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kými náktady a pracemi dobyli sme hradóv, totíž Hrádku, Týřova, Lichtenburka,
Lutice, Hradec, Pieska, Nečtin, Zbitoha, Tachova, Trutnova v Čechách, a pak
v Moravě Lukov, Telče, Veveřie, olomúckého, brněnského a znojemského hra-
dóv a mnoho jiných zboži zastavených a oďúčených od královswie. A mějiechom
mnoho hotoqých služebníkóv, a prospěch jmějieše královswie ode dne ke dni.
A milováše rriís obec dobrých a zlí bojiece se vystřieháchu se od zlého, neb sprave.
rllnost dosti hojná bieše v zemi. Ale pánóv větčí diel učiněni byli násilníci, aniž se
báli krále' jakoŽ by slušelo, neb biechu královswie mezi se rozdělili. A tak my drželi
sme vladařstvie královstvie českého,lepšiece ode dne ke dni' na dvě létě.

I přijedechom přijeli jsme _ 3 mlazšie mladší - 4 do Frankricha do Francie _ L0 fransky'
vlasky i lamparlsÉy francouzskn vlašsky i lombardsky, (t. j. italsky a severoitalsky) - |2 obecen
běŽný' přístupný_ |3 toz;ařišie spojenci _L4leodienský\utyšskýijuliacensěý julišský;gerlenský
geldernský _ L9 zkažen zničen, zbořen; od časóa krdle Ottakara t. j. Přemysla Otakara II.
(L253-|278) _ 2L azdělati vybudovati; opatrujicí spatřující, hledící - 22 po suú ženu pro svou
ženu - 24 nápis titu7i požiaali sme použ7valJ jsme - 25 spatřivši přihlédnuvši _ 27 zbožie ma-
jetek _ 28 Hródek Křivoklát - 29 Lutice Litjcei Hradec Hradec Králové - 34 učiněni byli nó-
silníci stalt se násilníky _ 36 lepšiece zvelebujíce

DvĚ ZPRÁvy o vÁCLAvU Iv.

Následuiící dvě ukázky, zajímav:é jako ilustrace poměrů na konci 14. stciletí, kdy
zápasil Václav IV. s mocným feudálním panstvem a panskou jednotou, jsou doplňkem
a protějškem Nové rady od Smila Flašky z Pardubic, předního člena této oposiční
panské jednoty, hájící moc feudálů (viz zde 497n).

ZPRÁVA o PRVNÍM ZAIETÍ KRÁLE VÁCLAVA Iv.

( r .  13e4)

Těchto let času veselé a radost, utěšenie a libost života každý rozuměje pro
běhlost vezdajších novin snaŽen buď pilnějie žádati a smrti hořkost od mysli vše-
mi obyčeji odháněj! Nebo po smrti zvláštnieho a najvětčieho milovníka spravedl.
nosti najiasnějšieho kniežete a pána, pana Karla Čtvrtého, římského ciesaře a krále
českého najosviecenějšieho' říši a koruně královswie českého pohřiechu mnoho
zlého jest okázáno, neb říše od toho času na tenkém provázku visela jest, tak že
prvotní dědic ciesařstvie korunú velebnosti pohrdal jest býti potěšen. A pak těch
časuov nepřietelé spravedlnosti, rozsévači všie ruoznice, jimž se přihodilo těžce
pustiti svá panováď, učili sú se zmiesto cti necti, ruoznici za svornost' z|ému za
dobré, neupřiemému za upřiemé, nespravedlnosti za spravedlnost, křivdě za prav-
dua spravedlnosti cestyžádným obyčeiem nepoznávajíce. Silná udatnost, statečnost
mocná a upřiemá ustavičnost, uěenie viery, pláč vdov, sirotkuov zkaženie, vezdajší
křik obce a chudých některá kniežata a pány země pohnulo jest, aby spravedlnosti
říše a královswie ěeského obyvateluov zlé vidúce, mílostivú zprávi zdvihnúti obtie-
ženie a vypleniti nových a chytrých pánóv moc, aby každý poznal rod praděda
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svého a zase k svému skutku se navrátil, odkud pošel. Protož nemálo pánóv v Če.
chách sielo se jest, kteříž mezi sebú všecky nedostatky říše a královstvie i všie
obce věrně vážiece škody, k králově Velebnosti přišli sú' měvše rozmyslnú mezi
sebú radu, ieden jemu vypravil těmito slovy: ,,Najjasnějšieknieže, panemilostivý!
PoněvadŽ spraveďnost jest súzena udiďem nepravosti a v královswí českém mnoho
se děje neslušností, takže skrze neznámé prosby a zámyslné kostelové se lúpie
z obrokuov, vdovy a sirotci z dědicwie, královstvie zpravovánie nemá, říše se
kazila však den a z toho a skrze to královswí a krajině veliká hanba mohla by vznik-
núti, prosíme Jasnosti Tvé' jakožto pána našeho milostivého' aby ráčil královswí
brány spraveďnosti otevřieti a neslušně odiaté věci na miesta svá navrátiti, aby
vladař vlastní sqým vlastním vládl' neb královswie obvyklo jest činiti z Sta-
ra dávna, aby obecný lid od kvielitedlného křiku přestal. Toho proti Jasnosti
Tvé královské věrně chcem zas|isžitt jakožto pánu našem milostivém..(Akrá1ne-
boje se' by jemu které od nich mělo se státi protivenswie, myslí popudnú ukrut-
nosti okázav wář, kterúžto chtěl odvésti pánuov ustavičnost, pravil, že jest všecko
dobře zpravoval, domněv se, že ve všech věcech jako prvé zachová úmysl a vuoli
svú. A panské tovařišswo neustavíčnosti jeho nemohúc déle pominúti, k němu
přišli jsú spěšnějie a jemu tato slova inhed pověděli sú: ,,Králi, pane milostiqý!
Voláním chudých vezdajším v rrašich uších zní a ze všech neslušností země nám
se vina dává a náhlosti Tvé ustanoviti pěknými prosbami a slušnostmi nemuože.
me, aby spraveďnost pro obecné zemské svobodný přístup mohla obdržeti.
ProtoŽ s námi k stolici velebnosti přid' kdyŽ na súdě sedeš, aby každému, jakož
slušie, učinil spravedlnost, nebtusTebú dobré i z1é myslili sme beze lsti trpěti.(.
A když sú ty řeěi uslyšeli milovníci královi a ktož se jeho drželi, zapomněvše všech
dobrodění jim učiněných mnohokrát, ne skrze brány' a|e z zadu přes zdi hledali
sú ujitie. By v nich bylo mužské udatenstvie, nikoli toho z|ého a hanby nebyli by
spáchali. Ale všem jest zruímo, že nikdy zÍajna muškát nebude. A páni pa\ vojsko
shromazdivše' jej spěšně na hrad pražský veďi a s ním tu zuostali. A když vešken
lid v městech pražských stavenie a přivedenie ieho v pravdě zvěděl, rozličnýmí
ohradami se ohrazujíc, hrad chtěli oblehnúti a pány, málo však váživ, že zlost ne-
pravosti častokrát svého pána tepe a zahanbuje. I přišlo jest rozkázanie královské
do měst krátce, že osviecený Jošt, margrabie moravsk1ý, z jeho a panského povolenie
za dobrovolného hajtmana země a královstvie jest vyvolen. Ihned městóm přímě-
řie jsú uložena z povolenie a rozkázarie královského. A tak jest ihned obecný zem-
ský súd najprv na dvoře, potom v městech provolán. A pak osviecený Václav,
římský a český král, najjasnějšieho Jošta, markrabí moravského, na miestě a mocí
i jménem sqýmsúdcí ustavil, kteýž s jinými královstvie pány bohatého s chudým,
starého s mlad1fm, sirotka s vdovú súdili sú milostivějie. Ale jedu lstivého, kteryž
pod holubičí zpuosobú se tajil, nic sú se nenadieli, všecko za z|ato majíce, co se
stkvělo, všem slovuom sú věřili, jimiž mnohými obyčeji jsú zklamáni. A pak král
najjasnější najjasnějšiemu pánu panu }anovi, bramburskému margrabí a vévodě
gerlicskému, tajemswie své tajně vzkáza| po poslu, jej všeho královstvie pokladu
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pokladníkem učinil a jemu přikázal spěšně, aby žádným obyčejem základuov
nevážil, ale věrnost, kterúž bratr v čas potřebnosti nutí se bratru ukázati, a aby

60 lidu množswie sebral, kterýmž by jej z jetí mohl vysvoboditi. A pak najjasnější
Jan' milostivými hnut jsa bratra prosbami, listy do rozličných kraiin rozeslal jest,
žaluje krrálóm a knieŽatóm, každému zvlášé, kterak páni země české najjasnějšie
knieŽe apánapanaVáclava' římského a českého krále, pána svého, vězie, odporně roz.
ličné proti pánóm v sqich listech složiv kusn je proti pánu svému a bratru naimi-

os;;lejšiemu dovodě velmi nespravedlívě a k tomu praÝě' že velilý Žold chce dáti,
aby mohl bratra svého zase vyprostiti. A zvěděvše to všickni, ktož žold milovali'
kteříŽ prvé zadost spraveďnosti iim se státi museli, opustivše spravedlnost, obrá-
tili sú se ku pokladu dávajícím. A tu zvonec slili sú rozličn;ými radami, že již svým
zvukem všecky královswie neslušností po končinách světa roznesl iest. Znamenajíce

7o pak nělrteří páni sladkost pokladu a žoldu dary' kteříž prvé přivěšením pečetí
sqých ne lstivú láshi' ale pro spraveďnost byli sú se spoiili se pány: ty červenost
poběhlé pánóm uěinila a neupřímé, a tak větčie lstivosti počátek pošel iest, neb
usty libé' alias sladké, věci mluvie, srdcem lstivosti nePravost rozmnožují; skrze
to ieden druhému těžko bude věřití a to spadne a obrátí se k jich potomkuom.

75 Ale osviecený Jan, vévoda gerlicský již řečený' veliké množswie lidu shromazďv
do Prahy jest přijel' ne aby nadarmo množswie sebral, ale aby krále, bratra svého
a pána, věrně zprostil. Páni pak' kteříž krále v své moci měli sú, zvěděvše to, na
hrad Krumlov páně Jinďichuov z Rožmberka přinesli sú. Ale již řeěené knieže
u města Budějovic položilse jest a skrze to páleď morduom i jiným neslušnostem

80 to léto umenšenie iest uraženo. Král pak znamenaje, že málo co jiného muože jemu
prospěti' jedno ty věci' kterýctrž páni pro obecné zemské dobré žádali sú' jim chtěl
by dáti a pečetí najjasnějšího bratra svého Jana swchupsaného lisry upevniti.
Co viece, diem krátce. Všecky věci, kteréŽ páni přivodili sú, psányt sú a pečeuni
upevněny. A tak příměřie jsú položena. S tiem Velebnost královská jest puštěn.

85 A když chtieše lid se rozjeti' každý zŽo|da svého napomínal jest knieže listem jeho,
který' kdyŽ byl král puštěn' zbaven jest byl úřadu nad poklady a pro nezaplacenie
žoldu od žoldnéřuov sv^ých mnoho haněnie trpěl. Knieže pak nad králem dobroty
a bratrswie ukázal iest milostivost, iei vysvobozuje. Ale králkniežeti rozmnoženie
nevěry dal, neb králuov z úzkosti vysvobodil jest zástup a kniežetin zástup v kládě

90 král pevně zavřel jest.

L utěšenie potěšení _ 2 běhlost xezdajších noain zběh|ost denďch zpráv (dietina exercitia
novitatum) - 6 jest okázdno je učiněno- 8-9 jimž se přihodilotěžce pustitiby|o zatěžkovzdáti se
_9 zmiesto místo- t2ustaaičnost stálost,pevnost(constantia); zkaženie záhuba (destructio)
_|4milostioú zprdtfi laskavou nápravolyzdzsihnúti obtieženie odstraniti břemena- |6 k szlému
sňu rĚz k svému ďlu, povolání (in actum suum) _ L8-t9 rozmyslnú radu. uvaŽující poradu (mas-
ticato consilio)_L9 z:ypraoil řekl, vyslovil- 2l zdmyslý vymyšlen1ý, záměrný - 21-22 se lúpie. 
z obrokuoa jsou olupovány o důchody _ 23 na ašak den každý den' den po drlli krajina země
_ 26 obt.lyklo jese zvyklo si, má zvyk - 26-27 z stara dázlna od dávných ďob - 27 kzlielitedlného
křikukvt|tvého (lamentabili) křiku, nářku _28 zaslúžitil^ydobý.ti, vymoa-29 popudný popud-
|tý _ 30 ustaařzosÍ stálost, pevnost - 31 dottuězs se domn1vaje se; prué dřÍve _ 35 ntihlost prud-
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kost, prchlivost (vehementiam) - 37 sedeš usedneš - 39 miloanici oblíbenci, milci - 41
ujitie tntk; óy kdyby _ 44 staoenie zadržen1, zajmutí _ 45 ohradami se ohrazujic posilami se
zabezpečuje (ďversa structura se rnuniens) _ 45-46 zlost nepraaosri zlý skutek nespravedl-
nosti - 50 proooltin lyhlášen _ 55 mnohými obyčeji rozličným způsobem _ 56 bramburský
braniborský - 57 gerlicský zhořelecký _ 58 zdklad peněžitá záruka (thesauros) - 60 z jetí ze
zajet1 _ 63 oězie vězni _ 63.64 odponlě... složiz: ňzsy odporuiící sloŽiv artikuly (contrarie
formans articulos) _ 65 doz:odě dokazuje (approbans); žold ýkupné (stipenďum) - 7L-72
ty čeroenost poběhlé pdnóm učinila stud způsobil' Že zběhli od pánů (hos rubiciunditas
apostatas dominis redďt et perversos) _ 73 alias jinak, neboli _ 80 umenšenie jest uraženo
dosl. překlad: ďminutio est offensa, srazilo se se zmenšením, t. j. nastalo zmenšení, úby.
tek _ 82 ugellniti stwďti _ 83 přiaodili sú uváděli, t. j. se souhlasem (approbant) _ 85 z žol.
du. . . napominal jest lpomlnal o žold - 88-89 rozmnoženie neoěry dal rozmnoŽil nevěru, t. i.
nedodržení úmluvy - 89 z úzkosti .,. zl klcidě v lat.: a cippo (z klády) ... in cippo; hniežetin
z ti s tup k.rr1že ď příwŽ enci

sTÍŽNÝ  sP I s  PANSKÉ JEDNoTY  KRÁLI  vÁcLAvU  Iv .

( r . 1 397 )

Naijasněišie knieže, pane muoi milostivy! Kterak utěšené iest a chutné, alias
libé, lidem přebyvati v královswí, kdež milostivý, tichý král a pokojný králov.
swie své věrně zpravuje radami' kterýž ne milovníkuov daÍuov volá do rad' ale
poctivé obecné dobré věrně vážície. Neb v kterém koli královswí mnoho hubených
a rozběŽiqých, alias nezrrámých' Íad se děje, to královswie v sobě ovšem zle se zpra.
vuje. Výsost ciesařstvie, proč ste nenásledovali nejnepřemoženějšieho otce Vašeho
Karla šlápěií' kteďž země své šlechtice, cizozemce i hosti znamenité a chvály
hodné, vším srdcem miloval jest' s kter'ýmižto krajiny a země obdrželjest. Ale htuku
měšťan a řemeslníkuov k Výsosti rady nevolal jest. Nebo pánóm země a šlechti.
cóm krrílovswie poručil iest úřady' zřetedlnú múdrostí jich řiedě zpravovánie,
každého zpósobil bytr v svém řádu, všecky věci řiedě s radú pánuov; říši a králov.
ství českému na však den čest rostla jest rozmnoženie a vítězswie, neb přejasné
paměti otec váš nainepřemoženější rozumných panslcých požíval rad, kteřížto
po smrti ieho skrze novotné pányodVýsosti rady jsú oďúčeni.Však svú nepřemo-
ženú mocí stavy všech zpravování dosti pílně ziednal jest, panoše v svém pořádu'
měšéany též v svém, takže někteří šenkujíc pivo, někteří šili obuv' někteří vykrmu.
jíce dobytek, droby dělajíce, Že jeho páni a panoše mohli se tiem chovati, všickni
sqých kupectví užitkuom radova[ se. Nebo pro ně řiedko neb nikdy války nedály
sú se, neb Jeho lasnost znamenal jest, že měšéané málo se k boii hodili. Slavné
knieže, naimilostivější pane! Má všetečnost nemuoŽé se nadiviti' že korunú cie.
sařskú až do tohoto času hlavy Vašie Výsosti nepřikryli ste, kteréž však otec Váš
Vám i bratřím Vašim veliloými dary a úsilími dobyl jest, a čest svaté říše dali ste
cizozemci, alias hosti, korunu hlavy Vašie služebníku. A z toho Vašie Výsosti
a královswí českému mnohé škody a křivdy staly sú se. Ó' Výsosti ciesařstvie,
ploč tÍrk ďúho slovy pěknými a lahodnými v zavěšení drželi ste ciesařstvie? Proč
tak dtuhý čas trpěli ste křivého papeže, proč tak ďúhý čas vieře křeséanské blúditi
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dopustili ste, poněvadž té věci byli ste rozumnými příčinami súdce a najvyšší
rozdielce postaveni? Proč takovú chtivostí nevěru židovskú milovali ste, je miluiíc
nad věrné Keséany, je také nad proroky páně povyšuje? Proč Vaše Jasnost učen;fm
pražské koleje studentóm a kněžím Neronovú ukrutností protivila se, neukazujíc
iim Vašie Jasnosti láskn neb některé ste jímali, jiné stínali, jiné topili, jiné hřebel.
ci jako hovada cídili, jiné bili ste kyji' Žádné jim jakožto přejasný otec Váš neukazuje
pomoci, ale kládami, okovy i všelik1fmi haněními je mnohokrát zahanbovali ste?
Najosviecenějšie knieže!Křebkými Vaše upřiemé svědomie bylo obdařeno radami,
když všecky kostd pražské zlúpiti chtěli ste, z ornátuov, alias ozdob, a svátostí!
Bojímť se zajisté, že Jasnost Vaše jakožto Nabochodonozor pro neslušnosti swchu
učiněné božie rány neujde a pro neustavičnost Vašie mysli. Z králuov naijasnější,
synu najjasnějšieho otce Vašeho Karla, kterak velmi zlým rozumu byli ste oble-
čeni zlatohlavem, když osviecené knieže a pána, pana Jošta, markrabí moravského,
a urozeného pana Bočka z Kunštát, jinak z Poděbrad v Vašem i Vašich klejtu zjí-
mali ste ohyzdně, pečetí Velebnosti Vašie a listuov Vašich i slov Vašich vieru zru.
šili ste! Na krráleé zajisté takové věci nepříslušejí, ale vypověděnie slov viery hodné.
Polryšený nad kniežata, slavný pane! Dětinskú zajisté radú Vaše Slavnost jest pře-
vrácena, že královswie české, drír'rrie časy štiepené, netbanlivě dopustili ste zkazi.
ti' s pány Vašimi a královswie šlechtici v smlúvu dobrotivú netbali ste do této
chvíle vjíti, s nimižto však všecky škody, všecky neslušnosti Vaše Slavnost najpo-
sléz musí přemoci. Neb Jasnost Vaše vtipně rač pohleděti na ty' kteréž sobě nové
zdělali ste priny, z kvasnic bláta vyzdvihli ste a na škodu biedy Vaší Jasnosti zdě.
lali ste. Nebo bude-li Vaše Jasnost déle jich rady požívati, zpravovánie těla i krá-
lovstvie budete moci býti zbaveď, neb darové a panovánie přitahují, jichžto libost
jim přestati neopúštie, alias nepřestává. Tak dadie Jasnosti Vašie záplatu iako
ďábel svému služebníku. Poněvadž zajisté bázeň božie poóátek múdrosti, z prsti
jakožto iiný člověk jste stvořeni a duše: odporné věci opuséte, kteréž tělo a vnitřnie-
ho člověka nakažují. Boha zajisté pravým srdcem miluite, zmužilostí královskú
dětinské věci zavtŽte, poněvadŽ drívno dětínské třevíce zedrali ste! Neb porozuměi
Vaše Jasnost, kterak znamenie lva jest rakovými obalené stupni, neb vienie větruov
věje odporně a protívně! Aby zajisté všecko brzo sebriínie zavřením věrn1ým zavře-
no bylo, s pány Vašimi jednotu smluv držte, rádce věrné, hodície i< radě, zvolte,
alias vybeřte, lotruov se varujte, spravedlnost vyzdvihněte, ustavičnost miluite'
světlo křesťanswa plamenn1ými učiňte hořeti stkvělostmi! Sami na se budúcně pa.
matujte, abyšte koruny svatého římského ciesařstvie, kteréž otec Váš velikými
dobyl iest úsilími, tak pevně drželi, aby z Vašich a Vašich bratří rukú v moc jiných
nepřišla. A v tom také rozmnoženie jasnosti, chvála, čest a veselé ode všech lidí
se okáže.

L alias jinak, neboli - 4-5 hubených a rozběžitýclz kusých a rozptýlených (exilia et
vaga) _ 8 hluk dav (cohortem) - 10 zřetedlnú rnúdrostí prozíravou moudrostí (perspicua
sagitate); zprazsorstinie vláda, řízení _ 14 nozsotné pdn9 pány s nedávno udělen1irn šlechtic-
k1im titulem (novellos dominos) _ 15 zjednal jesr uspořádal; zl soém poiddu zvláštním řádem
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- L7 choaati se Živiti se (enutriri) _ 2o má ošeteěnost já zpozďlý' pošetilý (stoliďtas) _ 25 .
o zazlěšeni drželi steve vleku jste udržovali (in suspenso) -26 hřixého papeže (antipapam) t. j.
vzdoropapeŽe avignonského v době velikého schismatu západního, od r. 1378 (počínaje Kli-
mentem vII.) _ 27-28 najoyšši rozd,ielce nejvyššl rozhodčí (supremus arbiter) - 28 neaěru
židooskú nevěrné, nevěřící židy _ 34 křehklmi nevážnými' věrolomnými (fragilibus) - 36
Nabuchodonozor II. (605až 562 př. n. l.) jeden z nejslavněiších babylonských králů, kteý
je v bibli líčen jako násilník potrestaný za to šllenswím; o jeho pokoření srov. Dan. 4,30
_ 40 o klejtu kdý měl glejt, t. j. ochranný průvod _ 43 Vaše Slaznost jest přezsrdcena Yaše
Výsost jest svedena (perversa) _ 44 štiepené pěstované (plantatum) _ 47 tltipně s důvtipem
(imaginative) _ 5L zdplata plat, odměna (solarium) _ 55 dětinské třeaice dětské střevíce
- 56 rakozsými obalené stupni dos|ovný překlad z lat.: cancri involutum graďbus' obklopeno
raky _ 60 sthoělostmi nádherami (splendoribus)

CESTOPIS T.  ZV.  MANDEVILLUV

Česhý překlad tohoto nejoblíbenějšího středověkého cestopisu vznikl kolem roku
1400 v okolí krále Václava IV. prací dvořana Vavřince z Březové, lrterý pro dvorské pro.
středí složil také srrríř a světovou kroniku. Vavřinec překládal z německého zpracování
metského kanovníka otty von Diemeringen' ieŽ bylo přeloženo z francouzského origi-
nálu s přihlédnutím k překladu do latiny.

Mandevillův cestopis 'e typické středověké v5pravování, blížící se svou fantastičností
popisům cizích krajin a iejich obyvatel, jaké známe ze soudobé rytířské epiky. Konvenční
rytiřské literatuře se blíží i vloženými episodami a ústřer{ní postavou anglického ry-
tíře Johna Mandevilla, který je v díle označován za autora. Mandeville prý odejel z vlasti
roku 1322' procestoval Evropu, severní Afriku a velikou část Asie, navštívil několikrát
Palestinu, sloužil vojensky sultánu egyptskému a velikému chánu mongolskému; ve sku-
tečnosti je vypravování opsáno z nejrozmanitějších pramenů nebo je dílem čiré fantasie.

Za skutečného autora originálu býval pokládánlutyšský lékař Jean deBourgoigne,
spíše se však zdá, že jím byl lutyšský klerik tean d'outremeuse (ďíve zvaný též des Prez),
úředník při biskupském dvoře (|338až ltt0O).Dílo se přes svou fantastiěnost a neprav-
děpodobnost, nebo spíše právě Pro ni, líbilo; hovělo tehdejšímu ivkusu (líčení nádhery
a bohatswí cizích krajin' vojenských úspěchů a pod.), bylo čteno po celá staletí a stalo se
i živou knihou četby lidové.

DVADcÁTÝ RoZDIEL

praví o iedné potvoře, ienž mí zpósobu člověčí aŽ do pasa'

a  spodek jes t  kozí

V eiipské púšti jest mnoho svadch pústenníkóv a braďí, ienž mnoho věcí
ďwých často vídají. Nebo bieše před iednoho přišla divrrrá potvora iako člověk
s velik;fma ostrýma rohoma, kteréžto na své hlavě mějieše, a bieše podobna k člo.
věku od wchu až do pupka, a zdolu mějieše kozí zpósobu. A když ji zaklína boží
pústenník boží mocí, aby jemu pověděla, co iest' tehda ona odpovědě a vece,
že by bylo smrtecll'.'é swořenie jako i on, a prosieše toho pústenníka, aby za ni
buoha prosil toho, jenž, ie s nebe sstúpil a v tělo panny se vsadil a tiem vykúpil
vešken lidský národ; a inhed zmizela před ním. A potom té potvory tělo bylo nale.
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