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P¤EDMLUVA AUTORKY

Vybídnuta byv‰i p. ﬁeditelem J. KlvaÀou v Kyjovû a jin˘mi odborníky, odhodlala jsem se vydati tuto sbírku národopisn˘ch poznámek z rodného svého kraje.
Sbírajíc tento národopisn˘ materiál, nemûla jsem ani
v úmyslu jej kdy vydati tiskem. Chtûla jsem jej jenom
zapsati do Kobylské pamûtní knihy sv˘m rodákÛm na
památku.
Jest sebrán z osad jihomoravsk˘ch (z Kobylího, Vrbice, Pavlovic, Boﬁetic, Nûmãiãek, Rakvic, Bilovic, ÎiÏkova, âejkovic a ze ·Èarviãek), ob˘van˘ch lidem, jenÏ lí‰í
se krojem, náﬁeãím a také individuálním rázem, na pﬁirozen˘ch zvlá‰tnostech tûla i ducha se zakládajícím, nejen
od sousedních SlovákÛ, ale také od ostatních Hanáck˘ch
SlovákÛ. Nenazvala jsem je „lidov˘mi“, n˘brÏ „lidsk˘mi“, ponûvadÏ je lid tak jmenuje.
Bude snad nutno pﬁipomenouti, Ïe tyto poznámky nebyly nijak slohovû upravovány, n˘brÏ Ïe jsem zaznamenávala v‰ecko beze zmûny docela vûrnû tak, jak jsem to z úst
lidu sly‰ela.

V Kobylí, v dubnu 1899
Augusta ·ebestová
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OD KOLÉBKY DO HROBU
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DùTSTVÍ

Mal˘ dûti ijú chlíb, velk˘ pijú krív. Na dûckách si nemá
ãlovûk zakládat. Jak na‰i kmocháãek: mûli Katu‰u a Hanto‰a. Mûli na nich celej základ, to ﬁíkávali: Moja Katu‰ka je moje cel˘ království a mÛj Hantonínek pÛl. Cel˘
království jim umﬁelo a z teho Hantonínka je taková trúba,
Ïe ju mosí pohledat.

Kojenec osiﬁel˘. No jak bych jim to ﬁekla, jak to indová b˘vávalo. DyÏ umﬁela matka, kerá kojila, tak moje brstevnice, co byly, to moÏe byt dobr˘ch ‰tyrycet rokÛ, dyÏ
ostalo po ni diÈátko, toÏ mu dávaly mlíko plechovú konviãkú a cumel z krupice a mlíka. ·ak by takov˘mu dítûti pámbíãek taky kﬁivky neudûlal, dyby to vzal k sobû. Co
macocha, dyby to jak dobﬁe obcházela, dyÏ pﬁece co není
od srca, není k srcu.
A ﬁíkajú tak Ïensk˘, Ïe prej ta mrtvá ‰estinedûlka do
‰esti nedûl kaÏdú noc o dvanásti hodinách chodí diÈátko
kojit. To kolikrát v tem domû, kde je ten maliãkej siroteãek, Ïe sly‰eli, jak se kolíbka h˘bala. Aji prej vidûli lidi,
jak ho dala na stÛl, jak ho pﬁevinula a zas ho dala do kolíbeãky a zas se ztratila.

NekﬁtûÀátka. Nó tak ty nekﬁtûÀátka, dyÏ umﬁú, ty prej
dondú do pﬁedpeklí, kde tí svatí otci ãekali. KdoÏ to ví,
milej brachu, my nemoÏem odsuzovat takov˘ chuìátko,
dyÈ se v niãem neprovinilo. Ale prej do nebe nemoÏe.
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NovorozeÀátko. Na Velkej pátek, to prej se málokdy
trefí, aby se narodilo maliãk˘. To je velice ‰ãasn˘. Ale
prej není tak hneì na dûdinû pamûtníka, Ïe by se bylo na
Velkej pátek kemu ditû narodilo. Takov˘ ditû mívá ko‰elku. DyÏ mu ju nechá, má velkú moc. EnomÏe: co matka,
ta si teho nepov‰imne a babka, tá beztak mu ju nenechá.
DyÏ se babka ome‰ká svlíknút diÈátkovi ko‰elku, ona
oschne, nerozezná se a roste zároveÀ s dítûtem. Ono, co
Ïije, v‰ecko vidí, duchy, stra‰idla a v‰ecko takov˘. Po
smrti nezhnije, vyschne, seÏlutne a ostane zamrzlíkem.
Kdo se v dvanáctú hodinu noãní narodí, ten Ïe je ne‰ãasnej, ale to je pravda, taky sem se v pÛlnoãní dobu
narodila a taky ve svûtû teho trápení uÏila. Ale dyÏ se
narodí dítû v nedûlu alebo dyÏ se v nedûlu odstaví, to prej
je potom velice ãistotn˘.
DyÏ se ditû narodí se zubíãkama, je mÛrú. To moÏe
babka spravit, dyÏ mu strãí hneì dﬁevko mezi ty zubíãky a dásÀa, toÏ ono potom chodí dﬁevo cumlat. Jedna taky
Ïe se na ten kﬁíÏ za dûdinú dycky upjala a cumlala ho, ale
liìom taková dá pokoj.
Alebo dyÏ nesú diÈátko, tak dûvãátko ke kﬁtu a stúpnú
kmotﬁi s Àú do kostela spû‰, neÏ ju panáãek pokropili, toÏ
tá potom Ïe je taky tú mÛrú.
DyÏ ditû ztratilo cicínek a dá mu ta matka e‰ãe pit, to
je taky to ditû mÛrú, kaÏd˘, to uÏ nemá dat pit po odstaveÀú.
A to je smutn˘, dyÏ tak nejakej ten mrzáãek se narodí.
Jedna tadyk dycky herdeãila, truc chlapa, a pûknû jim
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udûlal pámbu zázrak, takovej mrzáãek se jí narodil, Ïe se
to po kolenách plazilo. Babka Ïe to chtûla, hneì jak se to
narodilo, u‰krtit, ale ta matka nechtûla.
Mal˘ diÈátko se nemá ãesat do jedneho roku, protoÏe
by dostalo bolavú hlaviãku. To se dycky hlaviãka rozbolaví.
Ani se s ním nemá do jedneho roku chodit na kerchov,
to umﬁe.

Babiãky. Ja, ty nebyly indá uãen˘, jak vãilkaj, dyÈ aji já
sem jednú v ãas núze babila u mojej sestﬁenice, ale nechtûla bych to, o bóÏe, za nic, to je ‰patnej k‰eft, ty bolesti
pﬁehlídat. Nebyly uãen˘, ale vûdûly dovíco, ty mlad˘ vãil
temu nechcú vûﬁit.

Kútnica. Slunce za hory, dvéﬁe na závory a kútnica za
kútní plachtu, ﬁíkávali.
Indová stávaly se v‰elijak˘ vûci, tyto mlad˘ vãil temu
nedajú víry, pod chvilku se mnû vysmûjú, dyÏ ím tak neco
vyvádím. Kútnica mûla byt za plachtú, neÏ slunko vy‰lo,
v dvanástú hodinu polední a veãír, neÏ sluneãko za‰lo.
Nemûla ani na zem ‰lúpnút, a to po cel˘ch ‰est nedûl, ani
se ãesat nesmûla.
KaÏdú kútnicu indá, jak se kdy stalo, tá mlíãná zima
na‰ãivila a nebylo e‰ãe na tem dosÈ, e‰ãe se dovíco udûlalo! Zas mlíãná zima pominula, protoÏe tﬁetí deÀ nastúplo mlíko.
Moja tetiãka mûli zlú matku. To byli muÏova matka.
Jednú taky do‰li do kúta ta tetiãka a pûknû, jak slunko
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zapadlo, ta matka podojili krávy a vyhnali tú tetiãku s t˘m
mlíkem do sklepa. Nechceli jim s t˘m mlíkem jit, ale
moseli. DyÏ do‰li do pÛli sklepu, neco na nich prsklo, jak
by hlinu na nich hodil. Oni se lekli a zima jich roztﬁepala, a uÏ jim od tej zimy nepomohli, umﬁeli.
Vãíl ty kútnice! Do veãera je v poli, veãír se to narodí,
ráno majú byt kﬁtiny, toÏ nejedna obliãuje v jizbû lebo
v kuchyni, aby tí kmotﬁi just tak do tej ‰piny nevpadli.
Jedna ta kútnica si tak vy‰la na dvÛr, a donìa zpátky,
chlapisko sedí si jak˘si u stola, fúsiska po pás. Ona zakﬁikla NajeÏí‰marja a nádeníci, dyÏ do‰li dom z pola, Ïe ju
na‰li pod postelú, celá podrápaná a bez sebe. Spû‰, za
na‰ích pﬁedkÛ to b˘valo, maminka dycky ﬁíkali, Ïe není
hodno jit kútnici ven.
U nás PodluÏná taky ‰la kdesi po práci, b˘vali sme vedlivá, a najednú vám okolo tej jejich chalupy takov˘ vûtﬁisko se zatoãil, a nebyl vûtr, bylo ten deÀ ticho, a to najednú hú, hú, hú a jak by uÈal. Povidaly sme si s mamiãkú:
Co to k strelu? A bratr povídá: Co je to? âert zas nesl
nekde PodluÏnú, baba, dyÏ je v kútû, má lapût doma. Kútnica táhne búﬁku za sebú.
No ja, dyÈ sem povdala, lidi vãil nic nedbajú. Jak ta
mladá Lúpalka. ToÏ kde aÏ b˘vá poãta od nich, ona si vám
nese kartu na poãtu, je teprú t˘den v kútû a nebyla e‰ãe
v kostele. Pámbu v‰ecko vidí! ·ak ji dali tá jeji tetka. Prej
ty, robo hlúpá, dyÈ ti to ditû moÏú ãarodejnice odnést! Ná
vidíte, v noci do‰el takovej vichor, v chalupách moseli
okna drÏet, aby jim nevyletûly, a ten hrom, to bylo boÏí
dopu‰ãení. Taková má vlezt do postele raãi, potom aby
druzí za Àu trpûli.
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PodvrÏenci. A tí podvrÏenci esli sú? No boÏe, ba sú!
Esli znajú Budilku Mary‰u, ‰ak je to Slovenka, byla
v kútû. SlúÏila sem tenkrát u neboÏky Pﬁíkaskej, pámbu
jim dej nebe – to byli tuze poboÏná Ïena a tuze pracovitá, dûlná, jak my povdáme – za tú milú chÛvu a nesla
sem tej Budilce do kúta. No toÏ beztak sem to ditû na
vlastní oãi vidûla, ditû jak ditû, bylo jak druh˘. Donesu
do teho mil˘ho kúta po druh˘, Budilky nic; prej ‰la kdesik na kúsek trávy, bylo just v prav˘ polednû, ve dvanáctú hodinu.
V kostele nebyla a po trávû uÏ brúsila. Pﬁi‰lo se mnû na
to ditû v tej kolíbeãce podívat a ono vám hlavu jako ‰tvrÈ,
hlas celej inaãí, noÏiãky jak hÛleãky, ruãiãky taky jak zbíleãko. Na toÏ potom jí to jedna zku‰ená pocestná Ïenská,
just se tak k temu trefila, vyjádﬁila, Ïe to diÈátko ty div˘
Ïeny za poledÀa podhodily. V polednû Ïe kútnica ut˘ct
nemá diÈátkovi. Ná a nesmí temu potom zle dûlat, lebo
by ty div˘ baby zasej si postihly na jejím ditûti.
A boÏe, to se s t˘m potom natrápí, ono vám to hrubû
nemluví, nechodí, s odpu‰tûním krom va‰ej poctivej
hlavy, tﬁeba do ‰trnásti rokÛ pro sebe dûlá, a toÏ takovú
s t˘m máte. Tadyk uÏ, co pamatuju, nekolik dûtí ty div˘
Ïeny podhodily.
Na‰i maminka vyvádívali, Ïe jedna Ïena taky byla
v kútû a byla sama doma. Just to bylo tak v ÏÀovej ãas,
nikeho nikde, v‰ecí na poli a jí se zachcelo vody. Vynde
si ke studni, bylo to v prav˘ polednû, a neÏ se vrátila, uÏ
bylo ditû in˘, no podvrÏenec. Lazívalo prej to po zemi,
nemluvilo, a dyÏ temu dala mlíka na tu zem, toÏ prej sly‰ela, Ïe to mluví. Dívá se klíãní ìúrkú a ono vám se k temu
slízali hadi. A to ditû Ïe povidalo tem hadom: Papej aji
kúpy, ne enom míãí, a toÏ tá matka Ïe si vzala to ditû do
putny na záda a nesla ho do Îaro‰ic k Panence Marii. A tu
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prej kdesik z vody u pala‰í zavolalo neco: Voher dy putn? – Auf dy Îaro‰ic. A toÏ, sly‰a to ta matka, putnu dÛle
a povidá: ToÏ ták, tady umí‰ mluvit a doma ne? A hrk
s t˘m do vody a oni ty div˘ Ïeny pustily to prav˘ jeji ditû
ven. Takovej Ïenû nepatﬁí byt v prav˘ polednû venku,
potom má.
DyÏ sem byla s Babu‰kú, ‰ak to bylo moje první ditû,
v kútû, toÏ mamiãka poﬁád: Enom nechoì ven, enom
nechoì ven, henkaj má‰ put˘nku, di na put˘nku. Ale
k nám chodívalo moc besedníkÛ, toÏ co – pﬁed nûma
pÛjdu? Vy‰la sem na ten dvÛr, enom pﬁede dveﬁe, a ono
se vám nade mnú tááákov˘ vûtﬁisko zatoãilo a hú, hú, hú,
aÏ mnû u‰i zalehly. A takovej zvuk hroznej, divnej to
vypadalo a já fúk zpátky do tej postele. A potom v noci
chcu pﬁevinovat Babu‰ku a pﬁinde mnû podívat se ke dveﬁom. A ono tááková veliká Ïenská stojí v tech dveﬁách
a furt ke mnû.
Donde k lÛÏku a chmac po Babu‰ce. A já sem tú Babu‰ku ták s celú silú drÏela, div sem to ditû nerozmÀaãkala,
ale, lidi, tá se na mû, tá Ïenská, ‰karedû ‰kÀúﬁila, Ïe není
moÏná vypovûdût, podnes ju vidím, jak by vãil pﬁede mnú
stála.
Zakﬁíkla sem, co sem hrdla mûla, ale mamiãka, spali
aji s tatíãkem v tej seknici, mû nesly‰eli. Ta Ïenská drap
duchnu a ‰úst s Àú na zem a já sem zasej zakﬁikla, toÏ
mamiãka ‰krk z lÛÏka, zbudili tatíãka a ke mnû. Tu duchnu na mû hodili a drÏeli ju, tak to se mnú vyhazovalo, ta
mlíãná zima. Cel˘ lÛÏko pokropili svûcenú vodú, ‰ak
dyby tej vody ne, doví, co by nebylo stalo.

Zhlídnutí. To je dokázaná vûc, temu já vûﬁím. Taky sem
jednú ‰la okolo Hliveck˘ho, esli je jim povûdomo, ten
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Hliveckej mûli u sebe dceru, vdovu s dûtma, a ta jedna
dûvãica mûla tákovej velikej flek, od nosa aÏ po oko se jí
tahl, a mnû tak pﬁi‰lo se na Àu podívat a chytla sem se toÈ
pod bradu a akorát – pûknû jak se to tﬁetí dûvãe moje narodilo, pod bradú flek jak ‰tyrygrejcárka a tak ho má. A toÏ
mnû povidali kmotﬁenka: Ja to se nesmíte dívat, a dyÏ tak
neco uvidíte, nikde se nechytejte, zatnite dobﬁe oba palce,
a toÏ já od tej doby, dyÏ chodím s útûÏkem, zatnu palce
do pûstí dobﬁe a drÏím zaÈat˘, pokáì nezandu. Lehko se
uzapomene taková Ïenská, zhlídne neco a diÈátko je
potom po‰karedûn˘. Do pÛli ãasu si mosí dat pozor.

Kút. DyÏ se enom trochu kmotrujú, tﬁeba dyÏ enom
jejich staﬁeãci si nosili jeden druh˘mu na rukách, uÏ moÏú
nest do kúta, dyÏ je jejich dobrá vÛla. – Do kúta posílají
obyãejnû tﬁikrát i ãtyﬁikrát a jen velmi chudobné Ïeny se
spokojí s jednou zásilkou. Posílání do kúta se oplácí a opomene se jen tehdy, jestliÏe se rodina „mezi sebú pohnûvá“ anebo opomene se „z velkej p˘chy“ vÛãi chudé ‰estinedûlce.
Do kúta se posílá na mísách a v ‰álu, t. j. v polévkovém
hrnci. Mísy a ‰ál zaváÏou do kartounového ‰átku, do
kukuãka.
Fla‰ky s vínem nesú v sotúrku. Pﬁes pole nesú peãivo
v ko‰ách na zádech v tﬁíloketnice lebo v ubrusu.
Nejstar‰í dcery nebo sluÏky odevzdávají dary do kúta
‰estinedûlce s takov˘m vzkázáním: Zkázali vás tatínek
a maminka (str˘ãek a tetiãka) pûknû pozdravovat a posílajú vám pár boÏích milostí (trdelníkÛ). – No dyÈ si s nama
nemuseli takovú ‰kodu dûlat, a Ïe jim pûknû dûkujeme,
a zkaÏ jich taky pûknû pozdravovat, dûkuje ‰estinedûlka.
Prázdné mísy jim hned vrátí zavázané a na jednu z nich
poloÏí tringelt, 20–50 kr.
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První zásilka staromódní se skládá z vaﬁené slepice,
luk‰ové polívky a koláãÛ.
Druhá opût z luk‰ové polívky, vaﬁeného hovûzího masa
s omáãkou, koblihÛ a vína.
Po tﬁetí posílají smaÏená kuﬁata, trdelníky peãené nebo
smaÏené anebo boÏí milosti a víno.
Po ãtvrté pﬁed úvodkama Ïivou drÛbeÏ, cukr, syrovou
kávu, bábovku i maso syrové.
Chudé Ïeny si posílají vzájemnû buì bábovky, nebo
koupí za 20–40 kr. rohlíkÛ, spaﬁí je mlékem, posypou skoﬁicí a cukrem a „taky se dûti kmotﬁenãiny najijú“.
Má‰ luk‰u na bradû, posmívají se sourozencÛm novorozeného dítûte v dobû, kdy se k nim nosí do kouta.
Na peﬁinku posadijú svobodn˘ho chasníka, dyÏ tak
vpadne do domu, kde je Ïenská v kútû. To babka z nenadanej chmac ho a lap s ním na peﬁinku. Pokáì nedá na
sladkú, nesmí stat. V Rakvicích a v Kobylú to e‰ãe zachovávajú.

Kﬁtiny. Na‰a dcera napﬁed slibúvala, Ïe si nás za kmotrÛ zavolá, a potom, dyÏ do‰lo co k ãemu, o nás nevûdûla. A to nám bylo líto, stará celej deÀ leÏela na lavce
a beãela a já sem fla‰u vína, co sem pro nich nachystal,
celú vypil zlosÈú a lítosÈú, k temu sem zajídal 6 kilo peãen˘ho masa. Mûl sem ho uÏ na kﬁtiny pro dceru ‰telovan˘, a dyÏ ty tak, dyÏ ty sis vzal kamaráda z vojny za kmocháãka, nech ti vãil kamarád aji maso kúpí.
Indá to diÈátko tak nenastrojily jak vãilkaj. Je pravda,
pupinky nebyly lacin˘. Patysov˘ lebo z nejak˘ch barevn˘ch vlnûn˘ch odstﬁiÏkÛ to ty krejãíﬁky ‰ijávaly, cel˘
ãepiãky vyparádily pantlama a navrchu frãiska velik˘, to
bylo velice svûãn˘. Ale to uÏ ju mûlo to ditû jak dlúho na
svátek. Ná potom kanafasovú cí‰ku, haraskovej poviják
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a uÏ to bylo nastrojen˘. Potom pozdûji dávaly ke kﬁtu kartúnov˘ cí‰ky a star˘ pantle za poviják. Prostiradlem kartúnov˘m lebo bíl˘m vy‰ívan˘m se kmotﬁenka odíla s ditûtem a zakryla ho cirkasov˘m hrub˘m ‰átkem.
Vãil v‰ecko bíl˘ ãepiãky, v nich navleãen˘ pantliãky,
bíl˘ peﬁinky, chlapeãkovi dajú modrú ‰irokú pantlu za
poviják, dûvãátkovi rÛÏovú, to uÏ potom lidi v kostele
u kﬁtitelnice poznajú, estli je to chlapec lebo dûvãica.
Ani se s t˘m neodûjú, enom to zakryjú hedbávn˘m lebo
cirkasov˘m ‰átkem.
Do vínku dávali indá stﬁíbrnú dvacítku, vãil jak kdo
moÏe, ryn‰ãák lebo aji pûtku.
KdyÏ kmotﬁi s dítûtem sú do kostela vypravení, pokropí babka diÈátko aji matku svûcenú vodú.
DyÏ rodiãi si nejak˘ míno pro ditû vyvolijú, tﬁeba po
rodiãech lebo bár po kem, toÏ to ﬁeknú kmotrom alebo to
nechajú kmotrom na vÛli. No kmotﬁenko, uÏ to na vás
odevzdáme, abyste nám donesli z kostelíãka, co chcete,
Kaãenku lebo Maﬁenku, jak je va‰a vÛla. Ná my, co my,
udûláme, jak vy, kmotﬁenko, chcete, upejpá se kmotra.
Vãil si v‰elijak˘ ty ména vym˘‰lajú alebo kﬁtijú podli
kalendáﬁa a uÏ se aji stalo, Ïe kmotﬁi, donìa z kostela
s t˘m ditûtem, Ïivú mocú si vzpomnût nemohli, jak mu
nakﬁtili.
Kolikrát se aji panáãek na to zlobijú.
Nejvûc dávajú tyto mína: Jan, Franti‰ek, Josef, Kateﬁina, Marie, Franti‰ka.
Kﬁtiny odbavili za starodávna huzenú polívkú, huzen˘m masem, knedlama a máãkú. Tí kór chudobní dali
tﬁeba enom tvaroh s putrú lebo s˘r. K piÈú dávali u bohat˘ch víno, u chudobn˘ch goﬁalku. Vãil chystajú vûc,
nekde to odbavijú jedn˘m vrzem, nekde, ale uÏ málokde,
dûlajú kﬁtiny aji slavnej úvod. To b˘vá truc svatby hrubej, dûlajú s t˘m úvodem nekde velk˘ orací.
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Slaví-li jen kﬁtiny hostinou, dostaví se jen kmotr s kmotrou. Slaví-li se hostinou kﬁtiny i úvod zároveÀ, pﬁijdou
k hostinû jen kmotﬁenky, a i ty, co nosily do kúta.
Jindy, byla-li hostina slavná pﬁi úvodû, pﬁi‰li muÏi i Ïeny
ze v‰ech domÛ, z nichÏ bylo do kouta no‰eno.

Úvod. V neker˘ch dûdinách, tﬁeba v Boﬁeticích a v Pavlovicích, ide za ‰estinedûlkú enom kmotﬁenka okolo oltáﬁa. V Kobylú a v âejkovicích idú v‰ecky, co posílaly do
kúta, a prosijú aji kamarády, aby ‰li za nûma okolo oltáﬁa. To na‰i maminka, dyÏ mûli it na úvod, mû hnali
k ·umickej lebo k Bednáﬁíãce. Di k ·umickej a k Bednáﬁíãce, ﬁíkávali, Ïe jich maminka prosijú, aby ‰li za nûma
do kostela. To jich ide v tem Kobylú celej húf, ãím víc,
tím prej jak by ji dali vûãí ãesÈ.
A v tech Bílovicích, dyby enom na talíﬁku do kúta poslala, uÏ se sype okolo oltáﬁa.
Kmotﬁenka, co nesla na rukách, ide napﬁed za kútnicú,
za Àú zas ty kmotﬁenky, co jim ‰estinedûlka nosila na
rukách, alebo kmotﬁenka, kerá ‰estinedûlku nosila, ná
potom v‰ecko Ïensk˘, kmotrstvo a sestry, ‰vagrov˘,
kamarádky, no v‰ecky Ïensk˘, co nosily do kúta.
Zmrhalka musela indá, neÏ ‰la okolo oltáﬁa, stát pﬁed
kostelem a ﬁíkat: Já sem se nezachovala. Potom jí dali
pﬁed oltáﬁem malu‰enkej kú‰ãíãek svíãky, div se nepopálila. Vãilkaj neker˘ takov˘ ani nendú na úvod alebo
idú bez ditûte, jak kerá chce. Uvedená okolo oltáﬁa néni
Ïádná z nich, leda míno bylo, Ïe byla v kostele.
Umﬁelo-li maliãk˘ pﬁed úvodem, toÏ mosela ‰estinedûlka pod paÏú nest na úvodû bíl˘ prostiradlo, jak ‰la
okolo oltáﬁa.
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Mrtvú ‰estinedûlku jindy nenesli do kostela, to do‰li
s Àú ke kerchovu, panáãek nad Àú ﬁíkal a kmotﬁenka se
svíãkú obe‰la truhlu. DyÏ ostalo po ni maliãk˘, mûla ho
kmotﬁenka v rukách. Bíl˘ prostiradlo, co mûla za chÛvku pﬁi kﬁtu, leÏelo na truhli ‰estinedûlky, a aÏ panáãek
poﬁíkali, teprú ho Ïensk˘ sdûlaly. Truhlu potom panáãek
pokropili a potom chuderku hned pochovali.
V Kobylú uvádûli pod veÏú, vãil uÏ jich v‰ady nesú do
kostela.

âím se krmí nemluvÀata.
– Marjáno, poì sem, jak prej o‰etﬁujem mal˘ dûti?
– A co myslijú, Ïe títok lidi vãil se s t˘m moÏú extrátovat? Kde by na to nastaãili, tolej mlíka kupovat? DyÏ
tak máme to ditû pﬁi prsu a nestaãí mlíka, dá se mu, co
je: herteplovica, fazulovica, kmínová polívka alebo na
sádle na ﬁídko usmaÏen˘ vajíãko. Ditû se navalí a bûhá
to do tﬁech ‰tvrtí roku jak stupan. Vijú, to je v‰ecko na
zvyku! Lebo luk‰e oma‰ãen˘, to je neco obzvlá‰tního
pro ditû pﬁi prsu. Nekerá paniãka by se zbﬁídila, dyby
ji chcel ditû tak nakrmit. Cumle uÏ vãil pﬁestávajú, ale
e‰ãe, dyÏ to nemajú kdy chovat, toÏ temu uváÏú cumel
a ono to leÏí. Co sú tak ty moÏnûj‰í, kúpijú cucek, mlíka
majú od kráv lebo od kozí dosÈ, toÏ to dûti taky rádi.
Aji moc dávajú kafé s rohlíãkem alebo na talíﬁek mlíka
a rohlíãek do teho, poÏv˘chajú a to je dobr˘ pro ty
maliãk˘.
Krupicu na mlíku taky pro nû vaﬁijú a hovûzí políveãku, to si po‰makajú. Aji temu dávajú rmenkovú vodu
ocukrovanú, to prej dobﬁe spí. A lidi! Jednú ten ná‰ kluk,
jak byl u prsa – ‰ak toÈ ide ze ‰kole, bude mu dvanást
rokÛ – ne a ne spat. Chodila sem jak mátoha slabá. Tak
co s tebú, knote? Uvaﬁila sem mu makÛvku, a boÏe, ono
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vám to spalo cel˘ch 24 hodin. UÏ sem myslela, Ïe se vûckrát neprobudí. UÏ vûckrát, sem si povidala, makÛvku
vaﬁit nebude‰. To sem zaÏila strachu!
– Ná ná‰ kluk, dyÏ mnû jednú kﬁiãíval, jak by ho na noÏe
brál, vám bﬁe‰ãel, toÏ co? Já nasbírám brabãincÛ a uvaﬁím. A taky po tem usnul. Ale staﬁenka, to kerejsi dobrodinec jim to donesl, na mû doletûli: Ty prej, hovado
hovadsk˘, dyÈ ho moÏe‰ t˘m otrávit, dyÈ moÏe z teho ostat
hlúpej! M’ ba hlúpej, povidám, copak je brablec hlúpej
vták? Dohopká do sínû a sezobe kdeco.

Jak se hrajú tatínek s mal˘m? Ná‰ táta, doÀìa dom
z práce, to uÏ v‰ecky ty dûcka ho vyhlídajú, natahne se
na lÛÏko, dûcka se shrnú okolo lÛÏka, to nejmen‰í, toÈ
Karlíka, si posadí na sebe jak na koÀa a drÏí ho za ruãiãky lebo pod paÏeãkama, drnká s ním a ﬁíká:
– ·iju, ‰iju bot.
– Kemu? (To ditû se to musí nauãit mu odpovidat.)
– Pánovi.
– Co ti dá?
– Hus.
– Dá‰ nû kus?
– Dám.
Tata ukáÏe prstem na podlahu: Henkaj na podlaze je
pûknej vtáãek. Vidí‰ ho?
Ditû se podívá na podlahu, tata ho pustí, ono ‰vác na
lÛÏko a tuze se temu smûje a ty okolo lÛÏka s ním. Tak se
ty dûti s tatú nejraã hrajú. Majú ho tuze rádi. Karlík hneì
bûÏí: Tat˘nku, ão nû ne‰ete, tlnecty? A uÏ mu ãahá do
kapce.
Na‰ej súsedû je to dycky líto, dyÏ ho vidí. Ten jeji bundá‰ zlobivej, enom vkroãí do dveﬁí, uÏ herdeãí a ty dûcka
mu idú z cesty, to néni ani jak otec.
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Ná‰ ty dûti lúbe, dyÏ je to mal˘. Kolikrát se temu v tej
spustí sopílek a to ﬁíkává: Tahne se nám láska, a ono tak
se temu ﬁehoce.

Jak se s dûtma mazlíme? No tak: Moja baru‰ko zlatá,
to je nejãastûj‰í, ná potom: mÛj andûlíãku, mÛj vtáãku
ãananej, mÛj beránku, mÛj holúbku sivej, moje kuﬁátko,
ty si moja celá radostinka, z cel˘ho svûta ta nejvût‰í.
Nastrojen˘ ditû beztak na to ãeká, aby to ãlovûk pochválil, a toÏ to ﬁíkáme: Íno, to je ãananá dívenka, to je ãananej pa‰olí‰ek, tã, tã, tã!
To je dívenka natrãená, ta je nastrojená, íno! A to ty
dûcka enom se uãuﬁujú radosÈú.
DyÏ uãíme ditû stát, to mu ﬁíkáme: pá, pá, pá, pá alebo:
páneãek, páneãek, zelenej Ïbáneãek.
Ná dyÏ ho uãíme bûhat, toÏ voláme haló, haló, haló
a tak.
A tak se s nûma hráme:
Pac, pac, pacu‰ky, ‰ly dûvãátka na hru‰ky,
chlapãátka ‰li za nûma, trhali jim do klína.
Vaﬁila my‰iãka ka‰iãku na zelen˘m randlíãku,
temu dala, temu dala, temu nejmen‰ímu zapomnûla,
bûÏela, bûÏela, bûÏela, tám se skovala.
Lebo ukazujú prsteãkem na ãelo: Oltáﬁíãek. Na oãiãka: Svíãeãky. Na nosíãek: Zvoneãek. Na hubiãku: Zákristia. Na ‰kranû: Peﬁinky. Na bradu: Schodeãek.
Alebo jich pokﬁiÏujeme a ﬁíkáme pﬁi tem: Amen, amen
pravím vám, kde tu b˘vá Izák, Jakub, Abraham? Pﬁi
poslední slabice míﬁí dítku do úst.

23

Lidské dokumenty

24.5.2002 12:02

Stránka 24

Jak trestáme dûti? DyÏ to bylo tak kór mal˘, toÏ sem
vzala ze tﬁi prútky z metle a vyãubala sem temu. DyÏ se
ditû po hubû liská, je tuze sopliv˘. Do zádÛ se taky nemá
bit, to se zajiká. Po hlavû, to moÏe ohluchnút. Chlapi, tí
odpá‰ú ﬁemeÀ lebo pás a tema pﬁaskama bijú hlava nehlava, a matky zastávajú, protoÏe beztak to nerádi vidijú,
dyÏ chlap dûti bije, no víte, chlapská ruka!
My Ïensk˘ bijeme tak vût‰í dûcka hadrú lebo vaﬁejú,
a to ty dûcka hneì sú pod lÛÏkem. A to neker˘ umijú prosit: Pro Boha vás prosím, pro v‰ecky svat˘, pro Panenku
Mariu, mamineãko zlatá, nebite mû!
Enom mu hodnû vyrazgat, pane uãitel, jak nebude
poslúchat, povidala sem toÈ panovi uãitelovi.

Drobnosti ze Ïivota maliãk˘ch. Po klekáÀú se dûti nejraã túlajú. To nás stra‰ívali maminka, Ïe nás chytne klekanica. Jak uderili kostelník na zvon, uÏ sme se sypali
dom. A dyÏ sme se pomodlili k spaÀú a chceli sme, jak
dûcka, neco e‰ãe pojest, ﬁíkali nám, Ïe nám smrÈ oblíÏe
hubu. A taky ﬁíkávali na‰i, Ïe chlebíãek spí. Oni maminka, pámbu jim dej nebe, v‰ecko zachovávali. Pûknû, neÏ
nás uloÏili, se s nama nazhlas pomodlili a na lÛÏku nás
v‰eck˘ch pokropili svûcenú vodú.
DyÏ polituje snih, ﬁíkajú dûtom, Ïe andûlíãci derú peﬁí, Ïe
se oblaková duchna alebo Ïe se cigánãina duchna roztrhla.
DyÏ ditûti vypadne zubíãek, má ho hodit pﬁes hlavu
a ﬁíct: Na, pámbíãku, a dej nû druhej. Anebo: My‰iãko,
my‰iãko, dej mnû Ïeleznej, já ti dám ko‰tûnej.
DyÏ sú dûti nedobr˘, stra‰ívajú jich, Ïe si pro nû donde
polednica. To sú div˘ Ïeny, co berú kútnicám dûti a podhazujú tech podvrÏencÛ.
DyÏ ditû herdeãí lebo lÏe, enom mu ﬁíct, Ïe se mu dá
uhlí na jaz˘ãek. Alebo dyÏ si chce ulhat, sáhnút mu po
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nosíãku, má-li ho tvrdej, to hneì cúfá, není-li ve sv˘m
svûdomí ist˘.
To se dûÈom ﬁíká, Ïe se jim jaz˘ãek zohne, zelÏú-li. Spízne-li nekde neco, ﬁíkávajú: Alo, sem prsty na ‰palek
a hneì uÈat!
DyÏ ditû plaãe, ptajú se ho, esli chce b˘t hezk˘, alebo
ho dopalujú e‰ãe vûc: Zaplaã za gro‰, mu ﬁíkajú.
DyÏ se drobilo dûtem na talíﬁek, ﬁíkala maminka: Praví
svatej Job, ‰tyﬁí jezte, pátej drob a svatej Jerolím, nejezte, aÏ já nadrobím.
Poì, gága, volajú na ditû, dyÏ ho chcú vzit na záda.
(Pokud je v peﬁince, nosí je v chÛvce v náruãí, pozdûji
s chÛvkou nebo bez chÛvky, v náruãí i na zádech.)
Gágory, gágory, ﬁíkajú dûti men‰ímu ditûti, dyÏ ho vleãú
pod paÏú z obúch stran, aby se mu noÏiãky nevlekly po
zemi.
Vyjde-li dítû s buchtou nebo bár ãím, soudruzi jej ptají:
Pitam, pitam, Ïádám, do kabelky skládám,
pitám, pitám Ïebrotu, strãa hlavu do plotu.
Dééj nû, donde‰ do nebiãka a bude‰ tam leÏet na zlatej
peﬁince a nedá‰-li, póóóãkej, ‰ak donde‰ do pekla.
– Vincku, poì se s nama hrát!
– Esli mnû dá‰ ten luk.
– Dám, ale ne aÏ dom. (PÛjãka dûtská.)
– S takovú já se nehrám.
– ToÏ tahni dom, nesmí‰ byt teda pﬁed na‰im!
– ·ak to néni pﬁed va‰im, je to pﬁed pámbiãkov˘m.
– Netahne‰ dom, co?! Jak tû s t˘m prutem ãibnu!
– Naãubej mu hodnû, Francku, dyÏ si nechce jit hrát!
– O poãinkéj! Ponynenkej, Ïe mû bije‰, já to ﬁeknu na‰im,
‰ak ti na‰i dajú, aÏ pÛjde‰ okolo na‰eho!
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– Nó ba, Francku, pravda, co ti udûlajú, ty se myslím kaÏd˘ho tak bojí‰ jako on.
– Já se nebojím nikeho.
– Dej nû!
– Ptej nû!
– ·ak tû ptám!
– ·ak ti nic nedám!
Hrají-li si dûti s hlínou, pﬁehazujíce ji z ruky na ruku,
ﬁíkají: Tolej mám dûti, tolej mnû jich umﬁelo a tolej mnû
jich ostalo.
– Sklenáﬁ se vãil u na‰eho dopajedil.
– Ná proã?
– No volal, jak dycky, iìa po tej dûdinû: Ókna spravit,
hé. A tí knoti, co to kemu dobr˘ho udûlá, pokﬁikovali za
ním: Ókna spadly, jé. Sú ty dûcka vãil véélice nevykáran˘, toÈ sem temu u na‰eho aji nadala, jáﬁku, zatracenci
v‰iví, kde máte pozdravení?
Idú cigáni a dûcka pokﬁikujú:
Poprchá
cigánovi do ucha
a cigánce do kapce,
budú dûlat trhance.
Slovenky, prodávající ãepáky, volají po dûdinû: âepáky kuptééé! Kluci za nimi: Palicú po chrptûû!
– Henkaj ide Boﬁeãák malej, poìme na nûho!
– âí si, knote?
– âiãuj.
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Nebojí se. S respektem: No ﬁekni, ãí si, my ti nic neudûláme.
– SvobodÛj.
– A jak je ti?
– Jak mal˘mu kotûti. Je mnû Roman.
– Áno, tak se Ïádnej nemenuje.
– DyÏ nechcete vûﬁit, optejte se na‰ich.
– Co to jíte, dûti?
– TvarÛÏeãky slízov˘ jíme, aby nás nebolel Ïaludek.
– Vy myslím tu sníte, co vám pod ruku donde.
– No poãkejte, co sníme, aha, uÏ to vím, z chrústÛ med,
boÏíãku, ten je slaìunkej ják cukr. To roztrhneme chrústa a tu banûãku, co má v sobû, vycumleme.
Ze ãmelákÛ a z mÛr je taky tuze slaìunkej.
Neker˘ dûcka ijú aji glej, ze stromÛ, co teãe, ten bych
já nejedla, já radãi lesní hural.
Agácovej kvût sníme aji se stupkú, je taky dosÈ sladkej,
aji ten z divok˘ho plotu.
Aji jímu kvût z modr˘ho chebzu, roste to na rolách,
bíl˘m kalí‰kem kvete, nevidûli ste to?
Ko‰ãále z hlaváãa, ty sú pane dobr˘!
Cúnky z vinohrada a kyselej ‰ãavík, to není sladk˘, to
je kysel˘, ale teho se taky najíme, o jéj!
Sladk˘ho dﬁeva v humnech se nacumlem!
A peãen˘ klásky turkyÀov˘, tó my rádi, to je dobr˘˘˘!
KoÈátka posvûcen˘, to mosíme první, jak se osvûtí,
honem zhltnút, to taky nebolívá Ïaludek. To je aji od
psiny.
Brzo z jara, dyÏ vidíme pámbiãkovu verunku, kﬁiãíme
na Àu: Verunko, runko, vypros nám slunko, abysme mohli
bosky bûhat a tebe hodnû hledat.
A dyÏ ju chytnem, pûknû ju rozkúsnem a zhltnem, to
zasej proto, aby nás zuby nebolely.
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Medunica má takovej zamodralej Ïbáneãek dÛle a v tem
je slaìunkej med. DyÏ ju nandem, v‰ecí zpíváme: Dududu, déjte mnû medudu!
Lipov˘ lístí mlad˘, tého sme se najedli!

Dûti a zvíﬁátka.
Vráno, vráno, poleÈ k nám, já ti neco nachystám,
trochu hrachu, trochu krup, vrano, vrano, dupy dup.
Vrana letí, nemá dûtí, my je máme,
neprodáme, pámbíãkovi darmo dáme.
Do domu ‰estinedûlek se dûti neodváÏí, Ïe by jim vrána
vy‰típala oãi.
Sluneãko. Pámbíãkova verunko uléÈ, uléÈ! Verunko,
runko, dej nám zejtra slunko, abysme mohli bosky bûhat
a tebe, verunko, hodnû hledat. – Verunko, korunko, kde
se dostanu? DyÏ leze verunka na prst, toÏ do nebe, dyÏ
spadne s dlanû, toÏ do pekla.
Mravenec. Dûti okolo hromádky mravencÛ: Ó lídi,
poìte se podívat, toÈ idú brablenci ze ‰kole! V Pavlovicích idú brablenci ze ‰kole, v Kobylú idú brablenci na
púÈ.
Slimák. Slimáãku, ráãku, vystrã roÏky na paroÏky, estli
nevystrãí‰, strãím tû do vﬁelej vody.
Anebo: Vystrã roÏky na paroÏky, pÛjdem spolem na
tvarÛÏky.
Îáby. Jak ty dûcka nekde zhlídnú Ïabu, uÏ se okolo ní
zhúfujú a stra‰í jedno druh˘: Zavﬁi hubu, lebo ti sãítá zuby
a vypadajú ti.
Co dûlá‰, Janíãku, dyÏ uvidí‰ Ïabu? ·estilet˘ Janíãek:
No dybyste, dybyste vy uvidûli Ïabu, zatnite dobﬁe zuby
a zavﬁite hubu, aby vám nesãítala zuby, lebo by vám vypa-
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daly. Já dycky zatnu zuby, aji hubu dobﬁe zavﬁu a e‰ãe
potom chmac kameÀ a kﬁáp po ni.
Netop˘r. Z jara si udûlajú dûcka z kotlaãky, ﬁíkáme temu
aji horkej lupeÀ, z teho kvûtu takov˘ guliãky, tak to zguãijú, a dyÏ t˘m netop˘ra uderí, toÏ on spadne dÛle a oni
zpívajú:
Netop˘ﬁ, jak daleko doletí‰, do nov˘ho mûsta, je tam nová
cesta, dûlali ju Nûmci, staﬁí uãudûnci (staﬁí kotrlenci).
Macek lebo manda, dyÏ se oblizuje a na nekeho se podívá, ten dostane bití.
Kuﬁátka. Ná‰ Jo‰ka do‰el od súsedú s beãkama, proã
nemáme tolej kuﬁátek co oni. Proto, Ïe nám slípky nechcú
sedût. A on se vám mnû kluk vytratil, nahnal si kdesik na
dvorku jednu slípku do kúta a uãil ju sedût. Pûknû ju pﬁiklaãil dﬁevama, Ïádn˘mu ani necekl, a chuìato slípka
hladem zkapala.
– Ja, to oni umijú, ná‰ Matú‰ek, neÏ jsme do‰li
z „MocgruntÛ“, podlábil nám ‰est káãátek, ‰ak sme jich
vûc nemûli. Knot ‰u‰nivej, chcél prej jich nakrmit, ‰ak
jich nakrmil. ChyÈna to za krk, vláãil jich k miseãce, co
v nich mûly vodu, pûknû kolem dokoleãka jich naskládal, do míseãky donesl z járka písku, zobáãky temu do
teho písku nastrkal, aby Ïhraly. Myslela sem, Ïe se zminu
zlosÈú, beztak se nám letos drÛbeﬁ nedaﬁí.
– No ‰ak já sem toÈ, donìa z vinohrada, nemohla dom.
Kluka nikde a klíãek mûl sebú. Súsedka na mû volali,
prej, vidûla sem ho, s motyãkú upaloval kdesik k Ostrovcám. ToÏ já si povidám, kde tam ho strela nese
s motyãkú, hybaj za ním. Ja, lidi, co si vám to kluãisko
nezmyslelo, prej, maminko, já uÏ jsem vám okopal ﬁepy,
abyste se tolej nenakopali. Musela sem se smít aji zlobit.
Co myslíte, neskope ten kluk kus ﬁepy, prach mak za ním
neostalo, musím to podsadit, ale doví co z teho bude,
v tem suchu to tí cukrmajstﬁi (brouci) beztak zeÏerú.
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– Beztak, jak tem dûckám nemoÏete byt furt za patama, pod chvilku si neco zmyslijú, po ãem nic. E‰ãe kde
majú úleváka, Ïe dá na tech men‰ích pozor.

Sirotci. DyÏ je macocha v domû, je aji oãím, ﬁíkávajú.
·ak to máme zku‰en˘, Ïe tá macocha uÏ to tak spraví,
Ïe aji ten vlastní otec se potom od tech sirotkÛ odvrátí.
Jak tá vedlivá nás. Tá dûvãica po neboÏce, BoÏe, chuìátko neboh˘, ‰ateãky vetch˘ a v tej zime v‰ecku vodu
ji mosí aÏ k nosu donest. Hrubû jest temu nedá. Ale sem
povdala: ·ak ju pámbu taky moÏe nav‰tivit. Dyby ji muÏ
zhasl oãi, e‰ãe se s tema drobn˘ma faganama, má s ním
uÏ pût, moÏe dosÈ natrápit. ·ak ji uÏ leÏí, je prej k sobû
nepodobnej. Ale sú aji dobr˘ macochy, to je podli nátury, jedna je zlá, druhá dobrá.
Ona umﬁela. ·ak prej ju jednú, donìa navalenej, dokopal, a tak lehla a vûc nastala. Ostaly dvû dûti, jeho Ïádná
nechcela. Kdo by si ale vzal takov˘ho satana. A toÏ vám
ty chuìata dûti jednú v zimû si za‰ly k neboÏãinej sestﬁe
a on do‰el z hospody napitej jak motyka a alo za nûma.
Nadal tej ‰vakrovej divnû a jináã, prej jak by mohl takovej ãernej cigani ty dûti na chvilku nechat, a pûknû dom
s dûtma. Dûti se tﬁepaly zimú, hrubû obleãen˘ nejsú, a e‰ãe
k temu pr‰elo a on prej povidal temu men‰ímu, nesl ho
v náruãú: Pámbíãek nechává pr‰et a my to musíme sná‰et, a ono chuìato opakovalo za ním: Pámbícet nechává
plset a my to musíme snáset. Ale toÈ musel mût bídu. Povídal, Ïe postaví dûcka nekde do Ïúdra, nech se obec o nû
stará.
On tem dûtom neublíÏí, ale co, dyÏ pﬁece chlapská opatrnosÈ – – –
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Obecní dûti. Desítilet˘ hoch pod okny radnice.
– Co tu dûlá‰, chlapãe, v té zimû, proã nejde‰ domÛ?
– DyÈ mû teprv toÈ na radnici pachtujú.
– No toÏ hlásnej, uÏ ste ty dûti z VídÀa dovezli?
– UÏ, zmrzá to tam v tem obecním baráku. ·ak ich budú
e‰ãe dnes pachtovat, ale pﬁedce temu zatopím a neco
pojest musijú, beztak je to hladn˘.
– Ja, ja, uÏ by súsed Nedbal nemohli ﬁíct, aÏ ich budete
upomínat z obecností: Ja, nech obec si zaplatí, ‰ak nemá dûtí.
– Toto je, lidi milí, faganÛ, co dondú na obec. A prej aji
Kuﬁimskej slibujú pod chvilu Ïenû, Ïe ji uteãú, nech prej
se obec o faganÛ stará.
– A podivejme se na teho lunta ze svûta zbûhl˘ho, snáì
si nemyslí, Ïe mu budeme na jeho knotÛ se starat. Dyby
byl obãan, neﬁíkal bych nic, ale e‰ãe na svûtákÛ platit, to
tak! Beztak je tech pﬁiráÏek jak kerak – – –
ToÏ melduju poslu‰nû, pane radní, Ïe uÏ sú ty dûti
tadyk. Dali sme ich zrovna do obecního baráku, ale nadûlajú nám tam sakva v‰í! Nastelu jim tam slámy a zatopím, je to cel˘ zmrzl˘. Súsedky jim tam snesly trochu
teho jídla. S tema chlapcama nebude zle, tí sú fest, enom
Ïe je to nah˘ a pln˘ neﬁádu, otrhaní jak psi. Ani botÛ, ani
gatí plech˘ch to nemá, takov˘ hadry, kde to vyptali, bÛh
to vi. A s tema dûvãatama bude opera. Ta star‰í je hluchá jak paﬁez a hlúpá jak bot. Ta men‰í se zdá vtipn˘ho
semena, ale bleìunká jak blínek, Ïádnej podstaty, a jak
není podstaty, néni ani síle, kdo to vypachtuje? Klobúkov˘ papuãe vy‰matlan˘ to má, myslím po nûjakej babû,
no pan starosta povídali, Ïe ty hábky uÏ se nejak˘ seÏenú u dobr˘ch lidí, aby v‰ecko tá obec nemosela. Jak sme
vkroãili do tej izbeãky, ‰ak to nebyla ani izbeãka, to byl
kozí chlívek, ohrozili jsme se. Ten ánrichtunk nestojí ani
za formanku: starej stolek chatrnej, takovej stﬁípek, lit-
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rová fla‰ka s uchem, seslo bez nohy, no on po neboÏãinej smrti holt v‰ecko prolil krkem, a tak na tej sláme jak
to zvíﬁe dokonal. Ja, ja, ta goﬁalka dûlá pûkn˘ dílo mezi
lidma!
– Ná ãí je to dûcko, ha, ha, ha? Bosky, stﬁapy temu lítajú
na hlavû kam kerej, ale parazór to musí mût. Enom abys
neobãadla, ty neﬁáde! âí je to knot, ukaÏ se, aÈ ti vidím
do ksichtu?
– Ty ju e‰ãe nezná‰? To je Helenka Vydalova z VídÀa.
Ví‰, poslali ich sem ale pût na obec. Milínská na Àu dostávajú ‰estku na deÀ. A to dûcko chce prej po nich klobúk.
·átek nechce ani vidût. No jak taková urozená vrchnosÈ.
– A kde je ten jejich tata?
– Ja, uÏ je taky v Pánu. Po jeji smrti pﬁichytil se jakési
cúry a tá ho tak sek˘rovala, Ïe se dal do pití. A ta nejstar‰í
chce upálit zpátky do VídÀa. AÏ ju oãistili, uÏ nechce byt
v dûdinû, je to holt panská krív, pod starosÈ donde ‰upem
ráda na dûdinu.

Dûti koﬁaleãníkÛ.
– Kde ide‰? ptám se desítiletého hocha.
– Ale idu toÈkaj k Ïidovi, aby temu na‰emu luntovi (otci)
nic nedával bez penûz, dyÈ je to poﬁád oÏhral˘ a v‰ecko
nám pokluãe.
Co mám dûlat? MuÏa mnû zavﬁeli, mûl v ãepici, a toÏ
nabil kamarádovi. V celej chajdû nemáme do huby, co by
za neht vlezlo, a zima na krku. Je pravda, skoro v‰ecko
prolumpal, ale pﬁece v sobotu nekerej gro‰ nû donesl a co
já vãíl? ToÏ sem si povdala, pÛjde‰ slúÏit a dûti aÈ si vezne
ubec.
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Ja, ta cúdí tu koﬁalku. On ji aji k vaﬁení v‰ecko s komory snese a otáluje, a ona e‰ãe aji z teho mu upajtne a zanese za goﬁalu a chuìata dûti nejednú idú s prázdn˘m Ïaludkem do ‰kole.
Ó jej, tyto dûcka majú hladu! Ale jak by nemûly! Oni
ten jejich tatínek aji maminka v‰ecko prodajú, aji herteple Ïidovi za koﬁalku. A ta jejich maminka usnú, dyÏ se
oÏerú, a toÏ nevaﬁijú. Ty dûcka uchmátnú kníÏku, co na
Àu berú bez penûz, a kúpijú si chleba aji cergulátÛ u Ïida,
ﬁíkajú, Ïe je to pro tatínka. A chodijú si ptat aji po chalupách.

Dûti nemanÏelské. Staﬁenko, ptal se rozãilen˘ chlapec
své babiãky, staﬁenko, proã mû vyvolávajú ve ‰koli ·iráãek, dyÏ tatínek se menujú Háãek? A proã se mnû chlapci posmívajú, Ïe se mnû tatínek utopili v podmáslú?
Och ditû, neptej se mû na to, dyÈ mnû srdce nad t˘m tak
dosÈ krvácí. Och boÏe, boÏe, pláãe usedavû.
Chlapec osmilet˘ poãal také plakati.
UÏ mnû, staﬁenko, neﬁíkejte nic, já uÏ vím v‰ecko.
Maminko, proã chce Kaãa Dubeck˘ch, abych jí ﬁíkala
maminko, proã?
Pûstounka, Ïena nemanÏelského otce Kaãenãina, pro
sebe: BoÏe, ditû, co vãil s tebú? Co ti mám ﬁíct? – Ví‰,
Kaãenko, to bylo tak: Vrany letûly nad na‰im dvorem
a upustily tû na dvÛr. A ona Kaãa just tenkrát u nás slúÏila, a toÏ si tû vlastnila – a já taky.
Martin teda Ïe ne a ne, Ïe ju nechce, a toÏ ona popadla
ditû a zanesla ho tem jeho rodiãom, poloÏila na lÛÏko
a tam tá... Oni beztak se zlobili a toÏ temu ze tﬁi dni nic
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nedali. Copak to ditû ptalo na svût? A ta súseda, dyÏ ten
plaã teho ditûte nemohla poslúchat, Ïe tam bûÏela, podala mu prs, ale Ïe myslela, Ïe ji ho ukúsne, jak bylo hladn˘. A toÏ takov˘ matky mají svûdomí?

DùTSKÉ HRY
Ve Velk˘ch Pavlovicích znají dûti je‰tû tyto hry: na slípku, na TurkÛ, na polskú búﬁku, na chrústa, na smeãky, na
mlíko, na múku, na rohlíky, na modﬁidlo, na Ïemlu, na
jelita, na muziku a na beãky, na maso, na ztracenú‰ku a na
prodavaãe domu.
Myslím, Ïe jsem nechybila, zaznamenav‰i i hry nepûkné a bezv˘znamné.
Popisy nûkter˘ch her diktovali mnû sami malí hráãi,
a to ne vÏdy dost správnû a dÛkladnû.

Na kolo ml˘nsk˘. Chytnem se za ruky, toãíme se dokola a zpíváme:
Kolo, kolo ml˘nsk˘, za ‰tyry r˘nsk˘,
kolo se nám zlámalo, co se na nûj hrávalo,
tydli, tydli na husliãky, ãáp.
To si ãapnem. Anebo: Kolo se nám zatoãilo, zatoãilo,
ãáp.
Na kolo ml˘nsk˘ se nejvûc hrajú ty nejmen‰í dûti.

Na konopû. To se drÏíme za ruky dokola a toãíme se.
Jeden chodí okolo nás a ﬁíká:
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Hráli sme se na konopi,
dûlali sme mal˘ snopy,
málo nás, málo nás,
pojìte jeden mezi nás!
Anebo:
Hráli bychme na konopû,
dyby byly vût‰í snopû,
málo nás, málo nás,
pojìte jeden mezi nás!
Potom chytne jedneho z kola a oba obcházijú a ﬁíkajú,
aÏ tak v‰eck˘ch z kola dostanÛ. Potom ﬁíkajú:
Hráli sme se na konopû,
dûlali sme mal˘ snopû,
moc je nás, moc je nás,
bûÏte jeden pryã od nás!
A tak dlúho se toãijú a ﬁíkajú, aÏ enom jeden v koli ostane.

Na slepú babu. Jednemu zaváÏem oãi a ten chytá druh˘ch, a keho chytne, ten je slepú babú.

Lámat talíﬁe. Dvá se zádama o sebe opﬁú, zavûsijú se
lokÈama a vyzdvihujú.

Stavjat komín. Stúpneme si ãtyﬁí do ãtyﬁech úhlÛ, na
ramena nám postavijú se dvá a na tech vystúpne jeden
a je komín hotovej.
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Dûlat krúpy. Dva chlapci lebo dvû dûvãata sednú si na
zem, opﬁú se jeden o druh˘ho ‰lapama, rukama jeden druh˘ho pozdvihujú a zpívajú: Lámem krúpy, lámem krúpy.

Pﬁehazovat se. Zádama k sobû se postavijú a jeden druh˘ho za ruky pﬁes sebe pﬁehazuje. Ani dûvãatom negdy
nevidût hlav, jak se pﬁehazujú.

Na toãí pivo. Dvá se chytnem za obû ruky a toãíme se
dokola a kﬁiãíme: Toãí pivo, toãí pivo, na kladivo, Morava
se svítí jako maﬁí kvítí! a aÏ uÏ nic nemoÏem, pﬁestanem.

Na skovávaãku. Jeden sedí v kútku a Ïmíká a ãítá do
sta. V‰ecí se poskovávajú, enom nejstar‰í ãeká, aÏ se
poskovali. Îmíkaã volá poﬁádem: UÏ? UÏ? Já uÏ idu.
A oni kﬁiãijú: E‰tû ne! E‰tû ne!
AÏ sú poskovaní, zakﬁíkne nejstar‰í: UÏ! A Ïmíkaã ide
hledat. Nande-li nekeho, klepne ho tﬁikrát po zádech
a musí it Ïmíkat a Ïmíká se Ïmíkaãem tak dlúho, aÏ Ïmíkaã v‰eck˘ch nande.

Na poslední pár vpﬁed. Postavíme se do ﬁady dva a dva.
Pﬁed nama stojí jeden, a jak zavolá: Poslední pár vpﬁed,
skoãí poslední pár dopﬁedu, ale musí dat dobrej pozor,
aby ten, kdo volá, jich nechytl. DyÏ se nechá chytnút,
nesmí do ﬁady, musi it volat: Poslední pár vpﬁed.

Na tﬁetího. Postúpáme si dva a dva dokola. Za ruky se
nedrÏíme, enom tak stojíme vedle sebe. Jeden je v koli.
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Druhej za kolem a má v ruce ﬁemeÀ. Ten v tem koli hop
k neker˘m tem dvom a postaví se pﬁed nû, a to sú tﬁí,
a nesmijú byt tﬁí.
ToÏ ten, co je zvenku z kola, má uskoãit do prostﬁedka,
a dyÏ si nepﬁispí‰í, ‰úst ho ten s t˘m ﬁemenem a ide ten
do kola, co mûl ﬁemeÀ, a ten, co se nechal ‰ibnút, musí
ostat mimo kola s ﬁemenem.

Na ‰esternicu. To je tuze stará hra, tú tyto dûcka vãilej‰í ani neumijú. To bûhávaly z tej strany tﬁi a z tej strany tﬁi dûvãata a tak se honily. (Jinak to 88let˘ staﬁeãek
popsati nedovedl.)

Na hazapita (na sitapita, na nÛÏkaﬁa). To nás bylo kolik
tech dûcek? To sme dali kamenû kolem dokola, kúsek od
sebe. A jeden stúpl do kola a ﬁíkal: Hazapita, pÛjãte nám
sita! – My ho nemáme, má ho henkaj ten. (V Kobylú volá
ten v koli: NÛÏky, nÛÏky, spravit nÛÏky! – BûÏte vedle.)
A to sme z kameÀa na kameÀ pﬁebíhali a ten z teho prostﬁedka taky se chce dostat na kameÀ. Ker˘mu se po‰tûstilo dostat se na kameÀ, pﬁebíhal jak tí druzí, a ten bez
kameÀa, musel do kola.

Na harabáãa. Chlapci si posedajú dokola a udûlajú si na
nejak˘m dﬁevku znamení. Potom se ptajú dokola v‰eck˘ch:
Chce‰ znamení lebo hol˘? Potom to dﬁevko vyhazujú.
A kdyÏ padne znamením k zemi a hol˘m navrch, kﬁiãijú:
Hol˘, hol˘! A kdo si vybral hol˘, teho chytnú za u‰i a ﬁíkajú:
Hara, hara, harabáã, ukradl nám karabáã, Marijanko, Kobylenko, puk! A jak ﬁeknú puk, musí ukázat malíãkem, jak by
stﬁelil, esli nestﬁelí, vedú ho zasej za u‰i, bár aÏ dom.
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Na cigánskej ﬁetaz. Chytnem se za ruky a stojíme
v ﬁádku. Na jednem konci je vodiã, na druh˘m cigán.
Vodiã ide k cigánovi a tahne ostatních za sebú. Podlezú
cigánovi a temu, co stojí vedle, pod ruky a tak podlízajú,
aÏ sú v‰ecí otoãení do kola. Potom vodiã zavolá: Cigáne, natáhni ﬁetaz! Cigán pustí, utûká a tí za ním. Kdo ho
chytne, je cigánem.

Na koke‰a. Postavijú se do ﬁady za sebú, ne vedle sebe.
Jeden stojí pﬁed nûma, hubú k ním obrácenej, a povídá
prvnímu: Koke‰. – Co chce‰? – Masa. – BûÏ do lesa! – Je
tam rosa. – Teho zadního. – BûÏ a chyÈ si ho! A ten zadní
musí dat pozor, aby ho koke‰ nechytl. DyÏ se dá chytnút, je kok‰em.

Na stra‰áka. Jeden sedí a tí ostatní ho ‰típú a on vyskoãí, neker˘ho chytne a zasej ten je t˘m stra‰ákem.

Na siln˘ zvon. Pochytalo se nás takov˘ kolo, chlapci ají
dûvãata, tﬁeba dvacet. Jedna byla v koli, to bylo to srdce,
a tá proráÏela to kolo a potom, aÏ ho prorazila, tí druzí ju
honili. A kdo ju chytl, byl t˘m srdcem.

Na darmolezky. O lídi, henkaj na stromû je darmolezãí hnízdo! O lídi, sú tam darmolezky! kﬁiãíváme nekde
pod stromem. Nekerej hlúpej kluk leze honem na strom,
Ïe ty darmolezky vybere, a my se mu potom vysmûjem.

38

Lidské dokumenty

24.5.2002 12:03

Stránka 39

Na píchlavky. Ehe chlapci, hnízdo vtaãí toÈ na stromû!
kﬁiãíme naschvál, aji pi‰ãíme jak mladí vtáãci a posíláme nejhlúpûj‰ího: Vylez tam, vyber jich a dá‰ nám kaÏd˘mu jedneho. A dyÏ leze na strom, pcháme ho zdolu
prstama a kﬁiãíme: Pichlavky, pichlavky, pichlavky!

Na tﬁaslavky. To je just jak na pichlavky, ale ho nepcháme, enom tﬁasem stromem a kﬁiãíme: RozmÀaãkals
jich? RozmÀaãkals jich?

Na kostel. Strojíme se do kostela, vítáme se jak staﬁí
lidi: Vítám vás na slovo BoÏí. – DeÏtopámbu, vitam vás
taky. Po kostele ﬁíkáme: Vitám vás ze slova BoÏího.
Oltáﬁíãky si vystrójíme obrázkama, ‰kaﬁupinama, vypos˘páme si pﬁed kostelem, dyÏ si ho udûláme nekde
v bﬁehu. Po kostele obûdváme.

Na ‰kolu. Jeden je uãitelem, druzí sú ‰koláci. Uãitel nás
uãí a bije hÛleãkú.

Na kmotﬁenku. Neseme kﬁtit a nosíme do kúta.
Dûláme kﬁtiny, potom idem na úvod a dûláme úvodky.
To se nekdy tech klukÛ nazaháníme, dyÏ se nám posmívajú.

Na svatbu. No to se hráme tak, jak je to na opravdûnskej svatbû. Jeden je panáãkem, druhej Ïenichem, dûvãata nevûstú a druÏkama. Doneseme si z domu buchty,
chleba, tvarohu, co nám dajú, a dûláme hostinu. A dyÏ
nemáme nic, toÏ si doneseme vody do hrnka, natrháme
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do teho trávy a to je polívka. DyÏ se stydíme s chlapcama hrát, veznem si za Ïenicha metlu.

Na proceství. Udûláme si z hÛleãek a zástûrek lebo
‰átkÛ korúvje, ideme s kﬁíÏkem a korúvjama jak na proceství a zpíváme; u neker˘ho kﬁíÏa se pomodlíme a zas
zpíváme.

Na pohﬁeb. Z polního kvítího si nadûláme vûncÛ
a zadrúÏíme se. Z ﬁepy vykrójíme truhliãku a dáme do ní
diÈátko z had˘rek alebo prúteãek a na nûj vûneãek. Z prútkÛ si sváÏeme kﬁíÏ a ideme. Nad hrobeãkem naﬁíkáme
a po pohﬁebû dûláme trachtu.
Dvá majú nekolik dûtí. Jedno umﬁe. Druzí ho poloÏijú
nekde do kútka, to je izba. Jeden ide kopat hrob, to nande
nejakej kútek. Potom veznú teho mrtv˘ho na nejak˘ hÛlky
a nesú ho do hrobu.
DyÏ ho pochovajú, idú dom a slavijú hostinu. Potom
idú pro mrtv˘ho a s velkú slávú vedú si ho dom.

Na kupca. Udûláme si kvelb a prodává jeden hlínu lebo
co máme. ·kaﬁupiny, to sú peníze. A smlúváme.

Na konû. Dvá se zapﬁahnú do ‰pagátu a tﬁetí je pacholkem.

Na továrnu. Vaﬁíme cukr, spú‰ãáme ﬁízky, pu‰ãáme
vodu z trúb, pískáme, zvóníme, ﬁepu dováÏíme, odváÏí-
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me v mí‰kách syrovej cukr, ﬁízky vozíme a tak v‰ecko
dûláme, co tí hrubí.

Na vojákÛ. Nejvût‰í pán je kaprhál a ten execíruje:
– V prav˘ bok! V lev˘ bok! A rozdûlíme se na dva tábory a bojujem proti sobû. Kﬁiãíme: – Hurá, hurá!
Máme fány z papíru, dﬁevûn˘ bajonety a ãáky papírov˘.

Na rytíﬁa. Postavíme se na ﬁádek a jeden je rytíﬁem a má
deset cer. Krajní se ptá rytíﬁa:
– Rytíﬁu, má‰ první ceru do vydání?
– Mám první ceru do vydání.
A druhej se ptá:
– Rytíﬁu, má‰ druhú ceru do vydání?
– Mám druhú ceru do vydání.
A tak se ho ptajú jeden po druh˘m.
DyÏ se rytíﬁ zm˘lí a ﬁekne tﬁeba ‰tvrtú ceru místo pátú
ceru, kﬁiãíme na nûho: Posranej! Posranej!

Na myslivca. Jední sú zajíci lebo jeleni. Myslivec stﬁílá lukem a z palachu má ‰íp. Keho trefí, teho si sebere.

Na císaﬁa a krála. To musijú byt dvû dﬁevka. Se dﬁevkama zahrká se v prohr‰lú a pustijú se na zem. Obû dﬁevka sú poznamenan˘, sú bíl˘ a ãern˘. A my jich po poﬁádku vyhazujem. DyÏ padnú nekemu obû bíl˘m navrch, je
kaprhálem. A dyÏ se nekemu obû obrátijú ãern˘m navrch,
je cisaﬁem a králem. A to bﬁe‰ãíme, co moÏem: âern˘!
âern˘! Cisaﬁ a král! Cisaﬁ a král! Kemu padne jedno
bíl˘m, jedno ãern˘m navrch, je zlodûjem.

41

Lidské dokumenty

24.5.2002 12:03

Stránka 42

Cisaﬁ a král porúãá, kaprhál bije. Dá zlodûjovi tﬁi, lebo
kolik cisaﬁ a král poruãí, do zádÛ.

Na zahradníka. Chodijú dvû a dvû, proplítajú se mezi
sebú a zpívajú:
·el zahradník do zahrady s motykú,
okopával evandulu velikú,
to nebyla evandula, byl to kﬁen,
jestli nechce‰, mÛj Honzíãku, nechoì sem.

Na hotaﬁa. Chlapci aji dûvãata chodijú trávu trhat
a ﬁíkajú: ·kuby, luby, ‰kuby, luby. A hotaﬁ huligá a honí
jich. A hotaﬁ poﬁád: Tuli, túli, tuli, túli. Alebo zpívá:
Hájím, hájím, sám se najím a druh˘ho odeháním. Aji tak:
Hájím, hájím, sám se najím a tech druh˘ch zaÏenu, sám
se stﬁe‰ní naÏeru.
Keho chytne, je hotaﬁem.

Na pekaﬁa. Dvá chlapci klátijú jeden druh˘mu hlavú,
na obû strany. To navalujú chleba. Potom se chytnú dvá
za obû ruky, tﬁetí si jim na nû lehne a nesú pecen k pekaﬁovi. Pekaﬁ s tovary‰em chlíb vsadijú. Tí dvá si ho od
pekaﬁa zesej odnesú a naãnú ho. Zezujú mu boty a to je
tá kÛrka.

Na slep˘ho formana. Jeden jede ãtvernoÏky jak kÛÀ.
Kerej tuto hru nezná, ten si vyhopne na koÀa. My mu
zaváÏem oãi, zamatlem prut blatem, strãímu mu ho tym
zamatlan˘m koncem do ruky, ten kÛÀ s ním ujíÏìá potom
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nekde do vody a tam ho zhodí. Ten slepej forman potom
beãí.

Na ‰evca. Dvá si sednú a zaváÏeme jim nohy ﬁemeÀem.
Potom ty nohy roztahujú, a aÏ ﬁemeÀe popustijú, kﬁiãijú,
Ïe uÏ tú prácu podûlali.

Na tetku. Tetkú je nejaká hodnû silná dûvãica, aby se
chlapcÛ nebála. Ta si stúpne ke zdi. Pacholci a dívky idú
ju ptat, aby jich pustila k muzice.
– Nakrmily ste husy? – Ano.
– Na‰típali ste dﬁíví? – Ano.
– Nanosily ste vody? – Ano.
– Nakrmili ste konû? – Ano.
ToÏ bûÏte a o 10 hodinách dondite.
Oni idú kúsek dál od tetky a tancujú. Jeden je hlásn˘m.
Za chvilku trúbí hlásnej deset hodin, oni nic, tancujú furt.
Za chvilku trúbí jedenást hodin. Pﬁestanú tancovat a idú
dom. Tetka se zlobí:
– Kde ste byli tak dlúho? – U muziky.
– Co ste mnû donesli? – Piksliãku s makem.
– Co v tej piksli? – Jehlu.
– Co s tú jehlú? – ·it.
– I vy darebáci!
A vãil jich honí prutem, keho uderí, je zas ten tetkú.

Na smolu. To sme posedali jeden druh˘mu do klína a to
nás byl takovej cancor. Dvá byli Ïidi a tí tu smolu kupovali: Zaã je tá smola? Jeden z nás odpovûdûl: Kus za pût
zlat˘ch. Vãil tí Ïidi proti sobû poﬁád pluli: Thó je drah˘,
a smlúvali.
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