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Veselé príbehy a výroky

1. SLEPÝ ŽOBRÁK

Nejaký žobrák, ktorý bol zbavený zraku, mal túto chybu vynahradenú
tým, že krajšie kúsky chleba a ovocia, zvlášť hrušky, vedel rozoznať ňuchom
a podľa vône. Keď sa jeho vodca — šibal chlapec — musel uspokojiť jedine
všetkým podlejším,1 chcel ho oklamať a pomstiť sa mu. Zaviedol ho blízko
k hrubému2 hruškovému stromu a riekol:

„Skočte, dedko! Je tu jarok.“
On skočil a len-len že si nerozštiepil čelo.
Keď chlapca karhal, počul na to jeho odpoveď:
„Veď vieš,“ vraví, „zavoňať hrušky, čo si túto nezavoňal, dedo?“

1. ODPOVEĎ PREDAVAČA KONIARA

Istého, čo predával na trhu koňa, pýtal sa medziiným kupec, či sa ten
kôň nevystraší, nebojí hocičoho.

„Nie,“ odpovedal on, „lebo sám smie aj v noci bývať v maštali.“

1. TÝCH, ČO SA VIEZLI A NEVYSTÚPILI SI Z CESTY,
ZBILI TÍ, ČO ICH VIEZLI

Viezol niekto najatý kamsi žida. Viezol kamsi žida aj iný najatý z inej
osady. Títo sa stretli na nepríležitej úzkej ceste.

Jeden kričal:
„Vyhni!“
Aj druhý kričal:
„Vyhni!“
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Tamten:
„Vyhni! Nevidíš, koho veziem?“
Tento:
„Ty vyhni! Či si slepý, že nevidíš, že aj v mojich rebrinách3 taký pán

sedí?“
Začali potom i zlorečiť.
Konečne zoskočil jeden zo svojho voza k židovi, ktorý sedel na voze

tamtoho, a kam ho chniape, tam chniape tlstejším koncom bičiska.
Ani tento nemeškal a skočil dolu a podobne zaobchádzal so židom

tlčúceho, vraviac:
„Keď ty môjho, aj ja tvojho!“
Keď obaja dolámali bičiská, každý ešte päsťami domasťoval druhého

žida. Potom sa už vyhli.

1. PROTAGOROVA POMSTA

Keď sa spýtali mudrca Protagora,4 ako mohol dať svoju dcéru za
manželku svojmu úhlavnému nepriateľovi, riekol:

„Lebo nič horšie som mu nemohol dať.“

1. OKRADNUTÝ ZLODEJ

Zlodej, zbojník si vyzul dobré boty5 a nechal ich v pitvore, aby mohol
bez trestu kradnúť. Gazda domu to zbadal, vzal ich a svoje mrchavé položil
na ich miesto. Keď ale zbojník v izbe nič nenašiel, vrátil sa a videl, že je
okradnutý.

1. DIOGENES CIEĽOM STRELCA

Diogenes6 uvidel kohosi, čo zle strieľal, sadol si teda až celkom k cieľu,
do ktorého ten mieril. Keď sa ho spýtali, prečo to robí, vraví:

„Aby ma inde netrafil.“
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1. NEMILOVNÍCI KOSTOLA NÁJDENÍ

Bol farár, ktorého väčšina ľudu sa pre nedbanlivosť nechcela
ustanovovať na božie služby do chrámu Pána ani na najslávnejšie sviatky.
Rád by bol všetkých takýchto poznal osobitne a podľa mena. Neprezrádzal
však jeden druhého, bársako sa farár vyzvedal. Vymyslel si teda toto:

Niektorí z mládeže mu zdlávili pri príležitosti verejných sviatočných
božích služieb obilie, ktoré mal okolo kostola. Preto zavolal niektorých
stoličných pánov akoby na súdenie škody, na jej vynahradenie a na
vyhľadávanie páchateľov. Medzitým im vyjavil, kam on väčšmi cieli, a čo sa
preto musia vypytovať každého zo všetkých dedín.

Zohnali teda všetkých farníkov z okolia, po jednom ich vpúšťali do
svetlice a stoliční vraveli:

„Počuj, ty! Si obžalovaný, že i ty si bol medzi tými nešľachetníkmi,
ktorí sa minulú nedeľu počas kázne a svätej omše tu okolo kostola bili,
vláčili, a tak zmlátili zbožie pána farára. Netaj, ale dosvedč, že je to tak, aby
si bol menej potrestaný!“

Na toto každý, čo v tú nedeľu nebol prítomný na pobožnosti, dodával,
aby sa mu ľahšie uverilo, že sa nezúčastnil na páchaní tej škody:

„Vaše milosti, ani do kostola som vtedy nešiel! Na čo i prisahať budem,
i svedkov dovediem.“

S tým takýchto osobitne zamykali, kým všetci podobní neboli
vyzradení a potom trestaní, aby sa napravili.

Ale aj spravodliví škodcovia sa ľahšie poznali.

1. KRHLA AKO PODHLAVNICA

Keď si istý málo múdry položil pod hlavu k spánku krhlu a bola tvrdá,
napchal ju perím — že bude mäkšia.

1. PREJDE POTOK
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Jeden mestský mládenec, ktorý ešte nikdy nevidel žiadny potok, išiel
raz kamsi sám, a príduc k jednému väčšiemu, sadol si. Keď sa ho pýtali
okoloidúci, čo chce, odpovedal:

„Čakám, kým táto voda neprebehne, aby som potom po suchu prešiel.“

1. BÁSNIK ENNIUS A NASICA

Keď k Enniovi7 prišiel Nasica8 a spytoval sa, či je doma, dievka9 mu
odpovedala, že nie je doma. Ale badal, že to dievka hovorí preto, lebo jej tak
rozkázal Ennius, ktorý sa zdržiaval vnútri. Nič teda ďalej nechcel a odišiel.

Ale keď Ennius k nemu podobne prišiel a podobne sa jeho dievky
pýtal, či je doma, Nasica, keď to počul, nečakal, kým dievka dačo prv
odpovie, ale hneď kričal:

„Nie som doma!“
A keď Ennius vravel: „Veď poznám tvoj hlas!“, on odpovedal: „Si

nehanebný človek. Ja som tvojej dievke uveril, že nie si doma, a ty mne
samému neveríš!“

1. MAL PES CHVOSTOM HRÝZŤ

Niekto išiel po ulici a keď mu pes priveľmi k nohám priskakoval a
hrýzol ho, zaťal do neho valaškou, ktorou sa podopieral — a zabil ho. Pán psa
zložil naňho u sudcu žalobu, lebo pes mu bol milý. Sudca mu preto vyčítal,
prečo psa neuderil alebo tupým alebo poriskom tej zbroje.

Na čo on:
„Mal ma hrýzť alebo tuposťou svojich zubov alebo chvostom, a ja by

som bol tak učinil.“

1. ZVADLIVÁ ŽENA USPOKOJENÁ PÍŠŤALOU

Ktosi mal takú prudkú, takú zúrivú, takú zlorečenú manželku, že
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čokoľvek vravel alebo činil, vždy mrmlala, škamrala a vadila sa. Kúpil si
teda — ako mu niekto poradil — píšťalu, ktorej ináč toľko rozumel, koľko
osol lutne. A na túto dal sa pískať, koľkokrát ona začínala svoje obyčaje. Na
to sprvu ešte väčšmi zlorečila, potom od jedu tancovala, konečne z domu
utekala. A keď sa vrátila a on jej zase opakoval ten neporiadny10 spev, sväto
sľúbila, že mu budúcne vo všetkom ustúpi.

1. POŽIČIAM JA I DVA PLÁŠTE

Už bol štvrtý deň hodov, a predsa sa jeden hosť ešte nepoberal domov,
ani nepomýšľal sa poberať. Piateho dňa ráno, keď veľmi pršalo, vravel:

„Už by som síce mohol ísť, aj by som išiel, ale nepriniesol som si z domu
plášť. Preto tu musím ešte voľky-nevoľky ostať.“

Na čo pán domu:
„Čo sa dažďa týka, pane švagríčku, to nič nie je. Mám ja a požičiam aj

dva plášte. A už som ja neraz v horšom čase odchádzal od svojich priateľov.“
Na čo on:
„Aj, to bol teda neľudský kujon, kto vás v takom čase púšťal bár i s

desiatimi plášťami!“

1. ABO CHLAPCA, ABO DIEVČA

Narodilo sa nejakému obyvateľovi hôr prvé dieťa. I bežal k susedovi s
radosťou.

„Hej,“ vraví, „vedz, že ti mi čosi moja žena porodila. Hádaj, čo?“
Sused dačo vtipnejší odpovedal:
„Abo11 chlapca, abo dievča.“
A on:
„Hej, tuším ti to pes pošuškal, čo so mnou prišiel.“

1. MAMKA, VYLÍŽEM TENTO HRNIEC
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Keď gazdiná piekla koláče a už vyprázdnila hrniec z medu, chlapec,
ktorý tam dávno obskakoval a čosi ešte voňal, vravel:

„Mamka, vylížem tento hrniec.“
Ona:
„Veď ti ja vylížem r…“

1. TO NEMÁM ZAPÍSANÉ

Mal ktorýsi pán služobníka priveľmi tupého rozumu a ešte väčšmi
zábudlivej pamäti. Pretože tento v plnení príkazov robil stále chyby, pán mu
ich popísal radom: čo totiž musí robiť od rána až do večera; a ten papier
musel so sebou všade nosiť.

Raz sa stalo, že pán išiel večer odkiaľsi podnapitý a spadol do blatistej
jamy. Kričal teda na toho služobníka, ktorý bol prítomný, aby mu pomohol
von. Ale on nemal vtedy pri sebe papier, tak riekol:

„Bežím domov pozrieť, či je to moja povinnosť.“
A keď prišiel naspäť, vravel:
„To nemám zapísané.“
A pána nechal topiť.

1. HÁDKA

Je prorok, ktorého odev záleží12 z mnohorakej farby. Ten odev nie je
tkaný ani šitý, lebo takmer z nesčíselných záplat pozostáva; a nie je ani z
konopí, ani z ľanu, ani z vlny, ani zo srsti, ani z hodvábu, ani z kože, ani z
dreva, ani z kameňa, ani zo žiadnej rudy, ani zo slamy alebo zo zeliny. Čo
sa týka jeho pokolenia, to bolo už pred Adamom. Korunu ako kráľ nosí a
má mnoho manželiek, ktoré sa v zhode preňho nikdy nebijú, ani nevadia. Je
veľmi mierny, lebo nejedáva iné, jedine čo psi zanechávajú. Chodí bosý ako
v lete, tak i v zime, ale pyšne; a na bosých nohách má ostrohy. Akú vieru
vyznáva, nie je známe. Boha však častokrát chváli aj vo dne aj v noci. Bude
mať kratší alebo dlhší život, ale prirodzenou smrťou sotva zíde zo sveta.

Kto to je?

6 Veselé príbehy a výroky



Kohút.

1. DEDINSKÝ BRADIHOLEC

Raz škriabal k sekere a k cepom narodený dedinský barbier bradu
poctivého muža, ktorý sa musel poddať jeho pleciam z núdze, lebo
skúsenejšieho nebolo. Ale ten muž mal chudú tvár. Tento blanár13 mu teda
vsotil do úst prst, lebo chcel vypučiť chudé líce, aby neostali vlasy.

1. ZBOJNÍCKY VTIP

Zbojníci pracujú vo svojom umení väčšmi vtipom ako silou. Býva ten
často toľký, že je škoda — a veľká — vynakladať ho radšej na zlosť než na
dobré.

Jeden z takýchto ľudí zunoval podobný chlieb; zanechal ho, hľadal
spravodlivejší14 a dal sa na službu. A bedlivo i verne slúžil. Dlho, pravdaže,
mlčal o svojom predošlom remesle. Keď si ale už získal lásku svojho pána
a ten často domŕzal, aby povedal, kto je, a vyjavil, u koho býval predtým
v službe, vyrozprával teda rozličné múdre spôsoby, ktorými s tovarišmi
niekedy kradol. Mnohý sa videl pánovi neuveriteľný a pýtal sa, či by ešte
niečo také vedel vyparatiť.

„Prečo nie?“ odpovedal on.
A práve vtedy vkročil do dvora mäsiar z druhej osady, ktorý chcel kúpiť

škopa;15 aj kúpil a odchádzal, hodiac si ho na plecia.
Sluha riekol pánovi:
„Ja tomu mäsiarovi toho škopa ukradnem, aby som hneď ukázal, čo ešte

viem.“
„To rád uvidím,“ odpovedal pán, „ale nech to bude jedine tak, že sa

tomu človeku telesne neublíži.“
„Bude,“ vravel on, „lebo mu ho ukradnem a nevydriem násilím.“
Potom si vzal dve črievice — ani dobré ani zlé a predbehol mäsiara na

ceste, po ktorej mal ísť a pri ktorej boli po oboch stranách menšie-väčšie
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kríčky. Tam na jednom mieste zložil jednu črievicu, na nejakú vzdialenosť
od nej druhú, a uchýlil sa v blízkosti tej druhej do kríčka.

Mäsiar prišiel k prvej a hoci videl, že by sa dala ešte nosiť, nechal ju,
lebo si myslel: Načo jedna? Keď však prišiel k druhej, riekol nahlas:

„Ej, dobré toto bude mojej žene!“
Zložil preto škopa na zem a zviazal mu nohy, aby nezutekal, a vrátil sa

po prvú črievicu.
Tamten zatiaľ z kríčka rýchlo vyzízol, škopa rozviazal, povrážtek tam

nechal a so škopom inokade domov pribehol.
Keď prišiel mäsiar naspäť a videl povrážtek, uveril, že sa škop len

rozmotal, a musí byť v kríčkoch. Pustil sa ho teda hľadať.
Keď sa však už dlhšie daromne driapal v tŕní a mäso potreboval, vrátil

sa k tomu pánovi. A vypovediac, čo sa mu prihodilo, zjednal, zaplatil a vzal
druhého škopa.

Sluha k pánovi:
„Ešte aj tohto mu ukradnem.“
A zase bežal na to isté miesto, kde bol prvý zložený na ceste. Keď sa

mäsiar približoval, sluha mekotal ako škop. Mäsiar to počul a vravel:
„Predsa je tu tá mršina.“
A ihneď z pliec zložil toho druhého, poviazal ho, nechal na ceste a

znova hľadal medzi krami tamtoho prvého.
Ale sluha vykonal podobne aj s druhým to, čo s prvým: doniesol ho

domov.

1. VÍŤAZ

Vojak prišiel domov z potýčky s nepriateľom, rozprával o svojej sile,
smelosti, víťazstve a ako svedectvo ukazoval odťatú nepriateľskú ruku. Keď
sa ho niekto spýtal, prečo radšej hlavu nedoniesol, odpovedal:

„Nemal ten hlavu, komu som túto ruku odrezal.“

1. ÚŽERNÝ ŽID OKLAMANÝ
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Niekto išiel so židom na trh do mesta. Keď alebo nemohol alebo
nechcel niesť svoj kožuch, lebo slnko veľmi pálilo, oslovil žida:

„Žide,“ vraví, „požičaj mi jedine päť grošov, nič viac; a jedine dovtedy,
kým neprídeme dnu do mesta. Do zálohu ti dám tento kožuch, ktorý stojí
aj dvadsať ráz päť groší; a to tak, že ak nezložím tie peniaze, ako sľubujem,
nech je tvoj. Svedkom bude tento náš tovariš na ceste.“

Išiel ešte tretí kamsi s nimi.
Žid vzal kožuch a dal päť grošov.
Ale v mestskej bráne tamten riekol:
„Postoj, žide! Zaplatím dlh ešte prv, než som sľúbil. Toť máš tvojich

vlastných päť grošov, daj mi môj kožuch.“

1. SPÔSOB, AKO SI ZAPAMÄTAŤ HRIECHY

Ktorýsi veľmi zábudlivý manžel zabúdal na svoje hriechy. Koľkokrát
teda mienil ísť na spoveď, toľkokrát bíjal manželku, lebo tá mu medzi
šľahaním alebo tlčením pospomínala všetko, ba i viac, ako urobil.

1. DVAJA SLEPÍ ŽOBRÁCI

Sedeli dvaja vyslepení žobráci pri ceste a pýtali od okoloidúcich
almužnu. Na niekoľko krokov od nich sa hrali v prachu ich chlapci. Keď
tadiaľ prechádzal nejaký figliar a uvidel ich, zakričal:

„Tu máte jeden bitý16 toliar!“
Oni ďakovali a zavolali chlapcov a kázali sa zaviesť rovno do krčmy.

Tamten ich nasledoval, aby videl, čo sa bude diať. Oni si totiž kázali zatiaľ
nalievať, zakiaľ na celý bitý toliar nevyrástol rováš.17 Vtedy jeden riekol:

„Bratku, vytiahni ten peniaz a daj krčmárovi celý, aby videl, že sa my
na babky18 nemusíme skladať.“

„Ty ho daj,“ odpovedal druhý, „lebo nie mne, ale tebe ho strčil.“
„Čo?“ vravel tamten, „mne ho strčil? Tebe ho dával!“
„Ba tebe ho dával,“ kričal prvý, „a mňa chceš teraz jedine oklamať,

ošudiť!“
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Z reči do reči, a naposledy na to prišli, že sa začali do krvi pichať
spodnými koncami palíc, kde mávajú povstrkané hrubšie železné klince.
Lebo ako i jeden i druhý o sebe bol istý, že ho nevzal, tak za isté držal, že
ho druhý má a chce zatajiť. Ten figliar tam však nič nedal, ale až tu, keď sa
nasmial ich komédii.

1. ČIA JE DRUHÁ A TRETIA VRAŽDA?

Niekto zabil jedného človeka. A pretože bol milý, obsiahol milosť, aby
aj on nemusel byť zabitý podľa práva. Zabil druhého — a obsiahol milosť.
Zabil tretieho — a pýtal milosť. Vtedy hnevom pohnutý kráľ, od ktorého
úfal dostať ešte i teraz takú milosť, ako prv dostal:

„Aj tretiu vraždu mám odpustiť?“
Bol tam prítomný stolový blázon,19 a ten ku kráľovi:
„Nie! Jednu jedine mu odpúšťaš, lebo dve posledné sú tvoje. Ak by

si ho totiž bol dopustil zmárniť po prvej, ako zaslúžil, tie dve nemuseli
nasledovať.“

1. ODPOVEĎ UČEDLNÍKA UČITEĽOVI

Jeden lovanijský20 bohoslovecký učiteľ mal nejakého hlúpeho
učedlníka, ktorý sa i tak stal rehoľníkom tretieho rádu.21 Tento bol raz v
záhrade, v ktorej sa vtedy pásol i osol. Keď to uvidel ten okoloidúci učiteľ,
volal cez plot na tohto svojho niekdajšieho poslucháča:

„Egídius! Koľko je tam oslov?“
„Traja,“ odpovedal on, „traja by sme boli, pane, keby si tu bol.“

1. ODREZANÁ HLAVA SCHOVANÁ NA SMIECH

Nejaký blázon odrezal komusi spiacemu hlavu, ukryl do pece a potom
druhým vravel:
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„Aký tu bude smiech, keď sa tento vydrichme, vstane a bude hľadať
svoju hlavu!“

1. DVOJEJ, JEDNEJ A NIJAKEJ CTI HODNÝ PÁN

Cigán vedel, že farárovi sa podľa obyčaje vraví mnohovelebný a dvojej
cti hodný; vedel tiež, že kaplán je menší od farára a takzvaný rechtor alebo
organista ešte menší. Prišiel do fary vo svojej veci a pýtal sa čeliadky:

„Či šú doma mnohovelebný a dvojej čti hodný pán farár?“
Keď počul, že nie je, pýtal sa:
„A či šú doma menej velebný, jednej čti hodný pán kaplán?“
Keď i na to mu odpovedali nie:
„No teda či šú doma nevelebný a nijakej čti hodný pán rechtor?“

1. PIJAN, KTORÝ NIČ NEDBAL ANI O DIABLOV ANI O
KRISTOV OBRAZ

Manželka chcela manžela zháčiť od každodenného opíjania sa. Keď už
vyskúšala mnoho rozličných prostriedkov bez prospechu, suseda jej potom
radila, aby dala na dno džbánka vymaľovať diabla a naplnila džbánok
nápojom, akým sa najradšej kocháva manžel. Keď vraj bude dvíhať
džbánok, zľakne sa diablovho obrazu, divne tam vymaľovaného, a zanechá
svoju obyčaj. Tak učinila.

Keď ale on pil a uvidel spomínaný obraz, skríkol:
„Rýchlo a skoro, aby mi diabol nevylogal, lebo ten, bývajúc v ohni, je

ešte väčšmi smädný než ja!“
Zarmútená manželka to oznámila susede. Na čo ona dala novú radu,

aby tam totiž rozkázala vyfarbiť obraz umučeného Krista Pána. Keď ho
vraj uvidí, musí vstúpiť do svojho srdca. Ale darmo, lebo on, uvidiac také
vyobrazenie, odpovedal ľútostivým hlasom:

„Ach, nevinný! Utopil by si sa tu!“
A zas ešte náhlivejšie ako inokedy všetko do seba vysotil.
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1. DIV V OČIACH DLHO SPÁVAJÚCEHO

Istý milovník postele a dlhospaj ešte nikdy nevidel vstávajúce slnko.
Keď prvý raz takéto slnko uvidel a bolo zrejme väčšie než na poludnie,
aj červené sa mu zdalo (čo oboje má prirodzenú príčinu), vravel pri stole
hosťom:

„Nech boh od nás nešťastie odvráti! Lebo ja som dnes ráno videl veľmi
veľké a krvavé slnko!“

1. UKRADNUTÁ VEC ZÍSKANÁ SPÄŤ BEZ ZAHANBENIA
ZLODEJA

Pri nejakej hostine jeden menej povďačný povolaný, ktorý sa nechcel
uspokojiť len hojným nakŕmením a napojením, strčil do svojho mieška,22
sediac ešte pri stole, dve strieborné lyžice — no nie s tým úmyslom, aby
ich niekedy navrátil. A zdalo sa mu síce, že to robí obozretne, tajne, ale
pán domu ho videl. Tento nič neriekol, chcejúc zachrániť jeho česť, ale tiež
vpustil do svojho vačku dve lyžice.

Keď vstali od stola a pani s kuchárkou počítala striebro, vidí, že nie
sú štyri lyžice. Hľadajú teda po svetlici, po kuchyni a všetkých kútoch,
šúchajúc sa a šuškajúc. Ale daromne.

Pán toto dlho nechal. Keď už pani začala hlasne mrmlať, až vtedy
pristúpil — akoby o ničom nevedel, a pýtal sa, čo je. Pani povedala, že
chýbajú štyri lyžice. Na čo on:

„Ó, ty náhlivá, ty! Chceli sme si z tvojej starosti urobiť smiech. Ja toť
mám dve a tento pán (stál tam práve i zlodej) druhé dve má v miešku.“

Ten:
„Je to iste pravda. Chcel som si urobiť žart.“
I vytiahol a dal ich.

1. SKÚŠKA
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Niekto počul, že vtáky havrany žijú aj dvesto rokov. Chytil jedného a
vložil do klietky.

„Skúsim,“ vraví, „či je to pravda.“

1. ODKIAĽ JE TENTO VRCH?

Na vrchu býval niekto, čo ešte nikdy nebol dolu. Keď prvý raz zišiel a
potom sa hore navracal, vravel:

„Odkiaľ tento vrch tak skoro narástol, keď predtým nebolo po ňom ani
znamenie?“

1. ŽOBRÁK Z KRÁĽOVSKÉHO RODU

Žobrák stretol španielskeho kráľa Filipa23 a pýtal almužnu, ale
hojnejšiu.

„Pretože,“ vraví, „som tvoj brat.“
„Ako?“ pýtal sa kráľ.
„Z Adama,“ odpovedal on.
Kázal mu preto dať babku.
Keď ale žobrák vravel, že to nie je slušný dar na kráľa brata, riekol:
„Dosť je; lebo keby som každému bratovi toľko dal, hoci to osebe málo

znamená, nič by mi predsa neostalo.“

1. VEĽKÍ PSI

Niekto neskúsený videl vo Viedni, že na trhu predávajú aj psov, ale
drobných, ktorých totiž panie nosia na rukách alebo v mieškoch rúcha — a
to draho. Nakúpil v Uhorsku veľkých srstnatých komondorov24 a priviedol
ich do toho mesta, lebo sa domnieval, že čím väčší sú od tamtých, budú mať
ešte aj cenu väčšiu.
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1. ZUB BEZ BOLESTI VYTRHNÚŤ

Žaloval sa ktosi Cigánovi, že ho zub veľmi, dlho a stále bolí. Cigán
radil, aby ho dal vytrhnúť felčiarovi. On odpovedal, že to už nejeden kázal,
ale že sa bojí, lebo slýchal, že sa to končí s väčšou bolesťou a neraz nešťastne.

„No ja ho vytrhnem,“ vravel Cigán, „že neurobím žiadnu bolesť.“
Bolozubatý sa dal nahovoriť; a priviazaný je za ten zub na pevnejšej

cverne k vŕbe.
A Cigán rozpaľoval kliešte, akoby vo svojej búde strojil nejaký

poverčivý liek. A keď už také rozžiarené boli, že iskry sypali, vyskočil ako
zvetrelý25 a bežal s nimi rovno k jeho očiam. Ten sa nastrašil, mykol hlavou
a zub ostal visieť na cverne.

Tu Cigán:
„No vidíš, že žub je vonku, a ja šom ti neurobil bolešť.“

1. AKO JU ZBIJEM, KEĎ BUDE PRÍČINA

Ktosi stĺkol náležite svoju novomanželku, len čo zo sobáša prišiel
domov. Svadobčania sa ho pýtali, čo to urobil, aké je toto veselie a aká je
príčina takej neslýchanosti. On ale mlčal. Keď sa však všetci desili a nemí
jeden na druhého hľadeli, povedal:

„Z toho, že som ju teraz bez príčiny tak namastil, môžete pochopiť, ako
ju budúcne zbijem, keď bude príčina.“

1. VŠADE TEN POTOK PREJDEŠ

Niekto postával pri potoku a keď tam druhý prišiel na koni a pýtal sa,
kadiaľ môže prejsť, odpovedal:

„Všade ten potok prejdeš.“
Pustil sa teda rovno. Ale keď bol od prostriedku ešte ďaleko a kôň už

hlboko zapadal, vrátil sa a toho karhal, že ho oklamal.
Na čo on:
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„Čudujem sa,“ vraví, „tvojmu koňovi, lebo tadiaľto vždy prechádzajú
husi, ktoré sú omnoho nižšie.“

1. CHOĎ TY HORE A SPADNI DOLU

Istý tesár opravoval krov domu a spadol na človeka idúceho vtedy po
ulici tak, že toho síce svojou ťarchou zabil, ale on ostal bezpečný.26 Priateľ
zabitého ho však obžaloval u sudcu a nástojil, aby bol potrestaný smrťou.
Opakoval jedno: že tesár predsa zabil človeka. Sudca teda urobil výpoveď, že
najskromnejšie zadosťučinenie bude také, ak žalobca tesára podobne zabije.

„Tesár nech ide po ulici pod tým domom. Ty vyjdi hore a spadni dolu
na neho práve vtedy, keď on tadiaľ pôjde.“

1. PRIJMI AKO TVOJE

Keď nejaký manžel, ktorý vedel, že jeho žena je cudzoložnica, pestoval
na rukách dieťa narodené z takého hriechu, z hlbokosti srdca si vzdychol a
riekol:

„Ako rád by som bol, keby toto dieťa bolo moje!“
Manželka:
„To dieťa, nepochybuj, je moje; a aby si mohol riecť, že je tvoje,

darujem ti ho.“

1. HOSTINSKÝ SA HRÁ NA SLEPÚ BABU PRE OBED

Traja žiaci na svojom putovaní do škôl alebo zo škôl prišli do hostinca
a kázali si predložiť obed. Keď ho odbavili, prišiel hostinský, donesúc na
doštičke spísané, čo sú dlžní: tri zlaté27 totiž a štyri grajciare. Nič nemali
proti veľkosti počtu,28 ale proti tomu štvrtému grajciaru.

„Ako sa,“ vraveli, „naň zložíme? Po zlatom a grajciari padá na každého
a ešte jeden na všetkých. Prečo si už aj viac nenapísal, nech by len rovnako v
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krajinských peniazoch na každého prichodilo? My sme sa neučili lámanie29
hostinských počtov.“

„Ale vieš čo,“ vravel jeden, „ty musíš byť sudcom, ktorý z nás musí
zaplatiť ten zvyšok. My všetci na to privolíme. Ale tvoj súd musí byť spolu
príhodný, aby ten, čo bude odsúdený, neriekol, že si to ty chcel dobrovoľne.
Zaviažeme ti teda oči, a tak nás ty budeš chytať, ako keď sa hrajú na slepú
babu. Koho prvého chytíš, ten ti zloží grajciar prevyšujúci rovnosť.“

Hostinský pristal, zaviazali mu oči a chytal ich po svetlici. Tĺkli ho ale
a sácali. A keď aj chytil niektorého, ten ho udrel o zem a zase odskočil.

Táto hra trvala dlhšie, až žiaci už aj smiechom sýti otvorili ticho dvere a
zmizli. Nezložili nielen zvyšujúci štvrtý grajciar, ale ani rovnako pripadajúci
plat. A hostinský mysliac, že sa po kútoch utajili, ešte aj potom bisal30 čelom
a prsami do stien, do kachieľ, kým nepribehla na tresky manželka s kočišom,
domnievajúc sa, že mu žiaci platia bitkou. Žiakom to však stačilo, aby odišli
takto.

1. VIERA MANŽELKY

Nejakému vznešenému mužovi Rimanovi ktosi zvadlivý verejne do očí
nadhodil, že mu z úst duší, smrdí. Keď prišiel domov, karhal manželku, že
ho na to doteraz neupozornila.

„Ja som verila,“ odpovedala, „že je to vlastné každému mužovi.“

1. VEĎ SOM TI UŽ POĽAHČIL

Sedliak niesol na trh zrno v mechu prevesenom na koni, na ktorom i
on sedel. Keď ten kôň padal pod ťarchou, vzal mech na svoj chrbát, ale zas
sadol na koňa. Keď aj potom tak ako prv hoviadko letelo na nos, povedal:

„No, čože je to? Veď som ti už poľahčil!“

1. KONŠTANTÍN VEĽKÝ
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Cisárovi Konštantínovi Veľkému31 žalovali dvorania, že niektorí
rozbrojníci z poddaných pováľali, dotĺkli, dolámali jeho obrazy — a aby sa
preto na nich pomstil. On si hmatal po tvári a povedal:

„Necítim nijakú ranu, nijaký úder.“

1. V TOMTO DOME SÚ DOBRÉ PORIADKY

Prišiel vo Viedni k zámožnému pánovi poctivo oblečený človek. Nikto
ho nedržal za zbojníka. Ohlásil sa skrz sluhu pod istým menom, známym
pánovi, a vpustili ho. Ale ako zavrel za sebou dvere, vytrhol spod rúcha
veľký nôž, prikročil k tomu pánovi a vravel:

„Daj peniaze a ani neškrkni, lebo ja som na všetko oželený.32 Sotva dáš
najmenšie znamenie o pomoc, hneď si synom smrti.“

Pán s ním šiel hneď k skrini, v ktorej držal peniaze. Pri nej však visel zo
železnej nite33 i zvonček do čeľadníka. A tá niť sa musela tlačiť len nohou a
zvonček hlásil, na čo čeliadka vedela, akú má povinnosť. Nikdy inokedy sa
naň totiž nemalo zvoniť, jedine pri takejto príhode, aká bola teraz. Pán teda,
pristúpiac k skrini, najprv zazvonil, a pretože vzal iný kľúč, vrátil sa hľadať
spravodlivý. A kým ho našiel, už boli vnútri dvaja služobníci, vraviac:

„Čo rozkážu pán?“
On nič viac, ako:
„Odprevaďte tohto gavaliera až na ulicu.“
Ale ten už schoval nôž, keď počul vrzgot dvier.
A tí dvaja ho hneď chytili za ruky, a ako prišli na prvé schody, tam

stáli druhí dvaja, ktorí ho mastili papekmi, aké im rýchlo padli do rúk.
Na druhých schodoch stáli iní dvaja, iní na tretích a tak ďalej — títo
ho všade podobne sprevádzali. Ale pri uličných dverách ho najslávnejšie
zvalili na zem. Keď mu však konečne otvorili dvere, všetci sa mu klaňali
ako najvzácnejšiemu pánovmu priateľovi. Aj on však na ulicu tak pyšne
vystúpil, akoby ho najviac ctili. A podoprúc si boky, hľadel začas hore po
budove. Naposledy povedal:

„V tomto dome sú dobré poriadky.“
A šiel, kam chcel.
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1. MOJE KONE HOPSA

Nemecký vojak-konník,34 ktorý nevedel po slovensky, bol na
kvartíri35 u vdovy Slovenky. Keď pýtal pre koňa ovos, vravel:

„Gazdiny, moje kone hopsa!“
Ona odpovedala:
„Jaj, pán vojak! Horké moje hopsa! Už ja stará som doskákala!“
A keď tak pýtať ovos neprestával, a že ona nedala, nerozumejúc

žiadosti, zbil ju. Zložila naňho žalobu, že ju vybil, lebo nechcela skákať,
tancovať.

1. DVAJA VADIACI SA

Vadili sa dvaja, vyčitujúc si rozličné chyby. Naposledy jeden riekol:
„Čože si ty? Ja ťa stokrát skôr predám.“
„Tak,“ odpovedal druhý, „lebo za teba by mi ani peniažtek nedali.“

1. JEDEN CAPA DOJÍ, DRUHÝ SITO PODKLADÁ

Georgias36 počul hádať sa dvoch nemúdrych mudrcov. Jeden z nich
nemastne, druhý neslane, obaja ničomne hovorili. Riekol teda:

„Jeden capa dojí, druhý sito podkladá pre jeho mlieko.“

1. AKO SI MA TRAFIL?

Remeselník švec mal tovariša Moravca, menom Greguš, vždy veľmi
hnilého — nadovšetko však v raňajšom vstávaní z postele. Tohto raz budil a
volal na svitaní, ešte i sám sa prevaľujúc na svojom lôžku:

„Greguš, vstaň hore!“
Greguš na prvé, druhé, tretie volanie nič.
Majster ďalej kričal:
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„Vstaň hore! Rozodnieva sa! Pozri, či prší! Na trh máme ísť, ako vieš!“
Tu Greguš hvízdal a psíkal, volajúc psa.
Majster:
„Načo ti je ten pes?“
Greguš:
„Máster, jak perší, ten pes bude mokrží.“37
Po nejakej chvíli majster zas:
„Vstaň! Zažni sviecu!“
Greguš cickal, volajúc mačku — a stále jedine ležal.
Majster:
„Načo ti je tá mačka?“
Greguš:
„Jak v pecu oheň jest, tá kočka bude teplá.“
Po čásku38 a keď už bolo svetlo, majster ešte kričal:
„Zdvihni sa, Greguš! Prižni sviecu!“
Tentoraz on nechtami a ústami lúskal, akoby z kremeňa kresal. Ale ani

oči neotvoril, a preto nevedel, že je už biely deň.
Tu majster, ktorý jeho kresanie videl dobre už i bez sviece, vytiahol

spod svojej postele botu — i mrsk a fik ho po zuboch opätkom.
Na čo Greguš:
„Vem te39 čert, máster! Jaks mne trefil?“
„Po tých iskrách,“ odpovedal majster.

1. ČOŽE TU NÁJDETE V TME

Keď niekto, čo všetko svoje pomárnil a všetky kúty čistučké mal, v noci
zbadal, že v jeho izbe chodia zbojníci, takto k nim:

„Blázni! Čože tu nájdete v tme, kde ja nič neuvidím ani pri
najjasnejšom svetle dňa?“

1. NEHĽADAJ TY UŇHO MOZGY

Ktosi chcel od seba odtrhnúť a upokojiť dvoch bijúcich sa, ale tí sa proti
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nemu obrátili (ako sa obyčajne stáva) a dostal od nich hlbokú ranu do hlavy.
Keď potom zavolaný lekár pozeral do mozgov, či nie sú ranené, jeden z
tých, čo tam stáli, riekol:

„Nehľadaj ty u toho mozgy, lebo by sa nebol medzi tých miešal, keby
ich bol mal.“

1. DLH LUHANÍM ZAPLATENÝ

Nejaký pán konečne dal k sebe dohnať svojho dlžníka, ktorého dlhé
časy už všelijako daromne upomínal, aby skoncoval dlh, a vravel mu:

„Ak mi tak zaluháš, že to nebude uveriteľné, odpustím ti, čo si dlžný.
Ináč ťa vhodím na celý tvoj život do žalára, keď alebo nechceš alebo
nemôžeš zaplatiť. Premýšľaj a zajtra príď s takou lžou.“

Ale dlžník, hoci bol zarmútený, prišiel na druhý deň a začal:
„Pane, všetok trus mi vyviezli z dvora.“
„To dobre,“ odpovedal pán.
„Nie je dobre,“ riekol on, „lebo ho nevyviezli na moju roľu.“
Pán:
„To teda zle.“
On:
„Nie je zle, lebo ho museli úplne, aj čo už do zeme bolo vsiaklo, na

moju roľu poprenášať a do kopcov poskladať.“
Pán:
„To dobre.“
On:
„Nie je dobre, lebo z každého kopca vyrástol jeden veľký dub na

užitočnej roli.“
Pán:
„To zle.“
On:
„Nie je zle, lebo v každom tom dube som našiel jeden roj včiel s

medom.“
Pán:
„To dobre.“
On:
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„Nie je dobre, lebo prišiel medveď a všetko požral.“
Pán:
„To zle.“
On:
„Nie je zle, lebo som chytil toho škodníka a vytlačil som z neho sto

okovov1 medu.“
Tu pán:
„Hoho! To ti neverím!“
A dlžník:
„Zaplatil som teda svoj dlh.“

1. ALEBO VICEJKARPÁL ALEBO NENERÁL

2 3
Išiel nejaký vojak s obšitom4 domov k svojej rodine. Na ceste mal raz

nocľah u ženy, ktorej syn bol tiež vojakom, ale ona o ňom nič neslýchala.
Preto sa ho pýtala vraviac:

„Pán obšajtník,5 a môjho syna neznáte?“
Pýtal sa on na jeho meno a či nie je nejakým oficierom.
Na čo ona:
„Meno mu je Balient. A už bude snáď vicejkarpál alebo aspoň nenerál.“

1. AHA, UŽ VIDÍŠ

Ktorýsi pocestný prišiel na noc do neznámeho mesta, v ktorom sa
v nočné hodiny kričalo z najvyššej veže na strašenie zlodejov a iných
zlostníkov: „Vidím ťa, vidím!“ Keď bol na hospode neďaleko tej veže a
vyšiel na dvor na prirodzenú potrebu, kľakol a počul tie slová, domnieval sa,
nepoznajúc takú obyčaj, že niekto naňho hľadí zo strechy. Spätkoval teda k
plotu. A pretože to volanie na veži bolo husté6 a on mal dlhšiu stolicu, azda
preto, lebo požral plané suché hrušky, dotiaľ sa hniezdil, chcejúc sa utrieť, až
spadol naznak do jamy. A keď ešte aj vtedy sa kričalo „Vidím ťa!“, riekol:

„Aha, vidíš už — to, čo som navrchu nechal!“
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1. AKO VIDÍM, MÁTE DOBRÝ PREDAJ

Sedliak chodil po meste Londýne a videl množstvo sklepov naplnených
rozličnými drahými vecami na predaj. Keď sa im mnoho načudoval, prišiel
konečne do jedného blízko brány, v ktorom nevidel nič okrem sediaceho
pána. Bol to totiž sklep, v ktorom len peniaze premieňali. Sedliak sa však
pýtal:

„A vy s čím kupčíte?“
Sediaci odpovedal, chcejúc trestať jeho hlúposť:
„S oslími hlavami.“
A on:
„Ako vidím, pane, máte dobrý predaj, lebo okrem jednej viac ich tu

nevidím.“

1. HÁDKA

Akým spôsobom dáš do mlyna jeden mech žita, a dva naspäť dovezieš?
Ak jeden plný druhým prázdnym ovlečieš.

1. VEDĽA MINERVY SOVU MAĽUJÚ

Jedna múdra a učená anglická pani, ktorá putovala pre väčšiu skúsenosť
po vychýrenejších školách, mala za tovariša cesty zemianskeho, ale hlúpeho
muža. To zbadal učiteľ jednej takej školy a vravel:

„Ako to môže byť, že taká vtipná osoba vo voľbe tohto človeka natoľko
chybila?“

Ona odpovedala:
„Povedomé je pánovi, nepochybujem, že aj vedľa bohyne umenia —

vedľa Minervy sovu maľujú.“7
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1. CICERO

Rímska pani Fábia Dolabella8 chcela sa pred rímskym úradom urobiť
mladšou, než bola, vravela teda, že má štyridsať rokov. Cicero9 povedal, že
je to svätá pravda, lebo tá pani o tom stále svedčí už dobrých pätnásť rokov.

1. PLÁŠŤ ZA STOLICU POSLOVI

Keď bol posol Karola V.10 vpustený k cisárovi Solimanovi11 v
Konstantinopoli na vypočutie svojho posolstva a videl, že nielen Soliman,
ale aj ostatní prítomní sedia podľa svojej tureckej obyčaje na perinkách, a
jemu ani takú, ani našej obyčaje stolicu nepodávajú, hoci bude vravieť v
zastúpení svojho cisára, prestrel si svoj plášť na zem, sadol si naň a vykladal
svoje posolstvo pokojne a s pevnou mysľou, že sa museli čudovať. Keď
dokončil, vstal, odišiel a zanechal tam plášť. Sprvu si o tom mysleli, že ho
tam zabudol, a preto ho poslali za ním, ale on povedal:

„Podržte si ho, lebo poslovia môjho pána nemajú obyčaj vziať so sebou
stolicu.“

1. ROZSIEVAČ SEMENCA A DVAJA VOJACI

Dvaja vojaci, idúc cez pole, videli, že hospodár seje.
„Tak, tak, nevoľný sedliak,“ vravel jeden, „ty jedine rozsievaj, a

požehnanie na náš počet sa bude zhromažďovať.“
„Dosť možné,“ odpovedal sejúci. „Lebo ja semenec rozsievam,12 z

ktorého olej býva, aj povrazy.“

1. JEDNOOKÝ A HRBATÝ

Keď ráno stretol na jedno oko slepý hrbatého, pýtal sa posmešne:
„Kam, kam tak zavčasu vlečieš tú ťarchu na chrbte?“
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Ten odpovedal:
„Nečudo, že sa ti toto zavčasu vidí, lebo ešte na jedno oko spíš.“

1. MALÁ KUCHYŇA — VEĽKÉ HOSPODÁRSTVO

Ktorýsi kráľ prezeral dom svojho dvorana a videl, že je draho ozdobený
a veľký, ale kuchyňu priveľmi malú mal. Keď sa nad tým čudoval, dvoran
odpovedal:

„Mocnár! Tento dom práve preto mohol taký veľký povstať a ozdobiť
sa, že jeho kuchyňa je maličká.“

1. ROZSUDOK PROTI MUCHÁM

Doviezol niekto v najhorúcejší letný čas na trh súdok medu na predaj;
a pretože aj prasa v mechu iba hlúpy kupuje, pravdaže odokryl svoj med,
aby každý videl, aký je ikrovatý.13 Ale práve to zle pre seba a dobre pre
zlodejky muchy, lebo tých celé roje sadali na útory14 a pili med a topiac
sa v ňom, spôsobovali čemer15 každému divákovi. Predavač nechcel trpieť
škodu, šiel teda so žalobou na muchy k správcovi16 a všetko vysvetliac, pýtal
zadosťučinenie. Správca bol so súdom hneď hotový, keď takto vravel:

„Hoci,“ vraví, „podľa tvojho vlastného vyznania sa mnohé utopili a
svoju opovážlivosť smrťou zaplatili, aby však, ako môže byť najlepšie, sa ti
zadosťučinilo, nech životom i ďalej platia, lebo nie sú vstave peniazmi. Ty
teda dosahuješ slobodu, že môžeš každú muchu, i vinnú i nevinnú, i na
vinnom i na nevinnom mieste vždy zachlomaždiť.“

Sotva dokonal správca túto výpoveď, predavač tak trafil päsťou muchu
na jeho nose, že mu ho rozštiepil.

Lebo naň mucha práve vtedy bola sadla.

1. KEDY USTÁVA LÁSKA?

Nejaký mladý pán sa pýtal jednej starej panej — vdovy, čo mala
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sedemdesiat rokov, v ktorom veku u ženského pohlavia ustáva a prestáva
láska.

„Ja veru neviem,“ odpovedala. „Musí sa na to mladý pán spýtať staršej
odo mňa.“

1. KAŽDÉMU IBA JEHO HLAVA SLUŠÍ

Anglický kráľ Henrich VIII.17 si pre nejaké svoje roztržky s
francúzskym kráľom Františkom I.18 zaumienil niekoho poslať k tomuto
Františkovi a skrz neho silného chrenu mu pod nos nastrúhať. Vyvolil na to
jedného biskupa, do ktorého vkladal najväčšiu dôveru. Ten ale vyložil svoje
nebezpečenstvo života, keby tak musel vravieť pred Františkom.

„Nič sa neľakaj,“ povedal Henrich, „lebo ťa ubezpečujem, že ak
francúzsky kráľ sníme tvoju hlavu, aj ja dám poodtínať hlavy všetkým
Francúzom, ktorí bývajú v mojich krajinách.“

„Nepochybujem o tom,“ vravel biskup, „ale každému iba jeho hlava
sluší a svedčí — aj mne iba moja.“

1. MENÁ AKO MENÁ

Viezol sa niekam farár a vedľa koča bežal jeho domáci pes. Keď ten
niekde zaostal, farár volal: „Cigáň, Cigáň!“ Toto bolo jeho meno.

Šiel však tadiaľ aj spravodlivý Cigán a tento pribehol a vravel:
„Čo rožkážu, vaša milosť?“
„Ja teba nevolám,“ riekol farár, „ale hen psa.“
„Ahá, teda ša on tak volá? Mená jako mená. Veďže i ja mám pša,

ktorého volám Farár, Farár,“ povedal Cigán.

1. LAKOMÝ

Lakomý sa obesil, lebo toľko nemohol mať, koľko chcel, alebo z inej
jemu známej príčiny. Ešte zavčas pribehol služobník, prerezal povraz a
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zachránil mu život. Ale keď dostával na konci roka výplatu, zadržal mu ten
viselec toľko, koľko stál tento povraz: že ho nemal rezať, ale rozviazať, aby
sa nepokazil.

1. HÁDKA

Čo je černejšie nad havrana? Jeho perie, lebo havran má mäso biele.
Ktorý spôsob nasáľania mäsa je taký, aby z roka na rok trvalo? Ak býva

solené posledný deň decembra.
Kto sa teší zo šibenice? Pocestný, lebo keď vidí šibenicu, pochopuje, že

mesto nie je ďaleko, a neľaká sa zbojníkov.

1. MLADÍ PÁNI — OPICE

Poslal niekto po hlupáčikovi nejakému pánovi kôš čerstvých hrušiek.
Keď prišiel k domovým dverám, našiel dve väčšie opice oblečené v peknom
panskom chlapčenskom rúchu. Ako tie uzreli ovocie, tak sa doňho brali
pazúrmi a zubami. Posol, ktorý ešte nikdy nevídal také stvorenie, držal za
isté, že sú to pánovi synáčkovia, i keď dosť odporní. Ale počul, že aj Ezau19
bol po celom tele srstnatý, zložil im teda kôš, aby mohli pohodlnejšie hrýzť.
Keď mali dosť, poprzky20 a ostatky vyniesol pánovi. Keď sa ten vyzvedal,
čože to vykonal, povedal:

„Milostivý pane! Hrušiek bol aj plný kôš, aj celých, čistých, ale ich
vlastní synkovia mladí páni to porobili pri dverách.“

1. TUPŠÍ SLUŽOBNÍK BIJE POCTIVEJŠIEHO
SLUŽOBNÍKA

Niekto múdry vidiac, že pán z neporiadneho hnevu palicuje svojho
služobníka, povedal:

„Ajhľa! Tu tupší služobník bije poctivejšieho služobníka.“
Bijúci totiž bol služobníkom svojho hnevu.
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1. KEDY PRESTANEŠ HRAŤ?

Jedna panna mala brata veľkého hráča. Raz ho karhala a vravela:
„Kedy, kedy prestaneš hrať?“
On odpovedal:
„Vtedy, keď ty mládencov milovať.“
„Ó ty márnotratný!“ vravela ona. „Ako badám, celý svoj život sa

neodriekneš hry!“

1. VŽDY NAPROTIVEŇ ČINILA

Padla manželka ktoréhosi manžela do potoka a utopila sa v ňom. Keď
ukázali manželovi, kam padla, on odtiaľ hľadal telo nie dolu, ale hore proti
potoku. A keď mu povedali, čo, či azda blaznie, odpovedal:

„Kým bola živá, vždy naprotiveň činila, nazdávam sa teda, že aj po
smrti proti vode tenúla.“21

1. ČO ROZDEĽUJE POETU OD BLÁZNA?

Sedel na nejakej hostine poeta z jednej strany stola rovno proti jednému
mladému vyučenému v práve, ktorý bodľavé posmešky rád počúval, aj
činieval z iných. Keď tento už aj od skleníc viac bol rozohriaty k takým
žartom, chcel sa voziť po poetovi, ktorý sedel oproti, a znenazdajky sa ho
spýtal:

„Čo rozdeľuje poetu od blázna?“
A ten znenazdajky odpovedal:
„Stôl.“

1. NIE JE DO NEBA VEDÚCA CESTA
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Jeden kňaz, ktorý miloval svoju krajinu, dal mrcha cestu popraviť
na svoj znamenitý náklad — nielen pre dobro svojich krajanov, ale i pre
všetkých ostatných ľudí. Keď raz prezeral prácu, nejaký pán, ktorý sa držal
za urodzeného, mu vravel:

„Dvojctihodný! Uznám, že si tu veľkú útratu činí; ale predsa toto nie je
do neba vedúca cesta.“

„Dobre vraví pán,“ odpovedal kňaz. „Lebo keby bola, čudoval by som
sa, že vidím na nej jeho milosť.“

1. LAKOMÝ MERIA KOŇA

Ktorýsi lakomý, skúpy človek ako v lete tak i v zime býval na dedine,
lebo tam lacnejšie mohol žiť. Kamaráti a priatelia ho často prosili, aby ich raz
navštívil v meste; to na mnohé unúvanie prisľúbil a raz i vyplnil. Ale kone a
paholka hneď poslal naspäť, aby nezaháľali a nežrali v meste drahý krm.

Po nejakom čase sa ostatní dohovorili, že pôjdu pre obveselenie pešími
koňmi na blízku dedinu. Ten nemohol bez hanby odporovať, tak privolil.
Pretože si však každý najímal koňa aj on to musel, a dal dvadsiatnik22
závdavku.

Medzitým sa nadhodila akási prekážka, že mali ostať doma, a skúpy by
bol musel stratiť naveky svoj dvadsiatnik, ak by si nepomáhal rozumom.
Preto sa chytil takejto myšlienky:

Šiel k tomu, u koho si koňa zjednal, a meral dĺžku toho koňa od chvosta
po predné lopatky. Pán toho koňa sa pýtal, kam tým cieli.

On odpovedal:
„Chcem vedieť, či je dosť dlhý pre troch, čo majú na ňom sedieť.“
„Čo?“ vravel tamten. „Ja mám môjho koňa dať márniť pod tromi, čo

budú na ňom naraz sedieť? Í! Toť je radšej závdavok naspäť.“
Dal ho; a lakomý iné nechcel.

1. KNIHA O BLÁZNIVÝCH SKUTKOCH.
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Akýsi Vlach šiel cez Neapol. Kráľovi, ktorý toho času panoval,
oznámili, že tento človek má veselé myšlienky a nosí knihu, do ktorej
pozapisoval bláznivé skutky vtedajších vladárov sveta. Kráľ ho zavolal pred
seba a pýtal sa, či v tej knihe bláznivých skutkov leží niečo aj o ňom.

„Pozriem,“ odpovedal a prevrátil niekoľko listov a čítal toto:
„Je jedna veľká bláznivosť, ktorej sa dopustil neapolský kráľ Alfons,23

že zo svojho dvora poslal kupovať kone s dvanásť tisícmi dukátov do
murínskej zeme.“24

Kráľ na toto vravel:
„Učinil som tak. Ale v čom tu záleží, myslíš, bláznivosť? Azda, že som

tú vec poručil na murína?“
„Nie inde,“ odpovedal Vlach. „Pretože murín s peniazmi ostane doma.“
„Ak však príde naspäť alebo s koňmi alebo s peniazmi?“ pýtal sa kráľ.
„Potom,“ riekol Vlach, „potom zotriem meno tvojej jasnosti a položím

murínovo, že neostal doma.“

1. VLANI LEPŠIE SVOJU VEC KONAL

Kázal niekde kazateľ, nie však veľmi dobre. Z prítomných jeden
povedal:

„Vlani lepšie svoju vec konal.“
Na čo druhý:
„Ako, keď vlani ešte nekázal?“
Ten opakoval:
„Vlani lepšie svoju vec konal práve preto, že ju nekonal.“

1. HORÚCA KAŠA

Hodovali na krštení kmotrovia. Medzi inými jedlami prišla na stôl kaša.
Jeden mladý kmotor do nej ponáhľal, lebo bol jej milovník. Ale ako z nej
strčil do úst lyžicu, zbadal, že je taká horúca, až mu slzy vypadli. Ten, čo pri
ňom sedel, pýtal sa ho, prečo tak rýchlo zaplakal.
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„Preto,“ odpovedal on, „lebo mi prišlo na pamäť, že práve dnes je rok
pohrebu môjho deda.“

Medzitým aj ten vopchal do úst tej kaše a stalo sa mu podobne. On sa
ho teda pýtal, pre akú príčinu smoklí.

„Ja pre tú, zločinec,“ odpovedal, „že ťa neobesili v deň pohrebu tvojho
deda!“

1. CNOSTI STARÉHO ČLOVEKA

Starý, ale myšlienkami jarý vravel v nejakom zhromaždení priateľov,
že jeho vek je oveľa lepší ako niekdajší mladý.

„Pretože,“ vraví, „viac vidím, väčšiu silu mám a viac rozkazujem.“
Obrátil na seba oči všetkých, ktorým toto prišlo do uší. A žiadali, aby

utvrdil svoj výrok.
„Môj zrak,“ vravel on, „je dvakrát taký dobrý, ako bol v mladosti, lebo

ak položím na stôl desať dukátov, dvadsať ich vidím. Všetko sa mi dvojí. Silu
mám teraz väčšiu, lebo keď z koňa schádzam, aj sedlo so sebou strhávam. Aj
viac rozkazujem, lebo aby sa niečo urobilo, aj desať ráz musím kričať, keď
predtým dosť bolo jedenkrát povedať.“

1. HÁDKA

Čo je matka svojej matky? Voda, z ktorej povstáva ľad a sneh a z toho
zase voda.

Aké je to zviera, ktoré na pašu ide sýte, domov lačné? Kapsa pastiera
stáda.

Čože je to, čo nevidí, a ak by videlo, už by nebolo? Slepý, lebo ak by
videl, už by nebol slepý.

1. NEPREDÁM EŠTE TOHO KOŇA

Mal jeden poctivý pán manželku málo lepšiu od pekelného satanáša.
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On však k nej preukazoval vo všetkom toľkú lásku, že jej aj pekného koňa
na nosenie kúpil, v čom ona cítila srdečné zaľúbenie. Ale ten kôň ju raz tak
mrštil o zem, že hneď krky vylomila.

Jeden jeho príbuzný, ktorý mal za manželku podobnú xantipu,25
kupoval tohto koňa, aby sa jej podobne zbavil. Sľuboval, že dá, čokoľvek
bude pýtať. On však odpovedal:

„Nepredám ešte toho koňa, lebo ktovie, či sa ešte neožením.“

1. OSOL PREMENENÝ NA ŽIAKA

Dvaja žiaci raz šli v prázdny deň, keď sa neučili, von z mesta na
prechádzku alebo skôr robiť prirodzené nezdoby. Naďabili na opitého
sedliaka, ako spal v priekope a držal osla na ohlávke, ktorú mal okrútenú
okolo ruky. Keď trochu nad ním postáli a dívali sa, jeden riekol:

„My potrebujeme peniaze. Vezmime teda tomuto ožralcovi toto
utrápené hoviadko, ale ukradomky. Preto ja ohlávku z oslovej hlavy vložím
na svoju. Tu budem stáť, kým sa ten neprebudí. Potom sa s ním budem
zhovárať, ako najprospešnejšie budem vedieť. Ty predaj osla, ako najdrahšie
budeš môcť, aby sme našim bruchám raz dobre učinili.“

Stalo sa tak. Tamten pojal osla, tento čakal namiesto osla na ohlávke.
Keď o chvíľu sedliak otvoril oči a desil sa, koho drží v ruke, žiak

vzdychol:
„Ach,“ vraví, „preboha! Sním túto ohlávku zo mňa.“
„Čo? Ako si sem prišiel namiesto môjho osla?“ pýtal sa sedliak.
„Poviem ti. Môj otec bol bosorák. Ako som ho raz ťažšie obrazil,26

preto nahnevaný ma zamodlil,27 aby som sa premenil na osla. Premenil som
sa; ty si ma takého kúpil, a ja som ti spravodlivo slúžil, ako vieš. Ale teraz
je už môj otec skrotený a odmodlil28 zamodlenie, a navrátil sa mi predošlý
obličaj.“

„No,“ riekol sedliak, „aj na to prizerám, že si mi v tvojom osolstve býval
poslušný, aj že nechcem byť účastník bosoráctva. Preto choď. Však mi boh
vynahradí to, čo som dal za teba.“

Žiak šiel za tovarišom a z ceny predaného osla urobili si medzi
smiechmi dobrú vôľu.
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O nejaký deň sedliak išiel na lichvací trh, aby si zadovážil nového osla.
Videl tam aj svojho predošlého a šuškal mu do ucha:

„Zase si sa hrýzol s otcom? Nechcem ťa. Ja sa medzi vás nebudem viac
miešať.“

1. UŽ NEBUDE, ČO BY SOM JA MOHOL PREHRAŤ

Keď jeden synáčik videl, že jeho otec stále hrá a spoluhráči mu vždy
hovoria: „Sádž!“, plakal. Keď sa otec pýtal na príčinu, odpovedal:

„Ó, počul som, že Alexander Veľký29 kvílil, keď videl svojho otca
zajímať mnohé nepriateľské mestá, že mu neostane žiadne, ktoré by zajal, a
tak preukázal svoju silu a múdrosť. Ja nariekam, naopak, keď vidím svojho
otca tak prehrávať všetko, že už nebude, čo by som ja mohol prehrať.“

1. NEPRÍDU, KÝM ICH NEZBIJEM

Pán padol do jamy, z ktorej nemohol vyliezť bez pomoci iných. Kričal
na svojich služobníkov, ktorí boli neďaleko. Ale keď nebežali, lebo nepočuli
jeho krik alebo nedbali, vravel: „Tí iste neprídu, kým ich náležite nezbijem.“

1. TATO, NEZJEDZ PAVÚKA!

Kradol otec so svojím malým synom v noci čerešne na strome. Otec
ich hltal, až sa zadŕhal, a chlapec mu vravel:

„Tato, nezjedz pavúka!“
On nerozumejúc vravel:
„Synku, ktože nakúka?“
Chlapec zas po chvíli:
„Tato, nezjedz pavúka!“
A on zase:
„Ktože nakúka?“
Keď aj chlapec aj otec takto svoje viackrát opakovali, raz sa mala pod
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chlapcom sčesnúť ratolesť, no nespadol. Ale otec si myslel, že chce utekať,
chcel teda skôr byť na zemi, skočil a jednu nohu si vytkol, druhú zlomil.

1. VYHRAL BOČKU PIVA

Stavil sa Poliak s Poliakom, že ak mu na jedno zaťatie mečom odsekne
nohu, dá bočku piva; ak nie, dá on, že zle rúbal. Tento zaťal, tamten stŕpol,
mysliac, že i nohu stratil, i pivo musí platiť. Ale ako pozrel a videl, že nie je
úplne odťatá, lebo naspodku trochu visela z kože, zvolal: „Vygralem bečken
piva!“30

1. JELENIE NOHAVICE

Zabil niekde jágerský tovariš divého brava. Keď mu dávali strelné
peniaze,31 prosil aj o kožu z toho brava. Keď sa ho pýtali, načo mu tá bude,
odpovedal, že si z nej dá ušiť jelenie nohavice.

1. PREČO SI SEBE NEPRIŠIL

Chodil, pozeral dlho po jarmoku Cigán, kto by kde niečo neopatroval,
a tak on mohol potiahnuť; ale darmo, každý dal na svoje veci pilný pozor.
Poberal sa teda domov smutný a trúchlivý.

V mestskej bráne, kde bol veľký stisk, prihodilo sa mu ísť za sedliakom,
ktorý niesol na pleci prevesené kúpené nohavice. Prišil teda ich koniec
visiaci na chrbte na prsia k svojej košeli. A keď už vystupovali z brány na
priestrannejšie miesto, rýchlo ich strhol sedliakovi a prehodil na svoje plece.
Sedliak zbadal, aj sa hneď zvrtol. Keď však začal vravieť a pýtať sa, kto mu
ich vzal, Cigán povedal:

„Aha! Prečo ši šebe tak neprišil švoje, jako já moje? Nevidíš?“

1. ABY STE HO CHUTNE POŽILI
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Poslala nejaká pani darom kŕmeného moriaka mestskému richtárovi po
hlúpom služobníkovi. Keď ta prišiel, riekol:

„Pán moriak! Dala ich pozdravovať nastokrát moja pani a toť im posiela
jedného tlstého richtára.“

Niekto z prítomných na to povedal:
„Ba s odpustením… posiela tvoja pani.“
Služobník medzitým pokračoval vo svojej reči a vravel:
„Aby ste ho chutne požili.“

1. VYSLANÍ NA UCTENIE KRÁĽA

Istý kráľ prehliadal svoju krajinu a prišiel raz v svojom putovaní
napoludnie do dediny, o čom obyvatelia vopred nič nevedeli, ako snáď ani
sám kráľ. Až keď sa strhol krik, že vkročil do obecného domu. Tu richtár
s úradom trnul, škriabal sa, i tam, kde ho nekúsalo, radu držiac, čo mu
majú poznášať na obed. Ale spadol kameň zo srdca, keď sa povedalo, že
jeho jasnosť bude uspokojená tým, čo sa v dedine každodenne nachádza.
Vítať však mocnára menom celej obce nech prídu niektorí na konci obeda
so zaftnatým32 ovocím. Dobre teda. Len to im robilo starosť, čo je to
zaftnaté ovocie? A ako sa majú držať, čo vravieť, ktorí tam pôjdu? Aj z
tejto pochybnosti však pomohol jeden vekovitejší, ktorý už niekoľkokrát
richtárčil, niekoľkokrát bol u panského dvorského, u stoličného komisára, a
aj mal s notárom v osade blízkej odtiaľ väčšiu známosť ako iní. Ten vravel:

„Boh nám požehnal tohto roku na horách hrušiek aj jabĺk. Hrušky teraz
najlepšie zamäkajú, hniličkajú sa. A to je zaftnaté ovocie. Naberieme z nich
šesť mís, aby mohol krajšie vyberať, a pôjde nás šesť, každý ponesie jednu
misu. Čo sa sluší vravieť a činiť, to vás tu dlho nemôžem vynaučovať. Ale
pozorujte tam mňa, a čo ja budem, to aj vy robte.“

S týmto povyberali po chalupách tie plané hrušky, čo najmäkšie,
naplnili šesť mís i prikryli novopranými uterákmi a išli. Už na ceste richtár
vravel tomu najmúdrejšiemu, bez ktorého dedina nikdy nič nezačínala:

„Strýče, azda sme mohli nabrať aj z tých jabĺčok zo štyri misy.“
„Nie,“ odpovedal on, „to malo byť, ak by bol prišiel až po Vianociach.“
Kráľ sedel pri pečienke, keď prišli; a ihneď kráčali dnu.
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Ten vodca išiel prvý a utkol sa na prah, padol, rozsypal hrušky, roztĺkol
misu. Keď to videli ostatní, podobne činili dobrovoľne, keď (ako sme
počuli) mali naučenie, aby aj oni to robili, čo on. Posledný sa hodil až na
nohy kráľa. Na čo on preč odstúpil a kráľovi služobníci alebo na smiech
alebo z hnevu zbierali rozsypané hrušky a metali ich do hláv roztiahnutým
ešte po zemi. Keď boli odpravení, richtár povedal vodcovi:

„Ale strýče, či tak toto všetko muselo byť?“
„Tak,“ povedal on.
„No predsa dobre, že si tých jabĺk nedal nabrať, lebo by nám boli nimi

hlavy poprebíjali, ak všetko tak muselo byť: pretože ešte nie sú uležané.“

1. HÁDKA

Aké je dobrodenie, ktoré nežiadajú ľudia? Navštívenie nemocných.
Kto sa narodil bez otca a bez matky? Adam.
Či bola prv brada alebo človek? Brada, lebo bradatý cap bol pred

človekom.
Čo je najpodobnejšie vlku? Vlčica.
Ako sa jedným kusom dreva, ktorý môžeš uniesť, nie jednu, ale aj viac

zím budeš zahrievať? Ak ho, keď ti bude chladno, vhodíš na plece a tak dlho
s ním budeš chodiť, až sa zapotíš.

1. NACHODÍŠ SA TY ZA MNOU

Dlho chodil niekto za niekým, dlho ho prosil, aby mu požičal istý počet
peňazí. Konečne ich obdržal, keď sa všelijako zaväzoval. Keď už šiel pod
oknami požičiavateľa, zhováral sa so sebou, ale hlasne:

„No tisíc regimentov… v tvojej materi! Nachodil som sa ja za tebou,
aby si požičal! Nachodíš sa ty za mnou, aby som vrátil!“

Počul to požičiavateľ a hneď von za ním:
„Pane,“ vraví, „zdá sa mi, že som menej načítal. Ale nech sa vrátia,

budeme znovu čítať a chybu dosadím.“
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„Nemyslím,“ odpovedal tamten, „lebo som dobre pozoroval. A nech by
aj bola mýlka v niektorom groši, to nič.“

„Nie tak,“ vravel tento. „Moje svedomie nedopustí, aby som čo aj v
babke niekomu uškodil.“

A viac ho naspäť vtiahol, než povolal.
Čítali znova. Dobre sa nachádzalo.
Tu ten:
„Ajhľa, že som ja mal pravdu!“
„Netajím,“ odpovedal požičiavateľ, „ale ak by som sa musel ja za pánom

nachodiť po moje vlastné, nech ono leží doma.“
S tým zhrnul a skryl svoje peniaze.

1. HRAD HLADOM VYBOJOVAŤ

Počul Poliak, že mestá, hrady bývajú niekedy vybojované hladom.
Išiel teda pod jednu takú nepriateľskú pevnosť a nevzal si so sebou nijakú
potravu. Ležal i postil sa tam za tri dni. Na štvrtý včasráno kričal hore:

„Abo sa poddájče, abo chleba dájče!“33

1. DIABLOVA DCÉRA

Jedna márnotratná, ale aj inak veľmi zlostná žena nazývala manžela
lakomým, keď jej vždy nesýpal peňazí po vôli, na čo chcela. A častokrát s
hnevom opakovala, že ak by ona umrela, on by bol hotový pre peniaze pojať
za manželku aj staršiu diablovu dcéru.

„Uhádla si,“ odpovedal manžel. „Jedine, že by bola tá veľká prekážka,
ktorá nedopúšťa vziať za manželku priateľku v prvom stupni čiže sestru
svojej manželky.“

1. ZABIL PREDSA OTCA

Nejaký syn zabil otca. Chytili ho a odsúdili na tú smrť, ktorú podľa
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práv zasluhuje vražedlník rodičov. Matka ľutovala to svoje dieťa, šla k
sudcom a dostatočne preukázala, že ten zabitý nebol jeho otec,34 ale…

„My už veríme,“ odpovedali sudcovia, „ale podľa mienky mnoho sto
ľudí zabil predsa otca. Alebo pred všetkými to teda vysvedč, alebo bude
trpieť za zabitého otca.“

1. PEKELNÝ HORÚCI DVOJZLATNÍK

Prišiel kapitán nejakých vojakov do hostinca, v ktorom sa každá vec
musela zaplatiť najmenej štvornásobne. Kapitánov služobník sa o tom
prezvedel a vediac, že jeho pán nemá nazvyš peniaze, dohovoril sa s tým
svojím pánom a vravel hostinskému:

„Človeče, útrovu statočne pozapisuj; to neklaď, čo čisté svedomie
netrpí. Ináč čudne, ver, ťa vyplatí tento oficier. Ja ho veru nedržím za
človeka, ale za vteleného diabla, lebo od istého času stvára také skutky, ktoré
môžu páchať iba raráškovia z pekla.“

Ale úžerník a dráč hostinský sa tomu smial a načaroval kapitánovi za
jeho osobu, za služobníka a za dva kone na dva dni dvadsať zlatých a trinásť
grajciarov.

Keď mal kapitán už odísť, dal po služobníkovi doniesť v panve oheň,
aby sa hostinský domnieval, že bude ešte fajčiť; medzitým ale na tom ohni
rozpaľoval jeden dvojzlatník. Keď sa už mal topiť, zavolal hostinského. A
ako ten odchyľoval dvere, tak kapitán už držal dvojzlatník v rukavici z
hrubého remeňa, strčil ho do ruky hostinskému a potom riekol:

„Toť máš pekelný dvojzlatník od diabla. Znaj však spolu, že od tejto
chvíle si môj.“

Hostinského pochytila toľká hrôza, že ako zbláznený behal a volal:
„Dajte všetci na seba pozor! Diabol je u nás!“
A koľkokrát sa k nemu kapitán pohol, toľkokrát sa on krížom žehnal.

A rád bol so všetkou svojou čeliadkou, že ten sadol na koňa a odišiel aj so
služobníkom.

1. ČIERNE VLASY, BIELE FÚZY A BRADA
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Niekto, čo mal čierne vlasy, ale už šedivé fúzy a bradu, prišiel medzi
nejakých zhromaždených tovarišov, kde bol jeden neznámy, ktorý sa veľmi
čudoval tomuto protikladu. Zbadal to druhý a vraví:

„Nečuduj sa tomu, lebo tento človek vo svojom živote unúval väčšmi
spodné a horné škrane než mozgy.“

1. NIE FELČIARA, ALE TESÁRA

Odstrelili nejakému veliteľovi koníckych vojakov35 v potýkaní nohu.
Pretože ten i chcel i mohol ešte slúžiť rozumom, skúsenosťou a vernosťou,
dali ho už na drevenej nohe za veliteľa lodným vojakom.36

Pretiekol krátky čas a guľa mu aj na lodi odtrhla druhú nohu. Vtedy
padol na palubu, lebo nemohol stáť na tamtej neživej. Jeden z tých, čo tam
stáli, skríkol a volal felčiara, ale on vravel:

„Nie felčiara, ale tesára; alebo aspoň oboch naraz!“

1. KLIN KLINOM, LUHANIE LUHANÍM

Jeden, čo po svete mnoho blúdil a vychvaľoval sa, že videl
mnohonásobné neslýchanosti, rozprával medziiným, že tam kdesi videl
jednu kapustnú hlavu, ktorá jeden list mala taký, že sa pod ním mohlo cvičiť
vo vojenskom umení bez nejakej prekážky päťdesiat husárov na koňoch.

Druhý z prítomných vravel:
„Aj ja som čosi podobné videl. Videl som totiž jeden kotol: na jeho

zhotovení pracovalo štyridsať majstrov, dvesto tovarišov a šesťdesiat
medenárskych učňov tak, že každý mohol pohodlne klepať svoju čiastku.“

„Na čo mal byť toľký kotol?“ pýtal sa ten bludár.
„Bezpochyby,“ odpovedal tento, „pre tú kapustnú hlavu, aby v ňom

mohla byť naraz uvarená.“

1. EZOP
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Ezop37 bol človek s priveľmi smiešnym telom. Mal totiž (okrem
murínskej čiernosti, odkiaľ povstalo jeho meno)38 hlavu zakončenú na
spôsob veže, čapkatý nos, dolu ovisnuté červené pery, hrbatý chrbát, veľké
brucho, vykrivené nohy a bol po celom tele zarastený srsťou ako faun.39
Tento človek však zanechal po sebe veľkú pamiatku i pre svoje mravné
vynaučovanie zavinuté v básňach,40 i pre vtipné a veselé
krátkomyšlienky,41 z ktorých niektoré slušia aj do tejto knižky.

Najprv ho na tvrdšiu službu čiže do takrečeného sklávstva42 predával
jeho pán, lebo ho obrazil, že mu smelo vyčitoval pravdu.

Kupec ho chcel kúpiť, kým ho nevidel, ale ako ho uzrel, riekol:
„Čo je toto za potvoru?“
A bral sa preč.
On za ním bežal a vravel:
„Ale prosím ťa, kúp ma. Nie som drahý a budeš mať zo mňa osoh.“
„Aký, aký z teba osoh?“ riekol kupec.
„Máš malé dietky?“ pýtal sa Ezop.
„Mám,“ odpovedal kupec.
„No teda,“ vravel Ezop, „ak sú neporiadne, nezdobné, budú sa báť

mojej osoby.“
Kupec sa zasmial, vrátil sa k jeho pánovi a vravel:
„Čože pýtaš za túto chybu bohov?“
„Tri babky,“ povedal.
Kupec ich zložil, pojal Ezopa a hneď skúsil osoh, ktorý on zo seba

sľuboval. Ako totiž vstupoval do domu, dietky, ktoré sa práve vtedy z hnevu
proti matke až metali o zem, uvideli Ezopa a utekali k matke ako pred
najhroznejším strašidlom.

1. EZOP

Po niekoľkých dňoch tento kupec, ktorý kupčil s rozličnými vecami,
rozkázal, aby služobníci na trh do vzdialenej osady všetko poskladali,
poviazali, bremená medzi sebou podelili a na cestu boli hotoví, lebo museli
všetko niesť na sebe. Ezop prosil svojich tovarišov, aby sa nad ním ako
novým a neskúseným zľutovali a oddelili mu niečo ľahšie. Privolili a nechali
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na vôľu, aby si tiež sám niečo vybral. Vybral si kôš, v ktorom bola zo
všetkých najťažšia ťarcha — potrava na cestu. Služobníci si medzi sebou
vraveli:

„Tento je iste taký blázon v rozume, aká ohava v tele, keď všetko v
rukách poťažkával, a predsa to vzal.“

Pravdaže Ezop aj cítil prvé ráno váhu. Ako však pán na obed kázal dať
každému mieru, už bola ľahšia. Ľahšia zase po večeri na druhé ráno, a po
druhom obede kôš už ostal prázdny.

A išli potom ešte dva dni, v ktoré pán všade kupoval pokrm za hotové
peniaze.

1. EZOP

Osoba Ezopa snáď tak veľmi zostrašievala kupcove dietky od nezdôb,
že ich až vred metal. Bárs pre tú, bárs pre inú príčinu ho ale ten kupec po
nejakom čase zaviedol s jedným muzikantom a s jedným učiteľom jazykov
na predaj na ostrov Samos.1 Tamtých dvoch obliekol do pekného rúcha.
Ezopa nechal jedine v strapoch2 a na trhu ho postavil uprostred nich. Tí,
čo išli okolo prví a uvideli Ezopa, rozprávali druhým s toľkým podivením,
že sa o malú chvíľu zhrnulo mnoho sto ľudí dívať sa na tú — ako vraveli
— obludu. Medzi inými prišiel aj mudrc Xanthus,3 no i ten spočiatku
zapovrhol Ezopa, obrátil sa k muzikantovi a pýtal sa ho:

„Ty čo vieš?“
„Všetko,“ odpovedal on.
Na čo sa Ezop zasmial z plného hrdla.
Potom sa Xanthus pýtal učiteľa reči:
„A ty čo rozumieš?“
Aj ten odpovedal, že všetko.
A i tu sa Ezop rehotal.
Xanthus nedržal jeho smiech za nemúdry a prikročil bližšie k nemu.
„Čo ti je,“ vraví, „také chutné v odpovedi týchto?“
„Ty si mudrcom, mal by si teda vedieť,“ riekol Ezop.
Xanthus:
„A ty teda čo vieš?“
Ezop odpovedal:
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„Ako mudrc chápeš, že ak títo, ako svedčia, vedia všetko, ja neviem
nič.“

Xanthus:
„Z akého si kraja?“
Ezop:
„Ja som čierny.“
Xanthus:
„Vidím, a na to sa nepýtam.“
Ezop:
„Som zo života matky.“
Xanthus:
„Aj to viem bez tvojej odpovede, ale rád by som vedel, z akej zeme si?“
Ezop:
„To mi moja matka neoznámila; a ty si mudrc, prečo sa to pýtaš?“
Xanthus:
„Chceš, aby som ťa kúpil?“
Ezop:
„Aby som to ja chcel, ja teba, a aby si ty chcel, ty mňa by si musel hlbšie

poznať.“
Xanthus:
„Čudo si ty síce v tvojom tele, ale myslím, že čudo budeš aj v rozume.“
S tým sa spýtal jeho pána, čo za neho žiada, a zaplatil tým radšej, čím

menšia bola cena.

1. EZOP

Xanthus prišiel s Ezopom do svojho domu a kázal mu počkať kdesi v
kúte na dvore. Ale on vkročil dnu a vravel manželke:

„Priviedol som ti,“ vraví, „služobníka a ty ako mudrcova žena budeš s
jeho krásou najspokojnejšia. Je taký, akého si nikdy nevídala.“

Žena z prirodzenej všetečnosti nemala miesta, kým ho nepriviedol. Ale
ako ho uzrela, do hnevu, do jedu, do mnohonásobného zlorečenia: že z nej
robí potupu, onucu, že ju ľudia budú držať za blázna, že bohdaj bola taká
obluda krky zlomila aj s tým, ktorý ju predával, že ešte sa takých odmien
namnoží v celej osade, keď sa naňho ženy uhľadia4 — a podobne.
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Ezop si zapamätal toto vychvaľovanie; a pretože ho ona aj budúcne
neustávala všelijako prenasledovať, aj on, kde len mohol, sa jej pomstil.

Raz sa stalo, že Xanthus bol kdesi na veľkej hostine a Ezop ako
služobník s ním. Xanthus položil na tanier najvyberanejší kúsok z niečoho,
dal Ezopovi a riekol:

„Choď domov, daj toto mojej milej.“
Ezop prirodzene rozumel, že to patrí panej, ale už sa chcel pomstiť.

Prišiel teda k nej a vravel:
„Túto zvláštnu lahôdku posiela pán svojej milej.“
A zahvízdol a privolal suku, ktorá sa stále krútievala okolo Xantha. Pred

očami panej všetko podrobil a dal jej pohltať.
To trhalo vnútro panej, ale Ezop neriekol ani slovíčko a vrátil sa za

pánom. A keď sa ho pýtal, či tak učinil, ako rozkázal, Ezop povedal:
„Učinil som. Dal som tvojej milej.“

1. EZOP

Keď prišiel Xanthus z hostiny, už sa jeho manželka vo vzdore bola
zamkla do osobitnej svetlice. Klopajúcemu najprv nič neodpovedala, lebo jej
jazyk bol zaseknutý od veľkého hnevu. Ale po chvíli začala z plného hrdla:

„Ty takýto oný! Ty máš radšej psov! Ty suku väčšmi ľúbiš! Nech ti je
tá manželkou! Ja pri tebe nebudem! Idem preč!“

Xanthus už poznal väčším dielom Ezopove fígle, takto teda k nemu:
„Čo si zas vykonal? Komu si dal tú poctu?“
Ezop odpovedal:
„Komu si kázal: tvojej milej suke.“
„Čo?“ zdupkal nohami pobúrený Xanthus. „To je teda moja milá?“
„No, no, mudrc si, pane, vypočuj všetko. Ja som vídal, že sa s tou

sukou viac hrávaš než so svojou manželkou. Nevidel som, že by ťa tvoja
suka jediný raz bola pokúsala. Ale videl som, že tvoja manželka ťa častokrát
dohrýzla. Videl som, že tvoja suka sa nenahnevala, bár si ju bez príčiny
niekedy kopol, udrel. A videl som, že sa tvoja manželka bez príčiny veľa ráz
proti tebe fúkala ako mačka, húkala ako sova, štekala ako cudzia suka. Keď
si zreteľne a menovite nerozkázal dať tú pochúťku tvojej manželke, ja som
hádal, že právom prislúcha tvojej suke. Dokladám k tomu, čo som povedal:
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že tá tvoja suka ťa neopustí, hocako ju vyšľahaj. A manželka ti tým hrozí,
ako počuješ, hoci si ju neurazil.“

„Premení sa ti na horký plač tvoje smiešne zmýšľanie, počkaj!“ vravel
Xanthus.

A manželke:
„Ako chceš, tak ho potrestaj! Bárs dreveným nožom daj drať jeho kožu,

ale neodíď!“
Ale ona už mala pozväzované svoje šaty. Preto otvorila zrazu dvere a

vybehla, že nemohla byť poctivo5 zadržaná. Keď bežala, Ezop jej vravel:
„Ajha, moja milá…“
Viac nemohol, lebo Xanthova ruka mu dala na ústa záplatu.

1. EZOP

Badal Ezop z tváre Xantha, že po jednom takom pleštení, až papuľa
navrela, má viac inde nasledovať. Toho istého dňa večer ešte teda zobral
všetku smelosť, vošiel ku Xanthovi a vraví:

„Pane, či srdečne chceš, aby sa navrátila tvoja manželka?“
„Ešte si dovoľuješ pýtať sa ma na to, ty číra ošklivosť?“ skríkol zúrivo

Xanthus.
„Dobre, pane, spi bez starosti. Pri zajtrajšom obede ju budeš mať

dohnatú — nie násilím, lebo sama dobrovoľne príde celá úctivá, pokorná a
podlizujúca sa. Veselé sny, pane!“

Ráno Ezopa podľa obyčaje kuchár vyslal na pľac,6 aby nakúpil do
kuchyne potrebné veci, lebo to bola jeho povinnosť. Ezop chodil dlho hore-
dolu a všade sa vyzvedal o tom, čo nevidel, no ináč hľadal iba príležitosť,
ako by mohol vyliať, čo svojím vtipom vyváral. Zrazu zazrel znenazdajky
služobkyňu z domu otca Xanthovej manželky, kam tá manželka bola
zutekala, ako stojí s mnohými inými pri jednej dedinskej majerníčke, ktorá
predávala rozličnú tlčnú7 dvornú hydinu. Aj on sa k nej bližšie vtisol a
hlasne vravel:

„Ej, azda si Xanthus zaslúži, aby za rovnaké peniaze dostal niečo lepšie,
zvlášť na takú hostinu, akú bude mať dnes.“

Ktosi z prítomných sa pýtal:
„Aká to bude hostina?“
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Ezop odpovedal:
„Včera,“ vraví, „ho zanechala jeho vzdorovitá manželka. On ale aby

dokázal, že mudrc Xanthus môže každú hodinu obsiahnuť, akú chce, včera
večer len škrkol, a už prichádzali všelijaké jedna po druhej chváliť sa a
ponúkať, že som nestačil otvárať a zatvárať dvere. S jednou vyvolenou bude
už dnes sobáš a potom hostina. Tak sa tá hlavatá utrucuje.“

Vravel toto zvučne, aby tamtá služobkyňa počula. Držal sa však, akoby
ju tam nevidel.

A sotva služobkyňa všetko vyrozumela, bežala jedným dychom domov.
Vyložila, čo vravel Ezop.

Xanthova manželka nebrala veci na žart a hneď sa poberala. A prv ako
Ezop prišiel z pľacu, upokojila líškavými rečami Xantha, ktorý nevedel nič
o Ezopovom úmysle, a preto vypliešťal oči. Potvrdzovala prísahou, že ho
nikdy viac neobrazí.

1. EZOP

Xanthus bol niekedy v kúpeli. Zišiel sa tam s niektorými priateľmi
a volal ich k sebe na poludňajšie občerstvenie. Keď sľúbili, poslal domov
Ezopa, aby oznámil kuchárovi príchod viacerých osôb a aby sám navaril zo
šošovice polievku, ktorej bol Xanthus milovník.

„Ale na teba porúčam aj po druhý raz,“ riekol Xanthus, „aby šošovica
dobre uvrela.“

Ezop odišiel, nalial veľký hrniec vody, hodil dnu jedno šošovičné zrno
a pilne ohŕňal oheň okolo hrnca, aby vrelo.

Xanthus prišiel s hosťami a našiel prestretý stôl, z čoho súdil, že obed je
hotový. Ezopa sa však pýtal, či šošovica dobre uvrela, ako prikazoval. Tento
zbehol do kuchyne a dlho chytal varechou to zrno, až ho predsa chytil a
zaniesol hore. Aj Xanthus chytil šošovicu medzi prsty, ľahko ju rozotrel a
povedal, že je uvarená, aby ju len preto doniesol.

Ezop zišiel znovu do kuchyne, povylieval čistú vodu z hrnca na misky
a predložil každému hosťovi. Keď Xanthus niekoľkokrát zahrnul lyžicou a
nevidel žiadnu šošovicu a ani u hostí ju nevidel, nahnevaný skríkol:

„Kde je šošovica?“
Ezop odpovedal:
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„Roztlačil si ju prstami.“
Xanthus:
„A ako si mi ty rozumel?“
Ezop:
„V rovnom a jadrnom zmysle, lebo si rozkázal, aby som zo šošovice

navaril polievku. Ak si chcel, aby bolo viac zŕn, mal si vravieť v množnom
počte — totiž: uvar zo šošovíc, a i vtedy si mal poznamenať počet zŕn, aby
som nevzal viacej alebo menej.“

Inokedy Xanthus zavolal na obed svojich učedlníkov a Ezopovi
prikázal, aby nakúpil najlepšie mäso. On nakúpil samé jazyky. Ako sa
predložila prvá misa takého mäsa, učedlnici chválili medzi sebou myšlienku,
pretože (vraveli) jazyk je znamenie múdrosti a učiteľov. Ale keď druhá,
tretia a ostatné misy prinášali jedine jazyky, učedlníci umĺkli, a Xanthus na
Ezopa:

„Čože dnes budeme hltať samé jazyky?“
„Tak,“ odpovedal Ezop, „lebo si prikázal nakúpiť najlepšie mäso. Lebo

hoci je porekadlo: jazyk — najhoršie mäso, je však aj porekadlo, a to v prvej
časti tamtoho: jazyk — najlepšie mäso.8 A ja som musel rozumieť túto časť
pre hosťov múdrosti, ako aj títo tvoji učedlníci pri prvej mise dosvedčovali
mojej myšlienke.“

Xanthus riekol:
„Mojím učiteľom bude Ezop.“

1. EZOP

Na inej hostine, ktorú dával jeden z učedlníkov pre učiteľa Xantha a
svojich spoluučedlníkov, prišli — už všetci rozohriati od nápojov — medzi
rozličnými hádkami ta: Kto vypije celé more? Xanthus, tiež dobre udretý,
chcel sa vo všetkom ukazovať najmúdrejším, najvýrečnejším, ako keď bol
striedmy, hoci ho Ezop často spoza chrbta pichal, aby pamätal na svoju česť
a nepovedal, čo musí banovať. Xanthus aj tu teda odpovedal, že on more
vypije. Stavil o to svoj dom a strhol prsteň a dal ho do zálohu učedlníkom.
Keď ráno vstal a nevidel na prste prsteň, pýtal sa Ezopa, či nevie, kde je.

„A kto,“ odpovedal Ezop, „bude vedieť, ak nie ten, ktorému ste nedali
ani kvapky okrem vodového nápoja?“
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Keď Xanthovi vyložil, na čo sa zaviazal, ten potom zbledol a riekol:
„Tento sľub je bláznivý. Ale pomôž z neho, Ezop, väčšmi pre záchranu

cti ako domu.“
„Učiním ešte teraz,“ odpovedal Ezop. „A oslobodíš sa takto: nezvolaj

iba učedlníkov, ale aj všetkých tunajších obyvateľov k tomu moru a najprv
uznaj svoj sľub a potom vrav: ,Pretože v morskej vode sú vody mnohých
potokov, a ja som sa zaviazal iba na vypitie morskej, urobím to, ak moji
učedlníci najprv odlúčia tie nemorské vody.‘ Zvíťazíš.“

1. BODKA NAD I

Ktorási lakomá pani šanovala i pisárske černidlo, aby viac nastĺkala.
Preto aj kedykoľvek niečo písala, nekládla nad literou i bodku.

„Veď,“ vravievala, „i bez toho múdry pochopí písanie.“ A ešte: Keď sa
zo sklenice vycedilo víno, ešte hore dnom rovno obracala sklenicu, čakala
dlho na kvapku, vzala ju na necht a schlupla.

1. HÁDKA

Kto je narodený z najjasnejšieho domu? Kto z najotrhanejšieho a
najderavejšieho, lebo do takého všade vpadá nebeská jasnosť.

Koľkokrát sa holieva brada? Jeden, lebo po druhý raz a vždy budúcne
sa jej utína jedine strnisko.

Ktorá voda najviac sužuje? Ktorá vteká do čižiem, bôt, črievic, lebo
napomína človeka, aby takú obuv dal opraviť.

1. DIOGENES

Keď Diogenes jedol na ulici obed, obstali ho jedni a kričali, lebo tak
verejne jedol:

„Pes! Pes!“
On ale odpovedal:
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„Chybujete. Psi sú, čo obkľúčili jediaceho.“

1. ŠUNKA

Keď loď na mori ďaleko od brehu začali tĺcť a metať veľké vlny a keď
všetci ostatní, zúfajúci nad vyslobodením, zaopatrovali svoju dušu, a preto
sa najvrúcnejšie modlili, jeden lodný služobník (veslár) potajomky vliezol
do komory a kam pchal, tam pchal do seba šunku a iné nasolené mäso.
Náhodou šiel okolo pán lode, zazrel, ako je milý veslár zaneprázdnený, a
vravel:

„Človeče, v každom okamihu očakávame smrť, a ty namiesto toho, aby
si krotil boha, kojíš tak dychtivo brucho!“

„Pane,“ odpovedal on, „vidím, že dnes musím piť toľko, koľko som
nikdy nepil. Pretože sa obávam, aby mi tak veľa vody neuškodilo, starám sa,
aby som sa naplnil slaným mäsom.“

1. KEĎ, NIE

Macedónskeho kráľa Filipa9 rozhnevali Sparťania,10 tak im písal:
„Keď moje vojsko vsypem do vašej krajiny, po mnohom vašom

krvipreliatí ju obrátim na púšť.“
Na čo Sparťania krátko odpovedali:
„Keď.“
Na jeho druhý dlhý list, v ktorom veľa pýtal, odpísali:
„Nie.“

1. SLEPÝ S LAMPÁŠOM

Za temnej noci šiel jeden slepý po ulici a v jednej ruke niesol lampáš
so svetlom a v druhej džbán. Stretol ho nejaký šuhaj, ktorý vedel, že ten nič
nevidí, kumol11 ho do boku a riekol:
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„Ty si jeden skutočný blázon. Načo ti to svetlo? Veď vidíš rovnako buď
pri dennom, buď pri tomto, buď bez oboch, lebo si úplne slepý.“

Na čo sa on zasmial.
„Ja,“ vraví, „svetlo nenesiem pre seba, ale pre takých zvetrelých, ako si

ty, aby nebisli do mňa a neroztĺkli môj džbán.“

1. KOŇA NA VYSOKOM STROME HĽADAŤ

Gazda zaviedol svoje kone do lesa na pašu. Ako ich ale chcel večer
pojímať domov, videl, že jeden dereš12 chýba. Hľadal ho dlho. A keď ho
ešte hľadal, postretol jedného človeka a pýtal sa, či niekde neuzrel takého a
takého koňa.

„Nie,“ odpovedal ten. „Či si ho však hľadal dostatočne všade?“ pýtal sa
ho tiež.

„Hľadal,“ vravel on, „až som už zunoval.“
„Či si ho hľadal,“ pýtal sa ďalej, „na vysokých stromoch?“
„I či by ho ta,“ odpovedal, „čert vyniesol? Veď nebol okrídlený tátoš!“
„No to sa tebe čudné zdá! Ale vydriap sa predsa hore, lebo slýchal si

snáď jakživ, že stratenú vec treba hľadať tam, kde človek najmenej myslí.“
Gazda na to nevedel odpovedať a počal liezť na jeden dub. A sotva bol

uprostred, už kričal:
„Našiel som ho!“
Lebo ho odtiaľ videl.

1. HVEZDÁR ČOSI UHÁDOL

Nejaká starodávna egyptská pani zavolala hvezdára (ľudia toho umenia
niekedy boli vo veľkej vážnosti, akoby vedeli nájsť najskrytejšie tajnosti),
aby jej oznámil, čo ona žiada vedieť. Ten nakukol cez svoju trúbu na
hviezdu a namaľoval alebo skôr načiaral, namazal rozličné haky-baky a z
týchto začal dlhoko tlmočiť. Panej sa to všetko neľúbilo a dala mu jeden
peniaz, malý v cene.
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Keď hvezdár viac úfal a bol vo svojom úfaní sklamaný, povedal, že v
tých obrazoch aj vidí, že pani je chudobná a ubiedená.

„To si uhádol,“ odpovedala pani.
„A či tak,“ vravel ďalej hvezdár, „aj stratila čosi pani, lebo i to vyjavuje

moje maľovanie?“
„Tak je, ešte aj to,“ riekla pani, „stratila som ten peniaz, čo som ti teraz

dala.“

1. TO MI DIETKY UROBILI

Jedna žena z obce žiadala, aby ju uznávali tiež za takú, ktorá vie čítať z
knihy. Preto nosievala jednu do kostola, tam z nej bedlivo šomrávala a držala
ju aj naopak, hore nohami.

Raz tak stála pri učenejšej a keď jej táto šuškala: „Hľa, hľa, kmotrička,
knižku máte čím hore, tým dolu obrátenú!“, odpovedala: „Och, kmotrička,
celá som pobúrená pre muža. A to mi urobili nepochybne dietky, lebo si ju
vždy položím rovno na oblok.“

1. CIGÁNOVA PRACOVITOSŤ

Dal sa Cigán predsa raz nahovoriť na deň do sedliackej roboty a prišiel
ešte v prvom svitaní. Ale hneď pýtal takrečený frištuk.

„Abych ša,“ vraví, „potom nebavil š takým, než stále robil až do obeda.“
Preto mu ho dali.
Keď ho však odbavil a ešte nebol deň a nemohol pristúpiť k práci, ktorá

potrebovala svetlo neba, pýtal si aj obed. Zase prednášal uvedenú príčinu a
že chce jedným dychom pracovať až do večera. Dali mu aj obed. A keď to
pohltal, pýtal aj večeru, hoci bol už deň.

„Abych ša,“ povedá, „nemusel potom pre tú šem tárať, než rovno išiel
unovaný do mojej búdy. A pre peniaze však ši zajtra prídem.“

Gazda mu riekol:
„Ako by si potom ležal bez večere?“
„Hu, gaždíčko, koľko ráží šme my Čigáni aj bež obeda.“
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Dali mu aj večeru.
Keď ju ešte stačil popchať do seba s úmetom,13 povedal:
„Jakživ som šlýchal, že po večeri špávajú.“
A ukázal päty.

1. HÁDKA

Ktorý vták sa obrezáva a zabíja pre ľudí? Kapún.
Aká je vzdialenosť zeme od neba? Aká neba od zeme.
Kto sa narodil prv než jeho rodičia? Ábel,14 lebo Adam a Eva sa

nenarodili.

1. KAM SI TY SADNEŠ, TAM BUDE POSLEDNÉ MIESTO

Nejaký vznešený poctivý pán dával vznešeným poctivým pánom
hostinu. Medzi nimi bol prítomný jeden misolízač, ktorý sa na také miesta
natísal. Nič nedbal, či vhodne alebo nevhodne. Po požehnaní pokrmov sa
každý utiahol od prvej stolice a chytil inú. Pretože stolice boli nakladené
jedine na počet osôb, tak tento všadebol musel ustúpiť zo svojej poslednej
(ktorú ináč držal oboma rukami), lebo vedel, že tá mu patrí. Obzeral sa teda
a aspoň tú prirodzenú hanbu ukazoval, že nechcel prikročiť k tej prázdnej
prednej.

Tu pán domu vraví:
„Už si sadni jedine na ňu. Veď kam si ty sadneš, tam bude posledné

miesto.“

1. HEROSTRATES

Akýsi Herostrates,15 posledný človek aj v obci, raz rozmýšľal, ako je
meno niektorých ľudí pamätlivé cez veky a zotrváva po celom svete, zatúžil
teda to učiniť i svojmu. ,Ale akým veľkým skutkom?‘ pýtal sa sám seba.
A hneď mu vstúpilo do mysle, aby vypálil veľký a drahý kostol bohyne
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Diany16 v Efeze. Vypálil. A naozaj pamiatka jeho mena odvtedy až doteraz
trvá.

1. V LETE SA BUDEM VIAC SÁNKOVAŤ

Nejaká vlašská pani prišla do nášho kraja v zimný čas. A keď videla, že
sa tu páni pre obveselenie sánkovali, aj ona to chcela skúsiť. Skúsila a ľúbilo
sa jej to — ibaže nemohla trpieť zimu. Preto riekla:

„Budúce leto, ak dožijem, prídem. A budem sa viac sánkovať.“

1. OKLAMANÍ MÝTNICI

Ktorýsi kupec si dal porobiť také truhly, aby v ich bokoch mohol
poskrývať mnohé zakázané veci, žeby nemusel platiť zo všetkého obyčajné
mýto. Ale raz bol vo svojej lži dochytený; a navyše toho, že také veci celkom
stratil, musel ešte za trest zložiť dvadsať dukátov. Aj táto dvojnásobná škoda,
aj hanba ho povzbudili, aby sa chcel pomstiť. Ako však takýmto ľuďom?

Keď chodí z osady do osady a predáva svoj krám, vošiel niekde k
nejakému zemanovi a i jemu všeličo ponúkal. Ale ten i trikrát odpovedal, že
nič nekúpi.

„No,“ vravel kupec, „nech mne niečo pán predá.“
Práve vtedy, keď sa takto začali dohovárať, prišla na oči mačka, ktorých

ten zeman mal viac vo svojom dome. Preto odpovedal:
„Ibaže by som predal túto cicu.“
„Aj to dobre,“ vravel, lebo dostal znenazdajky myšlienku, ako sa

mýtnikom pomstiť.
„Muselo by ich však byť viac a aspoň dákych dvadsaťpäť,“ vravel ďalej

kupec.
„Nájde sa ich toľko,“ odpovedal so smiechom zeman.
„A za čo bude jedna?“ pýtal sa kupec.
„Za toliar,“17 riekol zas v smiechu zeman, no nemyslel, že by ich kupec

chcel istotne pobrať.
Ale kupec povedal:
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„Pane, ja hneď odčítam cenu za dvadsaťpäť bár mačiek bár kocúrov (čo
sa nájde a chytí z toho plemena), ak sa zjednáme, že mi pán napíše svojím
menom svedectvo a potvrdí pečaťou, že tie mačky sú cudzozemské a patria
pánovi (riekol vymyslené panské meno) v Rakúsoch a každá má cenu päť
dukátov.“

Zeman privolil, rozkázal chytiť dvadsaťpäť mačiek a kocúrov, napísal
taký pas a vzal dvadsaťpäť toliarov. Kupec si tam ale dal hneď prichystať
truhlu s oknami navŕtanými nebožiecom. A keď bola hotová, pometal do
nej ten živý krám a tiahol k tomu mýtu, kde ho pred niekoľkými dňami tak
obrobili. Prv než tam pritiahol, nedal jeden deň mačkám nič žrať, aby boli
nespokojnejšie.

Ako prišiel, hneď ho zastavili. Keď sa ho pýtali, čo vezie, odpovedal
pravdu. Zbehlí strážcovia18 ale mohli tú partieku čiastočne aj vidieť cez
spomenuté nebožiecové diery, aj ju poznať podľa škreku. Neverili však ako
takému, ktorého už dopadli pri ľsti, že by v tej truhle nebolo niečo ukryté s
mačkami. Preto nástojili, aby otvoril. On však neprestával protestovať a hájil
sa rečeným listom.

Keď chceli napokon urobiť násilie, šiel k predstavenému mýta. Vyložil,
čo kam vezie podľa toho svedeckého listu a ako chcú mať strážcovia
otvorenú truhlu. Doložil, že ak sám mýtnik tak rozkáže, otvorí truhlu, keď
sa ten zaviaže, že ak náhodou mačky zutekajú, zaplatia sa mu aj s vezením.

Mýtnik prijal taký dohovor, ale takto:
„Ak,“ vraví, „niečo iné zakázané sa nájde v tej truhle, tu nielenže sa

mačky nezaplatia, ale ty zložíš trojnásobnú pokutu z toho ukrytého.“
Aj kupec na to privolil.
Preto teda odomkli truhlu — a mačky, ktorá prv do očí strážcov, ktorá

rovno preč. Ani jedna neostala. Potom lámali a na samé triesky štiepali
truhlu, aby našli niečo, čo patrí pod mýto. Ale darmo. Preto sa napokon
museli zaplatiť kupcovi aj mačky (každá po piatich dukátoch), aj cesta,
aj poštiepaná truhla. Či sám mýtnik zložil toľké peniaze alebo či museli
pomáhať i strážcovia, o to sa kupec nestaral. Dosť mu bolo, že obsiahol
naspäť svoju predošlú škodu aj s hojným interesom.19

1. ŽIADNA CHVÁLA Z DRUHÝCH
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Grék a Vlach sa dohadovali o sláve národa. Grék, ktorý povyšoval svoj
nad všetky ostatné na celom svete, povedal: „Veď,“ vraví, „všetci mudrci
pošli z gréckeho pokolenia.“

Na čo Vlach:
„Práve preto už teraz niet medzi Grékmi žiadneho.“

1. DRUHÝ SAMSON

Jeden mládenec večeral v hostinci a zjedol niekoľko kusov červivého
syra. Chcel nad tým ukázať ostrovtipnosť a riekol:

„Učinil som teraz toľko, koľko Samson.20 Zabil som tisíc.“
„To je pravda,“ odpovedal ktosi, čo sedel blízko. „A to osľou škraňou.“

1. SOKRATES

Keď mudrc Sokrates21 počul žalobcov, že niektorí o ňom hovorili
ohavne, utŕhačne, ani nezbledol, ani nebol zapálený. Len to jedno povedal:

„Nedbám. Bárs mi prebijú kameňom hlavu, nech len nie som
prítomný.“

1. STRIEBORNÚ LYŽICU VYMÁČAL V KÁVE

Niekto prišiel do kávového domu22 a pýtal si misôčku takého nápoja.
Keď ho vypil, zavolal kávskeho tovariša23 a pýtal sa, čo je dlžen.

Tovariš už predtým videl, že tento hosť strčil do svojho mieška
striebornú lyžičku. Oznámil to pánovi domu. Ten mu kázal, aby človeka
nezahanbil, ale aby len pýtal jeden zlatý tridsaťsedem grajciarov. A že
neďaleko bude stáť aj on a pristúpi, ak by odporoval platiť.

Ako teda tovariš vyriekol tú cenu, tak on hlasne híkol a ukazoval hnev
a nazýval tovariša dráčom, že smie pre seba pýtať taký prídavok. Tovariš iba
stisol plecami.

A prikročil pán, akoby nič nevedel.
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„Čo je?“ vraví.
Tu ten:
„Tvoj tovariš odtiaľto odpudí všetkých hosťov, ak bude pýtať len za

niekoľko svojich krokov aj od dvoch ďalších toľko, koľko odo mňa. Ktože
slýchal žiadať za jednu misôčku kávy jeden zlatý a dvanásť grošov i jeden
grajciar?“

„Netreba sa pohoršovať,“ vravel pán domu, „tovariš nežiada nič pre
seba, lebo káva, mlieko a cukor je šesť grajciarov, rožok jeden grajciar. Ale
strieborná kávová lyžica, ktorou vaša milosť cukor v teplej káve tak dlho
miešala, až sa rozpustila, a ktorú potom s kávou vymáčala, znamená jeden
zlatý, tridsať grajciarov.“

Ten hosť onemel, vytiahol miešok na peniaze a vyčítal takú sumu.

1. HÁDKA

Čo je to: čím menej nôh má, tým chytrejšie chodí; a čím viac, tým
neskoršie? Človek, keď v starobe má ako tretiu nohu palicu, a predsa
neskoršie kráča, ako keď mal v pevnej mladosti dve.

Kde je najdrahšia voda? V krčmách.
Kde mrie viac ľudí, či na šibenici alebo v cintoríne? Na šibenici, lebo

do cintorína sa už zanášajú iba mŕtvi.

1. MŇA MAJÚ VŠI

Keď sa nejakému nečistému, hnilému rieklo: „Máš vši!“, odpovedal:
„Nie, ale mňa majú vši!“

1. MANŽELKA CHCE BYŤ KNIHOU

Keď raz múdry a učený muž, ktorý zakladal svoju najväčšiu záľubu na
čítaní kníh, sedel v takom zaneprázdnení, pristúpila k nemu jeho manželka
a vravela:
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„Ako rada by som bola tvojou knihou, môj milý!“
Pochopil on príčinu, ktorú by odpovedala, keby sa jej pýtal, prečo. A

preto rovno riekol:
„Ale by si musela,“ vraví, „byť kalendár, aby som ťa mohol každý rok

premeniť.“

1. KOMU VEĽKÉ UHORKY?

Mal nástojiť sedliak o nejakú milosť u stoličného slúžneho.24
„Ale čože mu,“ vraví, „vezmem do daru?“
Pýtal sa svojej ženy.
„I čo sa staráš?“ odpovedala ona. „Veď práve teraz nám dorástli v

kapustnici uhorky.“
Šli ich teda spolu oberať. A drobnejšie, ako nečasné, skladali na jednu

hromádku a vraveli:
„Toto nám.“
Ale veľké, ktoré už zažĺtali, na druhú a vraveli:
„Toto pánu slúžnemu.“

1. AJ SEDLO, LEBO JE Z DREVA

Doniesol chudobný človek do mesta na oslovi viazanicu dreva na
predaj. Zjednal a kúpil ju jeden bradiholec25 a predavač mu zložil. Ale
bradiholec chcel aj sedlo, lebo bolo z dreva.

„Pretože,“ vravel, „ja som zajednal všetko drevo.“
Darmo vravel chudáčik, že on tak nerozumel. Musel pustiť aj sedlo.

Keď sa to stalo, vošiel o chvíľu do jeho sklepa a vravel:
„Za čo by ste oholili mňa i jedného môjho priateľa?“
„Za dva turáky,“26 odpovedal on.
Sadol, dal sa oholiť. Potom vykročil, vtiahol svojho osla a riekol:
„Toto je môj priateľ. Ohoľte ho, alebo mi vráťte moje sedlo.“
Bradiholec sa pýtal, ako by ten mohol byť jeho priateľom.
„Tak,“ povedal on, „že ste vy mňa na trhu za osla pokladali.“
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1. ŽOBRÁKOVA MODLITBA

Niekto najprv žobráka dobre vyhrešil a skoro i vybil a zavrel dvere.
Potom mu strčil nejakú maličkosť a riekol:

„Choď, modli sa za mňa!“
„Budem, budem,“ odpovedal žobrák.
A keď vychádzal z dvier, začal Otčenáš týmito slovami: „Ale zbav nás

od zlého!“

1. ČI JE LENIVEJŠÍ VÔL ALEBO ŽENA

Nejaký ženatý mal ženu, ktorá nad ním panovala. Prišiel k svojmu
ženatému priateľovi, ktorého žena bola veľmi lenivá, a pýtal sa ho v
prítomnosti tej ženy, chcejúc ju pichnúť:

„Čo je lenivejšie, či vôl alebo žena?“
Na čo ona vraví:
„Žena je lenivejšia, lebo vôl svoje rohy sám nosí, ale žena svoje dáva

nosiť svojmu manželovi.“

1. V CELEJ DEDINE ZBITÉ MANŽELKY

Nejaký košikár mal obyčaj riecť po upletenom košíku: „Buď bohu
chvála“ a žiadal, aby to povedala aj manželka. Tá však to raz z prirodzenej
hlavatosti odmietala učiniť, hoci manžel všemožne nástojil. A preto ju zbil.

Ako ju pustil, tak rovno bežala so žalobou k susedke a susedka s
posmechom vyrozprávala svojmu manželovi pochabosť tamtoho (za čo ona
držala ten jeho čin).

Tento sa jej pýtal:
„A ty,“ vraví, „by si to neriekla, keby som ja rozkázal?“
„Ja veru nie,“ odpovedala ona. „Veď bez toho môže práca obstáť.“
„Ale keby som ja predsa chcel?“ vravel ďalej manžel.
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„No, ja by som neriekla!“
Manžel ju teda chytil a aj on s ňou tancoval, ale nie po jej vôli.
Aj táto sa potom ponáhľala k susede. A i s tou sa stalo práve tak ako s

ňou.
Tá šla ďalej a tá zase ďalej — až po celej dedine o krátky čas zbili

manželia pre košikára všetky manželky.

1. ČO NAJNOVŠIEHO?

Prišiel nejaký paholok s listom k svojmu mladému pánovi, ktorý sa učil
v školách. Mladý pán sa prv, než otvoril list, spýtal:

„Čo najnovšieho doma?“
On, slušne na otázku odpovediac, riekol:
„Všetci psi — aj kopovy, aj chrty, aj strážni podochli.“
„No, ako to?“ pýtal sa mladý pán.
„Tak, že sa koňaciny obžrali,“ odpovedal paholok.
Mladý pán:
„Akej?“
Paholok:
„Zo štyroch domácich paríp, lebo tie zdochli.“
Mladý pán:
„Ho! Prečo?“
Paholok:
„Ako by neboli zdochli, keď museli vláčiť mnoho vody na hasenie

ohňa?“
Mladý pán:
„A kde horelo?“
Paholok:
„Doma. Aj všetko zhorelo pre tuhý vietor.“
Mladý pán:
„A ako sa chytilo?“
Paholok:
„Ako by sa nebolo chytilo, keď nemúdro vynášali pohrebné sviece z

kuchyne?“
Mladý pán:
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„A kto zomrel?“
Paholok:
„Pani matka.“
Mladý pán:
„Ach, z akej nemoci?“
Paholok:
„Z veľkej. Len súďte: veď mladá pani sa zle zadržala, aj porodila. V tom

ohni sme museli nechať telo panej matky na ulici a pochovať až na druhý
deň.“

Mladý pán omdlel.
A paholok vravel:
„Len čítajte list, či všetko nie je tak, ako rozprávam.“

1. NEMÁŠ INÉ MIESTO?

Keď raz anglický kráľ Jakub I.27 niečo pozorne písal, sadla mu na nos
mucha. Zohnal ju. Sadla mu po druhý raz. Zohnal ju. Neodletela ďaleko a
sadla po tretí raz. Zohnal, ale už zakrútil hlavou. Keď mu po štvrtý raz vrňala
a chcela zase sadnúť, zahodil pero, vstal hore a vraví s hnevom:

„Nemáš v mojich troch krajinách iné miesto, kde by si sadla, jedine môj
nos?“

1. UŽ BUDEM SKÔR CHODIŤ

Istý veľký pijan sľúbil, že už bude chodiť skôr, včasnejšie, keď ho
manželka karhala, že chodieva domov z krčmy neskoro, okolo polnoci. A
chodil budúcne na druhý deň ráno.

1. HÁDKA

Prečo psi do kostolov idú? Že vidia pozastierané oltáre a držia, že bude
skorý obed.
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Aký rozdiel je medzi múdrym a bláznom? Že tamtomu sa sníva v noci,
tomuto vo dne.

Čo rastie na suchom dreve? Mladí mnísi na kalapódiách.28

1. Ó, AKÝ MALÝ NOSÍČEK!

Mal nejaký pán pri obede nejakého pána s väčším nosom. Stolný
blázon pána domu stál oproti nemu, hľadel naňho, vždy hlavou krútil a čosi
si pritom šomral na ten nos. Konečne sa nemohol zdržať, aby aj nahlas niečo
nepovedal. Oprel sa teda bližšie k tomu pánovi lakťom na stôl, pozeral sa mu
do očí a skríkol:

„Ó, aké zrutné nosisko!“
Jeho pán videl, že sa hosť zapŕlil, dal mu teda nato hodne po hube.
Blázon s tým odstúpil. Ale o chvíľu zase prišiel, akoby žiadal napraviť

svoju chybu. A položil sa zas tak ako predtým a vravel:
„Ó, aký malý nosíček!“

1. VEĎ AJ JA SOM KMÍN!

Prišli zbojníci v noci k mlynárovi a chceli mu pojať kravu. On to
zbadal, bežal k nim a riekol:

„Nechajte ju, veď aj ja som kmín!“
Zbojníci sa nad tým trochu zamysleli, pochopili svoje príbuzenstvo s

ním a nechali kravu.

1. AKÁ BOLA V POSLEDNOM KRE

Jedna panna vysokého rodu a ľúbezná mala mnohých nahováračov a
pytačov. Ale v každom nachádzala svojimi domnienkami akú-takú chybu.
Nechcela ísť za žiadneho.

Raz prišiel čas, že prekročila už tridsať rokov a viac sa nikto nehlásil
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— okrem jedného síce vznešeného a bohatého, ale zároveň aj chromého,
hrbatého a starého mládenca.

Rozmýšľala, žeby snáď budúcne nebol ani taký, a privolila. Bola
zosobášená.

Potom o niekoľko dní ju navštívil jeden známy. Bývala vonku na
panstve a práve chodila po záhrade. Aj ten ju predtým pýtal, ale aj on dostal
košík. A tento v ďalších rečiach vravel:

„Ale, madam! Čo je to za príčinu, že keď o ňu prv hralo toľko pekných
gavalierov, všetkých zapovrhla a z týchto si vyvolila za manžela
najškaredšieho v celom okolí?“

„Potom odpoviem pánovi,“ riekla ona. „Ale včuľ nech mi zrežú z
týchto lieskových krov jeden prút na paličku.“

Šiel on po aleji od kríčka ku kríčku a ona s ním a tu peknú, tamto
krajšiu ratolesť uvidel. Nevyťal však žiadnu — ešte vždy krajšiu čakal, až
prišli na koniec. A tam už strhol jednu a podal panej do ruky.

„No, táto je krivá a hrčovitá,“ vravela ona. „Mnohé krajšie zanechal
hentam pán.“

„Nezapieram to,“ odpovedal on. „Už sa ta ale novým hľadaním
nebudeme unúvať, ale nech prijme madam vďačne tú, aká bola najkrajšia v
poslednom kre. Lepšia je predsa, než žiadna.“

„Ak to tak má byť,“ riekla pani, „hľa, dal pán odpoveď sám na svoju
predošlú otázku.“

1. DIOGENES VYPĽUVAL NA TVÁR

Bol raz Diogenes v nejakej palote,29 kde nebolo nič vidieť okrem
drahého mramoru, striebra, zlata a najzvláštnejšieho maľovania. Keď si
všetko poprezeral, prišiel naňho kašeľ, vypľuval na tvár jednému zo
služobníkov, ktorý ukazoval tie ozdoby, a povedal:

„Odpusť, priateľu, lebo nevidím podlejšie miesto,30 kam by som mohol
pľuvať.“

1. KRIVÝ NEMEC PADOL Z KOŇA
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Šiel jeden krivý Nemec, ktorý okrem svojho materinského jazyka
nepoznal nijaký iný, po ceste cez pole v čase najlepšej žatvy. Kôň sa pod
ním potkol, a namiesto aby padol kôň, on zletel z koňa na zem ako mech.
Pretože bol krivý (ako bolo rečené) a azda sa i trochu ťažšie udrel, nemohol
vstať.

Jeho pád uvideli ženci Slováci, ktorí podobne nevedeli inú reč okrem
svojej. Pribehli a chceli preukázať ľudskú lásku a pomôcť mu. Zdvihli ho
zo zeme, ale ako ho postavili na nohy a uvideli, že nemôže rovno stáť,
uverili, že musí mať alebo zlomenú alebo vytknutú nohu. Násilne mu teda
strhli aj štíble31 aj pľundry.32 A keď nezbadali zlomeninu, ťahali, na obe
strany skrúcali nohu aj v kolene aj v členku, akoby iste vytknutú. Nemec,
prirodzene, vrešťal, ale oni na to nedbali, lebo rovnaká bolesť býva, aj keď sa
spravodlivo vytknutý úd vsádza naspäť.

Keď mysleli, že je už dosť, postavili ho zas hore koncom. Videli však,
že ešte krivo stojí. Preto ho znovu zvalili dolu a už sem-tam mykali druhú
nohu, omnoho silnejšie ako prvú, lebo si už mysleli, že tá je narušená. A boli
by mu ju iste alebo zlomili alebo pravdivo z článkov33 vykrútili, keby nebol
na jeho šťastie prišiel ktosi (šiel touto cestou a rozumel nemecký jazyk) a
netlmočil kričiaceho Nemca, že on na túto nohu je i včuľ zdravý, a tamtú
má vytknutú čiže krivú od narodenia.

1. ČI JE VIACEJ NEŽ JEDEN BOH?

Pýtal sa niekde farár jedného dosť vyrasteného kamasa34 z
katechetického vyučovania, či je viacej než jeden boh.

„Pýtajte sa to,“ odpovedal, „môjho menšieho brata, vaša milosť, lebo ja
sa učím už gajdovať.“

1. NOVINA OD TIMONA

Prišiel raz Timon35 do zhromaždenia aténskeho ľudu, zdvihol ruku
a žiadal, aby mlčali a dávali pozor na jeho reč. Ľud úfal od neho nejakú
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novinu, zvlášť preto, že sa doteraz zriedkavo zjavil verejne, a keď to niekedy
učinil, nič nevravel, obrátil teda k nemu obe oči a uši.

Tu Timon:
„Aténčania! Mám pri dome jednu záhradku, v tej záhradke jeden figový

stromec, na ktorý sa doteraz, ako je známe, mnohí zavesili. Ja chcem dať ten
stromec vyťať, čo aj isto skoro urobím. Preto, ak ešte má dakto vôľu hľadať
na ňom svoju smrť, nech neodkladá, kým stojí.“

1. AKO MUCHA V MLIEKU

Ktorási panna černastej tváre si v jeden letný sviatok obliekla celkom
biele rúcho. A keď stretla svoju vrstovnicu tovarišku, pýtala sa podľa obyčaje
svojho ženského pohlavia:

„Ako mi,“ vraví, „svedčia tieto šaty?“
„Veľmi dobre,“ odpovedala tamtá. „Tak v nich vyzeráš ako mucha v

mlieku.“

1. OBED U LAKOMCA

Bol nejaký bohatý lakomec, ktorý nikdy nikoho, ani priateľa, ani
kamaráta ani na obed, ani na večeru ani nezavolal, ani nepripustil. Raz
sa niekoľko mládencov niekde zhováralo o toľkej skúposti a jeden z nich
povedal:

„Včuľ,“ vraví, „je už desať hodín. Preto aj on bude o dve obedovať, ak
predsa vtedy obedúva, keď poctiví ľudia. Kto sa so mnou staví, že ja budem
pri jeho stole jesť s ním ešte ten jeho dnešný obed?“

Stavili sa všetci.
A šiel on k nemu práve vtedy, keď už prisadal k stolu, a riekol

služobníkovi:
„Oznám ma,“ vraví, „že som taký, ktorý pánovi také čosi chcem zjaviť,

čím mu ostane doma desaťtisíc zlatých.“
Ako to služobník povedal skupáňovi, odtrhol celkom už od úst

polievku na lyžici a bežal von:
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„Čo vraví mladý pán? Že mi doma zadrží desaťtisíc zlatých?“
„Iste,“ vravel mládenec, „to ja môžem učiniť. Ale vidím, že pán práve

včuľ prijíma svoje poludňajšie občerstvenie; preto prídem vo vhodnejšom
čase a ukážem spôsob.“

„Ale nie,“ vravel lakomý, „načo by sa mladý pán viackrát unúval pre
môj prospech? Nech ráči so mnou obedovať.“

Mládenec privolil, aby ho zadržal, ostal a obedoval s ním. Ale ten skúpy
sa nechcel pri stole pýtať na spôsob, aby služobníci nepočuli. Ale ako vstali
hore, pojal mládenca do bočnej svetlice.

„No,“ vraví, „v čom už bude záležať to zachovanie a zadržanie desiatich
tisícov?“

„Nech počuje pán,“ povedal on. „či je pravda, že pán má jednu dcéru a
tú chce vydať?“

„To je pravda,“ odpovedal lakomý skučko.36
„A či je pravda, že s ňou sľubuje na veno pätnásťtisíc zlatých?“
„Aj to je pravda,“ vravel skúpy držiak.
„Či vie teda pán, čo? Nech pán dá tú svoju dcéru mne, a ja budem

spokojný s piatimi tisícmi.“

1. HÁDKA

Čo je spoločné kráľovi a žobrákovi? Rodenie a zomieranie.
Prečo biele ovce viac žerú než čierne? Lebo bielych je viac než

čiernych.
Čo je lepšie nad jeden biely chlieb? Dva.
Čo je prostredné v ruženci? Niť.

1. AKO SVOJU DUŠU MILUJE

Nejaký chlap, nie mužský, ale ženský, ktorý sa totiž staral vyše slušnosti
a vyše miery o okrašľovanie a opekňovanie svojho tela, zaľúbil sa vyše miery
do jednej ženskej osoby. Ale tá ho nemohla trpieť. Keď ju raz postretol,
riekol:
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„Milujem ťa ako moju dušu.“
Ona odpovedala:
„Viac by si riekol rieknuc, že ma miluješ ako tvoje telo.“

1. DOMICIÁN

Cisár Domicián,37 známy pre ukrutnosť, zvlášť proti kresťanom, bol
ešte aj hnilý a krajinám daromný človek. Doma zaháľal a do väčšej práce sa
nepúšťal, ibaže zabíjal po svetlici muchy.

Raz prišiel k nemu nejaký radný pán a pýtal sa strážiaceho vojaka:
„Či je niekto u cisára?“
„Ani len muchy,“ odpovedal ten.

1. VOJDETE PREDSA

Hrubý človek a ktorému, ako vravia, na úžitok išla chova, šiel na
sebe podobnom koni do nejakého mesta. Keď bol ešte od neho vzdialený,
postretol sedliaka, a pretože sa zvečerievalo, pýtal sa:

„Či vojdem cez bránu?“
Sedliak tomu ináč rozumel. Keď pozrel pilnejšie po ňom a po koni,

odpovedal:
„Vojdete predsa. Veď cez ňu vchádzajú veľké senné vozy.“

1. CÁR PETER V PAROCHNI

Keď onen moskovský cár Peter I.1 Veľký prišiel do mesta Gdanska,2
žiadal si ísť i do hlavného kostola. Doviedli ho tam, a to na miesto, kde sedel
prítomný úrad. Pri cárovi bol mestský richtár, ktorý mal na hlave veľmi
veľkú parochňu; ale cár bol prostovlasý. Nikdy ešte ani nebol videl takúto
búdu, umelo prichystanú zo srsti alebo z cudzích vlasov. Preto sa domnieval,
že je to istý druh rúcha, ktorým sa prikrýva hlava proti zime — čiže hlavová
bunda alebo kožuch.
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Keď bol cár dlhšie v kostole a začalo mu byť chladno na hlavu (lebo
bol zimný čas), súdil, že richtár je mu dlžen podľa zákona poctivosti požičať
tú hlavovú bundu, ale nevedel ju od neho pýtať. Jedine sa mu teda hlboko
poklonil, sám mu ju sňal a postavil dosť neporiadne na svoju hlavu. A tak on
mal už dvojakú bundu, a to zo svojich vlasov a z tejto parochne, ale richtár
nijakú. Ten musel blýskať holou hlavou.

1. NA CESTE SA MODLIL PRED OBEDOM

Niekto bol povolaný na obed s inými rozličnými ľuďmi. Oneskoril sa
a prišiel až vtedy, keď všetci ostatní už sedeli a jedli polievku. Znepokojený
si rýchlo bez mnohých ceremónií sadol na miesto, ktoré mu nechali. Na
otázku, kde sa modlil žehnanie jedál, odpovedal:

„Na ceste, lebo som badal, že takto prídem neskoršie.“

1. HUSÁR BEZ NÔH, ČO FAJČIL

Keď v onej sedemročnej brandenburskej vojne3 aj kráľ Fridrich4 sám
osobne prezeral po bitke na poli telá vojakov, naďabil na nášho husára, ktorý
ležal dolu bruchom a kúril tabak. Pretože Fridrich nevidel, či mu niečo
chýba, spýtal sa ho s úsmevom:

„Čože ty tu robíš? Azda si na stráži, aby neožili títo mŕtvi, čo ležia okolo
teba?“

„Tak, kráľu,“ odpovedal on, „ak tak chceš. A ja veru od nich
nezutekám.“

S tým zdvihol svoje nohy, ktoré obe boli jedine po kolená. Stalo sa mu
to, keď v jeden deň pod ním zastrelili už tretieho koňa a potom bojoval ako
pešiak neďaleko nepriateľských diel. Guľa mu naraz tak odtrhla obe.

„Ako teda môžeš fajčiť?“ pýtal sa ho Fridrich.
„Kráľu, užívam lekárstvo, aké tuto môžem i proti bolesti i proti hladu.“
Kráľ Fridrich dal potom tohto víťaza zvlášť vyhojiť a vyhojeného

prepustil s darom domov, keď uňho nechcel ostať.
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1. TEN, ČO PREDÁVAL DOM, NOSIL Z NEHO KAMEŇ

Niekto, čo predával svoj dom, chodil radom po tých, o ktorých myslel,
že ho azda kúpia. A na ukážku, že je pevný, nosil kameň vyvalený z jeho
rohu.

1. RADOM HOVORTE

Keď francúzsky kráľ Henrich IV.5 mal prejsť cez nejaké mestečko, pri
bráne ho očakával úrad, ako je obyčaj. A keď prišiel a jeden z úradu ho začal
vítať pripravenou rečou, vliekol sa pomimo osol či na pašu či z paše alebo
niekam inam a ten začal ručať, až uši štípalo. Výrečník zobral silu, koľkú
len mal, a kričal, aby prevýšil hlas osla, a tak ho počuli. Henrich, ktorého
zaboleli z toho bojovného hrdlového potýkania uši, riekol:

„Páni, radom hovorte, lebo ináč ani vás nevyrozumiem, a aj o sluch
prídem, že mi potom daromne budú kdekoľvek niečo rozprávať!“

1. TŔŇ NA NOSE ZLODEJOVI

Zhynulo niekomu v dome niečo drahšie a základné podozrenie mal na
svoju čeliadku. Kto však je z nej osobitne, nemohol vydrážiť.6 Zavolal teda
razom celú čeliadku a povedal:

„Hej, ja som bol u bohyne7 a tá ma naučila spôsob, ako narastie
zlodejovi hneď tu tŕň na nose, ak sa sám a hneď tu nevyjaví; a čo ďalej,
potom uvidí.“

Vinník si hneď na toto matal po nose, či tam nie je už ten tŕň.
„Ty si ten,“ riekol poškodený, „bárs ešte nemáš tŕň.“
A on uznal.

1. DVE ŽATVY Z JEDNÉHO OBILIA V JEDNOM ROKU
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Niektorí držali za to, že pápežovi nie je úplne nič nemožné. Raz takého
prosili (ten bol práve rodený z ich krajiny, nie však z ich rozumu), aby mohli
mať každoročne dve žatvy z jedného obilia.

„Môžete,“ odpovedal on, „aj skutočne budete mať, ak budete jeden rok
čítať z dvadsiatich štyroch mesiacov.“

1. S DOMOM ZHORELA I MANŽELKA

Raz sa náhodou zišli spolu dvaja dobrí priatelia, ktorí sa už dávno
nevideli.

„Ako si, brate?“8 pýtal sa jeden druhého.
„Neveľmi hlavne,“9 odpovedal tento, „lebo ako som nebol s tebou, už

som sa aj oženil.“
„No, veď je to dobre,“ riekol tamten.
„Ba iste nie je tak dobre, ako sa ty domnievaš; lebo sa mi dostalo jedno

prekliate babšťo.“
„To teda zle.“
„Nie je natoľko zle, nakoľko ty myslíš; lebo mi doniesla venom tisíc

zlatých.“
„Pekne! To je vpravde utešené.“
„Neveľmi, lebo som za tie peniaze bol nakúpil oviec, a tieto sa nakazili

a do jednej vydochli.“
„To zas žalostne.“
„Nie je, lebo za vypredané kože som utŕžil viac, než som dal za ovce.“
„Tvoja škoda je teda hojne vynahradená.“
„Tak; ale čo po tom? Môj dom zhorel, keď som ešte z tých peňazí nič

nebol utrovil.“
„Í, môj milý! Tvoje oženenie sa predsa nešťastne končí!“
„Nekončí; lebo peniaze sa síce rozpustili v tom ohni, ale našiel som

zliate striebro. A manželka sa udusila, aj upiekla.“

1. TUREK NESÚDI O FARBENEJ TVÁRI
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V Paríži sa zafarbené dvorné dámy pýtali tureckého posla, ako sa mu to
ľúbi.

„Na to ja,“ odpovedal, „neviem nič riecť, lebo sa nerozumiem
maliarstvu a farbiarstvu.“

1. PRIVIAZAL ŽRIEBÄ K NOHE

Viedol paholok na noc kone na pašu, s ktorými bežalo von aj žriebä. V
tom okolí sa zdržiavali vlci, ktorí už narobili mnoho škody. Obával sa, aby
neschloptali10 to žriebä, priviazal si ho teda na nohu a ľahol si. Myslel si, že
sa bude mykať, ak príde vlk. A pravdaže sa i samo mykalo, i vlk ho mykal,
keď ho už žral. Ale on blúdil celú predošlú noc po krčmách, a preto včuľ
tuho drichmal a nezbadal to, až keď vĺčok odhryzol konečne už tú nohu, na
ktorú bolo k jeho priviazané, a snáď nevdojak zaťal zubmi do jeho prstov.

1. JEDEN KOVÁČ A DVAJA TKÁČI

Mala jedna dedina jedného kováča, ktorý bol pre svoje mnohé krádeže
odsúdený na šibenicu. Obec prosila sudcov o zachovanie jeho života pre
takúto príčinu:

„My,“ vraví, „potrebujeme k našej sedliackej práci rozličné železné
remy11 a náradie: tu motyky, tu rýle, tu sekery, tu vidly, tu spodné, tu
horné železá na pluhy, otky12 atď. Potrebujeme teda jedného kováča. A
tento nešťastník je veľmi dobrý v tom remesle.“

Sudcovia odpovedali:
„Uznávame, ale nemôžeme nechať také neprávosti nepotrestané.“
„Aj my to uznávame a za pravdu nechávame,“ riekli dedinčania. „Máme

však u nás dvoch tkáčov a sotva jedného potrebujeme. Preto obeste radšej
jedného z týchto.“

1. VOJAK VZAL PEKÁROVI ČIAPKU
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Jeden pekár nosieval na hlave peknú zelenú čiapku. A keď prišiel niekto
kupovať chlieb, mal obyčaj vystrčiť hlavu cez okienko sklepu a vziať najprv
peniaz.

Raz, keď už mrklo, prišiel ku sklepu vojak. Klopal. Pekár podľa tej
svojej obyčaje vyložil hlavu s ľúbeznou čiapkou a pýtal sa:

„Čo chceš, priateľu?“
„Tvoju čiapku,“ odpovedal vojak.
A s tým mu ju strhol a zutekal, kým pekár von vybehol.

1. ŽIACI FERUĽUJÚCI MYDLÁROV

Cez podobné menšie okno na sklepe v istom meste žiaci feruľovávali13
čiže bili po dlaniach mydlárov onou lopatkou,14 ktorá im bola najznámejšia.
Keď totiž mydlári nevpúšťajú dnu do sklepa pre veľké nepohodlie, obzvlášť
v zimný čas, každého, čo za grajciar, za peniaz kupuje kúsok mydla alebo
sviecu, berú najprv peniaze cez rečené okno a potom vydávajú žiadanú
vec. Niektorým žiakom sa teda zaľúbilo, aby činili účastnými na svojom
školskom pokutovaní takýchto ľudí, ktorí boli každú chvíľu hotoví poslúžiť.
Chodievali v neskorý večer, keď ich už nemohli rozoznať pre tmu. Jeden
zatĺkol na okno a pýtal za dačo sviecu. Druhý stál napohotove so zdvihnutou
lopatkou. A keď mydlár alebo mydlárka alebo ktokoľvek iný z čeliadky
(lebo oni nikoho nevyberali) vysotil ruku po peniaze, takú mu vysolil — ako
sa dá pohodlne na nezaneprázdnené miesto, že z dlane v okamihu vyrástol
cipolek.15 Kým ale on trochu ruku pootriasal, trochu pozlorečil, trochu sa
požaloval, alebo vybehol zo sklepu do izby, z izby na dvor, z dvora na ulicu,
kde sa to stalo, zatiaľ už žiaci bili druhého v druhej ulici. A opakovali to
prospešne dlhší čas, ale nemohli ich dostriehnuť, lebo nemenili len hodiny,
ale aj dni.

Keď naposledy mydlári po celom tom meste nenašli žiadny iný
prostriedok, akonáhle začalo mrkať, nič nepredávali, aby neprišli o ruky.

1. HÁDKA
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Čo učinil boh pred obličajom všetkých národov? Nos.
Kedy osol tak zaručal, že ho celý svet počul? V raji, keď bol ešte iba

Adam a Eva, a v Noemovej lodi.16
Kedy je najlepšie utierať sviecu?17 Keď horia dve.

1. ZAKÁZAŤ MYSLIEŤ

Ktorýsi čudný manžel zakázal svojej manželke čo len myslieť. Keď
niekedy odišiel z domu, upiekla si kapúna, pekne ho strovila a nechala na
stole iba kosti.

Keď manžel prišiel domov a videl tie kosti, riekol manželke:
„Ej, bár by si mi bola zadržala len jedno stehienko!“
„Prikázal si mi,“ odpovedala ona, „aby som ani nemyslela. Preto si mi

neprišiel ani na pamäť.“

1. NOČNÝ STRÁŽNIK

Úrad a celá obec nejakej osady poznala a uznala z mnohých príkladov,
že bude dobré, aby bol v osade nočný strážnik. Zavolali teda jedného svojho
spoluobyvateľa a prisľúbili mu ináč malú mzdu, lebo to bola i malá osada i
hospodári boli neveľmi zámožní. Ale on bol spokojný sčasti pre spomenuté
príčiny, sčasti že sa mu videlo predsa lepšie niečo aj v noci vyslúžiť než spať;
lebo bol chudobný a nebol by dbal, bárs by bol mohol stále vyrábať peniaze.
Sčasti a najviac aj preto privolil na ten malý plat, lebo mu sľubovali, že sa
budú usilovať vtedy dať polepšok, ak bude pilný; napríklad: keď sa niekedy
strhne oheň, bude hneď kričať a tĺcť na zvony. Toto ho najviac tešilo.

Ale po celý rok sa neprihodilo, aby mohol preukázať takúto príkladnú
pilnosť. Konečne mu teda poradila jeho myseľ, aby zapálil obecnú stodolu,
ktorá stála von z osady. Zapálil a prv než sa i dobre oheň chytil, už on kričal:

„Horí! Horí! Neľakajte sa, dobrí ľudia!“
A trieskal na zvony.
Rada však najhoršie vypadla, lebo na nešťastie vietor vial od stodoly do

osady; preto sa chytila a celá až do koreňa vyhorela. Tu mu nielenže nikto
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nemohol dať nič na jeho zuby, keď nemal ani na svoje, ale kým pribehol,
obrátila sa mu na popol aj jeho búda so všetkým, čo bolo v nej.

A potom osada ani nepotrebovala strážnika, hlásnika.

1. KRADOL PLÁŠTE

Vošiel zbojník do domu, v ktorom bývalo viac chlapov. A vošiel do
izbietky, kde viseli tri plášte. Vzal ich šťastlivo; a keď šiel dolu schodmi,
stretol ho ešte jeden chlap z toho domu v najlepšom plášti. Išiel odkiaľsi.

„Čo nesieš?“ pýta sa tento zbojníka.
„Plášte,“ odpovedal on, „ktoré mi tu dali, aby som z nich povyberal

mastné fľaky.“
„Vezmi teda aj tento môj,“ vravel tamten, „a učiň podobne. Ale pod

štyrmi hodinami ho prines naspäť.“
„Dobre,“ odpovedal zlodej, „donesiem ho, keď tieto tri.“

1. POĽSKÝ KUPEC SO SVOJÍM KOČIŠOM

Ktorýsi kupec Poliak šiel vo svojom zaneprázdnení18 na svojich
vlastných koňoch do Konstantinopola.19 Okrem svojho kočiša nemal so
sebou nikoho. Na ceste si kočiš vravel:

,Prečo by som ja nemohol byť pánom a môj pán mojím kočišom?‘
Z takejto myšlienky v ňom povstala druhá, z druhej tretia, potom

štvrtá, ako obyčajne býva. A prvú skoro vyplnil. Ako totiž vkročili do
tureckej zeme, zostúpil z koňa, a pretože bol silnejší, hrozil sa pánovi
smrťou, ak si s ním nepremení rúcho a nebude mu slúžiť ako kočiš. Kupec
musel poslúchnuť, tak poslúchol.

Akonáhle však prišli do prvej osady, kupec šiel ku kádimu20 a zložil
žalobu. Kádi zavolal aj kočiša. Súd však nebol možný, keď hovoril i jeden
i druhý za seba, i jeden i druhý proti druhému. Preto kádi kázal, aby včuľ
odstúpili, a sľúbil, že ich zavolá potom, až vec dobre pováži.

Keď už boli na dvore, kádi kričal cez okno:
„Ty, kočiš, vráť sa trochu!“
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A hneď sa vracal domnelý pán, čiže spravodlivý kočiš v panskom
rúchu.

„Dobre je,“ povedal kádi, „už viem. Len poď, aby si odniesol zaslúženú
mzdu za svoju lož a opovážlivosť.“

S tým ho trestal.

1. SPIEVAJÚCI ŠVEC

Nejaký švec obšíval vo svojej izbe pri okne staré boty a spieval si:
„Hej, Tamerlán, Tamerlán!“21
Jeden viac učený išiel pod okno, načúval trochu ten spev a prehovoril

k nemu, vraviac:
„A či ty vieš, človeče, kto bol ten Tamerlán?“
„Viem veru,“ odpovedal švec, „lebo aj ten bol taký veľký blázon ako

vaša milosť, keď počúvate pod oknom, čo rozprávajú v domoch!“
„Ejne, tento oný!“ vravel ten z hnevu. „Poď von, poď! Veď ťa naučím!“
„Neučte veru vy mňa,“ odpovedal švec, „lebo ja viem moje remeslo, a

azda ešte lepšie, než vy vaše!“
„Ale len poď von, šibenec! Lebo taký ti dám jeden na chrbát, že…“
„Ďakujem! Ja však nevyjdem, bár by ste mi dva sľubovali, lebo ja

nemám času postávať a biť sa ako vy!“ odpovedal a dokonal švec.

1. STRÁŽNIK VOJAK A DELO

Jedného švábskeho22 vojaka dali na stráž k jednému delu na poli, kde
mala byť potýčka. Tento nechal delo a šiel do krčmy. Keď ho kapitán
vyhľadal a spýtal sa, prečo zanechal miesto svojej stráže, odpovedal:

„Pane, poťažkával som delo i spredu i zozadu a skúsil som, že ho jeden
nepriateľ neodnesie. Ale ak by ich prišlo viac, ja sám by som ho nemohol
obrániť. Načo teda tam moja stráž?“

1. KEĎ SI TAM BOL TY, BOLO TAM VIAC BLÁZNOV
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Viezol sa niekto z istého mesta a postretol ho niekto, čo v tomto meste
býval pred nejakým časom, a pýtal sa, či je tam ešte toľko bláznov.

„Nie,“ odpovedal sediaci na koči. „Viac ich bolo, keď si tam bol ty.“

1. OD KTORÉHO ČASU SÚ ZRKADLÁ ZLÉ?

Ktorási pani by bola chcela vždy zotrvávať mladá — aj do
deväťdesiateho deviateho roku, ba i ďalej; ale aj proti všemožnému chceniu
a proti usilovaniu sa jej už začali zjavovať na čele, na lícach a okolo očí
brázdy.23

Raz vravela svojej priateľke, ktorá ju navštívila, práve keď sa ona strojila
pri zrkadle:

„Ale prečo je to, že od niektorého času sú zrkadlá také zlé? Iste od
desiatich rokov. Bárs odkiaľ by som ho dala doniesť, každé nič nestojí!“

1. ASPOŇ SI POPLÁTAŠ

Pri korunovaní cisára vo Frankfurte24 uchytil niekto dobrý kus
červeného súkna, po ktorom šiel cisár do kostola a ktoré potom nechali
ľudu, aby bral na pamiatku, kto čo môže. Ale ten nezbadal, že ktosi buď z
pomsty buď na smiech odrezal vzadu z jeho kaputa25 celé krídlo. Keď išiel
domov a stretol sa s jedným svojím švagrom, ukazoval radostne svoj zisk.

Ten odpovedal:
„Dobre, švagríčku, aspoň si poplátaš kaput, bárs súkno, ktoré si

doniesol, je inej farby.“
Len tam chytil svoj kaput a videl, čo stratil pre zisk.

1. HÁDKA

V ktorom kraji sa seje najviac konopí? V nijakom, lebo konope nikde
nesejú, ale semenec.
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Prečo sedliaci pečú väčšie chleby než páni? Lebo k tomu berú viac
múky.

Ktorí najhorší viedli na svete najsvätejší život,26 a predsa sú zatratení?
Židia, keď viedli Krista Pána.

1. PREČO JE VETERNÝ MLYN ŽALÁR?

Nejaký pocestný išiel okolo mlyna a videl, že mlynár z neho kuká
cez okno po svete. Pristúpil bližšie k mlynu, podoprel si boky rukami a
ukazoval, ako veľmi sa čuduje. Mlynár, ktorý ešte vždy mal hlavu vystrčenú
vonku a zbadal toto, pýtal sa, čo sa tak hrubo čuduje nad týmto stavaním.

„To,“ odpovedal pocestný, „že som nikdy nevidel takýto, takto
usporiadaný žalár.“

„Čo?“ skríkol tuhšie mlynár. „Pre akú príčinu vyzerá veterný mlyn ako
žalár?“

„Pre tú,“ vravel pocestný, „že z neho vidím zbojníka kukať.“
S tým sa bral čo najskôr svojou cestou, lebo mlynár rýchlo vtiahol

hlavu, a tuším sa ponáhľal dolu.

1. VEĽKÁ BRÁNA, MALÉ MESTO

Keď Diogenes prišiel do mesta rečeného Mindum27 a videl, že mesto
je malé, ale jeho brána veľmi veľká, i čo do šírky, i čo do výšky, takto zvolal:

„Mindumskí obyvatelia, zavrite bránu! Ináč sa môžete obávať, že vám
mesto zuteká von.“

1. ODPOČÍVAM JEDINE, A ZAS BUDEM

Jedno dieťa vedelo dobre plakať alebo radšej vrešťať. Keď to raz činilo
tak dlho a tak utrápene, že všetci z domu mali poutekať, a predsa kedysi
prestalo, riekol jeden:

„No, bohu chvála, že už je raz koniec!“
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„Áno, koniec!“ odpovedalo. „Ba však veru, ja si jedine odpočívam, a zas
budem!“

I činilo znovu vresky — po odpočinutí ešte väčšie.

1. TRI VECI NEĽÚBI

Niekto vyprával, že on všetky svoje žiadosti len trojím uzatvára a o
iné nevzdychá k bohu, len aby ho zachránil od silného nápoja, od drahých
pokrmov a od veľkého šťastia.

Keď mu na to riekli, že to nie sú také veci, pre ktoré by človek musel
prosiť boha väčšmi než pre iné, odpovedal:

„Áno, radšej a priveľmi; lebo ja pod silným nápojom rozumiem vodu,
v ktorej by som sa mohol zatopiť; pod drahými pokrmami lieky; a pod
veľkým šťastím spadnutie, lebo keď niekto padá, povedávajú: Veď veľké
šťastie má ten človek, že krky nevylomil! A ja, nech odpustí každý, z toho
trojeho nič neľúbim.“

1. ZO ŽARTU SMRTI NASLEDOVALA SMRŤ

Ferrarské knieža Mikuláša28 dlho trápila štvrtáčka29 čiže zimnica
štvrtého dňa a lekári už nevedeli iný prostriedok, len obyčajný, posledný,
aby totiž knieža premenil povetrie. Vyšiel teda do jedného svojho
dedinského kaštieľa k potoku nazvanému Po.30 A keď ani tam nebolo
lepšie, rmútil sa všetok dvor, rmútili aj iní, obzvlášť však istý Gonella,31
ktorý bol kniežaťu ako najvernejší človek — tak za to ho aj knieža miloval.

Tento Gonella počul kdesi kedysi, že proti akokoľvek zastaralej
štvrtáčke je najprospešnejšie lekárstvo nastrašenie. A pretože túžil, aby sa
knieža uzdravil akýmkoľvek spôsobom, predsavzal si, že ho náležite
prestraší. Urobil to takto:

Knieža chodieval každodenne pre aké-také obveselenie na breh
rečeného potoka a obyčajne len s ním. Preto si uložil, že ho sotí do toho
potoka. Aby však predsa nenasledovalo nejaké nebezpečenstvo alebo voda
potoka nebola hlboká, nahovoril na druhom brehu bývajúceho mlynára,
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ktorý ešte nepoznal osobu kniežaťa, že ten knieža mu rozkázal uvrhnúť
budúci deň pre nastrašenie jedného svojho služobníka do potoka. Preto keď
to uvidí (nech ale pozoruje, aby videl), aby hneď prišiel s člnkom a pomohol
ho hneď vyťahovať. Nech medzitým vec nikomu nevyzradí.

Všetko sa tak učinilo.
Keď teda na budúci deň vyšiel knieža iba s Gonellom a postál na brehu,

zahľadiac sa do čohosi vo vode, Gonella ho sotil. A hneď aj sám k nemu
priskočil, no bol prítomný aj mlynár, ktorý tam už postával, akoby chytal
ryby; a vyniesli knieža na sucho, keď pohltal sotva holbu32 vody.

Pribehli ľudia, ktorí sa nachádzali tam kdesi neďaleko, ale aj iní. A
akonáhle si knieža oddýchol, dal skrze týchto poviazať Gonellu a zaviesť
rovno do žalára.

Aj ho potom súdili a odsúdili, aby zomrel katovou rukou.
Knieža sa medzitým skutočne zbavil svojej zimnice a nemal ju ani

raz od takého okúpania. V budúcnosti ho však uistila o Gonellovej
dobrodušnosti a dobromyseľnosti i jeho stála, skúšaná vernosť, i teraz stále,
jednaké rozprávanie, i dosvedčovanie mlynára, dal teda milosť odsúdenému.
Okrem kata to však nikomu neoznámil, lebo aj on chcel tak hrať, ako
sa hralo s ním. Preto Gonellu pripravil na smrť už aj kňaz a o niekoľko
dní ho vyviezli na popravné miesto. Tam ešte raz hlasne otváral svoje
svedomie, aby počul všetok zbehnutý ľud. Uisťoval skrz všetko sväté, že
tým svojím skutkom len uzdravenie kniežaťa hľadal, ako ho aj našiel. Kľakol
si a so zaviazanými očami očakával na krky katov meč, lebo nevedel ani
z najmenšieho znamenia, čo knieža nariadil. Ale kat (ako prikázal knieža)
uchytil namiesto meča skrytú putienku vody a vyšustol mu na krky, aby sa
aj on nastrašil.

Ale strach tu vykonal iné ako u kniežaťa. A zo žartu smrti nasledovala
opravdivá smrť. Gonella totiž spravodlivo zomrel, keď naňho vyliali tú
vodu, bárako to potom knieža želel.

1. TEN: „UŽ“ AKO UŽ, ALE TEN: „AŽ DO JELÍT!“

Bili niekde Slováka Uhri. Jeden kričal: „Üsd“, druhý po malej chvíli:
„Elég“.

Keď sa ho potom doma pýtali, či to bola veľká bitka, odpovedal:
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„Ten: ,Už‘ ako už, lebo on, sotva mi dva vyťali, kričal, že už dosť. Ale
ten (stotisíc mu…), ktorý volal: ,Až do jelít!‘“3334

1. UKRADNUTÁ TABAČNICA, KTORÁ SA DOSTALA
NASPÄŤ HROU

Strieborná tabačnica s dobrým tabakom pána domu šla dokola pri stole,
pri ktorom mal rozličných hostí. Raz padla jednému do mieška potajomne s
tým úmyslom, aby sa k pánovi nenavrátila. Pán domu to videl, lebo pilne na
svoje veci pozoroval. Neriekol ani slovo. Úfal, že ju snáď predsa nezadrží.
Zle však úfal. Nechcel ani stratiť svoju tabačnicu, ani zahanbiť toho, u koho
bola vo väzení, po obede teda zaviedol reč na všelijaké ostrovtipné kúsky,
hry. A keď jeden jedno, druhý druhé predniesol, on vzal z truhly druhú
tabačnicu, dokonale podobnú prvej, ale tak, že to nikto nevidel, prišiel a
riekol:

„Aj ja viem čosi. Vidia túto tabačnicu, páni?“ Zdvihol ju. „Ja ju, nech
hľadia, strčím do môjho mieška.“ Strčil. „A včuľ sa o čokoľvek stavím, že je
v miešku hentoho pána.“

Ten votkol ruku, vytiahol ju a povedal:
„Iste! Ale ako to môže byť?“

1. TO SA MI NIKDY NEPRIHODILO

Keď kat vešal vojaka, ktorý už po tretí raz bol zutekal, utrhol sa povraz
a vojak padol na nohy.

Kat zahrešil a riekol:
„Ejne! Toto sa mi ešte nikdy neprihodilo!“
„Ani mne zaiste,“ odpovedal odtrhnutý šibenec vojak.

1. NÁSILNÉ MANŽELSTVO

Istý mládenec vyššieho rodu navštevoval pre skúsenosť krajiny. V
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ktoromsi anglickom meste sa dlhšie bavil a s istou ženskou osobou prišiel
do toľkej známosti, že prisľúbil vziať si ju za manželku. A táto povesť sa už
rozniesla po meste.

Pretože ten sľub nepochádzal zo srdca, ale z puchora,35 medzitým sa
raz pobral potajomne preč.

Bratia tej zapovrhnutej ženskej sa ponáhľali za ním. Mienili jej i svoje
zahanbenie pomstiť na ňom jedným šľahnutím meča. Dohonili ho na poli,
a prv než postúpili k veci, pýtali sa ho, či niečo u nich nezabudol.

On poznal z ich očí, čo chcú, a odpovedal:
„Vpravde zabudol — pojať totiž vašu sestru do manželstva. Preto sa

vrátim s vami.“

1. HÁDKA

Kto dobrý obsiahol od najhoršieho čosi najlepšie? Jozef Arimatejský od
Piláta telo Krista Pána.36

Čo zrásta, keď porastá? Život človeka.37
Akú manželku si má vziať krivý? Slepú, aby mu nevyčitovala tú chybu,

nevidiac ju.

1. PREČO SÚ V KOSTOLE ZAŽATÉ SVIECE?

Pýtal sa raz nejaký pán — kacír38 svojho služobníka — katolíka:
„Ty,“ vraví, „čo za príčinu dávajú vaši kňazi, že zažíhate v kostole sviece

aj v najväčšom dennom svetle?“
„Vykladajú to oni,“ odpovedal služobník, „viacnásobne dobre. Ale ja

myslím, že je to aj preto, že hľadáme veci, ktoré nám kacíri pokradli.“
Tak sa na túto dávnu otázku odpovedalo už dávno predo mnou.

1. POSLÚCHA MUŽA NAOKO
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Mal jeden manžel manželku, ktorej sa on toľkokrát, koľkokrát chcela,
dopustil vyčesať nielen jazykom, ale i metlou alebo polenom.

Keď musel niekedy za toto podstúpiť v nejakom spoluzhromaždení
priateľov mnohé posmievanie aj karhanie a prišiel domov a vyložil to všetko
tej manželke, prosil ju, aby bola poslušná aspoň raz a naoko prinajmenej
vo všetkom, čo on bude kázať, menovite budúci deň na zahanbenie svojich
vysmievačov. Lebo že ich on zavolal k sebe, držiac, že obsiahne u nej, čo
prosí.

Sľúbila.
A keď budúci deň tí hostia prišli, tak plnila svoj sľub, že sa museli všetci

čudovať nad jej chytrou poslušnosťou a poslušnou chytrosťou vo všetkom.
Ale keď už zunovala alebo že sa rozpomenula na svoje obyčaje, potom

i onemela, i ohluchla na manželovo volanie natoľko, že on bol prinútený
ísť k nej do kuchyne. Hostia hneď čosi badali. Pozreli teda cez rozsadlinu
dvier a videli, ako už kudlila jeho vlasy všetkými desiatimi prstami rúk, už
bubnovala oboma päsťami na chrbte, už mu pľula do očí, už ho aj kopala po
zadku. Konečne však dala krčah piva. Keď ho on neskôr vniesol hosťom ešte
s mokrými očami, pýtali sa, kde tak dlho bol a čo jeho oči vyzerajú, akoby
bol plakal.

„Och,“ povedal, „manželka mi vyprávala takú smutnú príhodu, že vy
by ste väčšmi boli plakali, keby ste ju boli počuli, lebo azda ste neprivykli
počúvať podobné žalostné príbehy.“

„Možné zaiste,“ odpovedal jeden, „lebo my sme len trochu pozreli cez
škľabinu39 dverí do kuchyne — a tak sme zarmútení, že sme sa skoro
popukali od smiechu nad tým popravením sa tvojej manželky!“

1. NECHCE LIEZŤ NA DREVO

Stál Cigán na trhu s koňom, ale s takým, ktorého nedávno bol musel
kdesi kúpiť za päť prstov. Na jeho kĺby40 sa ešte totiž nemohli vešať kapsy
a ešte sa neľakal, keď sa rieklo: „Toho koňa!“ Nemuseli ho teda ešte metať
do priekopy hore bruchom a drať korbáčom, aby na to spomínanie, ako
najvyššie môže, mrskal na pol piade41 zadkom.

Slovom: Stál Cigán na trhu s koňom ešte dobrým na predaj a chválil ho
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vo všetkom. Bil sa ustavične do pŕs a jedno dokladal, že totiž nechce liezť na
drevo.

Jeden si myslel, že je to cigánsky žart (akože aj prirodzene bol) a kúpil
ho. Akonáhle však s ním prišiel k prvému drevenému mostu, videl, čo to je,
lebo na ten sa kôň nemohol ani vtiahnuť ani nahnať.

1. PREČO SA MÁRNOTRATNÝ POTÍ?

Ktorýsi márnotratník predal svoj dom a za prijaté peniaze si dal spraviť
rúcho.

Keď ho niekto videl, ako sa v ňom potí, vravel druhému:
„Hľaď, hľaď, ako sa henten parí!“
„Nečuduj sa,“ odpovedal druhý, „lebo celý dom na sebe vlečie.“

1. TO NIE JE SLUŠNÉ

Istý pán chcel prejsť na koni potok bližšou cestou. Keďže sa obával, aby
nevpadol do neznámeho jazera, kázal služobníkovi, ktorý bol podobne na
koni, žeby kráčal vpredu.

„To nie je slušné,“ odpovedal on, „aby pán za služobníkom šiel. A aj
pánovmu koňovi by bolo zle, že pred ním môj vodu kalí.“

1. NIKDY NEVIDEL MÚDRU ŽENU

Uhynulo ktorejsi panej niečo krádežou. Keď to nemohla nájsť
slobodným prirodzeným spôsobom, rozhodla sa, že si bude pýtať radu od
veštice.

Keď sa na to chystala, jej synáčik, ktorý mal nejakých päť rokov, sa
pýtal:

„Kam pôjdu, mamenka?“
Ona nechcela spomenúť pred chlapcom meno veštice, tak riekla:
„Idem, synku, k múdrej žene.“
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Na čo chlapec:
„Ach, drahá matenka, prosím, aby aj mňa pojali, lebo ja som ešte nikdy

nevidel múdru ženu!“

1. PRÁVE DNES MÁM DEŇ BLÁZNENIA

Ktorýsi mocný pán, ale ukrutný prenasledovateľ svojho poddanstva
išiel raz sám a naďabil na jedného svojho poddaného, ktorý ho nepoznal.
Spýtal sa ho na seba:

„Čo ty držíš o tom a tom pánovi?“
„Ten pán,“ odpovedal poddaný, „nie je človek, ale živý čert z pekla.“
„Čo v ňom,“ pýtal sa ďalej, „najviac nenávidia jeho sedliaci?“
„To, že on je ich pán, lebo toľko sa neľakajú čerta z pekla, koľko jeho.

A akoby aj nie? Azda už jednému všetko pobral a azda jedného už aj zmárniť
dal?“

„Či si ho ty už niekedy videl?“
„Ja veru nie, ale ani nežiadam; a dosť skoro potajomne zutekám z jeho

poddanstva. Nech ho tam, kde je, a to bárs včuľ hneď…!“
„No dobre, dobre!“ vravel zatajený pán. „Hľaď však pilne na mňa, lebo

sa rozprávaš s tým ukrutníkom nečlovekom!“
Poddaný neprejavil ani najmenší strach, ostro mu pozrel do očí a vrátil

mu otázku:
„Ale či ty,“ vraví, „znáš, kto som ja?“
„Nie,“ riekol pán.
„Znaj teda, že ja som z takého pokolenia, z ktorého sa každoročne

radom jeden bláznieva jeden deň. A ja mám práve dnes deň toho bláznenia.“
Pán, prv pohnutý jedom, bol takýmto náhľadom poddaného natoľko

skrotený, že ho obdaroval. A budúcne aj bol k všetkým sedliakom
milostivejší.

1. HANBÍ SA, ŽE NEBOL NEMOCNÝ
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Niekto zazrel ísť na ulici proti sebe lekára a utiahol sa do jednej
medzierky, kým neprejde. A keď sa ho pýtali, prečo to učinil, riekol:

„Hanbil som sa s ním stretnúť, že som už dávno nebol nemocný.“

1. OBUV NA STÁTIE A UTEKANIE NÔH

Kam sa len v kuruckej vojne42 kuruc približoval, tam rýchlo miešali
medzi vojakov obyvateľov osád v ich vlastnom rúchu, aké mali, a s domácou
zbrojou.

Keď jeden mestský mládenec naľahko oblečený videl pri sebe sedliaka
s vidlami a v botách, na ktorých sa zdali byť až troje podošvy, pýtal sa ho
posmešne:

„Hej, pajtáš,43 koľko centov vážia tie tvoje čižmičky?“
Sedliak pozrel na jeho červené topánky a odpovedal:
„Vidím,“ vraví, „že naša obuv dvoch nôh je spravená na rozdielny

koniec: moja na státie na mieste, tvoja na utekanie.“

1. DOBRE, KEĎ SA VŠETKO PREVRACIA

Keď sa rozprávalo o rozličnom behu sveta, nejaký starec povedal:
„Včuľ sa,“ vraví, „všetko ináč prevracia.“
„Dobre teda,“ riekol druhý podobným vekom, „lebo ja som ešte ako

chlapec slýchaval od svojho otca žalostné vzdychanie, že sa vtedy všetky veci
na svete na najhoršie menili. Ak sa teda zase prevracajú, ako ty vravíš, budú
včuľ najlepšie.“

1. ÍSŤ ZA MUŽA

Keď sa spýtali ktorejsi vdovy, či zase pôjde za muža, odpovedala:
„Nie, lebo nie som židovka a ani prv som ja nešla za muža, ale muž za

mňa. A on stratil rebro, nie ja.44 Preto ho musí hľadať.“
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1. SKORO VSTÁVAJÚCI STRATIL PENIAZE

Jeden remeselník mal dvoch synov: jedného veľmi hnilého a
ospanlivého, druhého chytrého, vstávajúceho so svitaním a milujúceho
prácu. Keď tento raz kamsi šiel, našiel miešok plný peňazí. Navrátil sa s ním
domov a ukázal otcovi. Ale otec s ním šiel do komory, kde sa tamten ešte
preťahoval, potriasal mu ho pred očami a vravel:

„Vidíš, leňoch, čo získal tvoj brat, že tak skoro posteľ zanechal a vstal.“
„Vidím,“ odpovedal radospaj. „Ale, tato, keby sa bol v posteli ešte

prevaľoval aj ten, ktorý tie peniaze stratil, nebol by získal tú škodu.“

1. HÁDKA

Ktorý spor nebýva nikdy zmierený? Ktorý sa koná jazykom medzi
dvoma hluchými pred hluchým sudcom.

Ktorý musí byť najlepší medzi ševcovými remami? Zuby, ktorými
tiahne kožu.

Čo jednako váži, bár je prázdne, bár plné? Mechúr.

1. DÁVA ZÁVDAVOK NA BUDÚCE PORANENIE

Jeden manžel mal manželku takú pokušiteľku a trápiteľku, že keď ju
raz z veľkého hnevu lomil hrubšou drieňovicou a nič nevyberal, i ruku jej
zlomil, i hlavu hlboko prevalil. Pravdaže ju to aj vtedy ukrutne bolelo, aj
keď ju hojil felčiar, ktorého musel manžel chtiac-nechtiac zavolať.

Ale žena sa vo všetkom svojom dlhom trápení hojne tešila tým, že to
bude manžela mnoho stáť, a preto sa bude vystríhať, aby jej potom niečo
podobné nevyparatil. A isto ho to stálo znamenité peniaze, lebo felčiar po
mnohom dohadovaní nechcel vziať menej ako sto zlatých.

Keď konečne išiel po ne manžel do komory, ona zatiaľ karhala felčiara,
že nepýtal aspoň dvakrát toľko silne a že by ona bola najradšej videla, bár
by bol musel vynaložiť všetko svoje, aby jedine bol náležite vytrestaný a
tým zadržaný od takej opovážlivosti. Oči však vypleštila, keď manžel prišiel
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s peniazmi, a najprv vyčítal felčiarovi zjednaných sto zlatých a potom ešte
dvadsaťpäť a vravel:

„Toto dávam na závdavok, keď ju budúcne zas tak usporiadam.“

1. SOKRATOVI UČITELIA TRPEZLIVOSTI

Pýtal sa raz Alkibiades45 Sokrata, že prečo razom nevyperie preč z
domu obe svoje manželky.

„Preto,“ odpovedal on, „že ma učia trpezlivosti.“

1. NIE ČUD, LEBO ODO MŇA VIDELI

Keď ktorýsi lokaj niesol misu na stôl, potkol sa na prahu, padol a i jedlo
vylial, i misu polámal.

Na čo pán:
„To aj ja,“ vraví, „by som vedel!“
A služobník:
„Nebol by čud,46 lebo už odo mňa videli.“

1. LAKOMÝ SA JEDNÁ O OBESENIE

Nejaký skupáň zunoval svoj život, že azda nemohol obsiahnuť
bohatstvá celého sveta. Nechcel sa ho ale zbaviť sám svojou rukou, lebo si
predsa myslel, že by mu to po smrti slúžilo na potupu. Zašiel teda ku katovi
a potom, ako povedal vopred niekoľko iných slov, pýtal sa:

„Pán splňovateľ spravodlivosti, čo máte od obesenia jedného človeka?“
„Nemnoho,“ odpovedal kat. „Pomimo cestnej útrovy dvanásť zlatých.“
„A keby prišiel sem k vám človek, ktorého by ste mali vešať?“
„Vtedy iba dvanásť zlatých,“ riekol kat.
„Nie je to síce málo,“ vravel skúpy, „medzitým však, ak nič nespustíte,

musí to byť. Preto vyzradzujem pánovi, že ja ďalej nechcem žiť a zažiadal
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som si smrť obesením. Zložím teda tie peniaze a vy mi poslúžte v mojej
žiadosti.“

„Tak,“ odpovedal kat, „ale vy musíte na seba vydať výpoveď smrti —
ináč ja to nesmiem.“

„Vidím,“ vravel lakomec na toto a čo ešte dokladal kat, „že vy nie ste
žiadostivý dvanásť zlatých a nič nedbáte o svoj zisk, obesím sa teda sám a
ostane mi dvanásť zlatých.“

„Tomu nech dá pán bezpečne pokoj,“ odpovedal kat, „lebo to je moja
povinnosť, a s tým pán viac prehrá. Ja ich totiž potom musím ešte raz vešať,
a v práve sa proti nim zdvihne proces,1 v ktorom ešte stratia celú svoju
majetnosť.“

„Ako? Čo rozpráva pán kat?“ vravel skupáň. „Aj znovu vešať, aj v
procese všetko stratiť? Ja som myslel, že mi okrem života nič neuhynie.
Preto, ak by to malo tak vpravde byť, ani sa neobesím, ani sa nedám obesiť.
Bol by som ja veľký blázon!“

1. SLOBODNÍ PSI A PRIGLEJENÉ KAMENE

V tuhý zimný čas išiel Španiel v nemeckom kraji cez jednu osadu. Keď
ho začali prudko vítať a odprevádzať svojou psou obyčajou psi, vyskakujúci
z každého dvora, schýlil sa po kameň, aby im ním poďakoval za ich lásku.
Nemohol ho však odtrhnúť, lebo bol primrznutý, preto zakričal s hnevom:

„Mrcha,“ vraví, „krajina, v ktorej sú psi slobodní a kamene priglejené k
zemi!“

1. NAKŔMIL ROZUM

Ktorýsi chudobný a spolu žartovný šuhaj, ale rozumný, ktorý sa dávno
nenajedol, no už raz toto chcel, zašiel k bohatému kupcovi, ktorý však ešte
vždy viac a viac žiadal. A zdvihol priehrštie a vraví:

„Pane, čo by bol hoden toľkýto kus zlata?“
Kupec úfal, že bude mať z toho zlata veľký zisk. Riekol, že včuľ pre
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všelijaké zaneprázdnenie nemôže znáhla povedať, ale aby zostal uňho na
obed, a zatiaľ, alebo i cez obed zráta, čo to stojí.

Keď už bol koniec jedlám, kupec povedal:
„Darmo lámem hlavu. Ale kde je to zlato? Prevážime ho, a potom bude

ľahká.“2
Lačný nakŕmený vravel:
„Ja ho nemám, ale chcel som len vedieť, čo by stálo, keby som ho

niekedy našiel.“

1. POČKAJ, DÁ BOH, ŽE AJ MY VYHORÍME

Vyhorelo v ktorejsi osade niekoľko domov. Dietky vyhorencov
vykutávali z uhlia a z popola železné klince, aby z veľkej škody bolo aspoň
niečo. Medzi ne sa zamiešalo cudzie — takého hospodára, ktorý ostal bez
škody. Toto, keď mu tamtie nedopúšťali zbierať rečené klince, povedalo:

„Počkaj, dá boh, že aj my niekedy vyhoríme! A ani ja vám vtedy
nedopustím zbierať klince!“

1. NEZLOREČ! TISÍC…

Niekto, čo napomínal zlorečiaceho, aby nezlorečil, kričal:
„Nezloreč! Tisíc3 miliónov… v tvojej hlave, v tvojej duši, aj v tvojej

materi!“

1. SKÚMANIE ŽOBRÁCKEJ NEMOCI

Niekto mal v podozrení mnohých z tých neznámych žobrákov, ktorí
sa dostávali ďaleko z osád na osady, či sú totiž skutočne navštívení od boha
tými nemocami, ktoré ukazujú. Ani mu jeho myseľ nedávala pokoja, kým
si neumienil, že vec skúsi.

Keď k nemu teda prišiel slepý, uchytil znáhla vidličky zo stola a bežal
proti jeho očiam. A ten i hlavu nabok uchyľoval, i rukou oči zakrýval.
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Keď prišiel nemý, rozkázal ho stiahnuť na zem. Ten hneď po druhom
udretí volal:

„Ale čo myslíte? Čo som vám ja urobil?“
Chromému na obe nohy dal jesť; a keď začal najchutnejšie strebať,

vyšiel, rýchlo pribehol a skríkol: „Jaj, horí!“
Tento zanechal obe barly; pekne čerstvo vyskočil na ulicu.

1. ZDRAVÍ BUĎTE! MŇA NESIE!

Keď istý rechtor šiel zvoniť na pokoj4 a po prvý raz udrel na rozklátený
zvon, začul v kostole veľký tresk. Preto nechal zvon a vnohy. Ale dvere aj
v strachu predsa za sebou trhol, zavrel. Nebežal domov, ale do fary, kam ho
pustili na veľké tlčenie. A vravel so strašiacim strachom:

„Čert! Čert! V kostole!“
Farár sa zasmial na jeho poveru a šiel s ním.
A keď sa dvere znovu otvorili, vyskočila sviňa, ktorá ta bola náhodou

zavretá. Keď sa táto včuľ brala von, skočila rechtorovi medzi nohy a začala
ho niesť.

Rechtor ešte aj vtedy veril, že je to pekelník, a kričal:
„Zdraví buďte, pán principál! Mňa nesie!“

1. ZA TO DRUHÝ PLAT

Ktorýsi učiteľ dobre učil, ale zle činil. Keď mu teda učedlníci vraveli,
prečo neukazuje skutkom, čo rozkazuje ústami, a že (ako ani sám nemôže
zaprieť) slová hnú, príklady tiahnu, odpovedal:

„Nezapieram túto pravdu, ktorá bola prijatá až do porekadla.5 Vy ste
mi však dosiaľ platili jedine za slová. Ak chcete aj príklady, dávajte za
to druhý plat, a to tým znamenitejší, čím znamenitejšie a užitočnejšie je
príkladné vynaučovanie.“

1. HÁDKA
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Traja manželia, ktorí sa báli o lásku svojich manželiek, šli raz spolu a
mali so sebou aj tie svoje manželky. A prišli so zmrakom k potoku, cez
ktorý sa ešte chceli preplaviť na druhú stranu. Ale člnok, ktorý našli bez
prievozníka, bol taký malý, že naraz nemohol vziať do seba viac ako dve
osoby. Ako sa už previezlo týchto šesť ľudí s ohľadom na tú bojazlivosť
lásky takým spôsobom, že jedna manželka s jedným alebo s dvoma cudzími
manželmi nebola ani na jednom, ani na druhom brehu bez prítomnosti
svojho manžela?

Takto:
Najprv sa previezli dve manželky a jedna išla naspäť a vzala tretiu

manželku. Vtedy prišla zas jedna a pustila člnok dvom manželom tamtých;
sama ostala tu so svojím vlastným. Potom vzal jeden manžel svoju
manželku, prišiel naspäť a zložil ju tam a vzal manžela. Tak teda boli už
na tamtom brehu traja manželia, jedna manželka. Táto manželka išla a
previezla najprv jednu, potom tamtú druhú manželku.

1. NA TO SOM NIKDY NEVIDEL

Niekto bol vždy žartovný, aj pri smrti, keď ťažko ležal.
A raz pre veľkú bolesť zamdlel tak, že prítomní si mysleli, že je mŕtvy

a zatláčali mu už oči. Keď mu zatvárali jedno, na ktoré bol od narodenia
slepý, práve vtedy sa prebral a riekol:

„Nechajte ho! Tento, oný do vás! Veď na to som nikdy nevidel!“

1. DO SV. JÁNA VYVOZÍ SNEH

V nejakom meste bolo napadlo okolo sviatku Hromníc veľké množstvo
snehu. Úrad rozkázal mešťanom, aby ho z ciest povyvážali von. Ale všetku
tú prácu chcel na seba vziať jeden jedinký — pod tým dojednaním, ak mu
predĺžia čas do sv. Jána.

1. ŽIAK A ZLODEJI
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Nejaký žiak už prešiel cez všetky školy dvakrát, cez niektoré aj trikrát.
Keď ho už nikde nechceli prijať a nechcel ani robiť rukami, ani byť

vojakom, chodil ako legát6 z mesta do mesta, z dediny na dedinu. Kde
korigoval žiakom okupácie,7 kde písal sedliakom inštancie,8 kde sa držal za
černokňažníka. A tak sa živil tými spôsobmi, ako mohol, hoci to živenie
bolo predsa psotné.

Naposledy všetko zunoval, aj seba samého. Nebol by dbal aj život
stratiť, nech by ho jedine bol niekto niekoľko dní dobre hostil.

Keď začal upadať do takýchto zúfalých myšlienok, počul, že akémusi
pánovi uhynul znamenitý poklad, a je hotový hojne zaplatiť, kto zlodejov
nájde a prezradí.

Ide k tomuto pánovi, berie sa na to a pevne sľubuje, že ak ho bude
tri dni po vôli kŕmiť, na štvrtý ráno mu ustanoví aj zlodejov, aj ukradnutý
poklad.

Poverčivý pán úfal síce niečo z jeho čudného výzoru, ale úplne
nedôveroval. A preto sa ho pýtal:

„Ak však nebude tak, ako sľubuješ, čo vtedy?“
„Nedbám,“ odpovedal, „bárs budem ja potom obesený.“
Myslel totiž, že on za tie tri dni pohne svojimi žiackymi mozgami a

nájde nejaký prostriedok, ktorým v poslednú noc alebo zuteká alebo ináč sa
oslobodí.

„A ak nie, kurva mu mati,“ vraví, „takému životu, aký ja musím trpieť
na svete!“

S tým mu dali svetlicu, ale aj na zámke držané dvere.
Medzitým dostával jesť a piť až po krky.
Bol to však žiak, o ktorých rozprávajú vojaci zo skúsenosti, že sa ľakajú

smrti viac než iní. Preto aj on hneď v prvý večer, keď mu služobník doniesol
na noc toľko, koľko všetkého pýtal, vzdychol a riekol:

„Už je jeden!“
Rozumel: deň preč.
Druhý večer prišiel druhý služobník s potrebou.9
A vtedy povedal:
„Už je druhý!“
Myslel to isté, čo prv.
Na tretí deň hľadel často z okien, či by nemohol zoskočiť, lebo
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nemohol vymyslieť iný spôsob, ako zutekať. To však nemohlo byť bez
vylomenia hlavy.

Keď teda prišiel k nemu v tretí večer tretí služobník, vyvolal hlasnejšie
než predtým:

„Už je aj tretí, a posledný!“
Po tomto sa mu už nič nechcelo od strachu, ani jesť, ani piť, ani spať.
A konečne predsa na to privolil, že bude oknom hľadať svoje

vyprostenie: že sa spustí po remeni z nohavíc, ako ďaleko bude stačiť —
ostatné zletí akokoľvek.

A už bol vytiahol ten remeň, keď, hľa, tí traja služobníci prišli spolu,
padli k jeho nohám a prosili so strachom a plačom, aby ich nevyzradil
pánovi, že je tu všetok poklad (doniesli ho so sebou) a že mu toľko a toľko
dajú, aby jedine o nich mlčal.

Oni boli totiž tí, ktorí okradli svojho pána a včuľ sa sami vyznali, lebo
ako v prvý večer riekol žiak v prítomnosti prvého služobníka: „Už je jeden!“,
služobník rozumel, že je už zjavný jeden zbojník. Ten služobník to hneď
druhým dvom povedal tak, ako pochopil. A z tej príčiny na druhý večer
šiel druhý, na tretí tretí. A pretože žiak vravel podobne, boli v svojej mysli
uistení, že ich akýmsi umením poznal.

Keď včuľ k žiakovi pristúpili s prosbami a s celým nehnutým
pokladom, tak sa držal, akoby ich on bol skutočne poznal. Aj pýtal, aby
hneď doniesli, čo sľúbili za neprezradenie. Keď to dostal, ubezpečil ich a
sám strávil ostatok noci v radostných snoch.

Ráno odovzdal pánovi poklad a povedal:
„Sú to bosoráci, čo ho boli vzali. Preto som ich nemohol chytiť.“
Ale pánovi bolo dosť, že dosiahol všetko. Ešte viac dní kŕmil mastne

žiaka a potom ho hojne obdaroval.

1. NOGA JAKO NOGA, ALE NOGAVICA!

Keď Poliak rúbal drevo, zaťal si hlboko do nohy chybujúcou sekerou
alebo radšej rukou.

Keď nad tou ranou stŕpal každý, kto ju videl, on povedal (lebo si preťal
aj novú nohavicu):

„Noga jako noga, ale nogavica!“10
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1. NEMÔŽE NIČ JESŤ

Ktorási žena, čo mala aj v nemoci mocný žalúdok, žalovala sa susedovi
a vravela:

„Och, pán susedko! Taká som nezdravá! Tak zle sa cítim, že nemôžem
ani nič jesť! Pomyslite len! Včera som si zarezala na večeru jedného
kŕmeného káčera. Drobce zapravené na kyslo som strovila všetky, ale z
pečienky som mohla pojesť iba stehienka, krídelká, prsičká, chrbátik a
drdolček.“11

„A čože tam, pani susedka,“ pýtal sa pán sused, „ostalo niekomu z toho
kŕmeného káčera okrem peria, pysku a kostí?“

1. OSOL, VYSTÚP Z CESTY!

Niekto, čo si o sebe myslel a držal viac, než sa slušalo, zišiel sa na
ceste s dvoma oslami a uložil si, že im nevystúpi. Ale také uloženie malo za
následok, že ho sotil na zem jeden osol, ktorý bol tiež svojhlavej vôle.

Tu on s hnevom na toho, ktorý hnal osly:
„Ty mrcha človek,“ vraví, „či nemôžeš vyhnať z cesty tie ohavné

hoviadka, keď vidíš ísť oproti poctivého človeka?“
„Nech ráčia tento raz odpustiť, pane!“ odpovedal paholok oslov.

„Sľubujem na svoju poctivosť, že budúcne, len čo zazriem pána, budem
kričať: ,Osol, vystúp z cesty!‘“

1. OSTROHA V ZÁŇADRÍ

Sadol na koňa istý Šváb, ale ostrohy mal v záňadrí. Zabudol si ich
pripnúť na boty. Keď kôň už ustával, tĺkol ho holými opätkami a vravel mu:

„Hej, keby si vedel, čo mám v záňadrí, iste by si šiel chytrejšie!“
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1. NA NIČ SÚCI

Nejaký togát12 nástojil u brandenburského kráľa Fridricha, toho mena
I., o predikátorstvo.13 Keď sa ho kráľ pýtal, odkiaľ je a on odpovedal, že z
Berlína, kráľ riekol:

„Hybaj preč, lebo Berlínčania sú na nič súci!“
Na čo togát:
„Vladár, niekedy sa medzi nimi nájdu aj dobrí. Ja aj včuľ znám dvoch.“
„Ktorí sú to?“ pýtal sa kráľ.
„Jeden je ich jasnosť kráľovská a druhý ja,“ povedal togát.

1. HÁDKA

Z ktorých stromov lístie nikdy neopadá? Z maľovaných.
Kto zabil jednou rukou štvrtú časť na svete?14 Kain, ktorý zabil Ábela.
Kto rúbal drevo na chrbte svojej matky?15 Adam, ktorý rúbal na zemi.
Ktorá voda sa predáva najdrahšie? Ktorú miešajú krčmári do vína, piva

a páleného.

1. LEKÁROV NA SVETE NAJVIAC

Hádali raz hostia pri obede u nejakého pána, akého remesla alebo
umenia je na svete najviac ľudí.

Každý povedal svoju mienku; naposledy riekol jeden, čo až dovtedy
mlčal:

„Chybujú,“ vraví, „všetci, lebo najviac na svete je lekárov.“
„Ako?“ volali so smiechom. „Veď toto mesto, v ktorom sme, nie je z

najmenších, a predsa má jediného! A sú celé stolice, v ktorých tiež nie je viac
ako jeden!“

„Ja predsa opakujem,“ vravel ten, „že najviac je lekárov, a v tom som
hotový sa postaviť16 o čokoľvek.“

„Aj my,“ odpovedali všetci a jeden každý sa s ním o niečo postavil.

92 Veselé príbehy a výroky



„Do dnes týždňa,“ vravel on potom, „potvrdím to, čo som povedal,
mnohým svedectvom.“

Budúci deň si poobvíňal líca a krky ručníkmi a vyšiel na trh, akoby mal
niečo kupovať, ale vpravde, aby spisoval počet lekárov. Tam sa ho mnohí
pýtali, čo mu je. On odpovedal, že ho ukrutne bolia zuby. Tu každý radil
proti tej bolesti, čo skúsil alebo počul. Ale on zapisoval i liek i meno toho,
kto ten liek radil.

Potom šiel s takou pookrúcanou tvárou do veľkého kostola a sadol
si blízko dverí, kde sa s ním mohol rozprávať každý vchádzajúci a
vychádzajúci.

Chodil aj po uliciach a všade písal, čo a kto káže nažívať.
Kde sa ho nepýtali, lebo boli neznámi, takých sa spytoval on.
Naposledy šiel radom aj po tých hosťoch. A aj ten každý niečo poradil,

neznajúc, kam to vypadne.
Keď sa však zase zišli v ustanovený deň, on predostrel nesčíselný počet

lekárstiev proti jednej bolesti zuba. A pretože pozapisoval (ako bolo rečené)
i mená všetkých, ktorí ich radili, preukázal, že v tomto meste je aj toľký
počet lekárov. Nepochybovali potom stávkári, že je to tak po celom svete.
Preto poplatili stávky.

1. DLHOKÉ SÚ ŽENSKÉ REČI

Ktorýsi kazateľ chcel karhať pri príležitosti evanjelia vraviaceho o
Samaritánke17 mnohé, dlhoké a daromné reči žien. Keď prečítal podľa
obyčaje evanjelium, začal takto:

„Nečudujte sa, poslucháči, že evanjelium je také dlhoké, lebo v ňom
žena rozpráva.“

1. NEDOBROVOĽNE TRPIEŤ

Nejaký služobník, ktorého pán trestal za priestupok, vravel:
„Nedobrovoľne som to učinil.“
„Nedobrovoľne teda trp,“ odpovedal pán.
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1. MÚDRO KRÁČAJTE

Keď niesli ktorúsi manželku, aby ju pochovali, nesúci drgli márami
kdesi na uhol domu. A manželka, ktorú držali za umrlú, ihneď ožila. Manžel
bol nad tým priveľmi zarmútený, lebo by bol chcel mať radšej živú
pochovanú, než znova doma.

Keď po druhé a už spravodlivo umrlú odnášali vedľa tohto domu,
obával sa zas takej náhody, preto volal:

„Preboha, múdro kráčajte a ticho sa zvŕtajte!“

1. VLASY, BRADA A FÚZY

Keď sa niekto pýtal Nikandra,18 prečo Sparťania nosia vlasy, bradu a
fúzy, odpovedal:

„Pretože je to najkrajšia prirodzená mužská ozdoba a nepotrebuje
nijaký náklad.“

1. KLAMÁR ŽID SÁM PRIŠIEL DO RÚK

Istý židák, hojne vycvičený v klamaní, ktorý tým umením už
nejedného bol ošudil, ponúkal istého kupca akýmisi drahocennosťami ako
zálohom, aby mu na ne dal desaťtisíc zlatých. Kupec sa radil s takými,
čo tým veciam rozumeli. Tí vraveli, že sú hodny prinajmenej svojich
dvadsaťtisíc. Preto dal obrezanému, koľko žiadal. Keď však ten bol sám
s kupcom a mal zapečatiť a odovzdať truhielku, podsotil truhielku, vo
všetkom tamtej podobnú, kým tento kupec zašiel volať jedine k dverám, aby
priniesli svetlo. Ešte aj na takrečenom obligátori19 podpísal meno, s akým
nebolo žida nielen v tom meste, hoci veľkom, ale azda ani na celom svete.

Kupec čakal ešte dlho po čase, v ktorý ten sľúbil vrátiť peniaze. Keď
však nemohol dočkať, dal sa ho hľadať podľa mena medzi židmi. Každý
však odpovedal, že takého svojho rodáka nikdy neznal. Kupec sa vtedy už
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naľakal, že je oklamaný, a zavolal prísažných20 z úradu. Pred ich očami
zlomil pečať, otvoril truhielku, a namiesto oných drahých vecí ju našiel
naplnenú pieskom. Nezľakol sa však vyše miery; to jedno si žiadal, aby židák
nebol zutekal ďaleko a von z krajiny. Preto poprosil prísažných, aby mlčali
o takej obrezancovej lži. V niektorú noc on povytĺkal na svojej komore sklá,
povylamoval mreže a poštiepal truhly, skrine. Potom najprv on pustil po
meste chýr, že ho okradli zbojníci; ďalej skrze úrad dal hlásiť, čo, koľko a
aké mu pohynulo. V tom písomnom hlásení a oznámení bolo doložené, že
najviac želie jednu škatuľu s rozličnými drahými kameňmi, cenenými na
dvadsaťtisíc zlatých, ktoré neboli jeho vlastné, ale takého a takého žida a
uňho len založené.

Keď toto počul židák kmín, prišiel dôverne, smelo ku kupcovi a vravel:
„Pretože,“ vraví, „som sa uistil, ako som vyhľadával, že vylámanie

komory sa stalo pre nedbanlivosť, ja nemusím tratiť moje veci, ale ten,
kto ich dostatočne neopatroval. Keď tie veci boli podľa usúdenia múdrych
hodny najmenej dvadsaťtisíc, je treba, aby sa mi zložilo k daným desiatim
ešte prinajmenej iných desaťtisíc zlatých.“

Ale ako potom kupec skladal tých druhých desaťtisíc, keď mal o zálohu
prísažných za svedkov, každý môže pochopiť.

1. NA SUCHU SA UČIŤ PLÁVAŤ

Jeden, čo nemal všetkých doma alebo spolovice otreštený, videl, ako sa
ktorísi kúpali a plávali. Povedal si:

,Veď i ja to budem vedieť.‘
A s tým zhodil rúcho a skočil do vody. Ale plával ako kameň. A bol

by sa iste utopil, keby tamtí neboli prišli a nevytiahli ho na breh. Vtedy si
oddýchol a najprv im ďakoval a potom riekol:

„Sľubujem, že dovtedy nepôjdem viac do vody, dokiaľ ma na suchu
nenaučíte dobre plávať.“

1. STRÁŽNIK DAL OHŇA
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V ktoromsi meste dostal mestský vojak (ináč dráb, hajdúch), ktorého
postavili po prvý raz na nočnú stráž k mestskému domu, aj to naučenie,
aby dal ohňa (to jest: strelil) tomu, kto by chcel ísť násilne do dverí a
neodpovedal na troje opýtanie. Ako teda počul prichádzať čiže približovať sa
prvého, ktorý nemienil ani dnu, ale mimo, kamsi ďalej svojou cestou, kričal:

„Berdo!“21
Keď ten nič nepovedal, zas volal hlasnejšie: „Berdo!“
A keď aj vtedy mlčal, lebo neznal, že to naňho patrí, a bol už až proti

dverám, po tretie zaručal, čo hrdla mal:
„Berdo! Odpovedz!“
Ale tento vtedy už aj pre ľaknutie nemohol nič riecť.
Preto si ten strážnik riekol:
,Tomuto musím podľa príkazu dať ohňa.‘
A rýchlo vykresal, lebo bol z fajčiarskeho remesla a mal u seba náčinie

— a otrčil mu kus zažatého trúda.22

1. ZO SNEHU ROBIŤ SOĽ

„Čím ďalej som tu, tým každodenne sa učím niečo o nových veciach“,
písal niekedy jeden žiak otcovi domov z hallských škôl.23 „Už aj to viem,
ako robia soľ sušiari soli. Takto: V zime zhŕňajú do gúľ sneh a v lete ho
vysúšajú — a býva soľ.“

1. NIE ŽENY, LEŽ JEJ JAZYKA SA BOJÍ

Keď nejaký manžel nemohol nijakým prostriedkom zastaviť ústny
rapkáč svojej manželky, konečne mlčiaval.

A keď mu niekedy priateľ hovoril: „Ty,“ vraví, „to činíš zo strachu. Ale
mal by si sa hanbiť, že sa jednej ženy bojíš!“, odpovedal: „Nie ženy, lež jej
jazyka sa bojím.“

1. HÁDKA
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Ktorého radcu rada je najlepšia? Zapovrhujúceho zlato.
Ktorá diera v dome nemôže byť zapravená? Cez ktorú budeme

vynesení do hrobu.
Ktorí ľudia vo sviatok jedine na zem pľujú? Sedliaci — v iné dni na

dlane.

1. NIE CVÍČALY, ALE DROZDY

Dvaja ľudia spárení sobášom — manžel a manželka — žili dlho v
pokojnej jednote, až keď tú pobúrili cvíčaly24 alebo drozdy.

Na deň manželovho mena (bolo ono Martin) manželka kúpila a upiekla
cvíčaly. Chcela sa mu zavďačiť, lebo bol milovníkom takých vtákov. Keď
ich položila na stôl a manžel jedného zjedol, vravel:

„Milá moja, oklamali ťa, lebo toto nie sú cvíčaly, lež drozdy!“
„Nie, milý môj,“ odpovedala žena, „uisťujem, že spravodlivé cvíčaly

sú!“
„Nie sú,“ riekol manžel, „a mňa nenahovoríš, lebo som ešte nestratil

zmysel chuti a podľa chuti poznávam, že drozdy sú!“
„Nie sú zaiste,“ povedala manželka, „lež opravdivé cvíčaly, kvíčaly, čiže

borovičkoví vtáci,25 lebo som ich ja aj v perí videla!“
Dovtedy svoje i jedna i druhá strana hájila, až manžel pohnutý k

netrpezlivosti, a aby jeho navrchu ostalo, hojne manželku alebo vycvíčalil
alebo vydrozdil najprv päsťou, potom aj palicou — jakživ po prvý raz, a
to na deň svojho mena. Ale čoskoro oželel svoje prenáhlenie a odprosil sa
manželke.

A potom zase v láske a vo svornosti viedli svoje dni až do sv. Martina,
lebo vtedy manželka už nepiekla cvíčaly, lež hus. Keď ju však kládla na stôl,
vravela:

„Milý, toto za hus uznávaj, a nie za kačicu alebo čo iné.“
„Tak,“ odpovedal manžel, „lebo vidím, že je hus.“
Manželka, ktorú tuším zlé ponúkalo, vravela:
„Teším sa tomu; bola som však i starostlivá, aby na stôl neprileteli

cvíčaly, pre ktoré si sa mi takto rok tak horko odmieňal.“
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„Čo?“ zvolal manžel, „teda ešte aj včuľ si v tom domnení, že to boli
cvíčaly a nie drozdy?“

„Iste boli cvíčaly,“ odpovedala manželka, „bárčo ty mysli a vrav!“
Z toho zas nové škriepky a zo škriepok nová bitka manželky. Ale zase

sa hneď zmierili.
Deň sv. Martina bol však manželke každoročne nešťastný, kým spolu

žili, lebo sa nemohla zdržať, aby dvoma-tromi slovami nespomenula
starodávne cvíčaly. A manžel tak vždy obnovoval výročné bitky.

1. ČIŽMY SÚ DOBRÉ, ALE ČAS K NIM MRCHA

Keď povedali Cigánovi, ktorý v zimný čas chodil v takých čižmách,
že mu všetky prsty z nich trčali: „Ty nový sedliak, mrcha čižmy máš!“,
odpovedal: „Čižmy šú dobré, ale čaš k nim mrcha!“

1. ČO SI TY UŽ VYBIJEŠ?

Nejaký na obe oči slepý šiel sám a jednou rukou šmátral pred sebou,
druhú držal rozostretú pred tvárou.

Ktosi sa ho spýtal:
„Čo si ty už vybiješ, zbavený očí, bár do niečoho bisíš?“
„Zuby, nos a väčšie očné jamy,“ odpovedal.

1. DOBRÉ SÚ TO PENIAZE

Niekto odoberal za niečo od kohosi peniaze. Keď na niektoré kúsky
pilnejšie pozeral, prevracal ich a nadhadzoval, či majú hlasný blink, aj ten,
čo ich odovzdával, mu už bol mnohokrát riekol:

„Dobré sú to peniaze.“
Ten odpovedal:
„Ja to síce môžem uveriť, ale som starostlivý, aby sa aj mne uverilo, keď

to budem o nich druhému vravieť.“
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1. BUDE Z NEHO GAJDOŠ

Jeden v horách narodený, vychovaný a bývajúci doniesol svoje dieťa na
krst v pol zimy v mechu. Vošiel do fary, zavesil ho v pitvore na klin, vkročil
k farárovi a vravel:

„Pane otče, poďže krstiť môjho syna!“
„Kdeže je?“ pýtal sa farár.
„A tu som ho na klin zavesil, aby ho svine nezožrali,“ odpovedal a

vytiahol dieťa.
„Veď je už zamrznuté!“ riekol farár.
A aj bolo.
„Í, bohupris, že ti neni,“ odpovedal horal. „Pozri, ako mu prsty stoja,

bude z neho gajdoš!“

1. PRV PREPITÁ MEDVEDIA KOŽA, NEŽ MEDVEĎ
ZABITÝ

Bol niekde väčší medveď, ktorý robieval mnoho škody v ovsoch,
kozách, ovciach. Dohovorili sa o jeho smrti traja mladí paholci, ale prv zašli
do krčmy, aby boli smelší. Dobre pili na jeho rováš a sľubovali krčmárovi,
že veď hojne zaplatí jeho koža, ktorú hneď donesú. Krčmár bol s tým vtedy
a na ten čas spokojný.

A oni pod klobúky dobre nazbierali, šli do hory a nič nepochybovali,
že ho hneď budú drať, aby ho jedine mohli čím skôr vidieť. A o toto veru
nemuseli byť starostliví, lebo medveď vyzízol zo svojej jaskyne, len čo po
prvý raz zavýskli. Nezľakol sa troch a išiel rovno k nim.

Keď to oni zazreli, v okamihu boli inej mysle. Ľakli sa viac, než jakživ
predtým, a namiesto žeby si boli na ocieľkach nože poostrili na sťahovanie
kože, každý pozrel nazad, kadiaľ by najbližšie zmizli z jeho očí. Jeden
vyliezol na vysoký strom; druhý ukázal päty a nezastal, ani sa neobzrel, až
v dedine; ale tretí, ktorý nevedel ani behať, ani po stromoch chodiť, temer
si už v strachu zúfal, zvlášť keď medveď na zadné nohy vstával a mumlaním
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dával znamenie, že sa chce pasovať. Padlo mu však do pamäti, čo slýchaval,
aby sa hodil na zem, zadržal dych, ako najviac môže, a zatajil sa ako umrlý.
Preto toto urobil chytro. A bolo to prospešné, lebo medveď prišiel a najprv
ho oňuchal, potom ho obracal hore a dolu bruchom a neraz aj prikladal k
jeho ústam uši, či dýcha. Konečne sa bral preč, lebo ten zadržal dych až na
zadusenie a nechal klesnúť všetky údy. Po dlhšom čase, keď medveď (čo i
v tichom kroku neskorý) mohol už zájsť aj na tri míle, vstal. A tamten sa
spustil tiež zo stromu a pýtal sa ho, čo mu toľko šuškal do úst.

„To,“ odpovedal, „aby sme budúcne na jeho kožu nepili, kým ho
nechytíme a z nej ho neolúpime. A aby sme včuľ krčmárovi ináč zaplatili.“

1. HUNCÚTI, DVAJA A DVAJA CHOĎTE!

Ktorýsi dedinský rechtor mal v škole deväť dietok. Keď išli neporiadne
na pohrebe, nechal svoju pieseň a skríkol:

„Huncúti, dvaja a dvaja choďte!“
Deviate nemalo tovariša, prišlo teda k nemu a povedalo:
„Ja s vami pôjdem, pán rechtor!“

1. DOBRÁ MANŽELKA, VŽDY VERNÁ

Jednu poctivú lacedemónsku26 ženu pokúšal niekto skrz starú babu
(aké sa obyčajne brávajú na také poslúženie a ony ho rady konávajú) na
to, čo je neslobodné každým zákonom. Hneď na začiatku odpovedala s
hnevom:

„Kým som bola pannou, musela a chcela som byť poslušná rodičom,
včuľ musím a chcem byť môjmu manželovi. Preto choď s tvojím
posolstvom k tomuto môjmu manželovi.“

1. MÔJ TIEŇ JE VŽDY ROVNAKÝ

Keď syn Agesilaa Archidamos27 dostal po chaironejskom
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nebezpečenstve28 od kráľa Macedónčanov Filipa pyšný list, ktorý hrubo
kúsal, odpovedal mu:

„Ak premeriaš svoj tieň, skúsiš, že o nič nie je väčší, než bol pred
víťazstvom.“

1. HÁDKA

Aký je to myšací slopec29 zvrchu obtiahnutý kožou? Mačka.
Kto je splodený pred otcom?30 Všetci, lebo Adam nebol splodený.
Za čo sa zvoní na zvon? Za povraz.

1. GRÓF JE DOBRÝ, ALE GRÓFKA!

Istý mocný gróf raz poblúdil v lese, naďabil na sedliaka a dal sa ním
vyprevadiť na pole. Keď išli, gróf zbadal, že ho ten sedliak nezná, a spýtal sa,
čo súdi o grófovi, aký je to človek k svojmu poddanstvu.

„Och, gróf sám je celkom dobrý človek,“ odpovedal on, „ale grófka!“
„No,“ vravel gróf, „čože tá grófka? Prečo si zhltol, čo ti už na jazyku

sedelo? Vypovedz smelo, veď ja ťa neprezradím!“
„Ej, tá by iste zaslúžila,“ vravel sedliak, „aby sa za živa prepadla, lebo

ona proti nám grófa parchá31 a navádza!“
V inom ďalšom rozhovore sa potom gróf spýtal na jeho meno a

zapamätal si ho.
Keď prišiel gróf domov, rozprával to grófke. Tá bola rýchla na hnev a

neznala ani také poddanské obyčaje, žiadala teda zadosťučinenie. Aj pohla
grófa (v tom sa i tu potvrdila reč sedliaka), aby ho rozkázal vyhľadať a na
koniec toho dohnať.

Keď bol prítomný, gróf sa ho spytoval:
„Či sa pamätáš, čo si onehdy povedal na pani grófku?“
„Och,“ riekol sedliak, „či by som bol mohol uveriť, že ma ten prezradí,

pred kým som to povedal — ten šelma a kmín človek, keď ma on sám
povzbudzoval, aby som smelo vypovedal, čo som naspäť stiahol z jazyka, že
on bude mlčať?“
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„Dobre! Dobre!“ zvolala grófka a pustila sa do smiechu. Ale i grófovi sa
to znovu zaľúbilo. A ako gróf, tak aj grófka obdarovala sedliaka.

1. AK SI BLÁZON, MÚDRY SI, AK MÚDRY, BLÁZON

Grécky básnik Simonides32 riekol na istej hostine niekomu, čo pri
ňom sedel a za celý čas neprehovoril ani slovíčko:

„Človiečku, ak si blázon, múdry si, ak ale múdry, blázon si, že ani na
múdry, ani na bláznivý toľký rozhovor nič neškrkneš!“

1. ŠIBENEC NECHCE JESŤ CESTO A VISIEŤ OTRHANÝ

Keď mal ktorýsi zbojník visieť už o jeden deň, a preto mu predkladali
podľa obyčaje najlepšie jedlá, nechcel jesť žiadne pripravené z cesta. Udával
príčinu, že od cesta sa v človeku plodí piesok a kameň.

Druhý bol otrhaný a nemohli ho upokojiť, kým mu neušili nové rúcho.
„Čo by,“ vraví, „ľudia o mne povedali? Že som snáď alebo všetko prepil

alebo nevedel toľko nakradnúť, aby som si spravil dobré šaty!“

1. TY BLÁZON, EŠTE TOTO NEVYPIL!

Keď nejaký pochabý služobník napájal koňa z brehu a jeho pán volal:
„Hej, ty otreštený, pohni ďalej koňa!“, odpovedal: „Ej, ty blázon! Ešte toto
nevypil, a už kážeš ďalej pohybovať!“

1. NEDOŽIJEM JA STAROBY

„Čo budeš v starobe jesť? Za čo si pohár lepšieho nápoja naleješ, keby
ti bol osožnejší, keď včuľ všetko prežerieš a prelogáš?“ Tak karhala ktorási
manželka svojho manžela, ešte mladého veku.
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Na čo on:
„Nedožijem ja staroby, lebo to kňazi, to lekári, to príklady druhých

učia. Tomu všetkému ja viacej verím než tebe.“

1. AŽ DO ODROBINY CELÉHO ZJEDLI VLCI

Pre nebedlivosť a nepozornosť kočiša zabili a zožrali vlci koňa. Preto
bolo odsúdené, aby ho kočiš gazdovi zaplatil. Aby sa ale vedelo, koľko,
jeden zo sudcov sa spytoval, či bol ten kôň dobrý.

„Iste dobrý,“ odpovedal kočiš, „lebo ho vlci zjedli až do odrobiny
celého, aj s menšími kosťami.“

1. SLZIA MU OČI PRE VEĽKÝ DYM

V ktoromsi dome (ako aj v mnohých iných vídať) bola manželka
manželom a manžel manželkou, lebo manželka všetko rozkazovala a manžel
poslúchal.

Tento takzvaný manžel a vladár domu doviedol niekedy hosťov na
večeru, ale bez toho, žeby to bol vopred s prosením oznámil takejto svojej
panej. A videl, že ona na to veľmi bočila, a včuľ ešte viac než inokedy,
lebo tuším jej vôľu akosi obrazila čeliadka. Medzitým však — ani nie tak
na mnohé ponížené modlikanie manžela, ktoré on potajomne činil, ako
preto, aby ju hostia nenazvali grobiankou — dala sa čosi v kuchyni strojiť,
ale všetko neskoro; neskoršie než aj u najskorších hostinských, kde sa po
prestretí stola aj dvadsaťkrát vraví: „Hneď, pane!“ a predsa nič nie je.

Keď už manžel vyšiel zo všetkých rozprávok, ktorými zabával hosťov,
aby sa čas zdal kratším, a keď nielen oni, ale aj sám by už bol rád bavil
niečím zuby, vytisol hlavu cez okienko, ktoré slúžilo z izby do kuchyne, a
pýtal sa manželky dosť poctivo a zas pokorne, či bude hotové, čo má byť.
Toto však činil pre seba práve nepríhodne a pre manželku vtedy príležite,
lebo tá práve v tom čase držala v ruke železnú šumovačku,33 a tak mu ňou
na čelo odpovedala, že sa mu videla byť v očiach celá kuchyňa v plameni.
Keď mu po iskrách leteli z očí slzy, potom vtiahol hlavu.
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A hostia sa ho preto pýtali, čo mu je.
Odpovedal:
„Nič, ibaže v kuchyni je plno dymu.“

1. AKO SA MÔŽE PREDĹŽIŤ KRÁTKY MEČ

Jedna spartská vdova pripravovala syna do vojny. Keď mu podľa
tamojšej obyčaje pripasovala krátky meč a on sa ponosoval, že tým
nepriateľa nedosiahne, odpovedala:

„Synu môj, prikroč bližšie k nemu a dosiahneš ho.“

1. LEPŠÍ JE ČLOVEK BEZ PEŇAZÍ NEŽ PENIAZE BEZ
ČLOVEKA

Themistokles34 si medzi pytačmi svojej dcéry väčšmi cenil cnostného
múdreho chudobného mládenca než nemravného a hlúpeho boháča. A keď
sa nad tým čudovali jedni, odpovedal:

„Radšej mám dobrého človeka bez peňazí než peniaze bez ľudského
človeka.“

1. STARÝ ČLOVEK PLAČE, ŽE HO OTEC VYBIL

Keď sa raz cez nejakú dedinu viezol onen slávny kráľ Matej (Uhrom
Máťáš),35 uzrel, že jeden starý šedivý človek nariekal ako chlapec. Keď sa
ho spýtal, čo mu je, odpovedal, že ho otec vybil.

„Tvojho otca,“ riekol kráľ, „rád uvidím, lebo ty už môžeš mať vnukov,
ako vidím podľa tvojho výzoru.“

Dal sa preto plačúcim zaviesť k tomu otcovi. Pozrel naňho a počudoval
sa, že je ešte čerstvý, a vravel:

„A prečo si ty bil tohto syna?“
„Preto,“ povedal ten, „že nechcel poslúchnuť môjho otca.“
„A kdeže je ešte aj tvoj otec?“ pýtal sa kráľ s väčším počudovaním.
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Priviedli ho. Aj on ešte videl, počul, chodil.

1. ZÁHAĽČIVOSŤ NIE JE ROBOTA

Jeden, ohnilený v záhaľčivosti, sa váľal po zelenej pažiti a vravel:
„Och, ako by som bol rád, keby toto nazývali robotou! Ozaj by som sa

ja tak narobil!“

1. PREČO MÁ ZELENÚ KRV?

Nejaký pán si dal otvoriť žilu a pýtal sa barbiera, čo súdi z krvi.
„Vhodne a dobre ju dali pustiť,“ povedal on, „lebo samá zelená je.“
„Tomu sa nečudujte,“ riekol pán, „lebo som tohto roku všetko moje

obilie popredal na koreni a ešte zelené.“

1. NIČ NIE JE ĽUĎOM PO VÔLI

Nejaký starec so svojím chlapcom hnal kamsi osla. A keď ho stretol
nejaký pocestný a riekol, prečo nechá ísť toho ušatého leňocha prázdneho a
nesadne alebo chlapec alebo sám naňho, sadol sám.

Ale ďalej ho stretol druhý pocestný a povedal:
„Je ti toto za otcovskú lásku, keď dieťa musí porážať nohy, a on starý

cap sa nesie!“
Ten zliezol a vyložil chlapca.
Tretí však vravel:
„No, toto je pekné! Chlapec, ktorý by mohol ísť pohvizdujúc a

poskakujúc peši, nejde, ale starček popletá nohami!“
Pre toto sadli potom obaja a tak prišli do dediny. Ale tam na diváky

vybehávali z domov a jedni sa smiali, jedni aj zlorečili, jedni vraveli:
„Nevoľné hoviadko! Dobre, že si oslom! Lepšie by ti však bolo i u

Cigána!“
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Na čo ešte v dedine skročili obaja dolu a už oni začali niesť osla. To
však tiahlo za sebou ešte väčší posmech.

Keď teda vyšli z dediny, riekol otec:
„Nič nie je po vôli ľuďom! Poď, synku! Zhoďme mršinu z tohto brehu,

nech sa zabije!“
Keď to činili, ktosi kričal:
„Vy blázni! Čo zmýšľate?“
Ale tomu už otec nedopustil ani všetko vypovedať, ale riekol:
„Toto predsa bude najmúdrejšie!“

1. HÁDKA

V ktorom kraji sú najvyššie vrchy? V ktorom sú najhlbšie doliny.
Je jeden strom a ten má dvanásť ratolestí, každá ratolesť štyri hniezda,

každé hniezdo sedem mladých vtákov a každý vták svoje vlastné meno. Čo
je to? Rok s dvanástimi mesiacmi, mesiace so štyrmi týždňami, týždne so
siedmimi dňami.

1. OD KAŽDEJ HUSI NEBERÚ MÝTO

Šiel raz akýsi pán so svojou manželkou a dcérou z blízkej dediny
domov do Viedne na voze. Jeho manželka bola kúpila dve husi, ktoré boli
tiež na voze poviazané.

Keď prišiel do brány, vyšiel mýtny pisár, ktorý znal toho pána, a pýtal
sa:

„Nemajú pán nič, od čoho by sa muselo zaplatiť mýto?“
„Pár husí,“ odpovedal on.
Pisár nevidel spravodlivé husi a myslel si, že ten pán žartuje a drží

manželku a dcéru za husi, teda povedal:
„Nech idú s pánombohom, lebo od takých husí mýto neberieme.“

1. NIE JA, LEŽ MANŽELKA JE HODNA ĽÚTOSTI
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„Na poľutovanie si, priateľu,“ vravel raz manžel druhému manželovi,
ktorý svoju manželku verne miloval. „Na poľutovanie, a veľké si, priateľu,
že v takej miere miluješ jednu takú nepovďačnú osobu, ako je tvoja
manželka, keď ťa ona naopak nielenže nemiluje, ale aj v najvyššom stupni
nenávidí.“

„Netreba ma tak veľmi ľutovať,“ odpovedal on, „ako si ty vyobrazuješ.1
A ak dobre povážiš, nie ja, lež moja manželka je hodná ľútosti. Pretože ja ju
spravodlivo milujem a mám ju stále pred očami — tak mám stále prítomnú
radosť. Ale jej musí byť ťažký kríž, že sa jej krúti pred očami vždy ten,
ktorého ona nemôže vidieť bez hnevu a zármutku.“

1. V MAŠKARE OBLEČENÁ ŽENSKÁ

Jedna žena sa chcela obliecť do maškary a tak ísť na verejnú kratochvíľu,
ale nevedela, v akom rúchu to má učiniť, aby ju nepoznali.

Keď o tom dlho premýšľala, riekla jej druhá, bohabojná:
„Obleč,“ vraví, „poctivé, roztopašnosť utišujúce šaty, tvoju reč a pohľad

naprav na čistotu. A buď si istá, že ťa tak nepoznajú tí, čo ťa prv znali!“

1. SEDLIAK KUPUJE OČNÉ SKLÁ

Videl nejaký sedliak, že starí ľudia, keď chcú čítať z knihy, strkajú na
nos očné sklá.2 A jedine u takýchto to ešte jakživ videl. Šiel teda v meste k
takému, ktorý predával tie sklá. A vložil jedny na nos a pozeral do knihy.
Ale keď nič neuvidel alebo radšej nepoznával, povedal:

„Tieto nič nestoja.“
Dali mu potom druhé, ktorými podobne videl a podobne učinil.
Dali mu ďalej tretie, štvrté, až po desiate.
A keď uňho všetky jedine nič nestáli, predavač riekol:
„Človeče, ty tuším nevieš čítať!“
Tu on:
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„Í, keby som ja vedel čítať, nepotreboval by som sklá, lebo iné všetko
vidím.“

1. LEKÁR MENEKRATES JUPITER

Lekára Menekrata3 nazýval ľud pre mnohé šťastné uzdravovanie
mnohých bohom Jupiterom.4 A on sa z toho tešil. Preto niekedy kráľovi
Argesilaovi5 písal takto:

„Menekrates Jupiter kráľovi Argesilaovi pozdravenie!“
Ale ten kráľ mu naspäť takto:
„Argesilaus Menekratovi zdravého rozumu!“

1. JEJ OBRAZ, ALE NIE JU SI CHCE VZIAŤ ZA
MANŽELKU

Mali jedni bohatí rodičia jedného syna a bohatí rodičia bývajúci v
inom vzdialenom meste jednu dcéru. Rodičia oboch sa dohovorili, aby tieto
dietky, ktoré sa nikdy nevideli, boli spojené do manželstva. Rodičia dcéry
poslali budúcemu manželovi obraz (Francúzi vravia portrét) tejto svojej
dcéry. Ľúbil sa mu, tak neodporoval.

Keď prišiel čas, aby už boli sobášení, rodičia poslali mládenca k jeho
snúbenici, aby tam boli sviatostne zviazaní.6 Ale on uvidel, že kópia sa
nezrovnáva s originálom: že totiž sama panna je škaredá a jej obraz pekný,
teda neprivoľoval. Keď rodičia panny nič nedosiahli hladením7 a rozličným
sľubovaním, postúpili k hrozbám a vraveli, že táto vec už zašla ďalej, než
by on akokoľvek mohol od nej odstúpiť, a že konečne i zahanbený bude, i
predsa vezme ich dcéru.

Ten sa však neznepokojil a naposledy povedal:
„Čiňte, čo chcete. Ja však na iné nemôžem byť prisilený, ani nebudem

prisilený, ako — aby som vzal jej obraz, lebo tento som videl prv.“

1. UPROSTRED DVOCH KRČIEM KRÍŽ
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Uprostred dvoch krčiem stál kríž, o ktorom niekto riekol:
„Tuto vpravde medzi dvoma lotrami visí Kristus Pán.“
Keď to počul jeden z krčmárov, povedal:
„Pane, také potupné slovo som od nich neočakával, keď som im ja

dosiaľ vždy iste priateľskú lásku preukazoval.“
„Práve tá láska mne preukazovaná mi to kázala riecť,“ odpovedal on,

„lebo žiadam, aby sa vaša milosť obrátila, ako učinil jeden z lotrov.“

1. HROZBA

„Počuj,“ vravel jeden pán svojmu kočišovi, ktorý ho viezol po brehu
nad hlbokou vodou, „ak ma tu vyvrhneš, na smrť ťa dám stĺcť!“

„Pane,“ odpovedal kočiš, „keď mi to urobia, potom hneď odídem z ich
služby!“

1. DOM BLÁZNOV A ÚRADNÁ ČESŤ

Šiel jeden z mestského úradu s inými pozrieť dom bláznov.8 Mimo
všetkého domnenia tam uzrel aj svojho niekdajšieho dobrého známeho, s
ktorým chodil do školy. Pýtal sa ho, ako ta prišiel.

„Skrz viac vót,“9 odpovedal blázon, „ako ty na tvoju úradnú česť: že
totiž viac bolo takých, ktorí vraveli, že som súci medzi bláznov.“

1. POMALY ĎALEJ UJDEŠ

Jeden išiel na voze a dobre videl, že už pred nosom je mesto, do ktorého
mienil, a predsa sa pýtal nejakého sedliaka na posmešný žart:

„Hej,“ vraví, „či ja prídem dnes do mesta?“
„Prídeš,“ povedal sedliak, „keď pôjdeš pomaly. Ale keď budeš náhliť,

ťažko.“
Vysmial sa na toto sedliakovi a zošibal kone, aby skokom bežali. Ale
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o malú chvíľu razom na jednej priekope zlomil i ojo i jedno koleso. Preto
musel stáť.

Keď sedliak dokonal svoju poľnú robotu a šiel už večer domov, ešte ho
tam našiel prosiaceho, aby mu pomáhal.

Na čo on:
„Zapamätaj si aspoň včuľ to príslovie: Pomaly ďalej ujdeš. A tým maj

všetku moju pomoc.“
Keď ten odchádzal, pozrel mu pilnejšie do očí, a poznal, že je to ten, z

ktorého si chcel urobiť posmech.

1. MALIAROVA A TVÁROVÁ FARBA

Nejaká pani rozkázala vymaľovať svoju osobu, ale najprv sama zafarbila
svoju tvár, ako najkrajšie mohla, aby tým krajšia vyzerala na obraze.
Nechcela však, aby to maliar zbadal, ale držal za prirodzenú švárnosť. Keď
konal svoju prácu, neľúbili sa jej jeho farby, a preto skríkla:

„Beda mi! Beda mi! Kdeže nakúpil pán maliar také škaredé farby?“
„V tom istom sklepe, v ktorom pani svoje,“ odpovedal.

1. PROKURÁTOR NEMÚDRYM PORÚČA

Istý právny obhajca sporov, pomáhač, zástupca čiže prokurátor, ktorý
ležal na smrteľnej posteli, činil poručenstvo.10 Všetku svoju majetnosť
zanechal nemúdrym.

„Pretože,“ vraví, „od takých som ju nazbieral.“

1. MŔTVY MANŽEL OŽIL

Ako vyššie spomenutá žena, podobne aj ktorýsi manžel nezomrel, ale
len zamrel. Manželka to nevedela, lež držala za spravodlivo mŕtveho, dala ho
roztiahnuť na dosku, prichystať truhlu a oznámila priateľom budúci pohreb.
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Medzitým sa mu navrátili zmysly, zdvihol sa, porozväzoval si ruky, nohy a
išiel do druhej izby, kde bedlila manželka.

A manželka nie aby bola zamdlela od strachu, lež zakľúčila ruky nad
hlavou a zvolala:

„Jaj, môj milý! Čo si to urobil? Už ma budú držať alebo za blázna alebo
za klamárku všetci tí, ktorých som zavolala na tvoj poctivý pohreb! Už je aj
jama vykopaná! Pre kohože tá bude? Prečo si už len neležal umrlý, aby sme
ťa pochovali!“

1. HÁDKA

Čo je telo bez duše? Človek bez peňazí.
Ktorí sú tí, čo bývajú v domoch z vody? Spišiaci, lebo tam vody

skamenievajú, zatvŕdajú na kameň.11
Kedy je krava najhrubšia? Keď býva skrivená, lízajúc sa pri zadku.

1. AK BY SA CHCEL DIABOL OŽENIŤ

Keď jedna dcéra braunschweigského kniežaťa12 išla za manželku
španielskemu kráľovi, ktorý bol potom pod menom Karol VI.13 rímskym
cisárom, a druhú vzali do moskovského dvora,14 nahneval sa na to, a
veľmi, podľa svojho luteránskeho domnenia najvyšší braunschweigský
superintendent Juraj Nitsch.15 A preto z kazateľnice takto vravel:

„Najmilší poslucháči! Jedna naša kniežacia panna je daná pápežníkovi,
druhá pohanovi! A ja verím, že ak by sa chcel diabol oženiť, a pýtal by tretiu
braunschweigskú pannu dnes, dnes hneď by ju dostal!“

1. RECHTSUM! OBRÁŤ SA, KUBKO!

Medzi inými pochytanými regrútmi bol raz jeden hlupáčik menom
Kubo. S týmto mal kaprál najviac zábavky, kým mu nemecké slová, ktoré sa
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používajú vo vojenskom cvičení, dobre nepohrýzol a nepožviachal, aby ich
mohol pohltať.

Po dlhšom čase kaprál dúfal, že už bude rozumieť. Postavil ho preto
do radu medzi druhých. Ale Kubo hneď na prvé zakričanie „Rechtsum“16
atď. stál ako okopaný.17 Nikam sa nevrtol, vysolil mu teda dobré dve medzi
lopatky.

Tu on:
„Och, mamička moja milá, načo si ma porodila! Či tuto musia človeka

hneď zahlomaždiť? Prečo mi nepovedia po slovensky takto: ,Kubko, obráť
sa po pravej ruke ta predkom, kde si zadkom!‘ A ja by som sa obrátil.“

1. DAJ ĎALEJ ZAUCHO

Istý radný bol v niečom obžalovaný u brandenburského kráľa Fridricha
II.18 Ale žalobník doložil, že ten si vždy vie pomôcť svojím rozumom.
Kráľ to chcel vyskúšať. Keď tento radný raz obedoval s mnohými inými
u jedného dvorana, prišiel ta znenazdajky a sadol si podľa neho. Po chvíli
chytil plný pohár a pripil ho na druhom boku sediacemu. A vylepil mu spolu
dobre zaucho a riekol:

„Daj to ďalej tak, aby sa až ku mne zas vrátilo.“
Radný sa spočiatku toho síce uľakol, že totiž on musí tým spôsobom

komplementírovať19 kráľovi, ale vynašiel sa svojím vtipom. Keď už dostal
to dvojnásobné pripitie a mal ho kráľovi poriadkom navrátiť, spustil na zem
medzi seba a kráľa nôž. Služobník myslel, že mu spadol, a priskočil, aby
ho podal. Ale on vtedy urobil oboje služobníkovi, ako bližšiemu k sebe, a
riekol, čo druhí, keď kráľ začal:

„Daj ďalej!“

1. METELLOV KAMENNÝ HAVRAN

Metellus,20 človek veterných myšlienok,21 postavil vykresaného
havrana po smrti na hrobe Diodorovi,22 ktorý ho učil krasorečníctvo.

Keď to uvidel Cicero, povedal:
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„Dobre, lebo ho naučil lietať, a nie pekne vravieť.“

1. HLTÁ KARTU, ABY VYHRAL

Kartovali sa niekde veľkí páni a s nimi jeden, tiež gavalier pred očami
obce, ale inak chudobný. Tento videl, že by mohol vyhrať celú veľkú, naraz
stojacu kasu,23 keby mal o jednu kartu menej. Preto si umienil, že ju zhltne.
A zhltol s oplatkou, ktoré boli položené na stole na zahrýzanie — a vyhral.

1. SUDCA A PAHOLOK MLYNÁRA OBESENÍ

V onom krajinskom rozbroji, ktorý sa zdvihol proti anglickému
kráľovi Eduardovi VI.,24 bol aj jeden bohatý mlynár. Keď ho chytili a
odovzdali sudcovi a podľa práva mal stratiť život, sudca ho pustil
slobodného. I pre toto, ale i pre iné dôvody stalo sa známe, že tento sudca
bol podobne z rozbrojníkov. Kráľ teda rozkázal vojenskému maršalovi
Kingstonovi,25 aby ta šiel bez predlievania a dal obesiť bez všetkého
pravotenia i mlynára i sudcu.

Maršal odkázal sudcovi, že chce uňho v ten a v ten deň obedovať. A
sudca ho aj verne čakal. On aj prišiel a našiel pripravenú veľkú hostinu. Prv
než si mali posadať, riekol sudcovi do ucha, aby druhí nepočuli, aby za ten
čas, kým budú jesť, rozkázal postaviť na ulici dvoje šibeníc pre dvoch na smrť
odsúdených, ktorí sú v meste. Sudca sa ani predtým nikdy nebál, ani včuľ sa
neľakol, lebo sa na rozbroji zúčastňoval najskrytejšie; a preto si myslel, že o
ňom nikto nevie. Rozkázal teda, aby rýchlo schystali tie šibenice, a prisadol
k stolu a vďačil sa veselo ako maršalovi, tak i ostatným hosťom.

Keď sa už dosť jedlo, dosť pilo a vstali, maršal sa ho zase šuškom
spytoval, či sú už tie šibenice hotové. A on ho pojal za ruku k oknu a ukázal,
že stoja. Tu maršal zavolal na vojakov bedliacich neďaleko a sudcovi hlasne
vravel:

„Jedny sú pre tvoju milosť, druhé pre onoho mlynára.“
Vojaci sudcu ihneď chytili, zviazali a s plným bruchom na jedny

šibenice zavesili.
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Ale mlynár bol múdrejší. Tomu jeho vina veľmi zasmrdela, keď sa
dopočul, že tesári také dveraje krešú a zdvíhajú, prv než sú hotové steny.
Poučil teda jedného svojho paholka, aby sa on držal za mlynára, ak niekto
príde. Zanechal mu aj jedno svoje rúcho. A hľadal svoje vyslobodenie v
nohách a našiel ho aj v nich aj v hrdle tohto paholka.

Keď totiž tento stále vravel, že je ten, ktorého žiadajú — mlynár
(nevediac, kam mu to vypadne), kázal ho maršal tiahnuť na druhé šibenice.
Keď to videl, dosť odvolával, že on nie je mlynár, ale maršal povedal:

„Musíš visieť, ak si ten mlynár, ako rozbrojník. A ak nie si on, ako ten,
čo drží miesto jeho osoby.“

1. DOM MÁ NA STAROSTI MANŽELKA

Nejaký manžel sedel bezpečne v svetlici. Keď mu sused pribehol
povedať, že jeho dom sa akosi chytil zozadu a horí, odpovedal:

„Dom má na starosti moja manželka. Tej treba oznámiť. Mňa do toho
nič nie je!“

1. MECH NA ZLATO

K rímskemu pápežovi Levovi X.26 prišiel jeden z tých luhárskych
mudrcov, ktorí sa vychvaľovali, že vedia zo všetkého variť zlato. A otŕčal mu
knižku o tomto umení, úfajúc v hojné obdarovanie. Ale hoci sa ten sv. otec
robil, že sa s veľkým čudovaním díva na vtip človeka, predsa však mu iné
nevyniesol, iba jeden dobrý obilný mech, a povedal:

„Dal by som ti zlato, ale keď ty také vieš ľahko urobiť, dávam jedine
mech, aby si ho mal kam zosýpať.“

1. ŠESŤ VLAŠSKÝCH OSLOV

Jeden náš vlastenec chodil v Ríme do škôl a pripravoval sa na kňažstvo.
Keď ho skúšali z božského mravného umenia (alebo podstupoval takzvaný
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examen), položilo mu šesť prítomných učiteľov otázku, čo by činil, ak by
mu slúžiacemu sv. omšu niekedy spadol po posvätení do kalicha uhorský
vôl. Ten ich pichol citeľnejšie, keď odpovedal:

„Šesť vlašských oslov,“ vraví, „by som zapriahol a vytiahol ho.“

1. LEKÁRSTVO NA MLČANIE ŽIEN

Žalovala sa niekedy nejaká žena múdremu mužovi, že koľkokrát jej
manžel prichádza opitý z krčmy, toľkokrát až temer z koreňa celý dom
vyvracia. A nezamlčala príčinu.

„Pretože,“ vraví, „ja ho vždy k tomu povzbudzujem mojím zlorečením,
preklínaním. Ale darmo je,“ vravela ďalej, „lebo bársako chcem zadržať
jazyk, nemôžem. Len čo však odchyľuje dvere, už ho neradostne vítam.“

„Toť máš,“ dal jej ten múdry skleničku vody a vravel: „Toť máš túto
vodku! Keď manžel príde taký domov, vpusti z nej do úst niekoľko kvapiek
a drž tam zatiaľ, kým on nezaspí. Skúsiš iste ten jej prospech, že manžel
nebude to peklo vzbúdzať.“27

Žena poslúchla. A po niekoľkých dňoch prišla s pekným
poďakovaním. Žiadala vedieť len jedno, a to: z akého lekárskeho sklepu je
tá vodka, aby ju aj druhým poradila a aj sebe ešte zaopatrila, ak ďalej bude
potrebovať.

„Dobrá žena,“ povedal múdry, „z každej studne ju môžeš načrieť!“

1. HÁDKA

Kedy sa psi najviac ľaknú? Na Veľký piatok.28
Ako sa nazýva ten deň, ktorý vždy pred Veľkou nocou býva, a predsa

na svätodušnú vigíliu29 pripadá? Sobota.
Čo je to, čo bár učiníš, bár zanecháš, stáva sa? Umytá ruka: buď ju

obtrieš, buď nie, vysychá.

1. POKLOŇME KOLENÁ
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Naučil niekto svojho koňa pokľakovať, kedykoľvek riekol: „Pokloňme
kolená!“

Raz sa stalo, že toho koňa ukradli.
Pán, ktorému patril, bežal po šľaku a dohonil zbojníka, práve keď

prechádzal na koni hlbší potok. Keď už bol v prostriedku, tak kričal:
„Pokloňme kolená!“
A kôň hneď učinil podľa svojej obyčaje, zhodil zbojníka do vody a

vrátil sa sám na breh k pánovi.

1. ARCHELAOV MNOHOREČNÝ BARBIER

Kráľa Archelaa30 sa raz pýtal jeho mnohorečný (ako obyčajne všetci
sú) barbier:

„Ako mám holiť?“
„Mlčky,“ odpovedal on.

1. KAŽDODENNÉ ZANEPRÁZDNENIE

Oženil sa niekto v nedeľu. V pondelok mu onezdravela žena. V utorok
zomrela. V stredu ju dal pochovať. Vo štvrtok sa zas oženil. V piatok mu táto
zľahla,31 čo ani neúfal, ani nežiadal. A preto sa v sobotu obesil.

1. BOJTÁR POZNAL VOJAKA, KTORÝ KRADOL ŠKOPA

Prišiel na pole k stádu oviec vojak; a nie, aby bol vzal, čo bolo k rukám
najbližšie, ale zatiaľ kusy poťažkával, až konečne jedného štvrtoročiaka
škopa na plecia hodil a odniesol. Darmo prosil takrečený bojtár,32 že on
za to stratí viac než polovicu ročitej služby a že mu gazda neuverí, ak by
povedal, že ho uchytil vlk. Darmo aj plakal. Vojak sa len ponáhľal preč so
škopom.

Keď prišiel čeľadník domov, povedal gazdovi o udalosti. A ako vravel
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vojakovi, gazda nedôveroval, ale držal za to, že ho on niekam sám zadal (ako
takíto niekedy aj činievajú), a preto chcel, aby ho zaplatil. Ten ho naposledy
prosil, aby s ním išiel k oficierovi. Gazda v tom povolil.

Keď tam prišli a bojtár predložil svoju vec, oficier, milovník
spravodlivosti, riekol:

„Dobre, synáčik. Ja toho vojaka záslužne potrestám, nech sa len môže
poznať.“

„Iste sa pozná. Ukážem ho prstom, nech jedine všetkých vidím,“
povedal bojtár.

„Práve včuľ sa všetci zhromažďujú“ (a bolo ich vyše tisíca) „na pažiť na
cvičenie,“ vravel oficier. „Poď so mnou.“

Keď ta prišli, oficier rozkázal vojakom postávať si do radov tak
doširoka, aby uprostred mohol chodiť pohodlne on, čeľadník, gazda a ešte
jeden menší oficier. Potom išli k prvému radu a riekol mu:

„Dobre hľaď každému do očí, aby si ho poznal!“
Ale bojtár nešiel pred očami, lež za chrbtami. A keď mu povedali: „Ako

by si odtiaľ mohol poznať, keď na chrbtoch sú všetci rovnakí?“, riekol:
„Páni, tu ho ja poznám!“

A s tým pozeral, a v prvom rade síce nič, lež v druhom pri jednom
skríkol:

„Tento to je!“
Keď sa spýtali vojaka, či to bol on, nezaprel. Ale oficier sa spýtal

čeľadníka, ako ho odtiaľ poznal.
A on vytiahol z rukáva haleny červenú hlinku a povedal:
„Pane, týmto my značíme naše ovce. A týmto som ja tomuto vojakovi

zatiahol zozadu na pošvu meča, keď som si kľakol a krútil sa mu okolo nôh
a prosil, aby mi neprial tú škodu. A hľa! Ten znak je ešte tu.“

„Šuhaj,“ vravel oficier, „zaslúžiš si dukát za takúto myšlienku.“
„Teším sa,“ odpovedal bojtár, „ale kto mi ho dá?“
„Ja,“ riekol oficier.
A dal, a vojaka potrestal.

1. NEBUĎ CIRKEVNÍKOM!

„Nebuď cirkevníkom,33 lež čokoľvek iné!“ vravela raz matka vdova
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svojmu jedinkému synovi. „Lebo,“ vraví, „musíš kázať. A ak budeš vravieť
nepravdu, boha, ak pravdu, ľudí obrazíš.“

Na čo syn, ktorého do toho stavu ponášala pevná vôľa, odpovedal:
„Radšej áno! Lebo ak poviem pravdu, boha budem mať priateľa, ak

nepravdu, ľudí.“

1. ZA ŠIESTE TY

Niekto prisľúbil, aj poslal svojmu priateľovi šestoro kureniec. Ale posol
si jedno zadržal a pätoro odovzdal.

Ten, komu boli poslané, to zbadal a riekol:
„Keď sa vrátiš, mojím menom ďakuj za pätoro a za šieste ty tvojím

menom nezabudni ďakovať!“

1. ČOŽE MÁŠ OPLAKÁVAŤ?

Ktosi stratil v hre nielen peniaze, ale i rúcho a všetko, čo mal.
Keď ráno predo dvermi horko nariekal, jeden okoloidúci sa ho spýtal:
„Čo máš,“ vraví, „oplakávať?“
„Nič,“ odpovedal on.
„Čože teda smoklíš?“
„Práve to, že nič nemám,“ vravel. „A ty snáď smoklievaš, že niečo máš?“

1. ŠESŤ KONÍ BOLO PEVNEJŠÍCH

Niekto sa pravotil s druhým a daroval sudcovi koč, aby ho naklonil na
svoju stranu. Ale ten druhý daroval šesť koní, a vyhral spor. Keď sa tamten
potom ponosoval pred sudcom, počul od neho ako odpoveď:

„Šesť koní,“ vraví, „bolo pevnejších a odtiahlo koč.“

1. UKAZUJE SA V POLOVIČNOM RÚCHU
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Španielsky kráľ Filip I. kázal dať svojmu stolovému bláznovi na rúcho
dvadsaťšesť korunovaných peniazov.34 Komorník však dal jedine trinásť.
Blázon, ktorému bol kráľov rozkaz známy, komorníkovi síce neriekol nič,
ale dal si ušiť pol kabáta, jednu nohavicu, jednu črievicu atď., a v takom
polovičnom rúchu sa zjavil na najväčšej slávnosti pred kráľom a celým
dvorom.

Keď sa mu na toto všetci smiali a kráľ sa ho pýtal: „Čo si vyparatil?
Kde je druhá polovica odevu?“, odpovedal: „Komorník si ju dal spraviť za
druhých trinásť zadržaných korunovaných.“

1. OSLY BERÚ DO ÚRADU

Keď išiel v ríši35 na koni katolícky farár, jeden radný — kacír mu
posmešne riekol:

„Hej, pán farár! Kristus sa tuším na oslovi nosieval!“
„Tak,“ odpovedal farár, „ale preto, lebo vtedy osly boli veľmi lacné.

Včuľ sú také riedke,36 lebo ich berú do úradu; a preto sú aj drahé, že ja si
nemôžem jedného zadovážiť.“

1. KDE SÚ TRI, TAM SÚ AJ DVE

Mal niekto syna, ktorý strávil v školách už mnohé roky. Otec, ktorý
tiež aspoň mimo škôl neraz prešiel, chcel konečne skúsiť, čo tento jeho syn
vie. Ale nemohol z neho vytĺcť nijakú odpoveď.

Po tomto sa raz stalo, že v piatočný večer boli na stôl položené tri
vajcia. Tu syn znenazdajky riekol:

„Tatíčko, ja preukážem mojou múdrosťou, že hoci sú tu len tri vajcia,
je ich však päť; lebo takto dôvodím: kde sú tri, tam sú aj dve. Tuto ale sú tri,
sú teda aj dve. Ale tri a dve je päť; teda tuto je päť vajec.“

Na čo otec:
„Nechávam všetko za pravdu, dobre dôvodíš. Preto ja z týchto piatich

vajec zjem dve, matke dávam jedno, a ty ostatné dve strov.“
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1. MAL SOM JA DOBRE POCHODIŤ!

Niekde rozprávali, že včera zomrela taká a taká bohatá vdova.
„Ej, keby som to ja bol vedel,“ riekol jeden prítomný mládenec, „mal

som ozaj dobre predvčerom pochodiť!“

1. MÔŽE, AK CHCE ZALUHAŤ

Stáli spolu dvaja muži, keď jedna ženská osoba prechádzala vedľa nich.
Jeden riekol:
„Tu ide pani, nad ktorú krajšiu som ja nikdy nevidel.“
Tá osoba však mala škaredú tvár. Obrátila sa a povedala:
„Radovala by som sa, keby som to i ja mohla o pánovi riecť.“
„Môže zaiste,“ odpovedal ten, „ak chce zaluhať, ako som ja zaluhal.“

1. HÁDKA

Ktorý človek viac vidí než druhý? Jednooký než dvojoký, lebo tento
jedno jedine tamtoho, a ten tohto dve oči vidí.

Čo sa spieva v kostole po Kyrie eleison?37 Kriste eleison.38

1. MISA JE ŤAŽKO STRÁVITEĽNÁ.

Istý pán chcel jesť na obede z nejakej peknej ryby, na ktorú mal veľkú
chuť aj pán lekár. Tento teda uderil na misu rukou a riekol:

„Toto je tvrdé pre žalúdok, ťažko stráviteľné.“
Pán šanoval svoje zdravie, preto nejedol z tej ryby. Ale keď videl, že

lekár sa ňou pre veľký chvat až zadŕha, vravel:
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„Ej, ej, pán zachraňovateľ zdravia! Ak je to ťažko stráviteľné, prečože
sám ješ?“

„To je tak,“ odpovedal lekár. „Ja som však vravel o mise, a nie o rybe.“

1. TÍ, ČO POKRADLI KLINCE A PENIAZE.

Dvoch zlodejov odsúdili na šibenicu. Keď čítali ortieľ jedného, ktorý
záležal v tom, že musí visieť, lebo ukradol mech klincov, druhý zazlorečil:

„Ejne,“ povedá, „keď sa tento blázon za klince dá zavesiť!“
A keď aj jemu čítali, že i on pôjde na šibenicu pre pojatých desaťtisíc

zlatých, zase sa aj vtedy obrátil k tamtomu a riekol:
„Počuješ, truľo? Či sú toto klince?“

1. ŽIAK SA CHCE DAŤ VYZAUŠKOVAŤ ZA OBED

Nejaký žiak sa vybral k rodine na takzvané vakácie, ale aj s kapsou aj
s meštekom prázdnym. Keď šiel už dva dni o vlčom hlade, na tretí ráno si
riekol:

„No, dnes sa už veru musím do vôle najesť, bárako potom vypadne vec
s platením.“

Preto vošiel na obed do hostinca a rozkázal si predložiť dobrý obed.
A keď sa najedol, napil, ako žiadal, vkročil s hostinským do rozličných
rozprávok. Medziiným sa spytoval:

„Či tu,“ vraví, „býva sedliak trestaný smrťou, ak zemianskeho človeka
ťažšie zbije?“

„Tak,“ odpovedal hostinský.
„Ale zauškovanie tu azda,“ pýtal sa ďalej žiak, „ani do pozornosti

neberú?“
„Berú,“ povedal hostinský. „A za jedno zaucho sú odsúdené štyri zlaté, a

dobre. Lebo čo sú štyri zlaté? A v zauchu pomimo bolesti nemalé potupenie
záleží.“

„Zaiste záleží,“ povedal žiak. „Nepochybujem však, pán hostinský, že
ste počuli, že žiaci majú so zemanmi jednaké slobody.“
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„Počul,“ riekol hostinský, „a viem, že si veľmi mnoho nasnuje, kto im
nejako ublíži.“

„No teda, pán hostinský,“ vravel žiak, „vylepte mi dve zauchá —
zaslúžim tak, osem zlatých, čo za obed prichádza, to si z nich zadržte, ostatné
mi vydajte na ďalšiu cestu.“

„Čo?“ skríkol tu hostinský. „Takými peniazmi ty mi teda chceš platiť?
Zhoď dolomán,39 lebo ťa hneď dám strčiť do svinského chlieva!“

„Ej, to si však odpusti!“ vravel žiak s hnevom, hľadajúc príležitosť,
aby ho už uderil buď zauchom buď akokoľvek ináč. „To si však odpusti,
lecikto! Naučili by ťa, čo je to strkať do svinského chlieva poctivého žiaka,
ktorý musí za mnohé roky k nádeji celej krajiny hltať rozličné horké kúsky!
Mám ja mojich profesorov. Hybaj na mňa žalovať, ak sa ti to moje platenie
neľúbi!“

„A kam ja pôjdem so žalobou?“ vravel hostinský. „Či teba čertvie,
odkiaľ a kam kapeš?“

„Čo? Kapeš? To mi smieš povedať?“ kričal žiak. „Ty ľudská pijavica! Ty
dráč! Ty katovi súci!“

Toto a podobné on hostinskému, aby ho jedine povzbudil, žeby ho
udrel, lebo v tom on akosi zakladal svoje oslobodenie od platenia, hoci jeho
myšlienka mala na vietor vypáchnuť, ak by sa ho boli natĺkli, aj dolomán mu
strhli. Ale hostinský šiel preč. Žiak z toho zavoňal, že sa navráti s pomocou,
a hneď za jeho pätami ponáhľal von. A keď raz vykročil zo dverí, letel
svojou cestou ako vták alebo strielka, ľahko pristrojený a dobrým obedom
pofutrovaný. Hostinský nemal čas, aby zavolal pomoc, sám teda za ním, ako
mohol najchytrejšie! Volal na sedliakov, ktorí išli oproti:

„Držte ho, držte! Je to zbojník!“
A sedliaci pristavili žiaka. Ale on im riekol:
„Pomyslite, dobrí ľudia, čo urobil tento švachan!40 Ja som vošiel do

jeho hostinca, keď som uzrel na dvore koče a držal som, že sú tam nejakí
páni, aby som u týchto pánov patrizoval.41 Aj som od nich dostal nejaký
grajciar. Ale tento lúpežník potom chcel násilne, aby som ich uňho
preslopal. Keď som mu odporoval a riekol som ostrejšie slovo, tam uderiť a
tu, hľaďte, chytiť ma káže!“

Keď žiak toto tak povedal sedliakom, našiel v nich zástupcov, lebo oni
udreli na hostinského, ktorý zatiaľ pribehol a kázal doviesť naspäť žiaka, že
je zlodej. Vraveli:
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„Ba ty koľko pocestných si už dnes ozbíjal úžerným platením, koľko
pričiaral,42 prirezal? Kto ti uverí, čo papuľuješ?“

Medzitýmto mu žiak dva razy (koľko totiž predtým od neho pýtal)
pleštil za ucho a išiel preč.

1. ZLODEJ SYRA

Niekto ukradol jeden brús syra.43 Keď zbadal, že bude obžalovaný
u sudcu, daroval vopred sudcovi polovicu. Keď ho potom volali, zapieral
krádež a prisahal, že on tak málo má z toho syra ako sudca.

1. VESPASIÁNA SI ZAĽÚBILA JEDNA PANI

Do cisára Vespasiána,44 ktorý bol ako vo všetkom inom chvályhodný
muž, tak v tvári škaredý, sa raz zaľúbila nejaká rímska pani. Dal jej preto
hojný peňažný dar. Ale pisár, ktorý zo dňa na deň zapisoval cisárske
náklady, sa ho pýtal, akým spôsobom má tento výdavok zaznačiť.

„Píš len,“ odpovedal cisár, „istej panej, ktorá cisára Vespasiána držala za
pekného.“

1. DVAJA POCESTNÍ SI DELIA ŠTYRI MÍLE CESTY

Dvaja pocestní prišli na obed do krčmy a pýtali sa nalievača, koľko míľ
je ešte odtiaľ do mesta, do ktorého cielili.

„Štyri,“ odpovedal ten.
„Dobre je, chvála bohu!“ vravel jeden z pocestných. Tak my teda ta

dnes ľahko prídeme. Lebo ja dve míle prejdem, a aj ty, brate! Či tak úfaš
prejsť dve míle? To budú štyri.“

1. ZA CHRBTOM ŠŤASTIE
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Kráľ Antigonos45 sa nechcel v istý deň potýkať s Ptolemaiom.46 A
preto tiahol naspäť so svojím vojskom. Keď mu vodcovia riekli, či sa nebude
hanbiť pred nepriateľom utekať, povedal, že on neuteká pred nepriateľom,
lež odháňa za chrbtom stojace šťastie.

1. BLÁZON A GAVALIER

Dvorný blázon kráľa Jakuba I. obrazil niekedy istého gavaliera. Tento
sa zahrozil, že ak mu ešte niekedy niečo podobné vyparatí, nebude pozerať
na jeho bláznovské slobody, ale hneď ho zabije.

Keď to blázon žaloval kráľovi, kráľ ho tešil:
„Nech ti to len,“ vraví, „učiní gavalier, hneď druhý deň ho dám

zavesiť!“
„Radšej by som videl,“ odpovedal blázon, „aby bol zavesený jeden deň

predtým, než ma zabije.“

301.TO VÁM O VÁS ZRKADLÁ POVEDAJÚ

Keď ktorési panie už dlho ohovárali a hrýzli aj v neprítomnosti, aj
do očí ktoréhosi mládenca, že je v obličaji nepekný, odpovedal im raz v
najväčšom zhromaždení:

„To,“ vraví, „čo toľkokrát osievate, som ja nikdy nezaprel. Ale to isté
vám o vás povedajú aj vaše nemé zrkadlá toľkokrát, koľkokrát sa v nich
pozeráte. A dosvedčia, ak nechcú zaprieť pravdu, všetci prítomní páni.“

1. S REBRÍKOM PO HORE

Našiel niekto na vysokom rovnom dube uprostred hory vrabčie
hniezdo. Pretože nemohol k nemu vyliezť, šiel domov a vzal dlhší rebrík.
Ale keď tento niesol na pleci šikmo a zapieral ho do stromov, vrátil sa ešte
raz a vzal sekeru. Touto potom vytínal i pred sebou i za sebou každý strom,
do ktorého bisol.
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1. NEBOJÍ SA STRAŠIDLA

Ktorási manželka bola z nemiernej lásky k svojmu manželovi bojazlivá
a tohto manžela mala jedine z takej lásky v podozrení, že on cudzie miluje,
lebo niekedy prichádzal domov neskoršie večer. Umienila si, že ho zostraší,
aby bol doma v taký čas. Obliekla sa teda do strašidlového rúcha a zastala
mu na ceste.

Ale on zbadal lesť, a ako k nej prišiel, povedal:
„Bár dobrý, bár zlý duch si, nebojím sa ťa. Lebo ak si dobrý, nemôžeš

mi uškodiť; a keď si zlý, hoci i sám rarášok z pekla, ani tak mi neublížiš, lebo
tvoju sestru mám za manželku.“

1. HÁDKA

Čo je to, čo všetkému dobrú chuť robí, vyjmúc seba samého? Hlad.
Ktoré lode sú najbezpečnejšie — dlhoké alebo okrúhle? Ktoré sa

privezú k brehu.
Ktorá voda je po celom svete rozliata, a predsa je spolu najredšia? Rosa.

1. KABÁT OBLIEKA NAMIESTO NOHAVÍC

Povedával niekto, že nemôže pochopiť, ako sa jedni v čas ohňa tak
uľakávajú, že sú temer pravdiví blázni, lebo nevedia, čo vravia alebo činia;
a že by on nemohol ostať takým pochabým, hoci by aj horelo už nad jeho
hlavou.

Ale raz sa stalo, že v noci povstal oheň, keď aj on spal. Tu však na
prvé počutie hlasu, že horí (hoci nevidel svetlo, a preto mohol súdiť, že
nešťastie je ďalej), zostrašil sa natoľko, že zo stolice pri posteli, na ktorej mal
(ako obyčajne všetci mávame) poskladané rúcho, namiesto nohavíc uchytil
najprv kabát a do jeho rukávov votkol nohy. Potom nemohol utekať, ako v
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nejakých putách, museli ho teda vyniesť. A aby konečne mohol vyňať nohy,
museli už párať rukávy, do ktorých tie nohy predtým akosi ľahko vbehli.

1. ŽENSKÁ VÔĽA — ZALOMENOSŤ

1
Istá manželka, koľkokrát sa nahnevala na manžela, vždy ho nazývala

všivavým. Manžel to nestrpel a bil ju, mnoho ráz až do pokrvavenia. Ale
darmo bolo, lebo ostával v jej ústach jedine všivavý.

Raz veľmi nahnevaný sa hrozil, že ju zatopí v studni, ak mu neprestane
vravieť tú potupu. Aj poviazal a spúšťal, aby ju nastrašil.

Ona však stále kričala:
„Všivavý! Všivavý!“
Zahrúžil ju teda až vyše hlavy. Keď už nemohla kričať, vytískala nad

hlavu ruky, koľko mohla, a skladala nechty palcov, aby tak znamenala, že je
všivavý.

1. V MECHU NANOSIŤ SVETLA

Stavali v nejakej dedine obecný dom. Aj vystavali, ale bez okien,
pretože ich nechceli pozaťahovať pre poctivosť šliamom2 alebo papierom,
ako mali gazdovia vo svojich vlastných; a sklo sa zdalo pre nich byť veľký
náklad — i v prvom zaopatrení i v budúcom poprávaní. Každý chlapec ho
totiž môže vždy vytĺcť kameňom, ako sa zhovárali vo svojej rade, a kto za
ním pobeží z toho domu, obyčajne prázdneho?

Tu potom jeden riekol:
„Ale odkiaľ bude svetlo? Keď doň príde nejaký oficier, či mu bude aj

vo dne aj v noci horieť alebo svieca alebo trieska?“
„Ej, je to ozaj za ťažkosť!“ odpovedal druhý menom všetkých ostatných.

„A na čo je rozum? Veď bár stoličný, bár vojenský oficier má prísť, vždy
sa vopred odkáže, aby sme dali obecný dom vymiesť a obieliť. Koľkú prácu
preto bude koštovať, aby sa zvonku vnieslo dovnútra niekoľko mechov
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svetla? A keď aj bude vyvrzané dvermi, aby sa zas tak učinilo? Nebude toto
menšia útrova?“

1. CIGÁN KRADNÚCI SLANINU

Zaňuchal Cigán kdesi na povale visiacu slaninu a hneď robil počty,
koľko topeničiek3 z nej zožerie so svojimi purdami.4 Neskoro v noci teda
vyliezol poľahúčky na povalu. A keď ju vonkoncom prematal, zbadal, že
je ťažká, aby ju mohol zadržať jednou rukou, keď ju bude druhou rezať z
motúza, aby nepadla a nenarobila buchot. Ale ako sú oni chytrí v myslení,
našiel na to spôsob. Vykrojil uprostred nej kolo pre vtisnutie hlavy, aby mu
potom jeden koniec ostal visieť na prsiach, druhý padol na chrbát.

Ináč sa však stalo pre neočakávané nešťastie. Keď už totiž mal hlavu
vnútri a naťahoval hore ruky, aby rezal motúz, vykĺzol sa mu spod nôh klát,
ktorý si podložil, a ráno ho našla gazdiná zahrdúseného na slanine.

1. Z NECHYTENÉHO ZAJACA CHCE ZBOHATNÚŤ

Nejaký pastier nejakého stáda nahabal na spiaceho zajaca. Podoprel sa
nad ním na svoju palicu a vravel si, ale šuškom:

„Chytím ja tohto zajaca, a nedám ho lacnejšie, než za cenu, za ktorú
budem môcť kúpiť ovcu. Za tú ovcu a jej jahňa kúpim kozu a za kozu s
dvoma kozlencami kúpim kravu. Kravu potom už nepredám, lež budem
ju dobre napásať tu-tam po medzníkoch; dopustím jej miestami aj z obilia
uštiknúť. Tá krava mi bude hojne dojiť, bude maslo, bude syr. Býčky od
nej vždy predám, teličky prisadím, aby som mal i na tridsať kráv, a tak
nazhromažďoval masla a syra celé veličizné sudy. Draho ich vypredám a
naberiem z nich peňazí, kúpim si dom, kúpim role, lúky, záhrady. A ožením
sa. Hej, budem ja potom gazda!“

Tieto posledné slová hlasno skríkol, a vtedy zajac do úteku. Vytrčil on
síce za ním ruku, ale ten mal krátky chvost.

1. DEMOSTENES
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Keď Demostenes5 karhal nejakého lepkorukého pre krádež a ten sa mu
vyhováral a vravel: „Nevedel som, že je to tvoje!“, povedal: „Ale si vedel, že
nie je tvoje!“

1. UROBME DVE POKLONY

Služobník viedol svojho slepého pána, ktorému ukrivovali kolená, a raz
riekol pred nejakým obrazom:

„Pane, dnes tu urobme dve poklony: za dnešok jednu, za včerajšok
druhú, lebo sme včera zabudli jednu obyčajnú.“

1. PÁNI MAJÚ ČUDNÚ CHUŤ

Ktorýsi dobre stojaci, majetný sedliak povedal raz svojej manželke:
„Ale, babo, navarme si my tiež už tej kávy! Veď aj máme chválabohu

za čo, aj sa dosť narobíme. Môžeme preto aj my niekedy niečo lepšieho
schlupnúť!“

„No len ju kúp,“ riekla žena.
Pri prvej príležitosti teda kúpil dva funty6 a žena vsypala do hrnca

všetku naraz tak, ako bola, a pretože nemäkla, varila ju od rána až do
veľkého obeda. Potom vykydala na misu aj s vodou a jedli ju lyžicami ako
bôbovú polievku.

Manžel dlho krútil hlavou a naposledy riekol:
„Tí páni majú predsa čudnú chuť!“

1. KYSUČANOM TRHAJÚ ZUBY, KEĎ CHCÚ OBED

Šli traja Slováci z Kysúc či na staré sáry7 či na nejaký iný krám po
svete a zašli až do horných Rakús. Pretože úplne nerozumeli nemeckej reči,
nekupovali tam veci ináč, jedine ako nemí. Tú vec totiž chytili do jednej
ruky a priťahovali k sebe, že ju chcú mať, a druhou rukou zatiaľ toľko
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peňazí čítali, koľko mienili dať. Ak Nemec krútil hlavou, že za to nedá, a
oni súdili, že obstoja, bár viac dajú, prihadzovali po babke, po peniažku.
Pripravovali spolu tvár na pokoru, na prosby a pohládzali predavača, aby
takýmto spôsobom doplácali, čo malo chýbať v peniazoch. Keď už kývol
predavač hlavou dolu, bolo dobre. Brali vec a šli ďalej. Takto oni kupovali
na pľaci aj svoj pokrm.

Ale raz sa stalo v istej osade, že na pľaci, na rínku nestálo nič na jedenie.
Preto chodili z ulice do ulice, aby videli niekoho, kto nesie chlieb, a chytali
ho rukou, že chcú kúpiť. Ale darmo. Naposledy po mnohom unovaní
predsa zazreli na svoje šťastie (ako mysleli) visieť z jedného domu na drúčku
vytrčené cínové misky, z čoho uzavreli, že je tam hostinec, v ktorom vždy
býva hotové i varené i pečené. Preto ochotne dovnútra. Keď však ani tam
nebolo vidieť, čo by mohli rečeným spôsobom chytať, a úfali, že aspoň tu
snáď budú niečo po slovensky rozumieť, jeden sa pýtal:

„Za akú,“ vraví, „cenu nám dáte obed?“
Pán domu nevedel, čo chcú, vyjmúc, že si podľa mena cenu myslel, že

vraví čosi o zuboch, lebo Nemci nazývajú zuby céne (Zähne). Krútil však
hlavou, že nerozumie. Tu ten, ktorý to povedal, ukazoval zuby, že na ne
niečo žiadajú. Ale Nemec, pán domu, ktorý bol barbierom a felčiarom, ako
znamenali už tie visiace misky, držal za najspravodlivejšie, že ho bolia zuby.
Preto vzal kliešte a šiel mu nimi k ústam. Keď to Kysučan videl a badal,
kam cieli, metal hlavu. A felčiar sa domnieval, že on to činí jedine preto, že
sa náhle zostrašil. I chcel mu srdečne pomôcť, dal ho teda držať tovarišmi a
učňami a všelijako, aj veľkým ručaním sa brániacemu násilne vyvalil zdravý
čereňový zub.8

Tamtí dvaja medzitým vyskočili, aby podobne nepochodili. A tento,
keď ho pustili z rúk, nehľadal miešok, aby zaplatil, lež za nimi! Keď ich
dohonil, riekol:

„Hej, bohupris! Je ci9 že len toto za krajinu! Kedz10 v nej na zuby
pýtaš, zuby ci trhajú!“

1. HÁDKA

Koľko rífov11 potrebuje boh na rúcho? Koľko chudobný nahý.
Ktoré manželky sú svojim manželom najosožnejšie? Staré bohaté.
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Čo je to, čo blúdi vyše diery a v diere, a predsa nerobí nijaký tresk ani
šust? Dym, svetlo a povetrie.

1. BEZ ZVONOV SA NEMÔŽE ZVONIŤ

Obžalovali nejakú dedinu u hlavného duchovného,12 že ani na ráno,
ani na poludnie, ani na večer, ani pri pochovávaní — slovom: nikdy
nezvonieva. Túto chybu vyčitoval ten hlavný zavolanému richtárovi a
niektorým starším a vravel:

„Veď nie ste kacíri, hoci aj kacíri nás už vo zvonení nasledujú!“
Richtár odpovedal:
„Pravdaže, my sme katolíci, a chceme takými stále zotrvávať. Máme

však predsa mnohé ťažké príčiny, pre ktoré nezvonievame. Prvá je, že
nemáme zvony. Druhá…“

„Dosť!“ riekol duchovný správca. „Viac ich netreba!“

1. ŽIADA ŠIBENCOVE NOHY

Keď jeden na nohy nezdravý videl, že vedú na šibenicu ktoréhosi
čerstvého chlapíka, riekol:

„Ej, ako by som bol rád, keby tvoje nohy boli moje!“
Ten to počul a odpovedal:
„Zaiste i ja by som bol rád, keby tvoje hrdlo bolo moje!“

1. VEĽKO A MÁLONOSÝ

Dva poštové koče bežali prudko jeden za druhým. V prvom sedel jeden
veľkonosý človek, v druhom taký, ktorý bol temer beznosý, lebo ho nemal
väčší ako odkvitnutá uhorka.

Niekto, čo stál pri ceste, vravel:
„Kam títo dvaja čudní ľudia tak ponáhľajú?“
Druhý, ktorý išiel po tej ceste, odpovedal:
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„Predný zadnému,“ vraví, „ukradol kus nosa. Preto tento za ním náhli,
aby ho mohol dohoniť.“

1. ZMIERIŤ DVANÁSŤ PANÍ

Stavil sa niekto, že za dve hodiny uvedie do najväčšieho nepriateľstva
medzi sebou dvanásť paní, ktoré sa ináč veľmi milovali. Uviedol a vyhral
stávku.

Ale niekto riekol:
„V tom žiadne umenie neukázal, ale bolo by, keby ich včuľ tak ľahko a

skoro zmieril.“
„To,“ odpovedal on, „ani za dvanásť rokov nie je možné.“

1. MALIAR ŽIADA BYŤ LEKÁROM

Istému maliarovi nechcelo slúžiť šťastie. Každý zapovrhoval všetky
obrazy, ktoré on schystal, nech boli akéhokoľvek spôsobu a akejkoľvek
farby. Pravdaže, nie pre inú príčinu, ale že nerozumel maliarskemu umeniu,
ako bolo treba. Umienil si teda, že bude lekárom. A keď sa ho pýtali, prečo,
vraví:

„Lebo tak budú pochované všetky moje chyby.“

1. UŠI NA NOHÁCH

Keď Aristippos13 u kráľa14 dlho o čosi orodoval, ale stojačky, a kráľ
mu stále odopieral, kľakol si naposledy a objímal jeho nohy. A obsiahol tak
hneď svoju žiadosť. Keď potom vstal, riekol kráľovi:

„Prečo si mi hneď spočiatku nepovedal, že máš uši na nohách?“

1. PYTAGORAS SO SVOJÍM UČEDLNÍKOM
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Medzi inými učedlníkmi mal Pytagoras15 jedného šibala, ktorému
bolo meno Euatlos.16 Tento zasľúbil Pytagorovi veľkú mzdu, ak ho naučí
vyhrať istý spor, ktorý s kýmsi držal pred sudcami.

Pytagoras ho naučil.
Vyhral. Ale zasľúbenú mzdu odoprel dať.
Pytagoras sa mu teda hrozil súdom a vravel mu:
„Musíš platiť, bár ťa na súde premôžem, bár nie. Ak premôžem, musíš,

že som ťa premohol. Ak nepremôžem, potom preto, že som ťa vyučil tak,
aby si aj mňa samého premohol.“

Euatlos odpovedal:
„Bár ma premôžeš, bár nie, nikdy ti nebudem dlžen platiť. Ak

nepremôžeš, preto, že si ma nepremohol. Ak premôžeš, potom preto, že si
ma zle vyučil.“

1. ŠIRÁK ZJAVUJE PRAVDU

Prišiel k cisárovi Rudolfovi17 nejaký pocestný so žalobou, že mu taký
a taký mešťan nechce navrátiť peniaze, ktoré uňho zložil pre bezpečnosť.
Rudolf zavolal mešťana. Ale ten zapieral pocestnému do očí, žeby mu
niekedy bol dal pod ochranu nejaké peniaze; a aby seba tým viac
ospravedlňoval, smelo mnoho plúznil18 proti tomu nevoľnému,19 ktorý
samozrejme nemal žiadneho svedka.

Cisár Rudolf nielenže trpezlivo všetko počúval, lež aj tvárou ukazoval,
akoby mešťanovi viac veril. Keďže bol žartovný pán, riekol medzitým
tomuto mešťanovi:

„Tvoj širák sa mi zaľúbil. Premeň ho s mojím.“
Keď to bezpochyby ochotne učinil, Rudolf ho hneď potajomne odoslal

jeho manželke, ale menom manžela, a odkázal:
„Posielam ti,“ vraví „môj širák na znamenie, aby si vydala ten mešec s

peniazmi, ktorý má u nás onen pocestný.“
Manželka to dôverne učinila.
Peniaze doniesli, kým bol manžel ešte u cisára, lebo on ho dotiaľ od

seba neprepustil.
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1. NESIE BEZNOHÉHO KAMARÁTA

Dohovorili sa dvaja vojaci v čase potýkania, keď bude jeden ranený,
aby sa druhý oňho staral. Dosť skoro potom jednému odstrelili nohy. Ten
preto kričal na tamtoho:

„Hej, kamarát! Nes ma k felčiarovi!“
A ten ho hneď zdvihol na chrbát a šiel s ním. Medzitým ale zahvižďala

druhá guľa a beznohému aj hlavu odtrhla. Ten, čo niesol, to nezbadal, a len
šiel.

„Kam, kam s tým telom, čo nemá ani spodku ani vrchu?“ volali po
chvíli naňho druhí.

„K felčiarovi,“ odpovedal on.
„A čo tam? Azda on vie aj hlavy nasádzať?“ vraveli ďalej.
Tu ho zložil z chrbta a hľadel naňho a konečne zakrútil hlavou a riekol:
„To je zaiste pekné! Povedal o nohách, a on hlavu nemá.“

1. THALES SPADOL DO JAMY

Keď Thales,20 jeden zo siedmich gréckych mudrcov, išiel po ceste a
pozeral pilnejšie na nebo, znenazdajky spadol do jamy.

Nejaká dievka to uzrela a riekla:
„Ó blázon, a nie mudrc! Chceš pochopiť nesmierne vzdialené veci, keď

nevidíš, čo máš pred nohami!“

1. AK NIKTO INÝ, JA

Po smrti istého krajinského sudcu v nejakom zhromaždení hádali,
kto bude vyvolený na tú hodnosť. Keď jeden o tomto barónovi, druhý
o tamtom grófovi, tretí o inom atď. hádali, počúval ich nejaký obyčajný
človiečik z neďaleka. A keď sa ho jeden s posmechom pýtal: „A tvoja,“ vraví,
„hlava, čo súdi?“ rýchlo odpovedal: „To, že ak nechce nikto byť ani z vás
pánov, ani nikto iný nijako nebude, učinia ním násilne mňa.“
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1. DVE BABY

Šli dve staré baby po ulici proti sebe už v neskorú noc — jedna z
priadok, druhá snáď, že volala manžela z krčmy. Ako sa k sebe priblížili, i
táto tamtú, i tamtá túto držala za strašidlo a zastali; a boli ako okopané až do
bieleho svitu, lebo sa nesmeli prv pohnúť pre veľký strach.

1. AZDA OZAJ AŽ CISÁR

Cisár Jozef II.21 šiel na koči do viedenského predmestia a sám hnal
kone podľa svojej častej obyčaje. Keď sa obzrel, videl, ako akýsi ševcovský
učeň nadskakuje a nič nedbá, že ho opätkom štíble odháňal kočiš, ktorý stál
vzadu. Chcel sa ulepiť hore. Cisár nato postál a volal chlapca k sebe. Ten
neznal, kto to je, šiel a dôverne si sadol k nemu.

Potom sa ho cisár vyzvedal:
„Čo si,“ vraví, „jedol na obed?“
Bolo poobede.
„Vtáčie mäso,“ odpovedal chlapec.
„Z akých vtákov?“
„Hádajte,“ riekol on.
„Azda,“ vraví, „z vrabcov?“
„Ej, vyššie myslieť!“
„Azda zo strnádok?“
„Vyššie!“
„Azda z jarabíc?“
„Vyššie!“
„Azda z bažantov?“
„Vyššie!“
„Azda ozaj až z oných cisárskych? Zo slúk?“
„Uhádli pán.“
Cisár potom riekol:
„Včuľ ty hádaj, kto som ja.“
Chlapec na ňom videl vojenské rúcho, ktoré mu bolo najmilšie, tak

povedal:
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„Sú lajtinant.“
„Ej, vyššie myslieť!“ riekol cisár.
„Azda sú kapitáň?“
„Vyššie!“
„Azda oberšter?“22
„Vyššie!“
„Azda generál?“
„Vyššie!“
„Azda ozaj až sám cisár?“
„Uhádol si!“
Tu mu chlapec pozrel bystrejšie, ale krátko do očí, a skok z koča!

Zostrašil sa pre svoju dôvernosť. Cisár by ho bol rád mal, a preto dosť za
ním kričal, aby sa nebál a postál. On sa však bral na bok uličkou, ktorá bola
najužšia.

1. HÁDKA

Ako unesieš v jednej ruke plný voz dreva? Ak ho spáliš na popol.
Akých litier je viac v ABCDe? Krivých než rovných.
Ako človeka ľahko prehodíš cez krov domu? Ak ho napíšeš na papier a

do papiera zavinieš kameň.

1. ZO SNA VYKOPE OTCOVSKÝ POKLAD

Ktorýsi dordrechtský23 syn pomárnil všetko otcovské dedičstvo a
povyše toho sa až po krky vbil do dlhov. Nič on o to všetko nedbal, kým ešte
chceli požičiavať. Ale keď aj to už odopierali, vtedy otvoril oči nad svojou
neprávosťou, pochopil jej veľkosť a prišiel do tých myšlienok, z ktorých je
najkratší krok k zúfaniu. Pre veľký nepokoj mysle od neho odstúpil už aj
sen.

Po veľkom utrápení však raz zaspal a snívalo sa mu, že pri ňom stojí
akýsi človek a radí mu, aby šiel do Kampenu a potom učinil to, čo mu povie
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človek, s ktorým sa zíde na moste a ktorý sa s ním pustí do reči, lebo toto je
ten jedinký prostriedok, ktorým si môže pomôcť.

Núdzny, utisnutý mládenec prijal túto snovú radu neináč, než ako
nebeské zjavenie. Hneď šiel a prišiel do mesta Kampenu. Ale tam chodil
temer celý deň hore dolu po moste, a nebolo nikoho, kto by sa s ním chcel
dať do reči.

Naposledy ho podvečer oslovil istý žobrák, ktorý tam sedel a pýtal od
mimoidúcich almužnu a ktorý najviac naňho pozeral a vtedy vstal zo svojho
miesta, lebo už mienil ísť domov:

„Čo ste vy,“ vraví, „mladý pán, taký opustený? Čo je to také veľké, aké
z očí vyzerá, čo trápi vaše srdce?“

Mládenec nechcel spočiatku zjaviť vec. Keď však ďalej povážil, že i
žobrák je človek a že skrze tých sa radšej páchajú niekedy čudné skutky,
vyložil všetko aj so svojím snom a doložil:

„Ja som dokonale preč, ak jedine boh nejakým divným spôsobom
nepomôže môjmu stavu.“

Keď žobrák všetko vypočul, odpovedal:
„Ale pane, ako môžete byť taký pochabý, že veríte snu? Nás žobrákov

nazývajú najpoverčivejšími, a ja by som tomu nemohol veriť ani prvým
hnutím mysle. Lebo čože je nad sen nespravodlivejšie, keď aj tak každú
klamajúcu pravdu pripodobňujeme snu? Nepočuli ste o onom nájdení
pokladu v sne?“

Tu mu rozprával nasledujúcu príhodu:
„Snívalo sa tiež,“ vraví, „jednému, ktorý ustavične myslieval o

peniazoch skrytých v zemi a žiadal zbohatnúť, až ich vykope, snívalo sa mu
raz, že skutočne našiel na širokom poli veľký kotol tých peňazí. Nemal pri
sebe motyku, rýľ, ani nič také, čím by ich mohol vyhrabať. Preto musel ísť
najprv domov. Ale bolo treba poznamenať miesto — ako však? Kus rúcha
tam nechcel zložiť, aby ho niekto nevzal, a všetko iné sa zdalo také, z čoho
by mohol aj druhý súdiť, že je tam čosi. Všetko iné sa mu zdalo také —
okrem tohto jediného: aby sa tam, úctivo povediac, vys… Dobre. S tým ešte
ani domov neprišiel vo svojom sne a prebudený z neho našiel to znamenie
vskutku pod sebou v posteli. Takéto sú sny, mladý pán! A iste ten ich viac
nebude platiť ako tento môj, ktorý som mal len v predošlú noc: aby som
totiž bežal do Dordrechtu, odkiaľ — ako vravia — sú oni, tam v takej a takej
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štepnici, pod takým a takým stromom kopal, že nájdem, z čoho aj moji
prepotomci budú bohato živí.“

S týmto žobrák krivkal do mesta.
A mládenec čo? Pretože mu tým posledným vykladaním svojho sna

jasne opísal jeho otcovskú štepnicu so všetkými okolnosťami, náhlil domov,
chytil motyku, kopal pod poznamenaným stromom; a ani raz ešte nebol
zotrel pot z čela, keď pravdivo naďabil na veľký poklad zo striebra a zo zlata,
ktorý bol zakopal jeho otec, ako pozoroval z istých znamení.

1. ČINIŤ SA HLUCHÝM

Nejaký mäsiar chcel zhospodáriť, obišiel teda s nakúpenými volmi
mýto, na ktoré sa ináč bol dlžen ustanoviť. Ale zbadali ho, dohonili, aj mu
zajali všetku kúpu.

Keď sa potom veľmi staral, ako by sa mohol od toľkej škody oslobodiť,
jeden prokurátor mu povedal:

„Ja ti,“ vraví, „pomôžem, keď mi toľkoto dáš.“
Mäsiar sľúbil.
„No,“ vravel prokurátor, „čiň sa na práve hluchým. Čokoľvek sa ťa

niekto bude pýtať, ty stoj, akoby si nepočul. Niekedy-niekedy vykríkni to
isté: ,Čo povedáte? Lepšie volajte!‘ Sudcovia iste zunujú rozdrapovať na teba
hrdlá.“

Mäsiar sa tak držal, aj vyhral.
Ale prokurátor prehral; lebo on pýtal od mäsiara sľúbený plat, aj jemu

sa mäsiar urobil hluchým a chvíľami vykrikoval to jedno:
„Čo povedáte? Lepšie volajte!“
A aj prokurátor ustal rozdrapovať hrdlo o svojej mzde.

1. BUDE Z NEHO ROHATÝ DIABOL

Stretli sa dve krvné priateľky, z ktorých jedna nedávno vstúpila do
manželstva.

„Ako si, ako, moja milá sestrička?“ pýtala sa slobodná.
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„Veľmi zle,“ odpovedala tamtá, „lebo môj muž tuším nie je človek, lež
vtelený diabol.“

„Í, to by bolo pekné!“ vravela slobodná. „Tak má azda aj rohy!“
„Ešte to síce nie je,“ vravela dožena, „ale sa obávam, aby mu aj tie

nenarástli o krátky čas.“

1. EŠTE MÁ JEDINE TROJE DIETOK

Jedna kráľovná prišla niekedy do takého kraja, kde ju nevedeli slušne
na jej hodnosť zabávať panie, ktoré prichádzali, aby jej vzdali úctu. Ona sa
však s nimi chcela zhovárať predsa aspoň z poctivosti, pýtala sa teda jednej
mladej, koľko má dietok.

„Troje,“ odpovedala tá.
Pretože nebolo o čom držať dlhšiu reč a kráľovná zabudla na prvú

otázku, po krátkom čase sa zas pýtala tej istej dámy, koľko má už dietok.
Tu ona:
„Ešte som od prvého opýtania,“ vraví, „neporodila, jasnosť kráľovná, a

preto mám ešte jedine to troje.“
Hoci to bola priostrá odpoveď, ale múdrej kráľovnej sa tak zaľúbila, že

tú paniu potom za mnoho počitovala.24

1. NEVIEM, ČI VÁS UŽ ČESAL KAPRÁL

Ktorýsi obyčajný vojak si kupoval niečo od žida. Keď nemohol
obsiahnuť vec tak, ako chcel, sypal proti nemu kratšie, dlhšie, aj
štvrťhodinové zlorečenie. Prezýval ho všelijako, i všivákom.

Na to posledné židák riekol:
„Ja neviem, či vás už dnes česal kaprál.“

1. SUPERINTENDENT ZNENAZDANIA VIZITUJE

Nejaký superintendent, ináč rečený starší, chodil s takzvanou
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vizitáciou, čiže navštevoval predikantov25 svojho okršleku a ich ľud, lebo
chcel vedieť, čo je kde a v akom poriadku. Aby ale nebol niekde oklamaný
pokrytectvom, všade bol prítomný znenazdania.

Jedného večera tak prišiel k jednému zo spomenutých predikantov a
našiel, že ten alebo nemal ešte od rána pripravenú posteľ, alebo už bola
odokrytá, akoby sa malo do nej hneď ľahnúť. A všetko v izbe stálo síce na
svojom mieste, nie však vo svojom poriadku. Keď nad tým superintendent
zjavoval nechuť, on chcel ukázať, že ako evanjelik zná evanjelium a hájil
svoju chybu evanjeliom, vraviac:

„Keby hospodár vedel,26 v ktorú hodinu by mal zbojník prísť, bedlil by
prirodzene a nedopustil by vylámať svoj dom.“

1. ODPADLA Z HUSIEĽ STRUNA

Ktosi daroval dve alebo tri polená dreva ktorémusi pyšnému, ale
psotnému mestskému muzikantovi, aby nezamrzol v zime na svojej
hospode. On ich niesol po ulici z hanby pod plášťom. Kričal na nejakého,
čo niesol bremeno a s ktorým sa mal stretnúť, lebo sa obával, aby doňho
nezaprel:

„Nevyhni mi, nie, ty daromník! Zlom mi niečo na mojej barbore!27
Veru slano poplatíš!“

Ten človiečik držal za pravé, že nesie tie veľké husle, a vykročil mu aj
na siahu, aby s ním nemusel mať žiadnu potržku.28 Sotva však prešiel mimo
neho, vypadlo mu na kamenie jedno poleno. Na čo sa tamten obzrel a volal:

„Pán fidlikár! Jedna struna sa vám z tej barbory odtrhla, na kamene s
cingom odpadla. Zdvihnite ju!“

1. JOZUE ZASTAVIL SLNKO

Keď sa začali mudrci domnievať a učiť, že Slnko stojí a Zem sa okolo
neho krúti, ktorýsi dominikánsky rehoľník29 v Ríme jednému takému
učiteľovi z Anglicka do očí šplihal a vravel:
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„Pane, vy ste snáď blázon, že nám chcete nahovoriť, aby sme verili, že
slnko stojí. A čo znamená, že Jozue30 to slnko zastavil?“

„Nech sa nepohoršujú, velebný otec,“ povedal Angličan, „lebo stojí
jedine od toho času, ako ho ten vodca zastavil, a zem vôkol neho chodí.“

1. SLEPÉMU SA NAVRÁTIL POKLAD

Bol nejaký slepý hospodárček, ktorý menšiu čiastku svojich
dôchodčekov trovil a väčšiu odkladal zatiaľ, až narástol nie najmenší kapitál.
Tento však nedal na zisk, lež zakopal do zeme a nepovedal o tom žiadnemu
živému duchovi — okrem jedného suseda, ktorý sa mu vždy ukazoval
najvernejším. Niekedy-niekedy ten svoj poklad prematal. A raz našiel jedine
jeho miesto. Spočiatku myslel na to, že ho niekto prezrel, lebo takéhoto
svojho verného suseda nevzal ani do najmenšieho podozrenia. Ten, čo
nemal oči, sa však chytil rozumu. Raz mu vravel:

„Buď bohu chvála,“ vraví, „zas som nazbieral sto dvojzlatníčkov. Zajtra
ich položím k ostatným do zeme. Či tak, susedko, dobre urobím?“

„Bezpochyby,“ odpovedal sused, ktorý bol ten prezerač aj pojímač tých
mŕtvych kostí.

Pretože však chcel obsiahnuť aj tieto druhé, a myslel, že ich slepý
nevloží, ak tam nenájde tamtie, zahrabal ich naspäť v celkosti a tak, ako boli
predtým. Keď o dva dni išiel, aby vzal oboje, nenašiel ani kvočku ani kura,
lebo slepý nepoložil druhé peniaze, lež vzal prvé a povedal susedovi:

„Ja som slepý, ale vidím viac než ty.“

1. HÁDKA

Ako urobíš skôr črievice než švec, a ešte ti aj remeň ostane? Ak z bôt
sáry odrežeš.

Ktoré stvorenie je človeku najvernejšie? Vši, lebo sa dopustia s pánom
aj obesiť.

Kedy je žena najlepšia? Keď ju nesú mŕtvu, lebo vtedy sa nikomu
neprotiví.
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Kto je, ktorý sa nikdy nenarodil a žije i žiť bude naveky? Anjeli.

1. LAKOMÝ TRATÍ SVOJU SPRAVODLIVÚ VEC

Istý lakomý stratil mešec s dvoma tisícmi dukátov. Keď dal tú škodu
vyhlásiť, sľuboval, že dá dvesto dukátov tomu, kto nájde a navráti tie
peniaze.

Našiel ich nejaký chudáčik, aj doniesol. Ale lakomý, aby nič nedal,
zmyslel, že pri tých peniazoch bol i jeden veľmi drahý kameň, a ten že
nálezca zadržal.

Keď to sudca počul, učinil lakomcovi výpoveď:
„Pretože,“ vraví, „pri pánových dvoch tisícoch dukátov bola aj drahá

perla, peniaze, ktoré našiel tento chudobný, nie sú ich. Nech si preto on svoj
nález drží jeden týždeň. Keď sa za ten čas nebude hlásiť nikto, ktorý stratil
takú sumu, ale bez perly, ostane všetka nálezcovi.“

1. AKO ZADRŽAL ANAXIMENES LAMPSAK

Alexander Veľký chytil mesto Lampsak a chcel ho až do koreňa zrušiť.
Keď to počul Anaximenes, ktorého si ctil Filip,31 Alexandrov otec, aj sám
Alexander, šiel k tomuto Alexandrovi, aby ukrotil tú vôľu.

Keď ho ale Alexander zďaleka videl, volal:
„Navráť sa, lebo na Jupitera prisahám, že neučiním, o čo budeš prosiť!“
„Mocnár,“ riekol Anaximenes,32 „skynož lampsacké33 mesto až do

základov!“
Alexander zakrútil hlavou a povedal:
„Chytil34 si ma.“

1. DVAJA MLÁDENCI LOSUJÚ O VOJACTVO

Dvaja sedliacki mládenci museli losovať, ktorý má ostať doma a ktorý
ísť na vojnu. Jeden bol syn bohatého, druhý chudobného otca. A bohatý
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otec dobre potrel ruku oficiera, aby bol jeho synovi milostivý, čo aj pevne
sľúbil. Vložil teda do širáka dve ceduľky čierno naznačené a povedal, že ten
bude vojakom, ktorý vytiahne čierno naznačenú. S tým rozkázal prvému
ťahať synovi chudobného otca. Ťahal, a ceduľku hneď do úst vhodil a
prehltol.

„Čo robíš, bohaprázdny!“ kričal oficier.
„Pane,“ odpovedal on, vediac o nastrojenej lži, „pane, ak ceduľka, ktorú

som ja zhltol, bola čierna, tá, ktorá je ešte v širáku, musí byť biela — a tak
ja veru musím byť vojakom. Ale ak ceduľka, ktorá ostala v širáku, je čierna,
moja pohltnutá bola biela, a vtedy henten boháč nech bojuje — ja budem
doma orať, siať, žať, mlátiť. Pozrite jedine, pane, na tú druhú ceduľku a hneď
poznáte pravdu.“

Ľstivý oficier takto dochytený bol prinútený oboch prepustiť: bohatého
pre sľub za dar, chudobného pre lós.

1. Z MNOHÉHO ZLÉHO — LEPŠIE MENŠIE

Pýtal sa istý svojho priateľa, že prečo si vzal takú drobnú, malú
manželku — práve on, ktorý sa ukazuje byť pozorným a opatrným vo
všetkom, na čo sa podujíma.

„Preto, môj milý,“ odpovedal on, „lebo z mnohého zlého si každý
múdry vyvoľuje menšie ako lepšie.“

1. ZATMENIE SLNKA

Nejaký vyhladený, vylízaný panáčik chcel vyviesť na berlínsku
hvezdársku vežu nejaké panie a panny a s nimi vidieť v prítomnosti oného
vychýreného hvezdára Eulera35 nadchádzajúce zatmenie Slnka. Ale tak
dlho kdesi s nimi zuby vyceroval, že keď prišli k veži, druhí, ktorí už išli
dolu, povedali, že je už tej udalosti koniec.

„Ó, to nič neprekáža,“ riekol on. „Len nech sa ľúbi paniam hore, lebo
pán Euler je ku mne dobrý. Z lásky ku mne učiní, aby sa ešte raz Slnko
zatmelo.“
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1. JEDEN HORE, DRUHÝ DOLU

Dvaja dvorania, z ktorých mladší staršieho podlizovaním zložil u kráľa
a postavil sa na jeho miesto, stretli sa na schodoch, keď ten starší išiel od
kráľa a tento ku kráľovi.

„Čo nové?“ pýtal sa tento.
„Nič,“ odpovedal tamten, „jedine čo vidíte, že totiž ja dolu, vy hore

idete.“

1. VYKLADAJÚ SI SV. PÍSMO

Ktorýsi kalvínsky rechtor, ktorý niekedy aj kázaval ľudu, keď bol
predikant zaneprázdnený, sedel raz pri holbičke vína v krčme odlúčený
od iných, čo tam boli zhromaždení, bár že miloval samotnosť, bár že
zapovrhoval druhých pre svoju hodnosť.

Nejaký zurval si z neho chcel urobiť posmech, vystúpil z tanečného
kola, prišiel k nemu a pýtal sa ho:

„Či sú,“ vraví, „pán učiteľ, tej mienky, že koho udrú na jedno líce,36
má otrčiť aj druhé?“

Sotva na toto pravdažemom odpovedal nevoľný rechtor, a už cítil na
svojom líci dlaň spytovača. A pretože bol, ako sa rieklo, polpredikantom,
bol by držal za potupu odvolať svoje dosvedčenie, nepobúrený teda podal aj
druhé líce, na ktoré ešte lepšie pleštil tanečník. Potom sa ten nebral naspäť
do tanca, lež von. Rechtor ho však rýchlo nasledoval. Nič nedbal o ostatok
vína, ktoré nechal na stole. A keď ho dohonil, mrštil ho o zem na ulici a bil,
tĺkol, vláčil zo všetkej sily, kričiac:

„Aj to leží písané, že ktorou mierou budete merať,37 i vám bude
odmerané!“

Keď tamten volal: „Tak! Ty však, zlostný učiteľ, už prevyšuješ mieru!“,
odpovedal: „Nezapieram. Počuj však, čo je ďalej písané: Mierou natrasenou
a vytekajúcou vám budú merať.“38
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A chniapal ho ešte po vôli, až keď sa zbehlo množstvo ľudu. Tu ho
opustil a k zbehnutým riekol kázňovým hlasom:

„Nečudujte sa, najmilší, lebo my si len tlmočíme jeden pár riadkov zo
Svätého písma!“

1. ZAVRITE SI, LEBO VÁM VYLEZÚ

Sedel sedliak v kostole za istým, ktorý bol v parochni, a videl, že
mu spod tej parochne vyzízajú oné hoviadka, ktoré majú hnilého človeka
najradšej: vši. A pretože spolu videl, že pod tou parochňou sú rozviazané
motúzky, myslel si, že ten človek tam tú lichvu dobrovoľne nosí pre jemu
známu príčinu. Preto ho kumol a povedal:

„Zaviažte si, pane, tú vlasovú čiapku tuhšie, lebo vám všetky vši
vylezú.“

1. ZAKRYTÉ SLNEČNÉ HODINY

Ktorási osada si dala spraviť pekné pozlátené slnečné hodiny. Aby ale
pozlátku dážď neobmyl, jeden z úradu kázal nad ne urobiť strechu.

1. VEĽKÉ, MALÉ UŠI

Niekto sa niekomu posmieval pre veľké uši.
Na čo on:
„Netajím,“ vraví, „že moje uši sú pre človeka niečo väčšie, ale vašej

milosti sú menšie, než slušia na osla.“

1. TAK SA RADUJÚ, ŽE NEMÔŽU VYPOVEDAŤ

Keď nejaký kráľ pri prehliadke krajiny prišiel k nejakému mestečku a
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už vchádzal do jeho brány, jeden z úradu, ktorý tam stál a mal pripravenú
dlhšiu reč, začal:

„Vladár! Obyvatelia tohto mesta sa tvojmu šťastnému príchodu tak
tešia, tak…“

Tu umĺkol, nevediac ďalej ani slovo preriecť.
Preto jeden dvoran veselých myšlienok, ktorý šiel s kráľom, takto

doplnil:
„…že nemôžu vypovedať.“

1. CIGÁN UKRADOL SLANINU

Šťastlivejší bol druhý Cigán pri kradnutí slaniny, než vyššie spísaný.
Tento ju totiž i odrezal bez nebezpečenstva v noci na povale, i zniesol ticho
po rebríku do kuchyne. Ale tam namiesto dverí na dvor otvoril dvere do
izby, kde ešte pri svieci bedlil, nespal gazda s manželkou a celou čeliadkou.
Vynašiel sa však svojím začadeným vtipom, lebo vravel:

„Či nekúpite slaninu, gazdíčko?“
„I hybaj s tvojou slaninou!“ skríkol gazda. „To si ty z nejakej skapatej

mršiny vzal, a ja mám dosť slaniny pre seba!“
„No, no, nepohoršujte sa, gazdíčko!“ povedal Cigán a šiel preč cez

kuchynské dvere, ktoré už videl.

1. KDE SA RODÍ DVOJHLAVÝ OROL?

Ktorýsi Rakúšan sa zhováral s Benátčanom o znameniach krajín. Keď
bola zmienka o benátskom, ktorým je krídlatý lev,1 pýtal sa posmešne
Benátčana:

„Kde sa,“ vraví, „rodí na svet ten váš lev s krídlami?“
„Tam, kde váš dvojhlavý orol,“2 odpovedal on.

1. HÁDKA
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Čo je staršie? Teľa alebo krava? Teľa, lebo krava musí byť prv teľaťom.
Ak na vŕbe sedí dvadsať vrabcov a strelíš medzi ne a zabiješ štyri, koľko

ich tam zostane? Ani jeden, lebo ostatné odletia.
Kto sa vadil prv, než sa narodil? Ezau a Jakub v živote matky Rebeky.3

1. NAVRÁŤ MEŠEC A JA TI NAVRÁTIM UCHO

Nejakému pánovi v takom zhromaždení, kde jedni boli aj so
smolovými rukami,4 uhynul mešec s peniazmi. Ale pánov sluha dobre videl,
kto ho vytiahol. A hneď uchytil nôž, odťal mu ucho a povedal:

„Navráť môjmu pánovi mešec a ja ti navrátim tvoje ucho.“

1. DOBRÁ RADA PRIEVOZNÍKOVI

Jeden prievozník postával celý deň po brehu a čakal, že príde niekto,
koho presadí cez potok a dostane niečo v mzde. Ale darmo.

Večerom však, keď už chcel ísť domov, prišiel jeden pocestný.
Previezol ho.

Ani tento však neplatil, lež vravel:
„Priateľu, ja nemám ani babku, ale namiesto peňažnej mzdy ti dám

jednu dobrú radu.“
„Čo?“ skríkol prievoznik. „Radu? I nech ťa s tvojou radou… Ja

potrebujem peniaze, a nie radu!“
„No, môj milý, mňa by veru mohli za peniažtek zavesiť, ja ho nemám,“

vravel tamten a odchádzal preč.
Prievozník trochu pozlorečil a potom za ním kričal:
„Povedz teda aspoň tú dobrú radu!“
„Toto je ona,“ vravel ten. „Keď nechceš prevážať bez peňazí, aby si

nepreviezol nikoho, kto nemá tak ako ja peniaze.“

1. PÚJDEME SPOVU
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„Odkúď si?“
„Z Bóvu.“
„Čo vezeš?“
„Smovu.“
„I počkaj, bvatve, pújdeme spovu!“5 vravel Búran6 k Búranovi od

Bielych Hôr.7

1. NESPÍM JA KAŽDÉMU

U ktoréhosi pána večeral druhý. A pod večerou domáci zbadal, že sa
tamten očami dohovára s jeho paňou, ale medzitým ho neprestáva v jeho
vlastnom dome proti všetkému poriadku núkať, aby pil. Činil sa, akoby
poslúchol. Často zdvihol pohár a raz začal akoby podnapitý driemať zajačími
očami8 a chrápať.

Jeden služobník prišiel do svetlice a videl, že pán spí, ale pani sa s
pánom hosťom rozpráva v okne. Obaja boli obrátení chrbtom k stolu, pojal
teda zo stola jednu sklenicu lepšieho vína a strčil pod rúcho.

Keď s ňou však chcel ísť von, chytil ho zozadu pán a riekol:
„Jurko, polož naspäť. Nespím ja každému, ale jedine mojej panej a pánu

hosťovi.“
A s tým znovu položil na stôl hlavu.

1. RADIŤ SA ZVONA O VYDÁVANÍ

Nejaká vdova sa chcela vydať za svojho služobníka paholka Jána. Aby
tým lepšie jej vec vypadla, radila sa svojho múdreho suseda, vraviac:

„Ešte som ja,“ vraví, „nie taká stará, ako vyzerá z mojich očí. Ešte ja
môžem aj mladého manžela prežiť. A na manželstvo mám chuť.“

„Vydajte sa teda, susedka,“ vravel sused.
„Ale mi budú vyhovárať, že som predsa staršia ako ten môj paholok.“
„No, nevydajte sa teda za neho, susedka.“
„Ale je ten Janko robotný čeľadník. Ozaj by sa moje hospodárstvo

sporilo!“9
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„Iďte preto za neho.“
„Ale sa obávam, že ma on zunuje.“
„Neiďte preto za neho.“
„Ale predsa úfam, že on to neučiní; veď ho už dávno poznám.“
„Buďte teda jeho manželkou.“
„Ale mladí ľudia sú čudní, nestáli. On však snáď proti môjmu úfaniu a

poznaniu bude hľadieť za svojimi vrstovnicami.“
„Nebuďte teda jeho manželkou, a seďte doma v pokoji.“
Keď vdova zbadala, že múdry sused len tak radí, ako čo ona predkladá

a ako by i sama sebe poradila, začala sa pohoršovať a riekla:
„Ejha! Veru mi pomáhate, keď povedáte: Vydajte sa za neho, nevydajte

sa za neho. Iďte za neho, neiďte za neho. Buďte jeho manželkou, nebuďte
jeho manželkou, a seďte doma v pokoji. Mali by ste mi povedať niečo
vtipné, na čom by ja mohla bezpečne prestať.“

„No, pani susedka,“ riekol sused, „poviem vám, čo najlepšie viem.
Počúvajte zvon, a čo ten bude povedať, to učiňte.“

Odišla s tým vdova, a hneď v prvom zvonení sa jej tak videlo, akoby
zvon volal: Iď za Jána! Iď za Jána! Aj išla, ale po malom čase oželela. Preto
udrela na suseda zúrivou rečou, že ju napravil k ľstivému hlasu zvona.

„Ó, susedka, nerozumeli ste vy tomu dobre,“ vravel sused. „Načúvajte
jedine pozornejšie.“

Po tomto sa jej pýtal:
„Čože teda povedá?“
„Ach, susedko,“ vravela ona, „nie na iného, lež na seba samú sa mám

hnevať, že som viac nepozorovala. Včuľ už, ale neskoro, stále to od neho
počujem: Nechaj Jána! Nechaj Jána!“

1. JA SVINE

Vojak Nemec si raz doniesol z krčmy na hospodu víno v džbánku a
chcel mať k nemu pohár. Pretože však nevedel po slovensky, neznal ho
pýtať. Nazýval ho teda opisom, čo však činilo zmysel ešte pochybnejším,
lebo vravel: „Ja svine“10 a krútil rukou dokola nad stolom a hovoril ďalej:
„Jako svine.“

Keď ho gazda videl opitého, domnieval sa, že čo druhí o opilcoch
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vravievajú, to on sám o sebe vyznáva: čiže že je vo svojom opilstve podobný
svini. Pretože robil rukou kolo, myslel si, že pýta na vracanie šáfik,11 z akej
nádoby niekde svine strebávajú pomyje. A doniesol mu ho. Ale on chcel
znamenať, že je rodákom z „Vídne“, kde píjavajú z pohárov. A ten pohár
vyobrazoval tým krútením ruky, že je totiž okrúhly — ako svinský alebo
ktorýkoľvek iný šáf.

1. LEN MA VEĎTE!

Ktorémusi na šibenicu odsúdenému riekli po ceste, keď ho už ta viedli,
že istá ženská osoba chce s ním vstúpiť do manželstva. Ak na to privolí,
obsiahne milosť života.

„Ukážte ju,“ povedal on.
Ako ju uzrel, stiahol do rancov12 čelo a odvrátil oči, že bola špatná, a

riekol:
„Len ma veďte!“

1. SUSÍMUSÍ, SUSÍMUSÍ

Počul Cigán, že istý kňaz je hluchý. Šiel teda k nemu na spoveď.
Kľakol si a začal:

„Susímusí, susímusí, susímusí.“13
Tak konal, aj dokonal.
Kňaz sa ho potom pýtal:
„Už si,“ vraví, „všetko povedal?“
„Už, duchovný otčíčku,“ riekol on.
Tu kňaz chytil jeho mastné škutiny, naťahoval a mykal ich sem-tam, a

tiež vravel „susímusí, susímusí“ tak dlho, kým nesúdil, že rozhrešenie trvá už
toľký čas, koľký trvala spoveď. Potom ho kňaz pustil a povedal:

„Aj ja som už moje odbavil.“

1. SLUŠÍ TEN ŠIRÁK
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Nejaký domnelý gavalier kupoval v sklepe širák so zlatými stužkami a
kysťami.14 Jeden, dva aj trikrát ho vložil na hlavu a pýtal sa kramára, či mu
sluší.

„Iste sluší, akoby bol uliaty na tú pánovu hlavu,“ odpovedal kramár.
Pýtal sa aj svojho domnelého lokaja; ale ten zapieral, že mu sluší. Tu

sa v ňom pozeral do zrkadla a znovu žiadal kramárovo svedectvo, znovu
svojho lokaja. Tento však riekol aj po druhý raz to, čo prv, a doložil, že
tak v ňom vyzerá ako vrabčacie strašidlo v prose. Tu on hodil plný mešec
kramárovi na stôl, vytrhol meč a za lokajom zo sklepa na ulicu a po tej
ďaleko, že pod chvíľkou ho viac nebolo vidieť!

Kramár nebežal za nimi po svoj širák, keď mal pred sebou mešec. Ale
bol by bežal, nevedel však už kam, keď tento mešec otvoril, lebo v ňom
okrem takzvaných dantusov15 nič nenašiel.

1. JEDLO Z NOŽA SOLIŤ

Sedliačik obedoval spolu pri nejakom panskom stole a videl, že ostatní
berú na nôž soľ zo soľničky a z noža solia mäso alebo dosáľajú jedlá. Aj
on chcel zachovať tú poctivosť. Preto vbehol najprv prstami do soľničky,
vytiahol soľ, položil ju na koniec noža a tak potom potrusoval svoje kusy na
tanieri.

1. HÁDKA

Bez čoho nie je a nemôže byť mlyn? Bez tresku.
Ktorého vtáka krídla rastú v ohni?16 Kohúta posadeného na vrch veže.
Prečo je viac žien než mužov na svete? Pretože čo horšie, toho je vždy

viac.
Čože je to: som bez tela a bez krvi, nosím telo a krv, mám silu ako lev

a chodím cestou, ktorú šliapať nikto nemôže? Loď.

1. KÚPIL ŽIDOVU KOŽU
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Jeden mládenec, ktorý častokrát obveseľoval ľudí žartami, videl na trhu
žida, čo vliekol na chrbte kravskú kožu. Riekol mu:

„Žide, za čo dáš tvoju kožu?“
„Za dvanásť zlatých,“ odpovedal on.
„To je síce mnoho,“ vravel mládenec, „ale dám ti ich. Poď so mnou.“
Obrezanec17 myslel, že ho on volá do svojho domu, preto ho

nasledoval. Keď ale videl, že ho cez bránu vyvádza z mesta ta, kde mršiny
drávali, pýtal sa:

„No, pane, kam pôjdeme? Čo chcete?“ A chcel sa navrátiť.
Mládenec ho chytil za prsia, i bitkou sa mu hrozil, ak nepôjde. A keď v

tom namykaní náhodou prišiel nejaký vojenský oficier a pýtal sa na príčinu
roztržky, povedal:

„Kúpil som kožu tohto žida tak, ako sám chcel. A už odporuje ísť so
mnou k žihlavovi,18 aby som mu ju dal stiahnuť.“

1. AKO ĎALEKO STÁL OD BITKY?

Nejakého murárskeho tovariša povolali na svedectvo do práva o nejakej
ťažkej krvavej bitke, pri ktorej stál prítomný.

Jeden zo sudcov, ktorý mával potešenie, ak mohol rozličným
opytovaním otriasť svedectvami, sa ho pýtal:

„Ako ďaleko,“ vraví, „si ty stál od bitky?“
Na čo on veľmi rýchlo, bez všetkého rozmyslenia povedal:
„Na šesť črievic a päť palcov.“19
„Ale ako môžeš vedieť tú mieru?“ pýtal sa ďalej sudca.
„Tak,“ odpovedal on, „lebo som myslel, že sa ma na to bude spytovať

nejaký blázon.“

1. DIV

Pribehol jedno ráno k onomu múdremu Rimanovi nazvanému Cato20
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istý priateľ a vyprával s podivením, že mu predošlú noc potkany pohrýzli
čižmy. A pýtal sa, čo by to malo znamenať.

„Nič,“ odpovedal Cato. „Ale bol by to býval pravdivý div, aj by si sa bol
musel obávať veľkého nešťastia, keby boli čižmy dohrýzli potkany.“

1. FAJČENIE ZACHRÁNILO OD SMRTI

Jeden na smrť odsúdený a už aj vyvedený pýtal slobodu pod šibenicou,
aby si mohol ešte trochu pokúriť, lebo veľmi privykol k fajke. Dovolili mu,
aj podali zažatý trúd. Ale on taký nechcel, vraviac, že nechce svojim prsiam
ani v poslednú hodinu uškodiť. Tu bežali do mesta a doniesli mu živý uhoľ.
Položil si ho na plnú pipku, pukal, odpľúval tak spokojne, ako kto o smrti
nič nemyslí. Kat držal to bavenie za dlhé a napomenul ho, aby sa usiloval
skôr odbaviť.

„Hneď! Hneď!“ odpovedal on a medzitým oprel fajku o šibenicový stĺp.
Keď ho už tiahli hore, videli niekoho, ako veľmi beží a kričí:
„Pardon! Pardon!“
Pretože mu tento priniesol milosť života, spustili ho dolu.
Vtedy mu vravel kat a iní:
„Kúrenie tabaku zahnalo tvoju smrť.“
„To ako to,“ povedal on, zdvíhajúc svoju fajku, „ale kým ste sa so mnou

tam hore bláznili, zhasol mi vo fajke oheň.“

1. NA PRAVICI BLÁZON

Stalo sa jednému, ináč chudobnému, ale múdremu, učenému a
cnostnému mládencovi, keď sa rozprával s nejakým veľkým pánom, že stál
náhodou pri jeho pravom boku.

Ten pán to nestrpel, ako veľmi túžiaci po ľudskej cti, a riekol:
„Ja nemôžem na mojej pravici vidieť ani blázna, ani teľa, ani vola, ani

osla.“
Mládenec tomuto dobre rozumel, obišiel ho zozadu a povedal:
„Ja môžem, veľkomožný pane!“
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1. PRE KOĽKO OSÔB MÁ ZAKÚRIŤ?

Niekto prišiel v zimný čas do hostinca, volal tamojšieho služobníka a
kázal, aby zakúril do kachieľ.

Ten počul, že kelneri sa pri všetkých iných rozkazoch hostí pýtajú: „Pre
koľko osôb?“ pýtal sa teda i on:

„Pre koľko osôb tepla rozkážu pán?“

1. PÁN ZAKÁZAL ÍSŤ VON

Služobník nejakého pána v noci vykĺzol bár navštíviť svojich známych
bár do iného tovarišstva, keď si už pán ľahol a brána domu ešte nebola podľa
obyčaje zavretá na zámku. A navrátil sa, keď nielen pán, ale i všetka čeliadka
tuho spala a brána bola dobre opatrená. Klopal pravdaže aj na túto bránu, aj
na okno čeľadníka. Pretože to však musel činiť ticho, aby nezobudil spolu
pána, služobkyňa kedysi neskoro počula a k bráne pribehla.

Ale ani tá nemala prísť, keby bola vedela, že je to on, lebo sa na
neho hnevala. Keď teda vravel: „Otvor, Anička, otvor!“, odpovedala rovno:
„Neotvorím! Veď ty vieš, že pán zakázal ísť von po večerňajšom zvonení.“

„Í, veď aj pred tým bol ten pánov zákaz,“ vravel služobník, „a predsa si
mi otvárala. To ty včuľ jedine preto robíš, že som ťa onehdy trochu obrazil.
Ale mi odpusť a včuľ otvor, peknučká, dobručká Anka!“

„Neotvorím,“ odpovedala ona.
„Otvor, peknúčko ťa prosím,“ vravel on.
A keď holými prosbami nemal úspech, obrátil sa k sľubom:
„Kúpim ti,“ vraví, „peknú strakatú stužku.“
„Ej, kúpiš!“ odpovedala ona. „Neraz si mi to ty už sľúbil, a nikdy

nesplnil!“
„No, včuľ už splním,“ odpovedal on. „Alebo aby si nepochybovala, toť

máš, kúp si sama.“
Strčil jej cez rozkolinu21 brány jeden nový dvadsiatnik, ktorý sa na

jasnom mesiaci rozmilo blyšťal. A tu už bolo dobre. Otvorila.
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Služobník vošiel dovnútra a riekol:
„Och, tam vonku na kameni som zložil ručník! Musím poň naspäť.“
Anka z dvadsiatnika potešená vyskočila:
„Veď ti ho ja,“ vraví, „donesiem.“
Ale služobník, akože nijaký ručník tam nezabudol, tak ju hneď vyvrel,

ako v samej košeli bola a čas bol zimný.
Keď ona videla, že ju sklamal, najprv začala zúrivo, aby ju pustil. Ale

on odpovedal:
„Nie tak, Ančiško! S hnevom nič nevymôžeš!“
Do prosieb teda, a väčších než on!
Ale on stále odpovedal:
„Neotvorím! Veď ty vieš, že pán zakázal jedine aj vykročiť von z brány

po večerňajšom zvonení!“
Po dlhšom čase, keď Anča už od zimy zubami dobre štrkala, riekol:
„No, ak mi dáš dvadsiatnik na stužku, otvorím.“
Preto musela dať naspäť ten dvadsaťgrajciarnik tou istou škľabinou vo

dverách. A tu ju pustil.
Keď vošla, riekla:
„Po tomto budem múdrejšia.“
„Aj ja,“ odpovedal služobník.

1. ALEXANDER VEĽKÝ A DIOMEDES

Keď chytili onoho zbojníka chýrneho na mori, menom Diomedes,
priviedli ho pred Alexandra Veľkého.

Keď mu tento Alexander vyčitoval zbíjanie a potom ho mal utratiť,
Diomedes22 riekol:

„Súď, ale spravodlivo, ktorý z nás je väčší zlodej. Ja len s jednou loďou
a jedine po mori zbíjam; ty s mnohými loďami po moriach, s mnohými
tisícmi ľudí po suchu. Ja potajomne; ty verejne. Ja z potreby, aby som sa
živil; ty z nenasýtiteľného lakomstva a z pýchy, ktorá podobnú nemala. Ja
za moje skutky pokutu stále trpím, lebo som vždy v strachu a nazývajú
ma ohavným menom zbojníka; ty si bez strachu a nazývaš sa najslávnejším
kráľom.“

Alexander si to vypočul so zdesením a povedal:
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„Budúcne teda budeš zbíjať so mnou.“
I zapísal ho medzi svojich víťazov.

1. CHCE DRAŤ MANŽELKU

Istá manželka, ktorú zbil jej manžel, sa roztiahla po zemi a utajila,
akoby bola umrlá, aby nastrašila manžela. Takú lož on dobre badal, vzal nôž,
ostril ho na ocieľke a vravel síce sebe samému, ale i ona počula:

„Keď je tak,“ vraví, „oderiem ju a kožu dám vyrobiť.“
S tým pristúpil k jej nohe a škrabol ju trochu na palci. Ona nebrala vec

na žart a skočila rýchlo hore.

1. HÁDKA

Prečo utekajúci pozerá naspäť na bežiaceho za sebou? Pretože nemá oči
na chrbte.

Čí pes, kohút a služobník bývajú najlepšie hostení? Pes mäsiara, kohút
mlynára a služobník hostinského.

V ktorom kraji rastie viac šalátu než sena? V každom, lebo seno nikde
nerastie, lež zelina.

1. ČERVENÉ MORE VYMAĽOVANÉ

Od jedného zlého maliara žiadali, aby v jednej panskej svetlici
vymaľoval prechod izraelského ľudu cez Červené more.23 On zalíčil stenu
červenou farbou od vrchu až dospodku a všetko ostatné vynechal. A potom
povedal pánovi, že už je so svojou prácou hotový.

Pán prišiel, pozrel a pýtal sa:
„Kde je izraelský ľud?“
„Ten už prešiel cez more,“ odpovedal on.
„A kde je faraón s Egypťanmi?“
„Tí,“ povedal, „sú už potopení a ich telá ešte nevyšli na povrch.“
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1. PES JU NEDOSTANE

Na istej sedliackej svadbe jeden starý svat vzal hus na trančírovanie.24
Ale hneď na prvom stavci pochybil a padla mu i s tanierom pod stôl.

„No, pečienku nám pes zožerie!“ skríkli všetci.
Ale ten trančírmajster25 medzitým zlizoval z haleny masť a povedal:
„Ba veru ju pes nedostane, nebojte sa, lebo nohu mám na nej pevno!“

1. OTELÍ SA

Nejaký pán onezdravel, písal lekárovi a pýtal lieky na odvrátenie svojej
choroby. Lekár sľúbil všemožnú pomoc, ale žiadal, aby prv poslal svoj moč,
z ktorého by mohol poznať spôsob neduživosti. Pán poslal, ale po hlúpom
sluhovi, ktorý totiž hneď na dvore padol so sklenicou, roztĺkol ju a tú vodu
vylial. Vstal a poobzeral sa a keď ho nikto nevidel, vzal druhú fľašu. A keď
videl, že tamto bol moč, šiel do maštale a naplnil ju močom kravy, ktorá sa
mala skoro oteliť, aj doniesol potom šťastlivo k lekárovi.

Lekár dlho prezeral, natriasal, prelieval, aj koštoval a viackrát sa pýtal
sluhu, či to nie je od panej. A keď sluha stále vravel, že je od pána, písal
tomuto pánovi, že jeho nemoc je divná a záleží v tom, že skoro porodí, aby
si preto zaopatril múdru babu — ale aj on že príde a donesie so sebou lieky
poľahčujúce pôrod.

1. JAHODA

Záhradník nejakej veľkomožnej panej našiel v záhrade skorú a veľkú
jahodu. Chcel sa touto novinou vďačiť a bežal pre paniu. Jahodu zatiaľ
prikryl klobúkom, aby ju ľahko našiel.

Medzitým akýsi vyšvíhanec,26 ktorý hľadel cez plot na záhradníka,
chcel vedieť, čo je pod tým klobúkom. Preskočil, našiel jahodu a zhltol ju.
A chytro si ukľakol a vyšudil sa,27 aj zase prikryl, ako bola jahoda.
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Pani sa ponáhľala za záhradníkom, ale nesúdila, aká je to jahoda, hoci
mohla zďaleka po vôni — až keď záhradník strhol klobúk a ukázal.

1. PRI HĽADANÍ JEDNÝCH PERÁL SA STRATIA I DRUHÉ

Na nejakej komédii, na ktorej bola prítomná aj kráľovná, zazrel jeden
nespravedlník u jednej panny na rukách veľmi blýskavé a drahé kamene.
Pristúpil k nej a riekol, že kráľovná žiada vidieť zblízka tie zápästníky,28 aby
teda jeden poslala. Panna hneď odopla a dala mu. Ale on tak šiel s nimi ku
kráľovnej, že sa stratil v množstve ľudu a nikdy viac ho nebolo vidieť.

Keď takú krádež po niekoľkých dňoch oznámili kráľovnej, veľmi
dávali na zločinca pozor, či by ten statok niekde alebo nepredával alebo ináč
neukazoval.

Medzitým prišiel k panne niekto, čo doniesol radostnú novinu, že toho
zlostníka chytili aj s kameňmi; že sa však háji a zapiera, že sú to kamene tej
panny, aby teda dala druhé z druhej ruky právnym na porovnanie. Panna
dala aj druhé. Aj tie ten druhý zaniesol tak, že viac ich nebolo vidieť.

1. DVAJA ČINIA, ČO KÁŽU MANŽELKY, TRETÍ NIE

Traja ožranci išli neskoro z krčmy a dohovárali sa na ceste:
„Hej, čo nám budú,“ vraví, „manželky doma robiť?“
„Ja,“ odpovedal jeden, „učiním všetko, čokoľvek bude kázať. A tak,

úfam, budem od nej bezpečný.“
„Aj ja sa tak budem držať.“
„Aj ja.“
Odpovedal druhý a tretí.
„Ale ktorý z nás to nezachová, ako bude pokutovaný?“ pýtal sa jeden.
„Musí zložiť desať zlatých, za ktoré si budeme zajtra nalievať.“
Privolili na to všetci a s tým išli k manželke prvého.
Manžel začal na dvore spievať a so spevom sa potáčal do izby.
Na čo manželka:
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„Ej, čertovo korhelisko! Deti doma nemajú čo na zuby položiť, nahé sú,
psota v každom kúte piští, a ty si spievaš? Plač radšej, plač!“

A on začal hneď najprv fňukať, potom až vyť ako vlk, takže manželka
si myslela, že sa zbesnel, a zutekala s dietkami von.

Keď prišli k druhému, manželka nič nekázala. Preto manžel strhol z
police hrniec a treštil jej ho o chrbát.

Na čo ona:
„Len polám a potlč všetko v dome, ty sviňa oslopaná!“
Aj sa hneď stalo, lebo on uchytil ožeh29 a obracal na črepy hrnce, misy,

džbány, sklenice a čokoľvek bolo podobné. A tak vyhral i tento.
Ako išli k tretiemu, ten sa potkol na prahu do izby a padol.
Na čo manželka:
„Vylom krky, vylom!“
On pozrel tamtým do očú a skríkol:
„Hej, tak by som ja dopil!“
A žene:
„Mala si iné rozkázať. Včuľ musím predať poslednú kravu na desať

zlatých, ktoré zajtra prepijeme, lebo ja na tvoj rozkaz krky nevylomím!“

1. KDE JE VIAC SVÄTÝCH

Dohadoval sa raz kresťan so židom, či je viac svätých u židov alebo u
kresťanov. Židák hájil svoje, aj kresťan svoje. A konečne sa zjednali o tom,
aby pri spomenutí každého svätého jeden druhému vytrhol vlas z brady.

Tu riekol židák prvý:
„Abrahám!“30
A kresťanovi vytrhol vlas.
Riekol kresťan:
„Peter!“31
A učinil židovi podobne.
A tak ďalej.
Kresťan však nemohol dlho trpieť bolesť, vletel židovi do jeho dlhokej a

širokej metly oboma rukami a povedal:
„Svätá Uršula s jedenástimi tisícmi panien!“32
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1. AKOBY STE VY TO NEVEDELI!

Keď chcel Cigán odbaviť sviatosť pokánia a farár sa ho najprv pýtal, čo
tá sviatosť znamená, v čom záleží, odpovedal:

„Ej, akoby ste vy to nevedeli!“

1. AKO BY SA VOZIL A ŽIL, KEBY BOL KRÁĽOM

„Hej,“ vravel raz Bielohoran,33 „hej, kdybych já byu kvávem!34 Kúpiu
bych sobje šesť voú, jeden nový vúz s duhokými vebvinámi; do teho bych
naházau otavy vysoko, sednúu bych na ňu a dau bych sobja voziti.“

„A čo by si predsa jedával?“ pýtal sa ho niekto.
„Čo bych jedau? Namáčou bych do kau topjenky a muadými

húsatkami bych sobje zadjek vyť…“

1. ČI CHCE ZUCHTHAUS?

Istý kňaz, ktorý bol dlho regimentovým kaplánom a ktorého po
skončenej tureckej vojne35 učinili v našej vlasti takrečeným lokálnym, čiže
miestnym, osadným, žiadal obsiahnuť väčšiu milosť, šiel teda do Viedne k
cisárovi Jozefovi II. Ale ani nepredložil svoju prosbu, a cisár, keď ho zazrel
v kontraller-gangu36 a badal, po čo prišiel, hrubým hlasom na neho, no či
chce zuchthaus.37

Kaplán sa poklonil a povedal:
„Musím chcieť, ak Jasnosť cisárska rozkážu. Nech jedine dlho netrvá.“
„Čo to znamená: nech jedine dlho netrvá?“ pýtal sa cisár. „Veď,“ vraví,

„tam bude mať ročite osemsto zlatých za vykonávanie svojich kňazských
povinností.“

„Ak tak rozumela Jasnosť cisárska,“ odpovedal kaplán, „nech dlho trvá!
Ja som však myslel, že do toho domu mám ísť na to, na čo iní.“

1. NA KRÍŽ NIČ NEPOŽIČIA
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Ktorýsi lakomec nikdy ináč nepožičal nikomu ani najmenší počet
peňazí, jedine ak mu aj povyše záväzku interesu dali taký záloh, akým sa
mohlo vynahradiť požičanie. Onemocnel tento a priatelia poslali po kňaza,
aby bol pripravený na šťastnú smrť.

Ako kňaz vkročoval dovnútra a mal v ruke kríž, a on to videl, sadol
čerstvo hore, a mysliac, že kňaz prišiel kríž založiť, riekol:

„S tým darmo! Na to nič nepožičiam.“

1. NECHCE PEŠO NIESŤ LIST

V Csallóköze38 niekto z poriadku39 musel niesť do druhej osady
stoličný list.40 Pretože bolo blato, riekol:

„Bol by ja blázon pešo sa cápať! Veď mám čo zapriahnuť.“
Zapriahol preto svojich šesť volov, vzal dlhoký čapor,41 ale zo zeme

riadil a poháňal voly.

1. HÁDKA

Čo je vyššie nad kráľmi? Koruna.
Ktoré víno najradšej býva píjané? Cudzie a darmo dávané.
Akých rýb je najviac v mori? Mokrých.
Kto najviac je a pije na svete? Kto vždy málo je a pije.
Ktoré remeslo je najčistotnejšie? Hrnčiarov, lebo títo do každej inej

práce sa umývajú.

1. JEDNO JEDINE!

Zavolal advokát cezpoľného advokáta k sebe na olovrant a na koniec
toho rozkázal prichystať troje pečených kureniec a tri sklenice vína. Urobilo
sa tak.

Keď ale pán prichádzal neskoro z mesta domov, kuchárka zjedla jedno
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kura a vysušila jednu sklenicu. Po chvíli zjedla druhé kura a vyprázdnila
druhú sklenicu. Bol by sa pán len za malú chvíľu ešte niekde pobavil a mala
podobne aj s tretím kuraťom a treťou sklenicou učiniť. Ale on prišiel a jeho
prvá otázka bola, či je hotové, čo prikázal.

„Hotové,“ odpovedala ona. „Nech sa len ľúbi do svetlice, kým nedám
na tanier.“

Pán vošiel a ostril nôž a medzitým prišiel povolaný hosť. Keď sa pýtal,
či je doma pán, kuchárka mu odpovedala:

„Doma, ale že mu ich milosť uchytili akýsi osožný proces. Preto
nahnevaný povedal, že ich on nakŕmi, že im uši na stálu potupu odreže,
akonáhle prídu. Nech počujú! Nôž ostrí.“

Keď to hosť počul, bežal preč. A kuchárka vošla k pánovi a vravela:
„Akého obžerného človeka pozvali na tú koláciu?42 Ako vkročil do

kuchyne, uchytil i všetky kurence i sklenice a ide s tým preč, že má kdesi
pilnú prácu.“

Pán s nožom v ruke za ním až na ulicu, áno, aj po ulici volal:
„Jedno jedine! Jedno jedine!“
Rozumel kura.
Ale ten myslel, že pýta ucho a tým rýchlejšie utekal. A kuchárka potom

strovila ešte i tretie kura i sklenicu.

1. PREČO NEJEDIA ŽEMLE?

Nejakej grófke, ktorá snáď myslela, že žemle rastú v štrku okolo
potokov alebo ich ináč všade ľahko dostať, raz služobníci pri stole prednášali,
že poddaní sú vo veľkej núdzi, že nemajú chleba.

Tá vzdychla a povedala:
„Ach, nevoľní! Ale keď nemajú chleba, prečo nejedia žemle?“

1. DAL SI MI?

Keď na takrečenej inštalácii nejakého pána rozhadzovali medzi ľud
peniaze, bol prítomný aj Cigán, ako je prítomný všade, kde niečo darmo
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dávajú. I bol už uchytil jeden šesták. Pretože však nemal bezpečnejšie
miesto, kam by ho ukryl, votkol ho do úst. Zbadal to jeden šaranec,43 a
akonáhle sa k nemu mohol priblížiť, dal mu dobrú — nie po čapici, lež po
papuli, že hneď vypľul i šesták, i jeden zub, i hrsť krvi.

A čudné, že viac neriekol, než to jedno:
„Dal si mi!“

1. HĽADÁ SLUŽBU CEZ KACHLE

Zbojník chcel v noci ozbíjať istého kanonika. Keď nemohol do svetlice
cez dvere, mienil cez kachle. Držal za to, že razom zvalí tie kachle; a prv než
sa kanonik len aj prebudí, on bude pri jeho posteli.

Ale kanonik spokojne bedlil ešte pri knihe. Ako teda zbojník kachle
síce razom zrútil, tak on vstal na nohy, strhol z klinca pištoľ a skríkol:

„Čo chceš?“
Zločinec sa, pravdaže, väčšmi uľakol než kanonik a odpovedal:
„Veľkomožný pane! Hľadám službu!“

1. SEDLIACI RADOM KÁZALI

Zomrel niekde farár a farníci sa dohovorili, že si budú radom sami
kázať, lebo kňaz mnoho stojí. Činili to.

Keď taký poriadok prišiel na kováča, ten vyšiel na kazateľnicu a zavolal:
„Ste!“
A s tým sa utiahol do kazateľnice.
Po chvíli vystrčil hlavu a zas zakríkol:
„Ste!“
A zase sa schoval.
Keď to učinil aj po tretí raz, richtár vstal v stolici a pýtal sa ho:
„No, čože sme?“
„Huncúti!“ odpovedal kováč, „že si na toto nechcete držať

ustanoveného kňaza!“
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1. ODSÚDENIE O PREKLATEJ KRAVE

Prišiel nejaký sedliak k mestskému richtárovi so žalobou:
„Pane,“ vraví, „moja krava vašu preklala.“
Richtár nahnevaný riekol:
„Preto mi ju zaplatíš, a mastno!“
„Nie, nie,“ vravel sedliak, „nerozumeli ste ma dobre, pán richtár! Vaša

krava moju preklala, aj hneď zdochla.“
„To je iné,“ odpovedal richtár, „ale čože ja môžem proti tomu? Ja som

mojej krave nerozkázal, aby tvoju prebodla, preklala.“

1. UŽ NECH MI JE LEN TAK, AKO MOJEJ ŽENE!

Istý farár ani ohlasovať nechcel prv k stavu manželskému, kým sa pred
neho neustanovili obe stránky a neskúsil, že vedia, čo musia vedieť. V
takomto poriadku prišiel raz z druhej dediny (z filiálu) jeden šuhaj a jedna
dievka. Farár sa najprv pýtal, a to dievky:

„Ako tebe meno?“
Tá odpovedala:
„Kacerina.“
„A tebe ako?“ pýtal sa šuhaja.
Tento myslel, myslel, na čelo kládol päsť, a keď dlhšie nič nepovedal,

farár vravel:
„Čo? Snáď iste ani meno nevieš!“
„Hneď! Hneď!“ riekol on.
A po chvíli:
„Veru som ja zabudol, vaša milosť!“
„No, hybaj teda domov sa opýtať!“ povedal farár.
Bežal on. Ale vrátil sa z poly a vravel:
„Vaša milosť! To je ďaleko. A kým by som ja sem prišiel, to by mi

zas z mojej kotrby vyvialo. Ale nech je už len tak, ako tejto mojej žene:
Kacerina!“
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1. NIET DOMA ONDREJA

Predával olejník44 olej v istom meste a kričal po uliciach:
„Kúpte oleja!“
Keď sa priblížil pod jeden vysoký dom a zavolal to svoje, odpovedal

mu nejaký panáčik od zeme hore z tretieho okna čiže z tretieho ťahu toho
domu:

„Niet doma Ondreja!“
Olejník to počul, nič však nedbal a po niekoľkých krokoch zase volal:
„Kúpte oleja!“
A panáčik zas:
„Niet doma Ondreja!“
Zavolal po tretí raz.
A panáčik po tretí raz odpovedal, že niet doma Ondreja, lebo mal v

tom rovnozvuku45 obľúbenie.
Tu sa olejník obrátil k nemu hore:
„Mladý pán,“ vraví, „keď ten Ondrej domov príde, bozajte ho v r…“

1. ANI SA NEPÝTAJCE, JEDINE BIJCE!

V onej kuruckej vojne už kuruci, už labanci chvíľami prichádzali a
honili a vyháňali sa z osád.

Keď prišli do jednej dediny kuruci a pýtali sa richtára, čo je, či kuruc
alebo labanec, a on neznal, akí sa ho pýtajú, odpovedal, že labanec. I bili ho
preto kuruci.

Keď sa po druhý raz pýtali labanci, kto je, a on sa obával, aby nebol
zase bitý, ak riekne, že labanec, povedal, že je kuruc. No aj pre toto ho bili
labanci.

Keď budúcne ktokoľvek prišiel a spytoval sa ho, čo je, mysliac si, že ho
budú biť, bár čo riekne, povedal:

„Ani sa nepýtajce, jedine bijce!“46

1. ČO SI MU UROBIL?
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Stretli sa dvaja na tesnej ceste a jeden už zďaleka plieskal bičom aj
kričal:

„Vystúp, lebo ja veziem cisárske veci!“
Druhý na to nič nedbal, lež šiel jedine, až sa im kone čelami tkli.
Tu tamten rozkazoval vyhnúť ešte ostrejšie než prv a miešal rozličné

hrozby.
Tento však dlho ani slovíčko, ale konečne strašlivo zahrešiac, riekol:
„Ty vystúp, bár čo vezieš! Ináč ti hneď urobím to, čo som hen jednému

urobil!“
Tento na toto utíchol a vyvážil svoj voz (hoci s veľmi veľkou núdzou,

lebo mu nechcel ani pomôcť), aby ten mohol prejsť koľajami. Ale po chvíli
sa obrátil a nasledoval ho. A keď prišiel do osady, volal, aby ho chytili, že
zabil človeka. Chytili ho, aj zviazali.

Keď mu však ten do očí šplihal:47 „Čo to,“ vraví, „znamená: ,Hneď ti
to urobím, čo som hen jednému urobil?‘ Čo si mu urobil?“, odpovedal: „Ja
som mu vystúpil, keď on nechcel; aj tebe by som to bol preto učinil, keby si
ty bol neučinil.“

1. MLADÉ ČIŽMY

Na mnohé volanie verbovníkov: „Poď na vojnu! Obanuješ!“ pristal
medzi inými jeden služobný paholok. Ale dosť skoro vpravde obanoval
a obzvlášť vtedy, keď mu namiesto ostrožných čižiem strčili takrečené
baganče pešiakov, aby ich obul. Škriabal sa, kde ho ani nekúsalo, plakal,
jajmaminkal, prosil, aby ho preč pustili.

„No,“ riekol jeden z verbovníkov, „no, ak povieš spravodlivé poctivé
meno tejto obuvi, pustíme ťa.“

Šuhaj trochu potešený začal myslieť, čo má povedať.
,Čižmy nie sú‘, vravel si, ,ani boty, ani krpce, ani spravodlivé topánky,

ani jančiarky,48 ani črievice, ani pantofle; a baganče riecť nesmiem, lebo to
meno netrpia, i nabijú sa ma ešte, ak to poviem.‘

Porozmýšľal trochu ďalej a potom riekol:
„Páni vojaci. To sú mladé čižmy.“
„Uhádol si,“ odpovedali vojaci. „Hybaj!“
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1. HAVRAN UCHYTIL MEŠEC S PENIAZMI

Istý si chcel akýmkoľvek prostriedkom pomôcť zo psoty. Za päť
dukátov, ktoré predstavovali všetku jeho majetnosť, kúpil víno, a to si
husacím nápojom49 sám tak požehnal a rozmnožil, že z vypredaného získal
iných päť dukátov. Mal preto už desať. Za týchto desať zase kúpil víno a
podobne hospodáriac, vyhral druhých desať. I mal tak už dvadsať. Aj za tieto
zas nakúpil víno a kupčil i ďalej tak, že po nejakom čase nachádzal len zisk
sto dukátov.

Raz išiel kamsi, sadol si na jednom vŕšku a vytiahol miešok, v ktorom
všetky tie peniaze pri sebe vždy nosieval. Vyňal z mieška päť svojich
spravodlivých dukátov a tamtých sto s mieškom zložil pri sebe na pažiť,
prevracal ich, tešil a usmieval sa, bozkával ich, že mu k toľkému šťastiu
dopomohli.

Medzitým nadletel akýsi veľmi lačný havran a keď zazrel červený
miešok (bol červený), držal, že je to mäso, spustil sa preto tuho a uchytil
ho prv, než ten pekný krčmár mohol zbadať. Skríkol on už potom, aj kričať
neprestával, čo hrdlo stačilo, ale havran sa nebál. Keď ale skúsil, že je to
jedine farba mäsa, spustil miešok so sto dukátmi do jedného širokého a
hlbokého potoka, nad ktorým letel.

Tak z vody získané peniaze vo vode zahynuli a nalievačovi
nespravodlivého nápoja ostalo len päť spravodlivých dukátov!

1. MÁŠ ROZUM AKO NIČ!

Na Štedrý večer chodil Cigán vinšovať pod okná s onou svojou
piesňou: „Doma si, doma?“ Keď prišiel pod okno jedného chytrej mysle, ten
strelil z okna k jeho nohám.

Na čo on skríkol:
„Jaj, dade!50 Zabil si ma!“
Hodil sa na zem.
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Ale po chvíli cítil, že žije a nič mu nie je. Preto sa scabral51 zo zeme a
riekol:

„Máš rozum ako nič!“
A s tým hneď u susedov zas spieval to svoje:
„Doma si, doma, moj milý koma?“52

1. MURÍN

Vyslal istého murína jeho pán v nejakej príčine k druhému pánovi.
Prišiel do lesa a stratil cestu tak, že nevedel kam, keď z lesa vyšiel. Zazrel
však sedliaka, ako orie na poli, bral sa teda k nemu, aby ho napravil. Sedliak
nikdy nevidel murína a nemyslel iné, ibaže toto je vtelený čert. Ako sa k
nemu približoval, naplnený strachom sa dal na útek, zvlášť že mu i kone
fŕkali. Ale murín ho na svojom koni skoro dohonil a pýtal sa, ktorá je pravá
cesta do toho zámku.

Sedliaka lenže neporazilo od veľkého ľaknutia. Preto padol na kolená a
zopol ruky a povedal trasúcim hlasom:

„Ach, vaša milosť, pán čert! Ak sa nebojíte tamtoho kríža, tak pri ňom
je cesta vedúca do toho zámku.“

Murín sa zasmial a sedliak bol rád, že sa domnelého čerta z krku zbavil.

1. AJ JA TEBE TOĽKO ODPOVIEM

Nejaký sprostáčik navštívil svojho nemocného priateľa a pýtal sa ho,
ako mu je. Nemocný nič neodpovedal, lebo nemohol, keďže už onemel. Ale
on myslel, že nechce. Vstal z miesta, kam si bol sadol, a riekol s hnevom:

„Dobre! Úfam, že i ja onemocniem, a keď vtedy ku mne podobne
prídeš, aj ja tebe toľko odpoviem.“

1. V PEKLE HORÍ

V istom meste našej vlasti je hostinec, ktorý nemá meno jedine Peklo,
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ale až Veľké peklo — U veľkého pekla. V tomto sa chytil a strhol oheň. A
nejaký podnapitý sedliak šiel práve vtedy domov, keď ľudia kričali:

„Horí! Horí!“
Aj on zastrašený sa pýtal:
„Kde?“
Ale keď mu niekto povedal, že v Pekle, riekol:
„Í, čert vídal alebo slýchal peklo bez ohňa!“
A s tým šiel svojou cestou.

1. MÁ PEKNÝ PENIAZ

Nejaká ženská osoba nemohla nájsť manžela, lebo nemala ani peknosť
ani iné cnosti, no predsa si manžela horlivo žiadala. Vravela medzi
babičkami, ktoré najskôr všetko vyhlásia, že ona má pekný peniaz. A hneď
nato prichádzali pytači aj z cudzích osád.

Keď si jedného po vôli vybrala a s ním sa zosobášila, ten hneď na
druhý deň vypočítal, čo je potrebné nakúpiť do hospodárstva, a preto pýtal
peniaze. Ona zašla do komory a doniesla jeden nový grajciar zavinutý v
papieriku.

Keď ho videl a skríkol: „A čo je to?“, odpovedala: „Pekný peniaz.“
Ale bila potom na čin.1

1. HÁDKA

Čia poklona je nebezpečná? Koňa, idúceho cez potok a utápajúceho
svojho jazdca.

Čo je stredné medzi žiť a nežiť? Spať.
Ktoré stvorenie je najľstivejšie? Ktoré dosiaľ nikto neoklamal.
Aké zdravie najskôr onezdravuje? Pité, čiže ktoré pripíjajú, na ktoré

pijú.

1. OTEC DOBREJ MYSLE OKLAMANÝ
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Nejaký bohatý starý, ale dobre mysliaci otec, obyvateľ istého mesta,
znal, že sa jeho jedna jedinká dcéra, ktorá mohla úfať poctivého ženícha i
pre poklady tohto otca i pre švárnosť tela, nesmierne zaľúbila do lecijakého
mládenca natoľko, že v noci utekávala z domu, aby sa s ním tu-tam tancami
obveseľovala. Keď ju nemohol od toho odtrhnúť ani mäkším ani tvrdším
domácim napomínaním, kázal a sľúbil za to dobrú mzdu polícii, aby ju
chytili a zaviedli rovno do kláštora mníšok, keď po prvý raz v noci vykročí z
domu. Tu už požiadal a naučil abatišu, ako a ako dlho s ňou má zaobchádzať.
Polícia to vzala rada na seba, pozorovala dvere toho domu a po nedlhom
čase aj ulapila (ale koho?) a medzi plačom aj zaviedla do rečeného kláštora.

Abatiša zišla a z roty2 pojala za ruku väzňa, doprevadila ho do
prichystanej izbičky a vravela:

„Zostávaj tu, dievka rozpusteného života! Zdravšia budeš tu, než v
tanečných sieňach, kde sa veľmi prášieva!“

S tým odišla.
Ráno však rýchlo otvorila dvere kláštora a s pomocou všetkých mníšok

ho silila, aby čím skôr vyskočil von, lebo sa cez noc premenil na chlapskú
osobu.

Tá milovnica sa bola totiž prezvedela o zaumienení svojho otca; a keď
ho oznámila frajerovi, ten akosi tajomne vkĺzol do domu, obliekol jej rúcho
na svoje a vyšiel v noci, lebo chcel dobrovoľne, aby ho chytili a zaviedli do
kláštora mníšok, kde sa ráno ukázal vo svojich šatách.

1. POCHVALA DANÁ ZÁVISTNÍKOVI

V ktorejsi osade uhynulo v čas veľkej povodne jednému závistníkovi
tridsať kusov len rožného dobytka, a to pred všetkými ostatnými
obyvateľmi. Preto ani nechcel zo žiaľu, a väčšmi zo svojej obyčajnej závisti,
požičať susedovi, ktorého začala po ňom vylievať voda, svoj čln, hoci ho už
nepotreboval.

Po nejakom čase sa žaloval akémusi známemu, koľkú škodu utrpel a
dokladal, že sa mu i osol utopil.

Tomuto bol známy aj ten jeho neľudský skutok učinený so susedom,
odpovedal teda na to:
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„Ešte dobre, že si sa ty nezalial, lebo aspoň v tebe ešte bude mať osada
jedného osla!“

1. POBOZKAJTE MA…

Ktorýsi mladý pán uzrel na ulici pred sebou ísť akúsi ženskú, ktorej
rúcho vzadu pekne stálo. Ponáhľal sa ju predísť, aby videl, aká je v tvári. Keď
ju ale predišiel, videl, že je škaredá. Riekol teda:

„Pani,“ vraví, „ja som tak hustil moje kroky a náhlil, aby som vás
pobozkal na tvári! Myslel som, že tú máte takú švárnu ako zadok. Medzitým
som sklamaný, lebo tá vaša tvár je čemer.“

Na čo ona krátko:
„Pobozkajte ma preto tam, kde som pekná, švárna!“
Čistým čisté.3

1. NAVRÁŤTE CISÁROVI, ČO JE CISÁROVO

Prišla raz k nebohému cisárovi Jozefovi II. na sviatok sv. Jozefa jedna
z jeho kniežacích sestier, aby mu vinšovala. Po dokonaní svojho vinšovania
natrčila žartovne dlaň, aby jej niečo daroval.

A on jej na ňu žartovne napľul.
Tu ona obtierala ruku o jeho kabát a vravela:
„Navráťte cisárovi, čo je cisárovo.“4

1. RADA DLŽNÍKA, KTORÚ DAL VERITEĽOM

Keď istý dlžník Angličan nemohol veriteľom poplatiť dlhy, dali ho skrz
právo vsadiť na celý život do žalára. Pretože však bol zo stavu, museli mu na
chovanie skladať ročite sto zlatých.

Po nejakých dvoch rokoch ich dal k sebe zavolať a vravel:
„Páni, vy nemáte žiadny osoh z tohto môjho väzenia. Budete ale mať

z môjho vypustenia von; lebo ak dovolíte, aby som odtiaľto vyšiel, ja vám
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z tých sto zlatých, ktoré mi tu musíte dávať, odpustím každoročne tridsať a
budem pri mojej slobode spokojný so sedemdesiatimi.“

Veritelia zvolili.

1. AHA! PEKNÝ KŇAZ!

Istý farár vyslal v sviatočný deň, kým kázal kaplán, čeliadku, aby
počúvala, a sám ostal doma.

Počul, že mu vrzgli komorné dvere. Išiel pozrieť, čo to je, a našiel
Cigánku, ktorá mnoho nevyberala, ale všetko najbližšie metala do svojich
handár.

Keď na ňu skríkol: „Čože tu robíš, nešľachetnica!“, ona: „Aha! Pekný
kňaz! Ba ty čo tu robíš? Ľud je v kostole, ty pekný kňaz, dobrý kňaz doma
komory opatruješ! Aha!“

Neprestávala toto a podobné svoje reptať, bár farár chvíľami začal svoje,
takže jej konečne musel to, čo už bola nachvátala, nechať, aby vyšla.

1. TAK VÁM…

Prišiel jeden sedliak k lekárovi s ponosovaním, že jeho žena vyše päť
štvrtí roka ťažký život nosí a nerodí. Lekár sa pilne vypýtal na ženino
položenie, a keď poznal, aká je to ťažoba, predpísal jej liek čistiaci žalúdok,
aby ho vypila, a on potom došiel povedať, ako bude.

Keď to učinil a lekár sa ho pýtal: „No,“ vraví, „či už porodila?“,
odpovedal: „Och, nie, vaša milosť, ale ako to do seba vliala, tak vám sr…! tak
vám sr…!“

„No, no! Dobre,“ riekol lekár, „ale to ona nie mne.“
Čistým čisté.

1. EŠTE JEDEN POHÁR!

Zbil ktosi vo svojej izbe kohosi tak, ako chcel v hneve, lebo bol silnejší
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nad neho. Keď ten potom odchádzal, vyprevádzal ho ticho až na ulicu a zo
dverí za ním volal:

„Ich milosť! Nech sa ľúbi ešte jeden pohár! I nech sa vrátia ešte na jeden!
Alebo im sem vynesiem!“

A s tým bežal dovnútra, aj skutočne doniesol jednu sklenicu vína.
Ale ubitý ponáhľal preč. Pretože však bol zeman, šiel rovno k sudcovi

so žalobou o telesnom násilí.
Tamtoho zavolali; zapieral krivdu a žiadal, aby potvrdil svedkami, čo

vraví.
„To nemôžem,“ povedal stlčený, „lebo v tej izbe sme boli sami dvaja.

Toť sú však rany a modriny, ktoré si mi nakládol.“
Ukazoval ich.
„Tieto nežalujú na mňa, mlčia,“ vravel tamten. „Ktovie, či ti ich

nenakládla manželka alebo ktokoľvek iný, a na mňa chytáš,5 úfajúc z môjho
mieška peniaze. Ja naproti ustanovím viac svedkov, že som ťa poctivo
vyprevadil, a ešte i fľašu vína za tebou vyniesol.“

Takých svedkov chcel mať sudca. Keď ich ustanovil (lebo hore-dolu
idúci vtedy počuli a videli to ponúkanie), zbitý nič nevyhral.

1. TURKOV SÚD O FAŠIANGOVNÍKOCH

Keď jeden turecký posol prišiel domov z našich vlastí a pýtali sa ho na
kresťanské obyčaje, všeličo vyprával a konečne doložil:

„Ale to,“ vraví, „je najčudnejšie, že v isté tri zimné dni,6 ktoré oni
nazývajú poslednými fašiangovými, väčšia ich časť rozum tratí. Preto i v
domoch i po uliciach vystrájajú rozličné bláznovstvá. Na štvrtý7 idú do
kostola. Keď im tam kňaz akýmsi práškom posype čelá, hneď sa im rozum
navracia.“

1. STARÍK, KOĽKO BOHOV

Pýtal sa farár nejakého šedivca z hôr, o ktorom dobre pochyboval (lebo
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ho bolo zriedka vidieť v chráme Pána), či vie len i najpotrebnejšie články
viery.8

Pýtal sa ho:
„Starík,“ vraví, „koľko bohov?“
Na čo on:
„Slýchal som od malička, že sedem.“
Keď sa tomu farár zasmial a riekol: „To si musel slýchať o sviatostiach“,9

odpovedal: „Neviem síce úplne, či o bohoch alebo o niečom inom, ale som
slýchal, že sedem.“

1. HÁDKA

Za čo tiahne najprv kôň? Za cecok.
Čo neľúbime bez sĺz? Chren a cesnak.
Kedy obedujú a večerajú lakomí? Keď odišli hostia.
Čo sa častokrát navracia z hrobu tými dvermi, ktorými vošlo? Pokrm a

nápoj užívaný vyše miery.
Kto používa zle jazyk? Blázon, keď vraví, a múdry, keď mlčí.

1. NEOBYČAJNÁ BEZPEČNOSŤ

Nejaký prezpoľný pán prišiel do Viedne a zjednal si v hostinci hospodu
v svetlici pod číslom deväť. V noci sa strhol prudký oheň.

Keď naň služobník pribehol a kričal: „Pane! Vstaňte! Horí!“, on sa ho
pýtal: „Kde?“

A keď služobník odpovedal, že v čísle dvadsať, riekol:
„Ešte dosť času. Až potom ma zobuď, keď bude už alebo nižšie v

ôsmom alebo vyššie v desiatom čísle horieť.“

1. MANŽEL A MANŽELKA SA SPOLOČNE MSTILI
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Pili niekde v cudzej osade manžel a manželka tak jednako, že by si
nebol znal rozsúdiť, ktorý z nich viac môže a chce.

Keď išiel opitý domov cez pole, povadil sa tak ostro, že zo slov prišla
vec do tuhej bitky. A hoci sa manželka aj tu chcela vyrovnať alebo i prevýšiť,
manžel ju však premohol a tak stĺkol, že ležala bez všetkého hnutia ako
mŕtva. Manžel potom ani iné nemyslel, ibaže ju pravdivo zabil. Preto sa z
ľútosti a viac zo strachu obesil na strom, ktorý tam blízko stál.

Medzitým sa žena akosi prebrala. Keď pozdvihla oči a uzrela ho, ako
ešte metá nohami, ponáhľala sa k nemu štvornožky. A keď sa privliekla, za
nohy ho dolu poťahovala a takéto slová viackrát opakovala:

„Tak, tak, môj milý! Nech sa ti stane, čo si zmyslel! Pomôžem ti!“
Ale keď trochu tuhšie potiahla, povrážtek sa utrhol a manžel spadol. Aj

po nejakej chvíli k sebe prišiel, ako ona. Potom mu vyprávala, aký skutok
lásky s ním činila, keď ho čím skôr, tým skôr chcela vidieť zaškrteného.

Na čo sa on znovu nahneval a na ten istý motúz, z ktorého on visel, ju
hore vytiahol tak múdro, že by to ani desať katov neurobilo lepšie. Ani by
nebola viac ožila, bár by ju niekto bol tiež ťahal za nohy a odtrhol.

1. ČO JE PEKNÁ ŽENA?

Keď Sokratov učedlník Aristippos uzrel malú ženu, ktorá bola švárna,
riekol:

„Malé pekné síce, ale veľké zlé.“

1. CHCELI KŇAZA KVEŠTÁRA

Po onom ustanovení Jozefa II., aby bolo viac duchovných pastierov,
chceli mať jedného aj istí dedinčania. A keď im predkladali, že im jeho dom
a iné slušné počestné pohodlie príde na veľký náklad a oni sú chudobní,
odpovedali:

„Veď my nežiadame takého kňaza, akí sú inde, lež jedine nejakého
kveštára,10 ktorý si predsa niečo aj u nás vypýta, aj na iné dediny môže
vybehnúť. A hospodu bár radom mu budeme dávať.“
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1. VEREJNÁ OSOBA

Keď radca ktoréhosi kniežaťa vravel na obhajobu svojej cti to, že on je
verejná osoba, druhý odpovedal:

„Tak, lebo ani tvoja manželka nie je inakšia.“

1. HLÚPOSŤ NEMOCNEJ ŽENY

Nejakú nezdravú ženu boleli boky.
Keď prišiel lekár a chytal jej na ruke žilu, chcejúc skúsiť, ako bije krv,

obrátila sa k svojim domácim a povedala:
„Tento človek sa iste blázni. Keď sa ja na boky žalujem, ten matá

rameno.“

1. ODPUSTENIE VÍN

Kázal kazateľ o odpúšťaní vín. A keď utvrdil vec mnohými dôvodmi,
zatváral otázkou:

„Ktože teda,“ vraví, „sa potom nájde takého kamenného srdca, ktorý by
toto ochotne nečinil?“

Na to povstala ktorási žena, čo oddávna žiadala s hnevom svojmu
manželovi nebeské kráľovstvo, a kričala:

„Duchovný otče! Ja odpúšťam z celého srdca, z celej duše a mysle
všetkým, aj ktorí môjho manžela zabijú!“

1. POSMEŠNÍKOM POSMEŠNE

So žiakmi, ktorí sa prechádzali, sa stretol sedliak, čo viedol osla, a ten
začal ručať, až uši štípalo.
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Jeden z nich riekol sedliakovi:
„Prečo mu nezapcháš papuľu?“
„On tým hlasom,“ odpovedal sedliak, „zjavuje radosť, že sa zišiel so

svojimi kamarátmi.“

1. O POCHOVANIE NESTAROSTLIVÝ

Keď sa pýtali Diogena, či si drží služobníka, riekol: „Nie.“
„Kto ťa teda vynesie umrlého do hrobu z domu?“ pýtali sa ďalej.
„Kto bude môj dom potrebovať,“ odpovedal.

1. VEĽMI DRAHÝ OBRAZ

Nejaký žid predával za päťsto dukátov kráľovi Alfonzovi strieborný
obraz sv. Jána apoštola.11

Kráľ mu:
„Veď si ďaleko zašiel od mravov tvojich predkov! Oni predali Pána a

učiteľa12 za tridsať strieborných peňazí. A ty jeho učedlníka ceníš za päťsto
dukátov?“

1. KARHANIE OPITÉHO

Niekto videl opitého potáčať sa po ulici. Pristúpil k nemu, chcejúc ho
pokarhať, a riekol:

„Kam si ty rozum podel, že si sa tak oslopal?“
„Ba ty,“ odpovedal on, „ba ty, kde si rozum nechal, že mňa oslopaného

karháš?“

1. VOŠLO DO MOJEJ HLAVY
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Ktorýsi manžel dával raz a pokojne naučenie svojej manželke, nie tak
hlúpej ako zúrivej a neposlušnej.

Ona však na všetko nepovedala iné — ako:
„Vrav ty, koľko chceš, to do mojej hlavy nevojde, ale mimo preletí.“
Keď to musel manžel viackrát počuť, uchytil blízo stojaci hrniec a tak

jej ho o čelo pleštil, že jej v ňom ostal stáť jeden črep.
Tu ona:
„Jaj, beda mi! Vošlo mi do hlavy!“

1. CHLAPEC PÝTA SOLI

Matka zabudla dať svojmu synáčkovi pri stole mäso. Keď ho chlapec
predsa ešte vždy čakal, ale videl, že sa ono míňa, pýtal si soli. Matka sa ho
pýtala, načo mu bude.

„Aby som si,“ vraví, „osolil to mäso, ktoré mi dáte, kým nebude všetko
strovené.“

1. KRČMÁRSKE VÍNO

Keď kňaz pri obete sv. omše nalial do kalicha víno a pýtal od chlapca
miništranta — bol to synáčik krčmára, od ktorého to víno doniesli —
ampulku s vodou, aby podľa cirkevnej obyčaje vpustil do vína niekoľko
kvapiek, chlapec dosť hlasne povedal:

„Netreba tam viac vody, vaša milosť, lebo ju tatko každý deň lejú, a
niekedy aj mamka po druhý raz do tej istej krhly!“

1. HÁDKA

Kto boli prví speváci? Vtáci stvorení pred ľuďmi.13
Čo je to, čo sedliak každý deň, kráľ zriedka, boh nikdy nevidí? Sebe

rovného.
Ktorý deň nie je položený nikdy v kalendári? V ktorý zomierame.
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Čo je tvoje vlastné, čo však iní viac a častejšie zaujímajú než ty? Tvoje
meno, lebo teba druhí viacej menujú než ty sám.

1. OHEŇ ZIMOMRAVÉMU

Jeden šibal išiel v tuhej zime po ulici a kričal, ako najviac mohol:
„Oheň! Oheň!“
Keď na to vybehávali naľakaní ľudia a pýtali sa ho, kde horí, povedal:
„Aj ja by som to rád vedel, lebo, ako vidíte, je mi zima.“

1. NÁMESAČNÁ NEMOC

Ktorýsi človek, čo chcel ľahko žiť, sa podkopal a vošiel do bohatého
kramárskeho sklepu; a bol už nahabal toľko, koľko mu malo trvať na dlhoký
čas, keď pán sklepu znenazdajky otvoril dvere a skríkol naňho:

„Čože tu tak lacno kupuješ?“
Na čo on ľadovým potom obliaty vraví:
„Ach, pane! Neviem, čo sa mi prihodilo. Nikdy som neprišiel do

takéhoto nešťastia. Dosť som v svojich snoch pochodil po domových
krovoch; dosť som sa driapal aj po vežiach, lebo som námesačník, ale táto
moja nemoc ma ešte nikdy nebola zaviedla na takéto miesto — jedine po
prvý raz v túto noc.“

„Nevoľný!“ vravel sklepný pán. „Ty si teda námesačník? Ale ja sa nad
tebou zmilujem. Dám ťa hneď do takej apatieky zaviesť, kde budeš od tej
choroby oslobodený!“

1. POMOHOL K NEBESKÉMU KRÁĽOVSTVU

Nejaký gróf sa raz pýtal svojho kaplána, ktorí ľudia sú
najblahoslavenejší.

Kaplán odpovedal:
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„Iným, v rovnosti ostávajúcim, chudobní,14 lebo viackrát leží písané,
že ich je kráľovstvo nebeské.“

„Ó, ja som teda,“ vravel na to gróf, „už mnohým pomohol k nebeskému
kráľovstvu, lebo som mnohých chudobných učinil!“

„Tak,“ riekol kaplán, „ale sebe k peklu.“

1. MNOHÍ PSI — ZAJACOVA SMRŤ

Keď jeden syn videl, že lekár nemôže vyliečiť jeho nemocného otca,
riekol tomuto otcovi:

„Tatíčko, odpravte tohto človeka a zavolajme iných.“
Otec odpovedal:
„To nie, syn môj, lebo si mohol slýchať, že mnohí psi sú zajacova smrť.“
Na čo syn:
„No, veď to tuším aj tento sólo15 vykoná!“

1. POMSTA KAPUCÍNOV

Šli kamsi dvaja kapucíni peši a dohonil ich v poli akýsi frčkársky16
mládenec, tiež peší. Šli potom spolu a ten mládenec robil z kapucínov
všelijaké bodľavé žarty. Ale oni, čo mohli poctivo navrátiť, navrátili, čo nie,
trpeli.

S tým tak prišli k jednému potoku, cez ktorý museli bŕsť,17 lebo môstik
bol pokazený. Kapucíni sa nestarali, lebo všetka ťažkosť záležala v tej malej
práci, aby strhli z nôh sandále, vhodili do čukle18 a vyhrnuli habit,19 hoci
mohli ísť aj v sandálach. Ale vylízaný posmešník sa obzeral.

Na čo jeden z kapucínov:
„Ak sa,“ vraví, „mladý pán nehanbí, ja ich na chrbte prenesiem.“
„A čože by som sa hanbil, veď nás tu nikto nevidí,“ odpovedal

mládenec.
A s tým sa zavesil na krky po kapucínovom chrbte.
Ako s ním kapucín vkročil do potoka, vravel mu:
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„Panáčku, dobre zdvíhajte nohy hore, aby sa čižmičky nezamočili, lebo
potom s nimi bude pletka pri vyzúvaní, keď uschnú!“

Keď bol v polovici potoka, pýtal sa:
„A panáčku, či máte peniaze, aby ste mi predsa niečo darovali na tabak

alebo na ručník? Lebo ste oveľa ťažší, ako som sa domnieval a chcel učiniť
tento skutok zo samej lásky.“

„Mám, mám,“ odpovedal mládenec, „aj dám!“
„Jaj, ale,“ vyvolal kapucín, „včuľ som sa rozpomenul, že moja regula mi

nedopúšťa nosiť peniaze pri sebe ani na sebe! Dolu teda, panáčku, dolu!“
S tým nechcejúcemu rozklenil20 ruky pod svojou bradou a zhodil ho

v nových žltých čižmičkách a červených vyšujtašovaných21 nohavičkách
práve naprostred potoka.

1. VYHODIL Z LODE, ČO NAJŤAŽŠIE

Strhol sa raz veľký príval a veľké vlnobitie na mori, keď na ňom ďaleko
od brehu plávala istá loď. V takom nebezpečenstve správca lode rozkázal,
aby každý, čo má ťažké, uvrhol do mora na poľahčenie lode.

Jeden nad všetkých ostatných ochotný uchytil svoju manželku a vliekol
ju čo najrýchlejšie. A keď naňho skríkali, čože to robí, povedal:

„Toto je moja najväčšia ťarcha, ako aj sami vidíte, lebo sotva si s ňou
môžem poradiť, tak sa bráni!“

A s tým len vyvalil ju do mora.

1. UKRADOL LISTY, ABY MOHOL POSLAŤ MATERI

Poslal nejaký pán po svojom voliarovi list na poštu a spolu osem
grajciarov, aby ten list išiel franko.22 Keď tam voliar prišiel, začal sa jednať
s poštárom a najprv dával päť grajciarov, potom šesť, naposledy už aj prosil
poštára jedine o jeden grajciar, aby mu ho nechal na pálené. Keď ale aj tento
musel zložiť a poštár sa kamsi odvrátil, uchytil mu dva listy, votkol do haleny
a šiel preč.

Keď prišiel domov, pán sa ho pýtal, či odovzdal.
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„Áno,“ odpovedal. „Ale je to za tvrdého človeka,“ vraví, „ani grajciar mi
nechcel spustiť. Dal som mu však za to!“

„A čo si mu urobil?“ pýtal sa pán.
„Odišiel trochu od stolíka, a kým bol ku mne obrátený chrbtom, pojal

som mu dva listy. Mati mi už zdávna odkazuje, že prečo jej niečo nedám
písať; pošlem jej obidva naraz.“

1. ZELENÁ FARBA JE MOHAMEDOVA

Ktorýsi turecký cisár žiadal po svojom poslovi od perzského kráľa, aby
ten zakázal svojim poddaným mať zelenej farby rúcho alebo čokoľvek iné,
a to preto, že si takú farbu vyvolil za svoju Mohamed,23 zakladateľ ich
náboženstva, a že preto nemá byť od druhých zneuctená.

Perzský kráľ riekol poslovi:
„Povedz,“ vraví, „tvojmu pánovi, že ja vyplním jeho žiadosť, ak ani on

nebude púšťať na pažite kravy alebo, ak predsa pustí, každej dá na zadok
pod chvost uviazať miešok, aby nelajnili po zelenej tráve, a tým nečinili
Mohamedovej farbe väčšiu hanbu, než moji poddaní.“

1. NEMILOSRDNÉ HOLENIE MILOSRDNÉHO

Prišiel do barbierskeho sklepu milosrdný mních,24 ktorému po kvešte
brada veľmi zarástla. Hoci ho tovariši videli, nechali ho stáť, kým
neopucovali všetkých, ktorí pri týždňovom trhu prichádzali aj z dedín.
Konečne mu jeden kázal sadnúť a vzal najhoršiu britvu, ktorá nemohla byť
dobrá ani na srp. Milosrdný neriekol ani slova, trpel, aby ho nenechal s
polovicou brady. Až keď mačka v kuchyni v bitke veľmi mravčala, vtedy
vzdychol a povedal:

„Ej, aj tú tam nemilosrdne holia!“
Tovariš sa nad tým chutne zasmial a vzal lepšiu britvu.

1. VYPLATENÝ POSMEŠNÍK
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Niekto sa chcel vysmiať z druhého ako z hlúpeho, teda mu vravel:
„Počuj,“ vraví, „ja som včera chytal v potoku raky a z jednej diery som

miesto raka vytiahol človečiu ruku. Či to veríš?“
„Verím,“ odpovedal druhý, „ale to bol truľo, kto tú ruku tam votkol. Či

to ty veríš?“

1. AKO SI JU ROZTĹKOL?

Nejaký pán poslal svojmu priateľovi po chlapcovi dve chutné jedlá na
dvoch porcelánových miskách. Chlapec sa alebo obzrel alebo ináč, ale pustil
na zem jednu misku, ktorá sa hneď roztĺkla, a jedlo ostalo v blate.

Ten, ktorému to patrilo, karhal chlapca:
„Ako sa ti to,“ vraví, „mohlo stať, ako si ju roztĺkol?“
Chlapec, ktorý držal v ruke ešte druhú misku, pustil aj tú a riekol:
„Takto.“

1. OPILCA HOLILA SVIŇA

Opil sa opilec ako sviňa, a pretože mu bola celá ulica úzka, keď išiel
domov, padol do blata ako sviňa. A keď v ňom ležal, všetko, čo poslopal,
vyvracal ako sviňa. Ako k svini prišli spravodlivé svine a chloptali jeho
výdavky.25 Nakoniec prišla jedna zubatejšia a keď už okolo nič nenašla,
dosahovala to, čo mal pod papuľou, a tak mu zubami orala po brade, po
lícach. Snívalo sa mu, že ho barbier holí, a preto chripkal:

„Pane,“ vraví, „vezmite lepšiu britvu, bár vám viac zaplatím!“

1. ODKIAĽ JE ŠEDIVOSŤ?

Jeden mladý muž, ktorý skoro ošedivel, pýtal sa jedného starca, čo ešte
nemal nijaký šedivý vlas, odkiaľ pochádza, že ten hrobový kvet niektorých
mladých tak skoro zasype.
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„Čo sa tomu čuduješ?“ odpovedal starý. „Osly hneď v materinskom
bruchu ošedivejú.“

„Ale ozaj?“ vravel mladý. „A blázni, ktorí nemajú nijakú starosť, nikdy
neošedivejú, ako je vidieť na tebe.“

1. HÁDKA

Čo je horšie nad peklo? Mrcha žena, lebo peklo mučí jedine zlých
mužov, ale mrcha žena aj dobrých.

Kedy je manžel v dome pán? Keď manželka nie je doma.
Prečo ženám príroda nedala bradu? Lebo by nemohli tak dlho mlčať,

kým by mohli byť oholené.
Ktože má na tomto svete očistec? Kto má mrcha ženu.

1. PREČO SI MU TY NEVYSTÚPIL?

Niesol nejaký paholok po ulici veľké bremeno a volal na protiidúcich:
„Vykroč! Vystúp! Vykročte! Vystúpte! Vyhnite!“
Jeden mešťan nechcel a vravel:
„Čo si ty za pána, že tak rozkazuješ?“
Paholok nič neriekol, lež tuhšie potrhol ten roh slamy, pri ktorom

stál mešťan, a sotil ho do blata. Mešťan nemal na tom dosť, že sa mu po
vôli nazlorečil, lež išiel k richtárovi so žalobou. Keď tam zavolali paholka,
neodpovedal na žiadnu otázku ani slovíčko. Preto richtár riekol:

„Tento človek je nemý, čože ja s ním počnem?“
„Ej, nie je!“ skríkol mešťan. „Veď on vedel vtedy dobre volať: Vystúp!

Vyhni! Vykročte!“
„Ak to volal,“ vravel richtár, „prečo si nemal toľko rozumu, aby si ty

prázdny vystúpil jemu, keď bremeno vliekol? Choď, suš a čisti tvoje šaty!“

1. CHÝBA MU ZDRAVIE
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Niekto navštívil nejakého nemocného a keď vyšiel, druhý sa ho pýtal:
„Čo mu chýba?“
Ten odpovedal:
„Zdravie.“

1. AJ DOBRÉ AJ ZLÉ

Jeden pán sa raz pýtal svojho služobníka, čo dobré by on o ňom vedel
riecť.

„Ani dobré, ani zlé,“ odpovedal služobník.
Na čo ho pán kázal najprv zložiť a päťdesiat palíc mu vysoliť, potom

päťdesiat dukátov odčítať.
„Aby,“ vraví, „aj dobré aj zlé mohol o mne povedať.“

1. ČLOVEK NEMÁ NIČ VLASTNÉHO

Povedal niekto, že človek nemá nič vlastného, nad čím by spravodlivo
panoval. „Lebo,“ vraví, „jeho statkami vládnu právni, telom lekári a dušou
kňazi.“

1. ZAPLATÍ, AKONÁHLE HO UVIDÍ

Nejaký slepý dlžník dlho neplatil svoj dlh. A keď k nemu veriteľ poslal
svojho človeka, že je už tomu predsa raz čas, riekol:

„Pozdravujem pána a odkazujem, že akonáhle ho niekde uvidím, hneď
mu do babky zaplatím.“

1. ZA DVA ZLATÉ MÔŽE PREDAŤ SVOJE UMENIE

Keď sa ktorýsi mladý gróf už oženil a začal panovať, chválil sa raz pri
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stole pred mnohými hosťami, že on vynaložil na svoje učenie v školách vyše
desaťtisíc zlatých.

Na čo pristúpil k nemu jeden stolový blázon a šuškal mu do ucha:
„A včuľ,“ vraví, „pán gróf, ak im niekto za všetko ich umenie dá dva

zlaté, nech ho dajú, lebo viac zaň nikdy nedostanú.“

1. NEKARHAŤ ZLOSTI

Akýsi okuliarnik raz pýtal almužnu od istého kniežaťa, ktoré nekarhalo
neprávosti svojich oficierov a služobníkov; hľadelo na ne tak, akoby ich
nevidelo. To knieža sa kázalo pýtať žobrajúceho, akého remesla je človek.
Keď ten odpovedal, že okuliarskeho, dalo sa ho po druhý raz pýtať, čo je to,
že on žobre, či sa nemôže vychovať tým svojím remeslom.

Tu on:
„Povedzte,“ vraví, „kniežaťu, že to remeslo včuľ nič nestojí, lebo nastala

obyčaj zapovrhovať okuliare a hľadieť cez prsty.“

1. SŤAHUJE ÚSTA, ABY BOLI MALIČKÉ

Dala sa ktorási panenka maľovať. Koľkokrát na ňu maliar pozrel,
toľkokrát badal, že ona sťahovala ústa, ktoré mala veľké, taškové,1 aby boli
menšie. Maliar, keď ho to už povzbudzovalo i k smiechu i k hnevu, raz
riekol:

„Kišasoň,2 nech si nerobia to násilie v rancovaní a faldovaní3 svojich
úst! Ja ich môžem vymaľovať nielen s malými ústami, ale aj bez všetkých úst,
nech jedine povedia!“

1. DEVÄŤ HOLBÍ DO BRUCHA A DESIATA DO HLAVY

Pila sedliačka v krčme, až jej už hlava letela kedy z pleca na plece, kedy
na prsia, kedy aj na chrbát. Pýtala sa preto krčmára, koľko je na rováši.

„Desať holbí,“ odpovedal on.
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„Í, to je mnoho!“ skríkla. „Veď som ja neraz skúsila moje brucho —
jedine deväť holbí do neho vchádza.“

„Ja to nezapieram,“ povedal krčmár, „a povedám, že deväť holbí aj včuľ
vošlo do tvojho brucha, desiata do hlavy.“

1. KTORÁ MÁ PREDNOSŤ?

Dve manželky dvoch dvoranských pánov, jedna prezidenta pri
vojenskej rade, druhá prezidenta pri komore, boli v ustavičných zvadách
o prednosť a väčšiu česť. Manželka prezidenta pri komore víťazila väčším
krikom. Preto tamtá písala kráľovi, aby on ráčil rozsúdiť túto hádku.

Kráľ odpísal:
„Tá, ktorá je väčší blázon, má tú prednosť.“

1. PREČO SA SMEJE?

Jeden radný pán zbadal, že koľkokrát ide povedľa istého ševcovského
sklepu, toľkokrát sa pán majster švec rehoce na plné hrdlo ako kôň.
Nahneval sa na to a raz postál a pýtal sa pána ševca:

„Prečo sa,“ vraví, „vždy smeješ, keď ja tadiaľto idem?“
Švec odpovedal s tou istou mierou:
„Prečo vy tadiaľto vždy vtedy idete, keď sa ja smejem?“

1. KTO Z VÁS JE MLADUCHA?

Nejaký panáčik, topiaci sa v pomáde, vykrajzlovaný,4 vypudrovaný,
vyhladený, ľahučký, chodiaci ako po strunách, prišiel na sobáš so svojou
milenkou, podobne vylízanou.

Farár spočiatku dlho hľadel po nich, potom vravel:
„Prv, než vám ja zviažem ruky a poviem nad vami ,konjungo‘,5 musíte

mi povedať, kto z vás je mladucha, aby som snáď ,kvi‘ namiesto ,kve‘6 a
naopak neriekol.“
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1. U NEHO AKO V NEBI

Keď sa spýtali ktoréhosi psotára, u ktorého nebolo do čoho zakusnúť,
aký poriadok je v jeho dome, odpovedal:

„Aký v nebi; lebo ako v nebi, tak i u mňa ani nejedia, ani nepijú.“

1. OLOVENÝ NOS

Strčil ktosi pri platení sedliakovi mrcha peniaz, ktorý on často hodil na
stôl, či dobre blinká, často aj po ňom hľadel a prevracal ho z boka na bok,
takže to tamten zunoval a riekol:

„Slepý si, či čo? Veď vidíš, že má tvár nášho kráľa!“
Na čo mu ho dal sedliak naspäť:
„Ej, náš kráľ nemá olovený nos!“

1. HÁDKA

Ktoré sú najmenšie ryby? Ktoré majú chvost hneď pri hlave.
Čo je v mlyne najlepšie pre mlynára? Že mechy nevedia hovoriť.
Čo ide čierne do teplého kúpeľa a červené z neho? Raky.
Komu najlepšie zveríš tvoje tajomnosti? Verejnému známemu

luhárovi, lebo tomu nikto neverí.
Ktoré víno je najzdravšie a najlacnejšie? Husacie.7

1. DOBRE JU ZNÁ

Nejaká stará baba sa pýtala jedného umierajúceho, či ju ešte pozná.
„Dobre,“ odpovedal on. „Ty si tá obecná k… — kaziteľka mládeže!“
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Keď na to ona riekla: „Í, čože to vravíš? Včuľ už nie je čas na žarty!“,
odpovedal: „Iste, ale je čas povedať pravdu.“

1. AKÚ BRADU MAL JUDÁŠ?

Mal nejaký sedliak rýdzu bradu.
Jeden mešťan, ktorý zarastal na čierno, sa ho pýtal, akú mal Iškariotský

Judáš.
Sedliak badal, kam tá otázka cieli, a odpovedal:
„Kým bol Judáš spravodlivým Kristovým učedlníkom, mal rýdzu,

červenú. Ale keď ostal zradcom, premenila sa mu na čiernu.“

1. DIV, ŽE NENAROBILI Z TEBA SALÁMY!

Pýtal sa niekto nejakého vandrovníka, z akého je kraja.
„Z vlašského,“8 odpovedal on.
„Z toho teda,“ vravel tamten, „kde jedia osly v salámach?“
„Či si ty tam niekedy bol?“ pýtal sa vandrovník.
„Bol,“ odpovedal on.
„Div,“ riekol vandrovník, „že z teba vtedy tam nenarobili tie salámy!“

1. VESELÝ PRI SOBÁŠI, VESELÝ PRI POHREBE

Keď ktorémusi manželovi zomrela manželka, smial sa, spieval, hvízdal
si, aj poskakoval; aj pri jej pochovávaní sa smial, spieval, hvízdal si, aj
poskakoval.

Keď sa ho spýtali, čože to činí, odpovedal:
„Veselý som bol, keď sme sa brali, preto sluší, aby som bol veselý, aj

keď sa rozlučujeme.“

1. ČO JE ŽENA?
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Keď sa spýtali Aristotela,9 čo je žena, odpovedal:
„Potrebné zlo.“

1. LENIVÝ SLUŽOBNÍK

Pán bil lenivého služobníka, keď na ústne napomínanie nechcel ostať
pracovitým.

Na čo on:
„Ale prečo ma bijete, keď som nič neurobil?“
„Práve preto ťa bijem,“ riekol pán, „že si nič neurobil, ani nechceš

urobiť.“

1. HVEZDÁRI BLÚDIA

Keď nejaký hvezdár ukazoval Diogenovi na tabuli blúdiace hviezdy,
ten riekol:

„Neluhaj, nekmíň, prosím ťa, lebo hviezdy neblúdia, ale vy, hvezdári!“

1. HERODESOVA SVIŇA

Keď onen mordár neviniatok kráľ Herodes10 dal zabiť aj svojho syna,
cisár Augustus11 riekol:

„Radšej by som bol sviňou Herodesa než synom.“
So sviňami totiž židia nič nemajú.12

1. UMENIE CHOVÁ ČLOVEKA

Pýtal žiak od kočiša almužnu.
Kočiš sa ho pýtal, kto je.
„Učiteľ sedmorého umenia,“13 odpovedal.
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„Aha!“ zvolal kočiš. „Aha! Ja jedným mojím umením chovám aj mňa,
aj manželku, aj moje dietky, a ty teba sedmorým nemôžeš?“

S tým šľahol rezko kone a nechal sedmorého učiteľa hlavou kývať nad
sebou.

1. PODHLAVOK DLŽNÍKA

Niekto bol zahrúžený po uši, a aj vyššie do dlhov, ale viedol bezpečný,
spokojný život a chutne spával. Iný, ktorý nemal toto šťastie, pýtal jeho
podhlavok.

„Vezmi si ho,“ odpovedal on, „ale nemaj v ňom poveru; lebo ja všade
dobre spím, pretože nechávam ako dennú, tak nočnú starosť na záloh tým,
od ktorých som niečo požičal. Nech sa oni starajú, ako svoje odo mňa
dostanú, keď som sa ja prv staral, a preto nespával, kým som od nich
nedostal.“

1. OSOL KÚPIL OSLA

Poslal pán paholka na jarmok, aby kúpil mladého žrebca, o ktorom by
sa mohlo úfať, že vyrastie veľký kôň. Paholok šiel a kúpil starého osla. Keď
ho za to pán hrešil, povedal:

„Ja som o jeho budúcej veľkosti nehádal z nôh, ako iní, lež z uší. A iste
raz prevýši aj dvadsať pästí, ak vyrastie podľa miery svojich uší.“

1. OBIDVE STRANY POČUŤ

Keď Alexander Veľký vyslýchaval žalobníka, druhé ucho zapchával
rukou, a na jedno jedine počúval žalobu. Keď sa ho pýtali na príčinu toho,
povedal:

„Druhé ucho celé zadržiavam vinníkovi.“

190 Veselé príbehy a výroky



1. DOSTALA SVOJU ČIASTKU

Keď istá manželka videla, že manžel márni hospodárstvo ďalej a ďalej
zo dňa na deň, raz mu po mnohom daromnom napomínaní z netrpezlivosti
vravela:

„Daj mi moju čiastku a ja pôjdem preč od teba.“
Manžel hotový na vydelenie ju hodil dolu schodmi tak, že po nich

rapkala chrbtovou kosťou a hlavou. Na najspodnejšom sa scabrala a
pokrvavená kričala:

„Jaj, beda mi! Dal si mi čiastku, mám už moju čiastku!“
Manžel odpovedal:
„Keď ty máš tvoju čiastku, ostatné teda je moje! Môžeš ísť, kam chceš.“

1. NEZDRAVÝ SA NAŇHO NEŽALOVAL

Chválil sa istý lekár, že sa naňho nežaloval ešte žiadny nezdravý.
„Tak,“ odpovedal niekto, „lebo každému zapchávaš ústa zemou.“

1. HÁDKA

Čo je to: Kto ho robí, nepotrebuje ho, kto ho kupuje, nechce, a kto ho
potrebuje, nevie o ňom? Smrtná truhla.

Kedy uvidí blázon sebe rovného blázna? Keď pozerá do zrkadla.
Kedy mávajú zajace bolenie zubov? Keď ich psi chytili a hryzú.

1. HORÍ V PIVNICI!

Keď nejaký smiechotár videl, že krčmár ide do pivnice s dvoma
krhlami plnými vody, dal sa kričať:

„Horí, horí, dobrí ľudia!“
Keď sa ho ale vybehávajúci pýtali, kde, odpovedal:
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„V krčmárovej pivnici, lebo už po druhý raz dolu znáša po dvoch a
dvoch krhlách naplnených vodou.“

1. AKO CHYTIL DVA ZAJACE

„Keď som predvčerom vyšiel na pole,“ rozprával jeden luhár, „videl
som rovno ku mne bežať zajaca ako slepého. Nebol však slepý; lebo keď
ku mne dobehával, sadol si a hľadel na mňa. Keď ale neuzrel u mňa žiadnu
zbroj, tak sedel a hľadel na mňa, akoby sa mi posmieval. Ja som to nemohol
strpieť a obzeral som sa, čo by mi do ruky padlo, aby som do neho pleštil.
Zazrel som kus smoly, ktorý komusi z kolesa bol vypadol; ten som zdvihol
a tak dobre som zamieril, že sa mu hneď obidve oči zalepili. Na čo on
síce skočil hore, aj začal utekať, ale krivo a potáčajúc sa. Ja som sa smial a
povedal som si: ,Veď si už dobehal.‘ A tak sa stalo. Keď sa on sem-tam motal,
medzitým vyskočil druhý a chcel vedieť, čo je tomu; prišiel k nemu, a keď
ho ňuchal, prilepil na jeho oči pysk a viac nemohol odtrhnúť. ,To dobre!‘
skríkol som. A pribehol som a chytil som obidva živé, aj doniesol domov.“

1. KOĽKÚ ZVER POBIL JEDNOU STRIELKOU

Iný podobný vykladal:
„Šiel som,“ vraví, „raz na poľovačku s kušou a bol som sa veľmi

nahneval, lebo som povypúšťal chybne do všeličoho všetky strielky. Jedna
jedinká mi ostala. V tom hneve vidím, že sa na haluzi vysokého duba
pojímajú dve hrdličky. A hneď som riekol: ,Vás ja, tuším, zosobášim.‘ A
s tým som natiahol kušu a strelil som. Ale nemálo som sa uľakol a zase
nahneval, keď hrdličky nepadli dolu a strielka preč hore vyše nich letela.
Medzitým sa nad tými hrdličkami práve vtedy krútil kršiak,14 ktorého
strielka prebila skrz, lebo mala ešte veľkú silu; a letela ešte vyššie a podobne
učinila aj divokému húserovi,15 ktorý sa tam naďabil. Potom letela zase
silne dolu a padla do močiara, ktorý bol pod tým dubom. Ja som si najprv
odložil kršiaka a húsera, potom som ju hľadal. A hľa! Bola zapätá v jednom
veľkom kaprovi. Sňal som kapra a mrštil som tuho od ruky. Ten letel do
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jedného kríčka a zabil tam spiaceho zajaca. Potom som pozrel na dub a
vidím, že hrdličky ešte stoja na tom istom mieste, kde prv, ale sa im už
odnechcelo pojímania. Preto som vyliezol hore a — kto by si to pomyslel —
haluz bola strielkou cez poly rozštiepená a hrdličky mali všetky štyri nohy
zaseknuté v škľabine.“

1. ĽUDIA SA RODIA Z TEKVÍC

Nejakému hlupákovi povedali, že ako sa rodia kurence z vajec, tak
ľudia z tekvíc, ak na nich niekto sedí. Pretože chcel mať syna alebo dcéru,
vzal on jednu veľkú a šiel na vysoký vrch, aby ho doma nikto nevidel,
až keď ukáže dieťa — a sadol na ňu. Ale ešte sa na nej hniezdil, keď sa
akosi vykĺzla spomedzi jeho nôh a letela dolu s veľkým kotúľaním. Kdesi za
kríčkom ležal jeden oslí žrebec a ten na tresk skočil hore. A hlupák myslel,
že sa tam tekvica rozštiepila a on z nej vypadol. Volal:

„Syn môj! Syn môj! Poď hore! Neboj sa! Nie si síce ešte dobre
vysedený, nie si načas, ale sa v kolíske spravíš!“

1. KRÁĽ JE PRÍČINA STRATY HRADU

Stratil istý vojenský vodca nejakú pevnosť, nejaký hrad, čo sa nemalo
stať, keby bol nepriateľom udatnejšie odporoval. Preto zostrašený písal
kráľovi a rozlične sa vyhováral. Kráľ, ktorému bola známa nesmelosť toho
vodcu, odpísal, že tá strata sa má pričítať jemu, lebo za ochrancu hradu
položil jeho, hoci mohol lepších.

„Aby som ale,“ vraví, „nemusel byť tak viac karhaný, ty nebudeš viac
vodcom.“

1. ABY SA DO KARÁT DALI MOLE A MYŠI

Ktorýsi otec videl, že jeho syn žiak ustavične pri knižkách drží karty
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na hranie. A keď aj ináč vedel, že sa rád mnoho hráva, raz ho examinoval
ostrejšie po chrbte.

Na čo on s plačom odpovedal:
„Veď ja,“ vraví, „preto držím karty pri knihách, aby sa mole a myši dali

radšej do nich než do kníh.“

1. TICHO SA ZHOVÁRAJTE

Hlásal farár vrúcne slovo božie. Ale mestský richtár na ňom tak chutne
drichmal, že mu nos vŕzgal ako najsuchší voz, takže to mnohí počuli. Farár
na to krútil dlho hlavou, až keď videl neďaleko neho šuškať si dve ženské.
Tu zvolal:

„Vy, panie! Ticho sa zhovárajte! Lebo ak zobudíte pána richtára, ten vás
bude trestať za váš nepokoj v kostole!“

1. VOLOVI MUSÍ KAŽDÝ VYSTÚPIŤ

Chválil sa niekto, že jemu každý vždy na ceste vystupuje.
„Tak,“ odpovedal druhý, ktorý poznal jeho nečlovečnosť. „Pretože,“

vraví, „volovi musí každý a vždy vystúpiť.“

1. NIČ TAM BEZ CIGÁNA NEBUDE

Viedli Cigána na šibenicu, ale sa im akosi vykĺzol i zutekal. Ktorých
na ceste stretal, všetkých sa pýtal, kam idú. A keď mu odpovedali, že na
utrácanie,16 vravel:

„Vráčte sa, vráčte!17 Ništ tam beže mňa nebude!“

1. BUDEM TI DLŽEN
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Nejaký zbehlý v jarmočných luhárskych obyčajach zjednal od druhého
pár koní za sto zlatých tým spôsobom, že mu polovicu hneď zloží a polovicu
bude dlžen. Predavač privolil a vzal polovicu peňazí.

Ale keď o nejaký čas išiel po ostatné, ten pekný kupec nechcel dať a
vravel, že by to bolo proti zjednaniu.

„Lebo,“ vraví, „tak sme sa dohovorili, že ti budem dlžen, a nie, že ti
zaplatím! Keby som ti ale zaplatil, už by som nebol dlžen, čo by bolo proti
kontraktu, proti zjednaniu.“

1. HANBA TIAHNE ZA SEBOU HANBU

Na nejakej hostine, kde bolo nielen mnoho pánov, lež i paní a panien,
sa jeden mládenec chytro zohol po kapúna, ktorý mu pri trančírovaní spadol
na zem. Prihodilo sa mu však, čo on veľmi nerád mal a všetci počuli. Začal
teda z hanby utekať, ale sa mu na ostrohu zadrel stolový obrus, s ktorým
strhol na hosťov všetko, čo stálo na stole. Tým znovu a viac pobúrený udrel
do pohárnika,18 lebo myslel, že sú to dvere, a potĺkol poháre s plnými
fľašami. Potom predsa trafil do dverí, a v tých zhodil ešte na zem dvoch,
čo išli s dvoma tablami jedál. Vybehol na dvor, no neumieril do veľkej
otvorenej brány, lež sa ešte trikrát bral čelom do steny. Keď však už bol raz
na ulici, bežal, a ani pri svojom dome sa neobzrel.

1. ODPRAVENIE HODÁRA

Nechcel ísť hodár domov ešte ani po pohodkoch.19 A hoci prichádzali
samé každodenné jedlá, keď sa pomíňali koláče, on však všetko chválil,
zvlášť novopečený mäkký chlieb, o ktorom častokrát povedal:

„Však je chutný! Však je chutný!“
Keď mu na to hospodár raz riekol: „Ej, veď je on kúpny! Veď som ja

naň kravičku predal!“ smel povedať: „Ale ozaj? A ja vám aj na druhú kupca
poradím.“

Z tohto hospodár poznal, že sa dobrým poriadkom neodoberie, a šiel k
richtárovi na radu.
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Richtár mu riekol:
„Povedz mu,“ vraví, „že tu je tá obyčaj, že ja s desiatnikmi20 vyháňam

hodárov, a ja ta skutočne aj prídem.“
Keď mu toto hospodár oznámil, niežeby sa bol ponáhľal, ale pretože

mal na lícach bagáriovú21 kožu, vravel:
„Však budete taký dobrý, pane kmotríčku, a schováte ma bárs i do

mecha, kým oni neprejdú, a poviete, že ma tu niet?“
„Učiním,“ odpovedal hospodár, „ale sa hneď do neho berte, lebo oni

nebudú meškať.“
Strčili ho do mecha, zaviazali a votkli pod lavicu a ešte dlho musel ťažko

dýchať a potiť sa, kým tí strážcovia nedošli.
Raz richtár klopal na okenicu a volal:
„Či sú tu ešte nejakí hodári?“
„Niet nikoho,“ odpovedal hospodár, vopred ho však o všetkom naučil.
„Neverím,“ vravel richtár, „musíme pilnejšie vidieť.“
S tým vkročil dovnútra a najprv chodil po izbe, potom po pitvore, po

komorách, aj po maštaliach. Odtiaľ sa vrátil do izby, pichol palicou do toho
mecha a pýtal sa:

„A toto čo máte?“
„Nemlátený hrach,“ odpovedal hospodár.
„Í, zmuškavitie22 vám, že ho tak dlho v luskoch držíte! Von ho,

desiatnici! Mláťme ho, veď nám za to poďakuje hospodár — ale jedine v
mechu, aby zrná do okien nestriekali!“

Začali teda mlátiť palicami, ale hodár nemohol dlho trpieť ani s tou
bagáriovou kožou a pýtal, aby rozviazali mech. Keď to učinili, od nikoho,
jedine od dverí sa odobral, a utekal, že sa až prášilo za ním.

1. HÁDKA

Pokiaľ sa nemáš obávať hladu? Pokiaľ chudoba predáva chlieb.
Ako nebudú myši kaziť tvoje zrno? Ak im ho daruješ, lebo vtedy budú

kaziť svoje.
Čože je to: Niečo je nič a nič je niečo; preto keď nič je niečo, niečo

musí byť nič? Je to tieň, lebo tento je niečo — tieň totiž; osebe však je nič.
Čo je trpkejšie nad nemať nič? Stratiť všetko.
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1. AKO DOBRE, ŽE MY NIE SME TAM!

Nejaký pán zavolal k sebe žida, aby mu popredal niektoré staré šaty.
Keď sa predaj a kúpa dokonala, pán vravel:

„Či vieš, žide, čo ti poviem nové? V anglickej krajine nastalo to právo,
že s jedným židom jedného osla vždy spoločne vešajú na šibenicu.“

Obrezaný odpovedal, ale už až v dverách:
„Pane, na moje túši dobre, že mi tva včil tam neni sme!“23

1. OKRÚHLY TVRDÝ SNEH

Keď ktorýsi kalendárnik24 tlačil kalendár a pri tlačení prišiel už až na
mesiac júl, rozpomenul sa, že od Vianoc ani raz nepoložil sneh, vravel teda
majstrovi:

„Čože urobíme? V celej zime nie je položený sneh, a už som až na
mesiaci júli. Ak budem znovu tlačiť všetky hárky, bude veľký náklad.“

„Polož,“ odpovedal majster, „polož ho v júli. Veď v tomto mesiaci, aj
neskoršie, padáva krupica.25 A čo iné je krupica, než okrúhly tvrdý sneh?“

1. HARFA VYLIALA POLIEVKU

Žiak niesol odkiaľsi juškulicu26 v hrnci pod plášťom, aby upokojil svoj
žalúdok. Stretol sa so svojou milenkou, ktorú navštevoval aj v školný čas.
Ona sa ho úprimne pýtala, aj začala odokrývať plášť, čo nesie. Ale on zadržal
plášť a povedal, že harfu. Ako sa medzitým jeden od druhého odoberali, tá
harfa mu pred očami milenkej vypadla na kameň, vyliala zlievky27 a roztĺkla
sa.

1. PREDRAHÝ PRIATEĽ
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Cisár Jozef II. raz pohládzal a takto vítal istého svojho príbuzného, keď
ten prišiel k nemu čosi pýtať a často to činil:

„Vitaj, vitaj, môj predrahý, najdrahší priateľu!“
Rozumel tým, že ho mnoho stojí.

1. KŇAZ NA KONI

Keď sa nejaký kňaz niesol na koni a akýsi posmešník mu riekol: „Hej,
pán páter! Kristus a apoštoli chodievali na osloch!“, odpovedal: „Nezapieram.
Ale hoci oni na tých lenivých hoviadkach chodili, ďaleko však už zašli.
Preto ja musím ísť na koni, aby som ich dohonil.“

1. STRATENÁ TABAČNICA

Pri obede u brandenburského kráľa Fridricha II. raz zmizla istému
poslovi cudzieho dvora tabačnica, ktorú dostal do daru od svojho panovníka
a tú dal prezerať dokola hosťom. Dlho čakal, či sa mu navráti. Pretože sa však
nenavracala (ako sa domnieval) a nechcel stratiť vec aj preto, že to bol dar,
aj že bola drahá, oznámil to ešte pri stole.

Na čo Fridrich:
„Hľadajme,“ vraví, „u každého.“
A s tým kázal seba prvého popreopačovať.
Keď poprehliadali miešky všetkých, ostal nakoniec jeden vojenský

kapitán. Keď naňho prišli, skríkol, že protestuje, ibaže ho prezrie sám kráľ
a na takom mieste, kde nikto nebude. Dopustili to a kráľ s ním zašiel do
druhej svetlice. Keď ho tam popretriasal, naposledy mu vytiahol z nohavíc
funt surového mäsa.

„Čože je toto?“ pýtal sa Fridrich so smiechom.
„To je to,“ odpovedal kapitán, „prečo som sa ja nedopustil inému

prehliadať, lebo som sa obával, aby som ich jasnosti nespôsobil hanbu.
Nevedel som totiž o tej milosti, že tu budem obedovať, a kúpil som si ten
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kus mäsa. Ale keď som išiel a rovno hore ma volali jasnosť, strčil som ho ta,
kde ho včuľ našli.“

Potom sa s ním kráľ vrátil k hosťom a riekol:
„Na poctivosť moju svedčím, že tento môj víťaz nemá tak ako ja tú

tabačnicu. Ale treba ju hľadať,“ vravel ďalej, „už aj u toho, čia je.“
Hľadali, aj našli ju uňho za podšívkou, kam ju on bol medzi

rozprávaním vpustil cez dieru pri vačku — a nespozoroval to.

1. SPEVOM PLATÍ ZA OBED

Niekto si rozkázal v hostinci dobrý obed. Keď taký odbavil a hostinský
pýtal plat, riekol:

„Hej, ak ja takú pesničku zaspievam, ktorá sa ti bude ľúbiť, či to prijmeš
za plat?“

„Í,“ skríkol hostinský, „či ma týchto onýchno28 do tvojich pesničiek!
Veď sa ich dosť napočúvam, keď sa sem zídu sedliaci s nejakými
mrnčiakmi.29 Ty mi plať peniazmi!“

„No, no! Nemusíš sa hnevať,“ povedal hosť. „Veď môžeš bár na každú
riecť, že sa ti neľúbi.“

„Tak nedbám, spievaj!“ riekol hostinský.
„Ale ak sa ti predsa zaľúbi niektorá, či ju prijmeš za tento plat?“ pýtal sa

hosť.
„Prijmem,“ odpovedal on.
Začal teda hosť, a bol ich už vyspieval aj dvadsať, ale hostinský na každú

vravel, že nie je pekná. Naposledy hosť vytiahol mešec, natriasal ho nad
stolom a spieval:

„Otvor mešec, plať dlžnú vec, potom hybaj preč!“
Na čo hostinský:
„Tak, tak! To je milá! Tá sa mi ľúbi!“
A hosť:
„No, preto si vyplatený!“

1. KÔŇ NECHCE PIŤ NA ZDRAVIE
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Ktoréhosi hosťa na hostine zatiaľ núkali silnejším nápojom, aby sa ešte
raz napil za zdravie švagra, ešte raz za zdravie švagrinej, ešte raz za zdravie
kmotričky, kmotra, nevesty, zaťa atď., až sa tak opil, že o svete nevedel.
Druhý deň ráno sadol s rozbolenou hlavou na koňa a bral sa domov. Keď
kôň prišiel k jednému potoku, sám postál a pil. A zdvihol raz pysk a začal
kráčať ďalej. Ale jazdec ho držal a vravel mu prívetivo, ako vraveli jemu
predošlý deň:

„Napi sa,“ vraví, „ešte raz za tvojho otca, za tvoju mater, za tvojich
bratov, za tvoje sestry, alebo aspoň za mňa!“

Kôň však nechcel.
Tu on riekol:
„No, ty si múdrejší než ja, čo som toľko lokal za zdravie druhých, až

som moje pokazil!“

1. NEDOPÚŠŤA KUPOVAŤ HRNCE

Nejaký, čo bol už v mnohých miestach vyšibaný pre svoj ľahký život,
videl na jarmoku, že jedna meštianka drží v rukách dobre nadutý mešec,
aby platila za hrnce, misy, randlíky a iné črepové nádoby, ktoré pojednala.
K tej on znenazdajky priskočil, treštil ju päsťou po tvári, vytrhol jej mešec a
skríkol:

„Nepovedal som ti ja,“ vraví, „už viackrát, aby si mi za toto lecičo toľko
peňazí nevysypala?“

A šiel preč.
A kým sa meštianka z hanby a zo strachu zobrala a prítomným riekla,

že nielenže to nie je jej manžel, ale ani nikdy ho nevidela, tak zmizol, že ho
nemohli nájsť.

1. RADŠEJ BOLESŤ, NEŽ PLATIŤ ZA TRI ZUBY

Prišiel sedliak do barbierskeho sklepu, aby mu vytrhli boľavý zub.
Majster odvolal nabok učňa a riekol mu:
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„Na tomto sa uč, ako máš v tej veci zachádzať a ktorú si už ináč neraz
videl odo mňa.“

S tým vyšiel majster von.
A učeň sa opýtal sedliaka, ktorý je ten zub, a kliešte tak založil, že síce

vyvalil boľavý, ale povyše toho aj dva zdravé. Keď na tým začal sedliak
hlasne jufkať,30 on:

„Ps! Mlč,“ vraví, „lebo ak majster počuje, vojde a uzrie toto, musíš za
všetky tri zaplatiť.“

Sedliak mu to dôveroval a ani viac neškrkol, lež rýchlo zaplatil za
jeden zub a bral sa preč, hojne štrbavý a po ulici až domov plnými ústami
vypľúvajúc krv.

1. VÍNO V SUDE NECHYBUJE DOLU, LEŽ HORE

Niekto zatĺkol a zapečatil na sude vranku,31 aby mu víno nepokradli.
Ale víno predsa pokradli bez porušenia pečate.

Keď sa on nad tým čudoval, krútil hlavou a vravel: „Ako sa toto mohlo
stať, ako?“, druhý, čo bol prítomný, riekol: „Pozri niekam dolu, či ho tadiaľ
netiahli.“

A on:
„Ej, ty si mi ozaj za mudrca! Víno hore chybuje, a ty kážeš dolu

hľadieť!“

1. AK BUDEŠ MÔCŤ

Nejaký žartovník volal raz na obed nejakého daromníka, a preto
hladomerca,32 a vravel takto:

„Príď, ak budeš môcť, zajtrajší deň ku mne na obed. Budeme pri
dobrých jedlách veselí.“

Prišiel on dôverne a včas, ale dvere od ulice boli pevne pozamykané a
nikto sa neohlásil.

Keď však dlho trieskal, tamten vystrčil cez okno hlavu a volal:
„No, čože je?“
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„Prišiel som,“ odpovedal on, „na ten obed, nemôžem však dovnútra.“
„Hybaj teda preč!“ vravel žartovnik, „lebo ja som ti kázal tak prísť, ak

budeš môcť.“

1. VIDEL, POČUL, AJ CÍTIL SMIEŠNU PRÍHODU

Nejaký mešťan, ktorý veľmi túžieval po novinkách, rád slýchaval a
vídaval smiešne príhody, prišiel raz v akejsi dedine do krčmy; a s prvým
vkročením do izby sa pýtal krčmára, čo je tam nové, čo smiešne niekto v
dedine nedávno urobil. Keď na to krčmár odpovedal, že nič, a že v mestách
slýchať nové a smiešne kúsky, on riekol:

„Ba v dedinách,“ vraví, „sa skôr niečo smiešne stáva, lebo v nich býva
hlúpy ľud.“

Týmto i krčmár pichnutý, a že neprestával sa vyzvedať o všeličom
takom, konečne riekol:

„Môžu, môžu predsa aj tu niečo alebo vidieť alebo počuť, a to pod
kratučkým časom, lebo sa častokrát pod chvíľkou strhá, čo sa pod rokmi
čaká.“

Kým toto krčmár vypovedal, mešťan otvoril okno a už po dedine
hľadel, aby videl niečo smiešne.

Ale krčmár sa rýchlo postaral, aby sa to tak stalo, čo a ako nasleduje.
Keď totiž mešťan mal hlavu stále vystrčenú, prišiel ktosi a chytil ho za vlasy;
vnútri ho medzitým dobre hasili po chrbte a po všetkom, čo bolo z neho v
izbe.

Tak on razom i počul i videl i cítil novinku a smiešnu príhodu u
hlúpeho ľudu, bývajúceho na dedine.
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