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Pajštún
Neďaleko Bratislavy pri obci 
Borinka, v lone Malých Karpát 
pred stáročiami postavili hrad 
Pajštún. Patril do sústavy 
pohraničných hradov, ktoré od  
13. storočia bránili severozápadné 
hranice Uhorska. V roku 1809 ho zdemolovali 
napoleonské vojská a odvtedy leží v ruinách.

Hradný pán žil so ženou v blahobyte, veľmi im však chýbalo dieťa. Jedného 
dňa sa hradná pani vybrala do lesa na prechádzku. Ako tak zamyslená kráča-
la, oslovila ju chudobná žena: „Milostivá pani, už tri dni sme nič nejedli, moje 
deti sú hladné, stále plačú. Prosím, pomôžte! Môj muž nedávno zomrel.“

Hradná pani sa pozrela na úbohé bábätká. „To si porodila naraz tri deti? 
No fuj, hanba! Nič ti nedám, prac sa kade ľahšie!“ skríkla na úbohú matku. 

Tá sa však hrdo vzpriamila a riekla: „Bodaj by ste vy porodili naraz se-
dem detí. Buďte prekliata!“ 

Kým sa hradná pani spamätala, žena zmizla v kroví. 
Čas utekal a hradný pán dostal od kráľa list, aby sa so svojím vojskom 

pridal do boja proti Turkom. Keď odchádzal, jeho žena mu pošepla: „Dra-
hý, už aj my sa dočkáme. Čakám dieťa.“ 

Manžel sa veľmi potešil. „Opatruj sa, moja milá!“ povedal a odišiel bojovať. 
Keď nastal čas pôrodu, pri hradnej panej bola len jej verná slúžka Dora. 

Aké však zažila prekvapenie. Narodilo sa sedem zdravých chlapcov. 
„Kristepane! Kliatba sa splnila. Porodila som sedem detí. To je hanba!“ 

vykríkla hradná pani. Vymyslela zlovoľný plán. Jedného syna si nechala 
a ostatných mala Dora odniesť do lesa. No keď tá vychádzala z hradu, stre-
tol ju vracajúci sa hradný pán. 

„Dorka, kamže ideš s tým veľkým košom?“ spýtal sa. Slúžka sa tak zľak-
la, že nevedela, čo povedať. „Ukáž mi, čo nesieš!“ rozkázal jej.

Keď uvidel bábätká, rozplakal sa. Dora mu všetko vyrozprávala. Pán 
vysadol na koňa, vzal kôš a odniesol deti do susedného hradu k svojmu 
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priateľovi. Potom sa vrátil domov, kde ho privítala hrdá manželka s novo-
rodeniatkom. 

Chlapec rástol, a keď mal pätnáste narodeniny, otec mu pripravil veľkú 
oslavu. Pozval na ňu aj svojho priateľa s ostatnými synmi. Hradná pani sa 
vyľakala, pretože chlapci sa na jej syna veľmi podobali. Ale desivé myšlien-
ky rýchlo zahnala. „To bude iste len náhoda!“ zahundrala.

Začul to jej manžel a vraví: „Čo ak to nie je náhoda! Dámy a páni, po-
vedzte, čo si zaslúži matka, ktorá chcela zabiť svojich šesť synov?“ 

Všetci prítomní vykríkli: „Smrť!“ 
Hradný pán im vyrozprával, čo sa stalo pred pätnástimi rokmi. Pritúlil 

si svojich siedmich synov a slzy mu tiekli po tvári. Nastalo hrobové ticho. 
Vtedy hradná pani pokľakla pred manželom: „Prosím, odpusť mi môj 

hrozný čin. Až teraz vidím, že nech má človek koľkokoľvek detí, všetky ich 
môže rovnako ľúbiť.“ 

Manžel mal dobré srdce a napokon jej odpustil. Hradná pani sa odvtedy 
veľmi zmenila. 
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