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Drženická Remetka 

Drženice ležia v peknej kotline a klebetníci o nich povrávajú, že ich 
pokrstili podľa drženickej hliny, ktorá sa tak paromsky čižmy drží, že sa 
ani na tretí deň z nej nedá zoškrabať. 
Kedysi dedina nestála tam, kde dnes, ale kus povyše, vo vŕškoch medzi 
Kmeťovcami a Machačkou. Toto miesto dodnes nazývajú Staré Drženice. 
Voľakedy dávno tu stál hrdý kaštieľ a v ňom žil gróf Gejza. Bratia mu 
pomreli, žil na majetku sám s matkou a dlho mládenčil, hoci matka naň 
naliehala, aby sa oženil. Prešli mu aj Kristove roky, pomaly ťahal na 
štvrtý krížik, a ešte stále si nenašiel nevestu. Konečne, na istej poľovačke 
v hornom Tekove, sa zaľúbil do švárnej mlynárskej dcéry a rozhodol sa, 
že si ju vezme za ženu. Darmo ho matka odhovárala od nerovného sobáša 
s neurodzenou osobou, nedal sa odhovoriť. Prichystal veľkú svadbu pre 
panskú čeľaď a celú dedinu. Mladý pár žil šťastne, ale krátko, lebo pod 
Ostrihomom sa zjavil turecký vezír a gróf musel ísť do vojny s Turkami. 
Mladá žena zostala doma so svokrou. Peknej ohnivej mlynárke bolo 
otupno medzi starými a studenými múrmi grófskeho kaštieľa, a pretože 
bola z ľahtikárskej krvi, čoskoro ju začal zvádzať čert — pokušiteľ. 
Predstierala, že má veľkú starosť o majetok, a spantala sa s mužovým 
správcom — kastelánom. Tajne sa stretávali, kým ich raz grófka 
neprichytila. Nevesta sa bála, že po návrate nažaluje na ňu grófovi, a 
nahovorila správcu, aby grófku otrávili, a povedali, že umrela na čiernu 
nemoc. Ako sa uzhodli, tak aj urobili. Grófku pochovali, nevesta si 
obliekla smútok, postila sa a smútila. 
Nadarmo sa však pretvarovala, čierne hriechy nepochovala. Kolovali po 
dedine, krútili sa po okolí a prikotúľali sa až pod Ostrihom. Gróf nechcel 
najprv ničomu veriť, ale potom ho chýry predsa len znepokojili a rozhodol 
sa, že sa o všetkom sám presvedčí. Nechal si narásť bradu, preobliekol sa 
za žobravého mnícha a v takomto preoblečení priputoval do drženického 
kaštieľa. Múdrou rečou a zbožným napomínaním si mladú ženu natoľko 
naklonil, že sa mu vyspovedala. Vtedy gróf spoznal ženinu čiernu dušu a 
jej ohavné skutky. 
Zvliekol zo seba mníšske háby a naskutku prikázal, aby nevernú 
vražednicu polámali v kolese. Potom majetok i kaštieľ daroval kláštoru. 
Keď to vykonal, odišiel do odľahlej časti chotára a tu v hlbokom lese si 
postavil pustovňu. Utiahol sa do svojho odľahlého bydla a tu žil ako 
pustovník až do svojej smrti. Miesto, kde pustovníčil, sa dodnes volá 
Remetka. 
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