
Hany Gregorovej na s. 177. Čo myslíte, ako
si svoje svadobné šaty asi mohla predstavo-
vať ona? 

Ako sa o tejto veci so svojím snúbencom dohodla, sa do-
čítate v knihe Listy. Príbeh manželstva Jozefa Gregora Tajovského
a Hany Gregorovej (Archa, Bratislava 1996), ktorú nájdete v knižnici. 

Pol dcéry a celé kráľovstvo

Keď kráľ zistil, aký je Hladoš bohatý a mocný, ako ho ľu-
dia majú radi a že by ho hádam aj o kráľovstvo mohol pri-
praviť, ponúkol mu svoju jedinú dcéru za ženu. Ako si zau-
mienil, tak aj urobil. Hladošovi ponúkol princeznú za ženu a
prisľúbil mu aj kráľovstvo. Hladošovi sa to veru zapáčilo, a
preto sa spolu s kráľom vybral za svojou budúcou nevestou. 

Princezná Milina bola krásna ako jarná ruža, a mala sa vy-
dať síce za dobrého, ale nepekného Hladoša. Kráľ sa trochu
aj bál, aby mu jeho plán neprekazila. Veru, keby princezná
svojho otca nemala tak rada, iste by nebola so svadbou sú-
hlasila. Keď však počula, aké nebezpečenstvo jej otcovi hrozí,
neváhala a Hladošovi dala slovo, aj keď sa jej ruka, čo podá-
vala budúcemu ženíchovi, triasla a slzy mala na krajíčku.
O Hladošovi

V koči sa viezol mladý pán, ktorý sa vracal z ciest domov
do zámku a do údolia iba zablúdil. Keď začul štekot psa, po-
slal kočiša, nech sa pozrie, čo sa deje. Kočiš šiel za štekotom
a vo vŕbe našiel Boženku priasť. 
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Mladému pánovi sa Boženka tak zapáčila, že sa rozhodol
zobrať ju so sebou do zámku. Boženka sa veľmi preľakla, keď
jej to povedal, ale potom si spomenula, čo jej bratia poveda-
li: že musí všetko trpezlivo znášať, ak ich chce zachrániť.
Sedem krkavcov

Pred polnocou zasa ktosi zaťukal na okno. 
„Kto si?“ opýtal sa Silomil.
„Som kráľ Mesiaca a žiadam tvoju sestru za manželku.“
„Vydrž chvíľu, hneď ti po ňu zájdem.“
Odbehol po sestru, zniesol ju dolu a položil za okno. Me-

sačník ju chytil do náručia a po strieborných oblakoch od-
niesol do svojho mesačného paláca.

Ráno Silomil všetko porozprával svojej tretej sestre. Tá pla-
kala, nariekala a vyhrážala sa mu otcovým hnevom. Ale nave-
čer aj ona prosila, aby jej zadovážil ženícha.

Keď si princ ľahol, ozval sa buchot na okno. 
„Aj vy si idete po moju sestru?“ opýtal sa Silomil.
„Idem. Ak mi ju dáš.“
„A ty si zasa kto?“
„Som kráľ Vetrov.“

Na druhý deň sa kráľ s kráľovnou vrátili z ciest a princ im
bežal naproti. Kráľ sa čudoval, že nepribehli aj princezné, a
pýtal sa Silomila, kde sú.

„Milý otec,“ odpovedal princ, „všetky som ich vydal.“
„Čo to táraš?“ vykríkli rodičia.
„Hovorím pravdu. Jedna sa stala kráľovnou Slnka, druhá

kráľovnou Mesiaca a tretia kráľovnou Vetra.“ A začal im roz-
právať, ako sa to všetko zbehlo.

Keď rodičia počuli o veľkom šťastí svojich dcér, prestali sa
hnevať na syna, len mu vyčítali, že nepočkal, kým sa vrátia do-
mov.
O Slnečníkovi, Mesačníkovi a Veterníkovi
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„Daj mi svoju ženu, dám ti za ňu mešec dukátov. Jej bude
u mňa dobre, lebo som človek bohatý; tebe zasa pomôžu pe-
niaze z biedy.“

Pani pristať nechcela, ale pán pristával, že to veru najlepší
spôsob psotu oklamať. Nuž naposled pristala i ona. Pošla so
starým a mladého pána nechali tu i mešec dukátov pri ňom.
Psota

Keď však nastal v krajine hlad, Abrám zišiel do Egypta, aby
tam začas býval, lebo na krajinu ťažko doliehal hlad. Keď mal
vstúpiť do Egypta, povedal svojej žene Sáraji: Viem, že si žena
krásna na pohľad; keď ťa Egypťania uzrú, povedia si: To je je-
ho žena! Mňa zabijú, teba však nechajú nažive. Hovor, že si
mi sestra, aby sa mi dobre viedlo popri tebe a ja by som tvo-
jím pričinením zostal nažive. Keď prišiel Abrám do Egypta,
Egypťania videli, že je to veľmi pekná žena. Keď ju uvideli fa-
raónovi dvorania, vychvaľovali ju faraónovi; tak odviedli ženu
do faraónovho domu. Ale s Abrámom nakladal dobre kvôli
nej, takže mal oviec, dobytka, oslov, sluhov i služobníc, oslíc
aj tiav. Faraóna však ako i jeho dom stíhal Hospodin veľkými
ranami pre Sáraju, ženu Abrámovu. Vtedy faraón zavolal Ab-
ráma a povedal: Čo si mi to urobil? Prečo si mi neoznámil, že
je to tvoja žena? Prečo si hovoril: To je moja sestra? Tak som
si ju vzal za ženu. Teraz tu máš svoju ženu, vezmi si ju a choď!
Potom mu faraón pridelil mužov, aby vyprevadili jeho i jeho
ženu i všetko, čo mal.
Biblia, Prvá kniha Mojžišova 

Keď dvaja anjeli prišli večer do Sodomy, Lót sedel v bráne
Sodomy. Keď ich Lót uzrel, vstal a šiel im v ústrety; poklonil
sa tvárou k zemi a povedal: Prosím vás, páni moji, uchýľte sa
do domu svojho služobníka a prenocujte tam; umyte si nohy
a včas ráno pôjdete svojou cestou. 

Ešte si však ani nepolíhali, keď mužovia mesta, totiž So-
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domy, od chlapca až po starca, všetok ľud až do posledného
chlapa obkolesili dom. Zavolali na Lóta a povedali: Kde sú
mužovia, ktorí tejto noci vošli k tebe? Vyveď nám ich, aby sme
ich poznali. Nato vyšiel k nim Lót do brány, dvere za sebou
zavrel a povedal: Bratia moji, nože nerobte nič zlého. Ajhľa,
mám dve dcéry, ktoré nepoznali muža, vyvediem vám ich a
urobte s nimi, ako sa vám páči; len týmto mužom nerobte
nič, lebo vošli do tône môjho prístrešia.
Biblia, Prvá kniha Mojžišova

Úryvky.

* Do krajiny prišla bohatá, mocná a medzi
ľuďmi populárna Hladoška. Kráľ sa zľakol,
že by ho mohla obrať o trón, tak jej 
sľúbil svojho syna za muža. Predstavte 
si — zahrajte — scénku, ako na to Princ 
zareaguje!

* Do krajiny prišiel bohatý, mocný a medzi
ľuďmi populárny Hladoš. Kráľ sa zľakol, 
že by ho mohol obrať o trón — lenže nemá
dcéru. Čo urobí?

* Sestry princa Silomila vôbec nie sú 
nadšené, že by sa mali napochytro vydať. 
Čo urobia, keď o prvú z nich žiada kráľ
Slnka?
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