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dávnými časy přebýval. Strojil tu kouzla, bádal v čarodějných knihách, čerta si tu 
zavolal a také mu svou duši zapsal. Za to mu čert sloužil a všecko vyplnil, co si jen 
doktor přál a smyslil.  
 
 

Ale pak, když vypršel čas, řekl ďábel: „Dost už a pojď!“ 
 

Než doktoru Faustovi se ještě nechtělo, bránil se jak mohl a uměl. Zaklínal, 
zaříkával, ale nic naplat. Čert se do něho obul, chytl ho, pazourem ho držel a když 
se Faust ještě bránil, vyrazil s ním ven, a ne dveřmi, ale přímo stropem. A tak Faust  
jak jednal, tak se měl: čertu se zapsal a čert ho vzal. A ta díra, kterou ve stropě 
vyrazil, zůstala. Sice jí několikráte zazdili, ale pokaždé se zdivo do rána vysypalo a 
byla zase černá díra jako předtím. Posléze zazdívání nechali, neboť je pojal strach, 
zvláště když počal v domě obcházeti Faustův duch. Každé noci se zjevoval, strašil, a 
tak ani nejsmělejší nájemník nevydržel v jeho domě.    
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