Čabraď
Pri meste Krupina sa kedysi vypínal hrad
Čabraď. Patril medzi stredoslovenské hrady, ktoré
postavili na obranu ciest vedúcich k banským
mestám. Keď prestal byť pre posledného majiteľa
Františka Koháryho potrebný a presťahoval sa do
Svätého Antona, dal hrad podpáliť, aby sa
nedostal do rúk lúpežným rytierom. Odvtedy je
z neho len ruina.

Na hrade Čabraď sa žilo veselo. Do noci sa ozýval spev veselo hodujúcej
družiny. Hradný pán bol náruživý poľovník, a tak často chodieval na lov.
Nikdy však nevedel, aké počasie ho prekvapí. Raz na hostine vyhlásil: „Potrebujem schopného hvezdára, čo mi bude predpovedať počasie, aby ma
v lese neprekvapil lejak.“
Poslal sluhov do širokého okolia, aby takého učenca našli. Nemali však
úspech a hradný pán zúril. „Mne je jedno, odkiaľ ho privediete, chcem tu
mať hvezdára!“
Vtedy jednému sluhovi napadlo: „V dedine pod hradom žije prešibaný Filip,
ktorý vraj podľa letu vtákov dokáže predpovedať počasie. Bol valachom, predtým vojakom, prešiel kus sveta. Vie cudzie jazyky, možno pozná aj hviezdy.“
Filipovi sa tá myšlienka páčila, no trochu mal aj strach: „Ak to klamstvo
vyjde najavo, s hradným pánom nie sú žarty, hneď ma dá skántriť.“
„Neboj sa, nik sa to nedozvie,“ uisťoval ho sluha.
Hradný pán jasal a na počesť hvezdára usporiadal bohatú hostinu, ktorá
trvala niekoľko dní. Filipovi sa žilo na hrade dobre. Spyšnel a začal pohŕdať aj tými, ktorí mu pomohli dostať sa na hrad. Museli znášať jeho vrtochy, lebo keby ho prezradili, skončili by spolu s ním.
Hradný pán bol spokojný, radil sa s hvezdárom nielen o počasí, pretože
ho považoval za učenca. Jedného dňa po prehýrenej noci prišiel za ním:
„Filip, aké nás dnes čaká počasie?“
Hvezdár bol ešte opojený vínom a bez rozmýšľania zamumlal: „Dnes
bude slnečný deň, pane, pokojne môžete ísť na lov.“
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Hradný pán sadol na koňa a šiel do hory. Mal dobrú náladu, a keď uvidel sedliaka, ako sa trápi so somárom, ktorý nechcel ťahať voz, zakričal:
„Hej, čo to máš za hlúpe zviera, že ťa nechce poslúchať?“
„Veľkomožný pán, taký zaťatý býva vždy pred búrkou,“ odvetil sedliak.
Hradný pán sa len zasmial. „Akáže búrka? Dnes bude krásne.“
„Veru nie, pán môj. O chvíľu bude liať ako z krhly,“ tvrdil sluha.
Hradný pán neveril, že sa somár vyzná v počasí lepšie ako jeho hvezdár,
no povedal: „Ak príde dážď, vymením tvojho somára za svojho učenca.“
Len čo vošli do hory, strhla sa búrka. Pánov kôň si zlomil nohu, a tak
musel v daždi pešo kráčať na hrad. Služobníctvo sa až triaslo od strachu.
Na počudovanie pán nehromžil, len si dal predvolať toho sedliaka.
„Vypriahni somára, voz ti bude ťahať môj učený hvezdár!“
Od toho dňa žil somár na hrade, pásol sa a slobodne si behal, kde chcel.
No a Filip v novom remesle nevydržal, ušiel a viac po ňom nebolo ani chýru, ani slychu.
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