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Ýž jsa on to' což jest, byl i člověk' nic jest viece počtu v osobách svaté troiice
nepřibylo.

Nadpis: tieži tážl se _ L ež že _ 3 ijeden žádný' nikdq sprdtně spraveďivě (iuste) -
_ 3.4 jelikož móž pokuď můŽe - 4 jistiti tlttditi, ujišéovati _ 6 bytstaie bytí, bytost (essentia);
gelebnost (maiestas) - 7 rozezntinie rozlišení (ďstinctio); pomluaa rozmluva, rozhovor - 8
něco něčebo; ješto j, to což _ 9 sezřieti přehlédnoutii což tož co to (jest) _ L0 nerozum nevě-
domost _ LL tr.lrze twději' pevněji _ t2 na hodině při hoďnkách kanonických, církevních -

13 popsánie zsiery vyznán| víry (symbolum); dřietse ašeho přede vším - L4 praaidlo voďtko -

L7 pomlutlž promluv; pod časem v čase, dočasný
20 nikteréž žádr;'é - 2L oašem zce|a _ 22 jednostajně stejně, bez proměny _ 25 účinek čin'

skutek _ 26 medl md|ýi zrak tozumu zrak mysli (proti zraku tělesnému) _ 28 skutek.. . osob
skutečnost týkající se všech tří osob; obláčily oblékaly -3L ayoodí vyvozuje, provádí - 33
rozuln stane zastavÍ se, nepostihne _ 35 zazří zahlédne _ 36 prozřieti pohledem proniknouti
_ 37 neallmluozá nevyslovitelně - 38 skrzeň skrze něho _ 39 nezřejmých zlěcí neviďtelných,
skrytých; dokona dokonce, nadobro _ 42 z prdva poďe práva _ 44 odlúčen (čeňo) oďoučen
od čeho, zbaven čeho - 45 rózno i od... odloučeno ani od.',: poklddd uvádí - 46 ilianost
zázračnost _ 47 ješto jt jrž _ 50 ež že _ 5L člooěčstaie člověčenswí _ 53 čloz:ěčie... přirozenie
lidská přirozenost - 55 tah zl brzkú chaíli' jakž ihned' jak _ 56 b1tie podstata - 58 nezbořije
neboří, neporušuje _ 60 najjednější nejjednotnějšl_ 6L středujie nlesro ústřední misto - 66
přepodobnú kahús protionos'' velmi vhodnou jakousi protikladností (convenientissima qua.
dam contrarietate) - 7L o úmysle ve smyslu _ 75 zl spolce spo|u

ŘBČI svÁTEČNÍ a NnoĚrNÍ

V PoNDĚLÍ o  MAsoPUSTĚ

Ež světský lid má svého bláznovstvie větší obyčej dní těchto, také neslušie
nám mlčeti, abychom světského rozbroje odvykali, táhnúc žádost k duchovenswí.
Protož znamenaite, coť vám chci řéci!

Čtti lsri i čtu dní těchto masopustních, ješto j' Kristus, odvedv své mlazšie,
řekljim: ,,Aj, jdem do Jeruzaléma, a syn člověčí bude poddán lidu ku posmievaní'
bude bičován, zeplván, ukřižován, a třetí den vstane z mrtvých...

Dnes a tento čas masopustní rozličné veselé jmievají lidé - a pak kněžie' jako
smysla zb1vše, čtu v kostele túžebnú věc a velmě smutnú' ješto bypodobnějie čtli
něco utěšeného k tomuto času a obyčeji. Ale svaqf duch nezbylť jest smysla, ješto
jest ten pořád zjednal k tomuto času pro ty' ješto mají s tiemto světem zahynúti,
aby slyšiec k sobě přišli a světské marnosti odskočili. A tak zpósobem ducha sva-
tého činí kostel svaqi, jakož se čte o jednéj vdově, ješto jí zabili muže, ana pak scho.
vala ieho krvavé rúcho pro pamět svým dětem, aby jim je ukazovala, aby rczŽa.
lostiec se nevcházeý v přiezn s vrahy svymi. Takéž kostel svaty vida lest tohoto
světa, an se lísá skyta veselé marné na vše Strany' aby přitáhl k sebe milování, vzpo.
míná smrt našeho otce, ješto j' ji jemu svět učinil' abychom s takým naším nepřie-
telem u přiezn nevešli. Neb židé světským úmyslem jsú synu božiemu smft ulinili'
bojiece se, aby lid od nich neodstúpil a nešel po něm, bojiece se, by své cti světské
neztratili, by lacini nebyli lidem a jako tak řkúc: ,,My jsme slúpové všeho lidu, my
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jsme jazyk Písma, my živem všecky liď. Necháme-li tohoto, vešken lid odstupí od
nás a pójde po něm...

Móžem také druhým činem řécí, ež jest svět zahubilnašeho otce, neb umřel
iest pro světské hřiechy, aby v nás hřiech již nekraloval. A ež praví svaty Jakub:
''Ktož chce přietel býti tohoto světa' ten bude boží nepřietel,.. pomysl každý;
které hodnějšie' coé najposlé příde dobra, budeš-li přietel tohoto světa, co-lié by
z přietelswie boŽieho dobra přišlo?

Ačé bóh dlúho trpí své nepřátely čekaje' zdafi by chtěli k milosti přijíti' siln1ýť
iest. I ktoé bude jmieti pokoj, protivě se jemu? Nelzeť jest, byt se nepřátelóm božím
zveďo dobře. Staneé Se pomsta nad světem i nad jeho milovníky, jako j' proroko.
váno o Babylonu. A protož sbožný uteče z prostředka Babylona, jakž moha, dále se
světského hluku. Sbožný bude z lidu božieho, neb tak jest psáno: ,,on svój lid
spasí... A dívně spasí, umra za lě, smrt iich zboří a z mrtvych vstana opraví jich
život. Daremníé náději k spasení imají' ktožť lid jeho nechtie b;ýti, radše jsú lid
bláznovswie světského, v hrdosti, v závisti, v obžerstvě' v smilnéj žádosti, lid ma-
sopustní a vzteklého rozpuščenie. Ne ti, ješto jsú zde utěšeni v světskéj zlosti a
u maÍnosti' budú bohem utěšeni, ale ti, ješto zde truchlejí pořádně' jimž jest řekl
Kristus: ,,Svět se bude radovati, ale vy truchleti budete, a v radost se obrátí vaše
truchlost,.. ale těm, ješto se bláznově veselé a radují s tiemto světem, řekl jest ne.
skrytě: ,,Běda vám, ješto se smějete a svá zde máte utěšenie, neb lkáti budete a
plakati... A protož veliká jest proměna mezi tiem utěšením, což jeho vidíte na tržišti,
těchto dní zvláště, amezi tiem, ješto v kostele pamatuje cierkev svatá. Tržištěmé
miením, kdež kolivěk slavie hod tento masopustní v křivém zabylswě; neb tu ne-
iednoho k svéj straně svět vztrhne a nejeden tak prodá se světu a vrobí za malú
pochvalu neb za krátkú rozkoš a líbost, jakož na tržišti robotný dobytek prodávají,
ež viec bude robiti světu, zdali by se slíbil jemu, a nerozmysle se, co potom bude,
kak to skóro všecko mine; a jakž koho smrt zastúpí' tak jej postaví k božiemu súdu.
A netolik po smrti, ale i zde z toho veselé nemúdrého b;ývá nechut, a tož nejedna;
často mezi mužem a mezi ženú vztrhne se nechut, ana chce nákladu snad většiemu
k svým tancóm a k svéj chlípě' nežli statčiti mohú jich úroci. A též snad i muž
bude činiti pro svú chlípu také nákladn až se i přemóŽ a v chudobu vpadne.

Ale iiné a lepšie utěšenie, a divným činem pamatuie dnes kostel svatý, podob-
nú truchlost přivodě nám ku paměti, aby nás od toho odveď zabylswa křivého
masopustnieho a veselé bláznového, ale pod tú truchlostí taií se divná útěcha.
Truchlost má byti' že j' syn boŽí tak potupen; ale když sám k sobě příde člověk,
uzří v tom svú odivnú útěchu a k velikéj radosti čáku vezme, že j, pto ny trpěl to
potupenie' tu tr5izn, až i smrt syn boŽí Kristus. Jístě utěšená věc vzácnu býti tak
velikému a tak vzácnu, že j'pro ny naši strast trpěl a až í umřel za ny! Aj, svět se
raduje v svém křivém zabylswě, v svéj bujnosti, a nelze j' chyby, by z toho najposlé
nepřišel smutek a kteráž táž práce a tesknost. Ale kostel svatý truchlú věc vzpomíná;
ale plna j'ta truchlost utěšenie, že j' syn boží tak ny miloval, ež jest tolik ráčiltrpěti
pÍo ny a svú smrtí zbořiti smrt naši, aby sqým vzkřiešením opravilnáš život. Neb
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i toho nemlčí dnešnie čtenie, že po utrpení syn boží třetí den jmě| z mrtqých vstáti.
A také nám praví i to, ež slepému zrak n4vrátil, ješto snažně volalk němu a nedal se
přemoci hluku, ješto naň žehral, mlčeti jemu vele; ale čím hluk viece bránil jemu,
an viece volal, aby se nad ním ráčil smilovati. A protož netolik truchlost vzbtnie
čtenie dnešnie, ale útěchu, ež, ač jsme slepí, budeme jím osvieceni, ač k němu
snažně volati budem; ač co trpíme proň protivného aneb strádá kto proň kterého
světského utěšqnie, vznikneť jístě jeho radost v ten čas, kdyžé radost bude najhod-
nějši. Ale k ěemu, než k hoři mají čáku jmieti, ješto se jako porúhají bohu a jako
protiviec se ustavení cierkvi svaté' iešto j' i v kostele staveno v tyto časy veselé
zpievanie, i svatební hody zapověděny, to pak najvzteklejšie veselé strojie; né, z rok
do roka kostel svatý pamatuje pokoru syna božieho, a oni v svéj hrdosti bujejí a
mnozí pesky mluviec a šeředně jako plijí v tvář bohu takými řečmi protivnými.
Ó tidsteho omámenie! Jístě nenie nadarmo, ež o tomto prokletém hodu pamatule
kostelna iitřní obecnú potopu všeho světa kromě těch mála, ješto v korábi zacho.
váni. Neb v tento čas, zlým obyčejem tak rozpuščený, viece jsú lidé oplynuli
vhrdosti,vobžerství,vmarnéhoveselé rozpuščeníavpustotě,vsmilstvě ivmnoho
hřiešiech, ješto jako vzteklí potoci prudcí trpočie lid v hořké moře. A kto i' ten, by
asa koblížkem nesněď viece nežli jindy? Kto j' ten, by v marném veselí tohoto
hodu nevzhléď všetečně, ač vzchvále nepójde k tomu, ale když bliz pójdú mimoň
ti dvorníci masopustní' až i postojí dívaje se, až pak blíže i přistúpí' až tak k něčemu
marnému i velne myslí, jakož svatý Augustin o jednom svém píše, ješto se nechtěl
u prvé dívati takovým tržištním dvornostem a jmaje to i jiným za z|é, až jej jednú
pojeli iako bezděky tovařišie' an k nim pravieše: ,,Ač mě s sebú potáhnete k těm
marnostem, tovařišem ÍIrne s sebú imieti nebudete té marnosti... I sta s nimi za.
vřev očí. Ale by byltaké zatkal i uši! Neb když pade jeden, vno|a naň lid' jakož se
často u klánie stává; a tento křik slyše, otevře oči, chtě uzřieti, co se to sta. A potom
s nimi se ďvati poče a tu marnost tak oblíbi' ež viec by k tomu hotovějí nežli ti,
iešto jej biechu bezděky naiprv pojeli s sebú.

Aj' kakť váznilidé v světská osíďa! Jedni v svéj slepotě neznajíc pravdn druzí,
ač mají rozum osviecený, ale tělesné žádosti a marné líbosti dali se jako uvázati;
avšak hoře slepému, upadneť v jámu. A ktož nevidí své slepoty a svého pádu, kak
ten vstane? A protož svad Augustin voláše řka: ,,Ée, hoře těma očima, ješto nejsta
tebú osvíeceně, hospoďne! Hoře očima krhavýma, iešto nemóžta zÍiei k tobě,
slunce pravdy! Hoře odwácenýma očima, aby pravdy neviděle, ale neodvrácenýma,
aby se dívale marnosti! Nemóžta oči tmě přivyklé zřieti v poprslky světlé pravdy.
Jichž bydlo jest ve tmě, jen tmu vidie, tmu chválé, tmy žádaji, ze tmy jdúc ve tmu,
nevidie, co ztratie; a pakli vidie, co ztratie, a přesto tratie' a tiem jsú ještě hubeněiše.
A zdali ti nejsú slepi, ješto nevidie bláznovswie svého, co jeho činie v tyto ěasn
a slepě tratie boží milost? A ti pak, vidúc, otevřeně maiíc oči, jdú do pekla, ješto
rozumějíc, ež zIe činie a ež tratie boží milost, držiec se bláznovstvie lidu světského,
avšak s ním jdú' lidem se viece žádajíc slíbiti nežli bohu. Ale ďe žaltář neskrytě:
''Ti, ješto se líbie lidem, isú pohaněni, nebo jest bóh pohrdal iimi...

100

711



105

A kakž koli vždy lidé blúdie svět milujíc, však nad to těchto dní tří taká j'ma
lidi obklíčila, ež by ji šmakal' ale nechtie na svú se nemúdrost rozmysliti. Aj,
múdrost-li j' to, netolik k bohu, ale i k světu, toliký uáklad pro masopust učiniti
a v židech snad vezmúc aneb zajdic v těžké ďuhn tak ež snad déle budú hyzďti
bláznovswie jeho, že j'tak zašel, nežlí j' chválen, Že j, to učinil. A bude něterý těžké
trpěti upomínanie od rukojmí neb od hospodríře, že j, ztravy iemu nezaplatil. A co
j' obecného lidu slepoty' kto by vše početl? Jeden-li prohltí o masopustě z řemesl-
níkóv viece, nežli s pravdú móž dobyti? Nejedenviece sehltí, než požiti móž břicho
ieho, a zemďeie neb vpadna v nemoc neb v klání vezma úraz, nebude se postiti
moci poďé ustavenie cierkvi svaté. Hanba j' mě dotknúti mnohé slepoty maso.
pustnie, abych se ze zlosti lidským nezdáL zpravovačem.

A protož, vidí-li kto pravdu, ée, jď, donidž viď, aé tmy jeho neobchopie!
A v čemž vidíme svú slepotu, volajme k bohu, jakoŽ od tohoto slepého máme
příklad' o němž nám praví dnešnie čtenie, ješto j' snažně volal k synu božiemu.
A když' jdúc zástupové žehrali naň, veléc mlčeti, a on volal velím viece a zas|úži|
svú snažností, ež osvieceně jemu oči jeho; neb mrzala jej jeho slepota. Ale kohož
nemrzí slepota jeho' kak ten bude snažen, aby viděl? A pakli již kto počne volati
k hospodinu svú žádostí, brzo se ďá leckteréjs věci odtáhnúti, jakož zřejmě to
bývá o nasopustě; ač kto chtěl by se pokryti marnosti světské, jako volaie k bohu
svú žádostí, a lecktos z hluku těch, ješto jdú širokú cestú k zahynutí, potrhne ieho,
aby s ním šel' požehře naň, vele přestati žádosti ieho a jako řka: ,,Nechaj svého
náboženswie! Nebuď nevlíden! Buď s nrími vesel! Masopust chce své právo jmieti!..
Tak tento umlkne, vstydí se bohem, radějí bude masopustním člověkem slúti nďli
božím, a tak zaviní, ež i to, co j' viděl, zatmí se iemu. A protož, ktož vidí v čem
pravdu, iď po pravdě, jako tento slepn když byl osviecen, šel po Kristu a chválu
vzdávaje bohu. A jest-li nrím těžko se bluku protiviti' pokřikněm hlasem své žá.
dosti a řkúc vším stdcem, jakoé dnes kostel svaqý mši počíná a řka: ,,Buď mi bohem
obranitelem a miesto k mému útočišti a pro své jmě budeš mój vódce i odchováš
mě!.. V němž nás uslyš, všemohúcí hospodine! Amen.

l ež že; má soého bltiznoostaie oětší obyčej více se oddává sqým pošetilostem _ 2 rozbroj
hluk' rozpustilost; duchooensusie duchovní život _ 4 odaedo (přechodník min.) odved;
mlazšie učeďníci

7 a pak ale proti tomu, naopak _ 8 smysla zbyzlše rozumu pozbyvše; túžebný teskný,
žalostiqý; ještě by podobnějie čtli ač by vhodněji, přthodněji čt|t - L0 pořád zjednal ustanovt|
řád, pořádek (bohoslužebný) _ Ll saětské marnosti odskočili vzdálili se od světské marnosti;
zpósobem působením' ustanovením _ t2 kostel církev - L4 zl přiezn v přízeň, v přátelstvi - 15
skyta(přech' přít. od skýsti,skytu) nabízeje; marný nicotný,pomíjeiící- L6 Otec Kristus*17
saětským útnyslem z důvodů světských' pro světské věci - 19 lacinj, bez vážnosti _20 žizlem
užíváme' ovládáme

22 druhým činem jiným způsobem _ 23 stlětské hřiechy hříchy světa - 24 ponysl po-
mysli! - 25 najposlé naposledy, nakonec

27 tnilost láska, milování (Boha) _ 29 nsedlo se podařilo se - 30 sbožný štastný: jakž
moha jak jen může; ddle se vzdaluje se _ 32 zboři zrušIi opraai upraví _ 35 rozpuščenie
nevázanost, rozpustílost _ 36 pořddně ná|ežitě _ 40 proměna tozdil; tržiště m1sto s|av-
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I to těchto dní tří taká j'tma
e nemúdrost rozmysliti. Aj,
nráklad pro masopust učiniti
k ež snad déle budú hyzďti
oučinil. A bude něterý těžké
ztraly jemu nezaplatil. A co
tohltí o masopustě z řemesl.
sehltí,než požiti móž břicho
wv itaz, uebude se postiti
ftnúti mnohé slepoty maso.
m.
ilí, aé tmy jeho neobchopie!
lž od tohoto slepého máme
bžně volal k syrru božiemu.
I volal velím viece a zas|iůi|
ieijeho slepota. Ale kohož
pakli již kto počne volati

ti' iakož zřejmě to
světské, jako volaje k bohu
k zahynutí, potrhne jeho,

a jako řka: ,,Nechaj svého
chce své právo jmieti!..

člověkem slúti nežli
Aprotož, ktož viď v čem

šelpo Kristu a chválu
pokřikněm hlasem své Žá-

a řka:,,Buďmi bohem
mój vódce i odchováš

pošetilostem _ 2 rozbroj
(přechodnÍk min.) odved;

pozbyvše; úžebruj, teskný,
-I0 pořád zjednal ustanovil

se od světské marnosti;
v přízeň, v přátelstl'í _ l5

- 16 Otec Kristus - 17
bez vážnosti -20 ži,tsem

světa - 24 pomysl po-

se_30 sbožný štastnfi jakž
upraví - 35 rozpttščenie
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61. Tomáš ze Štítného, Knižhy šestery
(rukopis z roku 1376 - Národní a universitni knihovna, Praha)
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tozdil'; tržiště místo slav.
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62. Alegorické zobrazení šesti měsíců a breaiáři aelmistra Loa
(lukopis z loku 1356 Národní a universitní knihovna, Praha)
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63. Štítensleý sborník zxaný 1ezuitský
(rukopis z roku 1463 Národní a universitní knihovna, Praha)
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64. Štítenshý sbornik zaaný opatoxich7
(rukopis z 15' stol. _ knihovna Národniho musea' Praha)
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nosti (curia) _ 42 a křioém zabylstz.lě ve falešném bláznovsM (insanias fa|sas Ž. 39'5) _ 43
tlztrhne přitrhne, přitáhne; arobí se otrokem, robem se stane _ 44 robotný dělný - 45 robiti
otročid pracovati - 46 zastúpí zastihne _ 47 nechut odpor, nevole, hněv - 49 chlipa cb|Ip-
nost, bujnosti úroci ďttchody - 50 náklady útraty; až se i přemóž aŽ se strhá, nebude na ně
stačiti

5l podobrý vhodný, příhodný _ 54 přide k sobě vzpamatuje se _ 55 odimý podivný,
dtvný.' čtika naděje _ 56 trýzn trýzei _ 57 ny nás _ 58 nelze j, chyful ne|ze pochybovati, bez
pochyby _ 59 kterdž táž nékterá, nějaká _ 6I zbořiti zrušiti - 64 žehral horlil, domlouval,
plísnil; hluk zástup _ 67 strádá postrádá' nemá - 68 najhodnějši nejvhodněiší _ 69 hoře bo-
lest' bída; porúhají se rouhají se' posmívají se - 7o ješto j, . . . staÚeno coŽ jest. . . zastaveno'
přestalo _70.71 zleselé zpiezsanle t. i. Gloria a Aleluia -7t-72 z rok do rokakaždý rok,rok
co rok _ 73 pesky hanebně, oplzle, z|e _ 74 hod výtočn1 den - 75 na jitřní t. j. jitřní mši
(matutinale) _ 76 rozpuščený rozpustt|ý, nevázaný, prostopášný; oplynuli překypěli, uto-
nuli - 77 pustota lehkomyslnost, bláznění _ 78 trpočiti valiti, vléci, unášeti - 79 asa kobliž.
hem aspoťt o koblížek _ 80 hod čas, slavnost qýroční (zde masopust)i azchvóIe schválně -
8| daorníci masopustni účastnlci masopustního dvoru, slavnosti _ 82 aelne přilne' při-
poutá se _ 83 tržištní drsornosti veřejné slavnosti - 84 bezděky mimoděk' proti vuli - 85
tozsařišern jmieti za tovaryše, společnÍka, účastníka míti - 86 zathal zacpa| _ 87 hlánie ty-
Éřská' vojenská hra, bodání dřevci (hastiluďum) - 88 hotooěji náruživější _ 89 pojeli vzah

92 hoře běda (vae) _ 93-94 nejsta osaiecmá (duál) nejsou osl'íceny - 94 oěima krhaoýma
oslepenýma (caligantibus oculis); nemóžta (duál) nemohoa_96 poprsleĚ paprsek (raďus) -
97 bydlo příbytek _ 98 hubenějše ubožejší _ Loo oteořená (duál) otevřeny

|o4 kakž koli ja|<žko|t' ačkoli - 1 05 šlz akati chmatati, hmatati _ |o7 o židech z.lezmúc vypij-
čiv si - 108 něterý (nář') některý _ |09 rukojmí ručitel, osoba postavená za ďlůnka3 hospo&iře
jenž chová hosti, zde ďužníka nebo jeho rukoimě' ležaky při ležení pro d7tlhi ztrazla náklad,
tfttata za chovríď ležráků - ||o poěetl vypočítal; prohltí prožere _ L|t sehltí sbltne; požii
zažíti' sttáviti _ LI2 zemdleje stana se mdlým; o kldní oezma úraz v klání, v boji došed úrazu
_ L|4 ze zlosti poďe zlých skutků; zpraootsaě posuzovatel, mravokárce

l|5 donidž pokud; neobchopieneobklopí' nezachvátí _ tL8 oelim mnohem _ I|9 snažnost
ttsi|1; osaiecená (duál) osvíceny; mrzala mrzela _ t20 bude snažen bude se snaŽiti, usilovati _
123 potrhne strhne, zatáhne _ t25 ndboženstuie nábožnost, pobožnosq nezslidný nepřívětivý,
zasmušilý' morous _ t26 astgdi se bohem zastyď se za boha, bude se styděti za boba _
L29 pokřikněm zvolejme _ L32 t: němž v čemŽ, a v tom

zJEvENÍ svATÉ BRIGITY

Divné jest slyšáno v našie zemi. Dřieve buoh v ziíkoně starém s velikú hrózú
mluvil k lidu, moc svú lidem ukazuje, a teďiiž tíše mluví, chtě své ukázati milosrďe.
A toé jest viděnie ono Eliáševo, ješto viděl' ano jde najprv duch hrozný' hory a
skalé přewacuie; potom viděl pochotné' tiché počesie; a tu byl hospoďn.
Neb hospodin všemi činy sqých zvolených hléďá' aby z|t den súdný ornluvy
nejměli, ješto ni jednomu, ni druhému nedaďe pohnúti sebú' by hlédali hos.
podina. Až teď v tyto časy své nám ukázal milosrdie, kostel svój skrze ženu
napomenú skrze svatú Brigidu, ukrízav iie v jejím náboženswí mnohá viděnie
a chtěl, aby psána byla, a ohlásil svatost jeji, že iest vzdvižena v kostele římském
amezi svaté připsána léta od božieho narozenie po tisíci letech a po třech stech a po
devětidcát prvého. A den její položen iest nazajtřie po dni svaté Mařie Majdalenn

Ú
Praha)
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