O dvoch bratoch
(k etickej výchove)
Za horami stará pec. Rozprávočka, začni reč. Zahraj pieseň na varyte, neutajuj, čo máš skryté. Kým
zazvoní z vŕby zvonec, čo najviac nám pravdy povedz.
Žili raz dvaja bratia. Jeden bol bohatý, druhý chudobný. Boháč mal nadostač všetkého – veľký
murovaný dom, stádo oviec, kone, kravy, polia rovné ako dlaň.
Chudák zasa nemal nič. Len kŕdeľ detí, starú, nahnutú chalupu a malé kamenisté políčko, na ktorom
sa mu urodilo len toľko, že nezahynul od hladu.
Jedného dňa, práve počas večere, zabúchal na boháčove vráta otrhaný starec.
„Kto je? Kto to trepe?“ rozkričal sa hnevlivo boháč, lebo nemal rád, keď ho niekto pri jedení
vyrušoval.
„Dobrý človek,“ ozvalo sa v tom spoza vrát, „nože ma pritúľ, prenocuj. Dobre sa ti odmením.“
„Ty že sa mi odmeníš?“ nezdržal sa boháč smiechu, keď zazrel, čo za hosť sa dobýja do jeho domu.
„A čímže? Vari len nie dierami, čo máš na kabáte?!“
„Dobrý človek, zľutuj sa! Kdeže sa ja nešťastný na noc podejem?“
„Tvoja vec,“ odsekol boháč. „Mne sa zajtra mlatba začína, všetko mám plné. Dom ľuďmi,
mlatcami, stodolu zvozeným obilím. Len sa ty poberaj, žobrák, svojou cestou!“
„Nuž keď je tak,“ uznanlivo prikývol starec, „aspoň mi krajec chleba podaruj. Hlad ma morí, celý
deň som nejedol.“
„Krajec chleba?“ zhíkol boháč a oči sa mu zaligotali lakomstvom. „A kdeže ti ho ja vezmem?
Lanská múka sa minula a novej ešte niet.“
„Tak aspoň suchú, nemastenú kôročku,“ zaprosil starec, skrúšený pohľad na boháča uprel.
„Nemám ani kôrku, ani smidku,“ odvrkol boháč. „Všetko sme vyjedli. Chudobní sme ako kostolná
myš,“ zaklamal. „A teraz už choď, ber sa! Dosť už bolo planých rečí.“
Starec sklonil hlavu, chrbát nahrbil a pobral sa preč od boháčovho domu.
Lenže nezašiel ďaleko.
Zaklopal na dvere chudákovej chalupy, nocľah si u chudobného brata pýtal.
„Jáj, starý otec,“ zalomil chudák rukami, „zle ste natrafili. Kdeže u mňa nocľah. Veď tu niet toľko
voľného miestečka, čo by sa vrabec učupil. Nože pozrite.“
A naozaj. Všade, kde len oko pozrie – bedárove deti.
Jedno leží na zemi, druhé na peci, tretie so štvrtým v chatrnej posteli…
„A v humne? Tam by som nemohol?“ uvažoval starec.
„V humne?“ zasmial sa chudobný brat na vlastnej biede. „Akéže to humno? Štyri vykrivené vŕbové
koly a doštená strieška. A aj to nie je prázdne. Mám tam zopár snopov, zajtra sa mlátiť hotovím.“
„Veď tak, tak,“ smutno pokýval starec hlavou a poberá sa preč z chudobnej chalupy.
„Veďže počkajte, starý otec,“ postaví sa mu vtom chudák do cesty. „Kdeže by ste šli proti noci?“
„Ale veď vidím, synak, niet u teba miesta.“
„Dajako len bude,“ vraví bedár a ukazuje starcovi na lavicu, čo mu v noci slúži za posteľ. „Tu si

ľahnite.“
„A ty si kde postelieš? Čím sa prikryješ?“ pýta sa starec.
„Len sa vy netrápte, starý otec,“ kývol chudobný brat rukou. „Vydržím ja i tak.“
Poďakoval sa starec za nocľah, ale spať sa nepoberá. Na lavici sedí, akoby na jedlo vyčkával.
Zahanbil sa chudobný brat, že hosťa nenakŕmil, smäd mu neuhasil. Nuž začne po chalupe chodiť,
jedlo zhľadúvať. Ale nech akokoľvek hľadá, prezerá, ničoho, čo by sa dalo do úst vložiť,
nenachádza.
„A tamto hľa je čo?“ ukazuje starec kostnatou rukou na hŕbku prikrytú čistým ľanovým obrúskom.
„Posúch,“ vraví bedár a tvár sa mu zahanbujúcou červeňou zapaľuje. „Kúsoček posúcha pre deti na
zajtra,“ dodáva ticho, akoby na ospravedlnenie.
Starec znova chápanlivo sivou hlavou pokýval a namiesto posúcha si vypýtal vody. Lenže bedár
nemá to srdce nechať starca o hlade. Berie posúch, čo pre deti odložil, a kladie ho pred neho. Potom
sa poberie na podstienok, noc tam presedí.
Lenže starec sa ani ráno z biednej chalupy preč neberie.
„Mlátiť ti pomôžem,“ vraví bedárovi.
„Mne?“ znova sa na vlastnej biede chudobný brat od srdca zasmeje. „Veď nemá čo jeden mlátiť,
nieto dvaja,“ vraví a tých pár tenučkých snopov, čo z kamenistého políčka zviezol, po dvore
rozkladá, cepy hotuje.
„Len privoľ, neoľutuješ,“ hovorí starec.
Ale chudák ani počuť nechce o starcovej pomoci.
No starec je neodbytný, z dvora neodchádza. Nuž naveľa sa bedár podvolil, starca k snopom pustil.
Ten však nechytil do rúk cepy, ale rozviazal biedny uzlík, ocieľku a kamienok z neho vybral.
„A načože vám teraz oheň, starý otec?“ pýta sa prekvapený chudák.
„Mne na radosť, tebe na osoh,“ odpovie mu starec a odrazu sa len zohne, oheň vykreše a priloží k
snopom, čo mali chudobného brata a kŕdeľ jeho detí po celú zimu živiť.
„Veď ste mi už len vykonali, starý otec!“ zalomil chudák rukami. „Čímže ja nešťastný teraz deti
nakŕmim,“ zaúpel, že sa všetci blízki i ďalekí susedia k jeho dvoru pozbiehali.
Ale starec nič. Nikoho si nevšíma, na nič nedbá. Len okolo ohňa chodí, vykrivenou žobráckou
palicou ho skôr pohládza, než pošibkáva, milým hlasom sa mu privráva:
„Pomaly, Vavrinec, pomaly,
nech sa nám chlebíček nespáli.
Pomaly, synček, hor! Pomaly!
Nech sa nám chalupa nezvalí.“
A oheň akoby ľudskej reči rozumel, horí pomaly, tíško, poslušne.
Potom sám od seba zhasol a všetci, čo boli na dvore, zhíkli od údivu. Lebo tam, kde pred chvíľkou
ležalo zopár biednych snopov, kopila sa hŕba zlatistého pšeničného zrna.
Vidí to i chudákov bohatý brat, závisť ním zalomcuje. Hneď uteká domov, dobreže si nohy
nepoláme, a len čo je vo dvore, už oheň rozkladá.
„Čo si ty rozum potratil?“ vykríkla od hrôzy boháčova žena. „Veď nás do nešťastia uvrhneš.“
No boháč akoby bedákajúcu ženu ani nevidel, smolnú fakľu od ohňa pripaľuje, na stodolu s obilím
ju hádže.
Zbehli sa sluhovia s krhlami, stodolu plnú ťažkých snopov chcú pred ohňom ochrániť. Ale boháč

ich k ohňu nepustí, palicou sa na nich oháňa. A len čo sa ich zbaví, už sa k ohňu obracia a s očami
žiadostivými bohatstva takto ho súri, okrikuje:
„Rýchlejšie, Vavrinec! Rozhor sa!
Komory obilím plňte sa!“
Lenže ohňu sa nechce do blkotu. Horí slabým, tenučkým plamienkom. Priam čaká, že ho udusia,
uhasia. No boháč na také niečo ani len nepomyslí. Keď zbadá, že ho oheň nepočúva, schytí palicu,
rozoženie sa a poď ho mlátiť oheň z jednej i z druhej strany:
„Rýchlejšie, darebák! Riadne hor!
Nech som viac bohatý, než som bol.“
A vtedy oheň hrozivo zapraskal, iskry vozvysok vyhodil, prenáramným plameňom vyrazil. Zo
stodoly preskočil na maštale, z maštalí na drevárne, z drevární na dom. O chvíľu už bol celý
boháčov majetok v obrovských plameňoch.
„Čo je? Čo sa to robí, starý otec?“ vyľakal sa bedár, keď zazrel plamene nad bratovým dvorom.
„Nič, synak, nič. To sa iba tvoj bohatý a lakomý brat pustil do mlátenia,“ odvetil mu pokojne starec.
Potom si vzal svoj biedny uzlík a pobral sa do sveta ďalšiu krivdu a neprávosť naprávať.
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