
Bola chladná zimná noc, 

tam v Priedušnej doline. 

Veru, mala svoju zvláštnu moc, 

keď babenku prekvapili v neskorej hodine. 

Sedela doma na lavičke, 

keď počula príchod kotlárov. 

Videla smútok cigánke na tváričke, 

potom už len ticho so smutnou správou. 

Cigánka Draga vošla k babenke, 

bez spevu, bez tanca. 

Rozprávala príbeh na podstienke, 

ako sa jej dostalo toho chlapca. 

„Zunijka, mama jeho po pôrode zomrela 

a chcela, že ty by si sa o neho postarať vedela. 

Tu ho máš, prosím, prijmi ho, 

staraj sa oňho ako o vnuka svojho.“ 

Kotlári odišli rýchlo 

a už ich nebolo. 

Babenke na podstienke chlapec zostal 

a malý kotlík s dukátmi, čo do vena dostal. 



 

 



Jakubko rástol, školu navštevoval, 

milý chlapec bol, no nie každý ho miloval. 

Babenku mal veľmi rád 

a jeho život naberal rýchly spád. 

Jedného dňa sa dedina dozvedela, že vojna začala 

a v jedlinách sa skupina partizánov schovala. 

Jakubko jedliny celkom znal 

a s pomáhaním partizánom si dobre počínal. 

Raz niekto brava a volka ukradol, 

babenke najprv Jakubko ani nenapadol. 

O tom, že preto do jedlín chodil, nik netušil, 

partizánom pomáhal, sám situáciu vyriešil. 

Až keď chleby dakto ukradol 

sa dedina rozdelila. 

Páchateľ však dukátmi zaplatiť nezabudol 

a babenka si vtedy všetko uvedomila. 

Vypočúvali ľudí z dediny, 

nakoniec sa to nejako vysvetlilo. 

Bolo ale treba, aby ľudia vedeli, že za to môžu jedliny, 

všetko muselo byt dôverné, aby sa k zlému neschýlilo. 



 



Babenka s Jakubkom istý systém mali, 

položili halúzku na zrub studne, komu dôverovali. 

Takto im pomáhali niektorí ľudia, 

babenke sa páčilo, že Jakubka za všetko nesúdia. 

 

Jednu noc Jakubko zmizol v jedlinách 

a babenka ani chvíľu nevydržala v perinách. 

Mala zvláštny pocit, neskôr streľbu počula, 

potom sa už len za neho modlila. 

 

Po hlučnej streľbe nočnej, 

utekala, hľadala ho všade. 

Uvidela ho tam, na tej zemi studenej, 

padol pri nečakanej zrade. 

 

Jedno očko modročierne, druhé len čierne, 

tieto oči padli  pri rodákov záchrane. 

Jakubko mal aj pred smrťou dobré myšlienky 

a babenke po ňom zostali len pekné spomienky. 

 



 


