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Jeleň so zlatým parohom 
 
Milá moja, máj zelený . . . 
Tak sme voľakedy spievali, ale veľmi dávno, tak dávno, že to už tuším 
nie je ani pravda. Nuž a tie máje, čo sme sadievali! Vysoké ako veže 
a rovné ako sviece. Chodievali sme po ne do čajkovských hôr. Tam 
rástli také dubce, čo im v štyroch revíroch páru nebolo. Nejednu noc 
nás hájnik s flintou naháňal. 
Iba jednu noc vám bolo všetko ako zakliate. 
Ani hájnika, ani vetríka, ani zvera a celá hora bola od mesiaca ako do 
striebra zaliata. 
Boli sme dvaja, sekerky na pleci, išli sme naisto. Kráčame, kráčame, 
a tu odrazu kamarát hovorí: 
— Počuj, Jožo, veď my blúdime. 
— Netáraj, — hovorím mu, — však je chodník pred nami. Kamarát 
zastane, obráti sa a vraví mi: 
— Chodník-nechodník, ale pozri sa za seba. 
Obzriem sa a len ma tak myklo. Za nami ani šľaku. Ani čo by ho dakto 
pozametal. A pred nami bol zas taký jasný, ani čo by ho bol dakto cez 
horu vymaľoval. A na jeho konci stále voľačo svietilo ako dáka žiara. 
Kamarát sa na mňa pozrie a vraví: 
— A vieš, kde sme? 
— Veru nie. A ty? 
— Ani ja. Toto je celkom cudzia hora. 
— Azda len nie sme v breznickom, — hovorím. A on na to: 
— Kde sme, tam sme, ale v dobrom nie sme. Nás, kamarát, voľačo 
vodí. 
Vo vrecku som mal hodinky po otcovi. Pozriem sa a vidím, o pár minút je 
polnoc. 
A tu sa tá žiara pred nami naraz rozjasala a z nej naproti nám vystúpil 
velikánsky jelenisko a pravý paroh mu žiaril ako zo zlata. Zostali sme ako 
kolom uderení, lebo veru nestál od nás viac ako na dvadsať krokov. Dívali 
sme sa naň ako zarieknutí a on kráčal naproti nám a oči mu namodro 
svietili. 
— Utekajme, bratú, — vraví kamarát a ťahá ma za rukáv. 
Ale ja som od jágrov vedel, že pred týmto jelenom človek nesmie utekať, 
lebo inak by ho roztrhal. Kto odlomí bukovú halúzku a trikrát ho ňou 
prekrižuje, dostane ho do svojej moci. Jeleň sa obráti a zavedie človeka k 
zakopaným pokladom.  
Šikovne som odlomil halúzku, ale kamarát stratil rozum. Hodil do 
jeleňa sekeru a vtedy jeleň zmizol a s ním aj tá žiara. 
Hľadíme okolo seba a vidíme, že sme pri domci na Močariskách. 
Potom sme už poľahky potrafili na ten ďah, kde stáli naše máje. 
Šťastlivo sme ich zoťali, stiahli do dediny a postavili. 
Po Turícach sme sa vrátili na Močariská a hľadali sme tam tú sekeru. 
Ale nenašli sme ju. 
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