
Na statku a v chaloupce

Vítězslav Hálek

Na statku a v chaloupce - Vítězslav Hálek ke
stažení PDF Na břehu Vltavy žil v chalupě
otec se synem Jírou. Jednoho dne byl otec při
pytláctví zastřelen a Jíra zůstal v chaloupce
sám. Dostal se na statek k Lískovi, kde

pracoval jako pasák. Jíra byl velmi šikovný a
Líska nikdy nelitoval toho, že Jíru přijal. Po
smrti Lískovy první ženy, si přivedl na statek
novou ženu, ta však byla velmi tvrdá, zlá a

lakotná. Jíru neměla ráda a hospodářově dceři
Lence nepřála žádné radosti, dokonce se bála
její krásy. Bohužel však měla na hospodáře
velký vliv a když se jim narodil chlapeček,
jakoby hospodář zapomněl, že má ještě dceru
Lenku. Lenka nacházela pochopení u Jíry a
přátelili se spolu. Jednoho dne Jíra zavítal do
své chaloupky a našel tam staré zápisy, z
nichž se dozvěděl, že jeho předkové kdysi
dávno žili na Lískově statku, ale byli

donuceni ho opustit. Dokonce jim patřili i
lesy, v kterých otec pytlačil. Když se toto

mladá hospodářka dověděla, vyhnala Jíru ze
statku. Jíra spolu s Lenkou se vrátili do

chaloupky. Když si hospodář Líska uvědomil,
že na svou dceru úplně zapomněl a že se k ní
macecha chovala tak špatně, onemocněl z

toho. Selka ze strachu o sebe utekla. Lenka se
vrátila na statek, aby o svého nemocného otce
pečovala. Jíra si vzal Lenku za ženu a žili
spolu v chaloupce. Hospodář Jírovi nabídl
statek, ale ten s díky odmítl. Selka se ani po
roce na statek nevrátila. Ale jednou přeci

přišla, když však na statku nikoho nezastihla,
potichu se připlížila k chaloupce, kde uviděla
šťastného Jíru, Lenku i Lísku s vnoučátkem.
Když si jí všimli, začala utíkat až ze svahu
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spadla do řeky, kde se utopila.
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