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O treh grbcih.
^ i v e l a sta oče in mati, ki sta imela tri sinove;
vsi trije so bili grbasti. Ti bratje se nikakor niso
mogli; vedno so se prepirali in drug, drugemu
očitali svoje telesne napake.
Oče, kateremu je že presedal ta prepir, pravi
jim, da jih ne bode več poslušal in da morajo z
dóma.
In res se napoté bratje nekega dné po svetu.
Ko dospó iz domače vasi in gredó še nekoliko .časa dalje, pridejo do razkrižja, kjer se
stikajo trije potje.
Starejši brat postojl in reče: »Stojta! Sedaj
smo na razpotji, in ločiti se je nam. Vsakdo si
izberi svoj pot; jaz grem naravnost po.tem. Bog
z vama!« — Poslové se in odidejo vsak po svojem
poti.
Za dva se ni vedelo, kakó se jima je godilo
v širem svetu; mlajši pa je šel služit trgovca.
— Ta ga vpraša: »Kaj znaš?« — Mladenič odgovori: »Znam različna dela, kar mi bodete dajali!«
Trgovcu so se zmešali v vreči mandeljni in
rozine. Te mu da izbirat.
Mladenič izbira; rozine devlje na stran, mandeljne pa pojeda.

Za nekaj CclSci pride gospodar in ga vpraša,
ali je že dosti izbral. Mladenič pravi: »Toliko,
da sem sit!« — »Kako to?« vpraša óni. »Kje
pa imaš kaj?« — »Tukaj so rozine«, odgovori
mladenič. — »In mandeljni ?« — »Mandeljne sem
pojedel!« — »Ti nisi zame!« pravi trgovec inga
odslovi.
Mladenič potuje dalje in pride do graščine,
kjer se zopet ponudi v službo.
Grof ga vpraša, kaj zna. — Grbasti mladenič mu odgovori: »Znam razna dela; kar mi
bodete dajali v roke!«
Ali tudi tukaj ni ostal dlje nego tri dni ter
snažil grofu obleko in čevlje.
Tretjega dné namreč razpara suknjo grofovo,
ko jo obesi na žebelj in iztepa prah iz nje.
Ko grof vidi, da mu je izpridil suknjo,
zapodi ga iz službe.
»Vender sem živel dobro tri dni!« govori
grbec v sebi in gré.
Zopet ga privede pot do drugega gradu,
kjer prosi, naj bi ga vzprejeli v službo. Grajski
gospod ga vpraša, kaj zna. Mladenič pravi: »Vsa-,
kega dela se znam lotiti!« — »Vzprejmem te«,
pravi graščak, »ali veliko posla bodeš imel!« —
»Ej, saj sem vajen dela!« — odgovori mladenič.
— »Glavno delo tvoje bode« — pravi grajski
gospod, »da bodeš moji gospé snažil obleko in
brisal zrcalo, kadar se bode gledala vanje«.

Grbec. je ostal tu precèj časa, dasi je bila
grajska gospa jako sitna. Vedno je moral stati
pred zrcalom in je brisati, ker se je grofinja zmiraj gledala vanje in se preoblačila pred njim.
Nekega jutra odide graščak na lov in pade
takó nesrečno s skale, da ga morajo prinesti domov in da umrè za nekoliko dnij.
Ker je znal grbec grajski gospé takó dobro
streči, vzela ga je za moža.
»Čakaj, sedaj ti pa ne bodem več brisal
zrcal!« misli si novi grbasti graščak in pobije vsa
zrcala.
Odslej mu tudi ni bilo treba več snažiti
obleke grajske gospé; dobili so za ta posel drugega služabnika.
Ko sta brata njegova zvedela, kakó je obogatel, prideta k njemu. Njega ravno ni bilo doma,
in gospé. ne bi smela po njegovem naročilu nikogar vzprejeti v grad.
Ali ta dva grbca vender vzprejme in jima
dobro postreže; potem pa se posvetuje s kuharico, kam bi ju skrila, da ju ne bi videl njen
mož. — »Doli v klet«, svetuje kuharica, »pod
óno veliko kad naj bi se skrila«.
In res ju skrije pod óno kad. Ko pride gospod domóv, odpravijo se spat, in kuharica pozabi
ónih dveh doli v kleti.
Ko gré drugo jutro pogledat in vzdigne kad,
vidi oba grbca mrtva — zadušila sta se pod
kadjó.

Prestrašena hiti povedat gospé, kaj se je
zgodilo. Ali gospa pravi: »Nič ne maraj, bode se
že naredilo, da gospod ne zvé ničesar!«
V óni vasi je živel blazen človek. Po tega
pošlje gospa. Ko pride v grad, veli mu graščakinja, naj nese jednega mrtveca na most in naj
ga vrže v vodo. Sevéda mu je obljubila za to
lepo nagrado. Potegnili pa sta samó jednega mrtvecev izpod kadi.
Blaznik res zadene mrtveca na rame in ga
odnese.
V tem potegneta gospa in kuharica drugega
mrtveca izpod kadi.
Ko se vrne blaznik po plačilo, pravi mu
gospa: »Kako si ga pa nosil, da je še tukaj?«
Mislčč, da je res takó, naloži mož še tega
in ga vrže v vodo.
Ko se vrača v grad, sreča tretjega grbca —
graščaka.
»Vraga! Saj sem te že dvakrat vrgel v vodo«,
pravi jezen in ga prime, akotudi se graščak brani
na vse kriplje, in ga trešči z mostu v vodo.
Ko se vrne v grad, pravi graščakinji: »Gospa,
dobro me morate plačati, zakaj takega posla nisem
še imel, kar sem živ! — Pomislite, ko sem ga
drugič vrgel v vodo in se vračal v grad, srečal
sem ga živega. Zgrabil sem ga sredi ceste in nesel
nazaj na most. Ali sedaj se me je strašno branil;
grozovito je brcal z nogami, toda ubranil se me
ni — močnejši sem bil od njega«.

Graščakinja se prestraši, zakaj uverjena je,
da je bedak tudi nje soproga vrgel v vodo.
Ko ga odpravi, reče kuharici: »Kaj naj rečemo ljudém, ako zvedo?«
»To je pač lahko«, pravi kuharica, »saj
oblasti itak nimajo opravila z bedaki in mu ne
bodo verjele, kar bode govoril«. —
Takó je tudi bilo, in graščakinja je ostala
sama s kuharico v gradu.

II.

Kakó je prišel kovač v luno.
Jp)ila je slaba letina; nič ni rodilo, le vinska
trta je dala nekoliko kapljice.
Kovač Koren, ki je ves božji dan vzdigal
težko kladivo, pravi pod noč ženi: »Jutri pojdem
v vinograd; s sabo ponesem sodček in napravim
vino, toda domóv ga ne prinesem kar nič. Dobil
bodem že koga, da popijeva vse«.
Drugo jutro zarano se napoti v vinograd.
Napravi poln sodček vina in se vrača domóv.
Bil je že blizu dóma, ko sreča dolgo, belo
in suho žensko — smrt. Le-ta ga nagovori, rekoč: »Kovač Koren, ravnokar sem te iskala doma
— Bog me je poslal pote!«
Ali kovač Koren se je ne prestraši, nego reče
prav dobrovoljno: »Glej, glej, ravno prav, da sva
se srečala; pomagaj mi, da izpijeva to vino«.

Sédeta kraj ceste in počasi izpijeta vse vino.
Ko je sodček prazen, pravi navihani kovač: »Čuj, smrt! Pravijo, da se ti lahko narediš
takó tanko, da greš skozi veho v sod«.
Smrt mu odgovori, da se to lahko zgodi.
»No, če je res«, pravi nató kovač Koren,
»pa zlezi v le-ta sodček«.
Pijana smrt se res stanjša in zleze skozi veho
v sod.
»No, sedaj te imam pa jaz v rokah«, reče
Koren, »in te ne izpustim iz lepa«.
Hitro zamaši sodček, zadene ga na rame in
stopa počasi domóv.
Ko pride domóv, pové ženi, kaj je prinesel.
Žena ga vpraša, kaj bode počel s smrtjo,
a kovač pravi, da jo ponese v dimnik sušit. Takó
tudi stori.
Sedem let se je sušila smrt v Korenovem
dimniku, dočim je kovač Koren še vedno gonil
meh in vzdigal težko kladivo.
Vsako leto je šel Koren pogledat, ali je smrt
še v sodčku; vselej je potrkal nanj, rekoč: »Smrt,
ali še živiš?«
In vselej se je oglasila smrt iz sodčka in ga
lepo prosila, naj jo izpusti; vselej mu je obetala,
da ne pride nikoli več pónj.
Ali kovača Korena niso genile niti mile
prošnje niti obljube; šele za sedem let jo je izpustil, in smrt je šla vsa potrta in suha v nebesa.

Tukaj pové Bogü, kakó je ravnal kovač
Koren ž njo, ko je prišla pónj.
»Kakšen mora vender biti ta človek«, pravi
Bog, »da ga ne morem dobiti k sebi!« — Pošlje
tri mozé pónj.
Ti gredó h kovaču Korenu in ga dobé ravno
pri jédi. — »Dober dan, kovač Koren!« pozdravijo ga mozjé, poslani od Boga. — »Bog ga daj!«
odzdravi jim Koren, »no, kaj ste mi prinesli
dobrega?« — »Bog nas je poslal póte, z nami
moraš!« — »Jaz bi šel z vami«, reče Koren, »ali
prej se moram še najesti, potlej imam še mnogo
posla, nasekati moram tudi drv, da bode imela
moja družina pozimi s čim kuriti, ko mene ne
bode. Pojdite mi pomagat, da hitreje opravimo;
potem grem rad z vami!«
Navihan je bil kovač Koren, kakor malokdo;
in kakor pred sedmimi leti smrt, takó je prevaril
tudi te tri poslance božje.
Možj0 rekó, da mu radi pomagajo pri delu.
Koren privali veliko tnalo iz kovačnice in
veli mož0m, naj primejo, kamor zaseka, da se
tnalo lože razkolje. — Koren zamahne s sekiro
in zaseka globoko, mozjé pa store, kakor jim je
velel. V tem hipu potegne premeteni Koren sekiro
iz zaseke, in tnalo prime vse tri takó hudo za
prste, da Korena za Bóga prosijo, naj jim pomaga
ter mu obetajo, da ne pridejo nikdar več pónj.
Poslanci božji se vrnejo v nebesa in povedo
Bogü, kaj je storil ž njimi kovač Koren.

Bog pošlje zopet smrt, da bi pobrala starega grešnika.
Dobi ga v kovačnici, ko ravno vari železo.
»Dober dan, kovač Koren!« pozdravi ga smrt. —
»Vsak dan I« odvrne kovač, »no, kaj bode dobrega?« — »Bog me je zopet poslal pote«, odgovori smrt. — »Smrt, jako rad bi šel s tabo«,
odgovori kovač, »ali saj vidiš, da ne morem, ko
imam ravno delo; glej, ko bi mi umrli otroci ali
žena, nimam ne krampa, ne lopate, da bi jim
izkopal grob. Namenil sem se torej danes zvariti
to dvoje, kramp in lopato. Ker imam pa meh .
raztrgan, zlezi ti vanj, ker imaš močno sapo, in
pihaj, da zagori ogenj. Potlej grem précej s teboj!«
Smrt zleze v meh; lokavi kovač pa ga urno
zašije. Potem zagrabi kladivo in razbija takó silno
po mehu, da jame smrt na ves glas kričati in
prositi: »O joj, kovač Koren, izpusti me, saj ne
pridem nikdar več potef« — Ali on se ne méni
za nje mile prošnje, temveč bije po mehu in po
ubogi smrti.
Ko se naveliča, izpusti jo.
Vsa raztolčena in pobita prileze smrt iz meha
in gré v nebesa.
Tukaj pové Bogü, kakó je zopet ravnal ž
njo neusmiljeni kovač.
Bog se razsrdi, da mu ni moči dobiti kovača
k sebi, rekoč: »Sedaj mi je pa dovolj; nikogar
več ne pošljem pónj; naj pride sam, kadar se
mu poljubi«.

Minilo je več let. Kovač Koren je še vedno
vihtil kladivo v svoji kovačnicir — Toda kakor
vsak človek, takó se je tudi on naveličal življenja,
saj so ga tudi že moči zapuščale.
Gré torej pred nebeška vrata in potrka nanja.
Sv. Peter mu pride odpirat, in kovač Koren
izpregovori: »No, sedaj pa prihajam sam k vam,
ker ste vedno pošiljali pome«.
Ali sv. Peter mu pravi: »Kar takó ne smeš
v nebesa; prej moram vprašati Boga, ali ti dovoli«.
Za nekoliko časa se vrne sv. Peter, rekoč,
da ga ne smé pustiti v nebesa, nego toli grešna
duša mora v pekel.
Kovač Koren se obrne in gré pred peklenska
vrata. — Ali tudi tukaj se ga vse zboji, ker hudobe vedó, kaj je počenjal na zemlji.
Ko potrka na vrata, ne oglasi se nihče in
nihče mu ne pride odpirat.
Bojčč se, da ne bi ulomil durij, upró se vse
hudobe óbnje, samó da ne bi mogel v pekel.
Ker le-ta le ne prestane razbijati po vratih,
zberó hudobe vse svoje moči in tiscé vrata takó
hudo, da pogledajo njih kremplji skozi duri. Koren
prime za kladivo in urno neti krempelj za krempljem, dokler vseh ne zaneti.
Potem se vrne pred nebeška vrata in poprosi
sv. Petra, da bi smel vsaj pogledati, kakó je v
nebesih.
Toda brez božjega dovoljenja sv. Peter ni
tega ne smé storiti. Vpraša torej Boga, ali smé

Korena za nekoliko trenutkov pustiti v nebesa,
da bi vsaj videla kakšna so.
Ko pravi Bog, naj izpolni Korenu to željo,
"odprè mu sv. Peter nebeška vrata.
Oblastno koraka kovač Koren po nebesih,
kakor da jih je pošteno zaslužil.
V kotu ugleda velik kup cunj in različne
obleke. Med temi cunjami vidi tudi hlače, katere
je nekdaj podaril prosjaku, ki je prišel ob hudem
mrazu na pol gol k njemu.
Na te cunje séde, češ: »Saj sedim na svojini«.
Ko ga pride sv. Peter podit iz nebes, odreže
se Koren: »Jaz mislim, da smem biti tukaj, saj
sem na svojem !«
Sv. Peter mu iz prva prigovarja, naj gré iz
nebes; ali ker ne gré iz lepa, zató ga podi iz
grda.
Vidčč, da je vse upiranje brezuspešno, gré
Koren naposled venderle iz nebes.
Sedaj se siromak ne vé kam obrniti. V nebesa ga nikakor ne marajo, v peklu so se ga branili na vse pretege, na zemljo nazaj ga tudi ne
veseli. Jezen skoči v luno, kjer ga vidimo še dandanes, kadar je ščip.

III.
O lepi Vidi in stoletni uri.
| H neki vasi sta živela oče in mati, ki sta imela
hčerko jedinico, po imeni Vido. Srčno sta jo ljubila in vzgajala v božjem strahu.
Ko je bilo Vidi štirinajst let, zboli ji mati
jako nevarno. Skrbna Vida ji streže noč in dan,
ali vse zastonj — mati umrè.
Neizrecno sta žalovala oče in Vida po ljubi
rajni ci.
Zima je minila, in prišla je pomlad. Očeta
je silno skrbelo, kdo mu bode pomagal delati na
polji, ker je bila Vida še preslaba za težko delo.
Zatorej očetu ni kazalo drugega, nego poiskati si druge žene.
In res skoro dobi Vida drugo mater. S sabo
je privedla k hiši svojo hčer, za leto dnij starejšo
od Vide; toda lepa ni bila posebno.
Sedaj nastopijo žalostni časi naši Vidi; grdo
jo gledajo in gonijo od hiše. Celo hči druge
matere jo zasramuje, da je pritepenka, naj se
torej spravi iz hiše.
Nekega jutra Vida kakor po navadi rano
vstane in ko opravi vsakdanjo svojo jutranjo
molitev, odpravlja se na delo. — Kar začuje v
drugi sobi tiho govorjenje.
Večkrat sliši tudi svoje imé. Stopi bliže k
vratom, da more natanko slišati, kakó jo mačeha

psuje in kakó nagovarja očeta, naj jo spravi kar
najhitreje z dóma.
Žalostna in v solze vtopljena sedi na stolu
in premišlja, kaj bi storila.
V očetovi hiši ji ni bilo ostati, ker jo je
vse grdo gledalo; celó rodni oče, ki jo je prej
imel takó rad, podil jo je z dóma.
Ko mačeha vidi, da je pridobila že tudi
očeta, sedaj ji je šele Vida trn v peti.
Deklica sklene, da se ji ogne. Nekega jutra
spravi svoje stvari — veliko jih itak ni bilo —
in gré iz rodne hiše.
Vsa potrta koraka po cesti; kam — tega
sama ne vé.
Ne daleč od vasi se razprostira velik teman
gozd, v katerem se je všotorila že pred nekaj leti
razvpita razbojniška drhal. Kje ravno, tega ljudjé
niso védeli.
Po tem gozdu privede pot našo Vido.
Utrujena séde na skalo, obrasteno z mahom,
in premišlja, kam bi se obrnila.
Za nekoliko CRSci vstane in gré dalje.
Že se poslednji solnčni žarki poslavljajo od
zemlje, ko ugleda pred sabo borno kočo, zbito
od desak.
Groza jo obide, ko se spomni razbojnikov,
o katerih se je toliko pripovedovalo med ljudstvom.
»Kaj, ko bi bila ta koča onih razbojnikov?«
misli si deklica, in noga ji zastane.

Na mestu, kamor je prišla, stala je stara
otla lipa; v to otlino stopi in zrè proti koči, da
bi videla, kakšni so nje prebivalci.
V tem se zmrači.
Zdajci se odpró duri óne koče, in na piano
stopi več ljudij, različno oboroženih.
Pred kočo postojé in se pomenkujejo.
Lipa, v katere otlini je žedela deklica, stala
ni daleč, takó da je mogla Vida natanko glišati,
kaj so se menili.
Že pogled na óne ljudi jo je uveril, da so
razbojniki, o katerih je že slišala toliko; a še boji
jo utrdi v nje veri njih pogovor.
Izpregovoril je namreč prvi, ki je prišel —
bržkone glavar tej drhali — da takó krasne
noči že dolgo niso imeli.
Nató uberó pot, ki vodi mimo óne lipe.
Dih zastaja Vidi, ko korakajo razbojniki
mimo nje in se njih dolgi noži takó čudno svetijo v mesečini.
Vida jih našteje štirinajst.
Ko se razkropé v gozdu in ni čuti nobenega
glasu, stopi Vida iz otline in gré v razbojniško kočo.
Utrujena in lačna je mislila, da dobi kaj
jedi v tej koči. — Motila se ni, zakaj razbojniki so
pustili raznih jedil na mizi.
Ko se Vida okrepčd, pospravi vse lepo po tej
sobi in gré zopet nazaj v duplo.
Skoro se vrnejo razbojniki. Čudno se jim
zdi, da je vse takó lepo urejeno po koči.

Ker se to zgodi več dnij zaporedoma, sklene
nekega večera poveljnik, da ostane doma. Skrije
se v omaro in pričakuje tujega gosta.
Vida, ki slučajno nocoj ni preštela razbojnikov,
idočih na plen, pride kakor navadno v njih kočo.
Za nekoliko časa stopi poveljnik razbojnikov
iz omare, in pred osuplo Vido stoji zal mladenič,
ki deklico nekoliko trenutkov molëé gleda, naposled-pa se ji približa in jo pozdravi.
Vida se iz prva prestraši, toda skoro se
ohrabri, ko spozna, da ji razbojnik ne stori nič
žalega. Lepo se pogovarja ž njo in ji reče, da
se je hotel prepričati, kdo jim takó lepo gospodinji že nekaj dnij.
Poveljniku deklica jako ugaja; zatorej jo
vpraša, ali ne bi hotela ostati pri njih za gospodinjo.
Ko se razbojniki vrnejo, napravijo velike
gosti in pri tej priliki snubi poveljnik Vido. za
ženo, in ona privoli.
Skoro se raznese govorica po Vidini rojstveni vasi, da je Vida vzela za moža poveljnika
óni razbojniški četi, ki ima svoje bivališče v gozdu,
in da se ji dobro godi.
To čuje tudi Vidina mačeha, katera je bila
čarovnica.
Napravi se torej v gozd in ji prinese lepih
jabolk ter se prijazno pomenkuje ž njo.
Skoro potem, ko Vidina mačeha odide, pridejo razbojniki domóv. Ali kakó se začudijo, ko

