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létající kufr

BYL JEDNOU JEDEN KUPEC

1





Bvl jednou jeden kupec a ten byl tak bohat, že mohl celou hlavní tídu

a skoro ješt jednu postranní uliku samými tolary vydlážditi. Ale

toho neuinil, uml své peníze jinak využitkovati. Vydal-li halí, dostal vždy

tolar za; ba takový kupec byl - - ale konen musil také umíti.

Nyní dostal jeho syn

všecky ty peníze. Tento žil

nádhern a v radovánkách,

chodil každé noci na maškarní

plesy, dlal papírové draky

z bankovek a házel na jezee

miskv zlaákv místo plo-

chými oblázkv.

Tímto zpsobem mo-
hlo ovšem penz ubývati a též

ubývalo. Konen ml již jen

tyi groše a žádných šatu

než pár trepek a starý župan.

Te se však pátelé

jeho již o nestarali, když se

nemohli ukazovati v jeho

spolenosti na ulici. Pouze

jeden z nich, dobrák, poslal

mu starý kufr se vzkazem

:

» Spakuj K< To bylo sice tuze hezké, ale nebylo co spakovati, a tak si sedl

do kufru sám.

To byl zázraný kufr! Sotva se stiskl zámek, mohl lítat. To kupec

udlal a fr! fr! letl kufr s ním komínem nahoru dále nad oblaka a stále

dále a dále. Chvílemi dno povážliv zapraskalo, a kupec ml velký strach,

aby kufr se neroztrhl, byl by udlal notný kotrmelec! Ale chra Bh, ko-

nen pišel úpln zachovalý do Turecka. Kufr ukryl v lese do suchého

listí a vešel do msta. Zde mohl voln se procházeti, nebo všichni Turci

nosí jen trepkv a župany.



i LIAJÍlÍ kufr

Tu potkal kojnou s dckem. Poslyš, ty turecká kojná, pravil, co

sámek hned za mstem, jehož okna jsou tak vysoká?

Tam zstává dcera císae, odpovdla, hvlo jí prorokováno, že

ji jeden milenec tuze nešfastnou udlá, a proto nesmi, není-li císa neb cí-

ivna pi tom, nikdo jí navštíviti.

Dkuji! pravil syn kupcv. A šel <1<> lesa, sedl si do svého kufru,

letl v nm na stechu zámku a vlezl oknem k princezn.

Tato ležela na pohovce a spala a byla tak arokrásná, že ji musil

políbiti. Tu se probudila a velmi si- podsila, ale on pravil, že je turecký

pán bh, který k ní pisel vzduchem, a to se jí velice líbilo.

Pak si sedli vedle sebe, on chválil její krásni'- oi a pravil, že jsou

to nejnádhernjší tmavá jezera, v nichž myšlénky jako sirén) plávají.

O jejím ele pravil, že je to ledovec s nejnádhernjšími sály a obrazy.

A také jí vypravoval o ápu, který nosí hezké malé dtiky. Ach, to byly

tuze pkné povídky!

Na to žádal o ruku princezninu, a ona ekla ihned ano

• Ale musíte pijíti opt v nedli veer, tu pijí moji rodiové se mnou

aj. Budou velice pyšni na to, že dostanu tureckého boha za manžela. Ale

postarejte se o to, byste mohl vypravovati hodn hezkou pohádku, nebo

to jest nejmilejší zábavou mých rodi. Moje matka má ráda pohádky

mravné a vznešené' a mj otec veselé, pi nichž se lovk zasmáti múže.«

Dobrá, nepinesu nic jiného darem, než pohádku,« pravil kupec

a pak se rozešli. Ale princezna darovala mu dýku dukáty vykládanou, a

tyto byly mu zvláš vítané.

Nyní odlétl, koupil si nový župan a sedl pak v lese horliv básn
o své pohádce. Nebo musila být do nedle veer hotova, a skládání po-

hádek není tak docela snadné.

A když byl konen hotov, lile, tu byla práv nedle a veer. U prin-

cezny ekal na císa a císaovna a celý dvr s ajem.

Byl pijat velmi vlídn.

Chcete nám vyprávti pohádku? zala císaovna, a njakou, která

je hluboká a vzdlávací?

'Ale pi níž se též lovk zasmáti mže? dodal císa.

Zajisti ll svn kupcv a vypravoval. A nyní,dejte pozor!

Byl jednou jeden paklíek sirek, které byly velmi hrdé' na svj

vznešený pvod. Jejich rodokmen, to jest, velká sosna, z které- každá sirka

byla malikým kousíkem, byl \clmi starý strom venku v lese.

Sirky ležely mezi kesadlem a mezi starým železným hrncem na ímse
v kuchyni a tmto vyprávl) o své mladosti.
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Ovšem, pokud jsme byly na erstvé vtvi, pravily, tu nám bylo

v skutku velmi dobe. Každého jitra a veera byl démantový aj, totiž

rosa. Celv den jsme mly slunení žár, nebo slunce svítilo, a všichni ptáci

musili nám pohádky vvpravovat. Mohly jsme též vycítit, že jsme byly bo-

haté, nebo listnaté stromy byly ošaceny jen v lét, ale náš rod ml pro-

stedk, zelený šat nositi v lét i v zim. Pak ovšem pišli drvoštpi a v lese

vypukla velká revoluce. Náš rod byl roztíštn.

Otec rodinv dostal místo jako hlavní stže nádherného korábu,

který ml objeti celv svt, kdyby chtl. Ostatní haluze našly jiné postavení

a nám pipadla te úloha, nižšímu davu svtlo zažíhati, a proto jsme se

dostalv sem do kuchyn k lidem urozeným.

»Já ml jsem jiný osud, pravil železnv hrnec, vedle kterého sirky le-

žely. Co jsem svtlo svta spatil, mnoho se pode mnou topilo a mnoho-

krát bvl jsem rozžhaven. Já se starám o to, co živí, a jsem proto vlastn

první zde v dom. Mojí jedinou radostí jest, ležeti po obd ist a pkn
na svém míst a baviti se rozumn se svými soudruhy. Vyjímajíc arci

vdro na vodu, které ovšem nkdv dol do dvora se dostane, žijeme zde

celkem docela pi zavených dveích. Jediným naším poslem novinek jest

koš, s nímž se do trhu chodí, ale ten mi mluví píliš rebelantsky o vlád a

o lidu. Nedávno spadl jeden starý hrnec leknutím nad tím na zem a praskl.

Ano, ten koš jest svobodomyslný, o tom vás mohu ujistit!

led povídáš až píliš, pravilo kesadlo a ocel tloukla na n, až

jiskrv lítaly.

Což neudláme si veselý veírek :

»Ano, mluvme o tom, kdo jest z nás nejvznešenjší, pravily sirky.

»Ne, já nemluvím rád o sob, odpovdl hlinný hrnec, ale na-

vrhuji veerní zábavu. Udlám též zaátek a budu nco vyprávti, co každý

sám jednou zažil. Lze se tak snadno do toho vžíti a každý se baví pi

tom. Tedv slvšte: U východního moe u dánských buk —

*

»To jest pkný poátek, zvolaly všecky talíe, to bude jist po-

vídka, která se všem líbiti bude.«

»Ano, tam jsem prožil své mládí v jedné tiché rodin. Nábvtek se

wprášel, podlaha se umvla a každých trnáct dní se povsily isté záclony.

»Jak zajímav vypravujete, « pravilo chvost, lovk vycítí hned, že

to ženská bytost vypravuje, vším vane nco tak istotného!

»Ano, to se vycítí,* pravilo vdro na vodu a z radosti nad tím

udlalo malý skok, až voda na zem vvchlistla.

Hrnec pokraoval ve svém vypravování a konec se docela vyrovnal

zaátku.
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inely samou radostí, košt však vytáhlo z písku zelenou

pti uilo ji hrnec, jelikož vdlo, že tím t) drahé rozzlobí. A tak-

si mysl Ovním-li jej dnes, ovní on m zítra!

IV. 1 si zataníme, pravily klešt u krbu a zaly se toiti v kole.

Mil v Bože, jak umly jednu nohu do výšky zvedati! Starý" povlak na židli

tam \ kout stojící praskl pi tomto pohledu.

Budeme taky ovneny? ptaly se klešt; a stalo se tak.

To je všecko jen luza, myslily si sirky.

1 i <1 mla zpí\atí ajová konévka. Ale pedstírala nachlazení a pra-

vila, že muže zpívati, jen když vaí. Hýly to však jen samé kudrlinky;

chtla práv jen na stole mezi panstvem zpívati.

Na ímse u okna leželo staré péro, jimž služka psávala. Nebylo na

nm pranic zvláštního, leda že bylo pohrouženo píliv hluboko do kalamáe;

ale na tom si práv mnoho zakládalo. Nechce-li ajová konévka zpívat,

at toho nechá, pravilo. Venku v kleci sedí slavík, ten zpívá arokrásn;

neuil - nieho dále nového, ale to pro dnešní veer pehlédneme.

Zdá se mi to v nejvyšší míe nevhodným, pravil samovar, který

zastával úad kuchyského zpváka a nevlastní bratr konévky na aj byl,

abychom cizího ptáka poslouchali. Je to snad vlastenecké? Vyzývám kos

tržní, aby se o tom vyslovil.

Zlobím se, pravil tržní koš, ano zlobím se tak, že si nikdo ani

pedstaviti nemže. Sluší se to vbec takto tráviti veer? Nebylo by da-

leko rozumnjší, celý dum najednou spoádati? Každý by pak dostal místo,

které mu pati, a já bych byl slavnostním poadatelem.

Náhle se otevely dvée a služka vstoupila. Ted stálo vše tiše a

nikdo se neodváži] muknouti. V celé kuchyni nebylo hrnce, který by citem

své urozenosti nebyl hluboce proniknut. -Ano, kdybych byl jen chtl,

myslil si každý, mohl to býti veselý veer !«

Služka vzala sirky a rozdlala ohe jimi. Bože, jak zajiskily a vzplály!

Nyní mže každý vidti, že jsme my první, myslily. Jaký lesk,

jaký ohe my dláme!* a na to shoely. —
To byla skvostná pohádka,* pravila císaovna, cítila jsem v duchu,

sem mezi sirkami v kuchyni. Ano, dostaneš te naši dceru.

»Ano, pravil císa, v pondlí dostaneš naši dceru. Nyní mu ty-

kejte, nebo tím jest pijat do rodiny.*

Svatba byla tedy ustanovena a veer ped tím bylo osvtlení msta.

Dalamánky a preclíky byly rozdávány, uliníci se tlaili v ulicích, kieli

hurá' a hvízdali na prsty. Bylo to aruplné!
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Musím též pomýšleti na to, abych njak pispl k slavnosti, myslil

svn kupecký i sel, koupil si rakety, praskací hrášky a jiné všemožné oho-

stroje, položil to do svého kufru a vyletl s tím do vzduchu. Task! zaplál

ohostroj, jak to praskalo a ielo! Všichni Turci tancovali a skákali, až

jím trepky okolo uší lítaly. Takové zjevy ve vzduchu ješt nevidli! Nyní

teprve vili, že to je turecký bh sám, který si bére princeznu.

Kdvž se svn kupcv se svým kufrem opt do lesa snesl, pomyslil

si: Sejdu a podívám se pece do msta, jaký dojem ohostroj uinil. Bvlo

pochopitelno, že si' mu toho zachtlo. Co tu lidé všecko vypravovali! Každý,

koho se ptal, vidl to jinak, ale všichni to shledávali krásné.

Já vidl sám tureckého boha. pravil mu jeden. Ml oi jak tpv-

tící se hvzdv a vous jako kvpící vlny.

Letl v barevném plášti, oznamoval druhý, a nejlíbeznjší andlské

hlaviky prokukovaly záhyby jeho šatu.

Byly to skvostné vci, které syn kupcv slyšel, a druhého dne mla
býti svatba.



.
, i Kl 7 A'

pt -I" lesa, ab\ si sedl do svého kufru ale

len. /. ohostroje /ustala jedna jiskra a ta kufr v popel

I . 1 nemohl smi kupc\ lítati ji/ a nemohl se dostati k své

Pato vsak stála cely den na steše paláce a ekala naft. A eká do

dneška. Ale on chodi svtem a vypravuje pohádky, které však nejsou již

i.ik akci ta o sirkách.



OŠKLIVÉ KACHATKO

NA VENKOVE BYLO 1EKKASNE!
2*





Na venkov bylo pekrásné!

Bylo léto, žito bylo žluté

a oves zelený, na lukách dole bylo

seno do kup srovnáno a tam pro-

cházel se áp na dlouhých, er-

vených nohách, klektal po egyptsku, nebo této ei se byl od své matky

nauil. Velké lesy táhly se kolem polí a luk a v nich ležela hluboká jezera.

O, bvlo pekrásné na venkov!

V plné zái slunení stál starý panský dvr obklopen hlubokými pr-

plavy a od jeho zdí až dol k vod viselv zelené úponkovité kee, tak vysoké,

že pod nejvtšími z jich list malé dti mohlv vzpímené státi. Bylo zde vše

tak divoké, jako v nejhlubším lese. A tu vám sedla jediná kachna v hnízd

svém na vejcích; ale byla již trochu mrzutá, že to tak dlouho trvalo, než

se mláata vvlíhla, a zídka kdy nkdo k ní pišel na návštvu. Druhé

kachnv prohánélv se radji kolem po prplavech, než by S ní sedly pod

keem a s ní hovoil v.
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né pukalo jedno vejce po druhém. Pip! pip! zaznlo to, všeck)

i vystrkoval} hlavikv. kap' Rap! volala stará kachna, a tu

pospíchala mláata ze vjech sil ;i rozhlížela se zpod velikých

-. <-k\ strany. Matka je nechala rozhlížeti se, nebo zelená barva

irá pro oi.

Vh, jak \ r!ik\ je svét! pravila kachátka. Te ovšem mla mnohem
místa než kdvž ležela tam ve vejcích.

\\ si myslíte, tohle že je ety svt? pravila matka. () nikoli,

kláda si laleko na druhé stran zahrady, ano až k plotu Faráovu,

tam jsem ovsem ješt mkdv nebvia! Nu, je vám všem tady dobe?
dodala a vstala. Ale ne, nejste ješt všecky, nejvtší vejce leží posud zde.

lak dlouho to bude

trvat ješt? Ted

toho mám vru
dost' A na to si

zase usedla.

Nu, jak se

daí ? ptala so jiná

stáni kachna, která

ji navštívila.

S tím je-

dním trvá to píliš

dlouho, odpov-
dla stáni, neuka-

zuje se ješt žádná

dirka, ale podívej se

len na ty druhé! To jsou vru nejlíbeznjší kaátka, jež jsem kdy vidla.

CeW Otec! Ten lotr ani jednou mne nenavštíví.

Ukaž, podívám se na to vejce, které nechce puknout, odpovdla
stará. ( ). to je podložení'' Mžeš na to jed vzíti! Byla jsem také jednou

tak napálena a mla jsem pknou potíž s mláaty, bála se ti vody. Ne-

mohla jsem je tam ani dostat, a jsem se namáhala, jak jsem mohla. Nic

napla Ukaž, a se na to vejce podívám! Ovšem, /« je podložené. Nech

i< j«n ležet a u radji své dti plovat.

Chviliku ješt na tom zstanu sedt, odpovdla kachna, kdvž

j» m sedla již tak dlouho, na chvilce nesejde.

Jak se ti líbí. odpovdla stará kachna a porouela -, na to.

Konené puklo velké to vejce. Pip! Pip! zvolalo mlád a lezlo

ven. Ilvlo velmi veliké a nápadné ošklivé, snu;, kachna je pozorovala. To
je hrozn veliké kachn, pravila, žádné z ostatních takhle nevypadá. Bylo
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by to snad pece j< n kue? Nu, uvidíme brzv. Do vody musí, i kdybvch

je tam sama mla sraziti.

Druhého < lne bylo pekrásné poasí. Slunce záilo jasn na zelené

kee. Kaena objevila se se všemi mláat) na prplavu. Plesk! a byla ve

vod. Dli, illi, illi, kiela a jedno kachn se svalilo za druhým za ní.

Voda se nad nimi srazila, ale ihned znovu se vynoily a plavaly p\ sn dál.

Nožiky jich hýbal) sé samy od sebe a všeckv bylv veselé a tverailv ve

vod; i to ošklivé šedivé mlád plavalo spolu.

Ne, to není jist kue, pravila stará kachna, staí se jen podí-

vati, jak nožiek užívá a zpíma se drží. Xe, je to moje vlastní dít. A je

docela hezké, když si je podrobn prohlédneme. Dli, dli, dli, pojte se

mnou, uvedu vás do svta a pedstavím v kachním dvoe. Ale držte se

hezky blízko u mne, aby vás nikdo neušlá])', a zvláš ped kokou mjte se

na pozoru.

Tak pišiv do kachního dvora. Tam lni strašlivý hlomoz, nebo bvlv

tam tlvé rodiny, které- se praly o hlavu úhoí, kterou konen koka jim

uchvátila.

Hlete, tak to chodí na svt! pravila kachní máma a brousila si

zobák, byla bv úhoí hlavu sama ráda ulovila.

Te užívejte noh, hlete, a si pospíšíte a sklote krk ped tamhle

tou starou kachnou. Ta je zde ze všech nejvznešenjší. V jejích žilách valí

se španlská krev, proto je tak tlustá a nemotorná, jak vidíte, má ervem'

klcek na noze, to je nco zvláš pkného, je to nejvyšší vyznamenání,

jakého se muže kachn dostat. Znamená to, že by ji neradi ztratili a že ji

má zvíe i lovk ihned poznati. Kolíbejte se, pospšte a nestavte nohy

(1m vnit! hobe vychované kachn staví nohy ven zrovna jako otec a matka.

Takhle! A te sklote krkv a zakejhejte!

To udlala kachata; ale druhé kachnv kolem dívaly se na n a

pravily: Vida, vida, ted tu máme míti i tuto eládku! jakoby nás ped
tím již dost zde nebylo! Fi, jak to jedno kachn vypadá! Toho mezi sebou

nestrpíme! A v ráz letla jedna kachna k nmu a zobla je do šíje.

Necht je na pokoji! pravila matka. Nikomu neublíží. Inu,

ale je tak velké a podivné, odpovdla kachna, která je zobla, a proto

musí býti pozobáno.

.Máte hezké dtiky, matko, pravila stará kachna s klackem kolem

nohv. [sou všeckv dost hezké, až na to jedno, které se nepovedlo. Chtla

bych, abyste je mohla ješt jednou vvlíhnouti.

To nejde, Vaše milosti, pravila kachní máma. Není ovšem hezké,

ale má dobré srdce a plave tak 'dobe jako tv druhé-, ba skoro ješt lépe.

Myslím, že asem vroste do pravé míry. Leželo jen tuze dlouho ve vejci

a nedostalo proto pravé postav v.
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tom je poškubla na krku a uhladila jeho prachové peí. Však

pokraovala, a tu to tak nevadí. Mvslím, že bude zvláš

protliu

istatni vaše dti jsou dost iperné, pravila stará kachna, dlejte

>\str byla doma! obrátila se na kachata, a najdete-li úhoí

hlavu, mžete mi ji pinésti.

A lak byla doma v kachním dvoe.

Ale ubohé kachn, které naposled z vejce vylezlo a tak ošklivé bylo,

bylo kousáno, škubáno a od kachen jako od slepic taháno, Je píliš veliké,

fikaly jednohlasn. A krocan, který pišel na svl s ostruhami a proto se

domýšlel, že je císaem, nadmul se jako koráb s plnými plachtami, po-

ipil zrovna na kachn, zaal se durdit, až ml hlavu celou rudou jak

ohe. Ošklivé kachn nevdlo, kde stát a kam se vrtnout; bylo velice za-

rmoucené, že bylo tak ošklivé a že se mu celý kachní dvr vysmíval. Tak
do první <.\t-n a ím dál bylo to horší. (Jbohé kachn bylo ode všech

honno, i jeho sestr) byly nezpsobný na n a íkaly: kdvln t jen koka
(dnla lapit, ty ošklive!

Ha i matka povzdechla asto: Kdybys radji bylo hodn daleko 1

Kachny je kousaly, slepice zobák} na n dotíraly a služka, která drbež
krmila, odkopla je.

Tu odbhlo a peletlo plot, zkad ptáci polekáni z ke se rozletli.

Ach, tím je rovnž vinna moje ošklivost, myslilo kachn, stisklo

"i, ale utíkalo dále. A tak pišlo až k velkému moálu, kde divoké kachny

bydlily. Zde proleželo celou noc, nebo bvlo velmi unavené a zarmoucené.

K ránu vylétly kachny a objevily nového soudruha. Jaký pak jsi

krajan"- ptal) se, a kachn se toilo a pozdravovalo na všecky strany, jak

jen umlo.

Ale ty's dsn ošklivé! pravily divoké kachny. Ale to je nám
jedno, jen když se do naší rodiny nepiženíš.

Ale ubohé- kachn na ženní ani nepomyslilo. Bylo docela spokojené,

jen když dostalo dovolení, ze smlo ležeti v sítí a píti z moálu.

Tak tu leželo již po dva dny, když dv divoké husy, vlastn housei

sem pišly. Nevylezly tak dávno z vejce a proto byly trochu prostoeké.

Slyš, pane kollegO, t\'s tak ošklivý, že práv proto se nám líbíš.

Chcež s, pidružiti k nám a státi se tažným ptákem? Zde docela blízko

na jiném jezee bydlí nkolik roztomilých divokých husiek, sánu' to sleinky,

které rozkošné .rap, rap, rap* íkati umjí. Tam mžeš snadno k štstí

pijíti i pi s\é ohyzdnosti.

Pif, pal'! zaprásklo to náhle a oba housei padli mrtví do rákosí

a voda se kolem erven zbarvila.
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»Pif, paf!« zaprásklo to opt, a celé roje divokých hus vyletly

z rákosí. A opt a opt to zaprásklo. Bvla veliká honba, myslivci oblehli

celv moál, ano nkteí sedli nahoe v korunách strom, které se daleko

nad rákosí vypínaly. Modrý kou prachu táhl jako oblaka pes tmavé stromy

a dále pes moál. Pak pišli lovetí psi. Plesk! plesk! znlo to v rákosí.

Sítí a rákos naklánlv se na ob stran.} . Jaké to bvlo leknutí pro ubohé

kachátko

!

Otáelo hlavou, abv ji skrylo pod kídla; ale v témž okamžiku stál

strašn veliký pes ped ním; jazyk

visel mu daleko z chtánu a jeho oi
svítily dsn. Dotkl se kachnátka

tlamou, ukázal, jak bílé zuby má,

a plesk! plesk! — vrátil se opt,

aniž bv je bvl chytil.

» Zapla Pánbh! vzdychlo •

kachn, jsem tak ošklivé, že mne
ani pes nechce zvednouti.

«

A tak leželo docela tiše,

co brok v rákosím svištly a rána

za ranou padala. Teprve pozd
kolem vše utichlo, ale ani tenkrát

neodvážilo se ubohé kachn po-

vstati. ekalo ješt nkolik hodin,

než se rozhlédlo a pak pospíchalo,

jak mohlo, z moálu pry. Bželo

pes louky a pole v takové boui,

že sotva mohlo dostati se ku

pedu.

K veeru stihlo chudikou chatr selskou, která byla tak na spadnutí,

že ani sama nevdla, na kterou stranu se má sítiti, a proto zstala státi.

Ale te burácela boue kolem kachnte, že si musilo sednouti, aby mohlo

boui eliti, a bylo to ješt he. Tu si všimlo kachn, že byly dvée

jedním kídlem vvpáené a tak na kivo visely, že práv otvorem mohlo

proklouznouti do jiZDV ) a to také uinilo.

Zde bvdlila stará žena se svou kokou a slepicí. Koka, které íkali

synáek , umla zkiviti hbet a písti, ano umla i jiskrami sršeti, když

bvla potm proti srsti pohlazena. Slepice mla nízké nohy a íkali jí proto

»chromonožka . Kladla piln vejce. Paní mla zvíata ráda jako vlastní dti.

Hned z rána druhého dne spozorováno cizí kachátko. Koka zaala

písti a slepice kdákati.
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ena a ohledla se. Jelikož však dobe nevidla,

kachn za tunou kachnu, která zabloudila. I" jest vzácná

avila. Nyni mohu dostati kachní vejce, není-li to kaer, což

mus

A tak vzato kachátko na ti nedle na zkoušku. AJe vejce nepišly.

|inak byla zde k«>ka panem v dom a slepice paní. Ob íkal) stále My

nebo si myslily, že ony jsou jednou polovinou a rozhodn tou

Kachnti se ovšem tu i tam zdálo, že muže o tom býti také jiný

>r, ale toho slepice netrpla.

Umíš klásti vejce? ptala se

Ne!

Pak drž také hubu!

A koka pravila: Tmíš zkiviti hbet? Umíš písti? Umíš jiskrami

ti?

Ne!

Pak nesmíš též míti vlastní mínní, když rozumní lidé mluví.

Kachn sedlo v kout a bylo v špatném rozmaru. Mimovoln

myslilo na volny" vzduch a slunení zái, a tu je pepadla tak zvláštní chu,

plavati ve vod, že to již déle zamleti nemohlo, nýbrž se slepicí o tom

hovoilo.
( '" t napadá? pravila tato. Nemáš co dlat a tak pipadáš na

takové vrtochy. Bud klad vejce, nebo ped, a jisté t to pejde.

Ale je to tak skvostn' plovati na vod, pravilo kachn, skvostné

je to, potápti se a nechat si vodu srážeti se nad hlavou!*

Zajisté, to musí býti veliké potšení! pravila slepice posmšn.
Což pak jsi se zbláznila? Zeptej se pec koky; ta je nejmoudejší bytost,

již znám, je-lijí to tak píjemné plavati nebo potápti se ve vod! O sob
ani nemluvím, ale zeptej se našeho panstva, staré paní, která je nejmoud j-í

na celém svt. Myslíš, že b\ mla potšení plavati nebo si nechat vodu

srážeti si- nad hlavou?

»Vy mi nerozumíte, pravilo kachn.

Když my ti nerozumíme, kdo ti má pak rozumti? Pece nebudeš

chtíti být moudejší než koka a paní, o sob ani nemluvíme. Nebu roz-

mazlen dcko, nýbrž dkuj radji Tvrci za vše dobré, co ti zde bylo

prokázáno. Což nebyks pijata do teplé jizby a do rodinného kruhu, kile

-i mžeš nemu piuiti? Ale ty jsi žvanil a není to žádnou radostí s tebou

obcovati. Mžeš mi viti, neb to dobe myslím s tebou. Haním t oteven
a dle toho lze poznati své skutené pátely. Jen se hezky pii, abys

umla vejce klásti nebo písti neb jiskrami sršeti.

Myslím, že si- mi chce do širého svta, pravilo kachn. Ano, to

jen udlej! odpovdla slepí
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Na to kachn odešlo. Plavalo po vod a potáplo se, ale všecka

zvíata je pro jeho ošklivost pehlížela.

Tak pišel podzimek, listy v lese sežloutlv a zhndlv, bou je od-

nášela a víila v nich, zimy valn pibývalo. Tžká mrana visela na nebi

a na plot sedl havran, který kiel: Krá! krá!« a »Au!« samou zimou.

Ano, záblo již pi pouhém na to pomyšlení. Ubohému kachnti nevedlo se

opravdu dobe.

Jednou veer - - slunce zrovna divukrásn zapadlo - - vyletl z šera

zástup velkých nádherných pták, jakých kachn nikdy nevidlo. Bvli ohniv
bílí a mli dlouhé táhlé krkv:bvli to ápi. Vyráželi podivný zvuk, vznášeli

nádherná velká kídla a odlétali

ze studenvch kraj prv do te-

plých zemí, na širé moe. Vzlétali

tak vysoko, tak vvsoko, že oškli-

vému kachnti pi tom bylo po-

divno okolo srdce. Jako kolo to-

ilo se ve vod, natahovalo krk

po nich a vyráželo tak zvláštní

kik, že se samo ped sebou po-

ádn bálo. Nemohlo ty nádherné,

velké ptákv zapomenouti a kdvž

jich více dohlédnouti nemohlo,

ponoilo se až ke dnu hluboko a

když zase vyšlo na povrch, bvlo

celé zmatené a vzrušené. Nev-
dlo ovšem, jak tm ptákm í-

kají, ani kam táhnou, ale zamilo-

valo se do nich jako nikdv ped
tím. Ale pi tom necítilo závist, jakby mu mohlo též napadnouti, páti si

takové krásy! Bylo by již rádo bývalo, kdyby je kachny mezi sebou vy-
trply — to ubohé, ošklivé zvíe!

Byla tuhá, studená zima. Kachn musilo neúnavn plavati v rybníce>

aby nezmrzlo. Ale každé noci byla díra, kde plavalo, menší a menší. Byla

taková zima, že ledová kra praskala a skípla, a kachn musilo stále

nohami pohybovati, aby se díra docela neuzavela. Konen bylo již una-

veno úpln, leželo tu tiše, až zamrzlo v ledu. Druhého dne šel sedlák okolo

a ten spozoroval ubohé zvíe. Pistoupil blíž a rozbil led svým devákem,
vytáhl kachn a odnesl je své žen. Tam pišlo opt k sob.

Dti chtly si s ním hráti. Ale kachn myslilo, že mu chtjí ublížit,

a vjelo v úzkosti zrovna do mísy s mlékem, až toto kolem po svtnici

stíkalo. Paní zdšením rukama lomila, a kachn vlétlo nejdív do másnice,
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i,1 do sudu s moukou, a opt do výšky. O bda, jak vypadalo! Paní

a tloukla po nm kleštmi od kamen, dti se svalily pi tom na

hromadu a sn a hlomozily. Na štstí byl) dvée otevené, a tak se

nic 1 nu- skrze kee do erstv napadlého snhu zachrániti, a tam

i na smrt vysílené.

Bylo 1>\ však píliš smutné, vypisovati všecku bídu a nouzi, již

musilo kachn v tuhé zim vytrpti. -Leželo \ bahn mezi sítím, když

o opt slunce svitu, skivánci zpívat, když bylo jaro. Tu mohlo náhle

kidla rozpjatí. Silnji zašumla než dív a mocn jo unášela odtud. A nežli

--i kachn dohir uvdomilo, jak mu bylo, ocitlo se ve veliké zahrad, kde

jablon byly v plném kvtu, kdo bezov- koe vonly a dlouhé zelené

\et\e nad tekoucí potky a prplavy rozkládaly. < >, jak tu bylo krásn

v jarní svžesti! A zrovna proti nmu pluly z houšti ti velké, krásné

labut. Šuml) kídl) a lehce a pvabn nesly se po vod. Kachn poznalo

krásná ta zvíata a bylo uchváceno zvláštní truchlivostí.

i Mletím k nim, k tmto královským ptákm! Oni mne ovšem ukouší

k smrti, jelikož já, tak oškliv zvíe, odvažuji se k nim se piblížiti. Ale busi!

Lépe abych bvlo.od nich usmrceno než od kachen škubáno, od slepic štípáno,

od služkv strkáno a musilo trpti nedostatek v zim' Na to slétlo na vodu

a plulo vstíc tmto nádherným ptákm. Sotva tito kachn uzeli, vyítili

po nm si- zepejenými perutmi.

\u, zabte mne' pravilo ubohé zvíe, sehylilo hlavu na zrcadlo

vodní a oekávalo smrt ale co tu spatilo v i-té vod? Vidlo pod

sebou vlastní svj obraz, ale nebyl to již nemotorný, erný, ošklivý" pták,

byla to labu sama.
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Nevadí, naroditi se mezi kachnami na dvoe, jen když se leželo ve
vejci labutím.

Nyní cítilo se dokonale šastným za všecku tu nouzi a tíse, jež

posud vytrplo. Nyní dovedlo teprve oceniti pln své štstí a nádheru ode-

všad mu kynoucí. A velké labut pluly kolem a hladily je zobáky.

Te pišlo nkolik malých dtí do zahradv. Házely chléb a zrní do
vody a nejmladší kielo: --Tady jest nová labu!« A ostatní dti spolu za-

jásaly: »Ano, nová labu!« Tleskaly, tanily kolem a zavolaly otce i matku-

Házely chléb a koláe do vody a všecky íkaly: »Ta nová je nejkrásnjší, tak

mladá a tak majestátní! A staré labut se ped ní uklánlv.

Tu se mladá labu velice stydla a ukryla hlavu pod kídla. Bylo jí

tak divn okolo srdce, nevdla, jak; byla tuze šastná, ale nijak pyšná,

nebo dobré srdce se nestane nikdy zpupným. Vzpomínala na to, jak bývala

vysmívána a tupena, a jak te všichni íkají, že je nejkrásnjší ze všech

krásných pták! Bezové kee uklánly své haluze k ní do vody a slunce

svítilo teple a krásn. Tu zepejila peí, vzpjala štíhlý krk a zajásala z plného

srdce: O takovém štstí se mn ani sníti nemohlo, když jsem byla ošklivým

kachntem

!

K





O HLOUPÉM HONZOVI

HLUBOKO V STEDU RISE LEŽEL STARÝ
PANSKÝ DVOREC . .

.

4*





Hluboko ve stedu íše ležel starý panský dvorec a tam žil statká,

který ml dva syny, kteí byli tak chytí a vtipní, že poloviky dosti

by bvlo. Tito chtli se ucházeti o dceru krále, nebo dala oznámiti, že vezme

si toho za muže, s kterým se nejlépe pobaví. Celý týden pipravovali se

ti dva na námluvy. To byla nejdelší lhta k tomu jim dovolená. Ale byla

též práv dostatenou, nebo mli pkné pedbžné vzdlání, což je vždy

vc velice užitená. Jeden uml celý latinský slovník jakož i ti roníky

»Denního listu z pamti, a to z pedu i ze zadu. Drahý byl seznámen

se všemi paragrafy zákona, a se vším, co má vdti každý cechmistr. Tím

zpsobem doufal, že se dovede baviti o všech záležitostech státních, a mimo

to uml též šle vyšívati ; bvlt vru hodn obratný a iperný.

»Já dostanu dceru královskou ! < íkali oba a otec dal každému z nich

nádherného kon. Ten, který uml slovník a noviny z pamti, dostal vraníka,

znalec zákon, kterv nad to uml též vyšívati, blouše, a k tomu namazali

si oba ješt koutkv úst rvbím tukem, aby je mli pružnjší. ele všecka

stála ve dvoe dole, aby vidla, jak na kon budou vstoupati. V posledním

mžiku objevil se tetí bratr, nebo byli ti, ale toho nikdo nepoítal, jelikož

nebyl uený jako ti dva druzí, a každý mu krátce íkal: Hloupý Honza«-

»Kam pak? ptal se, »vždy máte nejlepší svátení šaty.« — »Ke

dvoru, chceme se baviti s dcerou krále a vzíti si ji za ženu. Což jsi neslyšel,

co se po celé zemi prohlašovalo- A vyprávli mu o tom.
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lal Honza, i<> musím též jíti tam! Ale brati se mu
li.

mi kon, pravil Honza, mám velikou chuf se oženiti,

me --i mne! Nevezme-li si mne, vezmu si ji pi-

ják pravil otec, tob nedám kon. Neumíš ani mluviti,

tu brati, to jsou pravá pážata!

Nedostanu-li kon, pravil Honza, vezmu si kozla; ten patí mn
esi mm- také. Dl a sedl na kozla, stiskl mu boky ostruhami a od-

šilnicí. llop; huní! Jak ujíždl! Již jedu! kie! Honza a zaal zpívat,

o daleko široko rozléhalo.

Ale brati tiše jeli dále, nepromluvili ani slova, nebo musili si všecky

t\ dobré nápady, jež pednésti chtli, dobe rozvážiti.

Haló! Haló! Hoj! tu jsem! Podívejte se pece, co jsem našel na

silnici! S tmi slovy ukázal hloupý Honza svým bratím mrtvou vránu,

již našel.

Hlupáku, pravili, co chceš s tím poíti?

Dám ji královské dcei!

To jen udlej' pravili a v smíchu jeli dále.

Haló! Haló! Hoj! |iž jsem tady! Koukejte, co jsem našel, to ne-

najdete každého dne na silnici'

Brati se opt zastavili, aby se podívali, co to jest.

Hlupáku, pravili znovu, to jest Mary divvák, jemuž ke všemu

Sek schází, chce- i ten dáti dcei královské?*

To se rozumí, pravil Honza. A brati se smáli a jeli dále hodný

kib naped.

Haló! Haló' Hoj! Tady jsem zase! kiel Honza, »je to ím dal

tím veselejší, ale haló hoj, tohle je nco vzácného!
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Co pak jsi to zas naišel ? ptali se brati.

»0! pravil hloupý Honza, nestojí to ani za e, ale dcera královská

bude mít radost'

Fi! pravili brati, vždy je to pouhé bláto z píkopu u silnic

»Ovšem, pravil Honza, a k tomu nejjemnjšího druhu, že je nelze ani

v ruce udržeti.- A naplnil si tím kapsu. Nyní pustili se brati do prudkého

cvalu, tak že byli o hodinu díve ped branou msta než hloupý Honza.

Ale zde byli všichni nápadníci oznaeni íslem a postaveni do ady a šiku

a tak tsn, že se pohnouti nemohli, a to bylo tuze dobe, nebo by se

byli ješt poprali a potloukli, ale takhle musil státi pkn jeden za druhvm.

Všichni obyvatelé zem a sídelního msta shlukli se kolem zámku

tsn až k oknm, aby vidli, jak dcera královská ženichv uvítá. Ale sotva

nkterv do sín vstoupil, ztratil svou vvmluvnost a byl konec.

Nestojí za nic! pravila dcera královská, prv s ním! Konen
pišla ada na toho z bratr, kterv uml celv slovník z pamti. Ale ten ne-

ví dl te ani slova, zapomnl všecko, co stál venku v ad a šiku: k tomu

praskala podlaha a strop byl jeden kus zrcadlového skla, že vidl sama

sebe, jak si na hlav stojí; u každého okna stáli k tomu ti písai a jeden

mstský radní, kteí všecko, co se hovoilo, ihned zapisovali, abv to hned

pišlo do novin a mohlo na každém rohu za groš býti prodáváno. Bvlo to

hrozné a k tomu bylo ješt v kachlových kamnech tolik zatopeno, že byla

celá žhavá.

»Zde je hrozné vedro! zaal ženich.

Ovšem, pravila dcera královská, nebo mj otec pee dnes mladé

kohoutv.

Tu máš! Tu stál jako špalek, nebo na takovou odpov nebyl pi-

praven; nedostal ze sebe ani slova, a byl by rád ekl nco hodn vtip-

ného. Tu máš!

Nestojí za nic! pravila královská dcera, prv s ním! A tak musil

jíti, jak pišel. Nyní pišel druhý bratr na adu.

Zde je strašné vedro! zvolal.

Ovšem, peeme dnes mladé kohoutv! odpovdla dcera královská.

Co to — co tor pravil a všichni písai psali. >>Co to
Nestojí za nic! pravila dcera královská, prv sním! Nyní pišla

ada na Hloupého Honzu. Vjel na svém kozlu zrovna do sálu.

Zde je zatracené horko! pravil.

»Ovšem, pravila dcera královská, vždy peu dnes mladé kohoutv.

»To je mi docela vhodr pravil Honza, tu si mohu také dát svou

vránu upéci.

To vám mohu k vli udlati, pravila dcera královská. Ale máte-li

pak nco, v em ji mžete upéci, nemám ani hrnce ani pánve.
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> nouzi nemám, zvolal Hloupý Honza vesele. Já mám
hyské! Pi tom vytáhl starý devák a vložil do nho vránu.

»vna na veei, pravila dcera královská, ale kile

máku k tomu?

l'u mám \ kapse, pravil Honza, mám ji tolik, že mohu jí

i plýtvati! Pi tom vysypal bahno z kapsy.

lo se mi líl>i, pravila dcera královská, ty umíš odpovídat a mluvit,

-i ir vezmu za chot. Ale víš-li též, že každí' slovo, co tu mluvíme,

pijde zítra do novin!- Hle, u každého okna stoji ti písai a jeden starý

mstsky radní a ten je nejhorší, nebo nedoslýchá. Ale to ekla jen proto,

abj mu strachu nahnala Tu se všichni písai dali do smíchu a rozlili

inkoust na podlahu.

1" jsou ti páni tam naproti"- pravil Hloupý Honza. To musím

panu mstskému radnímu dát, co mám nejlepšího, pi tom obrátil svou

kapsu a stikl mu všecko bláto do oblieje.

\<> jsi si dobe pomohl, pravila dcera královská, tohle bych já

nedovedla. Ale já se tomu ješt piuím.

A tak se stal Hloupý Honza králem, dostal královnu a korunu a sedl

na trn, a to všecko máme z novin obecních starších — na nž není ovšem

vždy dobrého spolehnutí.
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BYL JEDNOU JEDEN MUŽ, KTERÝ VŽDY
VDI. MNOHO NOVÝCH POHÁHEK.





Byl
jednou jeden muž, který vždy vdl mnoho nových pohádek; ale

potom najednou nevdl žádné, íkal, že mu došly; že pohádka, která

se vždy sama k nmu dostavila, již na dvée jeho nezaklepá. Ale pro ne-

picházely již? Muž ovšem po celý rok a den na pohádku nepomyslil a

neekl, že pijde a zaklepá, ale ono jí tu také nebylo, nebo venku byla

vojna a doma byly starosti a nouze, jak je válka s sebou pinášívá.

áp a vlaštovka se vraceli z dlouhých svých cest; nepomýšleli na

žádné nebezpeí; ale když pišli, byla všecka hnízda spálena. Domy lidí byly

také spáleny; ploty znieny, vtšinou i docela zmizely; kon nepítele skákali

pes staré hroby; byly to zlé, smutné asy; ale i ty mly konec.

»A te jsou u konce, íkalo se. Ale pohádka poád ješt nezakle-

pala u muže a nedávala nieho o sob vdti.

»Jist zemela nebo pišla v zmar jako mnoho jiného, íkal muž.

A když pešel tak celý rok, roztoužil se vroucn po pohádce.

»Ó, kdyby jen zase pišla a u mne zaklepala! A rozpomínal se na

rozmanité postavy, v kterých k nmu chodívala; brzy mladá a krásná jako

jaro, rozmilé dvátko s mainkovým vncem ve vlasech a s bukovou haluzí

v ruce, jehož oi jak hluboká lesní jezera v slunci svítily; brzy otevela

svou skínku a nechala z ní poletovati hedvábné stuhy s verši a nápisy.

které staré, milé upomínky vyvolávaly; ale nejkrásnjší bylo to pece, když

pišla v podob staré matiky se stíbrobílým vlasem a velkýma, modra-

výma oima; ta umla tak pkn o nejstarších asech vypravovati, kdy ješt

dávno princeznv neptedly na zlatých kolovratech, nýbrž kdy ješt draci a
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iku se povalovali a íhali. Tu vyprávla tak živ, až se

S( tmlo a podlaha se zdála býti lidskou krví do tmavo-

, zbarvena. Bylo tu hrzno na poslech a bylo teskno a úzko pi tom

a |, o bylo tak divukrásné a útulné; nebo bylo tomu již. velmi dávno,

-. .-kii pihodilo,

Kdyb) pece jednou chtla U mne zaklepat' pravil muž a díval se

upen ke dveím, až mu samotnému erné teky ped oima tanily a

on erné skvrny vidl na podlaze. Nevdl, byla-li to krev, ili smutení

oj z minulých, chmurných dn,

A když tak sedl, napadla ho myšlénka, zdali se snad pohádka nkam
neschovala, zrovna jako ona princezna v skutené stan'' pohádce, která se

jen dlouho hledati nechala. Ano, kdyby ji jen naŠel, jisté by zazáila v novém

lesku a ješt krásnjší než kdy ped lim'

Kdož ví! Snad se ukryla v onom pohozeném stéble, visícím na po-

kraji studny. Pozorné, jen pozorn! Snad leží nkde \ uschlé kvtin v jedné

z tch velkých knih tamhle na polici.

Muž šel tam a otevel jednu z nejnovjších uebnic, ale tam nebylo

žádné kvtiny. Jednala o Holgeru Danske, starém báchorkovitém kmetu, a

tam bylo psáno, že ta celá událost jest pouhý výmysl, jejž sepsal jakýsi

mnich francouzský. To celé jest prý román, který pozdji teprv do dánštiny

byl peložen a pak vytisknut. Holger Danske ani neexistoval a nemže

tedy opt pijíti, jak se vždy zpívalo a tak rádo vívalo. Je to s ním zrovna

jako s Vilémem Tellem; všecko to je pouze povst, na niž nelze spoléhati;

ano, tak to bvlo napsáno v té velmi uené knize.

Nu, proto pece budu viti vždy jen to, co budu drtiti, pravil

muž. New rstá jitrocel, kam lidská noha nešlápla, praví písloví.

Zavel knihu, postavil ji Opt, kde stála, a pistoupil ku kvetoucím

koenám na okn. Snad se schovala pohádka do erveného tulipánu se

zlatožlutým okrajem, i snad do svží rže tam, nebo do tmavorudé ka-

melie! Slunení svit hrál po listech, ale pohádky tu nebylo.

Kvtinv, které- tu v smutné dob vojny stály, byly nkd) mnohem

krásnjší, ale byly všecky poezány a do vnc svázány; tyto byly zase na

rakve položeny a roztaženými prapory pikryty. Snad byla též pohádka

s rakvemi pochována' () nikoli! O tom by pece kvtiny vdly a rakve

by se o tom dovdly, zem by se toho dovdla, každá malá trávka, která

klíila, byla bv to vypravovala. Pohádka nikdy neume.

A snad byla již zde a zaklepala, ale kdo ml tenkrát pro ni smysl

a sluch? Chmurné, téžkonnslné ano hnvn vidli lidé slunení zái se opét

zjara probouzeti, naslouchali tak ptaímu štbetu, všímali si erstvé tak zelené

Ano i stan' svží písn národní zmlkly a tak byly pochovány s mnohým,



BLUDIKY JSOU V MST 30

co srdcím drahé bývalo. Tu ovšem mohla pohádka zaklepati, ale nikdo jí

neslyšel a neuvítal, a tak opt odešla pry.

»Pjdu a budu ji hledat! pravil muž.

»Vzhru do kraje, do lesa, na širý beh mosky 1

Tam v dáli jest starý pansky dvr s ervenými zdmi, zubatým štítem

a s vlajícím praporem na vži. Slavík zpívá mezi jemn vroubkovanými

listy buk dívaje se na kvetoucí jablon a zdá se mu, že jsou to samé rže

na vtvích. Zde jsou vely v pilné práci na letním slunci a bzuíce oblétají

svou královnu. Podzimní boue mohla by o divoké honb v lesích a o lidských

rodech, které všecky zahynul)-, vyprávti. O vánocích zaznívá sem zpv di-

vokých labutí z protjších vod, mezitím co v starém dom pi krbu jsou

lidé naladni poslouchati staré písn a pohádky.

V nejstarší ásti zahrady, kam velká kaštanová alej procházee svým

pološerem láká, bloudil muž, který pohádku hledal. Zde mu kdysi pošeptal

vítr pohádku O Yaldemaru Daae a jeho dcerách . Dryada stromu, která

sama byla pohádkou, vyprávla mu zde Poslední sen starého dubu . Za

as babiky byly zde pistihané kee, ale te bujelo jen býlí a kopivy

mezi pokácenými troskami starých kamenných figur. Mech rostl jim v oích,

ale pes to vidly tak dobe jako ped tím. Pouze muž, který pohádku

hledal, nevidl již tak dobe jako dív a nemohl jí najít. Kde jen byla?

Nad starými stromy odlétaly v zástupech vrány a kiely: Odsud!

Odsud!

I vyšel ze zahradv pes píkop do olšového lesíka. Tam stál malý,

šestihrannv domek s dvorkem pro drbež. V stedu jizby sedla stará žena,

která mla drbež na starosti a která vdla o každém sneseném vejci a

o každém vvlíhlém kueti. Ale ona nebyla pohádkou, již muž hledal, to

mohla dokázati svým kesanskvm rodným i okovacím listem, které mla
v truhlici uložené.

Tsn za domem ní pahorek porostlv hlohem a ilimníkem. Tam
stojí starv náhrobní kámen, kterv ped mnohvmi lety z hbitova venkov-

ského msta sem se dostal. Je to pomník bodrého mstského radního, na

nmž jeho cho i jeho pt dcer s rukama sepjatvma a s tuhvmi límci kol

krk kolem radního v kamen jsou vvtesánv. Kdvž jsi se na náhrobek dlouho

díval, zdálo se, jakoby kámen nco ze starvch as chtl vypravovati; aspo
se tak jevilo muži pohádku hledajícímu. Kdvž sem onoho dne opt pišel,

vidl na ele v kámen vvtesaného radního sedti živého motvle; tento tepal

kídly, poletoval krátký kus dál a posadil se opt tsn blíž pomníku, jakoby

chtl ukazovati, co tam roste. Rostl tam tylistý jetýlek, ba sedm ty-
lístk jetelových stálo tam hust vedle sebe. Pijde-li štstí, pijde houfn.

Utrhl tylístky a stril je do kapsy. Štstí jest zrovna tak dobré jako peníze,«
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pomyslil si muJ mn by pece bylo milejší, kdybych našel jednou novou

pohádku. Ani zde jí nenašel.

Slui ipadalo velké a žhavé, z luk se kouilo, stepní žínka vaila .

Byl pozdní veer, stál sám v pokoji, díval se pres zahrady, luhy,

p a behy do dálky; msíc jasn svítil, pára rozlila se pres louku jakoby

tvoila veliké jezero, a jak povsí vyprávla, bylo prý zde jednou jezero

skuten a msíc ukazoval mní obraz povsti. Tu napadlo opt muži, co

\ mi Viléma Telia ani Holgera Danske vbec nebylo, ale ve

víe lidu zstali pece, práv jako to jezero zde ped ním, živoucí obraz

mí. Ano, Holger Danske se vrátí zase'

muž zde takto stál a pemýšlel, udeilo nco velmi prudce na

okno. Byl t«> pták? Ci netopýr neb sova? Ovšem tm se neotvírá, ani když

zaklepají. ( >kno se rozlétlo samo a Stará žena zadívala se v nm na muže.

Co jest libo? pravil k ní, kdo pak jste? Díváte se do prvního

poschodí, COŽ stojíte na žebíku':

\"v mate tylístek jetele v kapse, odpovdla ona, ano vy jich

máte docela sedm, z nichž jist jeden šestilístek.

Kdo pak jste ptal se muž.

Stepní žínka!^ odpovdla, Stepní žínka, která vaí; byla jsem

práv v plné práci, zátka byla již v sudu, ale jedno z malých dtí stopních

vytrhlo v rozpustilosti zátku, hodilo ji až k zámku nahoru, kde uhodila do

okna. Ted utíká pivo ze sudu a tím není poslouženo nikomu.

«

Ale eknte mi pece . . . pravil muž.

[en pomalu, odpovdla žena, ted mám cos jiného na práci!

a s tím zmizela.

Muž chtl práv zavírati okno, když stepní žena opt v nm stála.

|iž je to hotovo, pravila, ale poloviku piva musím zítra pevaiti, budc-li

jen poasí podle toho. Na co však chtl jste se ptáti? Pišla jsem proto,

že vždy slovo dodržím, a vy máte sedm tylístk jetelových v kapse, z nichž

jeden jest šestilístek; to vzbouzí úctu, nebo to jsou ádové' odznaky, kb

u cesty rostou, ale jichž každý nenalézá. Na co jste se chtl ptáti? Ne-

stjte zde tak pitom, musím se opt k svému epu a sudu navrátiti.

Tu se vyptával muž po pohádce, zdali ji žena cestou nevidla. Umu-

ená dobroto! pravila žena. Vy nemáte ješt dost pohádek? |á bych skoro

myslila, že jimi jest každý syt. Te jsou jiné vci na práci a na jiné ti

dávati pozor; již ani dti O pohádky nestojí. Dejte chlapekovi doutník a

panence novou krinolinu, to jim bude milejší. Pohádky poslouchat! Vru
ted jsou jiné vci na práci a teba se dležitjšími vcmi zabývati.

Co tím chcete íci ptal se muž. Co víte vbec o svt? Vy
vidíte jen žábv a bludiky!*
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jte se na pozoru ped bludikami,' pravila žena, »jsou venku'

Jsou puštny! O tch bychom mli mluviti! Pojte se mnou na step, kde

je poteba mé pítomnosti; tam vám povím všecko, aje trochu si pospšte,

pokud vašich sedm tylístk jetelových, z nichž jest jeden šestilístek, jest

svžích a msíc ješt svítí.

Ta tam byla stepní žínka.

Hodiny bily na vži dvanáct a nežli nejbližší tvrthodina uplynula,

byl již muž na dvoe, za zahradou a již stál na louce. Mlha ulehla, stepní

žínka pestala vaiti.

»To to trvalo, než jste pišel !« pravila stepní žínka. >- arodjnice
a skítkové rychleji to umjí než lidé a já jsem ráda tomu, že jsem se na-

rodila arodjnicí.

«

»Co mi chcete tedv íci? ptal se muž. Bží tu o pohádku ?«

»Což nemyslíte na nic jiného, musíte se stále jen po tom ptáti ?«

odpovdla žena.

»Nemohla byste mi snad nco povdíti o poesii budoucnosti « po-

kraoval muž.
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[enom ne tak s vysoká! odpovdla stepní žínka, a pak vám od-

povím; máte smysl jen pro básnictví a ptáte se po pohádce, jako by to

byla dívka pro všecko , Jesl ovšem \ dom ta nejstarší, ale platí vždy

nejmladší. Znám ji dobe, neb též jsem byla jednou mladá, a to není

ná nemoc dtská! Ano, byla jsem docela útlá elfi dívina a tanila jsem

s jinými pi msíci, poslouchala jsem slavíka, chodila do lesa a potkala tam

inku pohádku, která se vždy venku potulovala. Hned ulehla si na noc

(lu pólo ného tulipánu nebo do jiné luní kvtiny, hned vklouzla do

kostela a zahalila se v stuliv smutení visící s oltáních svícn.

«

lak o všem dobe víte! pravil muž.

Nu, mohu se domnívati, že aspo zrovna tolik vím, co vv, odpo-

vdla stepní žínka. Pohádka a poesie jsou dva lokte jedné a téže látky

a lze jich užiti dle libosti. Ale díla jich lze lehko nápodobiti a dostati je

pak lip a lacinji. Já vám je dám i zadarmo, toužíte-li po nich, nebo mám
celou skí plnou poesie v lahvích. Je to výtažek ze všeho, to nejjemnjší,

jak sladké tak i horké koení. Mám všecko v lahvích, co lidé poesie po-

tebují, ab\ si tím o svátcích kapesník postíkali a k tomu vonli.

Povídáte mi tu zcela zvláštní vci, odpovdl muž, máte vskutku

poesii na láhv.

Víc než snésti dovedete, odpovdla žena. Znáte snad pohádku

dívce, která na chléb šlápla, aby si nepošpinila své nové- stevíky?

Mžete ji dostat psanou i tištnou.

«

»Ale tu jsem já sám vypravoval,* odvtil muž.

»Pak ji ovšem znáte, pokraovala žena, a víte též, že dívka se pro-

padla do zem až k stepní žínce, práv v tom okamžiku, když áblova pra-

babika u ní byla návštvou, aby si prohlédla novou várku. Vidla propadá-

vající se dívku a vyprosila si ji jako dárek na památku své návštvy. |á ji dala

a dostala navzájem darem nco, eho jsem posud neužila, totiž cestovní

1 -kárniku, celou skí na láhve stoené poesie. Prababika udala, kde má
skí státi, a tam stojí do dneška. Jen se podívejte! Máte pece své tylístky

jeteli-, z nichž jest jeden šestilístek, v kapse a tak skí bezpen uvidíte.

A v skutku v mechu leželo nco, co se velkému pahýlu olše podo-

balo; to byla skí prababiky. Stepní žena tvrdila, že tato skí jemu

i každému jinému, jakmile jen ví, kde skí stojí, v každé dob a v každé zemi

celého svta je otevena. Skí se mohla otvírati z pedu i ze zadu na všech

Stranách a rozích, bylo to pravé dílo umlecké, akoliv vypadala jako starý

kmín olše. Všichni básnici svta, zvláš domácí, byli zde nápodobeni. Jejich

duch byl studován, posouzen, obnoven, koncentrován a stažen do lahví.

S velkým porozumním, neku-li geniem vytáhla prababika z píhrady všecko,

co takka po tom i onom básníku chutnalo, pidala k tomu trochu áblova

koení a ted mla jeho poesii pro \Mcko asy v láhvi.
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A se podívám! pravil muž.

»Ovšem, ale musím s vámi ješt jiné vci sdliti, pravila stepní žena.

»Ale te jsme práv u skín, namítl muž dívaje se do ní. Zde

jsou láhve v každé velkosti. Co je v této zde a co v té druhé tam ?«

Zde jest tak zvaná ,vn májová', odpovdla žena, netknula

jsem se jí ješt nikdv, ale vím, že vznikne hned krásné lesní jezero s vodními

liliemi, ttinami a divokým puškvorcem, jen když jedinou krpj na zem vy-

tajete. Ale kdvž stiknete dv kapky na starý sešit úkolu by to byl sešit

teba žáka nejnižší tídy — tu promní se to hned ve vonnou divadelní hru,

již lze velmi dobe provozovati a pi níž lze snadno usnouti, nebo tak silnou

vni vydává. Má to snad býti pro mne lichocení, nebo láhev má nápis: ,Várka

stepní žínkv'. Zde naproti stojí ,láhev pohoršení'. Vypadá, jakoby jen špi-

navou vodu obsahovala, ale s šumivým práškem mstského klepu, s temi loty

lží a dvma gramy pravdy, promíchaná bezovou vtví, která nebyla vzata

z kárné metlv v soli naložené a vyíznuta z krvavého hbetu híšníka, nebo

z metlv uitele -- ne, ale která byla vzata pímo z koštte, jímž okapy se istí.

«

Tam stojí láhev zbožné poesie v tónech žalmových. Každá kapka zní

jako zaskípání pekelnvch vrat a jest upravena z krve a potu biovaných;

mnozí tvrdí, že by to byla pouze žlu holubí, ale holubi jsou nejzbožnjší

zvíata, nemají, jak lid praví, žlui — ale lid se v pírodopise nevyzná.

A tu stála láhev všech lahví; zabírala poloviku skín. Byla to láhev

,všedních historek'. Byla ovázána svinskou kozí a pes ni ješt blanou,

neb mohla lehce leccos ztratiti ze síly své. Každý národ mohl dostati zde

svou vlastní polévku, která dle toho, jak se lahví zatáslo, vytékala. Byla

zde staronmecká polévka krvavá s lupiskými knedlíky i ídká domácí

polévka se skutenými dvorními rady, kteí jako koínky v ní leželi, a na

povrchu plovala filosofická mastná voda; tam byla i anglická polévka gu-

vernantek i francouzská ,potage a la coque' z kohoutích kostí a vrabích

vajec pipravená, dánskv ,kankánová' zvaná, ale nejlépe ze všech chut-

nala ,kodaská rodinná polévka', ovšem jen domorodcm.

Zde stála též ,tragedie' v láhvi šampaského; mohla vybuchnouti

a to také má. ,Veselohra' se vyjímala jako jemný písek k tomu urený,

aby bvl lidem svpán do oí, totiž veselohra jemnjší. Hrubší byla rovnž do

lahví stažena, ale skládala se nejvíc z plakát budoucnosti, na nichž jméno

kusu bylo to nejlepší. Byly tam výtené názvy veseloher.*)

Pi tchto vysvtlivkách upadl muž v hluboké zamyšlení. Ale stepní

žena mluvila rychle dále; chtla býti co nejdíve s tím hotova.

»Nu, již jste se na ten krám dost vynadíval, pravila, »te víte, co

v nm jest. Ale to nejdležitjší, co byste ml vdt, posud nevíte. Blu-

*) Zde jsou uvedeny nkteré názvy divadelních her jako : -Ona je na mol opilá*, »Sladký

oseU atd. pro eského tenáe docela bezvýznamné.

6*
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i to je závažnjší než poesie a pohádky. Nemla bych

ani zmiovat, ale je to jakási prozetelnosl neb osud, co

mni i [est mi, jako bych se nutila mluviti o tom, a nemohu to

nlet. Bludiky jsou v mst! Jsou puštny! Mjte se na pozoru, vy lidé!*

ozumím slova z toho,* pravil muž.

Bute tak dobrý a sednte si na skí, odpovdla žena, ale

t< do ní, nebo byste mi rozbil láhve, a víte pece, co v nich jest.

A ted vám chci vypravovat tu velkou událost, stala se teprve vera, ale

stala se dle všeho také již díve. Tenkrát potrvá však ješt 364 dnu. Víte

pece, kolik dnu rok má?

Na to stepní žena vypravovala:

Zde venku na stepi se vera veer nco velkého udalo! Byly totiž

kestní hody. Narodila se mladá bludika, ba narodilo se dvanáct bludiek

a sice toho druhu, které mohou, kdy se jim zlíbí, vystupovati jako lidé,

mezi nimi se procházeti a tak jednati, jakoby byly skutenými lidmi. Byla

to na stepi velká událost a proto tanily všechny bludiky a všichni ohniví

muži jako malá svtýlka pes louky a slat. Jsou také totiž bludiky žen-

ského pohlaví, ale o tch se z pravidla nemluví. Já sedla již na své skíni

a mla jsem dvanáct práv narozených bludiek na svém klín; ty leskly

se jako svtlušky, ano zaínaly již skákat, byly vtší každou minutu, tak že

již po tvrt hodin každá z nich se svým otcem neb strýcem miti se

mohla. Nyní jest prastarý nezvratný zákon i výhoda, že, stojí-li msíc

jak vera stál a vje-li vítr jako vera vál, všem bludikám, které v této

hodin a minut se narodí, dopáno a dovoleno jest v lidi vjíždti a že

každá po celý rok v okolí svém moc svou provozovati mže. Muže do

lovka vjeti, z nho mluviti a všecky libovolné pohyby dlati. .Muže vzíti

na se bud ženskou nebo mužskou podobu a jednati v jejím duchu a dle

Své vrozené povaliv, že konen vvkoná vždy, co kdo zamýšlel. Ale v dob
jednoho roku musí .'-565 lidí na scestí a bludné stezky svésti, totiž na sku-

tené bludné cesty, vzdalovati je od všeho, co pravé a dobit' Když se jí

toto podaí, dostihne nejvyššího, co bludice mže být poskytnuto, totiž

cti, býti bhounem ped státním koárem Satana, nositi ohnrudý háv a

chrliti jasné plameny ze chtánu. Po tom se obyejné bludice nadarmo

slinv v ústech sbíhají ! Ale pro ctižádostivou bludiku, která chce vynik-

nouti, je to spojeno s velkým nebezpeím a s nemalými obtížemi. Nebo

když lovk pozná, koho má ped sebou a bludiku odfoukne, musí ona

do moálu zpt a kdyby bludika díve, než rok ubhne, zatoužila po s\

rodin a úmvslu svého se vzdala, musí také pry, nesmí již jasn hoeti,

shasne po krátkm ase a nesmí již býti rozsvícena. Je-li však rok u konce,

aniž bludika 365 lidí svedla s cesty pravdy, dobra a krásy, pak jest od-

souzena, že musí ležeti ve shnilém paezu a svtélkovati, ale hnouti se
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nesmí, a to je nejstrašnjší trest pro nepokojnou bludiku. To vše jsem

dobe vdla a ekla to tm dvanácti malým bludikám, které jsem mla na

klín, a ty byly nad tím radostí celé pobláznny. Ovšem ekla jsem jim,

že bv bvlo nejjistjší a nejpohodlnjší pro n, aby se té cti zekly a ni-

eho nepodnikaly. Ale o tom nechtly ty mladé plaménky ani slyšeti,

v duchu vidly se již, jak chrlí ze chtán rudé ohn a krvavé jak svítí.

»Zstate u nás' pravily staré bludiky. Ne, jen si s lidmi po-

hrávejte! volaly jiné mezi to. Lidé vysušuj' louky, odstraují všecko, co

bude z našich potomk ?«

»Chceme plápolati, jasn plápolati !< pravily novorozené bludiky,

a tím bvlo vše rozhodnuto.

Brzv na to odbýván byl krátký minutový ples. Elfy toily se tikrát

v kruhu s ostatními, nebo jindy obyejn jen vespolek tanívaly. Xa to byly

darv kmotr rozdáván v -- dlati misky «, íká se tomu --a jako oblázky

lítalv dárky pes bažinu. Každá elfa darovala cípek svého závoje. A'ezmi«,

ekla svému kmotenekovi, >pak dovedeš vyšší tance a nejtžší kroky

a obraty, kdykoli jich budeš potebovat. Tím nabudeš pravého držení tla

a mžeš se pohvbovati v nejupjatjší spolenosti. « Krkavec noní uil

každou mladou bludiku Kra, kra, kra! íkati, ale íkati to vždy na pravém

míst, a to je velký dar, který se vždy vyplácí. Sova a áp také s ním
se dostavili, ale zdálo se jim, že to nestojí za to, aby se o tom mluvilo,

a proto také o tom šíiti se nebudeme. Divoká honba krále Yaldemara

hmla práv pes step a když panstvo o krtinách zaslechlo, darovalo pár

výtených ps, kteí s rvchlostí vtru uhánjí a jednu neb až ti bludikv

dobe unésti mohou. Též dv stará strašidla z Alp, mry zvaná, úastnila

se hostiny. Nauily bludikv ihned umní, jak se proklouzne klíovou

dirkou; kdo toto umní zná, pro toho není více zavených dveí. Nabídly

se též, že zavedou mladé bludikv do msta, kde byly tuze dobe známé.

Obvejn jezdívalv na vlastní dlouhé kštici z týlu, již do uzlu sbalily,

vzduchem, ale tenkráte posadilv se na honicí psy, vzaly mladé bludikv,

které lidí lákati a svádti mly, na klín — a frr! byly ty tam! To se všecko

stalo vera v noci a te jsou bludikv v mst a zaly již své dílo, ale

jak to dlají, to byste asi rád vdl. Já mám proroka povtrnosti v svém

velkém palci a ten mi vždy nco poví.

»Ale to je hotová pohádka !« pravil muž.

»Ne, to je teprve poátek pohádky, « odvtila žena. >
s Mžete mi snad

íci, kde se bludikv te honí a jak se chovají a v jakvch podobách vy-

stoupily, abv lidi i s pravé cesty svádly ?«

» Myslím, « odpovdl muž, »že by bylo možno napsati celý román

o bludikách a hned román o XII svazcích, vždy jeden o každé bludice,

i ješt lépe prostonárodní hru divadelní.
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Tu byste ml napsati, pravila žena, i radji ne, necht tohoradjil

To Sem pohodlnjší a píjemnjší, odpovdl muž, neteba se

tat pak trhati v asopisech, což pro našince být á /nu na tak nepíjemné jak<>

pro bludiku ležeti \ strouchnivlém strom, svítil a nesmti se ani linouti.

Mn je to jedno, pravila žena, ale necht radji psáti jiné, kteí

lovedou, a ony, kteí to neumjí. Ráda vám dám starý ep ze sudu, který

má tu moc, že skini s poesií v lahvích mu/e otvírati. Odtamtud si mohou pak

spisovatelé nabrati, eho se jim nedostává. Ale vy, dobrýmuži, tak se mi

. jste si již práv dost prsty inkoustem zamazal a konen jste dospl

vku, kdy lovk zaíná být rozumným, že vás to již asi sotva drážditi

bude, ka/dv' rok na honbu za pohádkou se vydávati. Jsou ted dležitjší

vci na práci, doufám, že jste rozuml, co se stalo

Ovšem, bludiky jsou v mst, odpovdl muž, já to slyšel a tž

pochopil. Ale co mám dlati pi tom! Zasypali by mne hrubstvím, kdybych

ekl lidem: Podívejte se, tady jde bludika v poctivém kabátu!*

( >, chodí tak v spodnikách, pravila žena. Bludika mže vzíti

na se každou postavu a muže všady vystupovati. Chodí také do kostela,

ale ne k vli pánu Bohu, nýbrž vjela práv do knze. V den voleb ení,

ale ne k vli lidu a zemi, nýbrž jen pro svj prospch. Je také umlcem
nejen s hrncem barev, nýbrž tž v hrnci divadelním, ale když se jí nejlépe

vládne, tu bývá po hrnci. Ale já tu žvaním a žvaním a všechno vypovím,

co mám na jazyku, a to v neprospch vlastní rodiny. Ale já jsem práv

k tomu urena, abych byla zachránkyní lidí. Nedje se to opravdu z úmyslu

aneb abych dostala medaili, ba to je to nejpošetilejší, co mohu dlat, nebo

prozradím to básníkovi a tu to brzy zví celé msto.

Msto si to velmi málo vezme k srdci' odpovdl muž. Ani jediný

si toho nevšimne a kdybych na n s nejpísnjší horlivostí volal: , Bludiky

jsou v mst!' pravila stepní žena,
,
proto dejte pozor! 1 tu budou mysleti,

že jen pohádku zas vypravuju!

IJ-/^?J
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Na posledním domku vesniky bylo apí hnízdo. ápicc sedla tam u svých

ty mláat, která hlaviky s ernými zobákv — nebo jim ješt

nezervenaly — vystrkovala.

Kousek dál od hnízda stál na hebenu stechy otec áp. Vyzvedl

jednu nohu, aby se také trochu namáhal, když na stráži stál. .Mohlo se mysleti,

že jest ze deva vyezán, tak tiše stál tam.

Vypadá to jist hodn pansky, když má paní moje stráž ped hnízdem,

myslil si. Lidé nemohou vdti, že jsem její muž, a jist ví, že jsem bvl

sem komandován. Vypadá to docela feudáln. « A neúnavn stál na

jedné noze.

Uole na ulici hrál si zástup dtí. Jak spatil ápa, zaal jeden

z chlapc, ten nejsmlejší, a pomalu všichni za ním zpívati starou píse

o ápu, jak se na ni rozpomenouti mohli.

Zvd áp svou jednu nohu výš,

zobákem nyní klektá, slyš
'

Cápice v hnízd dojata

si hlídá svoje mláata.

První bude povšeno.

druhé bude upáleno,

tetí bude upeeno,

tvrté bude zasteleno.

»Poslyš, co kluci zpívají,* pravila ápata. Povídají, že budeme upe-

ena a nabodnuta na rože.«

»Z toho si nesmíte nieho dlat," zvolala ápice, -neposlouchejte to,

pak vám to neuškodí.*

Ale chlapci zpívali písniku vždy od zaátku a ukazovali prstv pi

tom na ápy. Jediný hoch, jmenoval se Petr, povídal, že je to hích, vy-

smívati se zvíatm, a nezpíval s sebou.
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dti, kouc: »Nedbejte toho, vizte jen, jak váš

klidné k lomu na jedné noze.

Ale m\ se bojíme! kiela ápata a stáhla hlavy hluboko do hnízda,

K«l\ druhého dne dti »
>j
>t ku he sešly a ápj spatily, zaal)

opl . pí\ ati

:

První bude povšeno,

druhé 1 >u 1 1
« upá)eno . . .

Budem upeena i povšena ?« ptala se ápata.

Ne, nebudete, odpovdla matka, ale musíte se nauiti lítat; chci

vás nauiti tomu. Pak vyletíme spolu na Inka a navštívíme žáby. Tyto

ukloní se ped námi až do vody a zazpívají kvak, kvak! a my je potom

sníme. To bude radost!

A co potom"- ptala se ptáata.

Pak se shromáždí všickni ápi, kteí tu v kraji bydlí, a pak zane

velké podzimní cviení. Tu teba umt dobe lítati, neb to jest velmi d-
ležité; nebo kdo neumí lítati, toho probodne vdce zobákem. Proto se

piite hodné, až zane vyuování v lítání! —
Ale pak nás pece nabodnou na rože, jak chlapci tvrdí, a poslyš,

ted to kií opét.

Poslouchejte mne a ne kluku, pravila ápice. Po velikém cviení

odletíme do horkých zemí, daleko odtud pes hory a lesy. Odletíme až do

Egypta, kde jsou trojhranné kamenné stavby vybíhající v hrot a sahající

až do oblak. Slují pyramidy a jsou starší, nežli si áp vbec muže ped-

staviti. Tam je také eka, která vystupuje z behu svých a celou zemi

bahnem pikryje. Tam se brodíme bahnem a požíráme žáby.

Áá! zvolala všecka ápata!

Ano, tam je pekrásné! Celý den se tam nic jiného nedlá, než jí,

a zatím co se tam tak dobe máme, není v zdejším kraji ani jediného

kvíteku na stromech. Je tu potom taková zima, že i oblaka v kusy zmrznou

a v malých, bílých vlokách dolu padají.'

Tím myslila ápice sníh; nemohla se uritéji vysloviti.

Zmrznou také pak rozpustilí kluci v malých kouskách"- ptala -<

ápata.

Ne. v kusech zrovna nezm.znou, a leckdy mnoho k tomu nechybí;

ale musí sedti v tmavé jizb za kamny. Vy zatím mžete poletovati v cizích

zemích, kde jest kvtin dost i záe slunení.

Zatím ubhl njaký as a ápata byla tak velká, že mohla vzpí-

mená státi v hnízd a daleko ^, kolem rozhlížeti. Otec áp chodil každo-

denn - hezkými žabkami a hádaly a rznými apími pochoutkami, které

jen sehnati dovedl.







APÍ on

Jak byla veselá mláata, když jim všelijaké umlecké kousky provo-

zoval. A on uml hlavu až na ocas si položiti a zobákem klepati jako

malým trakaem a pak jim vypravoval pohádky a všecky se týkaly bahna a

malých moálúv.

Ale te již teba, abyste se nauila lítati, pravila jednoho dne ápice

a tu musila všecka tyi mláata vyjíti na heben stechy. O, kterak

kvmácela, jak zkoušela rovnováhu kídly si udržeti a jak byla by již již

padala dol!

Dívejte se na mne jen,« pravila matka. Takhle teba hlavu držeti,

takhle teba nohy stavti! Jedna, dv, jedna, dv! To vám ve svt dále

pomže'
Tak letla kousek cesty, mláata udlala za ní malý, nemotorný

pochop, a bum! již ležela, nebo byla píliš tžkopádná.

Já nechci lítat, pravilo jedno mlád a vlezlo opt do hnízda, »já si

z toho nieho nedlám, nepijdu-li do horkých zemí.v<
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mi nouti v zmn'"- Ci snad t mají kluci povsit

nebo upálit, i na rožni upéci? To je radj ihned zavolám!

Ne, ne! kielo áp a hopkalo opt na stechu k ostatním.

dne umrlá již poádn lítati a myslila, že se dovedou i vznášeti.

Zkusila bum! spadla opt a musila opt kídly rychle zamávati. Ted
sbhli kluci na ulici a zali svou písniku:

• Zvrtl áp svou jednu nohu výš!«

Máme slett a jim oi vyklubati? ptala se mláata.

Ne - toho necht, odpovdla matka, mne poslechnte, to jest

dležitjší! Jedna, dv, ti, ted poletíme všickni dohromady na praxi) ! fedna,

dv, ti, na levo kolem komína' Vidíte, to bylo dobe! Poslední tep kídel

byl již tak pkný* a správný, že smíte se mnou zítra vylett do moál-
Tam se sejde nkolik pkných rodin apích se svými mláaty. Ukažte tam,

že w máte nejlepší vychování a držte se hezky rovn a zpíma; to se

dlá dobe a dodává jisté vážnosti.'

A což se nijak nepomstíme na tch nezvedených klucích?- ptala

se mláata.

Necht je kiet, jak jim libo ! Vy pece zalétáte do oblak a pijdete

do zem pyramid, co oni zde musí mrznouti a nebudou míti ani zeleného

lístku ani sladkého jablíka.

Ale my se chceme pomstit, šeptala si mláata a pak bylo v cvi-

ení pokraováno.

Ze všech hochu na ulici žádný s takou chutí nezpíval výsmšnou

písniku na ápy jako ten, který ji zaal a byl to k tomu takový docela

malý zmetek, sotva více než šestiletý. ápata ovšem myslila, že mu jest

nejmí sto let, nebo byl vtší než jejich otec a matka. Což vdla o tom,

jak mohou býti dti i lidé dosplí!

Celá pomsta jich smovala na tohoto chlapce; on zaal s tou pi-

tikou a stále v ní pokraoval. ápata byla notn na dopálena a ím
tší byla, tím mén chtla trpti jeho výsmch. Matka jim konen slíbiti

musila, že budou pomstna. Ale tato pomsta mla až v poslední den jejich

pobytu v zdejším kraji býti vykonána. Musíme díve vidti, jak to prove-

dete pi velké zkoušce. Dopadne-li to špatné, že vám vdce musí prsa

zobákem probodnouti, pak mají chlapci aspo v jednom smru pravdu,

proto tedy a to uvidíme'

To také uvidíš! pravila mláata a dávala si teprve velkou práci.

Cviila se celý den a lítala pak tak lehce a pkn, že to byla skutená radost

Tu pišla jese a ápi se zvolna shromažovali, aby odlétli do krajin

teplejších. To bylo píprav' Pes lesy a msta musili letti, jen aby vidli,

jak to vydrží; nebo velmi veliká cesta jim nastávala.
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Naše ápata obstála pi zkoušce tak, že dostala vysvdení výtené
s žabami i hady . To bylo nejlepší vysvdení, tcd smla žáby i hady

požírati a to také dlala.

Te se pomstíme, pravila k sobe.

Ovšem,-, dla ápice. »Tak jsem si nco vymyslila a to bude
zrovna to pravé. Vím o rybníku, kde leží všecky ty lidské dti, až pijde

áp a jejich rodim je donese. Malé, hezouké' dti spí a sní tam tak

sladce, jako nikdy potom. Všickni rodiové chtí míti takovou holiku
a všecky dti bratíka nebo sestiku. Poletíme te k tomu rybníku a

každému dítti, které tu ošklivou písniku nezpívalo a ápm se nevvsmí-

valo, jednoho neb jednu pineseme.

«

>-Ale co ten zlý chlapec, který zaal zpívati, co tomu udláme ?«

»Tam v rybníce leží mrtvé dátko, které se uspalo do smrti; to

mu pineseme a musí plakat, že dostal mrtvého bratíka. Ale ten dobrý

hoch, na kterého jste jist nezapomnli, ten, který pravil, že je to hích,

vysmívati se zvíatm, ten dostane nejen bratíka, nýbrž i sestiku od

nás a jelikož se chlapec jmenuje Petr, budete se všichni dohromady také

Petr jmenovati.

A jak to ápice povídala, tak se to stalo. Od toho dne slují všichni

ápi Petr a tak se na n též volá.
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DALEKO DALEKU ODTUD





Daleko, daleko odtud, kam vlaštovky v zim odlétají, bydlel jednou

jeden král, který ml jedenáct syn a jednu dceru. Tato se nazývala

Eliška. Jedenáct bratru, mladí princové, chodilo s hvzdou ádovou na prsou

a s šavlí po boku do školv. Psali démantovými pisátky na zlaté tabulky

a uili se tak dobe na pamt jak dobe tli; bylo ihned vidt, že byli

princové. Sestra Eliška sedla na stolice z kišálového skla a mla obráz-

kovou knihu, která stála pl království.

Ano, dtem se vedlo velmi dobe; ale dlouho tak to trvati nemlo.

Jejich otec, který byl králem celé zem, oženil se se zlou královnou, která

ubohé dti docela ráda nemla a to mohly hned prvního dne pozorovati.

Na zámku byla totiž veliká slavnost a dti si hrál v na návštvu . Ale

kdežto jindy dostaly kolá a peených jablek a všeho, co se jen sehnati
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i královny pouze písek do hrnku na aj .1 k touni

ekla jim, že s tím si mohou tak poínati, jakoby i<> nco dobrého bylo

Následujícího týdne odvezla sestiku Elišku na venek do selské ro-

dím a netrvalo to dlouho, zaujala krále tolik proti mladým princm, že se

o n ani nestaral.

Rozlete se ven do širého svta a starejte se sami o sebe, pravila

královna, lete jako velcí ptáci bez hlasu' Ale tak zle, jak by si sama

ráda pála, udlati to pece nemohla. Promnili se totiž v nádherné divoké

labut a s podivným kikem vyletli zámeckými okny ven daleko pes

les i park.

Bylo ješt asn z rána, když letli kolem selského statku, kde

[•'.liška ješt špicí v své postýlce ležela; zde zakroužili nad stechou, krou-

tili dlouhvmi krkv a bili kídly, ale nikdo toho nevidl a neslyšel a tak

musili opt d;ile, vysoko k oblakm, daleko do širého svta. Letli k vel-

kému temnému lesu, který se táhnul až na beh moský.

Ubohá malá Eliška stála v selské' jizb a hrála si se zeleným listi ni,

nebol nemla jiné- hraky. Propíchla dírku do listu a dívala se skrz ni

k slunci. A tu ji bylo, jakoby uzela jasné zraky svých bratí, a kdykoliv

teplé paprsky slunení na líku jí zahrály, musila na všecky jich polibky

zpomínati.

l>en míjel po dnu. Když vítr vál ržovými kei ped okny, šeptával

ržím: Kdo jest krásnjší vás? Ale pak zatásly rže hlavami a pravily:

Eliška je krásnjší 1 A když v nedli veer stará paní pede dvemi se-

dla a v zpvníku tla, tu obrátil vítr listy a pravil ke knize: Kdo muže

bvt zbožnjší tebi Eliška to jest! odpovdl zpvník, a co zpvník

a rže povídaly, bvlo pouhou pravdou.

Kdvž bvlo Elišce 15 roku, mla se vrátiti domu. Ale tu když krá-

lovna vidla, jak se stala slinou, naplnilo se srdce její proti ní hnvem
a záští. Byla by ji nejradji též v divokou labu promnila, ale toho se

ihned pece neodvážila, jelikož král si pál spatiti svou dceru.

Druhého dne asn z rána šla královna do lázn z mramoru vysta-

vné a mkkými poduškami a arokrásnými koberci vystrojené, vzala ti

ropuchy, políbila je a ekla k první: Sedni si na hlavu Elišky, jakmile do

lázn vstoupí, aby se stala hloupou jako jsi tyl - »Scdni si na její elo,

pravila k druhé, aby se stala tak ošklivou jako ty, aby ji otec její ne-

poznal. « — »Spoi na jejím srdci, pravila k tetí, a vdechni jí zlobu,

která by jí i jiným zlo psobila. Pak dala ropuchy do isté vody, která

ihned sezelenala, zavolala Elišku, svlekla ji a poruila jí, aby do vody vstou-

pila, lakmile -e Eliška potopila, vložila jí jednu ropuchu do vlasu, druhou

na elo a tetí na prsa; ale Eliška jakoby toho ani nespozorovala, a sotva

se opt vzpímila, pluly ti ervené plané mák_\ po vod. Kdyby byly ne-
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byly žábv jedovaté a od arodjky zlíbané, byly bv se v ti rže prom-
nily, ale kvtinami staly se pece, jelikož ležely na hlav a na adrech
Elišky. Byla tuze nábožná a nevinná a proto nemly árv žádné moci nad ní.

Když toto zlá královna vidla, natela Elišku šávou slupin oecho-

vých, tak že bvla celá ernohndá, líbezný obliej pomazala jí smrdutou

mastí a zcuchala její nádherné, dlouhé vlasy, tak že bvlo nemožností, po-

znati krásnou Elišku.

Když ji otec takto spatil, velmi se ulekl a urit prohlásil, že není

dcerou jeho. Nikdo se k ní nehlásil, pouze pes, jenž ve dvoe na etze
ležel, a vlaštovky; ale to byla jen ubohá zvíata, která jen mleti musila.

Tu plakala ubohá Eliška a myslila jen na svých jedenáct bratr,

kteí všichni zmizeli. Zarmoucená vykradla se ze zámku a putovala celý den

pes pole a moál, až pišla k velikému lesu. Nevdla ani, kam chce, ale

ve svém velkém zármutku zatoužila po svých bratrech, kteí rovnž jako

ona do širého svta vyhnáni byli; tyto chtla nyní vyhledati.

Nebyla ješt dlouho v lese, když tu pikvaila noc. Zbloudila docela

s cesty a nevdla, kudy kam. Tu ulehla si na mkký mech, odíkala svou

veerní modlitbu a opela hlaviku o paez. Bvlo docela ticho, vzduch byl

mkký a jemný, kolem v mechu i tráv záila sta svtlušek, rovných zele-

ným plamínkm a když se Eliška jedné vtviky zlehýnka dotkla, padaly

jí tito záící brouci jako hvzdné vloky do dlaní.

Celou noc snila o svých bratrech. Hráli si jako dti, psali démanto-

vými pisátkv na zlaté tabulky a prohlíželi si skvostnou knihu pohádek,

která stála pl království, ale na tabulky nepsali te již nicky a árky,
nýbrž smlé skutky, které provedli, a všecko, co vidli a zkusili, a v knize

pohádek všecko oživlo: ptáci zpívali, lidé vystupovali z knihy a mluvili

s Eliškou a jejími bratry; ale kdvž se list obrátil, skoili rychle opt tam,

aby v obrázcích nepovstal nepoádek.

Když se probudila, stálo již slunce vysoko na nebi. Eliška je ne-

mohla vidti, nebo vysoké stromy rozkládaly své haluze hust a tsn okolo.

Ale paprsky hrály tam nahoe jako vlající zlatý flor, skvostná vn prou-

dila ze zeleného lupení a ptáci piskako\ ali blíž, div Elišce se na ramena

neposazovali. Slyšela šumti vody, neb v lese bvlo hojn zídel, která se

stékala do jednoho rvbníka, na jehož dn ten nejkrásnjší písek se lesknul.

Ovšem dokola bujelo husté koví, ale na jednom míst udlali jeleni velký

otvor, a tím vyšla Eliška k vod, do níž se zahledla. Voda byla tak jasná,

že kdyby vítr vtvemi nehýbal, bvla by musila uviti, že vtve jsou na

dn namalovány, tak patrn se každiký lístek ve vod zrcadlil.

Ale sotva spatila Eliška svj vlastní obliej, tu se prudce ulekla,

tak bvl hndý a ošklivý; ale kdvž svou ruku do vody pohroužila a si oi
a elo petela, zaleskla se opt bílá ple její. Tu se vysvlekla rychle ze
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ch šat i vstoupila do erstvé vody; nebylo krásnjší princezny na

lém svl

Když se byla opt oblekla a upletla si dlouhé vlasy, napila se zjed-

noho vyvrajícího pramene / dlan a jala se blouditi \ nejtmavjší ásti

;, aniž sama vdla, kam. Myslila na své bratry i na milého I 'mha, který

ji zajisti- neopustí, a tu <>n, který pláata rsti nechává, by hladové nasytil,

ukázal jí též takový plod) hojn obtžkany strom. Zde si- naobdvala,

podepela pod jich bemenem klesající haluze a zašla ješt hloubji do lesa.

Kolem bylo plné ticho, tak že mohla vlastní kroky i každý švadly list, na

který1 šlápla, slyšeti; kol nebylo vidt ani ptáka, ani paprsek nepronikal

velkými, hustými vtvemi strom, vysoké kmen} stál) tak husté vedle sebe,

že se jí zdálo, když pímo ped sebe hledla, jakob) byla hustým mížením
trám dokola kolem obklopena. ( )h, zde byla samota, jaké nepoznala

ped tím.

V noci se tu úpln setmlo. Ani jediná svtluška nezaleskla se

v mechu a smutná ulehla si Eliška k spánku. Tu jí bylo, jakoby vrchol)

kmenu nad ní na stranu se pošinuly a jakob) milý Bh vlídným okem na

ni se díval, mezitím CO malí, sladcí andílkovi'- nad jeho hlavou a pod jeho

ramen) prokukovali.

Když se Eliška druhého dne probudila, nevdla, zdali snila, anebo

bylo-li to skuteností.

Když opt kus cesty popošla, potkala starou ženu s košíkem jahod

na ruce. Staena jí dala hrst jahod a Eliška se jí ptala, zdali nevidla jede-

náct princ lesem uhánti.

Ne, odpovdla staena, ale vera vidla jsem jedenáct labutí se

zlatými korunami na hlavách tady pes potok plavati.

Dovedla Elišku kus cesty dál k nízkému svahu, u jehož paty plynul

potok. Stromy na behu spletly dlouhé svoje listnaté haluze, a kde se

následkem svého pirozeného vzrstu dosáhnouti nemohly, tu vytrhl) své

koen) ze zem a visely s propletenými haluzemi nad vihIu.

Hlinka se rozlouila se staenou a šla podél potoka, až tam, kde

ústil v širé, otevené moe.

Nádhem- modré moe prostíralo se ted ped dvátkem, ale nebylo

na nm jediné plachty, jediného lunu; jak se mohla dostati dále ? Pozoro-

vala nesetné kameny na pobeží vodou zcela do kulatá obroušené. Sklo,

železo a kamení, krátce vše, co tu bylo naplaveno, dostalo vodou, kleni

byla mkí než její bílá ruka, svj tvar. Tu si Eliška pomyslila: Neúnavné

se to valí a valí a tak se pomalu vše tvrdé- vyrovná, chci býti rovné/ tak

neúnavnou, Dík vám za toto nauení, v v isté, valící se vlny! [ednou, to

mi srdce mé- praví, k mym bratím mni- donesete!
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Na vlhké moské tráv leželo jedenáct bílých per labutích, ty si

srovnala do kytice; tásly se na nich krpje vody, ale byly-li to slzy i
rosa, toho nemohl nikdo rozeznati. Bylo pusto na behu, ale ona toho ne-

cítila; nebo moe skvtalo jí zmnu scenerie ustavinou, ba v málo hodi-

nách více, než mohou stedozemní jezera za cely rok poskytnouti. Když

táhl velký erný mrak pes vodu, bylo to, jakoby moe chtlo íci: Také

se mrait dovedu! A pak zafoukal vítr a vlny se zpnily, jestli však oblaky

rudou záí zaplanuly a vítr utichl, pak vyhlíželo moe jako lístek rže, hned

bylo zelené, hned bílé, ale a jakkoliv klidné odpoívalo, pi behu obje-

voval se vždy tichý ruch, voda se zvedala a klesala tiše jako prsa spí-

cího dítte.

Když bvlo slunce na západ, spozorovala Eliška jedenáct divokých

labutí se zlatými korunami na hlavách, kterak piletovaly k pevnin, jedna

za druhou plula, tak že to jako dlouhá, bílá stuha vvpadalo. Tu odbhla

nahoru na svah a ukryla se za ke. Labut snesly se docela blízko ní

a tlouklv svými velkými, bílými perutmi.

Sotva slunce zmizelo za obzorem, spadlv jim náhle roušky labutí

a stálo tu jedenáct krásných princ, Elišiných bratr. Eliška vykikla hla-

sit, nebo akoliv se tak velice zmnili, vdla hned, že to oni jsou, cítila,

že to musí být oni, a pospíšila jim vstíc a okolo krku jim padla a jejich

jmény je jmenovala. A když brati svou sestiku, která v té dob tak

vyrostla a zkrásnla, vidli a poznali, zaradovali se velmi. Smáli se a plakali

najednou a brzv se spolu dorozumli, jak zlá bvla k nim jejich macecha.

My, brati, pravil nejstarší z nich, musíme v tvarech divokých

labutí lítati, pokud slunce na nebi svítí a teprve, kdvž zajde, dostáváme

zase svou lidskou podobu; proto musíme vždy toho dbáti, abychom ped
slunce západem vždy pevnou pdu pod nohami cítili, neb kdvbvchom ješt

v té dob nahoe pod oblakv lítali, sletli bvchom v tvaru lidí dol do

hlubiny. Zde nebvdlíme, nvbrž tam za moem, kde jest zrovna tak krásná

zem jako zde, ale cesta tam jest velmi daleká. Musíme letti pes veliké

moe a nepotkáme žádnv ostrov na cest, kde bychom penocovati mohli.

Jen osamlý malý útes vynívá z vln, zrovna tak veliký, že v hustém shluku

vedle sebe mžeme si tam odpoinouti; pi pílivu stíká voda pes nás,

ale i tak jsme milému Bohu za to vdní. Tam penocujeme v své lidské

podob, bez kteréž bvchom své drahé vlasti spatiti nemohli, nebo dva

nejdelší dnv roku potebujeme k letu. Jen jedinkrát za rok jest nám do-

voleno, navštíviti domov, tam smíme jedenáct dn zstat a peletti veliký

les, v nmž mžeme spatiti zámek, v nmž jsme se narodili a kde ná^

otec bvdlí, jakož i vysokou kostelní vž, u které naše milovaná matka spí

pochována. Tam zdá se nám, že jsou strom v a kee spíznn} s námi, tam

se prohánjí kon pes daleké plán, jak jsme to vídali v své mladosti,
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tam uhlíi své staré písn, pi nichž jsme \ dtství tanívali; tam

nás 3 táhne a zde jsme i tebe nalezli, sestiko drahá! Dva dny

smíme tu ustati, pak musíme opt daleko za moe do oné nádherné

která však není naším domovem. Jak máme však tebe vzíti s sebou,

kil\. nemáme ani lodi ani lunu?

( o mohu poít, abych vás vysvobodila? ptala se sestra. Bavili se

spolu skoro celou noc; jen málo hodin klesl spánek na jejich víka.

Eliška se probudila tepotem kídel labutích, která nad ní zašumla,

v labut opt promnní brati kroužili ve velkých obloucích vždj výš a

výše, až docela /mizeli. Ale jeden z nich, ten nejmladší, zstal u sestry.

Položil hlavu svou v její klín, ona hladila jeho peruti a zstali celý den

spolu. K veeru pilétli opt druzí, a sotva slunce zapadlo, stáli tu opt
\ své pirozené podob.

Zítra opt odletíme odtud a nesmíme se po celý rok vrátiti, ale

telte zel - zanechati nesmíme! Máš odvahy, jíti s sebou? Má paže je dost

silná, b\ t pes Ks penesla, což by naše všecka kídla dohromad) ne-

mla síK , moe tebou peletti?

Ano, vezmte mne s sebou! pravila Eliška.

Celou noc strávili tím, aby z pružných vrbových prut a tuhých

ttin spletli pevnou sí. Do této si Eliška lehla, a když slunce vyšlo, a brati

opt v labut byli promnni, tu uchvátili sí svými zobáky a vzlétli

s drahou sestrou, která (kile tiše spala, vvsoko do oblak. Slunení paprsky

padaly jí pímo do tváej tu se vznesla jedna z labutí nad hlavu její, aby

ji širokým kídlem svým zastínila.

Když se Eliška probudila, byli již daleko od zem vzdáleni, a ona

myslila, že ješt sní, tak jí to podivné pipadalo, že je tak vysoko nad

moem vzduchem unášena. Vedle ní ležela snítka se skvostnými zralými

jahodami a snopek vonných koínk, tyto sebral nejmladší bratr a jí tam

je položil. Usmála se na vdn, nebo dobe jej poznala; on to byl, který

letl nad ní a ji svou perutí zaclooval.

Byli te tak vysoko, že první lo, kterou pod sebou spatili, vypa-

dala jako racek, ležící na vod. Vysoký jako hora stál velký oblak za nimi

a na tomto spozorovala Eliška vlastní stín svj i stín jedenácti labutí, který

otcovsky s nimi táhnul. Byl to tak arovný obraz, jakého posud nevidla.

Ale pomalu, když slunce výš stoupalo, a mrak dále za nimi zstal, zmizel

tento obraz stínu spjící s nimi.

I
'o celý den létli bez zastavení jako svištící šíp vzduchem, ale šlo

to pece jen pomaleji než jindy, nebo musili nésti sestru. Stáhla se bouka
a veer se blížil. S úzkostí pozorovala Eliška, jak slunce víc a víc klesá,

a posud nebylo po osamlém útesu v moi ani stopy. Zdálo se jí, jakoby

labut dlal) rychlejší tep) svými kídlv, ach, ona byla vinna, že nemohl}
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rychleji ku pedu! Sotva by slunce zapadlo, musily by se opt lidmi státi

a tak do moe se sítiti a utonouti. Tu se modlila z nejhlubšího srdce

k milému Bohu a prosila o pomoc; ale posud nebylo útesu nikde vidti
}

spíš táhl erný mrak blíž a blíž a silné nárazy vichru boui hlásaly. Oblaka

slila v jednu zmarem hrozící spoustu, která se skoro jako olovo ku pedu
posunovala; blesk se kížil za bleskem.

Nyní dostihlo slunce skoro hladiny vodní; Elišce bilo srdce. Tu létly

labut tak rychle dol, že mvslila, že již se ítí; ale nebylo tomu tak, opt

?*

se vznášely dále. Slunce se již skoro do polovice do vln pohroužilo, kdy

spatila malý útes pod sebou. Tento nebvl vtší než tule, kterv by svou

hlavu nad vodu vystril. Slunce rychle zapadlo; te blýsk' jen uzounký

pruh jeho nad obzor, v tom se dotkly jejich nohy pevné zem, a slunení

svtlo shaslo jako poslední jiskérka dohoívajícího papíru a brati spjavše

paže stáli kolem ní, ale více místa než práv pro ni a bratry na útesu ne-

bvlo. Vlny huely kolem a srážely se nad jejich hlavami, nebe plálo jakoby

stálo v plamenech, a rána hromu za ranou se rozléhala. Ale sestra a brati

drželi se vespolek za ruce a zpívali žalmy, z nichž erpali útchu i odvahu.

Kdvž svítalo, byl vzduch istý a tichý, a sotva slunce vyšlo, létly

labut s Eliškou opt dále. Moe se zdouvalo ješt, tak že nahoe ve vzduchu

plynoucím pipadalo, jakoby bílé pnv na temnzeleném proudu byly miliony

labutí na vod se houpajících.
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Kdvž slunce výši stouplo, spozorovala Eliška
i

>< >1«
> ve vzduchu plujíc

bou kraj hornatý s tpytícími se spoustami ledu na skalách a jich

i. m táhnul se na nkolik mil dlouhý zámek s nkolika nulami sloupoví

strmícími nad sebou. V hloubi vlnily se palmové les) a vzácné kvtiny

velké jako mlýnská kola. Eliška se ptala, je—li tato zem cílem cest) jejich,

ale labut jen hlavami potásly; nebot to, co vidla, 1>\1 nádherný, ustavin

mnící oblakový zámek víly Fat) Morgany. Tam nesml nikdo z lidí

pijíti. Eliška oí od nho netrhla a tu se náhle hory, Usy a zámek do

sebe shroutily a místo nich stálo tu (Kácet pyšných chrám, všeckj stejné

s vysokými vžemi a gotickými okny. Zdálo se jí, že slyší hlas varhan, ale

slvšela, byl pouze hukot moe. Již byla kostelm docela blízko, ale tu

se promnily v lodstvo pod ni plující, a když opt dolu nahlédla, byly to

jen /ase moské mlhy nad vodou táhnoucí. Vná /mna se jejím oím
naskytovala, ale tu již spatila konen skutenou zemi, k níž zamili. Tam

- nádherné, modré hory s lesy cedrovými, zámky a mst) a dlouho

ped slunce západem sedla Eliška na skále ped velikou slují obrostlou

jemnými úponkovitými rostlinami; vyhlíželo to jakob) to tkané koberce byly.

Nyní uvidíme, co se ti bude zde dnes v noci zdáti, pravil k ní

nejmladší bratr a ukázal jí její ložnici.

Dej nebe, aby se mi zdálo, jak bych vás mohla vysvoboditi,

pravila ona. Tato myšlénka ji zamstnávala ustavin, modlila se vroucn

k llohu o pomoc, ano i ve spaní modlila se v duchu dále. Tu bylo ji,

jakoby letla vysoko vzduchem k oblanému zámku víly Fáty Morgan)

a jakoby jí víla vstíc vycházela, krásná a záící a pece jen starušce v

podobná, která jí dala jahody a vypravovala jí o labutích se zlatými korunami.

lvi brati mohou Indi vykoupeni, pravila, ale máš-li též odvahu

a vytrvalost k tomu? ( >všem jest voda mkí než tvoje jemné ruky a pece

i kamení petvoí, ale nepocítí bolesti, již tvé pisty by vytrpti musily,

nemát voda srdce a nepocítí úzkostí a muk, jež ty musíš vytrpti. Vidíš

zde tv kopivy v mé ruce? Toho druhu jich spousta roste kolem jeskyn,

v níž spíš. Pouze tyto a které' z hrobu hbitovních rostou, jsou t\ pravé;

to si dobe pamatuj' Tv jen musíš trhati, teba až ti puchý na kži na-

dlají. Pak musíš kopivy svýma nohama trhati. Pak dostaneš len, z nhož

jedenáct pancíových košil s dlouhými rukávci naplésti a ušiti musíš. Tyto

hod pes jedenáct labutí, a éár je zrušen. Ale pamatuj dobe, že od po-

práce až k okamžiku, kdy ji ukoníš, a byt i léta nad tím pe-

letla, slovíka nesmi- promluviti; první slovo, které by sjelo pes tvé rty,

projelo by smrtící dýkou srdce tvých brati. Na tvém jazyku visí jich život,

dobe -i to zapamatuj

'

Víla dotkla se Elišiny ruky kopivou, ruka zahoela pod ní jak

ohe, tak že se Eliška probudila. Byl jasný den a tsné na místi, kde
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spala, ležela kopiva, již ve snu vidla. Tu padla na kolena, dekovala mi-

lému Bohu a vyšla z jeskyn, aby hned s prací svou zapoala.

Obma rukama zasáhla do ošklivých kopiv, které ji jako ohe pálily,

a brzy byly její ruce i paže plny velkých puchý; ale chtla to ráda snes

jen kdyby tím své milé bratry mohla vykoupiti. Pak zala kopivy trhati

bosýma nohama a zala z nich písti zelený len.

Po slunce západu pišli brati a ulekli se velice, když shledali, že

Eliška onmla Z poátku myslili, že je to nov kouzlo zlé jejich macechy,

ale když spatili její ruce, pochopili, že se to dje k vli nim. Nejmladší

bratr zaal plakati, a kam slzy jeho padly, tam nepocítila Eliška žádné bo-

lesti více a puchýe zmizel v.

Celou noc strávila v práci; nebo nenalézala klidu, pokud by bratry

nevykoupila; celv druhý den za nepítomnosti labutí sedla o samot, ale

nikdy jí as tak rychle nemíjel. Jedna pancíová košile byla již hotova a

ihned zala druhou.

Tu zaznl lovecký roh na horách. Schvátil ji strach, nebo zvuk se

blížil stále víc a více. Nyní slyšela i štkot psú a chvatn sebhla do své

jeskyn, svázala kopivy, které již nasbírala a nalámala, do otýpky a po-

sadila se na n. Náhle vyskoil z koví veliký pes a hned za ním druhý

a hned tetí. Štkali hlasn, bželi opt zpátky a opt se vraceli. Za chvíli

byli všichni lovci kol jeskvn shromáždni a nejkrásnjší z nich byl král

této zem. Pistoupil k Elišce, jaktživ nevidl dívky krásnjší.

»Jak jsi se dostalo sem, ty arokrásné dít ptal se. Eliška po-

tásla hlavou, vždy nesmla mluviti, nebo šlo tu o vvkoupení a život jejích

bratí. Ale ruce své ukryla pod zástru, abv král nevidl, co musí vytrpti.

Poj se mnou, pravil král, zde zstati nesmíš. Jsi-li tak dobrá

jako jsi sliná, chci t do hedbáví a sametu obléci, zlatou korunu na hlavu

ti vsaditi a budeš pak v mém nejkrásnjším zámku pebývati.* Pi tom

vyzvedl ji na svého kon. Ona plakala a lomila rukama, ale král pravil:

»Chci jen tvé dobro a jednou mi za to budeš dkovati. Pak se pustil

cvalem do hor, nesl ji ped sebou na koni a lovci cválali divoce za ním.

Kdvž slunce zapadalo, leželo nádherné msto královské se svými

chrámv a bánmi ped nimi a král odvedl Elišku na svj zámek, kde ve

vysokých mramorových síních nádherné vodojemy šplounalv a kde zdi a

stropv bohat malbami byly ozdobenv. Ale ona nemla smvslu pro to, plakala

jen a truchlila. l!ez vle nechala se od komorných obléci do královských

šatu, naplésti si perel do vlas a navléci si rukaviékv na popálené ruce.

Jak tu stála v plné nádhee, bvla tak oslniv krásná, že dvr se

ješt hloubji ped ní uklonil a král ji za svou nevstu zvolil, akoliv arci-

biskup hlavou vrtl a šeptal, že ta krasavice z lesu jest jisti- arodjka,

která zrak králv zaslepuje a srdce mu poblázní.



DIVOKÉ LABUTI

král nedbal toho, kázal, aby hudba zaznla, abj pineseny byl}

m pokrmy i ahv nejkrásnjší dívk) ped ní tancovaly, naež byla

vonnými sad) do nádherných komnat odvedena. Ale ani úsmv nemilí' se

a nezakmi v jejích oích, které jen bezmezné hoi' vyjadovaly.

Nvni otevel kr;íl tsn vedle malou komnatu, kde spáti mla; tato byla

celá drahocennými zelenými kolnici ovšena a na vlas jeskyni se podo-

bala, k<le král Elišku nalezl. Na zemi ležel svitek lnu, který již z koph
upedla, a pod pikrývkou ležela hotová již košile pancíová. Všecko to byl

vzal jeden zloven s sebou jako zvláštní památnost.

Zde se mžeš v dívjší domov svj \ ni \ sliti, pravil král. Zde

máš práci, kterou jsi se tam zamstnávala. V nynjší nádhee t potší, tu

i tam na onu dobu si vzpomenouti.

[akmile Eliška uzela, co jí na srdci tolik leželo, zahnil úsmv kolem

li úst a krev se jí vrátila do tváí. Myslila na vykoupení bratru svých,

políbila králi ruku a on ji pitiskl k srdci a kázal všemi zvony ohlásiti svou

svatbu. Krásná, nmá dívka z lesa byla nyní královnou v zemi.

Ovšem arcibiskup šeptal králi zlá slova do ucha, ale ta nepronikla

k jeho srdci, a byla svatba. Arcibiskup sám musil Elišce na hlavu korunu

vsaditi. Tu jí vtiskl tenký obrouek koruny tak hluboko do ela, že ji to

jist zabolelo, ale ona necítila žádné bolesti tlesné, nebo mnohem užší

obrouek tiskl její srdce, a tím byla starost o bratry. A zstala nadále

nmá ústa její, nebo jediné její slvko mohlo bratry o život pipraviti. Ale

z její oí mluvila vroucí láska k dobrému, krásnému králi, který vše dlal,

aby ji potšil. Den ke dni mla jej radši a pála si z celého srdce, aby se

mu mohla sviti a hoe své mu požalovati. Ale to práv nesmla. A tu

v noci od nho odplížila, odešla do své tich.' komrky, která byla za

sluj upravena, a pletla zde jednu pancíovou košili po druhé; ale když

došlo na sedmou, tu nemla lnu více.

lak vdla, rostly kopivy, jež jedin potebovat mohla, na hbitov,

a ona je musila sama natrhati; jak to mla jen udlati?

Ale co je všecka bolest na rukácli srovnána s mukou, již v srdci

trpím'- mvslívala si. Ale já se toho musím odvážiti a dobrý Bh mi jist

pomže! S úzkostí, jakby nco zlého zamýšlela, vplížila se v lunojasné

noci do zahradv a šla dlouhým stromoadím a osamlými ulicemi ku hbi-

tovu. Zde vidla, jak na jednom z nejširších kamenu náhrobních sedí v kruhu

ošklivé, staré arodjnice. Svlekly se ze svých hadru, jakoby se koupat

chtly, a hrabaly dlouhými hubenými prsty v erstvých hrobech, vytahovaly

z nich mrtvoly a pojídaly jejich maso. Eliška musila tsn kolem nich a

ony upíraly na ni oi. Eliška se však tiše modlila, sbírala kopivy a vrátila

s nimi na zámek.
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Jediný lovk ji vidl, totiž arcibiskup. On ješt bdl, kdy/ všichni

spali. Nyní myslil, že ml pravdu, když tvrdil, že není to u královny

vše, jak by mlo býti. Byla vskutku arodjnice a proto obloudila krále

i celý národ.

Druhého dne vypravoval králi v kostele, co vidl a eho se obával,

ale co jeho tvrdá slova pes rtv jeho sjíždla, potásali vyezávaní svatí

hlavami, jakoby íci chtli: >Eliška je nevinna! Arcibiskup však to jinak

vykládal, tvrd, že tak svdí proti královn a že potásají hlavami nad

híchv jejími. Tu stekly králi dv velké slzy pes líce a s tžkými pochyb-

nostmi v srdci odešel dom. Následující noci dlal, jakoby spal, a tu spo-

zoroval, jak Eliška vstala a se vzdálila. To se opakovalo každou noc, a král

vždycky šel za ní potichu a vidl, kterak vždy v komrce své zmizela.

Každým dnem se tvá jeho více zachmuovala. Eliška to ovšem vi-

dla, ale nemohla chápati, pro. Chování se krále psobilo jí úzkost, ale

ješt vtší cítila v srdci pro své bratry. Na královský samet a purpur tekly

její žhavé slzy, ležely tam jako jiskící se démanty a všichni, kdo tuto bo-

hatou nádheru vidli, páli si býti též královnou. Zatím blížila se její práce

ke konci, chybla jen jediná pancíová košile. Ale tu nemla žádný len a

ani jediné kopivy. Jednou, pouze ješt jednou musila na hbitov, aby n-
kolik hrstí natrhala. S velkou úzkostí pomýšlela na tu osamlou pou a na

ty strašné arodjkv; ale vle její byla práv tak neochvlá, jako její d-
vra v Boha.

Eliška Šla. Ale král a arcibiskup ji sledovali. Vidli, jak vchází do

vrat hbitovních, jak mizí v nich, a když pokroili blíž, spatili arodjnice

na hrobních kamenech zrovna tak, jak je Eliška vídávala. Tu král v zdšení

se obrátil, nebo domníval se, že mezi nimi jest ona, jejíž hlava ješt téhož

veera na jeho adrech spoívala.

»Lid a vykne rozsudek !« pravil, a lid odsoudil ji k upálení na hranici.

Z nádherných komnat byla nyní odvleena do tmavé vlhké díry, kde

vítr mížemi prohvizdoval. Místo sametu a hedbávu dali jí snopek kopiv,

které nasbírala, na ty musila hlavu položiti, a tvrdé, palivé košile pancíové

mly jí býti ložem i pikrývkou. Ale nemohli jí dáti nic milejšího. Chopila

se ihned své práce a modlila se horoucn k Bohu. Na ulicích zpívali uliníci

hanlivé popvky o ní, nikdo ji vlídným slvkem nepotšil.

Tu k veeru náhle udeila labutí peru o míže. Byl to její nejmladší

bratr, který konen sestru našel.

Zavzlykla hlasit radostí, akoli vdla, že píští noc bude její po-

slední, ale te byla hnedle i její práce skonena a její brati byli na blízku.

Nyní pišel arcibiskup, aby strávil s ní poslední chvíle její, nebo to byl

králi pislíbil. Ale Eliška zavrtla hlavou a prosila jej pohledem a posukem,

by opt odešel . . . Nebo v této noci musila ukoniti práci svou, jinak bylo
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by vše marné vše, bolest, slzy i bezesné noci. Se zlými slovy vzdálil 51

arcibiskup, ale ubohá Eliška vdla, že je nevinna

Malé myši pilné se míhaly po podlaze a pivlékaly jí kopivy k no-

hám, aby ji tak- trochu pomohl) ; drozd usedl na míž okna ;i zpíval celou

mu- tak vesele, jak uml, aby Eliška odvahy neztratila.

Hodinu ped slunce východem, sotva--' rozdnívalo, objevilo se ji

náct bratru ped zánikem a žádali, aby byli ku králi pipuštni. Ale bylo

jim odpovdno, to že jest nemožné, jest pry" ješt noc, král spi a nesm'

býti prohuzen. Ale brati prosili a hrozili, až pišla stráž, ano i král se do-

stavil a ptal se, co ten hlomoz znamená. Ale v témž okamžiku vycházelo

slunce a tu nebylo lze bratry vidti více, pouze nad zámkem odlétalo jed< -

náct divokých labutí.

Z bran mstských valil se nyní veškeren lid, aby vidl, jak budou

upalovat arodjnici. Bídná herka táhla káru, na které Eliška sedla. Odli ji

v suknici z režného plátna, její nádherné, dlouhé vlasy splývaly jí rozpu-

štny kolem krásné hlavy, tváe její byly na smrt bled-, rtové se pohybo-

vali v tiché modlitb, a prsty její posud pletly zelený len. Ani na cest

k popravišti neperušila svou práci, nebo deset košil pancíových leželo

hotových u její nohou a na jedenácté pletla se zimninou pílí.

Hlete na arodjku! jak mumlá ped sebe! Ani zpvník nemá v rm , .

naopak sedí tam se svými hnusnými áry. Mly by se jí roztrhat na tisíce kusu!
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Všecko se tlailo k ní a chtlo jí dílo její vyrvati - v tom pilétlo

jedenáct divokých labutí, sedlo si dokola na vz a bilo velkými perutmi.

Dav ustoupil polekán.

To jest znamení z nebe, jest jist nevinna! šeptali mnozí, ale ne-

odvážili se íci to nahlas.

Nyní ji holomek vzal za ruku. Tu v nejvtším kvapu hodila jedenáct

košil pancíových na labut, a rázem stálo kolem ní jedenáct spanilých

princ. Ale ten jedenáctý ml labutí kídlo místo ramene, nebo práv na

jediné košili, která nebyla celá hotova, chybl ješt rukávec.

Nyní mohu mluviti,; pravila. Já jsem nevinna! A lid, který vidl,

co se stalo, klanl se ped ní jako ped svticí. Ale ona klesla omdlelá

v objetí svých bratr, tak ji napjetí, úzkost a bolest dojaly.

»Ano, ona jest nevinna!- pravil nejstarší z bratr a nyní vypravoval

všecko, co se stalo, a mezi tím co vypravoval, rozšíila se kol vn jako

z milion rží; nebo každé poleno hranice dostalo koeny a vyhánlo vtve.

Te stálo tam celé vonné kovisko vysoce a pln pokryté ervenými ržemi. Ale

nejvýš sedla velká bílá, svítící kvtina, která se leskla jako hvzda, tuto utrhl

král a položil ji na prsa Elišina. Tu se probudila s mírem a blažeností v srdci.

A všecky zvony chrámové zalv samy od sebe zvoniti; ptáci pilétali

v zástupech a byl to svatební prvod k zámku zpátky, jakého posud žádný

král nevidl.





TÁTA DLÁ. VŽDY DOBRÉ

rE CHCI VÁM VYPRÁVTI
POVÍDKU . - .
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Te chci vám vyprávti povídku, kterou jsem slyšel, když jsem byl ješt

malv hoch a kdykoliv si od té dobv na ni vzpomenu, zdá se mi býti

vždycky krásnjší, je to s povídkami zrovna jako s nktervmi lidmi, bývají

stáím vždy krásnjší a to jest tak milé!

Byl jsi, tenái, zajisté již na venkov a vidl's tam pravý starý selský

statek } Xa slamné steše roste bvlí a mech, apí hnízdo trí na hebenu

stechv — ovšem áp tu nesmí scházeti. Stnv jsou šikmé, okna nizounká

a lze jen jedno z nich otvírati. Pec vynívá jako malv, tlustý bich ze zdi

a bez sklání se pes plot, vedle nhož jest kaluž s kachnou — neb asto

i s nkolika kachatv pod zmrzaelou vrbou. Mimo to bývá zde též pes

na etze, kterv na každého bez výjimky zaštká.

Zrovna takový selskv statek stál na venkov a v nm bydlili staí

manželé: sedlák a selka. Mli málo majetku ale mvslili, že by mohli pece
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dnoho kusu postrádati, totiž kon, kt. r\ se na kraji píkopu u silnice

pásával N.i tomto koni jezdíval otec do msta, sousedé si jej asem vy-

pjovali splácejíce to podobnými službikami. Ale sedlák a selka myslili,

by bylo pece užitenjší, kdyb) kom- prodali aneb vymnili za n<

coby jim mohlo ještí vtších výhod poskytovati. Ale co jen to mlo být?

[omu budeš, staroušku, nejlépe sám rozumti, pravila selka. Je

práv výroní trh \ mst, dojed tam a prodej kon, nebo jej vym, co

udláš, vždy bude to pravé. Na to mu uvázala nákrník, nho to umla

lépe než on. Udlala mu dva konce, to vypadalo tak fešácky. Pak pejela

plochou dlaní jeho klobouk, aby tam ani prášku ne/ustalo, políbila jej na

teplá ústa, naež <>n odjel na koni, který ml býti prodán nebo vymnn.

Ovšem, ovšem, táta se v tom vyzná výborn, zašeptala pro sebe.

Slunce pálilo na bezmrakém nebi, na silnici se strašn prášilo, nebo

jelo tu mnoho lidí, kteí též na trh se ubírali, na vozech, na koních, nebo

šli tž pšky; bez stínu táhla se silnice do dálky.

Mezi pšáky byl tž muž, který hnal krávu ped sebou. Kráva byla

tak pkná, jak jen kráva býti muže. Tu si pomyslil sedlák: Jist dává

dobré mléko; krávu za kon byla by jist dobrá výmna'

Poslyš, ty s tou kravou, navrhnul bych ti nco,* zvolal. Vidíš,

k stojí za víc než kráva, ale mn jest to jedno, jelikož je kráva užitenjší.

\Y\ \ mníme si j(

S radosti! pravil muž s kravou a tak si obé vymnili. Když se tak

stalo, mohl sedlák ovšem se obrátiti a jíti dom, vždy dosáhl, co chtl.

Ježto ale zamýšlel jeti na trh, chtl tam býti skuten, tebavjen by se tam

podíval, a tak táhnul se svou kravou dále. Pospíchal co mohl a krávu hnal

ped sebou. Po krátké dob potkal muže, který vedl ovci na prodej. Byla

to plná, dobe vykrmená ovce s hustou, vlnitou srstí.

Tu bvch ml rád, myslil si sedlák, >u píkopu by mla trávy dost

a v zim bvchom ji mohli vzíti do svtnice. Vlastn bylo by to správnjší,

abychom místo krávy ovci si drželi.

Ty, nevymníme si ta zvíata: ptal se muže s ovcí. Ten byl

pirozen ihned srozumn, výmna se provedla a nyní kráel sedlák

s ovcí dále.

Tu spozoroval na pšin do silnice ústící muže nesoucího pod ramenem

velkou husu.

I

' erta, to je krásná husa, kterou máš! oslovil náš sedlák muže.

To bude peí a sádla a jak by se v naši louži pkn vyjímala! To by

bvlo nco pro mámu, jakby mohla využitkovati všecky odpadky, asto

íkávala: Jen míti husu na krmení, 1 te by ji mohla míti a má ji také míti!

Chceš vvméniti Dám ti ovci za husu a ješt se ti pkn podkuju!
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Muž ovšem rád svolil k výmn a tak dostal sedlák husu. Byl již

hezky blízko u msta a tlaenice na silnici byla stále vtší a vtší. Hemžilo

se to lidmi a dobytkem na cest i u píkopu a u mýta tísnil se dav až na

bramborové pole výbrího, kam tento pivázal svou slepici, aby se mu
ve zmatku tom nezabhla. Byla to pkná slepice, s krátkými perv na ocase

a mžikala jedním okem. >TCdák, kdák,< íkala, ale co si pi tom myslila,

nemohu ti íci, milé dít; když však sedlák slepici spatil, pomyslil si: To

jest nejkrásnjší slepice, jakou jsem kdy vidl, ta je hezí než kvona pán
faráova. Tu bvch míti chtl! Slepice vždy si najde zrníko, neteba se skoro

starati o ni. Myslím, že by to byla dobrá výmna, kdybych ji dostal za

husu. - - Hoj vy tam! Nevymníme si ta zvíata ?« ptal se výbrího.

Výmna? To by nebylo špatné! pravil tento. A tak si to vymnili.

Sedlák dostal slepici a výbrí dostal husu.

Sedlák dobe svj as využitkoval. Co všecko už provedl! Horko

bylo a on byl jak se patí zemdlen. Skleniku koalky a kousek chleba byl

si již dle svého mínní patrn zasloužil a když tu stál práv ped hostincem,

chtl tam vejíti, ale v též chvíli vyšel odtamtud pacholek s plným pytlem

na zádech.

»Co to neseš ?« ptal se sedlák.

»Shnilá jablka,< odvtil tento. »Plný pytel pro prasata.*

»Plný pytel jablek! Jaké to množství! To by koukala moje stará 1

Minulého roku mli jsme z naší staré jablon u stodoly jediné jablíko,

to jsme schovávali a stálo na skíni, až shnilo. Ukazuje to vždy na jakýsi

blahobyt v dom, íkávala máma. Ale tohle byl by teprv blahobyt, pál

bych jí takovou podívanou.

«

»Nu a co bys mi za ten pytel dal?' ptal se pacholek.

»Dal ? Nabízím ti svou slepici.

A tak vymnil slepici za pytel jablek a vstoupil s tímto do krmy.

Opel pytel o hodn vytopená kamna, ehož si ovšem nevšimnul. V jizb

bylo mnoho cizinc, koa, pohunk a také dva Angliané. Tito jsou všichnj

tak bohatí, až jim peníze z kapes se tlaí, a sázky dlají, což jest jejich

nejvtší zábavou, jak uvidíš.

»Ss . . . ss . . . co to znlo tak podivn smrem od kamen? To se

zala jablka péci.

»Co pak je to?« ptali se všichni najednou.

Nu a tu zvdli hned celou tu událost, od kon, který byl za krávu

vymnn, až dále to došlo na shnilá jablka.

»No, to dostaneš výprask, až pijdeš dom,« pravili Angliané, tím

jist býti mžeš !«

»Co ? Výprask ? Hubiku mi dá a ekne : Co táta dlá, je vždycky dobré.

«
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Vsame se! pravili Angliané. Dostaneš zlata na sudy, když

vyhi to liber dlá libru na lodích

já budu s vrtelem spokojen! pravil sedlák. Mohu však jen

s vrtelem jablek pro sebe a pro mámu se vsaditi, ale to je víc než rovná,

•>i plná míra!

Platí! /volali Angliané a tím byla sázka uzavena. Na to objednán

byl povoz hostinského a sedlák se shnilými jablky i Angliané vyjeli do
vsi a octli se brz) pfed statkem sedláka.

Dobr^ veer, mámo!

I lobiý veer! starouši!

I ak již jsem to \ ymnil.

lomu \\ rozumíš' pravila sdka muže objímajíc, pytle ani Anglian
si nebyla ješt povšimnula.

Nu, já jsem ted) vymnil kon za krávu!

Bohu díky! pravila žena, te mužem. dlati / mouky a na stul

dáti máslo a sýr. To byla výborná výmna.
Ale pak jsem vymnil krávu za ovci.

To bylo ješt lepší, ty myslíš vždycky na všecko! Pro ovci máme
krm dost. Budeme míti oví mléko a sýr a vlnné punochy a noní
kazajky. Kráva nedá vlny nebo ztrácí chlup

Ale ovci jsem vymnil za husu.
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Tak opravdu letos si na huse martinské pochutnáme' Ale staroušku,

ty vždy myslíš na to, jakbys mi radost jen udlal. To byl výborný nápad'.

Husu pivážeme venku na provaz a do Martina muže se ješt vykrmiti.

Ale stará, husu jsem vymnil za slepici.

Za slepici? Také dobrá výmna! Slepice klade vejce, líhne je,

budeme míti kuata, ba celý slepií dvr. Ten jsem si v duchu již dávno

právala.

Ale slepici jsem vymnil za pvtel shnilých jablek.

»Ted t musím zhubikovat! vzkikla žena plna radosti. Dkuji

ti, nejdražší mužíku, a hned ti musím nco vvpravovat. Když jsi dnes ráno

odešel, pemýšlela jsem, co bych ti dobrého uvaila, až pijdeš domu. Vejce

s pažitkou ! Vejce jsem mla, ale žádné pažitkv. Proto jsem zašla vedle do

školv, vím urit, že jí tam mají dost. Ale paní je lakomá, teba to nedává

znáti. Prosila jsem ji, aby mi pjila trochu pažitkv. Pjit? pravila, vnáší

zahrad nieho neroste, ani shnilé jablko ne, ani to bvch vám pjit nemohla.

A já jí te mohu pjit ne jedno, nýbrž celý pytel! To mne tší, tatínku.

«

A dala mu notnv polibek zrovna na ústa!

•To se mi líbí, pravili Angliané jednohlasn, ím dál tím více

s kopce, ale vždveky stejn vesele! To stojí opravdu za peníze'

A na to vysázeli sedlákovi, kterv nedostal vvprask, nýbrž spoustu

hubiek, plnou libru zlaáku na stl.

Inu, inu, vvplácí se to vždy, nahlíží-li žena, že táta je nejmoudejší,

a když vvzná, že co dlá, vždy je dobré.

Hle, to jest moje povídka! Slyšel jsem ji jako chlapec, te jsi ji

také slyšel a víš, že vše, co otec dlá, vždy jest dobré.





BYL KDYSI V JEDNÉ ULICI STARV,
TUZE STARÝ DUM.

12





Byl
kdysi v jedné ulici starý, tuze starý dum; byl skoro již ti sta let

starý. Mohl to každý ísti v trámoví, kde letopoet, chmelem a tuli-

pány ovinutý, vezán byl. Celé verše v starobylém písmu byly tu a

nad každým oknem byla do trámu šklebící se maska vyezána. Jedno po-

schodí vynívalo o hodný kus nad druhé a tsn pod stechou táhnul se

okap konící v draí hlavu. Z této tlamy mla vytékati dešová voda, ale

vytékala vždy bichem, nebo okap byl dravý.

Všecky ostatní domy v ulici byly nové a pkné s velikými okny a

hladkým zdivem a bylo na nich vidt, že nechtjí se starým domem se

stýkati. Myslily si patrn: Jak dlouho bude ješt tato stará zícenina dlati

zde ostudu? K tomu vynívá arký tak daleko, že všem lidem z našich

oken se dívajícím vyhlídka na jednu stranu jest zatarasena. Schody jsou

tak široké jako zámecké a vysoké jako na chrámovou vž. Železná míž

vypadá jako dvée k staré hrobec a jest plna mosazných knoflík; to je

pece nevkusné.

«

Naproti starému domu stály rovnž nové a pkné domy a tyto

smvšlelv rovnž tak. Ale u jednoho okna sedl malý hoch svžích, ervených

líek a jasnvch záících oí a tomuto se líbil starý dum stejn v zái slu-

není jak v svitu msíném, a když se díval na protjší ze, s které vápno
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opadalo, tu si v duchu maloval, jak asi ulice se schody, arkýi a špiatými

Štíty díve vypadala, a pak vidl také vojáky s halapartnami a okapy, které

v podob duch a potvor kol. m pobíhaly. Ba vyzýval ku prohlíženi a

ku pemýšleni ten dm!
Bydlil v nm starý muž, který nosil posud staromodní kalhot) po

kolena, velký kabát s mosaznými knoflíky a paruku, na které bylo vidti,

to byla skutená paruka Každého rána dostavil se k nmu starý sluha,

aby obstaral vše, eho bylo zapotebí. Jindy byl staec v kalhotách po

kolena sahajících celý drn sáni doma Chvílemi postoupil k oknu a vyhlížel

ven; tu na kývnul malý hoch a Staec mu rovnž tak pokynul. Tak se

poprvé spolu seznámili, pak se stali pátely, akoliv nikdy spolu nepromlu-

vili, ale to bylo jedno.

Malý hoch slyšel, jak rodiové jeho jednou pravili: Starému muži

z protjška se vede sice dosti dobe, ale je tak strašlivé sám.«

Nejbližší nedle zabalil hoch nco do kusu papíru, sešel s tím dolu

ped vrata a když sluha, který nákup obstarával, okolo šel, pravil k nmu:

I >devzdej, prosím té, toto starému muži naproti, ode mne. Mám dva olo-

vné- vojáky; tady jest jeden z nich, toho mu daruji, jelikož vím, zeje tak

strašliv osamlý.

Obliej sluhy se rázem rozjasnil. Pokývl a odnesl olovného vojáka

do starého domu naproti. Po njakém ase pišel dotaz, jestli by hošík

neml chu, sám starého pána navštíviti. Rodie mu to hned dovolili a hoch

odešel do starého protjšího domu.

Mosazné knoflíky na mížích leskly se mnohem jasnji než jindy

mohlo se mysliti, že byly na poctu návštvy zvláš vycídny, a zdálo se,

jakoby vyezávaní trubai — na dveích totiž byli vyezaní trubai stojící

v tulipánech - - foukali ze všech sil v své nástroje, nebo jejich tváe byly

jaksi mnohem nadutjší než jindy. A oni skuten troubili Trataratá, malý

hoch pichází, trataratá! • Pak se dvée otevely. Celá chodba byla plna

starých obrazu rytí v brnní a dám v hedvábných šatech. Brnní chestila

a hedvábí šustilo. Pak byly schody o mnohých stupních nahoru vedoucí, pak

šlo to nkolik stup dol a nyní octl se hoch na altán. Tento vypadal

jako na spadnutí, všady zely veliké díry a dlouhé trhliny, z nichž tráva a

kvítí vyrážely; nebo celý altán i zed byly porostly úponkovitými rostlinami,

tak že bvlo zde jako v zahrad a pece to byl jen altán. Kolem stály na

obrub ímsv staromodní kvtináe, pedstavující oblieje s oslíma ušima.

Kvtin však nikdo nepstoval, nýbrž rostly, jak se jim líbilo. Z jednoho

hrnce visely karafiáty totiž samé- dlouhé stonky a výhony na všecky

strany a zdálo se, že tyto povídají: > Vzduch nás hladí, slunce nás líbá a

slíbili nám na nedli po malém kvítku, ano, dostaneme v nedli po

kvítku!*
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Z altánu pišlo se do pokoje, jehož steny mely tapety ze svinské

kže, veliké zlaté kvty byly na nich vtlaeny, což dlalo velmi pívtivý dojem.

• Pozlátko to brzy zmizí,

svinská kže trvá ryzí*

zdálo se, že povídají stnv.

Stály zde též lenoškv s vysokými vyezávanými lenochy a opradly

po obou stranách. Posa se! posa se!« íkaly tyto. O, jak to v nás

praská. Dostaneme asi brzy dnu do zad, jako tamhle ta stará skí!

O, hrzo !«

Na to octl se hoch v pokoji s arkýem, a zde sedl starý pán.

-Dkuji ti za olovného vojáka, mj malý píteli,* pravil starý muž,

»a dkuji ti rovnž za to, že jsi mne navštívil.

»Dík, dík!« aneb »prask, prask! < zaskípalo to v starém nábytku;

bvlo ho zde tolik, že si zrovna pekážel, když si hošíka prohlížel.

V prostedku na zdi visel obraz pekrásné, mladé a štstím záící

dámy, ale v kroji docela staromodním s napudrovanými vlasy a v tuhém

živútku; neekla ani > dík ani prask , ale dívala se vlídným pohledem na

hošíka, který se ihned starého pána otázal: Odkud pak jsi sebral tento

obraz ?«

»Od vetešníka tamhle na rohu, odpovdl starý pán. Tam visí

ješt mnoho obraz, ale nikdo jich nezná, aniž se o n zajímá, nebo osoby,

které pedstavují, jsou již všecky mrtvé a pochované. Ale v mládí svém

tuto jsem znal, ale umela již ped pul stoletím.*

Pod obrazem visela za sklem v rámci uvadlá kytice, jist také pul

století stará, tak stará vypadala. A kyvadlo na velkých hodinách tikalo sem

a tam a ruiky se toilv a všecko v pokoji stárlo víc a více, aniž toho

kdo pozoroval.

»Moji rodie íkají, zaal hoch znovu, »že jsi tak hrozn osamlý.«

»Ó, nikoli, « odpovdl starý pán, >staré myšlénky se všemi upo-

mínkami chodí mne navštvovat, a nyní pišel jsi i ty; mn se vede

docela dobe.

Na to vyal z píhrady knihovny obrázkovou knihu; tu byly dlouhé

prvody, nejpodivnjší koáry, jakých dnes již nelze vidti, vojáci, kteí

vypadali jako kluci na kartách, a mšané s vlajícími prapory. Na korouhvi

krej byly nžkv dvma lvy držené, na korouhvi ševc nebyla bota, nýbrž

orel a to dvojhlavý, nebo u ševc musí všecko býti tak, aby mohli íci:

»To je pár!« O, to byla nádherná kniha!

Pak odešel stan' pán do vedlejšího pokoje pro zavaeniny, jablka

a oech v. Jest to pece nádherné zde v tom starém dom, myslil si

chlapec.
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Já to zde nemohu vydržet! ozval je náhle olovný vojáek, stojící

na skíni. Je zde tak pusto a smutno, je-li lovk zvykl]? na rodinný" život,

nelze se tu cítiti doma. Já to nemohu vydržeti! Den ubíhá tak pomalu a

noc teprve, ta je nekonená. Zde to není jako tam u vás naproti, kde tvj

ote a tvá matka tak vlídn spolu hovoili a kde jsi t\ s malými svými

sestikami tak dsný hlomoz dlával. Ach, jak smutno jesl zde u starého

muže! Myslíš, že dostane kily polibek i pívtivý" pohled, i snad docela

stromek o vánocích? Nedostane nieho, leda hrob. Já to zde nemohu

vydržeti!

Nesmíš to tak pojímat tžce, pravil chlapec, mn se zde naopak

velmi líbí, a pak picházejí také staré myšlénky se svými vzpomínkami na

ná\ štvu!«

Ale tch nevidím a také jich naprosto neznám, odpovdl olovný

vojáek. Já to zde nemohu vydržet!

Musíš! odpovdl chlapi c.

Nyní se vrátil starý pán s obliejem radostným a pinášel nádherné

zavaeniny, jablka a oechy. Tu již hoch na olovného vojáka více

nemyslil.

stny" a rozjaený šel pak hoch dom. Dny a týdny míjely, kývalo

navzájem do starého domu a zpt a pak sml chlapec opt pijíti.

Vyezávaní trubai spustili »Trataratá! Hoch, je zde, trataratá!«

Mee a brnní na obrazech pedk chestily, hedvábn- šaty šustily, svinská

kže odíkala svj veršík a staré židle pocítily dnu v zádech. Ach, ach!

Bylo to na vlas stejné jako po prvé, nebo tam naproti míjely den a

hodina stejn.

»Já to zde nemohu vydržeti! volal olovný vojáek. Plakal jsem

olovní' slzy. Je tady píliš smutno! Radji bych táhl do války a ztratil

ruce i nohv! To by byla pece njaká zmna! Nelze to vydržeti! Ted již

také vím, co je to dostati návštvu starých myšlének se starými upomínkami.

Moje byly zde a mohu ti íci, že to není žádni' potšení, trvá-li to dlouho.

Byl jsem již skoro na tom, seskoiti dol se skín. Rozeznával jsem vás

cky naproti tak zeteln, jakobvste byli zde skuten. Bylo takoví- ne-

zapomenutelné jitro nedlní, na kt< n se jist rozpomeneš. Vy dti stály

jste kolem stolu a zpívaly jste chorál, který každodenn ráno zpíváte. Stály

jste zbožné s rukama sepjatýma, otec i matka vypadali tak slavnostn,

kd\ž se náhle dvee otevely a tvá sestika, Marie, sotva dva roky stará,

jež stále jen taniti chce, jak hudbu nebo zpv slyší, vešla, a akoliv jste jí

v tom brániti chtli, zala pece taniti, ale nemohla pirozen pijíti do

taktu, jelikož tóny chorálu se píliš protahovaly. Stála konen na jedné

noze s hlavou v ped daleko nachýlenou, pak na druhé noze, stále hlavu

více do pedu chýlíc, ale nechtlo to stále nijak dohromady. Vy jste snili
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kol velmi vážní, a vám též pi tom notn krušn bylo, ale já se musil

v nitru tak smáti, že jsem spadl se stolu a utržil si bouli, kterou mám do

dneška. Nebylo to však též správné ode mne, že jsem se smál. Toto a

všecko jiné, co jsem zažil, táhne te ped mým nitrem a to budou asi ty

staré myšlénky se svými vzpomínkami. Ach, vypravuj mi pec, zdali v ne-

dli ráno ješt zpíváte, vypravuj mi nco o malé Marii. A jak se vede

mému soudruhu, druhému olovnému vojáku? Ten ml štstí, já to zde

nemohu vvdržeti!

»Jsi darován, « odpovdl chlapec, »a proto musíš zde vydržeti, což

to nenahlížíš ?«

Nyní pišel starv pán se skíní, v níž bylo mnoho vzácných vcí.

Skínky na líidla a na balsám a karty a tyto byly tak velké a pozlacené,

dnes nelze ani spatiti takových. Pak se vytahovaly staré zásvuky. Klavír

byl oteven. Na vnitní stran víka byla namalovaná krajina, a když staec

uhodil do kláves, znly tóny slab a chraptiv, mezitím co on tiše písniku

si notoval. »Ano, to zpívávala též,« pravil kyna vlídn k podobizn, již

koupil u vetešníka na rohu. A pi tom oi jeho jasn zazáily.

>dci do války, chci do války !« zvolal olovný vojáek tak hlasit,

jak mohl, a skácel se na podlahu.

Ale kam pak se podl? Starý pán hledal, chlapec hledal, ale byl

ten tam a prv. Však já ho najdu, « pravil staec, ale nenašel ho nikdy

již, v podlaze bylo píliš mnoho trhlin a dr. Olovný vojáek propadl do

jedné trhliny a ležel nvní v oteveném hrob.

Den minul a chlapec odešel dom. Mnoho nedl pak minulo. Tu

zamrzla okna pevn a hoch musil na tabuli dlouho dýchati, než si otvor

jíním ku starému domu vydýchal. Tam bylo snhu do všech arabesek a

písmen naváto, celé schody byly na stopu vysoko pokryté, jakoby vbec
nikdo do domu nevcházel a z nho nevycházel; a také vskutku nikdo ne-

vcházel a nevycházel, nebo — starý pán byl zemel.

Veer zastavil se vz ped vraty a na nm byl v úzké své rakvi

vyvezen na venek. Ml tam bvti pochován v své rodinné hrobce. Tak jej

odvezli a nikdo nešel za jeho rakví, pomeli již díve všichni jeho pátelé.

Jen hoch náš poslal mu pi odjezdu hubiku z okna.

Nkolik dn pozdji byla v starém dom dražba. Hoch díval se

z okna, jak všecko se odnášelo, staí rytíi a staré dámy, kvtináe s dlou-

hýma ušima, staré židle a staré skín, jedno pišlo sem a druhé tam. Její

podobizna, již starý pán u vetešníka našel, putovala opt k témuž a tu již

zstala pro vždy zavšena, nebo te nikdo víc neznal tu paní a nikdo se

o starý obraz nestaral.

13*
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Na jae strhli (111111, byl to jen staiý barák, íkali lidé. Ted bylo

pímo / ulice vidti '1" pokoje s tapetami ze svinské kže, které byl}

n\ na zem v cárech, a zelené ponkj altánu visel) zdivoelé kolem

ítících se trám. Ba, tam se poádn uklízelo

[o pomohlo, pravih sousední domy.

Vystavli krásny dm s vysokými okn) a bílými, hladkými /drnu,

a naped, kde stihal starý dum, založili malou zahrádku a psí víno toilo

a pnulo se po zdích sousedních. Zahradu zavíraly železné míže s nádherným

portálem, ped nímž se lidé asto zastavovali a z ulice do vnitku se dívali.

Vrabci pilétali v tuctech a sedali mezi úponky a štbetali hlasit spolu,

jak mohli, ale ne již o starém dom, nebo na ten se nemohli ani již

rozpomenouti.

Od té doby prošla léta, tak že z hocha stal se muž, a sice poádný

muž, který svým rodim jen radost dlal. Nedávno ml svatbu a bydlil

nyní se svou mladou paní v dom se zahrádkou. Jednou stál vedle ní, když

./ovála prostou polní kvtinu, která se jí velmi zvláš líbila; zasazovala

ji svou rukou a pitlaovala ji pevn do prsti. Ach, co to bylo? Píchla

nco špiatého vynívalo z hlíny.

To byl jen si pomyslete — olovný vojáek, týž olovný vojáek,

který se ztratil u starého pána a pomalu trámovím a rumem až dol sjel

a nyní již mnoho rok v zemi odpoíval.

Mladá paní otela vojáka nejdív zelenvm listem a pak peliv svým

jemným, kapesním šátkem, který skvostn vonl, a tu bylo olovnému
vojákovi, jakoby se probudil z dlouhého, hlubokého spánku.

I" kaž mi ho! pravil mladv muž; pak se usmál a potásl hlavou

llude to asi sotva týž, ale pipomíná mi na událost, kterou jsem jako

malý hoch s olovným vojákem zažil.

«

Na to vypravoval své paní o starém dom a o starém pánovi a

o olovném vojákovi, kterého mu poslal, ponvadž byl tak strašn osa-

mlý. Vypravoval to všecko tak živé, že mladé paní nad starým pánem
i starým domem slz) do oí vstoupily.

Ano, možná, že je to týž olovný vojáek, « pravila ona, »chci jej

uschovati a všecko, co jsi mi vyprávl, dobe si zapamatovati, a hrob sta-

rého pána mi také musíš ukázati.

«

»Nevím ani, kde jest, pravil on, nikdo to neví. Všichni jeho páteli'

pomeli, nikdo se o nj nestaral a já byl tenkrát malý chlapec.

«

Jak strašné byl opuštn!* zvolala ona.

Ano, opuštn a sám! pravil olovný vojáek, »ale pekrásné jest

to, nebýti zapomenut.
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»Pekrásné ovšem, •< zvolalo nco na blízku, ale mimo olovného vo-

jáka nevdl nikdo, že to byl cár tapetv ze svinské kže. Pozlátko zašlo

úpln a vypadala jako vlhká hlína, ale své mínní o sob podržela a vy-

slovila je:

Pozlátko — to brzy zmizí,

svinská kže trvá ryzí.

Ale tomu olovný vojáek nevil.
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BYLA JEDNOU JEDXA ZENA





Byla jednou jedna žena, která by byla ráda mla dátko. Ale nevdla
naprosto, jak by je dostati mohla. I zašla k staré arodjnici a pra-

vila k ní: Ráda bych tuze mla dátko, mohla bvs mi íci, jak bych si

je mohla zaopatiti ?«

»0 ano, tu dovedeme již pomoci, « odvtila arodjka. »Zde máš
jené zrno, ale není z tch, jaká na polích sedláka rostou, nebo kterými

se kuata krmí. Zasa je do kvtináe a pak nco uvidíš.

«

1 )kuju pkn, pravila žena a dala za to arodjnici osm groš
stíbrných. Pak šla dom, zasadila jené zrnko, a brzy vvkvetla jí velká,

nádherná kvtina úpln tulipánu se podobající. Ale listy byly tak pevn
sevenv, jakobv ješt byly v poupti.

»To jest krásná kvtina, pravila žena a líbala ji na nádherné rud-
zlaté listy. Ale mezitím, co ji líbala, zaznl silný praskot a kvtina se ote-

vela. Byla to, jak vidti lze bylo, skutená kvtina, ale v jejím stedu na

zeleném stonku sedlo malinké, jemounké a roztomilé dvátko jako na

stolici. Nebvlo vtší palce a proto mu íkali Malenka*.

Nádhernou jako olakovanou slupku vlaského oechu dostala Malenka

za kolébku, modré listy rijalkové byly tu žínnkou, a ržový lístek pikry-

vadlem. Tam spala v noci. Ale za dne hrála si na stole, na který paní po-

stavila vodou naplnný a kvtinami ovnený talí. Stonkv kvt stály ve

vod, v níž ploval veliký list tulipánový, na ten si smla Malenka sednout

a jezditi s jedné strany talíe na druhou. Za vesla jí byly dva vlasy z hívy
koské. To vypadalo vskutku roztomile. Umla též zpívati, tak nžn
a pkn, že nco podobného nikdo neslyšel.

Jednoho veera, když Malenka spala ve své hezké postýlce, pihopkala
veliká ropucha oknem, v nmž jedna tabule byla rozbita. Ropucha byla

dsn ohyzdná, velká a slizká. Pihopkovala zrovna na stl, kde Malenka
ležela a pod erveným listem ržovým spala.

14
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Tohle by byla pkná ženuška pro mého synka! pravila ropucha,

uchvátila vlaskjí oech, \ nmž Malenka dímala, a odhopkovala

s ním rozbitou t;il>ulí okna <1<> zahrady.

Zde tekl velký, široký potok; ale podél

behu b\lo moálovito a babnito. Zde zstá-

vala ropucha se svým synkem, lln, ten byl

zrovna tak ohyzdný, jako jeho matka, a byl

jí k nerozeznání podoben. Krax, krax,

brekekex bylo vrše, co dovedl íci, když

spatil nžnou dívku v oechové skoepin.

Nemluv tak nahlas, pravila stará ro-

pucha, nebo se probudí. Mohla by nám na-

posled ješt utéci, nebo je lehýnká jako peí

labutí. Položíme ji ven do potoka na jeden

z širokých listu vodních lilií. Ten bude pro ni,

jelikož je tak malá a lehká, celým ostrovem.

Odtamtud nemže utéci, mezitím co my dole

\ bahn naši slavnostní jizbu, kde budete bydleti a žíti, upravíme.

Stedem potoka rostlo mnoho vodních lilií s velkými, širokými, ztrle-

nvmi lisu. Zdalo se, jakoby tyto na vod plavaly, a list, který nejdál od

behu vzdálen byl, byl práv nejvtší. Tam plula stání ropucha a po-

sadila na Malenku se skoepinou.

Ubohé dvátko probudilo se asn druhého rána a když se pe-

lilo, kde jest, zalo trpce plakati. Xebo se všech stran byl velký,

zelenv list obklopen vodou a Malence bylo nemožné, na souš se dostati.

Stará ropucha sedla

zatím dole v bahn a vyzdo-

bovala svj pokoj rákosím a

žlutým leknínem; nebo pro

mladou dceru mlo vše býti

co nejlépe upraveno. Xa to

vyplavala se svým ošklivým

synkem k listu, na nmž byla

Malenka. Chtli odnésti než-

nou její postýlku, která mla
býti do svatební komnaty po-

stavena dív, než by nevsta

sama práh její pestoupila.

Stará žába poklonila se hluboce ped ní ve vod a pravila: Zde ti

pedstavuji svého syna, který bude tvým chotm. Budete tam dole v bahn
zcela skvostn bydleti.*
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»Krax, krax, brekekex« bylo vše, co syn ze sebe s to byl vypraviti.

A hned vzali nádhernou postýlku a s ní odplavali. Malenka sedla

sama na zeleném listu a prolévala hoké slzy. Nebo nechtla bydliti

u ošklivé ropuchy, aniž míti za muže jejího ošklivého syna. Ale malé ry-

biky, které dole ve vod plavaly, dobe vidly žábu a slyšely též, co

pravila Malence. Vystrily proto všecky hlavy do výšky, nebo chtly též

vidti to dvátko. Sotva je spatily, shledaly, jak je arokrásné, a bylo

jim dsn líto, že se má dostati dol k hnusné ropuše. Ne, to se nesmlo

státi! Shromáždily se tedv dole v hlubin kolem zeleného stonku, na nmž
Malenka ležela, a podhlodaly stonek, a nyní plul list s Malenkou nahoe

potokem daleko, daleko, kam ropucha za ním nemohla.

Malenka jela nyní kolem mno-

hých mst. Drobní ptáci sedli v keích

a zpívali, jak ji shlédli. »Jaké to nžné
dvátko !« Dále a dále plul list s d-
ckem a tak cestovala Malenka do svta.

Malý, krásný, bílý motvl ob-

letoval ji ustavin, až se konen na

listu usadil; nebo Malenka líbila se mu
velice. Dívka byla te velmi šastná,

že ropucha jí nemže dohoniti, a kudy

kolem jela, všady bylo pekrásn.

Slunce lesklo se na vod, že záila

jako tekuté zlato. Tu sala Malenka

svj pás, otoila jeden konec jeho ko-

lem motýla a druhý konec pevn na

listu pivázala. Tento letl nyní ješt mnohem rychleji a Malenka s ním,

nebo stála na list.

V tom letl kolem veliký chroust. Ten dívku spozoroval, ovinul

v mžiku své drápkv kolem jejího štíhlého tílka a odletl s ní na nejbližší

strom. Zelený list plvnul po potoku dále a motýl letl s ním, nebo byl

k listu pivázán a odlouiti se od nho nedovedl. O, jak se zalekla ubohá

Malenka, kdvž chroust s ní na strom vyletl! Nejvíc trápilo dvátko
pomyšlení na krásného, bílého motýla, jejž byla k lupenu pivázala! Nevy-

prostí-li se njak, musí hlady zahynouti. Ale to vše chroustovi bylo jedno.

Sedl si s ní na nejvtší zelený list, pohostil ji kvtným medem a pravil jí,

že jest arokrásná, teba nebyla v niem jako chroust. Pozdji pišli k ní

všichni chrousti na strom tom bydlící návštvou. Prohlédli si Malenku se

všech stran, ale sleinky chroustí kroutily tykadly a jedna pravila: »Májen

dv nohy, a to vypadá pec trochu chud !« — »Nemá tykadel, « podotkla

druhá! — »0, jak je štíhlá kolem pasu!« vysmívala se tetí. — »Fi, vždy

H*
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vypadá skóru jako lovk! volal) všeck) jedna pes druhou. A pece byla

Malenka tak roztomilá.

|.. shledával rovnž chroust, který" ji unesl. Ale když ji všichni

jednohlasní' za ošklivou prohlásili, uvil to naposled sám a nechtl jí již.

Mohla jit Malenka, kam chtla. Na to slétli S ní chrousti se stromu a po-

sadili ji na jednu chudobku. Tu prolévala Malinka nad tím hoké slzy,

je tak ošklivá, že ji ani chrousti nechtí snésti mezi šelmu. A pece byla

nad všecko pomyšleni krásná, tak jemná a nžná, jako nejkrásnjší list ržový.

Celé léto žila ubohá Malenka docela sama ve velikém lese. Upletla

travin postýlku a zavsila ji pod široký jeteiový list, aby chránna

byla ped deštm. Med / kvtin 1>\1 jí pokrmem a jitní rosa nápojem,

'lak minuly léto a jese; ale pak pišla zima, ta dlouhá studen;! zima.

Všichni ptáci, kteí jí tak krásn zpívali, odletli, stromy ztratily listí, kvé-

tinv povadly, velký jetelový list, pod kterým bydlila, se scvrkl, a zbyl jen

žlutý zaschlý stonek z nho. Malence byla hrozná zima. Mla šaty sedrané

a sama byla tak moc nžná a malá; ubožaka, byla by musila zmiznouti.

Zalo snžiti a každá vloka, jež na ni padla, byla pro ni zrovna tak velkou

spoustou, jakby na ni hodil celou lopatu snhu Neb my jsme velcí, ale

ona byla zrovna tak dlouhá jako palec. Tu zahalila se do svadlého listu,

ale ten ji nezahál, tak že zimou se tásla. Tsn pi kraji lesa, kam Ma-

lenka došla, bylo velké pole žitné'. Obilí bylo dávno v stodole, pouze

holé suché strništ trelo ze zmrzli- zem kolem. Malence pipadalo jako

velký les, který musila proputovati, a zimou se jen tásla. Tak došla ke

dveím polní myšky, jejíž byt se skrýval pod strništm v malé díe. Zde

žila myš zcela útuln a teple, mlaf jizbu plnou obilí a pknou kuchy
a špižírnu. Ubohá Malenka postavila se jako žebrácká pede dvée a prosila

o zrníko jemeni', nebo po dva dni již nemla sousta v ústech.

Ubožáku! pravila polní myš, byla to dobrá stará myš polní,

pojd do mé teplé jizby a pojez se mnou'

ježto se jí Malenka zalíbila, pravila: Mžeš pro mne zde zstati

pes zimu. Ale hled, abys udržela jizbu hezky \ istot, a pak musíš mi

pohádky vyprávtij to jest mou nejvtší radostí!

Malenka uinila, co si dobrá polní myš pála, a tak se tam u ní

mla výborn.

Nyní brz\ pijde k nám návštva! pravila polní myš. Mj soused

jednou týdn mne navštvuje, len jest ješt zámožnjší niž já, má velké

síni- a nosí nádherný, erný sametový kožich. Kdyby ten si té chtl vzíti,

bvla bys dobe zaopatena. Ale on jest slepý a musila bys mu vyprávti

nejhezí povídky, jež umíš.

Ale z toho si Malenka nieho nedlala. Nechtla souseda, nebo byl

to krtek. Skuten se dostavil ve svém erném, sametovém kožiše, aby
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myš navštívil. »]est velmi bohatý a uenv, pravila polní myš, a také má být

aspo dvacetkrát vtší než já.- A vskutku by] velmi uený, ale slunce

a krásné kvtiny docela nemiloval. Jen zle o nich mluvil, nebo jich nikdy

nevidl. Ted mla .Malenka zpívat a též zpívala » Chrouste le! < a též

Mnich si vysel na louku . Mla tak krásny hlas, že se do ní krtek hned

zamiloval, ale neprozradil se ani slvkem, nebo byl velice opatrný muž.

Ped nedávném vyhrabal si ped svým domem až k bytu polní myši

dlouhou chodbu, a nyní dovolil své pítelkyni i Malence, aby se tam dle

libosti procházeti mohly. Jen podotkl, aby se mrtvého ptáka ležícího v pro-

stedku chodby neulekly. Je to celý pták s peím i zobákem, který teprv

nedávno, na poátku zimy pošel a práv tam, kde on svou chodbu založil,

pochován leží.

Krtek vzal na

to kus shnilého deva
— nebo to svítí po

tm jako ohe —
šel naped a svítil

obma do dlouhé',

temné chodbv. Když

pišli k místu, kde

mrtvý pták ležel, pi-

tlail krtek svj ši-

rokv rvpákke stropu

a whodil trochu ze-

m, že vznikla velká

díra, kterou svtlo

prokmitalo. V pli

cesty ležela mrtvá

vlaštovka. Hezounká

kídla byla pevn k bokm stlaena, nožky a hlava stažena pod peí.

Ubohý pták jist tu zmrzl. Malenka mla s ním opravdový soucit. Milovala

všecky malé ptákv, nebo jí po celé léto tak krásn zpívávali a cvreli.

Ale krtek odkopl jej svými krátkými nohami a pravil: >Nyní nehvízdá již!

Je to bídný osud, naroditi se takovým ptáetem! Bohudíky, že žádné

z mých dtí nemže býti ptákem! Mimo své imara nemá nieho a musí

v zim bídn zahynouti.

»Ovšem, to mžete jako rozumný muž dobe íci, < pravila polní

myš. »Co má jen takovv pták za všecko svoje »imara , když pijde zima?

Musí trpti hlad a pojit mrazem. Ale je prý to panské!«

Malenka neíkala nieho. Ale když ti dva druzi od ptáka se odvrátili,

sklonila se hluboce, odhrnula pírka pes hlavu mu ležící stranou a políbila
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oi. Snad to lni práv ten, který mi v lét lak krásn
ti, pomyslila si. »Co mi radostí nadlal ten milý, krásný ptáek!«

Nyní ucpal opt krtek díru na strop a vyprovázel dámy domu.

Ale v noci nemohla Malenka usnouti. I povstala se svého lože a upletla

sena velký, krásny koberec. Ten snesla do chodby, podložila j<
j
pod

mrtvého ptáka a nastlala hojn ješt kolem bílé bavlny, již našla v bytu

myši, aby ležel hodn teple v studem' zemi.

Sbohem, ty milý, krásný ptáku! pravila. Bud s bohem a pijmi

díky mé za nádherný svj letní zpv, kdy stromy kol zelené byly a milé

slunce tak teple na nás svítilo' Na to položila hlavu svou na prsa ptáka,

vyskoila vsak hbit, polekána, nebo zdálo se jí, jakoby nco v nich za-

klepalo. To bylo srdce ptáete. Nebvl mrtvý, 1>\1 jen zimou ztuhlý a te,

když se zahál, vrátil se mu optn život.

Xa podzim odlétají všecky vlaštovky do teplých zemí. ( )pozdí-li se

v -ak nkterá, tu zmrzne tak, že jako mrtvá na zem spadne a tam ležeti

zstane, kam práv padla a pak jest studeným snlu-m zasypána.

Malenka tásla se na celém tle, tak byla polekána, nebo pták byl

vi ní, která byla sotva palec dlouhá, ohromn velikv. Ale pak si opt
dodala odvahy, nastrkala bavlnu ješt tsnji kolem ptáka, došla pro Lístek

máty, který jí samé byl pokrývkou, a položila jej na hlaviku vlaštovky.

Y nejbližší noci piplížila se opt k ptáku a hle, tento byl již ožil,

ale byl tak mdlý, že jen na okamžik mohl oka otevíti a na Malenku se

podívati, která, ponvadž svtla nemla, stála vedle nho s kusem shnilého

dívka v ruce.

» Vroucí díky, ty útlé milé dít !•< pravila chorá vlaštovka k Malence.

•Výten jsem se zahála. Nabudu opt brzy sil a budu moci na novo venku

v teplých paprscích sluneních se prohánti.

«

»Ach!< odpovdla Malenka, »jest ješt venku krutá zima, snží

a mrzne! Zsta jen v teplé své postýlce, já t budu dále ošetovati.

Na to pinesla vlaštovce vodu v kvtinovém listu. Tato se osvžila

a vyprávla pak, že si o hlohovy ke jedno kídlo porouchala a proto tak

rychle jako druhé vlaštovky letti nemohla, když tyto daleko již do

teplejších konin odlétly. Konen padla na zem. Na další však se pipa-

matovati více nedovedla a také nevdla, jak se až sem dostala.

1 'o celou zimu zstala vlaštovka dole pod zemí a Malenka o ni co

nejlép' peovala a srden si ji zamilovala. Ani krtek ani myš nieho o tom

nezvdli; nemli oba ubohou vlaštovku rádi.

Sotva pišlo jaro a slunce zemi zahívalo, rozlouila se vlaštovka

s Malenkou. Otevela jí díru, kterou krtek nahoe v strop b\l udlal.

Slunce svítilo sem pívtiv a vlaštovka se ptala Malenky, nemá-li chuti

odjíti s ní. Mohla by si na její záda sednouti a pak by letl} daleko do
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zeleného lesa. Ale .Malenka vdla, že by to starou polní myš zarmoutilo,

kdyby takto ji opustila.

»Ne, nemohu, pravila Malenka.

»S bohem tedy, s bohem, dobré, milé dvátko! zacvrela vlaštovka

a vzlétla vzhru do záe slunení. Malenka se dívala za ní a slzy jí vstoupily

do oí; nebo zamilovala si velice ubohou vlaštovku.

Pták hlasn zacvrlikal a odletl do zeleného lesa. Malenka byla velice

zarmoucena. Nesmla nikdy si vyjíti na teplé slunce. Zito, které bylo na

poli nad bytem polní myši zaseto, vyrostlo nyní vysoko a bvlo pro malé,

ubohé dvátko, které sotva palec velké bylo, velikým, hustým lesem.

»Pes léto mžeš šíti na své výbav, « pravila polní myš Malence,

nebo tu již jejich soused, nudný krtek, o ruku dvátka požádal. »Dostaneš

vlnné i plátné vci, dám ti všeho hojnost, když máš se státi paní krtkovou.

«

A tak musila Malenka na kolovrate písti a polní myš ustanovila

tyi pavouky, kteí ve dne, v noci musili písti a tkáti. Každého veera

pišel krtek na návštvu a mluvil stále jen o tom, jakmile léto mine

a slunce tolik páliti nebude -- nebo te wpaluje zem skoro na kámen -

že se s Malenkou ožení. Ale Malenka nijak se tomu netšila, nemla
docela ráda nudného krtka. Každého jitra, kdvž slunce vycházelo, a kaž-

dého veera, kdvž zapadalo, vvplížila se dvemi ven, a když vítr žitné klasy

rozeil a ona mohla modré nebe vidti, myslila, jak je tu venku krásn

kolem, a vroucn si pála, shledati se opt s milou vlaštovkou. Ale ta se
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Byla jist hodn daleko a lítala krásným zeleným lesem.

Kd n nadešla jese, byla Malenina výbava hotova.

Za tyi nedle bude svatba! pravila polní myš. Ale Malenka zaala

plakati a pravila, že nudného krtka docela nechce.

L:'u\ fáry, pravila polní myš, nebud jen vzdorovitá, nebo jinak

bych t musila svými bílými zuby pokousati. Dostaneš výborného muže.

rakový erný sametový kožich nemá ani král sám. [eho sklep i jeho ku-

chyn jsou docela dobe opateny. Máš všeckj dvody, dkovati Mohu,

t krtek chce za ženu.

Nyní již mla býti svatba. Krtek s< již dostavil, aby si Malenku

odvedl. Mla od této chvíle bydleti s ním hluboko dole pod zemí a nebyla 1>\ se

dostala nikdy na teplé slunce, protože krtek jeho nemiloval. Ubohé dít bylo

celí'- ztrápené. Melose nyní rozlouiti se sluncem, které u polní myši aspo
pede dvemi vídati mohlo

Bud s bohem, Iv záné slunce! pravilo dvátko a vztáhlo ruc<

do výše. Odešlo si kousek dál ped byl polní myši \
nebo te již bylo po

žních a jen suché strništ stálo na poli. Sbohem, s bohem 1 volalo opt

a ^vinulo své ruk\ kol malé ervené kvtiny. Pozdravuj milou vlaŠtoviku,

uvidiš-li ji nkdy!

Cvrk, cvrk, zaznlo to v tom/ mžiku nad hlavou dvátka; po-

hledla vzhru, byla to vlaštovka, která práv kolem letla.

Sotva" uzela Malenku, tšila se tomu velice. A dvátko vyprávlo

vlaštovce, jak nerado si bére ošklivého krtka za chot a jak má potom

bydleti hluboko dole pod zemí, kam ani paprsek slunení nepronikne. A pi

tom se nemohla slzí zdržeti.

Nyní bude opt brzy zima, pravila vlaštovka. A tu odcestuji

opt do teplých kraj. Chceš jíti se mnou: Muže- sedti na mých zádech.

|en ->e pevn uvaž svým pasem. Pak uletíme ošklivému krtkovi i jeho

chmurnému domovu daleko, daleko pes hory do teplých zemí, kde vní
shmee svítí a neustále krásné kvtiny kvetou. Polet jen se mnou, ty sladká,

milá Malinko, která jsi mi život zachránila, když jsem umrzlá na tuhé

zemi ležela.

Ano, pjdu s tebou, pravila Malenka. Hned sedla si vlaštovce

na /áda, opela své nožky na její roztažen;! kídla, uvázala pás svj na jedno

z nejsilnjších per, a již. se zvedla vlaštovka vysoko do vzduchu a letla

5 1< -a a vody a vysoko nad velkými horami, na nichž vný sníh leží.

Malenk m kehla ve studeném vzduchu, ale ukryla si- pod teplým

peím ptáka a jen hlaviku vystrkovala, aby mohla pozorovati všecku okolní

nádheru . . .
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Konen pišly do teplých krajin. Tam svítilo slunce mnohem jasnji

než zde, nebe se zdálo býti dvakráte tak vysoké a u píkop a na keích

rostly nejkrásnjší modré a zelené hrozny. V lesích visely citrony a kdoule,

všady vonlo to myrtou a mátou a po silnicích bhaly nejhezí dti honíce

se za velkými, pestrými motýli. Ale vlaštovka letla ustavin dál a dál

a krajina byla poád krásnjší. Pod nádhernými zelenými stromy na behu
modrého jezera stál starý zámek z bílého oslujícího mramoru. Réva vinula

se po vysokých sloupech a nahoe pod nimi visela nesetná hnízda vla-

štoví. V jednom z nich bydlela vlaštovka, která nesla Malenku.

» Zde je mj dm!« pravila vlaštovka. » Vyvol si ty jednu z krásných

kvtin, které dole rostou. Posadím t do ní a budeš se míti tak dobe,

jak si to jen páti dovedeš.

«

»0, jak je to nádherné !« zvolalo dvátko a zatleskalo v ruky.

Tu ležel velký, bílý sloup mramorový; skácel se a na ti kusy se

rozbil, a mezi tmi rostlo množství divukrásných velkých bílých kvt.
K tm letla vlaštovka s Malenkou a položila ji na jeden z širokých list.

Ale kdo popíše Malenin úžas, v kalichu kvtiny sedl mužíek a ten byl

tak bílý a prhledný, jako by ze skla byl. Na hlav ml útlou zlatou korunu

a podivn se lesknoucí kídla ml na zádech. Nebyl vtší Malenky. V ka-

ždém kvtu bydlil takový mužíek aneb ženuška, ale mužíek v oné bílé

kvtin byl králem všech.

15
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< Bože, jak jest krásný! zašeptala Malenka vlaštovce. Malý

prim- t. lekl vlaštovky. Nebo v pomru k nmu, jenž byl tak malý

a útlý, vypadala vlaštovka jako obrovsky" pták. Ale když spatil Malenku,

tu >e velmi potšil. Bylal nejhezí z dívek, které kdy vidl. Proto sal

u koninu s hlavy, nasadil ji dvátku a ptal se
jí, jak se jmenuje

a chtla-li by jeho chotí se státi. Bude i>ak královnou všech kvtin.

I >všem, to lni vru jiný muž než synek ropuchy neb krtek s erným
sametovým kožichem! Malenka proto dala krásnému princi slovo, a na to

vystoupli ze všech kvt bu pán, bu dáma Byli tak útlí a nžní, že byla

radost na n se podívati. Každý pinesl Malence dar, ale nejlepší ze všech

byl pece pár krásných kídel velké bílé mouchy. Kídla byla Malence na

záda pipevnna a ona mohla se nyní vznášeti od kvtiny ku kvt

Zavládla te všad} veliká radost, a vlaštovka sedla nahoe v svém hnízd

a zpívala jim, jak dovedla, akoliv byla v nitru velmi zarmoucena, nebol

mla Malenku velmi ráda a nejradji by se byla s ní vbec nikdy neroz-

louila . . .

»Nemáš být ode dneska zvána Malenkou!- pravil andl kvtin

k dívce, je to ošklivé jméno a tys tak sliná! Budeme ti íkati Mája.

S bohem! s bohem' zaštbetala vlaštovka a odletla opt z teplých

kraj daleko do vlasti naší na sever. Zde mla malé hnízdo nad oknem,

kde bydlí muž, jenž umí pohádky vypravovat. Tomu štbetala nyní, a odtud

víme celou tu povídku.
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ZDA JSJ V11H.L KDY PRAVOU
STAROMÓDNÍ >KIN . . .





Zda jsi vidl kdy pravou staromódní skí, celou ernou stáím, s e-
zaným listím, plnou arabesek? A vidíš, taková stála v svtnici! Byl

to zddny kus po prabáb pokrytý umlou ezbou od hora až dol
s ržemi a tulipány a prazvláštními cirátv, z nichž malé jelení hlaviky

s rozsochatými parohy vynívaly. Ale v stedu na skíni byl vyezán celý

muž, který velmi komickv vypadal, a ten se vskutku smál, i lépe eeno,
on se šklebil, nebo nemohlo se to smíchem nazývati. K tomu ml kozlí

nohy, malé rohy na ele a dlouhý vous. Domácí dti nazývaly jej vždy

kozonohým nad- neb podjenerálem, váleným náelníkem a seržantem,

nebo tento titul lze vždv jen tžce vysloviti a málo lidí se na zmže,

a vyezati takového, k tomu bylo zapotebí mnoho nákladu práce a umní.

Ale zde bylo dílo mistrovské dokonalé a zde stálo. Ustavin díval se muž

na stl pod zrcadlem, nebo tam stála útlá, malá pastýka z porcelánu.

Mla pozlacené stevíky a nad jejími suknmi byla pitknuta pvabná rže.

Mimo to mla zlatý klobouk a pastýskou hl a byla vskutku velmi roz-

košná. Vedle ní stál malý, jak uhlí erný kominíek, rovnž porcelánový.

Byl rovnž tak hezký a istý jako každý jiný, a že práv kominíka ped-

stavoval, tím byl vinen pouze továrník porculánu. Ten mohl z nho docela

i prince udlati, bylo by to stejné bývalo. Stál tu docela pvabn se svým

žebíkem a s opravdovou díví tváí jak mléko a krev, což bylo vlastn
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chybou, n< iernnjši mohl pece dopadnouti. Stál tsn vedle

tak již vedle sebe stáli, zasnoubili se .1 shledali, že se

. sob hodili. Byli oba stejn mladí, oba ze stejného porcu-

lánu, - jn kehcí.

ile nich stála docela jiná figura, ovšem tikrát tak velká jako náš

párek. Pedstavovala starého kývajícího íana Byl rovnž z porculánu

a tvrdil est ddekem mak- pastýky, ího/, ovšem dokázati nemohl

["vrdil ti má nad ní tajnou moc a proto že kozonohému nad- a pod-

rálu a válenému náelníku-seržantovi v souhlas hlavou kynul, kdyá

o malou pastýku ucházel.

»To dostaneš pravého muže, pravil starý ían. Myslím skoro,

si z mahagoniového deva, a myslím, že t muže udlati paní nad-

Ijenerálovou, válenou náelnicí a seržantkou. Má celou skí stíbrných

píbor, ani o tom nemluv, co jest zaveno v tajných zásuvkách.

Ale já nechci do tmavé skín, zavzdvchla malá pastýka, slyšela

- m. že tam již má jedenáct porculánových dámiek.

lak mžeš býti dvanáctou; když to dnes v noci v staré skíni

zapraskne, bude svatba, jako jest pravda, že jsem ían, pravil starý

ían. A pi tom zakvval hlavou a usnul.

Ale pastýka zaplakala a dívala se na svého miláka, porculánového

kominíka plna smutku. Ach, prosím t z celého srdce, prosila, odejdme

spolu do širého svta, nebo zde nemžeme žíti'

Chci vše uiniti, co chceš tv, pravil malý kominík. A také hned se

dáme na cestu. Jsem pln pesvden, že té svým emeslem dovedu obživiti.

len kdvbvchom bvli již se stolu dole! zavzdvchla ona, »nebudu

pokojnou, pokud se v dalekém svt neoetneme.«

Ale on ji tšil, jak to jen dovedl a ukazoval jí, jak má své nožky

klásti na vvezávané hrany skín a na pozlaceni' listoví kol nohy stolku

se vinoucí. A vzal i svj žebíek k pomoci a tak se dostali na podlahu.

Ale když odtud ku staré skíni vzhledli, zvláštní pohled jim kynul. Všichni

ti vyezávaní jeleni vystrili daleko hlavy do pedu, zvedli parohy a kroutili

krky. Kozonohý nad- podjenerál a válený náelník seržant vyskoil hnviv
do výšky a kikl na starého íana: Oni prchají! oni prchají! Hrza
schválila oba uprchlíky a rychle skoili do zásuvky pod oknem. Zde ležely

ti neb tyi hry karet, vesms neúplné, a malé divadlo loutkové, které, jak

jen to šlo, zde bylo sestaveno. Tráv se tam hrálo a všecky ty dámy

z .karet, tvercové, srdcové, lopatkové a kížkové dámy sedly v první ad
a ovíval v se svými tulipány. Za nimi stáli kluci a ukazovali, že mají hlavu

dole jako nahoe, jak to již u karet vždy bývá. Kus jednal o dvou milu-

jících, kteí se nikdy za sebe nedostali, a pi tom plakala mladá pastýka

hoce, nebo byla to zcela její vlastní historie
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»To nevvdržím, musím ze zásuvky vcn!< zvolala. Ale sotva že opt
na zemi stáli a k stolu vzhlédli, vzbudil se starý ían a zaal hýbati celým

hoejším tlem, nebo nohy jeho byly z jediného kusu.

»0 bda, starý ían pichází' vykikla malá pastýka a klesla

zoufale na svá porculánová kolínka.

Mám myšlénku,* pravil kominík, poj, vlezem do hrnce tam v kout,

který naplnn je potpourim, tam budeme ležeti na ržích a levanduli a m-
žeme starému íanovi, jakmile se k nám piblíží, prach do oí nasypati.

«

To nepomže,- odpovdla. .Mimo to vím, že starý ían a onen

hrnec bvli již spolu jednou zasnoubeni, a stará láska nerezaví, povídá staré

písloví. Ne, nezbude nám jiného, než se vydati do širého svta.

A máš vskutku odvahu pustiti se tam semnou?* ptal se kominík.

Mám, odpovdla ona urit.

Kominík se na ni zamyšlen podíval a pravil pak: >.Má cesta jde

komínem. Máš vskutku odvahu prolézti se mnou pecí a pak troubou ? Pak

se dostaneme do komína a tam je to již pro mne malikostí. Yvstoupíme

pak tak vysoko, že nás nikdo nedostihne, a docela nahoe dostaneme se

derou ven do širého svta.

Pak ji dovedl ke kamnm.

»Je to tam ovšem velice erné, « pravila, ale vstoupila s ním pece

do pece, prošla i troubou, kde ji úplná tma obklopovala.

»Ted jsme již v komín,- pravil on, a hle, nad námi tpytí se

arokrásná hvzda. « A skuten svítila nad nimi hvzda, jakoby jim cestu

chtla ukazovati komínem. A lezli a lezli strmou stezkou vždy výše a výše.

On jí pomáhal, nadzvedal ji a strkal ji, držel ji a ukazoval jí ta nejlepší

místa, kam klásti mla své porculánové nožky A tak se pomalu dostali

až na okraj komína nahoru. Zde se posadili, nebo oba byli hrozn unaveni,

emu však nebylo lze se diviti Nvní mli širé nebe se všemi hvzdami

nad sebou a pod ním strmly stechy mstské do vzduchu. .Mohli se daleko

kolem rozhlédnouti, ba až daleko v celý boží svt. Ale tak si malá pastýka

širý svt nepedstavovala, opela si hlaviku na svého kominíka a plakala

tak hoce, až pozlátko na jejím pasu zaalo se smývati.

»Ó, toho jest pespíliš, to vydržeti nemohu!, pravila. Svt je píliš

veliký! O, kéž bych byla opt na malém stolku pod zrcadlem! Nebudu

pokojná a šastna víc, pokud se tam opt nedostanu! Te jsem šla za

tebou do širého svta a te musíš opt dol za mnou dom, máš-li mne

skuten rád.« Kominík jí všelicos rozkládal. Pipomenul jí starého íana
a kozonohého nad- podjenerála, váleného náelníka seržanta, ale ona stkala

až bda a líbala svého milého kominíka tak vele a nžn, že konen
povolil, akoliv to bylo velmi pošetilé.
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A tak slezli opt s velkými potížemi komínem dolu a vlezli troubou

do kamen, co nebylo nijak píjemné. Ted stáli v temných kachlových

kamnech. Tu poslouchali za dvikami, aby zvdli, CO se v jizb dje. Bylo

tam docela ticho, vyhlédli ven, a hrzo! Tu ležel starý ían v stedu

pokoje na podlaze. Když je chtl totiž pronásledovati, spadl se stolu a ležel

tu ted na ti kus\ rozražen. Celá záda uloupla se mu jako jediný kus.

hlava se zakutálela do kouta, ale kozonohý nad- podjenerál, válený náelník

seržant stál s tváí zamyšlenou na míst, kde vždy stával, a uvažoval.

»To je hrozné, pravila malá pastýka, starý ddeek je rozbit na

ti kusv a mv jsme tím vinni. Toho nepežiji!- Pi tom lomila malými

rukami.

»Však se dá opt slepit, pravil kominík. Ba že dá. Nebu jen

tak hned rozilena. Když se vzadu slepí a dá se mu poádný nýtek do zad,

bude zase jako nový a muže nám ješt dost asto vyhubovati.
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»Mvslíš to opravdu? ptala se. A pak vylezli opt na stul a po-

stavili se opt na svá dívjší místa.

»Nu, tak bvchom zde opt byli!- pravil kominík vvsmvan. »Tu

námahu jsme si mohli uspoiti.

«

»Jen kdvbv ddeek byl opt snýtovaný !« pravila pastvka. To
bude asi drahé!

A bvl vskutku snýtován. Lidé, kterým patil, dali jej slepit. Vrazili

mu pevný nýt do šíje a byl opt jako nový, jenže nemohl již hlavou kývati.

Ráil jste se státi pyšným od té doby, co jste se rozbil ?« ptal se

kozonohv nad- podjenerál, válený náelník seržant. »To se mi práv nezdá

býti dvodem k njakému sebe peceování. Což, dostanu pastýku, nebo

ji nedostanu?* Kominík i pastýka úpnliv se zadívali na íana. Mli
velký strach, abv nepikývl, ale on toho neuml již a také nechtl cizímu

lovku vykládati, že má ustavin nýt v zádech. Proto zstal porculánový

párek pohromad, žehnal ddekovu nýtu a miloval se tak dlouho, až oba

se jednoho krásného jitra též na kusy rozbili.





NA CELÉM SVTE NEUM) NIKDO
TOLIK POHÁDEK. . .





Na celém svt neumí nikdo tolik pohádek jako Uspava! - - Ó, ten

umí pekrásn vypravovat!

Takhle podveer, když dti ješt kolem stolu sedí na svých židlích,

pichází Uspava; zcela tiše vystupuje po schodech nahoru, pak chodj

v punochách. Tichounce oteve dvée a chrst! již stikl dtem sladkého mléka

do oí, ale tolik a tak jemného ale pi tom vždycky dost, že nevydrží míti,

oi otevené a jeho proto spatiti nemohou. Pak se vplíží za n, tiše jim

nadýchá do týlu, a tu poínají dtem hlaviky tíhou klesati. Ó, ano, tak

zrovna to dlá, a dti to docela nebolí, nebo Uspava to s nimi jen dobe
smýšlí. Žádá jen, aby byly tiché a klidné a to jsou teprve, kdvž se uloží

do postýlek. Nebo je teba, aby tiché byly, aby mohl jim povídkv vy-

pravovat.

Jakmile dti usnou, usedne si Uspava u jejich postelí; jest velmi

pkn obleen. Má kabát z hedbávné látky, jehož barvu lze však velmi

tžko rozeznati, nebo dle toho, jak se postaví, míhá se do ervena, zelenavá

i modravá. Pod každou paží má deštník. Na jednom z nich plane množství
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h obrazil a ten otvírá nad hodnými a zpsobnými dtmi, a pak

i noci zdají nejkrásnjší pohádky. Na druhém deštníku však

nieho, a ten rozpíná nad nezpsobnými dtmi, které pak tak

snou, probouzejí s tžkou hlavou a jimž se k ránu nieho

Uslyšíme nyní, jak Uspava po celý týden každého veera docházel

k malému hochovi, který se Hjalmar jmenoval, a co mu vypravoval.

Je to celkem sedm povídek, nebo týden má sedm dn.
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»A nyní dej dobrý pozor !« pravil Uspava jednou veer, když byl

Hjalmara do postele uložil. Te ti to poádn vymaluji! A rázem byly

všecky kvtiny v hrncích velkými stromy, které dlouhé vtve až k stropu

a podél zdí roztahovaly, tak že celý pokoj jako nádherná besídka vypadal.

Vtve bvlv plnv vonících kvtin a každá kvtina byla krásnjší než rže, a

kdvbvstc je jísti chtli, tu chutnaly by lépe ješt než zavaenina. Ovoce

lesklo se rvzím zlatem a kolá bvlo zde, kypících hrozinkami — to vám

bvlo perozkošné. Ale v tom zaznlo strašné kvílení a sténání ze zásuvky,

v níž Hjalmarovy školní knihy ležely.

Co pak to je?« pravil Uspava a odešel ke stolu a vytáhl zásuvku.

Byla to tabulka, v které to sténalo a úplo, nebo do poetního píkladu,

na ni napsaného, dostala se falešná íslice, tak že v tom žádné souvislosti

nebvlo. A pak to bvl sešit Hjalmarúv, v kterém to rovnž naíkalo, až

bda. Xa každém listu stálo totiž po délce od hry až dolu veliké písmeno

a vedle každého z nich malé. To byl pedpis pana uitele; ale vedle toho
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mkolik jiných písmen a tato se domýšlela, že vypadají zrovna

tak, jako ona pedepsaná rato psal Hjalmar, ale skoro se zdálo, jako kdyby

íry, na nichž státi mla, dol vypadnouti chtla

Hlete, takto se máte držeti! pravila pedloha, tak trochu na

stranu smlým rozmachem!

O, tuze ráda bychom to udlala tak, pravila písmena Hjalmarova,

ale nesvedeme toho, jsme píliš slabá.

Pak vám dám prášku pro dti! pravil Uspava.

Ne, no,- zvolala zdšen a stála /cela zpímené, že to byla radost

podívati se na n.
lak nebudu vyprávti žádné povídky,* pravil Uspava. Musím

písmena nacviiti. Jedna dv! ledna dv!« A tak nacviil písmena, že stála

rovn a krásn, jako na pedpise.

AU' když Uspava orli šel a Hjalmar se druhého dni' na písmena

svého sešitu díval, tu byla zrovna tak zbdován;! jako díve.
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UTERY.

Sotva Hjalmar do své postýlky ulehl, dotkl se Uspava svým

prstem kouzelnickým veškerého nábytku v pokoji. Hned zaal nábvtek

hovoiti a všecky kusy mluvily o sob vyjímajíc plivátko, které stálo

nmé v kout a jen nad tím se zlobilo, že druzí tak ješitní byli a jen

k sob stále mluvili a jeho, které tak skromn v rohu stálo a se oplivávati

nechalo, docela si nevšímali.

Nad skíní visel velký obraz v širokém, zlatém rámci, krajinu ped-

stavující. Na tomto bylo vidti veliké, staré stromy, kvtiny v tráv a

širokou eku, která kolem lesa kol mnohých zámk plynula a konen
ústila do moe. Nyní dotknul se Uspava obrazu svou kouzelnickou holí,

a hned zaali ptáci zpívati, stromy hýbaly vtvemi, oblaka rychle táhla a

bylo lze vidti jejich stín táhnoucí nad krajinou.

Pak pozvedl Uspava malého Hj almara k rámci obrazu a tu stril

Iljalmar své nohy zrovna do obrazu do vysoké trávy, kde se postavil.

Slunce svítilo na vtvemi strom jasn až dol. Hjalmar bžel k vod a

11
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U do malého lunku, který tam ležel. Byl erven a bfle omalován,

plachty se leskly jako stíbro a šesl labutí se zlatými korunkami kolem

krk a se záii modrou hvzdou na hlav táhlo lun podél zelených lesu,

kile stromy o loupežnicích a arodjnicích a kvtiny o luzných malých elfech

vypravovaly a o všem, co jim motýli byli kdy s\.'íili. Nádherné ryby se

šupinami jako zlato a stíbro pluly za lodí. Chvílemi udlaly skok, až to ve

vod zaplesklo, a erveni a modí, velcí a malí ptáci letli ve dvou dlouhých

adách za nimi. Mušky tanily a chrousti bzueli na Hjalmara, že by jej rádi

provázeli a že by mu každý pohádku vypravoval.

To byla nádherná plavba! Brzy byly lesy docela husté a tmavé,

brzy se podobaly nejkrásnjším zahradám plným slunení záe a wsokvch
stromu, a brz\ rozprostíraly se ped nimi veliké zámky ze skla a z mramoru.

Xa pavlánech stály princezny; to byla samá mladá dvátka, jež Hjalmar

velmi dobe znal. Hrával si s nimi již díve. Každá z nich natahovala ruku
a podávala mu nejnžnjší cukrové prasátko, které kdy vbec na prodej

bylo; Hjalmar zachytil, jeda v lunu kolem, jednu stranu cukrového prasátka

a jelikož princezna druhou stranu pevn držela, dostal každý z nich po kuse,

ona menší a Hjalmar vtši. Ped každým zámkem stáli malí princové na stráži.

Mávali v pozdrav zlatými šavlemi a rozhazovali kol hrozinkv a olovné vojáky.

A to byli skutení, opravdoví princové.

Brzy jel Hjalmar lesy, brzy velikými salv anebo stedem msta
Projíždl tž vskutku lesem, kde jeho chva bydlela, která jej hlídala, když

byl ješt dckem, a která jej mla vždy ráda. Tato kynula mu a kývala

a zpívala krásny verš, který sama zbásnila a Iljalmarovi poslala:

Na tebe myslím tak mnohý as,

mj sladký Hjalmare milý,

tvá ústa bych zlíbala, zlatý tvj vlas,

jenž pes purpur líek se chýlí.

Tvé první slovo slyším posavad,

na »s bohem bucf!« dávám ti ruku,

Hun tebe ochrauj napoád,

bys oc se v jeho andlském pluku!

A všichni ptáci zpívali spolu, kvtiny tanily na svých stoncích a stan''

stromy k tomu pikyvovaly, zrovna jako bv Uspava též jim pohádky

vypravoval.
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STEDA.

Ne, jak venku huel a splýval déš! Hj almar slyšel jej i doma a

když Uspava okno otevel, sahala voda až k ímse. Bylo to velké jezero

a nádherný lun stanul zrovna ped domem.

»Chceš jeti s sebou, milý Hjalmare?« ptal se Uspava, »mžeš dnes

v noci cizí zem procestovati a ráno se octneš opt doma.«

Tu stál Hj almar skokem v nejkrásnjším svém svátením obleku

v nádherném lunu. Neas pestal, lun projíždl ulicemi a kolem kostela:

tu leželo širé moe ped nimi.

Jeli nyní tak dlouho, až již žádné zem nevidli. Tu spatili hejno

áp, kteí též picházeli z domova a do teplých zemí táhli. Cáp jeden

letl vždy za druhým. Letli již hodn, hodn daleko, a jeden z nich byl

tak unaven, že kídla již jej unésti nemohla.

Ten byl poslední v šiku a zstal brzy o hodný kus vzadu. Konen
klesal s kídly rozpjatými vždy níž a hloub, ješt jednou pokusil se, aby
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etl, ale nebylo to nic platné. Již dotýkal se nohama lanoví lodi, smekl

se po plachtách dol a již stál na palub.

Veslasky hoch chytil jej a zavel do kurníka mezi slepice, kachny

a kuata. 1'bohý áp Stál celý zoulalý mezi nimi.

Hlete, hlete! kdákaly všecky slepici

Krocan se nadýmal, jak jen mohl a ptal se ápa : kdo jest r Kachnj
se kolébaly do zadu, vrážely do sebe a kiely: l'li, dli, dli, neprodli,

táhni pj

Na to vypravoval áp o horké Africe, o pyramidách, o ptáku pštrosovi,

který" roven divokému koni pouští se prohání.

Air kachny tomu nerozumly, co vypravoval. Vrážely do sebe a

Šeptal) si. Není-li pravda, shodujeme .se v tom, že jest hloupý ;

Ba, psté jest hloupv! pravil krocan a posmšn zatokal pi tom. Tu

zmlk' áp docela a mvslil na svou krásnoU Afriku.

Máti' nádhern tenké nohy, zaal krocan znovu, za jest jich loket?

K smíchu, smjte se! kiely všechny kachny, ale áp dlal, jakoby

neslyšel nieho.

Mžete se také smát s námi, pravil krocan k nmu, nebo co

jsem pravil, bylo pece velmi vtipné - i snad nebylo to pro vás dost

uené? Ach, není tak všestranný ; my, kteí jsme tak zajímaví, zstaneme

radji v užší své spolenosti. Na to zatokal a kachny spustily své dli

dli, cílí, že bylo hrza, tomu naslouchati, akoliv jim to bylo velmi

zajímaví'.

Iljalmar šel ke kurníku, otevel dvée, vylákal ápa a tento pihop-

koval k nmu na palubu.

Byl si zatím odpoinul a kývaje hlavou dkoval Hjalmaroví za své

osvobození. Pak rozpjal svoje kídla a letl do teplých konin. Slepice kdá-

kalv, kachny pokikovaly a krocanovi hlava zrudla do ohnivá.

Zítra si z vás uvaíme polévku,« pravil Iljalmar.

Ale v tomto okamžiku se probudil a vidl, že leží ve své postýlce.

To byla pec podivuhodná cesta, kterou s Uspavaem dnešní noci

prodlal.
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TVRTEK.
Yíš-li co?< ptal se Uspava. >Neboj se, chci ti te ukázati myšku!«

a již mu nastrkoval svou dla vstíc s malým tím nžným zvíátkem.

»Chce t pozvati na svatbu. Dnes v noci chtjí zde dv myši

vstoupiti v manželství. Bvdlí pod špižírnou u tvé matky, pod podlahou.

Mají prý tam docela slušný byt.«

»Ale jak pak se dostanu malou mvší derou pod podlahu? ptal

se Hjalmar.

»0 to se již postarám, « odvtil Uspava, »udlám t docela

malikým. < Na to dotkl se Hjalmara svou kouzelnou stíkakou, a tu byl

tento menší a stále menší, až konen nebyl vtší než prst.

»Te si mžeš vydlužiti šaty od olovných voják. Myslím, že ti

padnou, a dobe to vypadá, ukážeme-li se ve spolenosti v uniform.

«

»Patrn,« odpovdl Hjalmar a v mžiku byl obleen jako nejmenší

olovný vojáek.
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iil byste býti tak laskavý" :i nesedl byste si do náprstku

vaši pani matky! ptala se myška. Pak si budu pokládati za est a

potáhnu \á^

Což by se dáma sama namáhala? ptal se Hjalmar. Naež jeli na

myši svatbu.

Nejdíve pišli pod podlahu do dlouhé chodby, která byla sotva tak

vysoká, že se mohlo náprstkem skrz ni projeti. Chodba byla shnilým devem
jasn osvtlí na.

»CoŽ nevoní tO zde skvostn: ptala se myš Hjalmara táhnoucí.

»Celá chodba jest slaninou natena; není lepší vn na svt.
konen pronikli do svatební sín. Zde stály na právo i všecky

malé myší dámy, ty všecky šeptaly a chrupaly, jakoby se navzájem škádlily.

Na levo stáli páni myšáci a kroutili si knírky pracikami. A v stedu sín
stáli ženich a nevsta. Stáli na vyhlodané krce svra a líbali se strašn

dlouho pede všemi; bylit zasnoubeni již a mli býti ihned oddáni.

Vždy víc a více hostu picházelo: myši se div navzájem k smrti

neušlapaly a ženich s nevstou postavili se tak tsné zrovna pede dvée, že

nikdo nemohl ani do vnit ani ven. Jako chodba, tak byla i celá sí natena
slaninou a to byly celé hody. Ale na konci se ukazoval hrášek, kam jedna

myška \ kousala první písmeny jmen snoubenc, bylaf s nimi blízko pí-

buzná. To byl zvláštní umlecky kousek.

\ šecky myši povídaly, že to byla arokrásná svatba, na které bylo

velmi veselo.

Na to jel Hjalmar opt dom. Byl zajisté ve vznešené spolenosti,

ale musil se na to hezky scvrknouti, malikým se udlati a do stejnokroje

olovného vojáka se obléci.
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PÁTEK.

»To je k neuvení, jak mnoho dosplých lidí by mne tuze rádo

chytilo, « pravil Uspava; »zvlášt oni, kteí nco zlého spáchali. Nejdražší

malý Uspavai, íkají mn, niv nemžeme víek zavíti a tak tu ležíme

celou noc a vidíme stále své zlé skutky ped sebou, ty sedí jako oškliví

malí šotkové na hranách našich postelí a postikují nás horkou vodou.

Poj již, milý Uspavai, zaže je, a mžeme usnouti! A tu sténají tak

z hluboká, tak z hluboká: Jak rádi bychom ti to draze zaplatili! Dobrou

noc, Uspavai, peníze leží za okny.« — »Ale já to za peníze nedlám,

«

pravil Uspava.

»Co pak podnikneme dnešní noci? ptal se Hjalmar.

»Nevím, jestli bys opt dnes chu ml jíti na svatbu? Bude ovšem

jiná, než byla verejší. Ta veliká loutka tvé sestry, ta, která skoro jako

mužský vypadá a proto Herman sluje, chce se provdati za loutku Bertu;

mimo to slaví dnes loutka narozeniny a proto jist dostanou mnoho dar.«
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O, to již znám! pravil Hjalmar. Kdykoliv loutka nové šaty po-

, tu poádá ji sestra hned svátek anebo svatbu. To se opakuje

aspo stokráte*

Am>, ale dnešni noci má býti 101. svatba slavena a když MU. mine,

pak je po všem. Proto se také slaví mnohem krásnji, než všecky ped
tím. Jen se podívej!*

Hjalmar upel své oi na stul. Tu stál malý" dum loutek s jasn

osvtlenými okny a pede dvemi stáli na stráži všichni olovní vojáci.

Ženich a nevsta sedli zamyšleni k emuž mli dosti píin na

podlaze a opírali se o roh stolu Uspava v ern' spodnice babik) je

oddával. Když bylo po zasnoubení, spustil veškery nábytek v jizb tento

krásny zpv, který zbásnila a šeptala tužka a který hrál v souzvuk s ná-

pvem veerního epobití:

Zpv náš kéž by jak viclir lít"

náš párek v jizb navštívit,

jenž musí jak kl open být,

neb z kže rukavic je sšit.

Hurá! Hurá! z rukavic sšit,

kéž vichrem za ním zpv by lil'!

A nyní dostávali ženich a nevsta dary. Ale co jest k jídlu, to si

všecko zakázali, nebo jim staila jejich láska úpln.

>s Což pjdeme v lét na letní byt, i podnikneme njakou cestu do

ciziny? ptal se ženich. Na to byla vlaštovka, která již mnoho cestovala,

a pak slepice, která již ptkrát kuata vvlíhla, na poradu zavolána. Vlaštovka

vypravovala o nádherných, teplých koninách, kde hrozny velké a t/k
na kmenech visí, kde vzduch mírný jest a hory v tak skvostných barvách

žhnou, o jakých zde ani potuchy nemáme. »Ale naše zelí tam pece není,«

]

navila slepice. > Byla jsem po celé léto s kuaty na venkov. Tam byla

jáma v písku, kam jsme mohly choditi na procházku a kde jsme mohly hrabati,

a také jsme mly pístup do zahrady, v níž bylo zelí. Jak to bylo krásn
zelené, nedovedu si nic krásnjšího pedstaviti. - »Ale jeden zelný košál

vypadá pece jako druhý! < pravila vlaštovka; »a pak bývá tu asto ošklivé

poasí. »0, nato jsme zvyklé' odpovdla slepice. - >-Ale pak jest

zima a mrzne. « — »To je dobré pro zelí,« odpovídala slepice. >Jinak bývá
tu zase nkdy poádné- horko; ped tymi roky mly jsme, na píklad, tak

velká vedra, že sotva bylo lze dýchati. Také nemáme zde tolik jedovatých

zvíat jako všady jinde v cizích zemích a není zde loupežník. Kdo ne-

shledává, že naše zem je nejkrásnjší, je zloinec a nezashihuje, že tu
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smí bydleti. « Na to zakdákala slepice a pokraovala: »Já také jsem cestovala

Jela jsem jednou v košíku dvanáct mil. Ale cestování není žádnou rozkoší.

«

Ano, slepice jest rozumná paní,« pravila loutka Berta. »Také ne-

rada cestuji do hor, tam to chodí vždy nahoru a zase dol. Ne, pjdeme
radji do pískové jámy a do zahrady, kde roste zelí, na procházku. « A pi
tom zstalo.

is
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SOBOTA.

Budeš mi te vypravovat povídku ?« ptal se malý Hjalmar, sotva

jej Uspava dostal do postele.

»Dnes veer nemám kdy,« pravil Uspava a roztáhl nad hochem
svj krásný deštník.

» Prohlédni si te tohoto íana !«

Cely deštník vypadal jako velká ínská miska s modrými stromy a

kosými mosty a malvmi íany na nich, kteí tam stáli a ustaviné hlavami

pokyvovali.

»Te musíme pkn cclv svt vystrojiti, pravil Uspava; nebo

zítra je svátek, a sice nedle. Musím nahoru na vž, abych dohlédl, zdali

kostelní skítkoví' opravdu zvony myjí, aby zítra ráno pkn znly. Také

musím do polí, abych se pesvdil, zdali svály vtry prach s travin a

listu. A s ím mám nejvtší práci, jsou hvzdy, musím je nkdy sundati

dol, abych je vyleštil. Seberu je všecky do zástry, ale dív musí každá
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dostati své íslo. A dírv, v nichž tam nahoe jsou zasazeny, dostanou také

ísla, aby opt vše na své pravé místo pišlo. Jinak by pevn nesedly a na-

stalo by velké padáni hvzd, nebo by jedna hvzda spadla za druhou.

» Poslouchejte, pane Uspavai!- [navil starý obraz visící na stn,
kde Hjalmar spal. »Abvste vdl, jsem pradd Hjalmaruv a dkuji vám

velmi, že chlapci tak pkné povídky vvpravujcte. Ale neml byste mu
jmásti pojmy. Hvzdy pece nelze sundat a wleštiti. Jsou to tlesa svtová

ako naše zem, a to je práv to dobré na nich.

Dkuji ti pkn, starý pradde, « odpovdl Uspava. »Dkuji pkn
za laskavé pouení. Ty jsi ovšem hlava rodiny a jsi pravý veterán, ale já

jsem ješt starší nežli ty Jsem totiž starý pohan a Rekové a ímané mi

íkali ,Bh sn'. Chodil jsem do nejvznešenjších dom a chodím tam

doposud. Umím zacházeti se vznešenými stejn jako s nízkými. Ted mžeš
ty pokraovati v mé povídce.

«

Na to odešel Uspava a vzal svj deštník s sebou.

»Tak lovk nesmí ani své mínní z pímá vysloviti, « bruel obraz.

Tu se Hjalmar probudil.
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XEDHLE.

Dobrý veer! pravil Uspava a Hjalmar mu kvnul na pozdrav,

skoil k stn a otoil obraz praddv, aby nemohl mluviti jako vera do
jeho rozhovoru.

»A te mi musíš povídky vyprávti! O pti zelených hrášcích

v jednom lusku bydlících, a <> kohoutí nožce, která se slepií nožce dvoila,

a o jehle k látání, která si hrála na velkou, až se domýšlela, že jest

jehlou k šití.

A dobrých vcí lze se pejísti, < pravil Uspava. »Víš, že ti nejradji

néco ukážu. Dnes ti chci ukázat svého bratra, jmenuje se též Uspava,
ale pichází ke každému jen jedenkrát. A koho navštíví, toho vezme na

kon k sob a vypravuje mu pak pohádky. Umí ovšem jen dv: ta jedna

je tak divukrásná, jaké si nikdo v širém svt vymysliti nedovede, druhá

však jest ošklivá a hrzná, že jí nelze ani vypsati.*



USPAVA 141

Na to zvedl Uspava malého Hjalmara k oknu a pravil: »Tam
spatiti mžeš mého bratra, druhého Uspavae. íkají mu také Smrt! Hle,

nevypadá tak hrozn jako v knihách, kde bývá wobrazen vždy jako kost-

livec. O, nikoli. A co na jeho šatu vidíš, to je samé stíbrné tepení-

Není to krásná husarská uniforma ? Pláš z erného sametu vzdouvá se za ním

a za konm. Hle, jakým tryskem cválá!«

Ano, Hjalmar vidl, jak tento Uspava dále hml a mladé i staré

lidi na svého kon bral. Jedny posazoval ped sebe a druhé za sebe. »A co

vysvdení ?« — »Je dobré, « odpovídali všichni. — »Ale pece bych rád

je vidl, « odpovdla Smrt a tu musili vysvdení ukázati. Všichni, kdo

mli velmi dobré nebo výborné známky, pišli naped na kon a tm vy-

pravoval tu krásnou pohádku, oni však, kteí mli jen dostatené nebo

prostední známky, musili na kon do zadu a musili vyslechnout onu hrznou
pohádku. Tásli se, plakali a chtli skoiti s kon, ale nemohli, nebo byli

ihned k nmu pirostli.

Ale Smrt je ten nejkrásnjší Uspava, j navil Hjalmar; ped ním

vru nemám strachu.

»Není také teba, « pravil Uspava; »hle jen, abys dostal dobré

vysvdení.

»Nu, tohle je pouné,« bruel obraz praddv. »Pece je to nco
platné, ekneme-li zpíma své mínní.

«

A te byl obraz spokojen.

Hled, to je pohádka o Uspavai, o tom, jenž oi zavírá. íkej mu,
jak chceš, ale nech si dnes veer od nho pknou pohádku vypravovati.





l'ED MNOHÝMI LETY
žil jeden císa . . .





Ped mnohými lety žil jeden císa, který tak ml krásné nové šaty

rád, že všecky své peníze vydal, jen aby vždy hodn vyšoen si

mohl vykraovati. Nestaral se o své vojsko ani o divadlo neb vycházky

v lesích, leda jen když mohl pi tom své nové šaty ukázati. Pro každou

dobu dne ml zvláštní kabát, a íká-li se obecn o králích: Jeho Veli-

enstvo jest v státní rad, íkalo se zde: Císa jest v oblékáme. V hlav-

ním jeho mst, kde bydlel, bvlo velice živo a denn tam picházelo

mnoho cizinc. Tak se tam objevili jednoho dne dva podvodníci, kteí

se za tkalce vydávali a tvrdili, že dovedou utkati nejkrásnjší látku, jakou

si jen lze pedstaviti. Nejen že barvy a vzorek jsou neobyejné krásy, nýbrž

že šaty z látky této zhotovené tu kouzelnou vlastnost mají, že pro takové

lidi, kteí se k povolání svému nehcdí, aneb nestydat hloupí jsou, byly

neviditelné.

»To by byly výtené šaty!« pomyslil si císa. »Kdybych ml takové

obleky, mohl bych snadno vypátrati, kteí muži v mé íši k úadu, který
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zaujímají, schopnosti mají, nebo ne, a mohl bych hlupáky z moudrých vy-

louiti. Ano, takový šat musí býti ihned pro mne utkán! A dal obma
podvodníkm hojný závdavek, 1>\ mohli ihned svou práci zaíti.

Vztyili vskutku dva tkalcovské stavy a dlali, jakoby na nich pra-

covali, ale nemli ani zbla na nich.

Pes to žádali s drzým elem nejjemnjší hedvábí ;i nejlepší zlato.

[o vše strili do kapes a pracovali na prázdných stavech vždy do hlu-

boké n

Tol bych pece jen rád vdl, pomyslil si císa, jak daleko již

pokroili, ale bylo mu pece jen hodn divné v nitru pi pomyšlení, že ten,

kdo je hloupý aneb k úadu svému neschopny, tkalcovinu Jejich vidti ne-

mže. Myslil ovšem, že jeho se to netýe a <> sebe se obávati nemusí, ale

pece poslal dív radji jiného, aby shlédl, jak práce pokrauje. Každý

\ celém mst. vdl, jak arovnou moc ta látka míti má, a byl tudíž velice

la> se dovdti, jak hloupý neb neschopný jest jeho soused.

»Pošlu k tkalcm svého dobrého, starého ministra, myslil císa, ten

muže nejlépe posouditi, jak se látka vyjímá, nebo jest velmi moudrý a nikdo

není k svému úadu jeho schopnjší.

Nyní vstoupil starý, dobromyslný ministr do siné, kde oba podvod-

níci u prázdných stav sedli a pracovali. Milý Bože,« myslil si starý mi-

nistr a vyvaloval oi, já nieho nevidím! ale neekl to nahlas.

Oba podvodníci žádali jej, aby blíže pistoupil, a tázali se ho, není-li

to pekrásný vzorek s nádhernými barvami? Pi tom ukazovali na prázdný

stav; ale akoliv si ubohý ministr bral tu nejvtší práci, nemohl pece ni-

eho se dopátrati, nebo nieho tam nebvlo. »Což bych, Bože,« pomvslil

-i, sám byl hlupákem.- To mne nikdy nenapadlo, a toho se nesmí žádný

lovk dovdti. Což bych se nehodil k svému úadu? Ne, ne, já, já ne-

smím vypravovat, že jsem látku ve stavu nespatil.*

»Ale vy nieho neíkáte, « poznamenal jeden z tkalcv.

( >, je to nádherné! divukrásné!* odpovdl starý' ministr a díval se

svými brejlemi. Tento vzorek a tyto barvy! Ano, dám zprávu císai, že

se mi to neobyejn dobe líbí.«

Nu, to nás teší, « pravili tkalci a na to jmenovali barvv a vvsvtlo-

vali mu prazvláštní vzorek. Starý ministr pozorn naslouchal, aby mohl

o tom císai podrobnou zprávu podati. Ale nyní vyžadovali podvodníci

ješt více penz, hedvábí a zlata p< dstírajíce, že to ješt ku práci pote-

bují. Strili opt všecko do kapes, na stav nepišlo jediné niti, a pracovali

dále jak ped tím na prázdných stavech.

V krátké- dob vyslal tam císa jiného dobromyslného úedníka, aby

nahlédl, jak práce pokrauje a budc-li brzy hotova. Tomuto pánu vedlo
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se docela jako ministrovi, div si oi nevvkoukal, ale ježto zde krom prázd-

ného stavu nieho nebylo, nemohl pirozen též nieho vidti.

»Není to krásná látka ?« ptali se oba podvodníci a vykládali mu
rovnž vzorek, jehož tu ovšem nebylo. » Hloupý pece nejsem, « myslil si

muž, »ale pes to, jak se mi zdá, k úadu svému se nehodím. Je to zvláštní,

a nikdo se pirozen nesmí toho dovdti. « Chválil tedy látku, které ne-

vidl, a vyslovil tkalcm své potšení z krásných barev a nádherného vzorku.

»Je to vskutku divukrásné! pravil k císai.

V celém mst hovoilo se o nádherné látce. Konen chtl ji císa

vidt, pokud bude na stavech. Vydal se tedy s prvodem vybraných pán,
mezi nimiž byli též oba staí, vrní úedníci, kteí tam již díve byli,

k obma lstivým podvodníkm, kteí tkali nyní ze všech sil, ale bez útku

i vložky.

»Není to nádherné ?« pravili oba vrní úedníci. »Rate se jen, Veli-

enstvo, obdivovati! Jaký to krásný vzorek! Jaké to ohnivé barvy !« Pi tom
ukazovali na prázdnv stav, nebo myslili, že druzí látku zajisté dobe tam vidí.

»Co je to?* mvslil si císa, »já pranieho nevidím! jaká hrza! Což

jsem hloupý? Což se v posled za císae nehodím To by bylo nejhroz-

njší, co by se mohlo pihoditi.

»Je to tuze pkné!* pravil po té, »vyslovuji tomu své nejvyšší uznání!

A kýval hlavou ustavin pozoruje neustále prázdnv stav; nebo nechtl

se piznati, že nieho nevidí.

Celá družina dala si nejvtší práci, dívala se a dívala, ale nemohla

pirozen také víc objeviti, než její pedchdci. Nicmén svdili všichni

císai, íkajíce po nm: Vskutku, je to tuze pkné. Radili mu, aby z této

nádherné látky zhotovené šaty poprvé vzal pi slavném prvodu, který se

ml co nejdív odbývati. ^Okouzlující, bájené, divukrásné!* šlo to od úst

k ústm a všickni byli z toho velice potšeni. Císa udlil obma podvod-

níkm po vysokém ádu a dal jim titul dvorních tkalc.

Celou noc ped prvodem strávili oba podvodníci pi zái víc než

šestnácti svic u svých stav, aby lidé myslili, že pracují velmi piln o no-

vých šatech císaových. Dlali, jak by snímali látku se stav, stíhali ve

vzduchu velikými nžkami, šili jehlami bez nití a pravili konen: »Tak,

te jsou šaty hotovy.

«

Císa pišel s nejvznešenjšími svými dvoanv a podvodníci pozvedli

ruce, jakob}' mu nco ukazovali a pravili: »Hle, zde jsou kalhoty, zde kabát,

zde pláš atd. Lehké vše jako pavuina. lovk bv mvslil, že nemá docela

nic na tle; ale to je práv ta výhoda pi tom.«

»Ano,« svdili ostatní dvoané, nevidli však nieho, nebo nieho

nebylo. -Rate, Velienstvo, te svléci šaty své,« pravili podvodníci, »pak

zde ped velkým zrcadlem Vaše Velienstvo do nových šat obleeme.

»
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ja se svlekl, a nyní podvodníci dlali, jakoby každý kus nového

vu jeden po druhém mu oblékali; pak jej chytili kulem bok, kutili

nm sem a tam kolem, jakoby nco pevn uvazovali, co mlo býti

vlekou, a císa se obracel a toil ped zrcadlem. Divukrásn! Padnou vý-

born a sluší Vašemu Velienstvu skvostné' volali všichni pítomni. »Jaký

vzorek! laké barvy! Je to nevyrovnatelny" oblek.

Venku ekají již pipravená nebesa, která se ponesou pi slavném

prvodu nad Vaším Velienstvem, oznamoval vrchní ohradník.

Nu, jsem pipraven,* pravil císa. Není-li pravda, vše jest, jak má

!>\'t : pi tom se otoil k zrcadlu ješt jednou, nebo chtl si dodati zdání,

jakoby oblek svj do podrobná prohlížel.

Komorníci, kteí mli nésti vleku, sáhli nyní rukama na podlahu,

jakoby ji zvedali, a drželi pak ruce Strnulé ped sebou ve vzduchu, jakoby

vleku nesli, nebo nechtli a nesmli dát znáti, že rovnž nieho nevidí.

A tak kráel císa pi slavnostním prvodu pod nebesy, a všichni

lidé na ulicích a v oknech volali: Nové šaty císaovy jsou nevvrovnatelné!

|aká to nádherná vleka! Všecko padne jakoby ulito. Nikdo se nechtl

prozraditi, že nieho nevidí, nebo bvl by si dal tím vysvdení, že není

schopen svého úadu, anebo že jest strašliv hloupý. Ješt nikdy nevyvo-

laly šaty císaovy takový jásot.

Ale vždv on nemá pranieho na sob!< zvolalo náhle jedno malé

dít. Milý Bože, slyšíte hlas nevinnosti! zvolal jeho otec. A jeden šeptal

druhému, co dít pravilo. -Nemá na sob nieho; malé dít to tamhle po-

vídalo, nemá na sob nieho, znlo to kolem.

Nemá na

sob nieho !« zvo-

lal konen celý ná-

rod. Tu se ulekl cí-

sa, nebo jemu

samému pipadalo,

jakoby pravdu ml
lid, ale myslil si:

»Te není všecko

nic platné, musím

to již vydržeti !« A
tak jal se ješt

pevnji vvkraovati

a komorníci nesli

vleku, které vskut

ku ani nebylo, ješt

hrdji za ním.



POVÍDKA
O JEDNÉ

MATCE

MATKA SEDLA HLUBOCE ZAKMOUCFNÁ
U POSTÝLKY . . .





Matka sedla hluboce zarmoucená u postýlky svého malého dítte,

které bylo nemocné na smrt. Tváinky dítte byly bledé a zsinalé,

oi zavené, tichý a mdlý splýval dech, perušený jen chvílemi hlubokým,
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ténáni se podobajícím oddechnutím. Vždj smutnji pozorovala matka

o malého miláka.

Y tom bylo zaklepáno na dvée a vstoupil chudý, starý muž, kterjí

i pohled 1>\1 zahalen do veliké koské houn.

raková udivuje v teple a tepla ml ubožák zapotebí; bylaf zima,

ku bylo všecko Kilem a snhem pokryté a drsný vichr fiel lo-

vku vstíc.

Ježto se starý muž zimou tásl a dít na okamžik zdímlo, posta-

vila matka trochu piva v malém džbáneku do trouby, aby je pro ci-

zince ohála.

Staec sedl si k postýlce a zaal dcko kolébati, matka si sedla vedle

nho na židli a pozorovala své dít, které nyní ztžka oddechovalo, s trapnou

starostlivosti.

1'ak se chopila jeho ruiky a ptala se muže: Nemyslíš, že se opt
uzdraví!- Ach, milý Huh mi je pece nevezme!

Ale starý muž — byla to sama Smrt pikývl tak podivn, že

mohlo to ano i ne znamenati. Tu sklopila matka oi a horké slzv stékaly

jí pes tváe, hlavu mla tžkou, nebo po ti dny a ti noci oka nezavela,

te usnula, ale jen na okamžik, pak zimou se chvjíc opt ze spaní se vy-

trhla. »Co j<- to"- zvolala a rozhlížela se na všecky strany. Ale staec byl

ten tam, a její miláek též, vzali jej s sebou. Tam v rohu hrelo a hrelo

velké olovné závaží starých hodin, sjelo až na podlahu a bum! v tom s,

hodin v zastavily.

Ubohá matka vybhla z domu a volala po svém dítti.

Venku v snhu sedla žena v dlouhý ernv Šat obleená a pravila:

Smrt byla v tvé jizb, vidla jsem ji, jak utíkala odtud s tvým díttem;

ta kráí rychleji než vítr a nikdy nevrátí již, co unesla.

ekni mi jen, kterou se dala cestou, « pravila matka naléhavé. |en

budu-li vdt cestu, již naleznu ji.

»Vím, kudy musíš jíti, pravila žena v erném rouchu, »ale dív než

ti naznaím smr, musíš mi zazpívati všecky písn, které jsi svému dítti

zpívávala. .Mám je ráda a slyšela jsem je již, nebo jsem Noc a vidla jsem

ky tvoje slzy, které jsi prolila mezi zpvem.

«

-O zazpívám ti všecky, všecky,- odvtila matka, »alc te mne déle

nezdržuj, bych mohla dohoniti Smrt a pijíti opt k svému dítti.

Ale Noc tu sedla tiši' a bez pohnutí. Matka lomila rukama a pla-

kala, a zpívala tedy všecky své písn. Ach, bylo jich tolik, ale ješt víc

bylo slz, co jí pi tom z oí vyteklo.

Na to pravila Noc: »Jdi po pravé do tmavého jedlového lesa, tam
- obrátila Smrt s tvým díttem.*
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Hluboko v lese pišla matka na kižovatku a nevdla, kterou cestou

se dáti má. Holý ke tu stál bez list a kvt, nebo byla tuhá zima a husté

jíní leželo na vtvích.

»Nevidl jsi Smrt jíti kolem s mým díttem ?.«

»Ovšem, « odpovdl trnový ke, »ale než ti eknu, kterou cestou se

dala, musíš mne zaháti na svém srdci, nebo jinak zde zmrznu a ztuhnu

v led.«

Tu pitiskla pevn trnový ke na své srdce, aby jej hodn zahála,

a trní vniklo jí do tla, až krev stékala v hojných krpjích. Ale nastojte!

Trnový ke vyhánl svží zelené listv, ano i kvty se otvíraly v studené

zimní noci, tak je teplo na srdci zarmoucené matky. Na to jí ke popsal

cestu, kterou se dáti musila.

Po njakém ase pišla k velikému jezeru, ale tu nebylo ani lodi

ani lunku vidti a kra ledová nebyla ješt tak tuhá, aby ji unesla, a

kdyby tam ani ledu nebylo, bylo jezero píliš hluboké, než aby je pebísti

mohla. Ale pes vodu musila matka stj co stj, musila najíti své dít.

V zoufalství lehla, aby jezero vypila, ale to pece jest lovku nemožností.

Ale zarmoucená matka myslila, že se stane njaký zázrak.

»Ne, vypiti mne nemžeš,* pravilo jezero, »spíš se smluvíme. Mám
rádo perly a ob oi tvé jsou ty nejjasnjší, které jsem kdy vidl. Chceš-li

je vyplakati do mne, pak t chci penésti tam do velkého sklenníku, kde

bydlí Smrt a kvítí a stromy vychovává. Každé lidské živobytí vyrstá tam

jako rostlina.

«

»0, co bych nedala za to, abych dostala opt své dít !« zvolala plaící

matka. A nyní tekly slzy její ješt hojnji, až oi její klesly na dno jezera

a staly se tam dvma vzácnými perlami. Jezero však vyneslo matku, jakoby

v houpace sedla, a jedním vzmachem peneslo ji na druhv beh, kde stál

podivuhodnv, mnoho mil dlouhý dm. Nedalo se íci, zda pedstavoval

horu s lesy a slujemi, i bylo-li to dílo lidské; ale ubohá matka vidti ho

nemohla, nebo si byla oi vyplakala.

»Ach, kde najdu Smrt, která odešla s mým milákem ?« zasténala.

»Sem ješt nepišel, « pravila stará žena, které byl sven dozor

nad velkými sklenníky Smrti. »Jak pak jsi sem našla cestu, kdo ti pomáhal

pi tom ?«

»Mn pomohl milý Bh,« odpovdla, »byl milosrdný, bu milosrdnou

též. Jak mohu, povz, nalézti své dít ?«

»Nevím,« pravila žena »a pak ty nevidíš. Mnoho kvítí a strom

povadlo v této noci, a brzy pijde Smrt a rozsadí je. Víš pece, že každý

lovk podle vloh svých má zde strom nebo kvtinu svého života. Vy-

padají docela jako obyejné rostliny, jenom že v nitru každé bije srdce.

I srdce dtí mohou již bíti. i se podle toho a jdi ke kvtinám, snad
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poznáš tluk srdce svého dítte; ale co mi dáš, když ti eknu, co mimo to

podniknouti ?«

Dáti ovšem nieho ti již nemohu, pravila zarmoucená matka, ale

chci pro tebe až na konec svta.

«

lam nieho nemám, co bys obstarala, odpovdla pani, ale ty

mi mžeš dáti své dlouhé, erné vlasy. Jsou pkné a velmi se mi líbí. Do-

stane; za n moje bílé, to je vždy také nco.«

Je to všecko?* odpovdla matka. To ti dám S radosti' A tak

dala s\é krásné, erné vlasy a dostala za n bílé vlasy staeniny.

Na to šla do velikých sklenník Smrti, kde stromy i kvtiny v po-

divuhodné smsici rostly. Tu stály pod sklennými zvony útlé hyacinty a

velké nádherné pivoky, tu rostly vodní rostlinv, z nichž nkteré byly docela

svží, jiné polouvadlé, na tchto leželi vodní hadi a erní raci objímali jejich

stvoly. 1 palmy nádherné zde byly a pak zase petržel a kvetoucí tymián.

Každý strom a každá kvtina mly své zvláštní jméno, nebo každý

byl život lidský, a lovk, jenž rostlinu pedstavoval, ješt žil, jeden v Cíne,

druhy ve Grónsku, ba \ sude po širé zemi kolem; též tu byly velké stromy,

v malých hrncích, tak že tu stály stísnny, div tyto v stepv se nerozskoilv.

Leckde bylo vidti též malý churavý kvítek v tuné zemi kolem

mechy obložený a peliv pstovaný.

Zarmoucená matka sklánla se te nad nejmenšími bylinami a na-

slouchala tluku srdcí jejich a z milion všech poznala srdce svého dítte

To je ono!« vykikla a natáhla ruku po malém modrém kvtu
krajním, jehož lístky k zemi visely.

»Nedotýkej se kvtiny !« varovala stará paní, »ale postav se sem,

a kdyby Smrt, která každou chvíli pijíti mže, se objevila, pak jí ncnech

kvtinu vytrhnouti, nýbrž pohroz jí tím, že uiníš zrovna tak s ostatními

kvtinami. Pak ona se lekne, nebo musí milému Bohu úty skládati, nebo

bez jeho dovolení nesmí býti žádná kvtina vytržena.

«

Náhle táhl síní dech ledový a slepá matka poznala, že Smrt je tady.

»Jak pak jsi našla cestu sem ?« ptala se. »Jak jsi mohla rychleji pi-

jíti než já
:

Jsem matka,' znla odpov její. A nyní vztáhla Smrt svou dlouhou

ruku po malé, modré kvtin, avšak matka držela ochrannou dla nad ní, ale

pece s takovou nžnou péí, že se ani jednoho lísteku nedotýkala. Tu

dechla Smrt na její prsty a ona cítila, že byl její dech chladnjší než nej-

chladnjší vítr, a mdlá klesla její ruka.

Nemžeš nieho proti mn, pravila Smrt.

»Ne, ale Bh je tebe mocnjší!« odpovdla matka.

Dlám jen, co on chce,« odpovdla Smrt, nebo jsem jeho za-

hradníkem. Já beru jen jeho stromy a kvtiny a rozsazuji je ve velkých za-







PO \ 7/ )KA ( ) JEL >NE M. 1 Ti E 1 59

hradách ráje, do ,neznámé zem', ale jak tam rostou a jak to tam vy-

padá, nesmím ti íci.

«

»0, vra mi moje dít! « lkala matka v plái a náhle chytla dv
krásné kvtiny vedle stojící a kikla na Smrt: Vytrhám všecky tvé kv-
tiny, nebo jsem již blízká zoufalství !«

Xedotvkej se jich!« vykikla Smrt. »Pravíš, že jsi nešastná, a nyní

chceš jinou matku stejn nešastnou uiniti !«

»Jinou matku?'« zasténala ubohá žena a pustila ihned kvtinv.

»Tu máš a vezmi zpt své oi,« pravila Smrt, » vylovila jsem je

z jezera, ježto tak jasn se tpytily, nevdouc, že jsou tvoje. Vezmi je zpt?

jsou te ješt mnohem jasnjší, než byly díve, a nyní poj a zadívej se

zde do této hluboké studny vedle sebe. Chci ti íci jména obou kvtin,

které jsi chtla vvtrhnouti, uvidíš pak celou jejich budoucnost, celý jejich

lidský život a poznáš, co jsi chtla zboiti a zniiti.

«

.Matka nahlédla do studnv a vidla budoucnost obou tch lidských

život, které chtla utrhnouti. Jaký pocit radosti ji naplnil, když vidla, jakým

bvla jedna z nich svtu požehnáním, co radostí a štstí šíila kolem! Ale život

druhého, jaká to bolest! Život jeho pinášel jen bídu a nouzi, náek a utrpení

!

»Obé jest boží vle,« pravila Smrt.

»Která z nich jest kvtina neštstí a která kvtina požehnání ?« ptala

se matka.

»To ti íci nesmím,« pravila Smrt, »ale tolik zvdti mžeš, že jedna

z tch kvtin byl život tvého vlastního dítte; byl to osud vlastního tvého

dítte, jež jsi vidla, ano bvla to budoucnost tvého vlastního miláka.

«

Tu vykikla hlasit matka zdšením: Která z nich bvlo moje dít? Povz
mi to! O spas mé nevinné dít! Vezmi je radji odtud a dones je do zahrady

boží! Zapome na mé slzy, na mé lkáni a na všecko, co jsem ekla a uinila!

Nerozumím ti, pravila Smrt. Chceš míti své dít zpt, i mám
s ním jíti já do ,neznámé zem' ?, odkud se nikdo nevrací ?

Tu zalomila matka rukama, padla na kolena a vysílala horoucí mod-

litbu k Bohu: »Ne má, ale tvá vle se sta, ó Bože, nevyslyš mne, ne-

vyslyš mne, prosím-li proti Tvé vli, ta jest pouze nejlepší !«

A sklonila oddan hlavu na prsa.

Smrt však odcházela s jejím díttem do neznámé zem .





BYLA KRUTA ZIMA; SNŽILO
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Byla krutá zima; snžilo a soumrak již nastával, byl poslední den

v roce: veer sylvestrovský. V této zim a tm putovalo malé, ubohé

dvátko s holou hlavou a bosýma nohama mstem. Mlo ovsem

trepky, když vyšlo z domova, ale co ty jí byly platné? Byly to tuze veliké

trepky. Dív je nosila matka, tak velké byly, a dve je ztratilo spchajíc

21»
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ulicí ped dvma koár) \ Síleném trysku kolem uhánjícími. Ta jedna trepka

nenašla víc, a s druhou odbhl njaký" chlapec; kikl ješt na ni, že

trepky užiti jako kolébky, až jednou bude míti dti.

A tak šla malá dívka s bosýma nohama, které zimou byly celé

rudé a mode nabhlé, dále. V stan'' své zástrce nesla množství sirek a

paklíek jeden držela v run-. Po celiký den jí nikdo nieho neodkoupil a

také jí žádné almužm nedal. I Hadová a mrznoucí vlekla se dále a dívala

se na s\t zoufale a rozpait, ubohá!

Sníh padal na její dlouhé, plavé vlasy, které- se jí v kadeích pes
i vlnily, ale na tuto svou ozdobu vru nemyslila. Ze všech oken záil

tpytivý jas svtel a na rozích všech ulic vonlo skvostn peenými husami.

Byl veer sylvestrovský, a na to myslila dívka.

V rohu mezi dvma domy, z nichž jeden o nco více do ulice vy-

níval než druhý, skrila se; stáhla nohy k sob a tak ji záblo ješt víc a více.

Pes to se neodvažovala jíti dom, jelikož ani jediný paklíek sirek dosud

neprodala a ani jediného halée neutržila. Hýla by jist od otce bita a zima

byla doma jako zde. Bydleli docela až pod stechou a vítr s hvizdotem

u nich profukoval, a nejvtší trhliny slámou a hadrv ucpány byly. Ruce

zimou ubohému dítti div nestydly. Jak dobe by jí dlalo teplo jediné'

sirky! Kdyby jen se smla odvážiti a vytáhnout jedinou, škrtnouti o ze
a prsty si na ní zaháti! Konen vyala jednu. Škrt! Jak to sršelo a plálo!

Kdy/ dít prsty nad ní drželo, vypouštla sirka teplý žár jako malé sv-
télko' to bylo podivuhodné svtélko! Zdálo se dívce, jakoby sedla
ped velkými železnými kamny se tpytivým mosazným okutím, ohe plá-

polal v nich tak vesele a hál tak mile! Ach, jak ji to blažilo! Již zala vy-

tahovati nohy, aby si je také zahála tu zhasl plamínek, kamna zmizela -

a ona sedla tu s oharkem sirkv v ruce.

Rozsvítila druhou sirku. Hoela, svítila a kam zá na ze padla,

stala se tato prsvitnou jako flé>r. Dívka hledla do jizby, kde byl stl

pokrytý snhobílým ubrusem a jemným porcelánem a kde skvostn vonla
peená, slívami a jablky nadívaná husa. A co bylo ješt skvostnjší! Husa
^< skoila s mísy a kolébala se s vidlikou a nožem v zádech po zemi a

pímo k ubohé dívce. V tom zhasla nrka a ped ní stála jen tlustá,

chladná ze domu.

Dít zapálilo novou sirku. V tom sedla pod nejskvostnjším strom-

kem vánoním; byl skoro vtší a bohatji vyzdobený než onen, jejž o štdeni
veeru zahlédla sklennými dvemi u bohatého kupce. Tisíce svtel hoelo
na zelených vtvích a mnoho pestrobarvých obrázk, jaké bývají ve vý-

kladních skíních, shlíželo na holiku. Vztahovala po nich ob ruce -

v tom zhasla sirka. Množství vánoních svíiek stoupalo výš a výše a nyní
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vidla, že to byly tpytící se hvzdy na obloze. Jedna spadla zrovna dol
a táhla dlouhý zlaty pruh po nebi za sebou.

»ed umírá nkdo, « pravila dívka; nebo její stará babická, která jediná

ze všech na ni byla vlídná, ale te již dávno mrtva byla, íkávala: »Spadne-li

hvzda s nebe, vstupuje duše k Bohu do nebe.«

Opt rozškrtla sirku o ze. Síila kol jasné svtlo a v jeho stedu

stála stará babika, tak jasn a zeteln, tak byla vlídná a pívtivá!

»Babiko!« zvolala malá dívka, »vezmi mne s sebou! Vím, že zmizíš,

sotva sirka dohoí, zmizíš jako kachlová kamna a nádherná husa peená
a velký lesklý strom vánoní !« — Rychle zapálila celý zbytek sirek, který

byl v škatulce — chtla babiku zadržeti. A sirky šíily taký jas kolem, že

bylo kolem ní svtleji než za bílého dne. Ješt nikdy nevypadala babika

tak veliká a krásná! Vzala dívku na ruce a vznášela se s ní vysoko v lesku

a radosti, tak vysoko, tak vysoko. Zima, hlad i strach byly ty tam -

byly u Boha.

Ale v kout u domu sedla v chladném vzduchu ranním dívka

s ervenými líky a s úsmvem na rtech - - mrtvá, zmrzla v poslední den

v starém roce.

Novoroní jitro vzneslo se nad malou mrtvolu, která tu sedla se

svými sirkami, z nichž jedna škatulka byla skoro spálená. »Chtla se oháti !«

pravili okolostojící. Nikdo nevdl, co krásného vidla, v jaké zái vzlétla

se starou babikou v radosti novoroní.












