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jiném ani nlySi-- l i htíl jen kohouta

Kdyl ho doaUl ái-- l k tomu mláděti

ci a vrátil mu onu píafalku podf
váním

Mládeneci poatavil kohouta na

pařez a řekl: "Kohoute třepej du

káty!" Kohout ne zatřepal a pada

ly s nf ho dukáty Hozdélili no o ní

a ulařeček Sel domu

Stařenka u2 na něho cukala a jak
vidéla kohouta byla ráda Kdyi
pak ho Htařeček pontavil na nt&t a

řekl: ''Kohoute třepej dukátyf a

když byl plný ntAl dukátA teprve
méla velikou rado?
Stařeček byl by ne rád ne svým

StČHtím před lidmi pochlubil Vzal

ledy kohouta a Sel n ním do honpo-d- y

Bylo tam zane mnoho lidí

PoHtavil před nimi kohouta na Htul

a řekl: "Kohoute třepej dukáty!"
Kohout ho zatřepal a hromada duká

tft upadla h ného na ntAl -

Hned poručil vSem IiohIuiii jídla
a pití co chtěli a když nu n nimi

Hám také najedl n napil přiSla na

ného dřímota UhiiiiI a hentt brzy
ho rozeSli Když byl v hoHpodčnám

přincnla hoKpodnká nvého kohouta

který mři takové peří j ako stařeč-

kův Dal i mu ho u jeho ni vzala

Když no HtařeřiVit pronpal odeAel

domu

Káno poHtaYil kohouta nu ntftl a

řekl: "Kohoute třepej dukáty!"
Ale kohout netřepal Opakoval to

né kolikrát alu nadarmo

VSecck rozmrzen Sel h kohoutem

zpátky do Icha

Když polkal toho mládence řekl

mu že kohout dukáty netřepe a že

ho jde vrátit Mládenec mu zane

pftjčil pířfalku a řekl "Neboř za

ného nic než braSuu a hůlkou"
Stařeček zapínkal u nkály a když

ne mu otevřela vracel čertovi ko

houta a chtél za nřj braSnu hol-

kou (2ert mu dával jeStS více po-nř- z

než dříve alo Hteřeček nlál na

Hvém a žádal jen braínu n hůlkou

Konecnfi ji obdržel

Když ne vrátil k mládenci a a po
dekováním mu pííťalku vrátil za-

klepal mládenec hůlkou na braSnu

Hned z ní vyňla netina vojáka apo-ntavil-
a

ne do řady Když zaklepal

po druhé vrátili no zpátky do braň

ny

Potom řekl mládenec: ''Ubrou-ne- k

i kohouta vyměnila ti honpodnká

kdy £ jsi npal Jdi přimo k ní a vo-

jáci ti k ním dopomohou zpátky'
Stářeček rou podékoval a Sel pří

mo do hospody Tam žádal na hon--

podnkó aby mu ubrounek a kohouta

vydala
IToMpodnká zapírala že je nemá

Stařeček zaklepal hfllkou na braínu
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Slalenka řekla ntařeckovi: "Pro
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za ni mnoho peníz ale on je nechtěl

ádai jen ubrouHuk Čert ho ne
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veíti nechtČl dal mu ho
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