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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

Lidské dokumenty

24.5.2002 12:02

Stránka 8

Lidské dokumenty

24.5.2002 12:02

Stránka 9

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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zavdy = ménû neÏ ãasto a více neÏ nûkdy
zbílko = stéblo
zglgat = zhltnout
zgrúlat, zgúlat = vyváleti, svinouti
zhakovat = odrazovati
zmestovat = potlaãiti hrozny mestÛvkou
zmrhalka = svobodná matka
zÀátﬁit = zpozorovati
zraãno, bylo zraãno = bylo vidût
zúlat = válet
zvandrovat = sebrati, usly‰eti: kdes to zvandroval
zvûﬁ = úvûr
Ïamlat = Ïebronit
Ïigla = podlouhá truhla s pﬁihrádkami
Ïingla = jehlice na navlékání
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