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Paška tam bloudil po tom pekle, prohlížel si, jak tam hoří ohně pod kotly, jak se tam opékají duše na 

rožních, až se dostal do toho hlavního pekla, tam seděl Lucifer, přikovaný řetězem na kovadlinu.  

Paška si prohlížel chvíli ten řetěz – měl oka tak veliká, že jedno nestačil člověk vyzdvihnout – zkoušel 

nýty, ale ta práce se mu nikterak nelíbila. „Kterýpak fušer tohle koval,“ povídal, „vždyť tohle je řetěz jako 

na psy, počkej, já ti ukovám řetěz, ten vydrží až přes soudný den.“ Hned se sháněl po kladivu, po kleštích, 

chystal se, že Lucifera přiková, jak se patří. Čerti se rojili strachy, co se stane, že Lucifer se  

ani o soudný den z toho řetězu nedostane. Až ten chromý čert od vrat zavolal si pár čertíků, pošeptal jim 

něco do ucha a poslal je z pekla ven. Po chvíli bylo do pekla slyšet zvenčí, jak práskají biče, hrčí kola, 

vozkové volají: „Hý, čehý, stará, zaber, ať dojedeme.“ Paška ustal kovat, poslouchá, co to, vykřikl: „To 

jsou formani od nás!“  

Hodil kladivem a běžel ven, myslil, že tam jedou vozkové kolem pekla, že se snad doví něco nového. Ale 

když vyběhl, neviděl nikoho, jen několik čertíků, ti se mu smáli, vklouzli do brány, brána  

se s rachotem zavřela a jen chromý čert volal skrz mřížku: „Jdi, odkud jsi přišel, však se sem víckrát 

nedostaneš.“ Tak Paškovi nezbylo, než zase stoupat vzhůru k nebi. Šel, až došel zpátky k nebeské bráně, 

tam se schoulil a tesknil. Dlouho tam seděl tak sám, nikdo nešel, až konečně spatřil starou dušičku, jak 

plyne ke bráně – byla to jeho žena.  

Na zemi se jí stýskalo po muži, až od stesku umřela. Jen se dotkla brány, brána se jí otevřela, svatý Petr 

vítal novou dušičku, ale kovář se jí schoval za sukně a vklouznul za bránu. Žena, jak ho uviděla,  

hned se s ním objímala, radostí plakala. Petr ho chtěl vyhánět, ale když žena za něj prosila, že by bez něho 

nemohla být v nebeské radosti, nechal ho tam sedět v koutku u brány.  

A tak tam kovář Paška sedí dosud, pomáhá svatému Petru mazat zámek a kliku, otevírá za něj bránu, když 

chodí s Kristem po světě.  

 

I. Text zařaďte do literárního druhu a žánru, vše dokazujte na ukázkách 

II. Uvažte, o jakou literární formu a variantu jde. Opětně dokazujte na citacích částí textu 

III. Nacházejí se v ukázce tropy? Jaké? Pokuste se vysvětlit jejich funkci 

IV. Nacházejí se v ukázce figury? Jaké? Pokuste se vysvětlit jejich funkci 
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