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Určit ě jste, d ěti, už n ěkdy vid ěli čerta - 

nebo jste o n ěm alespo ň slyšeli. A asi si 

hodně z vás myslí, že takový čert je lump, 

že odnáší lidi do pekla, a že si nezaslouží 

pro sebe nic hezkýho. Ani lízátko, a pytlík 

bonbón ů, tak to už v ůbec ne. Co ale asi 

nevíte: že být čertem, je taky p ěkná d řina 

a lopota jako práce, jen si to p ředstavte, 

když musí p řinést na zádech do pekla n ěkoho hodn ě moc 

tlustého, to aby se n ěkdy pak i týden kurýroval a dával 

dohromady, jak ho z toho m ůžou bolet t řeba záda. 

 
To žil jednou n ějaký čert Hrdkoprd, a ten si postavil hlavu, 

že už nikoho tlustého, a v ůbec žádný tlus ťochy a tlus ťošky 

nosit za zádech nebude, a ť si na to peklo po řídí n ějakou 

techniku - t řeba je řáb nebo auto, anebo a ť si n ěkoho najme, 

t řeba n ějakou firmu s dodávkou nebo s traktorem, ve které b y 

zlobivce vozili, že má taky jen jedno zdraví. 

 
A šel si st ěžovat rovnou za Belzebubem - to je totiž hlavní 

čert, který to má v pekle všechno povel a všichni ho  musí 

poslouchat. Je to vlastn ě n ěco jako paní ředitelka, t řeba ve 

školce.  

 
"Podívej se Belzebube", řekl Hrdkoprd, "já už do pekla na 

zádech žádný tlus ťochy tahat nebudu, mám z toho moc bolavý 

záda. N ějak si vymysli, to se musí za řídit". 

 
No, byla z toho po řádná polízanice, co vám mám povídat, 

Belzebub se po řádně roz čílil, že takto to teda nejde, že to by 

mohl říct každý a kam by pak peklo p řišlo, kdyby si z n ěj 

takhle čerti d ělali holubník. To znamenalo, že by v pekle byl 



pěknej nepo řádek, kdyby nikdo neposlouchal a d ělal si jenom 

to, co chce. 

  
Nakonec ale všechno dob ře dopadlo, schválilo se, že tlustý 

zlobivce budou k pekelný brán ě vozit autem, a pak p řelezou na 

záda mladým čert ům. A že s t ěmi bolavými zády je to pravda, že 

to se musí n ějak vy řešit, dokonce i Belzebub si st ěžoval, že 

je ob čas cítí - a to se jako ředitel ani moc nenapracuje -  

a tak založili Čertovský lázn ě blízko Bud ějovic, tam se chodí 

koupat, odpo čívat a slunit se, a každý čert tam m ůže jednou za 

rok jet, když p řinesl v tom roce do pekla alespo ň 5 zlobivc ů. 

A co vím, cákají se tam dodnes. 


