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MASO PUSTNÍ HRY ,

Prechod od masopustu k postu, od bujností, prestrojování, slavení Bakchusa ke
strídmosti, újme v jídle a pití zavdal podnet k obradum, hrám, rozvinutým krátce

i šíre ve výjevy,jak Masopust-Bakchus byl souzen, jak se hádal s Postem - a byl na-
konec premožen, usvedcen, odsouzen, upálen nebo utopen, nebo pochován.

Prímých zprávo obradech odsuzujících Masopusta-Bakchusazachovalo se neko-
lik. Z veselého životav Treboni za pánu Rožmberku vypravujeletopisec: ,,Anno1610
hrube se maškarírovali a užívalirekracíJ. Milostipáni vyšší i nižší oficírovéa služeb-
nício masopuste; do mesta v larvách chodili a kratochvíliprovozovali,i fraucimor ze
zámku do mesta v maškare chodily, svou legraci mely.Mládenci a synkové mestský
také pocestne v pekným porádku v larvách a v dlouhých dalamáních na rynk šli, an
se na to Jeho Milost díval,a tu zasadíce se za stul, Masopusta soudili a naposledy jej
se vším do kašny hodili."

Všimneme si dríve masopustních her žákovských, jež hrávali studenti v Praze
i kocujíce po venkove, a za to byli odmenováni dary. Masopustní hry, jež hráli v ko-
lejíchjezuitští studenti, mely úcel mravokárný, o boji ducha s telem apod. Jinak stu-
dentské hry predvádely laškovné výjevyze souvekého života, hlavne venkovského.
Pekná ukázka se dochovala ve hre "Sedlskýmasopust"z r. 1588ve sborníku Stolov-
ského v knihovne Národního muzea v Praze, a byla tiskem nove vydána od Jos. Ji-
recka. V proslovu hry, která znázornovala tehdejší selský život se všemi výstred-
nostmi, ptihrublostmi i bujnostmi našeho lidu o masopuste, omlouval se žák pred
zacátkem hry: "Vím, že rácíte znáti, co chce masopust konati, v nemž kratochvil
v zdvorilostideje se lidem k libosti." Z doslovu poznáváme,že toto divadlohráli žáci,
aby si neco vyžebrali: "Dekujem milostem vašim, že jste nezhrdali, našim tem
kunstuom se podívali.Ten cas to chce, racte znáti, aby každý kratochvíle našel ma-
sopustní chvíle." Prosí pak za odpuštenou, jestli "koho pod nos trefili", a zároven
žádá, až zase za rok o masopuste prijdou, aby jim venovali posluchaci svou prízen:
"K nám, prosím, mejte své ztení, fedrujíce nás v štedrosti, pro dokázání milosti, již
k umení liternímu vždycky máte svobodnému. Již jdúc od vás, žehnáme vás, bohdá
se v rok shledáme zas. Buoh rac nás všecky žehnati a v štastném zdraví zachovati."

Žáci, studenti obcházeli s temito a podobnými hrami, s masopustními koledami
po domech. Jak byly tyto hry a masopustní koledy obh'beny,zakoreneny, svedcí
usnesení mest a ceských obcí v XVI.století, aby místo platu za podobné žákovské
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obchuzky radeji byly odvádeny peníze k dobru ucitelstvaa žákovstvaa pojmenovány
podle casu, kdy byly dávky placeny. Tak vedle jarmarkáles, sobotáles, dušickáles,
hromnickáles bylo placeno masopustáles.

HRA ZE XVI. STOLETÍ

Ve Strahovském sborníku drobných latinských skladeb ze XVI.století, tištených
v Praze, mezi knížkou z roku 1547a knížkou z roku 1551je vedle jiného ruko-

pisná vložka se tremi divadelními hrami. Podle slohu a úpravy byly asi urceny pro li-
dovou zábavu. Text rozpustilých her, patrne Gakvysvítá z cetných opisovacských
chyb) bud z pameti hercu-žáku nebo ze starší predlohy,je velice zajímavýa poucuje
o masopustní nálade. -

Osoby:Bacchus, Blázen, Zoufalec,TanK,Posel, Jirk, Hons.
Bacchus: Cožkoliv sklep v sobe chová, což i v špižírne pozustává, i co se v ku-

chyni nachází, všeckno pod mou mocí leží. Kdojest, že by chtel sloužiti,má vše toho
požívati.

Zoufalec:Tyjsi ten, jenž smutné tešíš, a bolesti všechny rušíš?
Bacchus:Jsem; procež se mne na to ptáš?
Zoufalec:Chcit se dát v službu, tu poznáš, žet verne budu sloužiti,ve všem te po-

slušen býti, nedbajíce nic na ctnosti, hledíc jen svetské rozkoši.Všecko pobožnéza-
vrhnu, tobe samému sloužiti budu. .

Blázen:Ver, líbíš se mi, mládence, že tak máš zmužilésrdce; nebál by se jitrnice,
kdyby byla pecená na míse. A ty jako Samson druhý, jenže se ti nedostává smelosti
a síly.Vím, že bys každýho zabil, kdo by se ti neprotivil.

Tatík: Co pred sebe, synu, bereš, že mne starýho opustit chceš?
Zoufalec:Opustím, jinde si hledat budu a sám proti tobe budu.
Blázen: Opust a služ pánu mému, vezmeš od neho odmenu. Zdaž nevíš, že težko

pracovati, mlátiti, vorati a kopati.
Zoufalec:Slýchávaljsem od mladosti, že ti,kterí jsou moudrostí obdareni, rozprá-

vejí,jak jsou v svete vody divný:jedny lidivožírají,druhý zas strízlivéciní.Jinýv bláz-
novství uvodí, jiný zas moudrost privodí. Jiný spaní ujímají,jiný zase pridávají.Tato
dodává radosti, druhá prináší žalosti. Kdys' tehdy ty tak pán mocný, prispej mi nyní
k pomoci. Apodej mi toho nápoje, bych mohl zbýti všeho hore.

Bacchus:Mohu ucinit v rychlosti, že mužeš težkosti zbýti. Mám pod sebou ty ná-
poje, že te zbavívšeho hore.

Blázen: Ver, že pán muj nejen má tu studnici, která te muž' zbaviti tý žalosti,ale
taky, která te obdarí moudrostí, že budeš moudrejší nade všeckny. Však já prece
budu moudrejší, nechci, abys ty byl prednejší, než víš, odkud jsem já dostal ty mou-,
drosti, napil jsem se jen kvasnic z Šalomounovyflašky; kdybych se pak byl z plný
napil, nejdivnejší philosophus bych byl.

Zoufalec:Vím, že jsi rozumný clovek, rozumíš všelikterou vec, snad z tebe nau-
cení vezmu, jak se potom chovat budu.

Blázen: ...nepochybuj, jestli kdy soldátem budeš, tak hled, sobe povedeš: aby,
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kdo by se nebránil, prbti statecne se stavel; kdo pak se brániti bude, pred tím hled
utíkati dobre. Na zámku, který má ctyry veže, hádej, jaký budeš mít pokoje. Potom
pak z toho hrdinství uvázán budeš v království. Pod sebou poddané budeš míti, vítr
libýbude na te váti, ptactvo k tobe samo lítat bude, divnounotou nad tebou zpívajíce,
k tomu retezem darován budeš, kterej kovári z konopí kovají,o tom vez.

Zoufalec:Kdyžmám takým pánem býti, ted máš, chci te darovati. Hle zboží,které
od mladosti nachoval muj otec k starosti.

Blázen:Hled tehdy sobe vždy hrdinsky vésti, byt te mel neprítel v kole obklíciti.
Otec:Lépet jest v pluhu s voly se obírati, než na koni pred neprítelem státi. Ne-

bojíse sedlácek more bourlivého, ver, synu, lépe jest varovat se toho.
Blázen:Kdybynemel nikdy rybár síti makati, málo by musil ryb nachytati. Když

myslivecspatrí vlka, aby utíkal, málo by, tuším, kuží prodal. Bojižse strachu, tatíku,
nechod do lesa, abys tam neztratil kabátu. .

Zoufalec: Zdá mi's, že jsem se již doma vyležel, potrebí jest, abych se nekam pro-
šel. V boji chci se silne potkati, trebas s obrem smel bych se potýkati. Bránil bych se,
dokud bych krupej krve mel, a tudy abych chvály došel.

Blázen: Tento co pevná zed stojí a nicehož se nebojí. Nic ho nestrachuje zvUk
troubení, ani mecuv hluk v potýkání, ale pockejte, žet ho prestraším a z tý stálosti ho
vyrazím. Hled, neprítel pozadu se bére a již dorazí na tebe.

Zoufalec: Ach beda, což mám pocíti, kde se mám smutný ukrýti, ano, se všech
stran mece znejí a mne náramne utiskují.

Blázen: Jest stálý, co v koši voda, smelý, co zajíc u lesa.
Bacchus: Slyš, blázne, to oznamuji a prísne ti rozkazuji, bys to, co prináleží k stolu,

pripravil, než prijdu domu. Budeme jísti kurátka i naditý holoubátka, který mne
domu priletí pecený na stul z povetrí.

Blázen: Já jednou celý den jsem cekal, s otevrenou tlamou vzhuru ležel. Domníval
jsem, že mi tam vlítne pecený vrabec, vtom posadil se nad mnou krkavec. Mnel, že jest
mrcha, aby taky škubal, neb videl, že ležíc jsem se nehejbal. Hle, když jsem já pak tak
ležel, on se mi do huby; snad se neco lepšího setká s tebou, nežli se setkalo se mnou.

Bacchus: Hahaha, co, blázne, praVÍš, a co mi tuto prednášíš, že se ti krkavec
v hubu, co pak jsi pocínal.

Blázen: Zavrel jsem hned hubu spešne, mnel, že mám pecenýho vrabce...
Bacchus: Slyš, budeme maso jísti, ryby také požívati.
Blázen: A. a, a, maso, ryby jísti, mužeš ty toho dovésti. Také-li klobásy budou?
Bacchus: Šišky, koblihy, jitrnice se najdou.
Blázen: Než jaký to budou ryby?
Bacchus: Lososi, štiky a kapri pecení.
Blázen: Ach, již jsem blázen, ci blahoslavený, když slyším takové noviny. I vítám

te k nám zas, hrdino slavný, zmužilejší nade všeckny jiný. Tuhle jsi se hrdinou uká-
zal, když te žádný nehonil, tys utíkal. Ležel jsi za pecí tolik let, mohls ješte tam po-
hníti drobet.

Zoufalec: Slyš, nebyl jsem já tehdy pri sobe, neb divné veci rozmejšlel jsem sobe.
Telo sice bylo jest zde, ale mysl byla jinde. Kdybych byl, jako nyní jsem, truc, než by
byl nekdo prišel sem, byl bych nechal v záloze hlavy, vidíš, nejsem-li já hrozný?
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Blázen: Ba, jsi strašidlo, abys hlídal konope, ješte nevím, zdaž ptáci báli by se te
kdyby na te stará baba prišla s hreblem, co bys se jí bránil behem! '

Zoufalec:Takt prísám, skrz své jmení, žet bych se chtel bránit velmi, jsi-li kdo
smelého srdce, chcit se s tebou potkat prudce. Nebudu litovatžádného, mladého ani
starého. Podiž tehdy a nemeškej, se mnou se hrdinsky potkej.

Posel:Ach, spešte, kmotrové, spešte, nemeškejte hned na strane do lesa, do skal
utéci, s ženami, detmi se skrýti, neb velká hluza (chátra) vojáku táhne sem k nám
jako kolu. Ví se o tom, když nás chytí, že nám nemotorne svítípod paty, až leze kuže,
zatahují hlavy tuze. Proto pan hejtman posílá, schválne to psaní odesílá, byste sami
ustranm, statecky vaše ukryli, já též musím jíti domu opatriti svou rodinu, i nádo-
bícko, které mám, kde budu moci, zas schovám.Tu máš psaní, já pospíchám, bojím
se, bych neuvíz sám.

Psaní: Rychtári Mrkvovský,vzkazuji tobe, abys s tvejma sousedy jak nejdrív na
stranu ukrýti se hledel, bud sem na zámek Kvasnicku,bud do lesa cerného, bud též
do mesta Hviždova,nebo veliká síla vojákuv na panství pana Všudybyla se lozýrují
(vlezou), nepochybne, že až k vám do vsi Podobud dosáhnou. Protož nemeškej se
tak zachovati. Dáno na zámku našem, Kvasnice,mesíce varpivného léta prítomného.
Hejtman Škarohlíd, panství Duspivského...

Vojáci:Hola, hola, šelmy sedláci, kde jste, viselectí zrádci?
Hons: Dopadnu-likterého, budu mu sloužiti, že by se odpovedel živ býti.
]irk: Jak s námi nakládají, s nimi naložím, až nekterého do zeme vložím.Hons,

co se tam hejbá, pohlídneme, je-li sedlák, s ním zahrajeme. ...Cos tu, ptácku? Podiž
ven, nechtej meškati, musíme te ohledati.

Zoufalec:Ach, vaši milosti, páni, nechtejte mne bíti, vám ve všem chci poslušen
býti.

]irk: Onehda v lese mi's sloužil, když mne dolu s kone srazil. Nejs' jak máš otce
starého?

Zoufalec:Nejsem, verte, páni, toho, však muj otec není starý, jen že je trochu še-
divý.

Hons:Nejcko's se prozradil, ver mi; slyšíš, dej sem ty bremeny, stáhnu mujá s ni-
mi hlavu, vím, že se prizná v tu dobu, kde jest ty peníze zandal, jak mi je pod rybní-
kem vzal, dal mi je sekerou na hrbet, až jsem se prevrhl nazpet.

Zoufalec:Ach, prosím vás, páni milí, nestahujte mne mý hlavy,smilujte se pro ta-
tícka, již starého neboŽÍcka.Smilujte se, ach smilujte, me smutného politujte.Však
jsem já tichý co ovce, nesmíme se pokusit o zajíce, a mel bych tak slavný pány obí-
rat, vzáctný hrdiny?

]irk: Copak tehdy zde deláš, a na koho ocekáváš?
Zoufalec:Na Bacchusa, pána ctného.
]irk: Co to pravíš nového?
Zoufalec:Chce strojiti slavné hody tem, kterí jsou jeho slouhy.
]irk: Z té tak radostné noviny pouštíme vás oba nyní; my pijem rádi, vojáci,snad

jsme jeho milovníci.
Zoufálec:Hle, hle, on již krácí tamto!

I
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Vojácioba:Pryc na stranu, sedlský mláto. - Zdráv bud, hodovníku potešení, žá-
dáme, mej nás oba porucený!

Blázen:Odkad to páni drabanti, zkušení ve vojne herolti, neprítele jste premohli,
kdyžjste se dobre schovali!

Hons:Na blázna nesluší než kukla,
Blázen: Ha, že mi sluší ta kukla, tak jest; jen kdo na mne vzhlídne, hned mne

sobe zamiluje.
Bacchus:Nu již, kterí jste zde koli, budte živi k vaší vuli, všecken zármutek od-

ložte, rozkoší všech požívejte. Sem všeckna má rota prístup. Sem všeckna holota
prikluš!Dopito, stav se prede mnou. Mochubo, napí se prede mnou. Žer klobásy,bri-
chopase,a vycpejse nima ciste. Následuj tvého predchudce, mého verného zástupce,
Milona,který snídával,jedním obedem strávívalvola prevelmi velkéhb i k tomu do-
bre tucného. 10,novejmi zpívejte zpevy, mne obveselujte. Do sebe ustavne lejte, by
zkrku melo lízt,cpejte. Žroute, nacpej si tvé bricho, jelit naper se, Nesyto. Provozujte
tance, skoky, až budou prašteti boty. Po ulicích se lácejte vožralí, sem tam matejte.
Votrapo,v kostky kabát stav, když je prohráš, hlavy nastav, a když dáš v tlamu dru-
hému, uciníš mi velkou slávu. Když se pak hneváš, necekej, než hned druhým vyf1e-
kej. Nemáš-li penez... lot, a predce chceš být v krcme host, prodej cepici i škorne,
mne hlediž sloužiti verne. Burici, nezbedo smelý, verte, žet mi bude k vuli, když se
spolupoperete, mne trochu obveselíte.Toto vám dávámnaucení, kdo nechce tyto re-
gule, zachovávati cedule, jméno jeho vyhladíme, v horkým pive utopíme. Kten pak
nimiríditi budete se spravovati,vaše jméno zapsati dám, sám se taky zaznamenám,
vnitr sudu na spodní desce pod pivem kvasnicí ciste. Tam nás žádný nevymaže, do-
kud Bacchus trvat bude, tak budem vždycky potantes a sinefine bibentes.

Všichnispolu:Zdráv bud tehdy, obživce náš, naklonen bud k nám každý cas.
Hons:Tak se vždy chovat budeme, jak jsi nám prikázal, pane, na dokázání ver-

nosti, naší také poddanosti každý jedním potužíme, nad obrucem upevníme, u cepu
budeme sedeti, s korbely vartu držeti, by jméno nevyplynulo,nekteré se neztratilo.
Já vám tu snažnost priložím,hubu svou k díre pristrcím, když mi skrz hubu potece,
stežími které utece.

Bacchus:Pojdtež tehdy, milí moji, k tomu dobrému nápoji.Ty zatím, blázne, po-
zor dej, by sem nešel nikdo jinej.

Syn: Pojd, tatíku, jak jsou již pryc, veru neboj se, bloudku, nic.
Tatík: Bodej je tam ohen spálil anebo príval zalil!Vid, synácku, vymstíš se zas

temvojákum, kterí tak nás zatahovali provazy,až jsme plakalinebozÍ.
Syn: Ver, až je zapadnu v háji, líp než prv s nimi zahraji; dám jim kratcí, až se

skácí,jak v škole ríkají žáci.
Blázen: Kornifel-ližvás sem prines! Kudy jsi sem s tím starým vlez?Já jsem tu

protopostaven, bych neznámých nepouštel sem.
Syn:Bratre blázne, co mne neznáš? Já jsem ten, jako mne ucil kdos, jak se mám

na vandru chovat, když se budu sem tam toulat.
Blázen:Tys ten, jak máš za cepicí a za uchem nosíš trísky. Slyšte, co se prihodilo,

neb co se nenícky stalo. Bacchus (s) svejma tovaryši šel, by se zapsalivšickniv sude

r
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kvasnicí pod pivem, hádejte, není-li s divem, ni tovaryšu ni Baccha nemoh jsem na-
lézt u Zacha. Tak jsou pekne vartovali, až vše jména vyplynuly,s kvasnicemi,to jsou
zrádci, nenechali ani krápy. Já prijda k sudu, jsem zatlouk, zdali by kdo na mne vy_
kouk, vonoje prázdný zvuk slyšet, Baccha tam neslyšet fucet. Nevím,kde jsou se po-
deli, snad sami jsou se požrali. Však nicméne, Mochubo, zde, tys, Votrapo,postavse
zde.

firk: Ach, nebite nás tím kejem, však jsme došli místa celem. Právet je nás zapi-
soval, kvasnicemi poznamenal, když mi dal v hlavu korbelem, až kvasnice tekly be-
hem pres celo po tvári dolu.

Blázen: Co pak tobe dal za službu?
Hons:Mou hlavu na sekryt jest bil, když nám ty práva pecetil, pralt je miní o zem

hodne, tak nás ošidil podvodne.
Blázen: Já jsem vesel, však mi není všechno milé potešení. Mám se co v klepe-

tách sysel, radeji bych chutne visel.
firk: Co je ti, bratre rozmilý?
Blázen:To jest, že mne zuby bolí, z nich barvít jednou takého vytáh cerva nema-

lýho, že vážil ctyry centnýre, tak byl nepodivný míre.
firk: Chceš, at vytrhnu ho ti, a zbavím te tý žalosti.
Blázen: Vytrhni, než nák subtilne, bys bolestí nezbláznil mne.
firk: Nehejbej se, at založím a lehce ti ho vylomím.
Blázen:A-u-ve,auve,auve, bolí.-
firk: Ted ho máš, je-li subtilný.
Blázen:Již jsem toho bremena zbyl, než byl bych se brzo zbláznil,když mne hla-

dil proti srsti s vytažením této kosti. Necht verí tomu, kdo jen chce, jest díra do ní,
tri korce sedlák muž' vsypat rezanky, netreba mu míti sejpky.Zapomneljsem, nevím
sám, co, nenícky již vím, snad toto: Pravda, že neríkám slova, jdouce pryc co z chlí-
va kráva. Vinšujuvám dlouhy vale, poberu se nyní dále. Když ti blázni již mlcejí,ne-
vím, zdaž jsou vonemeli, cili že jim vyschlo hrdlo a chce míti zas mocidlo. Mne tam,
tuším, strejcka varí, že mne tak vždycky pobízí. Již musím jít, nemám všech doma,
jest to jistotná novina. Budu je hledat po ulicích, blázny sem tam behající.

Záverecný popevek všech hercu:

10, jo zpívejme,
Bacchovy snatky
cteme, chcet nám darovati
slepice, bažanty,
klobásy, jitrnice,
pecene i zajíce,
najdou se u neho,
jenom cteme jeho.

Šišek pak s rohlíckami,
kolácu s mechurami
dá nám do sytosti,
do naší libosti.
Pivo, víno, malvazí,
tot nás taky nechybí,
budeme-li verni
a jemu povolní.

--
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---

HÁDKA MASOPUSTA S POSTEM
Rukopis v knihovne kláštera v Lnárích z konce XVII.století.

Dialog, masopustní hru na zpusob "Hádky Masopusta s Postem" zapsal si asi po-
dle skutecnosti nebo pro praktické používánív dobe masopustní neznámý skla-

datel sborníku písní a rýmovaných skladeb z konce XVII. veku, nyní uložených
v klášterní knihovne ve Lnárích u Blatné, s poznámkou, že se zpívájako: Kdyžjsem
šel ze sezení. Masopustní ten hovor byl asi oblíbenouzábavouv XVII.a XVIII.století.
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Podepsanému zaslal na ukázku variantu této masopustní hry Jan E..Konopas,rolník
ze Sudomere u Mladé Boleslavi. Lišil se od Lnárského rukopisu pozdejšími zme-
nami, vzniklými snad z neporozumení puvodní predloze. Dva texty z koncin tak
vzdálených nasvedcují svým souhlasem, že se starí rádi bavívalio masopuste touto
hrou.

Masopust:Dosti jsem již dlouho cekal po lonském panování,hlasem se jako pes
naštekal pri lacném hodování, ale již mi nastává zas mé hlucné posvícení,naložímjá
lepej ten cas, jak sem vylez z vezení.

Pust:Malá byla, brachu, škoda z tvého od nás vzdálení,mnohá neštastná príhoda
nebyla, co te nejní, mohl si tam zustat dýle, žádný o te nestojí, neb tvé osoby premilé
všechny mešce se bojí.

Masopust: Peknejší privítání tos se v roce naucil, vzal-listo z knihy ci z spaní,
darmo jsi se s tím mucil; jestlis neumel lípe, mohls pomlcet ješte. Di raci, hloupý
Filipe, pro rozumy do Trešte.

Pust: Vidíš, že se pták po zpevu sám patrne zrazuješ, tvou svárlivost hned pri
hnevu zacátecním zjevuješ; jaké pak búde poledne po tom hulváckým ránu, kdož ti
dost dobrý vysedne tak zhejralému pánu.

Masopust:Jakou si mi písen zacal, takovou slyšet musíš, jaký si piva soudek na-
cal, toho také zakusíš. Proc si se vítání dal, já s tebou mít nic nechci, nežli bych se
k tobe pozval, dám se radeji k ševci.

Pust:Jdi si trebas k pohodnému, on pro takové hosti tvémubrichu nesytému cer-
stvých dá pecen dosti, ale dej si u becváre tvujpytel casne pobít, aby se z toho žaláre
nemohli vezni dobýt.

Masopust:Jen ty se, zhubence, starej, jak pred svetem obstojíš, pro mne si hlavy
nekárej, snad se mne, babko, bojíš, an se mne ochotnejividí než tvé kyselé celo. .

Pust: Kdyby jen tvou veselostí stálo vezdejší štestí, než pri tvé rozpustilosti svá-
díš mnohé neresti, pri tom klukovském vejskání jen lid veselosti k stejskání nebohý
lid zavádíš.

Masopust:Z toho znát, žes preucený, dytjest to všechnech zdání, že clovek obve-
selení na zdraví vše zahání, ale duch postní tesklivý ten cloveka sužuje, ten kosti
praží, jak dríví, všechen špik vysušuje.

Pust: Lepší mudrec v suchým tele, než v tlustém krmí blázen, to ti každý rekne
smele, kdo nejni pravdy prázen, rozum se vzmáháv strídmosti,pri obžerství umdlívá,
pri tvé nemoudré štedrosti si rovne jako slíva.

Masopust:Vopetsi, puncoško, slíbil,chybilmedle nemoudrý více, ty by si ze mne
vytríbil streva i všechny plíce; nevíš, že pri veselosti lidé jsou nejvtipnejší, když je
vína, piva dosti, tu jsou nejvýmluvnejší.

Pust:Nechlub se s tou výmluvností,tou plejtvajísedláci, toho vtipu v krcmách do-
sti pri veprové traktaci, pri jelitách, jitrnicích zlaté rozumy rostou, tema když vycpáš
pivnici,míváš hlavu tak ostrou.

Masopust:Ó sprostáku sucholupý, jak pri tvém štokviši, vtipyjak holub nadutý,
až z tebe hloupost ciší, ledat se ti rozum plodí o plotejzek, herinku, jestli ti po nich
neškodí, naper nima holínku.

Pust: Inu, rozdírej tu hubu, nestydatý tlampaci, zacpej si tu vlcí jamu, nedosytý

J
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bricháci, zeptej se, co o strídmosti lékari všickni praví,zvíš,že z tvé pošetilosti rozum
hyne i zdraví.

Masopust:Jak ste oba z jedné ctvrti, naháníte jen sobe, ty zhubíš, lékar usmrtí,
kdož by co veril tobe: ale já každému preju uprímné veselosti, tobe se lidé jen smejí,
nežádají ani tvých kostí.

Pust:Máš se veru cím honosit, to též zvírata ciní,žerou, dokud se jim nosí, s nima
zároven míní rozum pro veselost ztratit, to nejni hodné chvály.

Masopust:Ó pokrytce nedomrlý, což G)si, u hroma, jedovatou závistí rozžatý,jak
pes nevrlý; nemáš-li cím hubu naprat, jen šlejšky a knedlíky, mel bys to aspon jiným
prát, závistníku veliký.

Pust:Jez, nesejte, mne do toho nic nejní, když sud neb var pivavyleješ do bricha,
tobe stejný, ale jaký konec bude takového chování, jinou ti pan cert zahude pri spo-
lecném shledání.

Masopust:Starej ty se o tvou kuži, ó svatoušku kostlavý,nezvítezíš nic na muži,
netrap si, babko, hlavy:já bez certa pri korbeli dnem, nocí vesel bývám, pri klobáse
v mastným zelí hody výborné mívám.

Pust:Kdes pak koupil to nadání, že smíš den v noc obrátiti, nevíš, že to hodování
draze snad budeš platiti;jen cpej šišky do tvé díže, lej bryndu bez oddechu, kuchtík
ti z pekelné ríše jinou pripije jíchu.

Masopust:Ach, nemluv darmo radši víc, darebný škrupulante, jak se mnou ne-
provedeš nic, vyhubený trulante. Darmo se mnou kockuješ, G)dise s babkami vadit,
at mé ruky nekoštuješ, hled se s nohami radit! Zpívá: Hopsá, hejsa, hajdum hejti,
houkneme si vesele, hrejte nám na velké kejdy, at máme hody celé, co kde v kterém
koute skryté, at se dá s ochotností, at se pije hbite, dokud jsou spolu hosti. A bych
mel i plundry prodat, všechno dát, bych zejtra mel kosti hlodat, než mou povinnost
složím, houknu si pri base smele, skocím pri cimbálu,pohovorímsobe rmotne, bude
toho pomalu. Ješte jednou na rozchodnou, bratrí, sobe pripijeme,zahrejte nám písen
hodnou, dokud si skocit smíme, jak vám ve stredu popelem pust nakalí jen hlavy,
dejte všichni zdi celem, bude konec vší slávy.Amen.



---

HRY Z JÍKVE U NYM~URKA

Vúterý masopustní chodí též po staveních chlapci z chudých rodin, obycejne dva,
a odií.'kávajíruzné deklamace žertovného obsahu prastarého puvodu. Slovav de-

klamacích nebývají místy príliš vybrána, což však na konec rozpustilého masopustu
na venkove je omluvitelno. Chlapci mají papírové cepice rozmanitého tvaru, perím
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ozdobené, pres kabát košili nebo košili pod kabátem z kalhot vytaženu,kolemboku
pás a na nem visí drevená šavle. Vousymají namaloványsazemi. .

Vejdoudo svetnice a precházejí po ní. Jeden jde ode dverí k oknu, druhý od okna
ke dverím. Šavle mají vytaženy a položenypres rameno a vždy,když se potkají,jeden
druhému o ni klepne. Pri tom strídajíce se, deklamují.A = syn. B = otec.

A: Here, here, já pro nobus, prišel jsem k vám na masopust, abyste šišky,kob-
ližky smažili a mne neco do kabele pridali. Kdybybyla šiška jako panská dížka,moje
huba všecko ráda stríská, kdyby byla jako koš, ješte bych jí nemel dost.

B: Když jsem šel okolo Rejna Kolina,vyšla na mne velká hrdina, vyšlo na mne
hejno slepic, tech já jsem se ulek nejvíc.Preci jsem se na ne vykasal,všeckyjsem do
pytle sešlapal.

A: Táto, táto, kup mi kord, nebo péro za klobouk;nebo já chci se tento masopust
ženitia svujstavsvobodnýpromeniti. .

B: Synu, já bych ti koupil kord, ty bys mi spáchal mord.
A: Táto ožralý, nemáš kousek trandely, porád žereš, na sebe nic nepamatuješ.
B: Co je, synu, tobe po tom, že já žeru, piju,já tvého nic neprobiju, já mám ryb-

ník prostred dvore a v komore trnože: Hopsasa, páni, dobrý den, co víte ted, já reme-
slník koštištar, kterého ty jakživ neznáš, zadelej nám, kobylári, až krejcar vydelám,
tak ti ho dám. - -

Když dozpívají,dostanou dárek a odejdou. Krome této znajíchlapci v Jíkviješte
jinou deklamaci. Jsou podobne ustrojeni, zpívají stejne jednotvárne, ale stojí stále
pred sebou jako v hádce.

A: Pane hospodári, žádáme vás na malou chvíli, a co od nás uslyšíte, dobre nám
zaplatíte.

B: Stuj, chlape, po šnure a nehýbej se, až co ti muj kord prinese.
A: Já ti udelám klicku.
B: Ajá tobe špicku.
A: Jak se dívám na tebe, nedelej blázny ze sebe, šklíbíš se jako opice, ješte jsi ne-

videl šavlice.Až ty uvidíš šavlice, kalhoty s tebe spadnou sice.
B: Bratre, odkud ty tu kuráž máš?
A: Co ty se, hulváte, na to ptáš?
B: A to je hulvátská manýra, když jeden druhému prezdívá.
A: Bratre, postav se mi do parády!
B: Jakpak, predkem, nebo zády?
A: Kdyžjsem já šel z Belehradu, koukals ty tam nekde vzadu, mel jsi se na mne

podívat, jak já umím Turkum hlavy stínat.
B: Sotvajsi ty Turka videl.
A: Šelmabychbyl,abychse ho stydel. .

.B: Hulváte, husa se mi ztratila, preveliké podstaty byla. Bylaprehodne velké pul
krávy,vejce snesla jako kobyla má hlavu, když se house vyh'hlo,jako rocní tele bylo.

A: Koclaprment, to byla husa, kusá nebo ocasatá?Jaképak nohy mela?
B: Nohy mela jako dva silné sochory, krk mela jako strakonické dudy, všickni

lidé ji ve svete znali, a tys ji, hulváte, taky znal.
A: Já jsem ti ji nesežral, sežral ti ji Marek žid.

-- --
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Salicka na Kolinsku (159)

B: Bodejž se za to zvrátil, chcípl Stojíš mi, bratrícku, v tom?
A: Copak je mi po tom. Pujdeme k Hore, propijem peníze a budem spolu zas do-

bre. Pane hospodári, at se vám tu všecko dobre darí, dobytek a kone, vincujem pro
ne, aby nám neco darovali a nás holí nevyhnali. Nedivte se nám, rejtharum, kyrysa-
rum, že jsme tady bez koní, neb je máme uhnaný, naše tela zhyndrovaný, v léte tela
kyrys smaží.



POULICNÍ BAKUS V MILEVSKU
Obchuzka posledne konána r. '1864

Podle pametí Benedikta Zelenky, í[Uhlárev Milevsku,jenž pri té hre býval Baku-
sem, zachovalpopis této zábavy Stepán Dvorák, ucitel v Milevsku.
Osoby: Bakus. Dvatahouni káry. Knez. Kostelník. Dvaministranti. Ctyri hrobari.

Žena Bakusova s dítetem na ruce a detmi za sebou. Ctyri smutecní zpeváci. "S kríž-
kem po funuse".

Bakus má na sobe objemnou bílou košili a široké bílé podvlékacky, oboje vy-
cpáno perinami, na hlave bílou nocní cepici s trapeckem ("michlovskou"),boty pod
podvlékacky.V levici drží ctyri esa obycejných karet, obrácená lícem od tela, v pra-
vici drevený korbílek, z nehož si obcas prihýbá. Sedí obkrocmo na sudu na dvouko-
lové káre.

Tahouni mají cerné obycejné šaty, pres prsa napríc cerné šerpy s visacími konci
v bocích (pri pruvodu na vnejší strane), cepice "funebre". Jeden tahoun má v ruce
trychtýr.

Knez má na sobe dve cerné sukne: jednu spodní, uvázanou v bocích, druhou
svrchní, pripjatou u krku, jíž rozpáranými otvory má prostrceny ruce. V pasu prevá-
zán je opratí. Kolem krku má uvázán cerný šátek, preložený na cíp, "malý",uzlem
vzad, cípem na prsa, a límecek (bud knežský kolárek, nebo vojenský límecek). Na
hlave má cernou poklickovou cepicku jako nosívajífrantiškáni. V rukou drží složené
karty jakožto obradní knížku.

Kostelník taktéž dve cerné sukne, opratí prevázané Gakoknez), kolem krku bílý,
široký ležatý krejzlík, klobouk jakýkoli, v jedné ruce velkou knihu, položenou na
prsa, v druhé ruce plechový máz.

Ministranti. Každýz nich má cernou sukni, uvázanouv bocích, pres ni previslou
košili, cepici jakoukoli.Jeden ministrant nese v ruce dížku s vodou, druhý ministrant
kropác (štetku slámy,uvázanou na hulce as jeden metr dlouhé).

Hrobari,odeni ve starodávné modré plášte Gežpo venkovev okolí Milev~~astarí
ješte nosO, na hlavách vydrovky (duté válce as 30 cm vysoké, potažené zajecí kožO,
na nichž vlevo ve svislé rade prišity tri velké cervené knoflíky.Od každého knoflíku
odstávají stranou dva kousky cervené pentlicky. Na nohou majíhrobari vysoké boty.
Jeden hrobar jede s koleckem, v nemž má položenu motyku a lopatu, ostatní hrobari
nesou bud lopatu nebo (nekterý) motyku na ramene.

Žena Bakusova (predstavovala ji skutecná žena), cernými, obycejnými šaty
odená, drží na ruce fakane, válecek na nudle perinkou zavinutý a pristrojený jako
díte. Za ní šly 2-3 deti, jakkoliv oblecené.

~
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Smutecní zpeváci, jakkoliv oblecení, drželi v rukou partýsky. "S krížkem po fu-
nuse" oblecen ve dve cerné sukne Gako"knez a kostelník"), na hlave mel cerný
klobouk "kastrulek". V ruce držel falešnýkríž (nahore na tycce šikmo pribitaprícka
s nestejne dlouhými rameny) s cerným flórem. Všichni herci v obliceji omoucneni
(pri mokrém obliceji foukli do mouky.)

Obchuzka konána na Škaredou (popelecrnl stredu odpoledne. Pruvod se ubíral
pouze ulicemi (do domu nezacházel) až za mesto (vMilevskudo Klášterana hráz bý-
valého rybníka), kde Bakusa pochovali.Jeden hrobar jel s koleckem v cele pruvodu.
(Ostatní hrobari kráceli po stranách pruvodu mezi lidmi-diváky.)Za hrobarem-ná-
celníkem šli dva ministranti, za nimiž dva tahouni táhli káru s Bakusem. Za károu
kráceli "knez" s kostelníkem, za nimi Bakusova žena s detmi, za ní ctyri smutecní
zpeváci a za pruvodem opodál bláznivý"s krížkem po funuse". Postranní hrobari lo-
patami pohazovali snehem lidi, ministrant namácel štetku do dížkya vodouje postri-
koval. Bakus ze sudu na káre rozhlížel se vážne na všechny strany u vedomí,že jeho
poslední hodinka nastala a že jeho vypasené telo mu pusobí obtíže, a chvilkaminotne
si prihýbal z korbele. "Knez" dívaje se na složené karty vrchní kartu vyvolal(napr.
"bubenská desítka'') a zandal ji dospod. Zpeváci mu odpovídali sborem: "Nic pro
nás!" "Knez" tak vyvolával kartu po karte, a zpeváci stále: "Nic pro nás!"Jen pri
esech, jež knez vyvolávalhlasem vyšším, odpovídali:"To pro nás!" Žena Bakusova
napodobila plác. Bláznivý"s krížkem po funuse" šel za pruvodem opodál mezi lidmi,
jichž se stále vyptával: "Prosím vás, pantáto, panímámo,nevíte, kudy se ubíral Baku-
suv pohreb? Nesu mu krížek!" A když mu ukázali, že tamhle... "Kdeže?Tamhle?"
a naznacil schválne jiný smer, rozbehl se tam, zakopával do lidí, a když tam prišel,
ptal se znova. Cestou nosil kostelník z hospod v mázu pivo a podalje vždy knezi. Za-
stavili,Bakus nastavil korbel, tahoun podal trychtýr kostelníkovi,který jej nasadil do
korbele, a knez Bakusovi z mázu trychtýrem naléval.

Za mestem "opilého" Bakusa, který se již na sudu špatne držel, hrobari s káry
svrhli do snehu. ("Co s ním! K svetu již není! Pitím se zabil!Pochovatiho!'') "Zabitý"
Bakus ležel nehybne ve snehu. Dvahrobari rychle prinesli z Kláštera hnojná nosítka
a položili mrtvého na ne. DruZÍ dva hrobari vykopali zatím pro Bakusa ve snehu
hrob, tahouni svalili s káry sud, k nemuž hrobari složilisvé náciní:kolecko, motyky,
lopaty. Bakusovi ze "ztuhlých" rukou vynali ctyri esa, posázeli ho jimi jako obrázky,
knez, provázen ministranty a kostelníkem, Bakusa mlcky kolem dokola nosítek vy-
kropoval a konecne kostelník Bakusovi nasadil trychtýr do úst a knez jím lil pivo.
Když Bakus niceho neprijímal a pivo teklo po nem na zem, knez s kostelníkem od-
stoupili, hrobari nosítky prevrhli Bakusa do vykopaného hrobu a zaházeli snehem.
Když se úcastníci pruvodu rozcházeli, Bakus se ze snehu probral, jak mohl, a nekterí
z milosrdných pomohli mu nepohodlný pro chuzi odev svléci.
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