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Pasovačka s vodníkom 

Istý mládenec chodieval do tlmačského mlyna na vohľady. Raz ako tak 
kráča po hrádzi povedľa Hrona, zablysne sa pred ním akési svetielko. 
Príde bližšie a vidí, že je to kňaz v reverende a fajčí cigaretu. Mládenec sa 
mu pozdravil Pochválen a chcel ho obísť, ale kňaz roztiahol ruky a 
hovorí: 
— Nech ideš, kde ideš, do zlého ideš. 
A mládenec akoby nič. 
— Ej, a akože to oni, velebný pánko, vedia? 
— Viem, ale nepoviem. 
— Nuž tak nech ma vaša dôstojnosť nezdržiava, lebo mne je súra. 
— Súra-nesúra, poď sa pasovať, — povie kňaz a chmatne ho za obe ruky. 
Len vtedy milý mládenec zbadal, že kňaz je preoblečený vodník a 
namiesto tváre má iba akýsi obielený vŕbový klát. A z toho kláta počul 
ľudský hlas. 
— Ak vyhráš, môžeš ísť po svojom, ale ak nie, beda ti! 
Začali sa pasovať, a tak sa pasovali, až zem dunela. 
Vodník sa vzpínal, vrčal a chrčal, ale mládenec bol tuhý lapaj. Vedel, že 
vodníka inak nepremôže, iba keď ho vyzuje z čižiem, v ktorých mal 
ukrytú silu. 
Pasovali sa hodinu, mládenec vyzul jednu čižmu, vodník mal iba pol sily. 
Pasovali sa druhú hodinu, mládenec vyzul druhú čižmu, vodník stratil 
všetku silu. Mládenec ho nadvihol a šmaril do vŕbového chrastia. Ghrastie 
ukrutne zaprašťalo a po vodníkovi nezostalo ani stopy. Mládenec si 
vodníkove čižmy preložil cez plece a kráčal svojou cestou. 
V mlyne ho už čakala frajerka, pustila ho do komôrky a tam sedeli 
na lavici a rozprávali sa. 
Naraz okolo polnoci začuje zvonku hundravý hlas. 
— Daj mi moje čižmy ... daj mi moje čižmy! 
Dievka sa preľakla, poznala vodníka po hlase. Mládenec jej rozpovedal, 
ako sa pasoval s vodníkom. Nahovorila ho, aby mu vrátil čižmy, lebo 
sa im inak obom pomstí. Mládenec ju poslúchol a vyhodil čižmy von 
oknom. Vodník sa uspokojil a odišiel, ale mládenec sa neopovážil ani 
vykuknúť, lebo by ho bol vodník znivočil. Odišiel z vohľadov až potom, 
keď v mlyne zakikiríkal kohút. 
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