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Čajkovčania, von zo sklepa! 

Čajkovský richtár — nech mu je zem ľahká — bol strašný kujon. 
Raz v Leviciach potrundžený zašiel do obchodu. V meste bol práve 
michalský jarmok a pán richtár s pánom kmotrom vyberali čižmy 
pre pani richtárku. A to veru nebola ľahká úloha, lebo pani richtárka 
bola oberučná ako kapustný súdok a nôžky mala kaľavné ako krosna. 
A pretože vybrali dobre a lacno, čižmiská poriadne zapili, aby nebodaj, 
potvory, nevŕzgali na posmech sveta. 
Slovom — pán richtár sa dostal pekne „pod frnajz". 
V takomto stave roztvoril dvere na železiarskom „sklepe" a zavolal: 
— Pán subjekt, hodia mi sem jeden lemeš. Tej jesene bude tvrdá 
oračka, aby ju boh skáral! 
Subjekt vyložil lemeš na pult, pán richtár ho vzal do ruky, akurátne ho 
premeriaval, muštroval, omaciaval. Subjektisko sa iba vyciera. 
— Čože ho tak miništrujú, vari sa s ním budú na sviatky holiť? Ale 
pán richtár sa len úradsky zamračil a opýtal sa: 
— Čo stojí? 
— Zlatku. 
— Čóó? — skríkol pán richtár. Dve koruny? Vari nemáte boha pri sebe? 
A začal vyratúvať, aké je to zbojstvo za bieleho dňa, oceniť kus železa na 
takú nekresťanskú cenu. 
Lenže „sklepár" ho ani nepočúval. Obchod bol nabitý ľuďmi po povalu a 
jemu by sa boli skôr zišli štyri ruky ako štyri uši. A tak pán richtár iba 
škúlil a fučal a prekutával vrecká, akoby hľadal tie dve prekliate koruny. 
A dotiaľ sa mechril a krútil medzi   zákazníkmi, kým sa načisto nestratil 
von dvermi. Pravda, i s lemešom. Až o hodnú chvíľu sa subjekt opýtal 
šéfa: 
— A kdeže sú čajkovský pán richtár? 
Sklepár sa rozhliada po obchode, lúdia sa pozerajú jeden po druhom, ale 
pána richtára nikde, akoby ho zlô uchytilo. Sklepár bol suchý a zlostný 
ako čert. Napajedil sa, vyskočil na pult a skríkol: 
— Čajkovčania, von zo sklepa! Ukradli ste lemeš! 
Tak veru! Všetci poddaní čajkovského richtára museli opustiť sklep. Od 
tých čias prischol na ich poctivom mene povestný výrok: 
— Čajkovčania, von zo sklepa! Ukradli ste lemeš! 
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