíivala mo
Náu pohúdky. 49 4



drýmu ptáčku íůlik ptačího vína. haž se vopil.
ha dyž k němu na večer Baruška přišla. mlu
vila na něho, volála ho, hale von ležil iako
zabityi. Ráno dala princezně s těžkým srdcem
tříbrný šaty ha v šerkovým kandoušku s moš
ničkou na ruce. šla smutná zpátky ke kostelu.
Sedla si na práh ha myslí si:

"Cák íčko dělát7“
„Haž tě bude hodně zle, rozkroi to iablíčko.“

slyší poiednou Baruška šeptat Měsíčkovo ba
bičku.

Čerstva šmákne do mošničkv, našmákne
iablíčko, kudličkou ie rozpůlí ha vidí. že sou
v ňom složený zlatý šaty, hebký iako plamí—
nek. Čerstva si ie voblíkne ha de rovnou před
královskyi zámek. Tám zase šichní hosti se
díli pohromadě, íidli. piili, dobrou vůli spolu
míli, venku před zámkem hrála muzika, tan
covalo se ha zpívalo. Jak přišla Baruška, šecko
ztichlo ha hužáslo nad tou krásou. Sluníčko
zasvítilona Barušku. větříček na ní zafoukal.
ha Baruška se procházela ha husmívala iako
měsíček po nebi.

„Zač ty šaty7“ vyběhla hned nevěsta před
zámek.

„Za iedno slovíčko se ženichem“
„Třebas za deset! Příď ke mně na večer."
Vopila zase do němoty modrýho ptáčka.

ha dyž k němu přišla na večer Baruška, haní
vo sobě nevěděl; mámě ho budila neisladčími
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meny, márně se s ním vadila, márně mu vy
čítala. že se vopiií. Ráno slikla zlatý šaty. vo
revzdála ie princezně ha sama zas iako že
bračka kráčela smutná ke kostelu, klekla si
před voltářem, tůze se modlila ha v tom si
zpomíla na voříšek.

„Haž tě bude neihůř, rozlouskni si tudleten
voříšek,“ slyší šeptat sluníčkovo babičku. Hned
se přikrčila do koutku, kudličku z kabzy ven.
našmákla voříšek ha po šmaku ho v moš-ně
rozlouskla; z mošny vyšlehla zář. haž mušíla
Baruška vobě voči přimouřit, ha tepřiva dyž
si zvykla, vidí že ve voříšku sou složený —
diamantový šaty. Hebký buly iako pára. blyi
skaly se iako rosa. dyž na ní svítí ranní slunce,
ha dyž v nich Baruška vyšla z kostela, hrály
všema barvama iako boží duha.

Celý město se po ní vobracelo. hale vona
šla rovnou cestou před královskyi zámek. Tám
huž buli šichní vopilí, zpívali, vyískali. toceví.
tři dny iíst ha piít. to ie co řect, ha můžem si
myslit, iak to tám vyhlížela.

Ale Baruška iako čerstvá růžička prochá
zela se před vokny sem ha tám. větříček ií
čechral šatičky, sluníčko na ně svítilo. šecko
na ní hořílo iako plamínky, celá pěkná bula,
iako měsíček v ouplňku.

„Zač ty šaty7“ vyrazila na nize zámku
rozpálená nevěsta.

„Za iedno slovíčko se ženichem“
51 4'



„Ha třebas za deset,“ zavyiskla si královská
princezna ha pozvala Barušku, baby zas přišla
na večer, haž bude po trachtací.

Hale modrýmu ptáčku huž bulo tuze divný.
proč ho ieho nevěsta každyi den vopíie pta
čím vínem. Neříkal žádnýmu nic, ale přivázal
si pod zobáček na volátko koženvi pytlíček
ha místo do volátka pouštěl víno do pytlíčku.
K večeru stavěl se vopilým. huleh do lože.
dělal iako by spal. hale čekál. co se bude
dál dit.

Ha dílo sel Po chvilce se vorevřily dveře;
zase vopatrně zavříly,vozvály se lehký kroky,
blížily se k loži, ptáček huž chtěl vyskočit,
dyž v tom slyšel zanaříkat:

„Probud' se, probuď! Mui ptáčku modráčkul
Mui zneimileiší miláčkul“

„Baruškol“ Výkřik modryi ptáček, po hlasu
ií poznál, ha dyž se na ní podíval, voči moh
na ní nechát. Stála tu hu lože v diamantovyich
šatech, měsíček voknem na ní svítil ha pohrával
si s diamantama. Takovou krásu ani ptáček,
co ie na světě. neviděl.

.Ja pa si se sem dostála? Do pa tě cestu
vokázal?“ šveholil ptáček, Baruška si mušela
sednout k němu na lože ha povídat celou noc,
co ha iak bulo.

„Vidíš, Baruško. my sme si souzený. Já
sem tu princeznu nechtíl ani vidět, ale vona
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chtíla mě, ha král mě tůze nutil. Íčko se ani
krále huž neboiím. Vítr, měsíc ha slunce. to
sou mí bratří. Vítr mě nahučil lítat, slunce dyi
chat ha měsíc zpívat. Hned ráno pudem spolu
ke králi.“

Venku huž se bryidilo. Stával pěknyi den.
Král sedíl na trůnu ha zrovna snídal, dyž
!( němu přišel modryi ptáček. Šel k němu sám,
Barušku nechal zatim stát za dveřma.

„Cák si tak čásně přeieš7“ husmil se král
na svýho zeta.

„Pane tchánel" povídá ptáček. „rád bych
se tě na něco voptál.“

„Tak se pteil"
„Ztratil sem zlatyi klíč vod svýho zámku,

dostál sem novyi, hale ten ie ienom tříbrnyi.
Íčko sem našel ten zlatyi, tak že mám dva,
ha to nedělá dobrotu. Poraď mi, keryi mám
zahodit.“

„Ten novyil“ bez velkýho rozmyišleni roz
hodl král.

„Tak sem pod,“ vobrátil se ke dveřím mo
dryi ptáček, ha do vnitř vešla Baruška v dia
mantovyich šatech.

I starýmu králi zataiil se dech nad tako
vou krásou.

„To ie ten mui staryi ha pravyi klíč k mý
mu srdci.“ vykřík otáček.

Íčko tepřiva vzešlo králi světlo.
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„Pryč z myich vočíl“ rozkřík se ha hnal
se s mečem po modráčkovi. Hale v tý chvili
skočila k ptáčku Baruška. popádla ho do ná
ručí ha voběma rukama přitiskla si ho k srdci.
Hale netiskla huž ptáčka, tiskla krásnýho prince
s modrým peřím na klobuku, na ramenach
visel mu dlouhyi plášť proměňavyi, po straně
kord.. ha na nohach mil šecky mílový botky.
co dal Barušce Vítr ha ieho' bratří Měsíc ha
Slunce.

Než se král z leknuti zpamatoval. huž bul
lytíř i s Baruškou Bůh sám ví hde.

Jenom my sme se tu na Dilích eště dove
děli. že si za diamantový šaty koupili krásnyi
zámek, ha zkázali pro tátu, esli chce, baby
k nim šel, že se bude mít do smrti dobře. Ha
toceví, že šel.

Na tom zámku visil zvonec, ha to ie po
hádky konec. Za pěknýho počasí, lidičky roz
milí. byivá ten zvonec slyšet haž k nám na
Díly.

_...—



VO BRYCHTOUC POKLADĚ.
(Vyprávěl Jakub Buršík (Švejda), 70 roků starý

ze St. Postřekova.)

Za starodávna, může tomu byit huž pár
set let. hospodařili na Brychtouc dvoře v Po
třekově tuze podivný lidi. Nemůže se vo nich
řect ani že buli poctiví ani že buli'zlodiií. Vo
krádali ienom bohatý, pro chudáky ale míli
srce na pravým místě. Dyž se iednou zmyilili,
ha hukrádli sedláku radlici s plouhu, šel milyi
sedlák rovnou k nim ha povídá, co še mu stálo.

,.Mlč,neříkei žádnýmu nic," řek mu Brychta.
„di si do nášeho rymíka, tám iich naideš v po-
trubí devět, vyber si tu neilepšL“

To ce ví. že páni pásli po zlodiiích, ale na
Brychty si ani nezpomíli. To iim nenapádlo,
že by sedlák se moh plect zlodiiom do ře

.mesla. Brychtove teky děláli. iako by nehumíli
ani pět počítat, zatim ale buli všema mastma
mazaný. ha žádnou dobrou. Vykópáli si tainou
chodbu vod Mirhanzlů v Potřekově haž do
Klenčí k Šimanuc mlyinu, kerou v noci chodili,
kde míli i skryiš ha v ní tůlik peněz, že mohli
samyima tolarama zasypat voiáka i s koněm.



Ale nic na sietě nevostane taino, ha tak
dlouho se chodí s vědrem pro vodu. haž se
hucho hutrhne. Jednou zase Brychtové číhali
na kupce haž poiedou z Prahy přes hranice
k Renšpurku, aby ie vobrali. Buď byli zrazený.
nebo si to špatně vypočítali. zkrátka kupci na
vozích místo zboží vezli skovaný voiáky, ha
iak Brychtove na ně vyskočili. skočili ivoiácí,
Brychty svázali ha vodvedli k právu do mě
sta.')

Íčko pravda bulo zle. Měsky právo se dlouho
nemazlilo se sedlákama ha vodsoudilo ie šecky
na šibenci. I myiši dyž de vo krk, hledá škoulu.
kerou by se dostála ven. Ha tak si stoup nei
starší Brychta před právo ha povídá: „Esli nám
všechnim vrátíte život ha svobodu. tak vám
slibuiu tři věce. Prvně posázíme ve třech řa
dách cestu vod Brychtů haž na to místo, de
ste nás chytili. třema řadama tolarů. Potom
přivedeme městu vodu, aby mohlo topit i ho
reiší příkop, haž s tou prácí budem hotovi.
ztratíme se, že huž vo nás do neidelší smrti
nehuslyšíte.“

Páni se dlouho radili, haž se usnesli: „Esli
tuto šecko provedete, máte mít život i svo
bodu, esli selžete, nehumřete na 'šibenci, ale
za živa vás hupálíme na hranici.“

Brychtove vopravdu držíli slovo. Přivedli
voiáky i měský právo na iedno místo. vodkud

') Do Domažlic.
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vyvalili celý sudy samyich krónů, dukátů ha
tolarů, posázeli cestu, iak slíbili, ha eště zbulo
dost voiákom na propití. Potom ie vedli sa
mými lesy haž pod samyi Čerchov, vokázali
iim řeku Bystřici, co teče do Babor, ba řekli:
„Dyž na tutom místě prokopáte břeh, poběží
vám voda sama haž do města, ha můžete si
ií tám zavect, kam sami budete chtět.“

Domažlice tenkrát míli ienom vodní pev
nost tám, co stoií dnes kostel hu všech sva
tyich, tám se ienom mohla nahnát voda do
příkopů, ale město samo stálo holý, možná, že
ani hradby ha brány nemílo.

Páni kroutili hlavama, nevěřili, zavolali si
proto zkušený lidí, dnes bysme řekli inžinýry.
ha ty Brychtove ie vedli, lámali suky na stro
mech, píchali ie do zemí, vokazovali iak ha
kury vect vodu, haž iim dali šichní za pravdu,
dyž se vočitě vo tom přesvědčili.

„Tak si běžte, kam chcete,“ dostáli íčko i
páni svýmu slovu, „ale esli někde ienom cek
nete, že sme vás pustili, anebo esli se tu eště
někde vokážete, potom ani Pámbů s nebe vám
nepomůže.“ '

Brychtove si to vzeli k srci ba do rána se
ztratili, iako by do vody pádli. Na ieiich dvůr
husadila vobec iinýho hospodáře, ale „hu Brych
tů“ se tám říká eště dnes. Lesdys, dyž pohů
nek pase, vyčlápne kráva kus drnu něhde na
mezi, vyvalí se hrnec ba huž se sypou z něho
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tolary. Ta chodba pod zemí tám teky eště ie
i vokýnko se i našlo i dveře. co tam vedou.
Jednou tam pustili chlapce. aby šel, haž kám
doide. Ale ten se za malou chvili vrátil ha
držil v ručice kraiíc chleba namazenýho me
dem.

„Do pa tě to dal?“ ptáli se ho.
„Bílá paní, co tám sedí na sudu," povídal

chlapeček ha víc neveděl nic.
„Ta chodba muší byit náramně dlouhá ha

hluboká. Strčili sme tám celý býdlo, navázali
dvě na sebe, ha nedošmakali sme se konce.
To ce ví. že ie zavalená, mušílo by se
kopát. aby do ní moh velkyi člověk. ale to se
žádnyi nevopováží, protože se říká. „Hdo bude
hu Brychtů kopat, bourat ha stavět, každyi muší
humřít.“

Já nevím, co ie na tom pravdy. ale povídá
se, iak přišli iednou k Brychtom do stavení
dva chudý vandrovníci. ha prosili sepnutýma
rukama, aby iim darovali aspoň ieden tolar
: tich. co iim ie kráva vyšlápla.

„Ha depa bysme ho vzeli“ lhali sedlák i
selka, „ty se hned r'ozkotálely, hde hdo bul.
každyi si ňákyi popád, ha nám nezbu'lo nic.“

„Dyť iich máte plnou košinku zakopanou
pod stolem.<<povídá ten ieden vandrovník.

„To ienom tak lidi klábosí,“ smál se sedlák.
„depa by se tám vzeli tolary,“
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Vandrovnící vorešli s nepořízenou, ale se
dlákovi ta ieiich řeč vrtala v hlavě.“ Přines se
kýru. vodtrh prkno pod stolem ha -- tu máš
tam vapravdu leží brambůrová košinka, ale
plná — zemskyich žab. haž se leknutím votřís.
dyž viděl iak se tám válí ty žáby velký iako
rukaice. Popád hned košinku ha hupaluie s ní
ven vyhodit ii na hnui. Cestou spádla mu iedna
ta žába z košinky zrovna na tomisto, de stáli
ty.dva chudý vandrovnící, zazvonilo to, sedlák
se podívá, ha von tárn leží tříbrnyi tolar, pěknyi,
bílyi iako by ho z pecí vytáh. Íčko viděl te
přiva iak chybil, běžíl za vandrovníkama. co
mil síly. ptál se po nich, ale žádnyi iinyi ie
neviděl. ani vo nich neslyšel, ani vidu, ani
slechu huž po nich nebulo ha teky se vod tich
čás hu Brychtů huž nic nenašlo — — —

Víc nevím; prodá! sem, iak sem koupil, ha
esli se vám to nelíbí, tak si naiděte někoho,
hdo vám poví lepší pohádku, než ie tuta.

__..—



VOZLÝŽENĚ.
(Vyprávěl Josef Sokol. 50 roků starý zedník

z Nového Postřekova č. 82 (u HlínůJ

Co vám íčko budu povídat, ie iístá pravda
ha žádná pohádka. Jak tak my zedníci cho
díme na práci do sieta, tak si tám iednou náš
člověk namluvil divči, vzel si ii za ženu ha
přived si ii na zimu demů. Milý ženě se hu
nás nelíbilo ha začla dělat muži co neihoršího
mohla, ienom aby se s ní zase vodstěhoval
do sieta. do velkýho města někam. de by mo
hla tancovat ha hužívat šechnich radosti.

Muž iako šichní chodil v zimě svážet dříví
s pasek na plac, ha dyž na večer přišel demů
celyi promrzlyi ha hladovyi, nemíl ani zato
peno, ani huvařeno. koza v chlívku bečíla ne
nakrmená. slepice lítaly nezavřený. nebulo ani
humyto, ani vypráno, žena se mračíla. nemlu
vila, dyž ii muž něco dost málo řek. hned
křičila ha nadávala haž Bůh brání.

Zedník se stydí! někomu něco řect, protože
každý by mu bul vodpoveděl: „Dobře se tě tak
stálo. proč si si nevzel divči vod nás, každyi
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hdo vybírá ——přebere, mušíl si mít sietačku.
tak íčko trp.“

Trpíl dost, ale dyž huž to nebulo k vydr
žení, postěžoval si svýmu sousedu ha kama
rádu Martinovi. keryi bul truhlářem ha platil
za moudrýho člověka. Truhlář poslouchal. iak
zedník běduie ha naříká. že huž si neví se
ženou co počít, že na ni po dobrým. po zlým.
že prosí i hrozí, že to šecko nic není platno.
žena že ie čím dál tím horší.

Truhlář se zamyslil, zaškrabal se za huchem,
šnup si ha potom povídá: „Esli ií povolíš, bu
deš do smrti nechčasnyi. To ie šecko tím,že
se tu nenarodila. že tu není vykolíbaná, ne
vyrostla tu, íčko tě nezbyivá nic iinčího, než
abys ii vykolibal. Tu máš lať, vem ii míru. iá
ií hudělám kolíbku ha huvidíš, že to pomůže."

Muž poslech; v noci. dy žena spala, na—
měřil na lať iak ie dlouhá ha truhlář podle
míry za dva dny hudělal pořádnou kolíbku,
zkázal si pro zedníka, aby mu ií pomoh vod
nest ha postavili ii hu zedníků zrovna do pro
střed sencí.

„Co pa ie to za bláznoství. pro koho pa
to ie?" rozkříkla se žena, kerá huž čuchala
ňákou čertovinu.

„Ta kolíbka ie pro tebe. dyž nechceš nic
dělat ha furt ienom křičíš,tak tě budu kolíbat,
abych mil pokoi,“ povídá zedník na šecko huž
připravenyi. To ce ví, že do ženy viela hned
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zlost. začla nadávat, haž ii plna vod huby li
tala, ale truhlář se zedntkem stáhli s lože vel
kou porušku, hodili ii na ženu, zabalili ii, misto
povíiánu zavázali ii vozícím provazem, položili
ii do kolíbky, zedník kolibal ha truhlář ifzpíval:

„Díďátko malý.
iak si vospalýl
Já kozičky podoiil,
kašičku tě huvařil
ha ty eště spíš,“

Tu it chytil eště věči ztek, tloukla sebou.
kroutila vočma, kousala se do pysků, nadá
vala iako špaček, haž zase povídá truhlář:

„Ta divčička má asi hlad. dostála chuťna tu
kašičku, nic platno. sousede. vař kaši, iá za
kolíbám sám.“

Kolíbal. haž žena ke stropu lítala. muž vzel
vopravdu pánvici, nalil tam hrnčák mlíka, za
sypal krupicí ha dyž bula kaše vařená. sed si
ke kolíbce ha dával ii po prstu ženě do huby.
To se nepteite, co žena vyváděla, pokousala
muži šecky prsty, haž se rozněvál. popád zed
nickou žíci ha házel ií kaši do huby iako maltu.
Žena křičíla, haž bula celá modrá. muž huž ii
začel v duchu litovat. ale truhlář nepovolil.
,.Huž má dost,“ řek naiednou, „hlad nemá,
ale žížeň asi bude mít, dei ií napít“

Zedník popád žbán ha povídá: „Kaše dusí,
mušíš ii zalít.“ ha lil ií do huby vodu. aiť cbtíla
nebo nechttla.
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Žena se dusila, kašlala. plivala. nadávala
ha křičíla v iednom kuse. haž se lidi huž za
stavovali před stavením, ha ptali se. co se to
tam díie.

Muž huž by bul povolil, stydí! se lidi. huž
chtěl rozvázat povíián, ha pustit ženu, dyž
truhlář zase se vozvál: „Vidíš, máš pravdu.
na to sem nezpomíl, bude asi mokrá, mušime
ii převinout ha dát ii čistý plínky.“

Ha to pomohlo. Žena viděla, že nevyhraie.
Přestála křičít, dala se do pláče ha povídá:
„Muži, piekně tě prosím, vodpust mi, že sem
tě tak hudlovala. Do smrti tě budu mít ráda.
ienom se huž na mě nehněvei ha přestaň ko
líbat“

„Tuto ie řeč vod ženy, iak se patří ha sluší,“
vykřik hned truhlář, sám hned pomoh rozvázat
provaz, žena se s nim hudobřila, do dne ha
do roka mušel předělat kolíbku na menčí, hu
zedníků kolíbala máma malýho zednička ha
míli se s tátou do smrti rádi. Koupili se spo
lou eště karečku zelí. ha huž ie to celý.
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VO ZLÝM MUŽI.
(Vyprávěl Josef Sokol (Hlína), 50 roků starý

zedník z Nového Postřekova č. 82.)

Jedna žena mila muže vožralu ha karba
nika, ha to ie to neivětší nechčestí. co ienom
na sietě může byit. Byival napřed hodnyi, po
řádnyi ha tichyi iako beránek. zdálo se, dyž
si ho brala, že nehumí ani pět počítat. Ale
vod tich čás. co začel chodit do Babor na
práci, šlo to s nim s kopce. Co v lítě vydělal,
v zimě propil ha prohrál, ba eště nestačilo ha
naplet dluhů, že huž mu pomalu nepatřil ani
šindel na střeše. Žena viděla. iak hospo
daří vod pěti k štyrem. dyž to tak dál pude,
že přídou vo chalupu. tak na muže po zlým.
po dobrým, prosila, nadávala. sepla před ním
ruce. na zem klekla, na holých kolenach ho
prosila, aby se pamatuval, ale nic platno ne
bulo. eště popád hůl ha nařezal ii, haž mila
řibet iako fěrtuch modrvi.

Žena, dyž huž neveděla co si počít. zaslí
bila se. Putovala vo chlehě ha vodě na svatou
Horu. tám šla k zpovědi ha přímání, bula na
mši svatý ina kázání, ha ten pampáter iako by il
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zrovna do srce viděl, kázal, dyž ie někomu
neihůř, aby se modlil ke čtrnácti svatyim po
mocníkom ha svatý Voršule, ha ieho modlitba,
že iistě bude vyslyšená.

Celá potěšená vrátila se žena z pouti, huž
se víc s mužem nevadila, nechala ho byit, dyž
se přitlouk v noci domů vožralyi, ani se ho
nevšimla, ienom si klekla ha modlila se nahlas
k tím štrnácti pomocníkom. Muž si z ní dělál
blázny, posmíval se ií po hospodách, haž ii
šecky ženy po celý vsi tuze litovaly ha řekly
si, že to tak díl nenechaií.

Dyž zase iednou vod božího rána sedíl
v hospodě, piil ha karbanil, dyž huž doma ne
míla žena co do huby dát. sešly se na večer
žencký hu přednosty, voblíkly se do bílyich
košil, přes hlavu si vzely poclamky, každá si
vytáhla ze štosu kořen, iak ie mily připravený
na koše. košinky ha vopálky ha čekály.

Vo půlnoci příběh přednosta, že ten vožra
lec huž se tříská k domovu. Žencký pěkně
po tichu vyšly, vobstouply si stavení, vidí vo—
kýnkem. iak žena pádla na kolena, zvíhla
ruce do vyišky. hlasitě volá vo pomoc ty svatý
pomocníky, ha muž iak se smíie, skáče vokolo
ní ha dělá si z ní blázny.

Tuto vidět, žencký se díl nehudržíly ha
vrazíly do vnitř. .Mlč ha neplač,“ spustila
přednostová hned ve dveřích. „tvá modlitba
ie vyslyšená, my sme ty svatý pomocníci, ha



dem tě pomozt“. Za ní se hrnuly vostatnl,
plná sence iich bula ha volaly —-to co ví, že
ziinačenyim hlasem: „Pánbů huž se na to díl
nemůže dívat,“ — „tuto, co se hu vás diie. to
ie proti Pánu Bohu,“ — „to není s dobrým, to
ie horší než peklo“. Můžeme si pomyslit. že
se vopilyi lek. zblíd iako křída ha třís se lek
nutím iako vosyka, kor dyž se naiednou vo
brátí ten ieren duch na něho, vykřikne: „Lumpe
ieren s lumpem“ ha — víz, víz. — přetáhne
ho kořenem. „Vožralo.“ vykřik druhyi. ha zase:
lup, lup! sadil mu dvě přes řibet. „Karbaníkul“
přiskočil třetí ha — flink. flinkl — sek ho
přes stehna. haž to vízdlo, ha íčko huž pa
daly nepočítaný. muž. panáčku, vystřízlivíl,
skákal, točil se po senci iako vlček, uhyibal
se, bránil, ale šecko marný, rány se s'ypaly
iako kroupy ha iedna masněiší než druhá.

„Pomoci Pomocl“ vykřik naiednou muž,
dyž huž bulo neihůř. pád vedle svý ženy na
kolena, sep ruce ha volál: „má zlatá ženo,
přimluv se za mě, nenech mě humlátit. Vo
rodui za mě, smilui se nade mnou.“

„Bureš pít?“ stoup si ieren ten pomocník
před něho.

.,Neburu. do smrti nel“ křičíl muž ba sko—
vával se za ženu.

„Bureš hrát karty?“
..Teky neburu.“
„Bureš mít rád ženu7“



..Buru. buru. haž do hrobu tmavýho.“
„Tak zvibni ruku, ha přisaheil“
Muž vobrátil se ke stěně. položil tři prsty

na kříž ba Výkřik. co mil sily: „přísahám“
„Tak ie dobře, esli tu přísahu nedodržíš,

ruka tě hupádne ha my tě eště iináč vytres
táme,“ řek ten poslední pomocník ha ztratil
se ve dveřích.

Vod tich čás stal se z vožralce neipořád
něiší člověk v celý vsi, mil ženu rád, za pár
let poplatil dluhy ha po celý život nepřestál
se se ženou modlit ke štrnácti svatyim po
mocnikom ha ke svatý Voršule.
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VO KREJČIŘI HA ŠEVCI.
(Vyprávěla Alžběta Knopfová. 30 'r. stará 2 No

vého Postřekova u Daňdětů.)

Před dávnými ha dávnými časy žili tu dva
bratři, Kuba s Martinem. Kuba vyhučíl se
se kreičiřem ha Martina dal dáta na ševco
vinu. Voba se vyhučíli v městě ha dyž se
vrátili demů, řemeslo iim nešlo, protože hu
nás, co kdo na sebe potřebuie, hušiie si kaž—
dyi sám, v litě chodíme bosi ha v zimě
v dřevákach. Aby tera hladem nehumříli,chodili
do lesa na dříví. To ce ví, že'iim taková práce
nechutnala. buli zvyklí vohánět se iehlou ha
šídlem ha ne sekyrou ha pilou. míli voba tuze
iainový ručičky, práce v lese ie brzy vomrzíla
ha řekli si: „Tuto pro nás není. Račí pudem
do světa podívat se, esli tám něhde na nás
nečeká chčesti.“ —

Ha vOpravdu. Jak se vorevřílo iaro, sebrali
se spolou ha šli. Chodili dlouho, přišli daleko.
boty huž roztrhali, nohy ie bolíly ha práci ne
ha ne naiít. '

Kreičíře to dopalovalo ha chtil se mermo
mocí vrátit. Ale Martin ——švec —. ho ZdrŽO“



val, co pryi doma? Esli se mu styiská po tom
dřenív lese? Anebo po brambůrach ha z vody
polivce? Kreičiř Kuba neveděl, co dělat, řek
že si to tera do rána eště rozmyslí, pomodlil
se, leh si pod strom ha spal, iako dyž ho do
vody hodí. Ale v noci zdál se mu podivnyi
sen. Viděl iako rukaici velkou žábu, která
přilizla haž k němu samýmu ha řekla: „Kube,
dyž si chodil tak dlouho, choď eště, chčestí
na tebe huž nedaleko čeká.“ To se mu zdálo
na vlas stefně po tři noce ha dycky to vypra
voval bratu Martinovi. Ten, dyž to po třetí
slyšel, dostál zlost, že se iemu nic takovýho ne
zdá, záviděl to Kubovi, 'ha huminoul si, že
bratra vo to chčestí připraví, ha sám — dii se
co dii — že se ho zmocní.

Ha iistě. Toho dne na samyi večer “přišli
do náramnýho lesa, nemohli se z něho nikerak
vymotát ha mušíli tám noclehovat; dyž Kuba
husnoul. _vytáh Martin kneip ha vypích bratru
ve spaní vobě voči. Kreičíř bolestí vykřik ha
vomdlíl iako špalek. Tu švec ho slík, voblík
na sebe čerstva ieho šaty, dal mu svý, chvilku
se eště díval. esli bratr nedyichá. ha dyž se
nehyibal, vzel nohy na ramena ha hutíkal
z lesa pryč, kam ho voči vedly ha nohy nesly.

Dyž k ránu padala rosa ha ptáci začli zpí
vat, milyi Kuba v lese vožív, procít ha hned
bolesti počal nařikat ha lítostivým hlasem
volat: „Martinel Martinkul Vozvi se, de si?
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Pot mi pomoztl Dyt iá mám vobě voči vypí
chaný.“ Ale Marti-n se nevozyival ha tu si
kryičíř .myslil nic jináč, než že v noci lupiči
Martina zabili ha iemu na cbčestí ienom vy
píchali voči. Že by takuvou věc moh hudělát
vlastní bratr bratru, to mu ani na mysel ne
přišlo.

Íčko necháme ševce Martina byit. ha pu
reme za kryičířem Kubou.

Ten tera se zvíh ze zemí, ha iak tak bul
zohavenyi, sám ha sám, bez voči. ienom s hůl
kou v ruce potácel se lesem tak dlouho. haž
se z něho chčasně vymotál ven. Nevěděl, ie
den? ie noc? Má před sebou pole, nebo louky.
nebo lesy? Ani živýho človíčka nepotkál,
šichni před ním hutíkali iako před strašidlem.
ha dyž huž nemoh dál. sed si na zem, aby si
drobet vodpočnoul. Chvilku malou sedí ha
v tom slyší tlouct hodiny. Napočítal iich zrovna
dvanáct. Hodiny vodtloukly. polodne ne'zvonili,
tak íčko veděl, že ie půlnoc ha blízko že
muší ležít ňáký velky město s věží a ho
dinama.

Ani to eště iak se patří nedomyslil, začlo
mu naiednou něco nad hlavou šustít ha šumlt
ha huž teky slyší strachlivyi hlas: „Kdo ví
nový, hait nám poví."'

Nenapádlo mu. že sedí zrovnapod šibenci.
ha že tu drží dnes velkyi sněm šichni. .co na
ty šibenci buli vod počátku popravený ha že
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vyslyichaií ty. co hulí vověšený v posledním
roce.

„Tak tera' povím, co vím,“ vozvál se iinyi
hlas. „tři kroky v právo vod šibencí leží ká
men, pod ním skáče živyi pramen. kdo ie
slepyi ha v ňom humyie si voči, huzdravenyi
vod pramenu skočí“

Potom promluvil zase iinyi:
„Smutnyi sedí pan králína trůně,
čeká. esli se mu dcera vystůně.
Ke přímání v kostele dyž klekla.
tuz'e něčeho se lekla:
vvpádlo ií z huby svatý Tělo boží.
Vod tich čás ta princezna ie v loži;
znova teprv vožiie,
haž se naide ta ztracená hostýie.“

Ha hned, iak to dořek. vozvál se třetí hlas:
„Ta hostýie pod stupínek spádla.
sedí na ní velká stará žába.“

Chvíli bulo ticho iako v hrobě. Dyž žádnyi
nic neříkal. vozvál se zase ten neíprvniiší hlas:

. „Za rok ha den se seidem zas.“
Zašustílo to. zašumílo. na věži hudeřila iedna

hodina, kreičíři běžíl mráz po řibetč. ale veděl
dost. Zvíh se se zemí. pomálu našmakal šibencí,
našel za chvíli i kámen. slyšel huž pod ním
hrčít pramen, vymyil si v ňom vobě voči ha
hned se zaradoval. Viděl, že mu nad hlavou
na nebi svítí vězdičky ha dole pod šibencí že
leží velký město.
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Časně ráno huž stál vtom městě před krá—
lovským zámkem ha tlouk na bránu: „Vore
vřetel Hned mi vorevřetel"

„Cák tu chceš ?“ vvkouk z vokýnka roze
spalyi vrátnvi.

„Huzdravit princeznul“ vykřík směle Kuba.
„Ha ty chudáčku milyi.“ husmál se vrátnvi

ha dívá se na votrhanýho. polounahýho van
drovníka, „esli ie tě život milyi, tak ien di dál.“

„Já huzdravím princeznu," stál na svým
Kuba. Íčko se vrátnyi rozněval ha rozkřík:

„To huž tu byli iinčí chlapíci, dochtoři, lytíři,
princove ha nedokázali to.“

„Mlč ha vorevřil“ rozkřík se i Kuba.
„Král eště spí. ha ty tu budeš hulákat?

Marš vod zámku ha hned,“ dopálil se vrátnyi.
To ce ví. že vrátnyi křičíl, Kuba křičíl, ha

voba .v tý ráži si nevšimli, že nahoře nad nima
se vorevřílo vokno ha král že poslouchá.

„Tak ho sem push“ povídá naiednou král,
„ale to tě povídám, esli mou ceru nehuzdravíš.
tak se zahoupáš támdle na tom kopci na ši
benci.“

„Žádná starost, ien mě tám puste,“ kurážně
ikráli povídá Kuba. ha iak povolily dvířka,
hned se hrnoul do vnitř.

Tám ho napřed voblíkli do pěknvich šatů.
takže kryičíř hned vyhlížel iako pán. Ani si
nevšimvv tom kvaltu. že šaty, co slík, nebuly
ieho. Potom tepřiva ho zavedli ke králi ha ten
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mu vopakoval: „Hdo uzdraví princeznu, ten si
ii smí vzít za ženu ha stát se po mně králem.
Dyž se mu to ale nepovede. smím ho dát po—
věsit na šibenci.“

„Dobrá. Přiiímám,“ poklonil se Kuba, „tak
esli pa tu tekv máte ňákýho kněze? Zavoleíte
mi ho.“

Přišel sám biskup. ale ani toho se Kuba
nelek. „Purem spolou do kapli, de bula prin
cezna naposled hu přímání," povídá krvičíř ha
biskup ho tám poslušně _vodved. Jak tám přišli.
Kuba zvíb hu voltáře stupínek, ha vidí pod
ním sedit žábu zrovna takovou. iaká se mu ve
snu zievila. Než ií moh chytit, ztratila se, ha
ležíla tám na zlatým talířku ienom čistá ha ne
poškvrněná bílá hostyie.

.,Zvíhněte ii,“poroučí Kuba biskupovi. „vod
nesem ií stunavý princezně haž na lože..“ Bis
kup poslouchal Kubu iako hodiny. vopatrně
zvíh talířek ha nes tu svátost do zámku. ale
k'ryičíř v patach za ním ha vykřík hned ve
dveřích, co míl síly:

,.Princezno. bei! Stávei v ložil
Neseme tě tělo boží.“

Princezna se probudila. zvíhla hlavu, hned
se pěkně husmála. posadila se. šla k svatýmu
přimání ha vod tý chvíli zas bula iako dřív
čilá iako rybička.

Tuto vidět král, hned prohlásil: „Co sem
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řek. to sem řek. Haiť si. do si, íčko budeš mým
zetěm ha iednou po mý smrti králem.“

Tekyprincezna popádla hned Kubu za ruku.
ha že muší byit ieií, že vod něho nehupustí.

Voradby míli brzy. Král pozvál hde koho.
vystroiil náramnou trachtací, celý město se ra
dovalo, muziky hrály, zvony zvonily, “lidizpi
vali ha vyiskalí. ha ženich s nevěstou proiíž
dělí se v kočáře po městě, aby ie každyi viděl.

Íčko se zase podíváme, co dělá Martin. aby
sme na něho nezapomíli.

Ten. dyž tak neřádnou věc na vlasním bratru
proved, hutíkal z lesa. iako dyž mu paty za
pálí. Příběh zrovna do toho města. de ta stu
navá princezna ležíla, ha našel si tám po dlou
hým hledání práci hu iednoho přištipkáře.

Jednou sedí na stoličce za verpánkem a
spravuie ňákyi staryi křamp; v tom vidí, iak
se vokolo vokna hrne náramná síla lidu. slyší
muziku ha zpěv. praští křampem vo zem, vy
běhne ven. vidí královskyi kočár, v ňom sedít
prince s princeznou, dívá se, dívá, ha naiednouo
dyž přiieli blíž vykřikne nahlas:

„I hromši. dyt ie to náš Kuba,“ ale hned
se lek ha pomyslil si potichu: „ale de pa se
tu bere? Dyť sem mu přece vobě voči vypích
ha nechál ho ležít mrtvýho v lese?','

Kuba v kočáru mezi tisíci hlasy hned po
znál hlas svýho bratra Martina. Poroučel za
stavit. stoup si v kočáru ha .zavolál:
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„Martine7De pa si? Pot sem!“
.Martin ——to ce ví — nedá! se dvakrát po

bízet. Tak iak sedíl za verpánkem, ;přiběh ke
Kubovi, kervi radostí plakal, že se s bratrem
zase shledal, vokázal ho hned princezně, králi
i šechnim hostom, vyptával se Martina, iak
se mu vedlo ha ten lhál, iako dv tiskne. Po
vídal, iak ho lupiči stloukli ha vodvlíkli. iak
iim hutek, iak Kubu šudýž hledal, ptál se po
ňom, co se pro něho naplakal ha chudák Kuba
všemu věřil iako pravdě pravdoucí. Vzel si
Martina do zámku ha hudělál ho tám hned
ienerálem, bral si ho ke stolu. vo všom _se
s nim radil, nu zkrátka, iednal s nim iako
s bratrem. Ale Martin bul falešnvi bratr, celyi
nesvui záviděl Kubovi. že ho přece ienom po
tkálo věčí chěestí, nemíl pokoie ha nepřestal
dynovat, haž mu dobrák Kuba šecko poveděl,
co ha iak se stálo, že se mu povedlo huzdra
vit princeznu, iak sedil pod šibencí ha co šecko
si ty vověšencí povídali.

„Tám iá teký se muším dostát," huminoul
s:hned švec, eště iednou se vvptál, dy to bulo.
ha sedíl potom trpělivě v královským zámku,
haž se to točilo. Dvž ten den nadešel, voblik
si svý starý šaty. co měl Kuba na památku
skovaný, vytratil se večer ze zámku ha haidý
pod šibenici. Tám si sed na kámen ha čeká!.
co se bude dít.

Nu, ha dílo sel
15



Sotva vodtloukla půlnoc. se všech strán
přiletíli vověšencí ha ten neistarší—spustil přísně:
„Než začneme sněm ha vy noví budete po
vídat, prohlídněte dobře šecko, esli sme lu
sami. Loni nás tu ieden vyslech, možná že po
slouchá letos zas.“

Tří vověšencí skočili hned delů ha huž dr
žíli ševce v klepetech ha volali: „Je tu zas!
Huž ho mámel“

Druhyi den ráno strh se křik po celým
městě: „Na šibenci visí ňákyi člověk, ie celyi
nahyi ha má vypíchaný voči.“

Kreičíři Kubovi — íčko královskyimu princi
—-to nedálo, sed si na koně ha iel se teky
podívat.

Na první kouknutí poznál. kdo to ie ha
íčko tepřiv pochopil, co se s nim tenkrát v lese
dílo ha do mu voči vypíchal.

Nic nelítoval bratra, ale roziel se k nám
pro tátu ha mámu! poveděl 1imšecko vo Mar
tinovi, přivez si ie voba na královskyi zámek
ha tám šichní pohromadě chčasně ha spoko
ieně žili, žili, ha esli se iim neztrhaly žíly, tak
sou tim eště dnes živi.



vo JEDNÝ DIVNÝ ZEMI.
(Vyprávěla Karla Hamerlová, 4015 stará z KlenčíJ

Za staryich časů, za mladyich let, dyž se
voda prášila ha písek tek, dyž eště žáby
šporny nosily ha babylounská věž chodila v ko
šili. dyž hu nás na šecky neplechy ha štraity
mívali ienom laici ha dřevěný policaity, dyž
za lesem nestála ani stará, ani nová Pašešnice,
ha dyž eště tutary neiezdily žádný železnice.
tenkrát tu lítali tak velký brabcí, že dyž chtíl
někdo někam iect, sed si na brabce ha ten ho
tám vodnes.

Já sem si teky na iednoho sed ha ten se
mnou vodletil rovnou do zemí. která se me
nuie Džandžendžindžondžunyia. Dyž butete
hodný, tak vám íčko povím pohádku, kerou
sem v tý divný zemi slyšel.

Tak iednou vám žila v Klenčí iedna líná
ha nepořádná divče. šecko ií říkali líná Manka.
Ta nechtila nic dělit, ani vařit, ani prát. ani
chodit do lesa na dříví, ani mlátit, ani na poli
pomahat, ienom se ii líbilo celyi den se pova
lovat, koukat Pánu Bohu do voken. fintit se
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ha při _tom dobře iist ha pít. To ce ví, tuto hu
nás neide. Bez práce iaktěživy neisou koláče.
Dokaid žili táta s mámou. eště to s Mankou
hušlo. Ale dyž si voba Pámbů vzel, potom
bulo zle. Manka zdědila pravda po tátovi
pěknou chalupu, ale s tou bula brzy hotova.
Proiidla ii ha propila. pěkně se stroiila. běhala
k muzikam. ale žádnyi chlapec v celým Klenčí
si nechtíl vzít takovýho línýho cumplocha za
ženu, ha tak Manka konec konců neveděla
kury kam. »_

Sedla si iednou na zásep ha přemyišlela,
iak to zavonačit, aby nemušíla nic dělát ha
přece se mila dobře. Přemyišlela. rozmyišlela
haž z toho husnula tvrdě iako špalek. Jak tak
spí, vidí —- de se vzel, tu se vzel ——že de
vokolo takovyi staryi děreček, zastavil se
zrovna před ní ha pustil se s ní do řeči.

„Cák ste takuvá zamyišlená? Trápí vás
něco?“ piekně si ií voptál.

Manka mu hned vorevřila srdce dokořán,
iak huž proiídla celou chalupu i s políčkem
ha že íčko neví, iak to bure dál. Děreček ii
trpělivě vyslech. pokyival si šedivou hlavou
ha potom ií povídá:

„Milá zlatá, tu vám pšence nepokiete. vy
mušíte vocud pryč někam mezi lidi, hde mají
ruce vobráceny vod díla tak iako vy.“

„Ha sou eště něhde na sietě takový lidi?“
hned se chtivě voptála Manka.
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„To co ví. že sou ha dost ie iich. Sichní
žiiou v zemi Džandžendžindžondžunyia. tám
žádnyi nic nedělá. ha hdo ie neilíněišl. ten se
tém stane králem nebo královnou.“

„De pa ie ta zem7" vyskočila hned Manka
ha huž si v duchu dělala zuby, že nepovolí.
dokaid se těm nestane tou královnou.

„Ta ie haž za devíti lesama. za devíti ho
rama ha za devíti dolama. de slunce zapadá
ha de lišky dávaií dobrou noc.“ vodpověděl
děreček ha ztratil se, iako by se do zemí
propád.

„Tuto ie vnuknutí boží, to není ienom tak.
to muším poslechnout hned,“ řekla si líná
Manka ha za poslední peníze napekla si ranec
křehkyích mětanek na řibet, do ruky vzela
hůl, do kabzy kudličku, se žádným se ani ne
rozloučila ha pustila se rovnou k slunce zá
padu. Přelizla Šimanuc kopec, vyškrabala se
na Sádek. pustila se přes Haltrav na Výšovku,
dostála se do Němec na Hýrštain, počítala
lesy, hory, doly. smutně huž koukala, mětanky
mila sněděný, nohy ií sotva nesly haž devátyi
den překročí devátou horu ha hned spatří ro
vinu iako stůl. na ní město velký iako Praha.
šudýž hu cest válí se v trávě lidi. spí. prota
huiou se, zívaií, rozbaluiou papíry. vytahuiou
si kusy masa, buchty. čekuládu. tak že se
Manka zaradovala, celá vokřála ha řekla:
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.,Hromši, to huž sem iístě v tý zázračný zemi.
hde se lidi nentaraií. ale pro iistotu se zeptám“

"Lidičky,“ zastavila se hned hu prvního
člověka. kerýho potkala. „do pa to sem?"
Ale ten se ani nehnoul. sedí! dál iako špunt.
kráiel si šunku. iíď haž se mu huši hýibalý ha
ienom zvih nohu ha nohou ii vokázal na sloup.
keryi bul pěkně bíle, červeně ha modře vo
malovanyi. Manka zvíhne voči ha čte na
sloupku nápis: „Republika Džandžendžindžon
džunýia."

..Trefal“ zavyiskla si Manka, „huž sem tu,“
ha hned za tím sloupem si sedla, aby si vod
počla ha drobet se vokoukala, než se pustí
dál. Neivíc ii trápila žízeň ha tak se dívá. hde
by se mohla napít. Jak se tak rozhlíží. za
slechne něco hrčít ha huž vidí stuiánek iako
v Caparticích ha na ňom kolem do kola visí
samý porcunálový hrnečky.

„Tam se napřed napíiu.“ šourá se k stu
iánku Manka, bere hrneček do ruky, dívá se,
čichá. svým vočím nechce věřit, vono ze stu
iánku teče samý kafe, ha iaký kafe! Podívá
se lepší ha vokolo stuiánku neválí se kamení
iako hu nás, ale leží tu samý šišky, rohlíky,
calatky, buchtičky. máslový mětanky, kusy
svitku, co hdo chtíl.

„Tuto si nechám líbit,“ zasmíla se Manka
ha hned se pustila s chutí do ildla. Posilnila
se. hutříla si hubu. vodpočla si ha polibovala:
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„Dobře sem se nasnídala. lčko se podívám
dáleiš, co ha iak tu chodí.“

Zvíhla se ha pomálu iako kachna kolíbala
se na prohlídku. Šudýž vidí pěkný chalupy,
před nima eště pěkneiší zahradky, v nich rni
sto hlavatice ha řipovyichsemán takový divný
stromy, iaký iaktěživa neviděla, hradbičky vo
kolo ani z latěk, ani ze samosliček, ale ze sa
myich ítrnic ha ielit ha klobasů ha bířtlů, místo
sloupků stály tu bůřty iako noha tlustý, ha
ptáci v tich zahradkach piekně zpívali ha vo
láli: „Mankol Mankol Poť seml Pot sem! Ne
bui sel Hutrhni si ha iezl Tu máš svačinu,
hnedle bure devět hodin. nasvač sel"

To ce ví, že se Manka dvakrát pobízet ne
nechála. Zpomínala si, iak v Klenčí nesmíla
si na cizím ani padánku zvíhnout, ani řambuch
hutrhnout. hned se vadili ha hrozili, ale tu si
vybrala ítrnici iako ruku dlouhou, vodtrhla ií
vod plotu ba — tu máš — v tý chvlli vyrostla
v hradbě ítrnice'nová ha eště delší. Manka
mohla na tom divu voči nechát. íčko teprv ve
děla. proč se tu vo nic neboií ha pustila se do
iídla iako bez dna. Ítrnice ií vod iakživa chut—
naly. kor takový mastný ha kořeněný, ienom
dyby teky bulo čím ie zapít!

Sotva si to pomyslila, huž vidí bedle hradby
pumpu. Veme za páku. drobet zabyibá ha vono
se valí trubkou ven víno červený iako krev.
Nastavila čerstva hubu ha pila. haž ii voči
nm pohádky. 81 i



z důlků lízly. Napila se, haž nemohla na no
hach stát, celyi svět se s ní točil, svalila se pod
strom na drneček ha husnoula tvrdě iako dřevo.

Sama neveděla. iak dlouho spala,- haž ií
probudilo ňáký zvonění.

„Cák to zvoní, lidičky7“ voptála se. celá
eště rozespalá.

„Cák by to zvoníli, polodne přecel“ smáli
se šichní vokolo ní ha hledíli si voběda.

„Pro pána krále, iá sem ležíla haž do po
lodne,"'podivila se Manka. „ha věřte, lidičky.
že huž bych zas iidla. tak mi tu hu vás bere.“

„Tak iez ha dei huž pokoi iednou.“ vokři
kovali ií ze všech strán, „dyť máš iídlo hu
samý huby."

Manka se vohlídne ha v tom — bump! -—
spádne se stromu zrovna před ní_ha kotáli se
v trávě knedlík ha iakyi knedlík! Ne snad
brambůrovyi hanebo z iečný mouky, ale pěk—
nyi bílyi, pšeničnyi. haž se na něn srce smílo!

“ Ha takovyich knedlíků ií visí nad hlavou, haž
se na stromě kotvě lámou. Manka podívá se
na zem ha na zemi hu stromu s každý strany
rymíček, ieden plnyi máčedla ha druhyi plnyi
masnýho zelí s cibulí.

„Jenom vepřová pečeně tu eště schází, aby
bula celá svarba," vykřikne radostí Manka ha
huž slyší volát: „hukroi si kus, de chceš si
hukroi," před ní stoii celyi vepřík pěkně do
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červena pečenýi, i bidličku ha nůž míl zapích
nutyi v řibetě.

„Nu, lidičky, vy ste tu iako v ráii," chválila
Manka ha pustila se do iidla, haž ií masnota
tekla po bradě delů.

Po tak dobrým vobědě býivá žížeň. Ha
teký Manka. sotva si hutříla fěrtuchem hubu.
chtíla se napít.

„Takle pivo dýby íčko bulo, to bych si dala !"
vobrátila se celá blažená k sousedu.

„Cák ie nevidíš? Vodkaipasi, že si taková
hloupá," rozkřík se na ní soused, až Manka
sebou cukla leknutím ha vtom spatřila kousek
dál pěknou kamennou kašnu ha na ní kolem
dokola poklopený pěkný, skleněný holbý s cí
novýima víčkama. Šmákne po iedný, nabere &
— hlečl — vono to takový pěkný pivo 8 hu
stou pínou haž se na ně srce smílo. Napila se
podle chuti. cítila, iak po tak dobrým vobědě
leze na ní dřímota, natáhla se iak bula dlouhá.
ruce si založila pod hlavu, polibovala si: ..to
ie ňáký živobytí,“ ha za chvilku huž chrápala.
iako dyž pilou řeže.

Sám Pámbů ví. iak dlouho bý bula spala.
dýbý ií nebul probudil takovýi líbeznyi zpěv,
iakýi eště iaktěživa neslyšela. Posadí se, vo
hlx'ž!na šecký strany. ale zpěváka nebylo k spa
tření, dýbý si hlavu hukro'utila ha voči iak
chtíla, protírala. Zviedavá bula dost ha tak si
vzela tu kuráž ha znova se voptála:
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„Prosím vás. lidičky dobrý. povězte mi,.hdo
vám to tu tak piekně zpivá7“

„Náš zlatýi laik,“ vodpovídali ii dost ochotně
se všech strán.

„Ha de pa sedí ten iták7"
„Támdle na skleněný hoře.“
Manka se tam podívá ha div nevoslepne.

Vidí vopravdu zlatýho ptáka se zlatýma kří
dlama. zlatým peřím ha zlatým vocasem. iak
se svítí iako sluníčko, tluče křídlama vo skle
něnou horu haž to zvoní iako tříbrný struny
ha peří iak z něho lítá iako paprsky na šecky
strany.

„Dybvch aspoň iedno takový peříčko mila,
to by mi asi slušílo," zachtílo se hned Mance
ha huž výzvídala. kurý asi by se mohla ktomu
ptáku dostát. aby ho viděla ha slyšela hodně
z blízka. Že mu chtíla hukráct peří, s tím se
—- pravda ——nepochlubila.

„To mušíš iít hned než slunce zapadne ha
pták se sková." radili ií ty. co se iich ptala
Ale šichní druzí se vadili: ..Že tě huba ne
bolíl Dei huž nám pokoi s tím věčným ptaníml
Poslouchei anebo spi, ale mlčl"

Manka se tera vodmlčíla, ale ten pták il
dělal hlavu. Zpěvačka bula vod iakživa. parád
nice teky. vvspalá ha vodpočnutá bula, “takaby
nezmeškala. pustila se hned rovnou ke skle
něný hoře dál k západu.

Chčasně ha eště včas tám přišla, slyšela
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ptáka, iak tam pěkně zpívá, haž se celá hora
rozlíhá. vidí iak vohnivá zář šlehá ze zlatýho
peří na šeckv strany. haž ii voči přecházeii.
naplivne si čerstva na ruce ha huž se škrabe
iako po střeše nahoru na skleněnvi kopec.
Nohy ií pravda huiížděly iako po ledu, ruce
ií klouzalv iako po másle, čeho chytit se ne
bulo. múšíla se víc plazit po kolenach ha po
břiše. než rovně iít, čím dál. tím bul vrch sva
žitěiší, ale přece to šlo. Vyškrabala se iako
kočka občasně haž k vrcholíku. huž vidí mí
hat se peří, iedno dlouhý míhlo se před ní,
„to mu vyškubnu," myslí si Manka, natáhne
po ňom vobě ruce. v tom pod ní huiedou
nohy. Manka ne ha ne se hudržít, chytá se
zubama nehtama. ale iak.se iednou roziela.
šecko marný, letíla delů iako po mvidle. kři
číla strachy, naiednou ——bác — dopádla na
zem, ta se pod ní protrhla iako pabučina,
Manka ne ha ne se zastavit. letí dál, huž vidí
Klenčí. huž vidí svou roztrhanou chalupu ha
huž teky sedí před ní na záspi. —

Vohlíží se celá hudivená, protírá si voči;
ale ie to vopravdu Klenčí. na kostelní věži
zvoní zrovna klekání zvonec ha to ie naší po
hádky konec. Jenom to vám eště muším řect.že
Manka vopravdu celyi život nic nedělala, cho
dila žebrotou, hledala tu zaslíbenou zem haž
ii na konec v pastušce sežraly vši. iak si za
sloužila.
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vo TOM, PROČ NEDVĚD
s LIŠKOU NEKAMERADÍ.
(Vyprávěli Jakub Konopík, [Křešnička) 69 roků
starý rolník ze Starého Postřekova č. 173
a Alžběta Knopfová, 30 roků stará, z Nového

Postřekova u DaňdětůJ

I.

Tenkrát, co vo tom povídám, eště nedvěd
s liškou spolou kamerádili, kmotrovali si ha cho
dili k'sobě na hyity. Nedvěd vostával v boudě
na Prantíčkach ha liška mila brloh ve škalách
na Pasece. '

Liška bula vod iakživa všema mastma ma
zaná ha mila se proto dobře. Chodila na sle
pice na Díly, sem tám přinesla si párek ho
loubat vod mlnáře na Stroužku, nebo i hus
z Mlyinečku, Ale chudák nedvěd tříl čím dál,
tím věčí bídu, tůze po něm pásli, bál se huž
pomálu vystrčit hlavu z lesa, ba to ce ví, že
mu pečený ítácí teky samí do huby nelítali. .

Jednou po ránu sedíl celyi smutnyi na pa
rezu ha vyříval se na sluníčku. Tůze špatně
se vyspal, mil hlad haž mu v břiše kručilo,
jako by mu tám iezdily kočáry. proto bul ce
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lvi mrzutyi, siet ho nic netěšil. zíval, vorvíral při
tom tlamu dokořán iako vrata ha chytal iazy
kem z dlouhý chvíli šmíce. komáry ha mou
chy, co vokolo něho lítali ha tak ho štípali,
že si ani nemoh s pokoiem zdřimnout. Dyž
mil dost velkou tlamu, jazyk teky dlouhvi
i mrštnyi iako ruku, povedlo se mu. že iich
pokaždý několik popád ha spolk.

Jak tak sedí, přiběhne k němu na hyitu
liška.

„Cák tu děláte, kmotříčku?“ ptá se, sotva
že se posadila proti němu na plesknatyi
kámen.

„Dyt vidíte. kmotřičko, snídám.“ povzdychl
si smutně nedvěd.

„Áhahal Tuto vy snídáte? Mouchy. šmíce
ha komáry7"

„Lepší něco. než nic.“
„To ste na tom. kmotříčku. tůze bídně,“

litovala i chlubila se liška, „to iá mívám lepší
snídaní, dnes sem mila kůřátka', včera holou
bátka, podle toho, nač mám zrovna lasko
minu.“

„Jeiei, kmotra, to se máte ňák dobřel De
pa to ienom šecko seženete? Já nemůžu vo
nic zavadit“

„Já vám to. kmotříčku zlatvi, ráda povím,
ale nesmite to prozradit ha šikovně to vy
vech“
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.,Neprozradím. kmotřičko. nic se nebuite.
ienom mi to povězte.“

„Tak posloucheite. V noci běžte ha lehnite
si na zdanovskou hráz. Támtury časně z rána.
eště za tmy, iezdí formaní na, trh do města
ha vozí plný iůry drůbeře. Skočte iim na vůz
ha naberte si, co hunesete. Já sem malá ha
slabá, moc toho nehunesu, vy ste proti mně
hučiněnyi vobr, vy toho můžete pobrát pět
krát tůlik.“

Hladovýmu medvědu haž sliny z huby ka
paly, iakou mil hned na to chut. Poděkovál
kmotřice za dobrou radu ha iak se setmílo
hupaloval přes louky rovnou k zdanovskýmu
rybníku. Tám si leh pod hráz ha číhal. K ránu.
iak se začlo bryidit, eště “se na nebi třepálo
plno vězdiček ha nedvěd huž slyší z daleka
hrčít vozy. To meclovský pacholci vezli do
porcunálový fabriky ve Zdanově špád'). Ned
věd si myslí: ..huž sou tu,“ nemoh se dočkát
haž přiiedou blíž. zvíh hlavu, vyskočil, koně
ho cítili, zařehtali, pacholci ho shlídli. vobrátili
rukovítka ha milýho nedvěda tak zmlátili, že
v_odlíz málo živyi.

Sotva se dovlík zpátky na Prantíčky. sed
si tám na parez ha dal se z lítosti, bolesti ha
hladu do hořkýho pláče. „Ouvei, ouveí, ou
veil“ naříkal si hlasitě. Liška ho 'slyšela baž
na paseku ha hned přiběhla.
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„Tak ia pa'se vám vedlo, kmotříčku7“ ptá
se hned ouslisně, iako by neviděla iak ie
ztlučenyi.

..Zle, kmotřičko, tůze zle,“ stěžoval si ned
věd. „do neidelší smrti nechci drůbeř ani vidět,
ty mi zahnali chuť, ty mi vzeli červa, rači
budu dál živ vo šmících, mouchach ha ko
márech“

„To, kmotříčku zlatvi. nemušite,“ spustila
hned liška iako by nehumíla ani pět spočítat.
„víte. iá huž sem se teky přeiídla drůbeže,
dostála sem íčko chuť na ryiby, tak esli chcete,
pote se mnou. pudem spolou do Vaňkouc ry
míka, ten není daleko ha ryib ie tam iako
máku, samí kapři neimíň pětilibroví."

„Dyť vidíte, že se íčko bolestí nemůžu ani
hnout, mušite počkát, haž se z toho drobet vy
lízám. bručíl nedvěd.

„Počkám ráda, kmotříčku,“ slibovala liška
ha nosila nedvědu všeliiaký masti 'ha mazání,
aby se brzy zahoiil.

Ale přece mu to trvalo haž do zimy, než
bul iak se patří zdráv. —

II.

Něhdy po svatým Mikuláši, dyž huž si při
pravoval boudu na zimní spaní. přiběhla k němu
liška, přetvářela se, iako by ho mila do ví jak
ráda ha povídá:
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„lčko už. mui zlatyi kmotříčku, ste zase
chlapík. že byste moh škály lámat. Dybyste
chtíl. moh byste íčko iít se mnou na ty ryiby.
Brzy máme vánoce, Vaněk ryiby vyloví ha
my hutřem suchou hubu. Ale iak chcete, iá
vás nenutím“ '

Medvěd chvilku přemyišlel, břicho mu hla
dem bručílo, protože v zimě nelítaií ani šmíce,
ani mouchy, iahody ha maliny teky nerostou.
aby se moh pást, šechnim včelam, co vo nich
v lese veděl, huž dávno vybral med. tak si
myslil: „cák se mi může stat, dyž bude liška
se mnou?“ ha hned řek na hlas: .,Pudu, esli
ty pureš se mnou."

„To ce ví, že puru. ien se připravte, dnes
na večer se tu pro vás zastavím," slibila liška
ha teky io. Sotva se setmílo, přiběhla iako na
koni ha pustila se s nedvědem rovnou k Po
třekovu. Venku mrzlo, haž to skřípalo ha
Vaňkouc rymík bul huž zamrzlyi iako dyž ho
zaková;

„Mušíme si protlouct led,“ radila hned liška
ha sháněla ňákyi hodně špícatyi kámen. Dyž
ho našla. popád ho medvěd do předních pa
zourů. protlouk do ledu díru haž se voda
blyiskala.

Liška, pane, ta ie iako kočka. Tůze ráda
ií ryby, ale do vody se ii nechce ha proto
povídá:

„Víte, kmotřičku, iá muším číhat, aby na
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nás něhdo nepřišel. ale vy sik tý díře sednite.
spuste vocas do vody, haž bude hodně těžkyi,
tak táhnite ha esli nebutábnete. zavoleite. přídu
vám pomozt.“ _

Dobráček nedvěd poslech na slovo, sed si
na ledě. vocas strčil do vody ha za chvíli se
mu vopraudu zdálo. že huž se mu na něn
něco lepí. Hádal, že to budou ryiby nebo rácí.

Liška vodběhla na kopeček dávat pozor,
esli něhdo neide. Ale tám foukal vitr vostryi
iako břitva, brzy ii trolila zima haž zubama
cvakala ba proto na vartě dlouho nevydržíla.

„Kmotříčku,cák abysme prubovali tábnout,“
přiběhla za chvíli k nedvědovi, „mně huž ie
takuvá zima, až mi to může srce hutrhnout
ha teky se mi zdá, že sem de Vaněk.“

„Nu, můžeme, kmotřičko. prubovat, může
me, za průbu nic nedáme," povídá nedvěd ha

omalu, aby ryby nesplašil. se zvíhá s ledu.
lo mu to' zle, proto hned vesele zavolal:

„Stafra, kmotřičko, tich bure! Je to ňáký těžký.
ani ie sám nemůžu vytáhnout, prosím vás, po
mozte mi.-"

Liška ho zrovna chtila vzít za přední packy
ha zatáhnout. dyž v tom“ zachrupal sněh ba
„vona vidí iak de sedlák Vaněk ha se sekyrou
na rameně měří rovnou k rymíku prosekávat
vokence. aby mu ryiby do rána nelekly.

„Marnečil Vaněk del“ vykřikla liška, pu
stila hned medvěda ha hupalovala k lesu. haž
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se za ní prášilo. Nedvěd samotnýho sedláka
by se nelek, ale ieho sekýry se lek. Proto
teky chůtě stává, trhá sebou na levo, na prá
vo, ale vocas iako by mu něhdo zrovna v kleš
tích držíl, ne ha ne se postavit na nohy. Ha
Vaněk huž se žene s kopečka delů, huž hrozí
sekýrou, huž křičí: „Ha tv lunape iedenl Íčko
tě mám! Tak to si ty, co mi chodí na ryibyl"

Nedvěd cítil. že mu běží vo hlavu, sebral
šecku sílu, trh sebou, haž led za ním zapra
skal, zařval bolestí. skokem se pustil k lesu;
ale ——bez vocasu, ten tám vostál zamrzlvi
v rymice. Vod tich čás nosí šichní nedvědí
krátkvi vocas ha rymíků se boií iako čertí
kříže.

Náš nedvěd ——chudák ——celvi krvavyi
chčasně doběh zase na Prantíčky, zalíz do
boudy, zatarasil dveře, aby neřád liška k němu
nemohla, humínil si, že huž do neidelší smrti
stou slotou nebude nic mit, že ií nehuvěří.
dybv mu slibovala hory doly ha s tou my
šlenkou husnoul iako parez tvrdě.

III

Žádnyi nedvěd nespí díl než do Hromic.
I náš nedvěd po Hromicích se probudil. pro
mnoul si voči, bolest huž mu vocepeníla.
rána se zaboiila. ienom nechčasnyi hlad ho
znova začel trápit. Vyhrabal se tera z me
chu. co na ňom ležil, rozboural boudu ha vvlíz
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z brlohu ven na čerstvý povětří. Venku huž
se hezky voteplilo. na Prantičkách po slunci
huž se černala zem ha vlhce voníla. les hučíl
iako varhany ha v potůčkach pěnila se voda,
haž koryta nestačila.

„Dei Pámbů chčasný dobrýtrol Už ste se
vyspal kmotřičku'ř“ vozválo se vtom z houští
ha než se nedvěd vohlíd. liška tu ha v tlamě
nese košíček šišek, pěkně na másle do červena
vosmaženyich. Voníly : daleka. rozinky se
v nich čerpaly i cukrem buly posypaný. liška
vytahovala iednu po druhý ha polýkala ie iako
mandle.

..Nechtil byste teky iednu vokoštovat7“ ptá
se ha hned teky podává iednu nepovedenou
nedvědovi.

Děti, hlad ie zlá v_ěc.Ten přemůže šecko.
I hladovyi nedvěd zapomil na šecku faleš, na
šecku bolest ha zlost, popád šišku.. slup ii ien
se volíz ha povídá:

..Zatra, kmotřičko, ty soul De pa ste ie
ienom vzela7“

„Á, božíčku zlatyi, tich můžete mít. co
hrdlo račí. Cák nevíte. že ie masopust? Šišek
sou v každým stavení plný košinky. Ale nei
lepší peče šenkýřka v parezovský hospůdce.
Dnes ie tám zrovna muzika, dybyste chtili.
mohli byste iít se mnou, pane. to bysme si
dalil Naiidli bysme se. napili ha eště se spolou
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vytancovali. ale sama ——víte bez chasníka ——
stydím se iít k muzice.“

Nedvěd huž se tak snadno nedal svect.
Zamračil se ha zabručíl: „dyž huž ste mě.
kmotra, dvakrat huvedla do nechčestí. tak víc
vám nevěřím. Eště dnes mí srbí řibet, co mi
iich naložili pacholci na zdanovský hrázi, mui
vocas hniie něhde v bahně ve Vaňkouc ry
míku. ha to šecko k vůli vám, tak se nedivte,
že huž vám nic nevěřím."

„Eště tentokrát mi. kmotříčku, huvěřte,“
začla hned zas liška sladce šveholit, „chci vám
to dnes šecko vynahradit. to se podivíte. co
tám šecko naideme, dyt tám včera zabíieli
prase, maií tám naděláno ítrnic ha !ielit iako
třísek —".

Liška huž díl ani mluvit nemušíla. Nedvěd,
iak slyšel vo ítrnicích. začel se volizovat ha
řek:

„Tak teta, kmotřičko. co sme si,'vodpustme
si. Eště iednou to s váma zkusím. Ale to vám
povídám. esli to dopádne zase špatně, ie mezi
náma na věky věků konec.“

„Dobře to. kmotříčku. dopádne, buďte bez
starosti, ienom mě poslechnete. Já vás vobleču
do panckyich šatů ha sama pudu v bulským
kroii. Huvidíte, iak nám to bure slušít, hdehdo
se bude za náma vobracet." Vyprala hned
nedvědovi sváteční košili, naškrobila ha vy
piglovala mu límeček hu krku i hu rukou,
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přivázala mu pod krk červenou mašli. sama
si vzela na krk čistyi vyikladek s kraikama.
rukávce. šerku. květovanyi fěrtuch, herbávnyi
šátek ba hnala se s nedvědem k muzice. Měsíc
stál zrovna v ouplňku. Svítil iasně iako rybí
voko ba sblížel se ve vodach íako v zrcadle.
Chčasně spolou minuli Lachce i Lavka, přišli
v lukach k vobecnímu rymíku, dou huž po
hrázi ha nedvěd furt iedním vokem šilhá delů
do rymíka. Nedá mu to. aby se nevoptal:

„Kmotra, cák to plave v tom rymíce po
dně7"

Liška se ani nevohlídne ha povídá:
„To ie svitek z másla ha vaiíc. Ten by bul,

pane! Dybysme bo míli, na tom bysme si po
chutnali. Na'ten by se ňák pilo!"

„Ten by pravda bull" Kyibal híavou nedvěd.
zastavil se ha zabručíl: „Ale iak se k němu
dostát? V tý mý parádě přece do vody ne
polezu ha ty teky ne."

„To ie snadlý,“ veděla liška hned radu.
„vypiiem spolou tu vodu; baž ií vypíiem, svitek
tám bude na dně ležít iako na talíři“. Strčila
teky první čumáček do vody. ale voda z ry
míka ií tuze nechutnala. Jenom tak pro meno
si drobet lízla ha huž hekala: ..Pámbůví.
kmotříčku, iá sem tak hušnarovaná, že huž
dál nemůžu.“

„Tak tera puste. dám se do toho sám.“
vodstrčil. ii nedvěd. natáh vopatrně čenich, aby
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se ínepobryndal, ha chlemtal vodu. haž to
žblunkalo.

Pil, pil, furt pil. ale z rymíka nic nehubyi
valo. Tepřiva íčko se všimla liška, že nedvěd
nemá žádnyi vocas ha šecka voda že de proto
z něho zadem ven ha rovnou zas zpátky do
rymíka.

„Tak to dál neide, to bysme nebuli do
smrti hotovi. Kmotříčku, počkyite drobetl" po
roučela liška, skočila na Slančouc pole. na
trhala lonský strniště, hudělá z něho pořád
nyi Vích. nedvěda zadu dobře hucpála, ha
spokoieně řekla:

..Íčko, kmotříčku. pítel“
Nedvěd se dal do toho znova, pil, pil.

funíl, zdychal, nafukoval se. rozkročoval, ale
nepovolil, haž celyi vobecňák vypil. Vohlíží
se po svitku, ale hde nic ——tu nic, šudýž
ienom saniý kamení, sítí ha bláto.

,.Kmotřičko. kam pa se podíl svítek?" roz
křik se zlostně na lišku, ale ta se nedala ha
vodsekla mu:

„Eště se pteite! Vypil ste ho, haní kousek .
ste mi nenechál."

„Já vo tom nevím.“
„Jen se nepřetvářuite. podíveite se na sebe,

iak ste po ňom stloustf'
„Na mou duši, kmotřičko, nevím nic vo

svitku. Dyt mám takovyi hlad, haž se mi po
tý vodě špatně dělá.“
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„Nu hádat se tu spolou nebudem. proto
sme sem nepřišli. Já vám ten svitek přeiu vod
srdce, ienom huž pote, hait nezmeškáme, mi
se zdá, že huž slyším hrát," vykročila liška.
nedvěd se valil poslušně za ní ha ienom si
bručíl: „to bych rád veděl, esli sem ten svitek
přece vypil, nebo ne.“

IV.

V parezovský hospůdce huž se vopravdu
točili chlapci s divčatama celyi večer, dyž se
tam naiednou přivalili nedvěd s liškou. Šen
kovna bula malá, namlácená, haž pro šecky
nestačila ha eště se sem valí cizí tanečnicí. To
ce ví, že šichní míli na ně zlost, koukali se na
ně krz prsty, iak holt to byivá, dyž přespolní
přídou k muzice. Nedvěd se pustil s chutí do
tance, protože bul dobryi tanečník. Humíltanco
vat vod zemíi do kolečka, ale dnes mu to ňák
nešlo. Bul těžkyi iako žok, břicho mil iako
poruška, do každýho vrážel, hde komu člapal
na nohy, potřeboval moc místa, šudýž pře
kážel. haž se chlapci huradili ha tomu cizímu
párku vohlásili: „Abyste nemohli řect, že sme
tu ňáký krobiiání, tak vám necháme solo,
abyste si dali Ale potom mušíte přestát, pro
tože muzika ie náše

„Tak teta ion," souhlasil nedvěd ha popád
lišku k tanci. Ryidoval s ní na levo, na právo,
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točil se na šecky strany. hekal. funíl, bručíl,
potil se. ale liška se točila lehce iako břeteno
ha zpívala si:

„Dostanu-li šišku.
hned poznáte lišku,
vytrhnu Vích,
hudělám smích.“

Šichní se dívali. poslouchali. divčata hned
vytahovaly z kabes šišky ha za chvilku iich
navázaly hodnyi huzel.

Ale liška se v tanci vobrátila k chlapcom
ha zazpívala: _

„Dáte-li mi masa,
zasmiie se chasa,
vytrhnu Vích.
hudělám smích.“

Chasníci se teky nenecháli zahodit. Nosili
hned ítrnice ha ielita. ale teky hned doráželi
na lišku, aby přestála tancovat ha hudělala
ten smích.

Ale'liška si e_ště po třetí dala zahrát ha
zazpívala:

„Můi tanečník to ie chlapík,
dáte-li mi piva napít, '
vytrhnu Vích.
hudělám smích."

Natočili čerstva žbán piva, postavili ho na
stůl k šiškam ha masu. ha liška. dyž to viděla,
šikovně se v tanci přitiskla ]: nedvědovi.
shyibla se ha vyškubla mu zadu slaměnyi Vích.
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To si můžete sami pomyslit. iaký boží do
puštění se íčko v hospodě strhlo. Voda vy
razila z nedvěda, iako dyž vytrhne čap v
rymiku. stříkala na šecky strany. chlapci s
divčatama nepostačíli hutikat dveřma. skákali
s křikem i vokny ven, liška v tom rámusu
hodila si rance šišek ha ítrnic na řibet, po
pádla žbán s pivem ha šups — huž bula
venku ha hupalovala k lesu, iako dyž ií hlava
hoří.Celyi vobecňák tek ve chvilčicehospůdkou.
kruchtička s muzikantama plavala sem tám
šenkovnou ha medvěd mokryi haž na kůži
vyhrabal se na dvoreček poslední.

,.Počkei, ty mrcho nedvědářská, ty si nám
zkazil muziku." jak ho Spatřili ha poznali.
dali se chlapci do křiku, popádli voklesky ha
pustili se za milým nedvědem. Ten hutíkal, co
moh, ale přece iich nahrabal nepočítanyich,
tak že cestou k domovu skákal vo třech ha
ienom hekal bolestí: oveil oveil Ty mi dali!
Ty mi dalil“

V.

(Konec vypravuje Alžběta Knopfová,)

Mezi tím si huž liška hu Lavek pochutná
vala na ítrnicích ha ielitach, zaiídala ie šiškama,
zapila pivem, takže ležíla napraná jako buben
ha nemohla se ani hnout. Z daleka huž slyší,
hekat nedvěda ha myslí si: .,počkei, íčko se
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eště lacno svezu demů." Vyválela se drobet
ve stoce plný červený slatinv, ha sotva se
přivlík nedvěd drobet blíž, dala se do křiku.
co'ií hrdlo stačilo: „Mui Bože, pro pět ranl
To ie má poslední hodina! Dyby tu bul hu
mně aspoň kmotříček, abych se s ním mohla
rozloučit ha za šecko mu podčkovát.“

Dobrák nedvčd slyší ten nářek ha pláč,
zastaví se, poslouchá, zapomí na vlastní bolest
ha hned volá:

..Kmotřičko, depa ste? Ste tu něhde7“
„Kmotříčku zlatyi, pro šecko na sietě vás

prosím, slituite se nade mnou ha nevopouštěite
mě. iá se nemůžu ani hnout, vemte mě na
řibet ha vodneste mě demů. k nám na Paseky.
iá vím. že ie se mnou konec, ale mý děti vám
vostanou do smrti vděčný,“ škemrala hned
liška.

Vo třech přibelhal se k ní po hlase nedvěd
ha povídá smutným hlasem:

„Kmotřičkó, kmotřičko, měite přece ňákyi
rozum. dyt iá sám sotva lem.“

..Kmotříčku, kmotříčku, vy aspoň lezete.
ale iá nechčasná sem samá krev, vod ran ha
bití votekla sem iako sud. nenecháveite mě
tu bídně zahynout ha vodneste mě aspoň na
krái do lesa.“ dala se liška do pláče.

„Tak huž mlčte ha vlezte si tam,“ zabručíl
nedvěd, protože bul měkkýho srce, nemoh
slyšet plakat ha _naříkat, vobzvlášt žencký
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fňukání se mu vodiakživa neivíc protivilo.
Klek si hned na zem, liška dobrým iídlem ha
pitím iako ciicha nacpaná vyškrabala se na
řibet potlučenýmu ha hladovýmu kmotříčkovi
ha hulebedila se tám iako doma.

Nedvěd s nákladem tepřiva pomály ha
bolestně se hrabal přes Lachce k lesu. Secky
kostě ho bolíly. v každým kloubku píchalo.
zato lišce se sedílo v teplým kožichu iako v
peří. pivo ií stouplo do hlavy, rozkurážila se
ha začla naiednou zase zpívat iako hu muziky:

„Bityi nebitýho veze,
sám sotva leze.“

Nedvědovi eště hučílo v hlavě, vízdaly v
huších voklesky ha kamení, ale přece zaslech
písničku, zastavil se, aby popád dechu ha
voptal se:

„Kmotřičko. vy si zpíváte'P“
„Ha de pa zpívat. kmotříčku mui milyi, to

iá si tak naříkám, ienom nestuite ha pospěšte
si. hnedle bude ráno, za Tranovem huž se
iasní nebe.“

„Á to iol“ kyibl nedvěd spokoieně hlavou,
ha znova vykročil.

Liška chvilku mila pokoi. ale dobrý bydlo
ii píchalo ha spustila znova vesele:

„Bityi nebitýho nese,
sám sotva leze
hnedle budou v lese.“
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„Kmotřičko, cák si to zpíváte ?" znova za
stavil se nedvěd ha voptál se huž zlostně.

„Cák furt slyšíte, kmotříčku, nezdržuite se
ha pospěšte. huž se bryiždí, co nevidět výde
slunce, my sme eště v širyich polích ha lu
kach, eště nás tu naposled něhdo chytí," lhala
liška haž se ii vod huby kouřilo.

„Moh sem se přeslechnout,“ pomyslil si
nedvěd, neříkal nic víc, ale humínil si dávat
pozor. Belhal se dál, ba eště přidal do kroku,
protože huž vbpravdu se začlo rozednívat,
nohy se pod ním třísly, hubou haž na zem
padal, liška se mu zdála čím dál, tím těžší,
těšil se, že huž to dlouho trvat nebude, pro
tože les huž se před nima černal.

Ale lišce nedal randášek dobře dělat, ne
mohla mlčít ha po třetí si zazpívala na řibetě:

„Bityi nebitýho veze.
sám sotva leze,
nebityi se nese,
hnedle bude v lese.“

„Ha ty iedna prachmilionská mrcho." po
šetil se naiednou nedvěd, přestál kmotřičce
vykat ha poručil: „hned se mi šarui se řibeta
delů.“

„Cák se stálo, kmotříčku, copa ?" lekla se
íčko liška, poznala, že ie zle, zapírat že ie
mamo, proto hned vobrátila: „dyť iá si zpí
vám k vůli vám. aby se vám lehčei šlo."
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„Tak ty nestydo nestydatá eště ke všemu
budeš lhát7“ postavil se nedvěd naiednou na
zadní nohy, ha liška svalila se se řibeta delů
iako klubko, ba tu teprv vidí kmotříček, že ie
zdráva iako rys, po krvi nihdež ani památky,
nihdež ani cbloupku zkřivenýho, ha tu se ne
divte, že se zlosti necítil. Skočil po lišce, dal
ii s každý strany pár facek ha povídá: „Ty
potvornice falešná, klid se mi z voči i cesty.
Do mý neidelší smrti tě nechci vidět, ani vo
tobě slyšet. Co iá sem k vůli ní zkusil. ha
vona — falešnice -- eště ke všemu se mi
bude vysmívat“

Ale ten konec už si bručil sám pro sebe
cestou na Prantíčkv. Liška čerstva sebrala si
po zemi vytlučený zuby. ha s hlavou voteklou
iako vědro s bídou dovlíkla se na Paseku.

Vod tich čás přestál nedvěd s liškou ka
merádit, hněvaií se spolu na krev ha hněvát
nepřestanou. dokaiď na tom sietě živi budou.

VI.

(Jiný konec. Vypravuie Jakub Konopík.)

Dvž si liška tak tuze naříkala, bulo ií ne
dvědovi líto, vzel ii na řibet ba pustil se s ni
vod Lavek Soutkama rovnou k lesu.

Dyž přišli do Soutek. huž se dělál hezky
den ha nedvěd vidi iak tám stoií mlnář ha
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pere se : hadem iako provaz dlouhým; drží
se spolou v křížku, íčko se svalilí, ha kotálí
se po zemi. chvilku ie nahoře mlnář, chvilku
zase had. Stroužek v tom spatřil nedvěda ha
hned se dal do křiku: „Pomoc, sousede, po
mocl" _

Had teky hned povolil ha křičí: „Mně
mušíš, bratře, pomozt ha ne člověku.“

„Tak mi napřed pěkně povězte, co spolou
máte," začne ie vyslyichat nedvěd.

„V Potřekově maií masopust ha iá bul hu
Katliců hu muziky.“ začel povídat Stroužek,
„před chvilkou du demů, přídu haž sem k tu
dletomu kamenu ha naiednou slyším pod ka
menem pláč ha lidskyi nářek: Smilui se nade
mnou ha vodval mi ten kámen! Myslil sem
nic iináč. než ňakyi člověk že leží v díře pod
kamenem. Každyi na mým místě bul by tak
iednal iako iá, nic sem se neptál, na nic zlýho
nepomyslil. ale popád sem kámen. vodvalil
sem ho ha huž sem veděl, že ie zle. Z díry
pod kamenem vyrazil na 'mě had ha chce mě
sežrát. Pomoz mi. sousede, ha iá se tě- dobře
vodměním.“

„Íčko mluv ty," vobrátil se nedvěd na hada.
„Já sem huž půl roku nemíl v hubě ani

sousta. dyž sem spal, zavalil mi něhdo díru
kamenem, abych se nemoh dostát ven. Íčko
k iaru mě probudilo slunce, chci se podívat
ven, ha nemůžu. proto sem plakal ha volal
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aby mi rozumíli, lidskou řečí.Stroužek kámen
vodvalil ha iá ho muším sežrát, protože mám
hlad. než bych chytil něco iinýho, zmrz bych
ha víc se neprobudil.“

„Jo, vás ie těžko rozsoudit,“ povzdychl si
nedvěd, „na vás iá sem hloupyi, ale víte co,
na řibetě mi sedí liška, ta ie chytrá, ta vás
iistě rozsoudí. Liško, slyšelas to ?“

„Slyšela,“ povídá liška. „snadlo ie rozsou
dím, ale zadarmo ne.“

„Cák tera chceš vod nás?“ optáli se na
iednou mlnář i had.

„Ty, Stroužku, mušíš mi dát šest slepic,
ha ty, hade, svou kůži.“

„Dáme,“ slíbili voba ha rádi.
„Abych vás mohla rozsoudit, muším napřed

vidět iak to vod začátku bulo. Tak ty, hade.
vlez do díry ha plně," had hned poslech &
viel do díry ien to šustlo.

„Ha ty, Stroužku,“ poroučí dál liška, „při
val kámen zpátky do ieho lože na vlas tak,
iak ležíl před tím.“ Mlnář vopříl se vo kámen,
zvih ho a svalil na díru s hadem.

„Tak, dobře," pochválila ho liška, „íčko si
iednou pro dycky pamatui, že nemáš hasit, co
tě nepálí, ha běž demů připravit mi ty slepice,
iá si k večeru pro ně přídu."

Minář se zaradoval. had v díře křípal zlosti
zuby, nedvěd se divil, iak ie kmotřička chytrá,
ha liška se smíla ha dělala si zuby na slepice.
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.,Kmotřičko, vet, teky mi ňákou dáš, dyž
sem tě k nim poruch," loudil na ni nedvěd.

„To víš, že dám. ienom mě dones demů
ha na večer čekei na mě za mlvinem," slibo
vala liška ha nedvěd if za to vodnes haž do
škály na Pasece.

Mlnář Stroužek příběh demů k ránu celyi
řičnyi.

..Cák se tě stálo? Honí tě něhdo ?" ptála
se ho hned mlnářka, dyž ho viděla celýho
vydyiřenýho ha vyievenýho.

„Haž tě to povím. vlasy na hlavě tě budou
stávat, huvař mi hned drobet heřmánku, abych
se ztoho leknutí zpamatoval.“ Žena pro ii
stotu přidala do hrnečku i devětsil ha bezovyi
květ. mlnář pil ten lík ha při tom vypravoval,
až mlnářce voči z důlků lízly.

„Mil si chčestí.“ povídá, „že to tak skon
čilo,“ ha voddychla si, „málo scházelo, ha moh
si byit nebožtikem, ale nebui blázen. načpa
dávat lišce tůlik slepic. slepice sou mý, iá li
ie neslíbila ha teky ii ie nedám,“

„Mohla by se nám mstít ha pochytat nám
iich eště víc. sme tu na samotě, mušíme s ni
vyiít po dobrým," rozvažoval mlniř.

„Tak víš co, veděla si rady hned mlnářka,
„až si liška příde pro slepice, zabii ii ha nech
si hudělát z ní pořádnou čepici. máš huž bez
toho chatrnow"
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Mlnář neřek ani ano, ani ne, celyi den cho
díl iako votrávenyi, k večeru huž viděl lišku
vobcházet mlyin ha tu se rozhod. Šel ii na
proti iakoby nic ha zval ii:

„Tak ien pot, pot, huž na tebe čekám.“
„De pa máš slepice7" vopatrnč se ptála

hned liška.
„Tudle ie mám šecky připravený pod po

klopem, aby se nerozlítaly. můžeš si ie spoč
tát" — ha zvíh prkno vod žumpy. Jak se liška
nahnoula nad žumpu, mlnář vodzadu ií kop
haž tám slítla po hlavě, pustil na ni eště prkno
ha šel spokoieně večeřet.

Za mlyinem v houští čekál nedvěd na lišku.
Čeká hodinu, dvě, ve vsi huž vodtroubili de
vátou, ha liška pořád nic.

„Esli pa mě zase nepodvedla.“ myslí si ned
věd, de blíž ke mlyinu ha'vopatrně volá:

„Kmotřičkol Kmotřičkol Si tu něhde7"
„Sem. zneimileiší kmotříčku, sem. spádla

sem i se slepicema do žumpy, prosím tě, vy
táhni mě. iá tě dám třebas šecky.“

Nedvěd hned běžil po hlase, sed si na krái
žumpy, vodklidil prkno ha začne naříkat:

.,Kmotřičko. kmotřičko, my máme spolou
samý nechčestí. iá by tě rád vytáh, ienom mi
poraď iak."

„Lehni si na břicho ha podei mi přední
nohy. iá tě podám napřed slepice ha naposled
se iich chytím sama."
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„A to io, to áno, tak to pude," liboval si
nedvěd. leh si na samyi kraiíček, strčil vobě
přední packy delů, liška se iich chytila, vy
skočila, ale pod nedvědem hutrhlo se kus zemí,
zavrávoral ha po hlavě iak dlouhyi tak širo—
kyi svalil se sám do žumpy. Liška se vo kmo
tříčka víc nestarala ha hupalovala k lesu.

Ráno příde mlnář s bídlema k žumpě, aby
hutlouk lišku. Podívá se delů ha div leknutím
nevomdlil. Von se tám hrabe ha bručí místo
lišky -— nedvěd.

To bula tepřiva trefa. Běžíl pro sekýru hla
vatku, naměřil si ha zabil nedvěda iednou ra
nou. Vytáh ho ze žumpy. maso z něho snid,
kůži si dal vydělat, mil z ní neienom čepici.
ale i kožich ha voboii ——esli to neroztrhal —
tak eště dnes nosí.

_l—l—
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vo HLOUPÝM HONZOVI
SILAKOVL

(Vyprávěla Rosalie Volfiková (u Malíčků), 24 roky
stará, z Nového Postřekova č. 17.)

Vo hloupým Honzovi bysme mohli povídat
pohádky vod ,večera haž do rána, tůlik ie iich
ale mi se neilepší líbí. iak bul Honza silnYÍ.ha
tu vám tera povím.

I. JAK SE HONZA NARODIL HA VYROST;

V jedný vsi hu nás před moc ha moc lety
vostávali V malý chaloupce táta s mámou. Táta
bul děláčem v lese. máma doma spravovala
kozu. chodila do lesa na trávu. v lítě ií sušila,
nosila tátovi iist ha vedlo se iim dobře. Tátu
ienom mrzílo, že nemá žádnýho potomka, žád
nýho chlapečka, keryi by s nim běhal. povídal
ha iednou, haž by vyrost ha táta s mámou
sestarali. teky ie zastál ha k smrti dochoval.
Proto se iednou zvib, žádnýmu nic neřek ha
šel na pouť ]: Dobrý Vodě v Hoře hu Draže
nova ha tám tůze prosil Panynku Marii na
voltáři, aby iim poslala ňákýho synáčka. Dyž
se tak modlil ha na voltář se díval, zdálo se

109



mu. že Fanynka Mariá se na něho husmíla ha
přikyivla. Napil se tám eště ve sturánce dobrý
vody ha celyi potěšenyi se vrátil demů.

Ha vopravdu, neminoul eště ani rok ha na
rodil se jim pěknyi chlapeček, zdravyi ha silnyi.
div že ho povíián v poruštice hudržil.

„Ten se muší po mně menovat Honza,“ po
roučel si vo křtinach na faře celyi chčasnyi
táta, dal panu páteru dvacetník. aby mu ho
tak vokřtil, ačkoli se slušílo, aby se menoval
po kmotru Matii, vrátil se demů ha kury chodil
na nic iinčího nemyslil. než na milýho Honzu.

Ha to chčestí bulo ieho nechčestí.
Dyž na zimu děláčí v lese poráželi paseku,

nedal pozor, myslil na Honzu ha ne na smrčinu,
vomeškal se drobet ha smrčina. iak padala,
švíkla ho peručinou ha zabila ho na dosmrti.

Íčko bulo pravda zle. Máma trhala si vlasy
z hlavy, křičíla ha naříkala: „Cák mi si tu
s Honzou sami spolou počnem ? Do pa se bure
vo nás starat? Do pa mi pomůže toho siro
te'čka vychovát7“ až ii bulo šechnim lidem vo
funuse líto. Těšili ii, aby neplakala, že ii, co
můžou, pomůžou, teky myslivec slíbil, dyž se
ieií muž zabil v lese, že jí nevopustí, že bude
smít dál chodit do lesa na dříví ha na trávu,“
ha tak se vrátila s funusu tůze potěšená demů.

Tám mila vod tý chvíli jedinou radost '—
chlapečka Honzu. Nemohla se vod něho ani
vodtrhnout, protože huž žádný jiný děti ne
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mila, všudýš ho nosila, ha dyž se nahučil bě
hat. všudýž ho vodila seb0u, dávala mu sama
pít haž do šesti let.

Dyž bul šestiletyi, šel s mámou iednou do
lesa. Máma tam chtíla vykopát soušku ha ne
ha ne ii zmoct. Tu z ničehož nic vyskočí Honza
ha vykřikne: _

.,Puste mě mámo,“ vodstrčí ii na stranu. po
pádne souš ha vytrhne ii ze zemi i s kořena
ma, ha hned za ní druhou ha třetí.

„Dost. Honzo, dost, dyť bys vytrhal celyi
les,“ křičí máma strachy, protože se k tomu
zrovna nachomyit myslivec. Ten se díval na
Honzu s vorevřenou hubou ha povídá:

.,Mortete, Honzo, cák chceš pohrát celyi
les? Ja pa to vodneseš7“

„Jak naložím, tak ponesu,“ usmál se Honza,
„jenom mi to pomozte zvíhnout.“

Sám si hned hodil přes ramenu iednu souš.
máma s myslivcem naložili mu druhý dvě ha
tříslise strachem. iak to dopádne. Dopádlo to
dobře. Honza hupaloval s nákladem iako by
nes tři stébla slámy ha ne souše iako noha
tlustý.

Mámě se to líbilo ha tak ho koiila novyich
šest let, haž vod toho seslábla ha hustarala
se, takže bula jako věchýtek celá ve dva konce.

Za to Honza. dyž čítal dvanáct let, mil ta
kovou sílu. že se ničeho na sietě nebál ha dyž
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za něco vzel, tak at to šlo po dobrým nebo
po zlým, povolit to mušílo.

.,Mámo, vy ste mě živila dost dlouho," po
vídal iednou mámě. „íčko začnu iá živit vás“
ha šel do lesa dělat dříví iako nebožtík táta.

Myslivec takovýho síláka vzel rád do prácí
ha poslal ho mezi druhý do myti kácet smrčiny.
Ale pro Honzu nebula žádná sekyra dost vo
strá. žádná. palice dost těžká, žádný klín dost
tvrdý, žádná pila dost velká. za chvíli to šecko
rozlámal, pomlátil haž se rozněvál ha začel
trhat smrčiny holýma rukama ven ze zemi i
s parezama a _kořenama. Žádnyi mu nemoh
postačit. šecky by bul strhál. děláčí se na mi
lýho Honzu rozněvali, nechtíli s ním dělát, pro
tože Honza bul by s hračkou zastal sám práci,
kerá bula pro šecky na celyi rok. Myslivec
neveděl si co počít, rozněvál se teky ha vyhnal
Honzu z lesa ha víc ho na práci nepřím.

II. JAK HONZA P'RODÁVAL.
Tenkrát hu nás iiná práce nebula. než v lese;

tak hdyž Honzu z lesa vyhnali, nemoh se iinde
chytit. Máma sama huž nékam nemohla. proto
se k nim pomálu stěhovala bída. Aby hladem
nehumříli, mušili prodávat. co bulo. Máma mila
na chčestí v truhle plátno. iak na ně V zimě
napřídla. tak vytáhne jednu štoučku ha povídá
Honzovi:
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„Honzo, skočíš do města. vemeš sebou
tudle plátno ha prodá! ie tám. abysme míli
aspoň na sůl."

„Hned mámo,“ přikyib Honza, nebo po
slušnyi von bul dost ha dost. Popád plátno
ha huž sypal k městu.

Sluníčko svítilo ha řílo, teplo bulo iako
v peci, vodnikád ani větříčku nezafoukalo,
Honza se potil, haž by moh košili na těle ždí
mat ha. tu naiednou příde na cestě k stromu,
na kerým se třís každičkyi lupínek.

„Ovei, chudáčku strome. tobě ie asi zima,
vet7“ politoval Honza strom, keryi neznál.
Bula to — víme — vosyka. kerá roste ienom
hu cest. v lese ii Honza iaktěžív neviděl. Vo
syka se třísla dál. Honza huž mil lítostí plný
voči, řek: „iiná pomoc není, dyž nemáš sama
teplý šaty, muším tě voblíct," vzel tu štoučku
plátna, vobalil ii vokolo vosyky ha šel spo
koiem demů.

Máma se divila, že se tak brzy vrátil ha
hned se ptála:

„Honzo, vodbyl si dobře plátno ?“
„Dobře. mámo !“
„Tak de pa máš peníze ?“
Íčko tepřive si Honz'a vzpomíl. že potře

buiou peníze. ha lek se, že ie nenese. Máma
hned začla naříkat:

..Marneči, Honzo, ia pa budem živi? Aspoň
pověr. komu si plátno model?“
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„Vosyce,“ přiznal se Honza.
„Ha nezaplatila tě?“
„Nezaplatila. iá na to nezpomíl, ale esli

chcete, pudu se ii zeptát, dy mi zaplatí.“
Dyž řek Honza, že prodal plátno „vosyce“,

pomyslila si máma: „to se tak menuie asi ve
městě ňáká židovka,“ na strom vosyku ani
nezpomíla. ha řekla: „Sváně tam běžít nemu
šíš, ale já ziitra svrtím. vodneseš celý vrcení do
města, zaideš k tý vosyce ha voptáš se ií.
iak to myslí s placením.

Koza moc nedoiila, rouda másla nebula
velká. Honza ii druhyi den snadlo strčil do
kabzy, hupaloval zase k městu ha hned pod
lesem příběh k vosyce. To ce ví, že plátno na
vosyce dlouho nevostálo. Šel cestou ňákyi
vandrovník, plátno stáh ha dyž Honza. přišel.
holá vosyka se třísla zas.

„Aha, huž se třeseš zas. máš strách dvž
mě vidíš," povídá Honza, „hned mluvydy mi
zaplatíš plátno. máma to chce vědět.“

Zafoukal větříček.vosyka se zaklátila. kotvě
v ní zavrzaly, ha iak to v koruně dělalo:
„vrzy — vrzv.“ rozumíl Honza „brzy —'brzy“
— ha šel spokoieně dál. Pěšinka vyběhla z lesa
do luk. potom do polí ha Honza vidí, že ie
celá suchem kříž na kříž rozpukaná ha roz
praskaná.

„Chudinkol“ vykřik Honza ha v tu chvíli
si zpomíl na mámu, iak teky mívá paty roz

114



praskaný, haž se v nich živý maso červená.
iak si ie maže čerstvým máslem ha iak si li—
buie. že to chladí ha hoií. Zastavil se. roz
myišlel, díval se na ty hluboký rány ha po
vídá pěšince: „bolí tě pukliny, vet? Ale
počkei —!" šáh do kabzy, vytáh roudičku
másla, klek si na zem ha zamazával v ní
trhliny. \

V tom de vokolo divče iako lusk, dívá se
na Honzu, kroutí hlavou ha ptá se kurážně:

.,Chlapče, cák to děláš?“
„Dyt vidíš, hoiím pěšinku. aby ií ty pukliny

tak nebolily“ povídá Honza ha při tom ani
voči vod práci nevodtrh.

„Ty mušíš byit ňákyi dobráček, tebe bych
si hned vzela za muže,“ zasmílo se divče.

„To mušíš řect náší mámě ha ne mně,“ po
radil ií eště Honza, ha protože zrovna doma
zal poslední kousek másla, zvíh se, vo milou
divči se víc nestaral ha rázoval k domovu,
Divče se za ním eště chvilku dívala, kerým
směrem de ha potom teky šla. po svyich.

Doma máma iak spatřila Honzu. hned se
sháněla po penězích: „Neseš peníze?"

„Nenesu“ vodpovídá Honza, „říkal sem vo
syce. ale vona zrovna nemá, ale řekla, že za
platí brzy.“

„Tak ie dobře, ien dyž zaplatí; kolipa si
dostal za máslo?“
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Honza zčervenal, chvilku vokouněl, ale
potom vyrukoval s pravdou ven: „Nehněveite
se, mámo zlatá, ale iá sem šel po rozpukaný
cestě, mila eště věčí pukliny, než míváte vy
na patach, ty ii tuze bolíly ha iá sem ii na ně
šecko.máslo vymazal."

Máma nevedela, má se hněvat, má se smát,
má Honzovi natlouct, nebo co si má s ním
počít. V celým stavení huž nebulo ani prášku
soli, doiídali poslední bochnik chleba, ziitra
nebo poziitří neidil muší zadělávát na novy-i,
chleb bez soli. to ie iako sturánka bez vody,
tak vzela tři veice. to iediný. co eště v chalupě
mila, dala ie znova Honzovi ha povídá: „tu
máš. dei pozor. nerozbíi ie. přines mi za ně
vod kupečka sůl, muším pect chleb ha nemám,
čim ho vosolit."

Honza hned vzel veice. vopatroval ie iako
drahou mas! ha šel do vsi. Ke kupečkovi ne
bulo daleko. sotva hušel půl cesty, vidí na
kamenu sedít babičku ha plakat.

„Cák se Vám stálo, babičko? Proč pa pla
čete7“ zastavil se hu ní hned Honza.! _

..Můi zlatyi chlapče." začne nařikat stará
babička, „ia pa nemám plakat, dyž mám hlad
ba nemám co do huby dát."

„Pro tuto neplačte,“ šáh do kabzy hned
Honza, „tu máte tři veice, huvařte si ie ha
zažeňte hlad.“
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„Zaplat tě to Pámbů." zarad'ovala se babička,
s vaiíčkama ve fěrtuchu hupalovala pryč ha
Honza se teky klátil celyi smutnyi !: domovu
s iednou kabzou práznou ha druhou vysypanou.

Máma zrovna zadělávala v díži kvas na
chleb, ruce mila eště plný těsta, poznala Honzu
po kroku ha hned se ptala:

„Ty si tu ňák brzy, neseš sůl7“
„Nenesu," přiznal se hned ve dveřích Honza.
„Neseš teta peníze?"
„Nenesu."
„Neseš aspoň veice7"
„Nenesuf'
„Cák si s nima dělá17“
„Dal sem ie hladoví babice ha vona řekla,

že mi ie zaplatí Pámbů.“
„Honzo, Honzo,“ začla naříkat máma, „ty

si vopravduckyi bloupyi Honza, s tebou není
prachnicoucí nic. Škoda tátyl Ten by tě bul
přece zmoh ha vychoval, ale iá sem na tebe
slabá, iá nevím, co si s tebou počít. iá nech
časná máma. nikam huž nemůžu. šecko abych
sama vobstarala, volítala, na tebe se v ničom
nemůžu spolehnout," roznaříkala se, rozpla
kala se, rozplakala ha hned teky rozstunala.
Hudělalo se ií špatně, rozbolíla jihlava, iak to
hu ženských byivá, ba cbtii nechtii mušíla si
lehnout do lože.
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III. J_AK HONZA PEK CHLEB.
Honza šecko snes. šecko na sietě moh vidět,

ienom plakat mámu ne. Bul celyi nechčasnyi,
dyž slyšíl mámu naříkat na loži: „Cák iá smutná
si íčko počnu? Chleb máme v díži ha do pa
nám ho íenom hupeče7"

„Pro tuto, mámo. neplačte.“ povídá hned
kurážně Honza, „ienom mi řekněte co ha iak
ha iá sám hupeču chleb, že se podívíte.“

Dyž iinápomoc nebola, tak máma na loži
poroučela, iak má Honza chleb přičinit, nechat
skynout, na bochníky vykolatit, pec rozpálit
ha sadit. Dokud mila Honzu na vočích šlo to
dobře, ale potom. dyž se Honza voháněl hu
pecí, neviděla na něho ha ienom mu řekla:

„Honzo pamatui si. že mušíš napřed vy
hrnout pec ha potom sadit chleb, nesple
teš to ?"

„Jenom buite bez starostí, mámo, ha vod
počnčte si huž, hai! dlouho nestůněte,“ slibo
val Honza ha máma vopravdu spokoieně
husnoula.

„Napřed sad' .a potom vyhrň,“ vopakoval
si Honza. běžíl se podívat !( peci, bula huž
celá žížnivá. haž bílá, popád lopatu, sázel do
pecí bochník po bochníku, haž bul hotov. chytil
řeblo ha vyhrnoul to šecko řeblem ven. To
ce ví. že bochníky nebuly eště pečený, slepily
se mu dohromady, popel ha voharky nalepily
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se na těsto, ani to nevypadalo iako boží dar,
Honza nevěděl, co si počít, běží do sencí
k mámě ha křičí, co má síly: „Mámo, mně se
to ňák maže.“

„Ja pa si to huděla1,“lekla se hned máma.
„Jak ste povídala: sadil sem a íčko vyhr-,

nuiu."
„Nechčasnei chlapče. to si nemíl. Míl si

napřed vyhrnout tha „potom sadit.“ naříkala
máma. Honza se hned na patě vobrátil, šel ha
sadil to šecko eště iednou do pecí.

„Íčko to bure dobře,“ poliboval si, dyž bul
s tou páravou prácí hotov. .

Chleb se pravda hupek. ale iakyil Samyi
popel, samyi uhlík ha voharek, samá kůra ha
přísada, chroupal ha vrzal v zubech', ale Hon
zovi chutnal, protože bul v iidle pořadovnyi
ha nevybíral si. Hůř bulo s mámou, ta ho ne
mohla vzít ani do huby, protože huž bula
kolozubá ha v žaludku huž teky nemíla vo
stryi kámen, keryi šecko stráví. Tak holt trpíla,
co iinýho teky mohla dělat?

IV.JAKHONZAVRTÍL.
Koza v mařtálce bečíla hlady, tak máma

druhyí den mušíla z lože ven, popádnout srp.
brousek, kůš ha letit do mytí pro kousek trávy.

Než vorešla, přinesla eště korbel. nalila do
něho smetanu, strčila tám motvicí, hudělá s ní
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v korbeli tři kříže. aby tám bulo sporo iako
Pána Krista slovo. zadělala ií vrcholíkem, na.
sadila tvořitko ha řekla Honzovi:

„Honzo, to tě povídám, než se vrátím, aiť
máš svrceno, burem mít k vobědu pormáslí
s brambůrama. To víš, iak iednou začneš vrtít,
že se nesmíš. vod toho hnout, dokaiď se na
tvořítku neburou dělat krupičky.“

„Buite mámo bez starostí,“ sliboval Honza.
hory doly, tak máma postavila Honzu k be
líku ha vopravdu bez starostí vorešla.

Honza popád motvici ha tlouk s ní v má
selnici haž se stavení tříslo. Smetana se pěnila,
tříkala vokolo tvořítka, šumíla, ne ha ne se
srazit. S Honzy huž se lil pot potůčkem, ia
koby parezy kálal, čím dál, tim mil věčí žížeň
i chuť na pormáslí. pit se mu chtílo, tancoval
vokolo korbele. ale šecko marný, huž mil
v hubě sucho iako v peci. pysky vokoralý.
iazyk scvrklyi iako suchou švesku, podíval se
voknem ven, viděl tám sturánku ha z ní iak
hrčí vodička čistá iako křišťál. Díl se nehu—
držíl. .,Dyž se vod korbele nesmím hnout. vemu
ho sebou,“ napádla mu \ občasná myšlenka.
vzel voprato. přivázal si korbel na řibet ha
běžíl se napít. Hu sturánky si klek. nahnoul
se nad. ní ——ha tu máš! Šecka smetana 3 kor
bele huž se valí Honzovi přes hlavu rovnou
do sturánky ha v tom tu máma s košíkem
trávy z lesa. Vidí. co se stálo & to co ví, že
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Honzu nepochválila. Chytila v tý zlosti vo
klestek ha ——šoust. šoust -—několikrát Honzu
přetáhla iak byl vohnutyi zrovna přes zadek.

Ale dyž ií přešla zlost, sedla si na práh.
dala se do pláče ha povídá:

„Honzo, tuto není žádný. Já huž sem staryi
mrzák, nestačím na šecko, ty si takový ne
mehlo budiž k něčemu, ani svrtít nedovedeš,
ani vyprat. ani huvařit, eště by nás ke vší
bídě naposled žraly vši. Honzo, ty se mušíš
voženit ha přivect do stavení mladou ženskou,
iináč bure zlel'

Honza se tý řeči napřed lek víc než vyi
prasku, potom se zamyslil ha iako poslušnyi
syn řek: „Dyž muším, tak se vožením, ale
mušíte mi naiít sama nevěstu, iá za divčatama
běhat nebudu.“

„Tu tě snadlo naidu,“ slíbila máma, protože
huž mila iednu šikovnou divči vyhlídnutou ha
ienom zbyivalo s ní promluvit.

V. HONZA NA NÁMLUVÁCH.
Brzy na to šla máma na tranovckou pout

ha vrátila se demů celá chčasná, ačkoli se
belhala, chudák, vo hůlce.

„Honzo,“ povídá hned za tepla, „znáš
z Houvězda Bouďákouc Manku7"

„Neznám, iaktěživ sem ii neviděl,“ zabručil
Honza.
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„I mlč. ty ieden nedvěde hloupyi, ia pa ii
neznáš? Dyť ie to ta divče, co tě potkála
zrovna dyž si mazal máslem rozpukanou pě
šinku, ien se pamatui."

„Tu pravda znám,“ husmál se Honza ve
sele, „ale ia pa vy ií znáte?"

.,Smluvily sme se spolou vo pouti před ko
stelem. Ja pa se tě líbí? Nechtíl bys si ii vzít?
Je to divče kurážná.“

„Ta by se mi tuze líbila, tu bych si hned
vzel za ženu. ale mušíte ií to řect sama, iá
bych ií to nemoh řect ani za _celyisvět.“

„Tak ie ruka v rukávu, v neděli tám maií
posvícení ha máme na ně spolou k Bouďákom
přiiít ha domluvit se, tak se na to iak se patří
příprav.“

Tyiden hutek Honzovi iako nic ha vneděli
ráno huž ho šturmovala máma s lože. sotva
se hudělál den. Mušíl se čistě humyit ha pře
vlíct. i kytku mu dala za klobuk, tak že bul
z něho chlapík zrovna k pomilování.

Cestou mu dávala máma eště poslední rady,
co ha iak má mluvit ha dělat, aby se nevěstě
i ieiím rodičom líbil, aby se mu tam nesmili,
dyby něco hloupýho vvved. Veděla, že ie
velkyi iedlík, ha proto huž před samým Hou
vězdem eště se zastavila ha řekla:

„Honzo, pamatui. že burem za stolem hu
ciziich lidí, kroť se, ha neiez iako bez dna;
haž tě pod stolem šťouchnu, polož pěkně žící,
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hutři hubu ha řekni: „Zaplať Pámbů, dobrý
to bulo, ale huž mám dost.“

Bulo šecko dobře. Honza si pěkně pama
toval, co ha iak mu máma řekla, mil se k ne
věstě, šel s ní do kostela na velkou, dyž se
vrátili ha sedali huž ke stolu, eště si zpoměl.
co mu máma přikazovala. že nemá iist iako
bez dna. Pomodlili se ha pustili s chutí do iidla.
Přišla na stůl neidřiv polivka. to ce ví. že do
hrá, ze slepici ha nudliček. Šechnim iela, ien
se volizovali ha žádnyi si nevšim. že pod sto
lem šmyidí pes ha číhá, esli něco nespadne
pod stůl, šoust von se Honzovi vo nohu, ten
myslil. že ho štouchla máma, položil hned žíci.
hutříl hubu ha povídá smutně: „Dobrý to bulo,
zaplať Pámbů, huž mám dost."

„To by bulo brzy,“ zasmíla se nevěsta.
„Cák tě to nechutná7“ lekla se ieií máma.
„Jen iez Honzo, iezl“ nutil ho ieií táta, nu

tila i vlastní Honzovo máma, nutili šichní. ale
Honza sedil iako špalek, břicho mu hladem
kručílo, mračil se, ale víc do huby nevzel ani
hovězí maso s křenem, ani ítrnice ha ielita, ba
ani koláče nekoštoval. mohli nutit iak chtíli.

Manka nevěsta křižovala se v duchu celi
říšná ha myslila si: „Pane. ten ie mlsnyi, iak
pa bych s nim bula živa, sedí, nemluví, jenom
se mračí ha nafukuie haž strach de z něho.
toho iá si rači nevemu.“
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To Honza sedil iako kakabus. protože mil
čím dál věčí hlad, v břiše mu bručílo. iako by
se těm proháněly kočáry, rád by bul se psem
v koutku kosti hryzal ha za tim ie po iidle,
šichní huž stávaií vod stolu, brady se iim mast
notou svítí, sou spocený ha červený, ienom
Honza ie bledyi iako smrt, slabyi iako moucha.
špatqě se mu dělá ha má iít — tancovat!

„Ičko pudem do hospody k muzice,“ po
vídal Bouďák, dyž bulo po jídle, žencký hukll
zely se stolu ha venku huž se šíralo.

„Drobet se hyibat, nehuškodí po tak dobrým
vobědě," šichní souhlasili, ienom Honza se na
klonil k mámě ha šeptál ii:

„Máme, iá do hospody nepuru.“
„Proč pa ne?" podivila se máma.
„Protože mám hlad,“ zlostně povídal Honza.
..Mlč. chlapše. mlč, haiť tě neslyší, bula by

to hamba hamboucí, počkei haž doma, tám tě
něco k iidlu seženu,“ krotila ho máma, ale
marně, Honza. se nedal vodbvit ha ved si v ied
nom kuse: „Já mám hladl Já mám hladl"

Máma huž neveděla, co si s Honzou počít.
Ale protože nevěsta bula všímačná ženská,
viděla. že se máma s Honzou vadí, tak šla ha
voptála'se: „Stalo se vám něco?“

„A ba ne,“ hušmíla se máma, „ten můi
Honza, to ie zatrapenyi chlapec. Dyž bulo na
stole iidla, haž se stůl prohyibal, díval se ienom
na tebe, ha nemoh radostí ani do huby dát.
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Íčko. dyž si vorešla, popád ho hlad ha chce
se mu iist, ienom to, prosím tě, žádnýmu ne
řlkei, cák by si vo nás pomyslili.“ prosila máma.

Nevěsta veděla hned pomoc. „Zpátky iidlo
pravda nosit nemůžu, šichni by se toho všimli,
ale támdle na pecí stoií připravený snídaní,
hrnec polívky z koťátek'), vostrá ha dobrá,
hait ií Honza vypíie, iá se pudu voblíct k mu
zice, vy pote se mnou. ha přineseme mu sem
eště ňakyi koláč“

Honza, íak to slyšel, šup na pec, ha po
tmě pustil se do iidla.

Za chvíli vrátila se máma s Mankou, se
světlem ha 3 koláčema. Honza sedíl na peci
ha pomlaskával.
„Tak ia pa si si pochutna17“ ptá se máma,

„Dobrý to bulo," volíz se Honza.
„Sníd's to šeck07"
„Ne, ienom štyry, patá mi hutekla."
lčko teprva se vobě vohlídli po Honzovi

ha div leknutím nezdřevěnily. Honza mil eště
hubu ba bradu i ruce samou krev. Na peci
mila pelech kočka 8 koťátky. Honza sníd šecky
koťátka ienom stará se mu vydrapala ha hutekla.

Tuto vidět nevěsta, dala se do breku, že si
Honzu neveme ha neveme, mohlina nipo dobrým,
po zlým, nic nebulo platný, bulo po námluvach
ha máma smutná vracela se s Honzou demů.

') Polívka z koťátek t. j. polévka zalitá kyselým
mlékem na vločky nerozkvidlaným.
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VI.HONZA DE HLEDAT ROZUM.

Máma doma naříkala, kury chodila. „Ta
hamba, ta hamba,“ vzdychala, „dyť ty se doma
nevoženíš, tuto se rozkřikne po \celýmvokůlku,
divčata si to poví ha žádná tě nebude chtít.“

Napřed naříkala, ale potom, dyž Honza ze
všeho si nic nedělal, rozhněvala se do vopravdy
ha vykřikla: ..Di mi někam s vočí, hait tě víc
nevidím. Platnyi mi neisi nic, pro hambu tu
vostát nemůžeš, iá buru snáž živa bez tebe,
než s tebou, di někam mezi lidi hledat rozum,
iá sem na tebe slabá ha hloupá.“

Honza nevodmlouval, huznával, že má máma
pravdu, zvíh se. tera, rozloučil se s mámou po
dobrým ha časně ráno, eště za tmy pustil se
do sieta.

„Spíš se nevrátím, haž ten rozum něhde
naidu“ humiňoval si svatosvatě cestou. Vlese
bula. tmoucí tma, ale iak z něho vyběh huž
se hezky bryidilo ha naiednou slyší nad sebou
šeptat: „Synáčku, kam pa tak záhy deš7“ Po
dívá se nahoru ha vidí nad sebou starou zná
mou-vosyku.

„Du do sieta hledat rozum, máma mě vy
hnála,“ povídá smutně Honza ha mil lítostí
plný voči.

„A chudáčku, to tě muším zaplatit plátno,“
politovala ho vosyka, spustila čerstva iednu'
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kotev k zemi ha poroučí: „huřízni si hůlku.
bude tě dobrá, huvidíšl“

"Pravda,“ myslí si Honza. „hůlku na cestu
potřebuiu.“ vytáh kudličku, huříz kotev ha
hudělál si z ní šikovnou hůlku do ruky.

Hned se mu šlo veseleiš, jako by huž nebul
sám. Sešel s cesty ha pustil se po známý pěšince
k městu. Pěšinka bula pěkná, hladká. iako
herbávná. ha ledva na ní vkročil. hned se
vozvála: '

„Synáčku. kam pa deš7“
„Do sieta hledat rozum. máma mě vyhnála.“

zase smutně povídá Honza.
„Tak ien di, cbudáčku; za to. žes mě za

hoiil, řeknu mým sestram ha my tě povedem.
abysi nezabloudil,“ povídá pěšinka ha Honza
si hned radostí poskočil

Šlo se mu tuze dobře, de ha de, haž potká
starou babičku. Ta se huž : daleka na něho
husmívala ha volála:

„Synáčku, kam pa deš7"
„Do sieta. hledat rozum, máma mě vyhnála,“

do třetice přiznává se Honza.
„Tak iá tě, chudáčku. vo ňom povím za to,

žes mi dal tenkrát ty vaiíčk-a.“sedla si s Honzou
na mez ha rozpovídala se: „tak putui po pěšin
kach tak dlouho, haž přideš k velkýmu zámku.
Ten bude celyi potáhnutyi černým souk'nem,
protože v ňom leží stunává princezna, iediná
dcera- starýho krále, keryi ie vdovec ha tu
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princeznu má iako voko v hlavě. Do ii hu
zdraví, tomu ii dá král za ženu i s celým krá
lovstvím. Ze všech strán, z celýho sieta siíli
se těm huž dochtoři, lytýři, princove, ale žádnyi
nemá s tý ieii nemoci rozum, ienom ty ii hu
zdravíš."

Honza div se leknutím na zem nesvalil. „Ja
pa iá bloupyi bych moh, co nemůže žádnyi
: tich —" chce se vymlouvat, ale babička ho
ani nenechá dořect ha povídá dál:

„To tuze snadlo dovedeš. Tý princezně nic
není, ie ienom tuze _rozmazlená, vyhyičkaná
ha líná. Jen se přihlas, řekni, že s ní mušíš
byit sám, ha dyž tě k ní přivedou, vem tu
hůlku. co držíš v ruce, vlípni ii iednu přes
řibet haž vyskočí do vyišky, druhyi den ií vysaď
dvě, třetí den tři ha potom dál huvidíš, co ha
iak bure“.

„Tuto pravda dovedu,“ zasmíl se Honza,
poděkovál babice ha směle se pustil do sieta.

Šecko bulo na vlas tak. iak babička řekla.
Cestička ho chčasně dovedla k celýmu černýmu
zámku, lidi mu vypravovali vo stunavý prin
cezně ha Honza hned se přihlásil, že ií iisto
iistě huzdraví.

V zámku — to ce ví — takovýho votrhánka
dlouho nechtíli k princezně pustit. Nevěřili, že
by takovyi sprosťáček moh dovect, co nesvedou
ani ty neivěčí hlavy. Dyž se nedal vodbyit ha
furt si ved svou, povídal mu král: „Tak ie
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dobře, esli ii ale nehuzdravíš. budeš vo hlavu

kračí, abysi se nemoh chlubit, že si viděl princeznu v loži,“

„Tak třebas," souhlasil Honza. „ale cák bure,
dyž ii chčasně uzdravím7“

Král se zaškrabal za pravým huchem, chvilku
se rozmvišlel ha potom řek: „Slovo dělá muže,
muší mu dostátikrál, dyž iihuzdraviš. bure tvá."

Honzu hned potom vedli rovnou k princezně.
Ta viděla huž tůlik lytýřůha princů všeliiakyich,
haž se ii" vořklívili, ale takuvýho sprosťáčka
iako bul Honza Spatřila v tý chvíli poneiprv.
Stál tu před ní bos, mil na sobě ienom šerkový
kalhoty. pokostní košili šerkovou, v ruce držíl
hůlku ha díval se ňák tůze lítostivě na tu ble
duli v bílých poruškách.

„Cák tu chceš.“ husmíla se princezna ha
ziedavě si prohlížela podivnýho chlapíka, silnýho
ha velkýho, vopálenýho vod slunce ha zdravýho
iako buk.

„Huzdravit tě du,“ povídá hned kurážně
Honza.

„Ha chudáčku, kam pa se to hrabeš. na
mou nemoc marně hledaií líky iinčí chlapácí
než si ty,“ povídá královská dcera ouštěpačně.

„Zkusit to můžem. za zkoušku přece nic
nedáme.“ povídá Honza dobrácky ha hned
poroučí přísněiako na voině: ..vobrat se hubou
ke zdi ha zavři vobě voči.“
Náše nohádkv. 129 9



Pane. dyž princezna viděla. že to de zvostra,
zkrůtla iako beránek ha poslechla na slovo.
Honza si naměřil, natáh hůlku ha sek prin—
ceznu přes řibet. ien to vízdlo. Ta vykřikla ha
vyskočila do vyišky iako srnka.

Král tam hned vrazil, vidí princeznu stát
na nohach ha drbat si řibet, proto se tuze
zaradoval. Jenom princezna křičíla co mila
hrdla: „ven. hned ho vyhod'te ven, to není
žádnyi dochtor —.“

Král vodved Honzu ha ptál se ho. co ii
budělal.

„Sadil sem ii baňku, drobet to pomohlo. ale
ta nemoc ie tůze stará, muším to vzít vosýřeiší
ha zyitra ii sadit dvie“ rozkládal moudře Honza.

„Tak, tak, ien ii ie sad“ raduval se král.
dal Honzovi iist ha pít, co hrdlo ráčilo, teky
mu přinesli pěknyi vobleč ha druhyi den. bait
princezna délála co chtíla, hait se bránila ha
naříkala. pustili k ní Honzu.

Ten hned poroučel: „Tak pěkně zas hubou
ke zdi ha vobě voči zavřít.“ princezna se začla
strachy tříst iako vosykovyi list. čerstva se
vobrátila, skrčila se. zavříla voči ha „vízl vízl“
vysadil ii Honza hůlkou dvě tak masný. div
že tenkou košilku neprosek.

Princezna vylítla iako by ii sršán štíp, křičila.
běžíla rovnou ke dveřím ha tám pádla královi
do náručí.
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„Princezna huž běhá." hned se rozneslo po
celým zámku, šichní se z toho radovali. nyivíc
staryi král, ienom Honza nebul spokoienyi ha
povídal: „Eště ie to slabý, ta nemoc ie tůze
zastaralá. snadlo by se mohla vrátit, muším
přiiít eště zvitra ha sadit ii tři baňky.

Král bul by Honzu radostí na rukach nosil,
dal mu zase iist i pit, takže huž byl Honza
silnyi iako lev, zčervenal. humyil se celyi. hu
česal si pěkně na pěšinku vlasy, voblík si panskyi
vobleč takže bul hezkyi iak z iera stromek.

Třetí den vod božího rána čekál král s celým
svým dvorem. haž Honza příde. Šichni buli
chčasní, že lik tak oučinkuie, přoto hned ho
vedli k princezně, zavříli dveře ha čekáli. co
se bure dít.

Teky princezna huž čekála na Honzu, huž
neležíla v loži, ale sedíla voblečená, ruce mila
sepnutý ha moc ho prosila. aby ií baňky ne
sázel, že to tůze bolí. Málem bul by si dal
řect, ale v tom se mu zdálo. že vosyka, pěšinka
i babička křičí: ..nepovol. Honzo, nepovoll“

„Hubou ke zdi ha zavřít voči." rozkřík se
proto eště přisněiš, než poneiprv ha po druhý.
Na princeznu šel z Honzy takovyi podivnyi
strach, že mu nic nemohla vorepřít ha ve všem
ho mušila poslechnout. Jen se votočíla, Honza
se napříh ha „šoustl šoustl šoustl“ vízdala
hůlka přes herbávný šaty, na štvrtou princezna
nečekála, ale vyrazila ze dveří ha křičíla. co
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mila síly: „Huž sem zdráva, na dycky zdráva,
huž mi nic nebolí."

Na věžích hned začli zvonit, muziky hned
začly hrát, černý sukno strhali se zdi delů,
vystrčily prápory bílý ha vysoký') barvy. šichní
se radovali, ienom ty lytýři, princové ha doch
toří se tuze mračíli, hrozi!i Honzovi, ha přísa
hali, že princezna nesmí byit ieho, hudeříli na
krále, aby ii takuvýmu sprostáčkovi nedával.

Král vopravdu povolil. Začel se naiednou
vošívat ha zpříkat, vykládal Honzovi, že by
s princeznou chčasnyi nebul. že mu dá peněz,
co bure chtít. ien aby se ií zřek sám. Ale
Honza že pryi ne, stál na svým ha povídá:
„Co ie psáno. bude dáno, iá nepotřebuiu pe
níze, ale ženu. Já mám doma starou mámu,
ta huž nemůže sama šecko podestát. potře
buie někoho, hdo by ií pomoh vařit, prát,
chodit na trávu, spravovat kozu, doiit ha šecko
šudýž, čeho ie doma třeba; iá chci proto prin
ceznu ha žádný peníze." '

Král nevěděl íčko kury kam haž se naied
nou zpamatoval ha povídá: „Dyž přemůžeš
šecky ty lytýře, prince. dochtory ha ženichy,
abych mil vod nich pokoi, tak bure tvá, iako
že se král menuiu.“ _

„Ty snadlo přemůžu,“ husmál se Honza ha
huž si vohrnoval rukávy. Íčko ste to míli vi
dětl Honza se pustil do tich paňáčků iako do

") červená barva.
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nudliček. vyhazoval ie dveřma i voknama ——
iak to šlo — na dvůr, tám se dal do nich
s hůlkou, vyprášil ie šeckv před zámek, ani
tám iim eště nedal pokoi, hnal ie přes celý
město liaž ven do polí. Chlapíci hutíkali. iako
by iim hlava hoříla. ani se víc po zámku ne
vohlídli.

Honza se vrátil, s ním velkyi zástup lidí,
šichní se mu divili ha chválili ho iak ie silnyi.
voláli. to že by bul král, ten že by se nedal,
šeckv že _by přepral.

Teky staryi král poklepal mu na rameno
ha řek: „Vidět, že si vopravdu silák. princezna
ie tvá, ale hu vás doma by se ii styiskalo,
tak víš co. nech zapřízt neipěkněiši koně do
neilepšího kočáru, ieď pro mámu ha přivez ii
sem.“

„Tak tera io,“ přikyib Honza ha hned se
chystal na cestu. Ale tu ho popádla princezna
vokolo krku, že ho samýho nepustí, cák pryi
dyby se mu něco stálo, dyby se k ní nevrátil,
že pude s ním. haiť_chce nebo nechce.

„Dyž ie to takový. tak poiedu teky,“ roz
hod se najednou staryi král, dal do kočáru
zapřízt tři páry šimlů, bílyich iako _padlyisněh,
Honza si voblík zase svý starý šaty, vylíz na
kozlík, vokazoval kočímu cestu. kury má iect
haž se chčasně dostáli k nám do lesa.

„Tary íčko drobet počkyite, -iá puru na
před podívat se, esli ie máma doma,“ zastavil
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Honza kočár ha šel sám demů. Máma zrovna
sedíla před chalupou ha škrabala brambůry.
Jak spatřila Honzu. hned všeho nechála, zvo
lála: „Můi drahyi Honzo, huž si se vrátil, to
sem ráda." roztáhla ruce radostí ha běžila mu
naproti. protože se ií po ňom huž tůze styi
skalo. Nemůžeme se tomu divit. dyt se styiská
i kvočně po kuřeti tím víc mámě po dítěti.

„Mámo huž sem tu, našel sem ve sietě
i rozum i nevěstu.“ křičí Honza ha běží mámě
do náručí. „Pust,pust," vzdychá máma, „dyiť mě
hudusíš. dyiť nemáš žádnyi rozum. nemačkyi
mě tak, rači mě pověz, de máš tu nevěstu.“

„De za mnou" — pustil Honza mámu ha
vykládal — „nemohla mi do kopce stačit. Mu
šíme ii dát něco iist. cák dnes vaříte?“

„Mám rozpíčky ha z tořnu vomáčku.“
„To vona zrovna ráda, iá eště rači. to ií

bude chutnat. de pak to máte ?"
„Vomáčka ie v troubě ha rozpíčky .na

kamnech.“
„Tak čerstva prostřete, „iá to za vás posta

vím na stůl. bait sme hotovi, než přiide."
Máma vytáhla z truhly čistou prostírku,

zrovna si myslí. že Honza přece ienom nebul
nadarmo ve sietě, že huž ie chytřeiší, v tom
to za ní hudělá: >>práskl<<lekne se, vohlídne
ha Honza iak dlouhyi tak širokyi válí se po
zemi, hukop se vo kočku ha rozbil mísu
s rozpíčkama i hrnec s vomáčkou.
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„Honzo, iá tě muším zrovna nařezat. hosti
tu ha ty mi rozbíieš vobědl Cák iim íčko dám7“
Popádla měchačku, ale Honza nečekal. Vy
skočil ha hutíkal zpátky do lesa. Tám mil
v kočáče připravený sametový šaty zlatem
vyšívaný, čerstva ie voblík, vokázal kočímu
hde vostávaií, vlíz k princezně do kočáru ha
íčko ieli. \

Máma eště stála s měchačkou v ruce mezi
dveřma. dívá se za Honzou k lesu. naiednou
vidí vyiíždět z lesa tři páry bílyich koni, vidí
královskyi kočár. iakyi iaktěživa neviděla ha
než se zpamatovala, šecka ta krása zastavila
se zrovna před ní.

To ce ví. že celá ves byla na nohach. Kočár
se vorevříl,_z něho první vystoup král, za ním
princezna ha poslední Honza v sametovyich
šatech, tahže ho žádnyi nepoznál.

Máma, chudinka stará, se tak lekla, že
sepla ruce. klekla na práhu ha nemohla řect
ani „vítám vás.“

Ale staryi král ií hned pozvíh. princezna
ií políbila ruku, Honza se zadu smál ha po
vídá: „Íčko vidíte, mámo, že ste mě marně
neposilala do sieta hledat rozum.“

Jak promluvil. hned ho máma zase poznála
ha dala se radosti do pláče. Tak iak stála,
naložili ii do kočáru. chalupu se vším všudy
daroval Honza vobci pro chudý ha šichní
s milým Pánem Bohem vodieli. ——
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V masopustě buly v královským zámku
dvě svatby naiednou. Staryi král si bral Hon
zovo mámu ha Honza královo dceru. Ke stolu
si pozvali celý město. Já sem na tych svatbách
teky bul, tyiden se tam vařilo ha peklo, míli
sme tam masa. piva ha vína, až nám po bradě
teklo ha přece sme míli málo, protože do huby
se nám nic nedostálo. Že ie to šecko svatá
pravda, to ví celyi siet ha vy teky na to mů
žete vzít ied.
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