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8. PURKAREC - LISTÍ  

 

"Království za koně" zvolal kdysi nebohý anglický král a jeho věta 

vstoupila do histroie,  jako věčná připomínka relativnosti hodnot člověka. 

Království, o kterém jsme od dětství učeni, že jeho polovina se dávává k 

ruce nevěsty jako velehodnotný bonus, nebylo anglickému králi najednou 

nic platno, když byl právě opěšalý na bojišti v těžké zbroji, obtížně se 

pohybující, vydán nepříteli na pospas. Koně v tu chvíli nedostal a o 

království přišel. Ale k pochopení relativity hodnot nemusíme chodit až do 

středověku mezi zbrojnoše a šviháky v rukavičkách z ocelových šupin a 

čepicích tvaru fortelného kbelce. Stačí se zeptat, kolik stojí litr čerstvé vody. 

No záleží na tom. Na čem? Jestli stojím uprostřed rozběsněné Malše, která 

se právě vyléva ze břehů a strhává s sebou kurník se všemi mými slípkami, 

nebo jsem li už tři týdny na otevřeném moři chráněn jen zpuchřelým  

záchranným člunem skrz na skrz vysušen trvale pálícím slunečním 

kotoučem. 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnota chleba je také jiná pro řezníka, používajícho tuto pšenično žitnou 

dobrotu jen na utírání věčně mastných prstů, než pro vojáka, který obral 

nepřítele v rámci válečné kořisti o mošnu s klobásami, už je jich pln a 

potřeboval by to něčím proložit , o válečném mrzákovi, který musel 

naverbovat z donucení, přišel o nohu a prsty na ruce a je odkázán na 

milodary kolemjdoucích ani nemluvě. 

I vypravili se jednoho dne, připojuje se k tématu sousedka pověst, čtyři 

ženy, jejichž věk už více než šest křížků na jejich hřbety zapsal, do lesa. V 

okolí Purkarce, tak jak ženštiny, paňmámy, tetky, nebo dokonce babky v 



LEGENDY     www.slovobozi.cz                                                                                                                                 Díl 1  
 

© 2020 Všechna práva vyhrazena                                              2 
 

jejich letech v časech Francjosefa císaře, toho jména druhého, dělávaly. 

Vybaveny pod svýmy sukněmy, zástěrami a věrtochy byly různě, právě 

podle toho, co pro ně bylo hodnotou. Některá nůši, jiná velkou plachtu, 

další zase provaz a také háky, aby možno bylo i suché větve ze stromu 

přitahovat olamovat a potom tvrzením, že už na zemi ležely, se z případné 

svízelné situace vykroutit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sotva jim první lesní velikáni svými stíny věrtochy přikryly, už při nich pán 

v zeleném kabátci a už si je zkoumavě prohlíží. No v ženských jedné po 

druhé hrklo. Nejdřív v té s tím hákem: 

"Nezlobte se vašnosti", spustila babka s tím hákem,  

"jdeme jenom na klestí, vyčistit les." 

"Proč utíkáte, když vás nikdo nehoní?" Zeptal se pán v zeleném kabátci. 

"Vždyť nám ty naše starý hnáty utíkat ani  nedovolí", řekla druhá a 

nadhodila si nůši. 

Jen žena s plachtou mlčela a situaci sledovala s příjemným, přívětivě 

pokorným pohledem. 

"Následujte mně", řekl tajemný lesní pán v zeleném. Otočili se a vydali se 

za ním. Vedl je podél říčky až k tůni. Potom odbočil do hlubokého lesa ve 

svahu, až přišli ke skále, kterou všichni znali jako skálu. V té chvíli ale, 

světe div se, ta skála byla otevřená. Takže už to nebyla skála, ale -  jeskyně. 

A pořádná. Kus skaliska se nějak odštípl a ukázal se být vchodovým 

kamenem a odvaleným. No kdo by nenakoukl? Babka s hákem určitě 
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odolat nedokázala. Na kraji tma tak akorát ke krájení, ale kousek dál, 

hleďme, hleďme, nějaké blýskání?. 

Přesně tak. Vzácné látky, aksamit, atlas, plátno z Flander, brokát, pravý 

šamlat, šlojíře a závoje z pokosínu a šilheře, láhve exotických moků, 

zvěřina, paštičky a další a další mlsoty, to všechno na stříbrných, zlatých i 

karmínových podnosech, poháry, číše, truhličky i svícny. Možná tam byly k 

zahlédnutí i dokonce nějaké korunovační klenoty a vpravo v koutě? Na 

hromadě snad dokonce zlacené relikviáře, jeden přes druhý, jen pytlovat. 

"Jeskyně je dnes otevřena jen pro vás", promluvil opět pán v zeleném.  

"Ale své kapsáře, vaky a nůše plňte jenom tím, co opravdu, ale opravdu 

potřebujete", dokončil svou řeč a zmizel jako dozvuk kvakošího vrzu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No zkušený čtenář dovede asi odhadnout, co následovalo. Za chvíli byla 

nůše plná brokátu, druhá osoba hákem přitahovala láhve, a vzácné 

pečínky, jen žena s plachtou si všimla, že je tam taky hromada s mechem, 

hromada listí a krásně proschlých březových haluzí. Inu začala to skládat 
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na  plachtu, a jen ji oko mžiklo stranou, všimla si, že je tam ještě v koutě 

hromada starých kostí. I co naplat, trocha mechu musí ven. Přihodila tedy 

ještě ty kosti.  

"Je možný, že jsi taková všech hlupaček královna? Chechtaly se ostatní. 

"No já nevím", bránila se žena,  "ale koze podestelu spíš listím a mechem, 

než pravým šamlatem, březové haluze dobře hoří, líp než láhve tokajského, 

nebo co to v nich šplouchá, no a kosti zkusím prodat hadráři, snad mi za ně 

dá nějaký ten krejcárek na sůl. No potřebuju víc?" 

"Prej krejcárek," chehchtaly se spolubabky, "nás čekají groše, dukáty a 

zlaťáky, ty ťululumo." 

Zkušený čtenář už asi odhadne, jak to všechno dopadlo. Komu se listí 

proměnilo na zlato, haluze na stříbrné pruty, komu popraskaly lahve a 

komu se do pečínek pustily červí příživníci.   

"Co si s takovým bohatstvím počnu?" Lámala si hlavu žena s plachtou, 

když se jí všechny ty kosti proměnily na zlato, hadry na stříbro a listí na 

kvalitní platinové pláty. Ale protože je na světě vždycky spousta vdov a 

sirotků, smysluplné užití se brzy našlo.  

 

Tak vida, co pověst přinesla - jako rumpálem vytáhla kouzlo z hloubky 

studny mouder.  

A téma? 

Nejblýskavější truhlou plnou zlatek je spokojenost.  

Měla tuhle povědomost i ta žena s plachtou? Asi ano. 

/1Timoteovi 6:6/ Opravdu velkým pramenem zisku je totiž zbožnost, 

která se spokojí s tím, co má. 7Nic jsme si přece na svět nepřinesli a je 

jasné, že si z něho také nemůžeme nic odnést. 8Máme-li však jídlo a 

oděv, spokojíme se s tím. 9Ti, kdo chtějí být bohatí, upadají do 

pokušení a do léčky a do mnoha nerozumných a škodlivých žádostí, 

které je vtahují do zkázy a záhuby. 10Neboť kořenem všeho zlého je 



LEGENDY     www.slovobozi.cz                                                                                                                                 Díl 1  
 

© 2020 Všechna práva vyhrazena                                              5 
 

láska k penězům; a někteří, kdo se po nich pachtili, zbloudili od víry a 

způsobili si mnoho bolestí. 

Tak ať dýchne vandrování po vrábečsku i tímhle zadumáním 

Prostě a jednoduše, shrnuto do do veršované říkačky: 

Kdo si plní perlou nůši 

přijde o to dřív než tuší 

 

A ještě nějaké inspirování? Ještě jiné propojení pověsti o purkareckém listí 

s Knihou knih?    

Jenom ťululum jako ta upovídaná ženština s hákem bude plnit sejf 

drahými kovy, které buď zreznou, nebo se promění v lup. Náš dobrý Pán 

Bůh to hezky zformuloval skrze Matouše: 

/Matouš 6:19/„Neshromažďujte si poklady na zemi, kde je ničí mol a 

rez a kde se zloději prokopávají a kradou. 20Shromažďujte si poklady v 

nebi, kde je neničí mol ani rez a kde se zloději neprokopávají ani 

nekradou. 21Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. 

Inu stále je co navštěvovat, stále je o čem dumat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


